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Миглена Галинова Петрова от 

5-ти “б“ клас се яви на 

фестивал, заедно със състав за 

народни танци ,,Подуенска 

китка”. Конкурсната програма 

се проведе на 28.09.2017 година 

в квартал ,,Кремиковци“. Със-

тавът се представи с изпъл-

нение на Чичовото хоро. Уча-

стниците получиха почетна гра-

мота за достойното си пред-

ставяне. 
 

 

Училищен вестник 

Словото 

Брой втори, 

ноември, 2017 
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 МАТЕМАТИКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ 
АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК 

ОТНОСНО: ОЛИМПИАДА 

„ЛЮБОСЛОВИЕ” ОЛИМПИАДА „МОЯТА 

РОДИНА” 

ВИДНИ 

ВЪЗРОЖ-

ДЕНЦИ 

SPELLING 

BEE 
1 КРЪГ 2 КРЪГ 

Общински 
кръг 

Областен 
кръг 

ДАТА: 14. 12. 2017 29. 11. 2017 21. 11. 2018 17. 12. 2017 04. 02. 2018 30. 11. 2017 
Краят на м. 

февруари 

ЧАС: - 10:30 - 09:30 - 11:30 - 

ЦЕНА: 
Безплатно 

 
6 ЛВ 

БЕЗПЛАТНО 

ПРИ 

ПРЕМИНАТ 1 
КРЪГ 

Безплатно 
 

Безплатно 
 

7 ЛВ 
Безплатно 

 

КЛАС: 5-7 клас 1-12 клас - - 5-7 клас 
до 14 г. 

(7 клас) 

Състезания 

 

49.ОУ ,,Бенито Хуарес“ за подобряване на 

комуникацията в училищата 
 

49.ОУ ,,Бенито Хуарес“ e представител за 

България в проект по програма Еразъм+, 

озаглавен  „Хармония: Изграждане на про-

странства за приобщаващ диалог, за участие 

и творчество”. 

Проектът има за цел да разработи 

комуникационни инструменти за насърчаване 

на взаимодействието, приобщаването, равнопо-

ставеността, сближаването и разбирателството 

на толкова разнообразния и мултикултурен 

Европейски континент.  Включени са още 

училища от Полша, Испания, Италия, Белгия и 

Португалия и нашето училище ще участва в 

проекта в следващите две години. 

Замисълът на този междуучилищен проект 

се основава на спешната необходимост от 

разрешаване на проблемите в съвместния живот 

в учебните центрове, с които се сблъскват 

нашите училища, както и намиране на работещо 

решение.  
за борбата срещу формите на дискриминация. 

Диагнозата за тези и подобни конфликтни 
ситуации е въз основа на направено сред 

нашите ученици проучване на различните 

междукултурни недоразумения и затруднения в 

общуването, причинени от страх пред 

неизвестното, отхвърляне на различния заради 

ксенофобски или расистки настроения, 

сегрегация заради религия, език, обичаи, пол и 

други, в следствие на миграционната вълна и 

смесицата от различни култури и нрави. 

Личността на всяко едно дете е уникална и 

ние трябва да я уважаваме и ценим. В 

предвидените дейности са привлечени също 

така и родители, които съвместно с децата ще 

участват в различни мероприятия. Целта е да 

можем да обхванем всички сфери на взаи-

модействие и влияние, за да направим по-

адаптивен цялостния процес на приобщаване и 

обогатяване на вътрешния свят на нашите деца. 
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Учениците от първи клас Никола 

Николов и Фоти Павлов са най-

малките носители на медали в 49.ОУ 

“Бенито Хуарес”. 

Никола е златен медалист от 

турнира “Празник на борбата за 

купата на НСА”, а Фоти е носител на 

сребърен медал от турнира по джудо 

“Перун”. 

Поздравления, деца! Желаем ви 

още успехи и медали! 

 

Училищен живот 

Кражбите в училище 
 

Проблемът за дисципли-

ната в училищата е от из-

ключително голямо значе-

ние. Недопустимо е да се  

извършват кражби,  да се 

тормозят деца и да се 

наранява емоционалния 

свят на  другите, различни 

от нас. Това поведение 

определено не е хубаво. Да 

взимаш чужди вещи е нещо 

недопустимо. Не трябва да 

се случва не само в 

училище, но и навсякъде по 

принцип.  

Не е правилно да се кра-

де и човек трябва да може 

да се  замисля върху дей-

ствията си, да осъзнава 

какво може да  причиним на 

другите с едно подобно 

поведение.     

  Не се знае какво е жертвал 

  

 

 

човек, за да получи това,  

което има, и то не трябва да 

му се отнема с лека ръка. 

Ако искаме да ни ценят и 

уважат, трябва и ние да 

ценим и уважаваме другите.    

От своя страна уважението 

е да показваме  отношение 

 

и да разбираме света на 

другите без да ги съдим. 

Както към учителите така и 

помежду си трябва да се 

държим добре. Не трябва да 

осъждаме различните от 

нас. Ако се поста-вяме  на 

тяхно място най-добре 

можем да разберем какво 

чувстват. Например ако  

някой не се държи с нас 

добре и взима личните ни  

вещи без позволение, ние 

няма се се чувстваме 

приятно.Бъдете съпри-

частни към различните от 

вас и не посягайте към 

вещи, които не ви при-

надлежат. Уважавайки лич-

ното пространство ние се 

учим да бъдем  по-добри 

хора утре. 
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Изкуство 
В 49.ОУ „Бенито Хуарес“ бе представена изложба на тема „Есенна палитра“. В 

изложбата взеха участие деца от 1. до 7. клас. Даде се шанс на децата за изява, да покажат 

своите творчески умения, талант и усет за красота. Жанровете, включени в изложбата, са: 

пейзажи, есенни мотиви, натюр морт с цветя и плодове, портрети и фигури. Използваните 

материали са акварелни, темперни бои, графични материали и пастели. Техниките, 

използвани за изграждане на творбите, са: мoкро в мокро, смесена техника, пастел, акварел и 

техника с темперни бои чрез издраскване. 

 

 

  

 

   

 

 

Учениците от първи клас отново показаха 

своята креативност. Децата се изявиха с кра-

сивите си рисунки и интересни проекти.  Чрез 

използване  на различни материали и техники 

грейнаха оригинални и цветни творби. 

 


