
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

V СОУ „Георги Измирлиев“, 

Благоевград 

ул. Христо Чернопеев“, № 16 

тел. 073/ 831508 

e-mail: petosou@abv.bg 

 

РУБРИКИ: 

Правила за използване на 

интернет 

Конкурси 

Запалване на светлините на 

Коледната елха 

Работилница на дядо Коледа 

Неделен книжен клуб 

 

Тема на броя: Безопасно сърфиране в Интернет 

Интернетътпредоставянеогра

ниченивъзможностизаинформ

ацияиразвлечение,ноимаидру

гистрани. 

Засъжалениеможедабъдеимно

гоопасен. 

 

Винтернетдецатаимладитехорамог

атдасрещнатнесамоприятели, 

ноинепознати. Когатосавмрежата, 

можедабъдатнаранени, 

измамениималтретирани. 
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1.Ще искам разрешение 

от родителите си, за да 

използвам компютъра. 
 

2.Паролите си в 

интернет ще пазя в 

тайна. Щеги знам само 

аз и моите родители. 
 

3.Ще отговарям на 

имейли и чат само от 

хора, които познавам. 

 

4.Ще говоря с 

родителите си, ако 

имам проблем или дори 

най-малките съмнения. 

5.Ще опитвам да 

използвам компютъра не 

повече от 1 час на ден. 

 

6.Няма да давам своето име, 

адрес, телефон, снимки на 

никого в интернет. 

 

7.Моите родители знаят кои 

места в интернет 

посещавам. 
 

8.Ще уважавам авторските 

права и ще споделям 

информация отговорно. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 ноември и 1 декември във връзка 

с инициативата „Учител-будител във 

виртуалното пространство” в Пето СОУ 

"Георги Измирлиев" учителите по 

информационни технологии проведоха с 

учениците от първи, втори и трети клас открит 

урок на тема „Моите правила за безопасно 

сърфиране в интернет”. Децата научиха под 

формата на тест-игра: 

1. Какви са предимствата и недостатъците 

на Интернет? 

2. Достатъчно ли сигурност ни дават 

социалните мрежи при общуването? 

3. Основни правила за общуването в 

интернет. 

Знаете ли, че...? 

Дружествата, 

които хостват в 

даден уебсайт, 

по закон са 

задължени да 

премахнат 

вашите данни, 

ако вие ги 

помолите да 

направят това. 

Това включва 

вашия профил, 

снимки и текст! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пето СОУ „Георги Измирлиев” организира 

конкурс за рисунка на тема „Бяла Коледа” за 

ученици от първи и втори клс.  

     Учениците от трети и четвърти клас могат 

да се включат в конкурса за най-оригинално 

писмо до дядо Коледа. 

 

Срок до 12  декември 2014 г. 

Запалването на светлините на 

Коледната елха 

 

Тържественото запалване на светлините 

на Коледната елха в Пето СОУ ще се 

проведе на 15 декември 2014 г. от 18:00 

ч. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 11 декември учениците от III б клас 

заедно с родители изработваха 

красиви коледни сувенири.  

Заниманието беше изпълнено с много 

емоции и предчувствие за светлите 

Коледни празници.  

„Коледа е сезон за 

разпалване на огъня на 

гостоприемство, както и 

гениален пламък на 

благотворителност в 

сърцето ни.“ 

Уошингтън Ървинг 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Препоръчваме 

Ви да прочетете 

Тази седмица в рубриката „Неделен 
книжен клуб“ Яна Къневаот VIIб клас Ви 
препоръчва да прочетете 
книгата„Дивергенти“ на Вероника Рот. 

 
 

 
 
 
 
 

кв. „Вароша“ през ноември 

Йоана Иванова и Божена 

Кряскова от клуб „Аз-

фотографът“ 

„Дивергенти“ 

Определена за „Най-добра книга на 

2011” в класациите на Publishers 

Weekly и Amazon, тя оглавява 

читателските класации „Любима 

книга на 2011”. 

Чикаго в бъдещето - обществото е постигнало 

идеалния ред. Разделено на пет касти, всяка от 

които изповядва по една добродетел, то изглежда 

напълно непоклатимо. 

На определен ден в годината всеки 16-годишен 

тийнейджър в града трябва да реши към коя от 

фракциите да се присъедини и да й служи до края 

на живота си. Беатрис Прайър е изправена пред 

труден избор - дали да остане вярна на родната си 

каста, или да последва инстинктите си и да 

премине в друга. 

Готова ли е тя да издържи страшните изпитания на 

инициацията, за да се докаже? Има ли място в 

нейния нов свят за любов и истина - защото, както 

се оказва, Беатрис е различна от другите и това е 

тайна, която трябва да пази с цената на живота си. 

Яна Кънева от VII б клас 


