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„Словото“
Светът, който искам
да сътворя

Искам да създам свят, в
който всичко е тенис. Мечтая всички да харесват тениса и във всеки магазин
да се продават ракети, топки и кордаж. Пейките в
парка ще са като тенис ракети, а колите ще са като
тенис сакове. Когато вали дъжд вместо вода, ще
валят топки.
Тенисът е колкото трудна, толкова и лесна игра,
изпълнена с различни преживявания и емоции.
Тя ни учи на дисциплина и постоянство и уважение. Спомага за изграждането на характер. Ако
се научиш да побеждаваш в тениса, ще побеждаваш и в живота.
Светът на тениса е изпълнен с незабравими емоции, среща ни с различни хора и ни предизвиква
да
се
усъвършенстваме
непрекъснато.

Зима
Студена и мрачна е тя,
но след месеци идва пролетта.
Тайно Дядо Коледа сега
подаръци оставя на послушните деца.
Снежинки работят без почивка,
за да имаме хубава снежна покривка.
Джуджета бързат за
Северния полюс,
играчки да направят
и помощ на Дядо Коледа да отправят.
Иванина Томова—5а

ТВОРЧЕСТВО
Вървяла си
веднъж една девойка
и
пеела
песни вълшебни.
Нейният
глас замайвал всеки
момък, който минел покрай нея. Красотата й заслепявала дори Слънцето. Била
толкова умна, че нямало нещо, което да
не знае.
Веднъж докато пеела видяла едно езеро, което имало формата на луна.
Приближила се девойката, надвесила се
над езерото, подхлъзнала се и паднала
вътре. Водата била толкова кристално
чиста, че виждала всяка една подробност. Заплувала тя и попаднала на един
сандък. Разгледала го и го отворила.
Вътре девойката намерила златна монета, която била доста голяма, а на нея пишело "Лунен блясък". Тя никога не бе
чувала за това название. Харесала й монетата, взела я и я изнесла на поляната.
Изведнъж монетата блеснала
толкова силно, че небето светнало. Девойката се изплашила и се отдръпнала.
Тогава се появила една Луна, която приличала на медальона на момичето, който висял на тънкия й врат. Фигурката от
медальона се издигнала и отишла на небето. В момента, който докоснала небето всичко изчезнало. Девойката станала
грозна, с мръсна и заплетена коса, вълшебния й глас изчезнал и на негово място се появил дрезгав глас. Прекрасните
й очи станали много тъмни, а душата на
девойката - противна и лоша.
Кристияна Младенова—5а
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„Словото“
Проект на тема:

Как са живели нашите предци
Какво научих от интервюто с
моята баба?
Име: Лиляна Стоянова
Възраст: 74 г.
Година на раждане: 1945 г.
Място на раждане: гр. Панагюрище
Въпроси:
Помниш ли разкази на своите баби и
дядовци за техния живот?
– Да, баба често ми разказваше за
своята внучка Райна Княгиня и за нейния
живот.
В кое населено място са живели?
В град Панагюрище
Колко деца са били в семейството?
Баба ми е имала сестра и брат, а дядо ми
– брат близнак.
Колко души общо са живели в един
дом?
Общо седем души.
Как е минавал един работен ден?
Дядо ми е живял в гората, защото е отговарял за водоема на града. Рядко се е
прибирал вкъщи. Баба ми се е грижела за
децата и дома.
Какви празници са празнували?
Празнували са същите празници като нас
– Великден, Коледа, Нова година, имени
и рождени дни.
Помниш ли фолклорни творби от твоите баба и дядо?

Да, баба често ми разказваше приказките: „Лъжливото овчарче“, „Неродена мома“, „Хитър Петър“ и други. Тя по цял
ден пееше народни песни.
Какво мислиш за отминалото време?
- Живеехме скромно, но спокойно и щастливо. Бяхме обградени с много любов и
внимание. Съжалявам, че е отминало
прекрасното ми детство.
Можем ли да „вземем“ нещо добро от
онова време, което да ни бъде полезно
днес и какво?
От времето на прадедите ни можем да
„вземем“ много полезни неща, но найнапред трудолюбието, добрите отношения в семейството и взаимната помощ
между роднините.
Благодаря за дадените отговори и отделеното време!
Взел интервюто: Михаил Андонов от 5 а

Да пазим българските традиции и
фолклор живи!

ТВОРЧЕСТВО

Училищен живот
Първият кръг от годишното 20
-то издание на CodeIT приключи. Маратонът, който стартира през октомври, приключи на 9 ноември, като в него
взеха участие участници от
България,
Сърбия, Македония, Армения,
Хърватия и Украйна.

Ден на толерантността в 49. ОУ
"Бенито Хуарес"
Учениците от Ученическия съвет в 49. ОУ,
изработиха табло по случай Международния
ден на толерантността, който се провежда на
16 ноември.

Basic
8-г

Таблото съдържа послания от деца към деца,
чието съдържание призовава да бъдем подобри с околните, и да уважаваме и ценим
личността на другия.

Ученици от четвъртите класове изготвиха табла за безопасни условия в дигиталната среда и дискутираха
съхраняването на анонимността в интернет и интернет идентичността.
НОЕМВРИ
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Когато животът ни има значение
и участието в проекта
,,Спаси живот‘‘
В 49. ОУ ,, Бенито Хуарес‘‘ беше проведено
обучение за оказване на първа помощ. Проектът
‚,Спаси живот‘‘ бе проведен в периода 20 септември - 15 ноември 2019 година. Поради различните
инциденти, които ние и нашите деца, срещаме в
ежедневието
си,
Столична
община
район ,,Подуяне“ реши да подкрепи тази инициатива
за усвояване на основни знания и умения, свързани
с оказване на първа долекарска помощ. В обучението участваха учeниците от VI ,,б‘‘ клас, класният
ръководител Иван Енчев, училищният психолог Биляна Иванова и медицинското лице Събка Ангелова. Целта на осъществения проект ,, Спаси живот‘‘
бе да запознае учениците с оказване на първа долекарска помощ.

Учениците от
III г клас отбелязаха седмицата на бащата със
специално изработени картички.
Денят на народните будители отбелязахме с рецитал по темата,картички и доклади за първите
и съвременните будители

В първия етап учениците от 6 ,,б‘‘ клас получиха информация за оказване на първа помощ
чрез мултимедийна презентация. Те имаха възможност да участват в ролеви игри и бяха поставени в
различни ситуации.
По време на втория етап обучаваните положиха изпит върху взетия материал, под формата на
дискусии и практически упражнения. Поради интереса към проекта учениците се представиха отлично с поставените им задачи от лекарите на Академия „Първа помощ“ д-р Витан Витанов и д-р Иван
Николов.
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Училищен живот
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Промяната на навиците на заседналия начин на живот да се
превърне в „европейска осъзнатост на гражданите“

Здравословна закуска
„Няма нищо по-голямо от хляба", уважени-

ето и преклонението пред него е позабравено днес, в епохата на полуфабрикатите и
хранителните заместители. Затова заведохме една голяма част от учениците на 49 ОУ
"Бенито Хуарес"да видят тази стара традиция, дошла от древни времена. А именно –
да им покажем дългия път на хляба, от сеитбата на житото, през неговото зреене,
през жътвата, та чак до софрата.

Проектът за взаимодействие в името
на здравето, доброто състояние и социалното приобщаване на учениците е транснационална мрежа за сътрудничество за иновации и качество на образователната практика, която гарантира прякото сътрудничество на институциите и образователните,
здравните, културните, социалните институции за насърчаване на промени в социалната мрежа с цел придобиване на умения и
компетенции за постигане на физически,
умствен и социален комфорт.
Партньорските организации започват с диагностика
на учениците, извън определените здравословни норми, било
в резултат на неправилно хранене, било заради липса на физически упражнения или здравословни взаимоотношения с хората в тяхната среда, било заради естествената им
или културна среда, в която се отглеждат.
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ИЗКУСТВО
Национален конкурс за фолклорни таланти "Пиленце пее" 2019

ПЪРВО място и ЗЛАТЕН медал за
учениците от 4 в и 5 г клас на 49.
Основно училище "Бенито Хуарес" с
преподавател Ивайло Иванов.

Третокласниците отбелязаха Деня на християнското семейство,
като изработиха красиви проекти.
С пъстри рисунки и снимки те
разказват на английски език за
своето семейство и как прекарват
почивните дни у дома.
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Знаете ли, че....
Съществува град в Германия – Ньордлинген, който се състои от 72 тона диаманти. Скъпоценните камъни са разположени в стените на сградите на града.

Един от най-опасните и трудно достъпни върхове в света е Шиша Пангама.
Намира се в Хималаите на територията
на Тибет. Първото успешно зимно изкачване
на
върха
прави френският алпинист Жан-Кристоф
Лафел.
Виктор Василев – 6"д"

Японските маймуни са се научили да
си купуват храна от автоматите. Те успяват да ползват автоматите за храна като
пускат в тях намерени монети по улиците.
Най-кратката
война в историята
на света е била 38
минути. Това е Англо- занзибарксата
война от 27 август
1896 година.
Ако се отрежат мустаците на котката,
тя започва да губи равновесие и има вероятност да падне.
Дария 6 "д"

С дневниците на пътешественика, изготвени от учениците от 3а уроците по човекът и обществото стават оше по- интересени и лесни.

Любопитно
Хората все повече влияят на климата и температурата на земята, като изгарят изкопаеми горива, изсичат дъждовни гори и отглеждат добитък.
Някои газове в земната атмосфера действат до
известна степен като стъкло в парник, улавяйки
слънчевата топлина и спирайки връщането ѝ обратно в космоса.
Много от тези газове съществуват по естествен
начин, но човешката дейност води до повишаване на концентрацията на някои от тях в атмосферата, и по-специално:въглероден диоксид
(CO2), метан,двуазотен оксид, флуорсъдържащи
газове
CO2е най-масово отделяният от човешките дейности парников газ, на който се падат 63 % от
глобалното затопляне, причинено от човека.
В момента неговата концентрация в атмосферата е с 40 % по-висока, отколкото в началото на
индустриализацията.
Други парникови газове се отделят в по-малки
количества, но те улавят топлината много поефективно от CO2 и в някои случаи са хиляди
пъти по-силни. На метана се падат 19 % от причиненото от човека глобално затопляне, а
на двуазотния оксид — 6 %.
Изгарянето на въглища, петрол и газ води до
отделяне на въглероден диоксид и двуазотен оксид.
в процеса на храносмилане.
Изсичане на горите (обезлесяване). Дърветата
помагат за регулиране на климата, като поглъщат CO2 от атмосферата. Затова когато бъдат
отсечени, ползотворният ефект се губи и складираният в тях въглерод се изпуска в атмосферата, засилвайки парниковия ефект.

В рамките на два дни НАСА откриват две планети, подобни на
Земята. Те са наречени "Супер
Земя" и " Гореща Земя". Според
учените масите и радиусите на
планетите показват плътност,
сравнима с плътността на водата,
което ни позволява да заключим,
че там може да има вода или газове.

Увеличаване на отглеждането на
добитък. Кравите и овцете произвеждат големи количества метан Съдържащите
азот
торове произвеждат емисии на двуазотен
оксид.
Флуорсъдържащите газове имат
много силен затоплящ ефект — до
23 000 пъти по-силен от този на CO2.
За щастие те се отделят в по-малки
количества, а регламентите на ЕС
предвиждат постепенното им намаляване.
Виктория Матеева – 5 г
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НЕЗАБРАВИМИ МОМЕНТИ от
ЛОВЕЧ

Ученици от 5 и 6 клас посетиха красивия
град Ловеч и Къкринското ханче по случай
Деня на народните будителии ще споделят
своите впечатления.
Етнографският музей в Ловеч е разположен
в две съседни къщи - Драсовата и Рашовата
в
стария
квартал
„Вароша”.
Експозициите в двете къщи пресъздават домашния бит на семействата в Ловеч в края
на ХІХ и началото на ХХ век. Ловешката
крепост е разположена върху двете тераси
на красивия и живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град Ловеч.
Това е една от най-посещаваните забележителности в Ловеч. Обявена е за архитектурно-строителен паметник в бр. 75 на Държавен вестник от 1967 г.

Покритият мост в Ловеч е дело
на възрожденския български майстор
Колю Фичето и е символ на града.
Той е най-посещаваната местна забележителност. Построен е над река
Осъм и е единственият покрит мост
на Балканите. Бил е украсен с четири
скулптурни фигури, но след пожар
през 1925 г. оцелява само лъвът. На
мястото на стария мост е построен
нов железобетонен, който максимално се доближава до оригиналния.
Мостът е свръзка между стария и новия град.
На 16 км от Ловеч, в село Къкрина, се
намира лобното място на Апостола на
свободата Васил Левски. Найпочитаният герой от българската история е заловен тук от турските заптиета на 27 декември 1872 г. Те нахлуват в ханчето, Левски се опитва да
избяга, но докато прескача плета, цървулите му се оплитат и той е заловен.
По-късно, на 19 февруари 1873 г.,
Левски е обесен в София.

ИЗКУСТВО
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Никълъс Юриев Наков
от 4 е клас е спечелил
четири златни, един сребърен и един бронзов
медал на
Националния турнир
по спортна гимнастика
за деца в гр. Пловдив.
Честито, Никълъс! Пожелаваме ти здраве и
още много медали!

Спортен празник и туристически
преход до хижа „Момина скала“ с
много игри и забавления.

Фоти Павлов е все още третокласник, но
вече има редица спортни завоевания като
състезател по джудо. Тази година той се
изкачи най-високо на
стълбичката на победителите и спечели поредния
златен медал от участието
си в XV Интернационален
джудо
турнир
„Олимпия“.

СПОРНТА СЛАВА

Националът за Купа „Дейвис" Димитър Кузманов проведе открит урок за
ученици в 49-о Основно Училище
"Бенито Хуарес".Имаха възможност
да получат ценни съвети лично Кузманов. По този начин Българската федерация по тенис продължава мисията
си да запалва децата по спорта и да им
предоставя шанс да се развиват в
спорта с личните напътствия от найдобрите специалисти.

