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Здравейте, скъпи съученици
и наши учители!
Този вестник ни помага да се опознаем по-добре, да споделяме нещата,
които ни вълнуват, да се информираме
за новините от нашия училищен живот, да покажем нашето творчество и
разбира се, в него има място за смях и
забавление.








Каним Ви да бъдете
наши верни читатели!







Мисия
17 причини,
заради които
обичам 17-то
Рубрика
“Франкофония”
Рубрика
“Български
традиции”
Рубрика
“Български
празници”
Рубрика
“Интересно”
Рубрика
“Забавление”

МИСИЯ
Мисията на училището е да предава знания и умения, но също
така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.

Екипът на 17 СУ” Дамян Груев” подготвя учениците да бъдат
отговорни личности, социално ангажирани, открити към света на
идеите и културата, способни да се адаптират към бързото и естествено развитие на днешния свят. Училището е важен етап от живота на младите хора. Училищният екип има за цел да ги подпомага и насърчава, когато те нерядко срещат трудности.
Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят
от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя
път в живота и да изгради своя успех.
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Нашето училище вече 57 години носи името
на един от най-видните революционери, основоположник
на
българското
наионалноосвободително двежение в Македония и Одринско. Със своя организаторски талант, дух непримиримост, и жертвоготовност Дамян Груев увлича хиляди българи в борбата за свободна Македония.

Духовните ценности са вечни и добрите дела се помнят дълго.
Днес възпитаваме младите хора в обич към
родината и ги учим да познават и помнят миналото. Ето защо едни от най-важните моменти в училищния живот са честването на
Деня на народните будители, Празника на

17 причини, заради които обичам 17-то
1.

Тук се чувстваме като у дома си;

2.

Тук се чувстваме щастливи;

3.

Тук можем да бъдем себе си;

4.

Тук се сбъдват мечтите ни;

5.

Тук срещаме невероятни приятели;

6.

Това е училището на нашите родители;

7.

Това е училището на по-големите ни братя и сестри;

8.

Тук можем да изразим таланта си;

9.

Тук нашите учителите са загрижени за нашия просперитет и
ни вдъхновяват да вървим напред;

17 = 1+7 = 8
символ на ∞

10. Тук ни харесва да учим френски и да питаме за всякакви неща на
френски;
11. Тук ходим на различни екскурзии;
12. Тук ходим на зелено училище;
13. Тук времето ни е посветено на придобиването на нови знания и умения;
14. Тук можем да спортуваме;
15. Тук можем да пеем;
16. Тук можем да танцуваме;

17. Тук е вълнуващо да опитваме нови неща.
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Р у б р и ка Ф РА Н КО Ф О Н И Я
За поредна година у нас са на стаж френските студенти
Посрещаме за поредна година
френските студенти от университета INSPE в Бордо, Франция.
В рамките на две седмици
студентите полагат педагогическия си стаж, като наблюдават и
преподават френски език в начална степен.
Незабравими и вълнуващи
дни при нас и в страната ни!

Предстоящо Национално Европейско
математическо състезание
“Европейско кенгуру” , в което
участваме, освен на български и на
френски език.
Дата на провеждане: 19.03.2020 г.
Час на провеждане: 1200 - 1330 часа
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Р у б р и ка БЪ Л ГА Р С К И Т РА Д И Ц И И
ЛЕГЕНДА ЗА МАРТЕНИЦАТА
На първи март отбелязваме една от най-хубавите български традиции- закичваме се с мартеници. Никой друг народ по света няма подобен обичай. Традиционната мартеница се изработва от бял и червен конец. С годините се
появиха най-различни разновидности.
Ето една от най-известните легенди,
която трябва да знае всеки българин:
Червено-белите украшения идват от
времето на хан Аспарух. Едно от преданията
е, че той получил дар от сестра си под формата на китка, привързана към крака на лястовица с бял конец. Червената багра била от кръвта на птицата, чийто крак бил наранен от конеца.
Птичката пристигнала при хан
Аспарух точно на 1 март, откъдето води началото си и традицията на този
ден всички българи да си даряват червено-бели мартеници за здраве, щастие и
сполука.

Автор: Диана 7а

Баба Марта бързала, мартенички вързала, на момиче и
кокиче, на момче и на дръвче!
Аз пък ще вържа на теб, с пожелание за късмет!
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Р у б р и ка БЪ Л ГА Р С К И П РАЗ Н И Ц И
3 МАРТ
Национален празник на България
Трети март е най-големият национален празник на България – Освобождението на страната
ни от османско владичество. Датата слага начало на Третата българска държава през 1878 г.
след подписване на мирен договор между Русия
и Османската империя, с което се слага краят
на Руско-турската война от 1877- 1878 г.
Санстефанският мирен договор е подписан на 3
март 1878 г. в градчето Сан Стефано (дн. Йешилкьой), близо до Истанбул, между Русия и
нейните съюзници Румъния, Сърбия и Черна
гора от една страна и Османската империя от
друга.

От този ден се правят първите стъпки към утвърждаването на България
за суверенна държава. За първи път Трети март се чества през 1880 г. – две години след Освобождението – като Ден на възшествието на престола на император Александър Втори.
От 1888 празникът започва да се чества като Ден на Освобождението на
България от османско господство. Еднократно като национален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод на 100-годишнината от Освобождението. Десет години по-късно, през 1988, той става официален празник, а през
1990 г., когато в България започнаха промените, с решение на Великото народно събрание, датата бе обявена за национален празник на страната.
На този ден се вдига националното знаме и се поставят венци на паметника на Незнайният войн в София, в паметта на българите, загинали в борбата за освобождението на Отечеството. Вечер на площада пред Народното събрание, до паметника на Цар Освободител – Александър II, се провежда тържествена заря-проверка. Гражданите поставят венци и цветя на паметника
на загиналите за освобождението на България руски, финландски, румънски
и украински офицери и войници.
Една от основните причини за Руско-турската война е жестокото потушаване
на Априлското въстание от 1876 година, което предизвиква огромен отзвук в
Европа. Редица видни европейски общественици и държавници, сред които
личат имената на Уилям Гладстоун, Виктор Юго издигат глас в подкрепа на
потиснатите българи.
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Р у б р и ка И Н Т Е Р Е С Н О

Най-странни училища по света
Плаващи училища в Бангладеш
Честите наводнения в Бангладеш причиняват доста неудобства на населението. Освен липсата на питейна вода и електричество, основен проблем е
трудният достъп на децата до училище. Така идва идеята за построяването
на училища върху кораби и лодки, които се задвижват със слънчева енергия,
имат достъп до интернет и дори притежават малка библиотека.

Училище за гайдари в Пенсилвания
През 1990 година е създадено първото училище за гайдари в света, а негов
директор е американският музикант Ник
Хъдсън.
Той получава своето вдъхновение
за това начинание след като гледа филма „Похитен“, в който има сцена на двубой с гайди.
Училище за магьосници
Голяма част от учениците на това училище се обучават онлайн, но то
всъщност има собствена сграда. Първоначално училището се намира в Чикаго, но е преместено в Салем, Масачузетс, заради критики от страна на
много християнски организации. В Салем няма никакви проблеми, защото
голяма част от хората изповядват магьоснически ритуали.
Училище на бъдещето във Филаделфия
В това училище не се използват никакви книги, а единствено компютри. Неговата цел е учениците да бъдат с добра компютърна грамотност и по
този начин да са подготвени за цифровизираното бъдеще, в което ще живеят. Интересен факт е, че училището пресъздава реална работна среда и там
се учи от 9 сутринта до 4 следобед.

Автор : Алекс 5а
клуб по ИТ “АВАНТЮРА”
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Р у б р и ка З А Б А ВЛ Е Н И Я

КРЪСТОСЛОВИЦА
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Градивна частица, състояща се от атоми;
2. Най-голямата планета;
3. Малко населено място;
4. Агрегатно състояние на вода;
5. Безжизнен газ;
6. Газ, съставна част на въздух;
7. Най-малката градивна частица;
8. Течност , без която не можем да живеем.
При правилно решение в червената колона се получава газ,
без който няма живот.
Автор :
клуб по ИТ “АВАНТЮРА”

