
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

21 ноември – Денят на 

християнското семейство 

График за провеждане на 

ученическите олимпиади 

Неделен книжен клуб 

 

Тема на броя: Ден на християнското семейство 

В ценностната система на българина 

семейството  е заемало и заема главно 

място. Няма път, който да не започва от 

къщата, казват мъдреците. Пак от нея 

започва и пътят към църквата и вярата. 

Затова и празникът Въведение 

Богородично е на особена почит сред 

православния български народ. 

21 ноември - Въведение Богородично 

Нека в този хубав християнски 

празник, посветен на семейството, да си 

пожелаем топло огнище, хубави чувства, 

много любов и разбирателство с най-

близките хора. 
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 Денят на християнското семейство – традиции и обичаи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторите Джан Бърчет и 

Сара Воглър успешно ни 

пренасят в Карибско море по 

времето когато го кръстосват 

пиратски кораби и търсенето на 

скрити съкровища си е в реда на 

нещата.  

21 ноември – Въведение Богородично 

На 21.11. православната 

църква отбелязва 

празника Въведение 

Богородично, а в 

българския народен 

календар той е отреден 

за Ден на християнското 

семейство. От векове наред 

дедите ни са вярвали, че 

домът е свещено място, в 

което децата научават най-

ценните житейски уроци, 

както и усвояват важни 

знания за света. В 

семейството те не само биват 

възпитавани, но и изграждат 

своя характер. Именно 

семейната среда е 

предпоставка за развитие на 

заложбите и дарбите на 

децата.   
 

 

В Пето СОУ послучай 21 ноември – Ден на 

християнското семейство, бе организирано 

състезание, в което участваха ученици от IV а клас 

заедно с техните родители. 

    Учениците бяха разделени на два отбора и трябваше 

да покажат колко са единни, като изпълняват различни 

предизвикателства заедно. 

 

    Двата отбора завършиха с равен брой точки. 

Състезанието донесе много положителни емоции 

за учениците и родителите. Награди получиха и 

двата отбора за отличното си представяне. 

 

 

„Истинско щастие е 

да имаш семейство, 

което да те разбира 

така, както приятел, и 

приятели, които да те 

подкрепят така, както 

семейството ти.“  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от IV  клас подготвиха 

радио предаване, посветено на 21 

ноември. 

 

Ученици от I а клас 

Ученици от IV б клас 

Рецепти и сладкиши 

По случай деня на християнското 

семейство учениците от начален курс 

организираха изложба с домашно 

приготвени сладкиши под надслов 

„Сладките на баба”. 

 

Десерт с ябълки Домашни кексове 



 

График  

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 

2014/2015 г. в училищата от област Благоевград 

 

Олимпиада 
Общински кръг Областен кръг 

дата час дата час 

Начално образование 
„Знам и мога” за 

учениците от 4. клас 

10.01.2015 г. 9.00 часа 02.02.2015 г. 9.00 часа 

Български език и 
литература 

17.01.2015 г. 8.00 часа 22.02.2015 г. 9.00 часа 

Английски език 20.12.2014 г. 9.00 часа 03.02.2015 г. 14.00 часа 

Руски език 17.01.2015 г. 14.00 часа 15.02.2015 г. 9.00 часа 

Математика 14.12.2014 г. 9.00 часа 03.02.2015 г. 9.00 часа 

Информатика 04.01.2015 г. - 20.03.2015 г. 14.00 часа 

Информационни 
технологии 

12.01.2015 г. - 07.03.2015 г. - 

Философия до 
11.02.2015 г. 

- 06.03.2015 г. 14.00 часа 

История и 
цивилизация 

11.01.2015 г. 9.00 часа 14.02.2015 г. 14.00 часа 

Физика 10.01.2015 г. 14.00 часа 15.02.2015 г. 14.00 часа 

Химия и опазване на 
околната среда 

18.01.2015 г. 9.00 часа 14.02.2015 г. 9.00 часа 

Биология и здравно 
образование 

24.01.2015 г. 14.00 часа 21.02.2015 г. 9.00 часа 

География и 
икономика 

20.12.2014 г. 9.00 часа 02.02.2015 г. 14.00 часа 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен книжен 
клуб“ Илона и Йоана Иванова от VI а клас Ви 
препоръчват да прочетете книгата на Роалд Дал 
„Семейство Тъпашки“. 

 
 
 

 
 
 
 
 

кв. „Вароша“ през ноември 

Илона и Йоана Иванови от VI а клас 

Господин и госпожа Тъпашки при всички 

случаи са отвратителни. Смърдят, защото 

никога не се къпят, бият се и си правят 

номера един на друг. И най-важното - мразят 

деца. Най-лошото от всичко обаче е, че 

държат маймуни в задния си двор. В клетки. 

Време е маймунките да си отмъстят на двете 

най-отблъскващи същества на света... 

„Семейство Тъпашки“ 

Любимият ни цитат в книгата, който описва 
госпожа Тъпашка и  обясненява защо тя 

погрознява с годините: 
 
„Човек, който има добри мисли, никога не може да 
бъде грозен. Дори, ако носът ви е гърбав, а устата 
– крива, а зъбите ви стърчат навън, щом мислите 
ви са добри, те ще сияят по лицето ви като лъчи и 
вие винаги ще изглеждате прекрасни.“ 
 

В „Семейство Тъпашки“ има няколко поуки. Една от 

тях е, че когато си помагаме един на друг, можем да 

постигнем много повече, или както е казано в 

поговорката: „Задружна дружина, планина повдига“. В 

случая задружната дружина преобръща цяла стая по 

един необикновен начин и така семейство Тъпашки 

накрая стават жертва на най-големия номер в 

книгата. 


