135 ГОДИНИ ЗНАНИЕ, ДУХОВНОСТ И РОДОЛЮБИЕ
Днес ние знаем,
Основно училище утре – ще можем!

“ЮРИЙ ГАГАРИН” – СМОЛЯН

Издание, посветено на: 135 г. от основаване на училището, 55 г. от преобразуването му в основно, 55 г. от именуването му “Юрий Гагарин”, 55 г. от полета на нашия патрон
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В броя:

• Кратка история на
училището – години,
събития и личности
• Спомените се съживяват...
• Децата в света на
изкуството
• Изявите на гагаринци
• „Училище мое“

Колективът на ОУ „ Юрий Гагарин“

„Политайки над Земята с кораб-спътник,
аз видях колко прекрасна е нашата
планета! Хора, да пазим и умножаваме
тази красота, а не да я разрушаваме!“
Юрий Алексеевич Гагарин
(1934-1968)
съветски офицер, полковник,
военен пилот и първият човек в космоса

Скъпи ученици, на вас принадлежи бъдещето
Йорданка Дюлгерова –
директор на ОУ „Юрий Гагарин”, гр. Смолян
Историята на всяко училище е историята на
духовността на хората, които полагат неговите
основи и на поколенията след тях, които продължават всеотдайно да градят и утвърждават
авторитета му.
Уважаеми учители, скъпи ученици,
Днес, ние отбелязваме четири юбилея, които
са повод за равносметка и гордост от постигнатите през годините успехи.
Вие сте част от историята на едно от престижните общински училища – училище с традиции и новаторски дух. През изтеклите години, ОУ
“Юрий Гагарин“ се утвърждава и развива като
значим образователно – възпитателен и културен център в град Смолян.
На стр. 2
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ДО
Йорданка Дюлгерова
директор на
ОУ „Юрий Гагарин”
гр. Смолян
ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС
Уважаема г-жо Дюлгерова,
уважаеми учители, скъпи ученици,
Приемете моите най-искрени поздравления по случай 135-годишнината от основаването на ОУ „Юрий Гагарин”, гр. Смолян.
Вие имате привилегията да се учите и
преподавате в едно учебно заведение с богата история и утвърден авторитет. Създадено
през далечната 1881 година в двора на православния храм „Св. Дух”, изградено благодарение на доброволния труд на смолянчани,
училището е възпитало и продължава да възпитава поколения достойни родопчани.
Българският народ винаги е издигал в
култ образованието и просветата, които заедно с народния бит и култура са съхранили индивидуалността ни през вековете. Образованието изгражда интелектуалния потенциал,
който е основа за развитието на една нация,
а Вие – учениците, нашите деца, сте бъдещето
на област Смолян и България.
Бъдете любознателни и целеустремени,
защото ценностите и знанията, които изграждате в училище, формират личността ви и ще
ви определят като хора в бъдеще! Стремете
се към високи постижения, с които не само
да утвърдите, а и да надградите авторитета на
ОУ „Юрий Гагарин”!
НЕДЯЛКО СЛАВОВ,
областен управител на област Смолян
СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
ОУ„ЮРИЙ ГАГАРИН” ГР. СМОЛЯН
Смолян, ул. „Георги Кирков” №10

ДО
ОУ „ЮРИЙ ГАГАРИН” ГР. СМОЛЯН
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
По повод
• 135 г. от основаване на училището;
• 55 г. от преобразуването на училището
от начално в основно;
• 55 г. от именуването му “Юрий Гагарин”;
• 55 г. от полета на Вашия патрон;
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛИ,
УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Имам честта и удоволствието, от името на
родители, настоятели и членове на Училищно
настоятелство към ОУ „Юрий Гагарин”, да Ви
поздравя по повод честването на партронния
празник и юбилея на училището.
Десетилетия вашето училище неизменно
свети в небосклона на образованието! Вие
сте традиция, която сбъдва мечтата на поколения ученици!
Нека учители и ученици заедно работят за
знания, но по-важно за изграждане на умения
и развиване на любопитството и откривателския дух сред децата и младите хора.
Пожелаваме ви, да съхраните творческия
дух и ентусиазъм, да следвате добрите традиции, утвърдени в дълголетната история на
вашето училище и да откривате нови песпективи за неговото успешно развитие.
Смолян, СНЕЖАНА ОРЛОВА

ДО
УЧЕНИЦИТЕ, КОЛЕКТИВА
И РОДИТЕЛСКАТА
ОБЩНОСТ
НА ОУ „ЮРИЙ ГАГАРИН”
ГР. СМОЛЯН
ДРАГИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ПЕДАГОЗИ И РОДИТЕЛИ,
Приемете моите най-сърдечни поздрави
по повод значимите събития, които чества
Вашето училище – 135 години първоначално
и 55 години основно училище.
За мен е чест и удоволствие, че отбелязваме заедно празника на Вашата образователна
институция, която е наследник на родолюбивите традиции на първоначалното школо и
повече от пет десетилетия носи с достойнство
името на лъчезарния летец космонавт Юрий
Гагарин, осъществил космическата мечта на
човечеството.
С високите постижения на своите възпитаници, с всеотдайния труд на педагозите и
родителската подкрепа Основно училище
„Юрий Гагарин“ – Смолян, заслужено се радва
на обществено признание и днес се нарежда
сред най-уважаваните учебни заведения.
Желая Ви пълноценен училищен живот,
щастливо бъдеще и сполука по пътя на знанието.

Скъпи ученици, на
вас принадлежи
бъдещето

Продължава от стр. 1
Трудно могат да се изброят стотиците
възпитаници на ОУ“Юрий Гагарин“, изявени
в своята област, с които днес се гордеем.
Ние, съвременните будители – учители,
продължаваме да пазим духовната съкровищница на българската идентичност – нашите деца – децата на България!
Скъпи учители,
Вие държите в ръка съдбата на много
поколения, създавате и градите духовни
ценности, отваряте прозореца на знанието.
С много любов и търпение учите учениците си да обичат своята родина, да почитат
нашата история и културно наследство, да
вървят с гордо изправени глави по пътя
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
към Европа. Резултатите от Вашия труд са
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
големият брой ученици, продължаващи
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
образованието си във водещи български и
чужди висши училища.
РЕПУБЛИКА
БЪЛБЪлгариЯ
Г АРИ Я
реПУБлиКа
Прекланям се пред Вашия благороден
Министерство
на образованието
и науката
Министерство
на образованието
и науката
труд
и всеотдайност!
Регионален инспекторат
Регионален
инспекторат по образованието
– Смолян
Скъпи ученици,
по образованието – Смолян
Следвайте своите мечти, преодолявайте
П О З Д Р А В И Т ЕЛЕН А Д Р Е С
трудностите в живота, преоткривайте света
около себе си, вярвайте във възможностите
До учениците, учителите, помощния
си, вярвайте в доброто.
персонал, родителите и училищните
настоятели на ОУ „Юрий Гагарин”
На вас принадлежи бъдещето. ПристъСмолян, община Смолян
пете към него смело, следвайте заветите на
нашите предци. Нека пътеводни звезди Ви
Скъпи ученици, уважаеми учители
и родители, дами и господа,
бъдат магическото слово, мъдрата наука,
Честването на 135-годишнината от създаване
светлият разум и човешката обич!
на Вашето училище и 55-годишнината от полета
Уважаеми родители,
на Вашия патрон – забележителния първи косВзаимодействието между училището и
монавт в света Юрий Алексеевич Гагарин са доссемейството е фундаментът, върху който
тойни тържества за Вас и българския просветен
дух в град Смолян, община Смолян и Смолянска
се гради личността на детето. Всички ние,
област.
родители и учители, трябва да дадем на наТози дух избуява днес чрез Вас и Вашата дейшите деца съзнанието за техните корени, за
ност в полза на знанията и компетентностите на
това, че те са част от нещо значимо – част
подрастващите за да се утвърди традицията и стойот българската нация. Заедно с това ние им
ността на извървяния път на поколения учители и
ученици от Вашето училище! Този път е изпълнен
дължим знанията и възпитанието, необхосъс свежи цветя на признателност и благодарност
дими им да достигнат мечтите си.
към неуморните усилия на учители и обществениВсички ние трябва да бъдем признаци, на радетели за преуспяването на будното учителни
на онези мъдри и далновидни хора,
лищно начало в Смолян.
Надявам се и в бъдеще Вашето училище да съкоито подемат инициативата през 1881г. да
четава така необходимата в средното образование
изградят това училище, за да го има днес и
актуалност и модерност като съхранява и предава
занапред.
на учениците си националните традиции, съчетани
Пожелавам Ви крепко здраве, бодър дух
с европейските ценности и политики. Изразявам
и нека съхраним в сърцата си най-ценните
своята благодарност към всички Вас за приноса
Ви в осъществяване на голямата цел – българското
добродетели на нашия народ!
образование да придобие облика, в който общоСлава, чест на тоз народ, който предачовешките ценности и европейските измерения
ва жив и чист завета на първоучителите си
се срещат и обединяват с изконните национални
от поколение на поколение, за да пребъде
идеали.
Честит празник! Нека продължим да рабокато нация, като държава българска, сега и
тим заедно в интерес на нашите деца! Желая Ви
завинаги, и в безкрайни векове!
творческо озарение и професионално удовлетворение!
ИВАН МУЦЕВСКИ
НАЧАЛНИК РИО – СМОЛЯН

Честит празник!
На многая лета!
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ИСТОРИЯ, ГРАДЕНА С ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

Развитието на образователното
дело
в смолянския край е
минало през дълъг и
труден път. Будното
родопско население
е чувствало нужда и
е търсело начин да се
просвещава още през
годините на турското
робство. Първото килийно училище в града се е помещавало в
църквата „Св. Георги“,
а първото организирано светско училище се
е намирало в района
на „Чинара“. Условията за обучение са били
много лоши. Сградата
е ремонтирана многократно. Заниманията
са се водили в една
учебна стая без черна
дъска, учебници и тетрадки.
През 1881 г. с
доброволен труд на
смолянчани е построена училищна сграда
в двора на сегашната
църква „Св. Дух“ и е
открито първото начално училище, разполагащо с две класни
стаи.
През 1902 г. турските власти предават
сградата на гръцката

Химн на
ОУ „Юрий Гагарин“ –
Смолян
Училище родно любимо
със име свято и неповторимо
„ЮРИЙ ГАГАРИН“ – наричаш се ти /2/
живееш с наще тревоги и мечти /2/

Предучилищни групи, 60-те год. на XX век

Тодор Петров Узунов
(1882 – 1949 г.), дарил
къщата си за училище
и църква в Смолян

Ще носим святия завет
с едни гърди да бъдем по напред
да пазим планетата ни Земя /2/
името България във нашите сърца. /2/
Припев
Напред напред, нагоре и напред
към знанието се стремим /2/
и космоса ще покорим /2/
Текст: Елена Иванова и Стефка Бакалова
Музика и ар. Стефка Бакалова

Горната махала на Пашмакли около църквата „Свети Дух“, 30-те години
на XX век
управа до 1920 г. Освобождението на Родопите
през 1920 г. заварва града с две начални училища и три прогимназии / в трите съставни на
града селища/. По това време нашето училище
функционира в частната къща на Георги Петров
Узунов.
През 1918г. то прераства в прогимназия и съществува до 1941г. Същата година е завършена
сградата на днешното първо основно училище,
където се събират всички ученици от прогимназията.
От 1941 г. до 1961 г., в продължение на 20
години, училището е начално.
На 15 септември 1961 г. се открива новата
училищна сграда на днешното училище, преобразувано в основно. За директор е назначен
Васил Йовков Христов, а за заместник директор
Стоян Георгиев Присадов. През 1961 г. за патрон
Златка Атанасова
на училището е определен Юрий Гагарин.
Рашева
В началото на 1971 г. започва строителство(от 01.11.1989 г.
то на новото крило на училището, което е завърдо 15.09.1992 г.)
шено през 1973 г. и придава съвременния облик
на сградата.

Директори на
училището

Васил Йовков
Христов
(от 01.09.1961 г.
до 01.11.1989 г.)

Петър Димитров
Аргиров
(от 15.09.1992 г.
до 03.01.2007 г.)

Припев
Напред напред, нагоре и напред
към знанието се стремим /2/
и космоса ще покорим /2/

Йорданка
Николаева
Дюлгерова
(от 03.01.2007 г.)

Новопостроената сграда 1974 – 1975 г.

За училището с умиление...

Спомените се
съживяват...
Д-р Кузман Гелов

За мен, родното училище е истински
храм на просвещението и родолюбието.
Това усещане, далечните, но живи спомени, ме правят горд и щастлив, че съм възпитаник на Пето основно училище „Юрий
Гагарин“ – Смолян. С благодарност и любов се прекланям пред таланта, професионализма и човеколюбието на първите ми
учители Цветана Каранлъкова, Росица Казалиева и цялото учителско семейство на
училището.
Честита 135-годишнина от създаване на
първоначалното и 55-годишнина от съвременното школо!

Мария Костадинова

Народът казва, че „най-добре се върши
една работа, ако се върши със сърце“. Това
важи за всяка професия. Аз избрах своя път
и стигнах там, където ме отведе учителската
професия. Близо 40 години от моя съзнателен
живот е свързан с Пето ОУ“Юрий Гагарин“.
Годините се нижеха една след друга и
випуск след випуск заемаха своето място в
сърцето ми. Работата с ученици, родители и
колеги, винаги е носела много любов и удовлетвореност. Няма нищо по-хубаво от това
да видиш светлината в детските очи, да дадеш
крила за полет.
Учителят е нашето начало!
Продължава на стр. 4
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По проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за
младите хора - Успех“ учениците успяха да развият допълнителни знания,
умения и компетентности. Осмисли се свободното им време и бяха насочвани към предпочитана от тях личностна изява.

Посещение на европейския парламент
Продължава от стр. 3

София Иванова

Като лястовица отдавна отлитнах... Но никога не забравих своето гнездо, гнездото на моето
родно училище. Че исках да бъда учител като
г-жа Йовкова /светла й памет/, вече знаех го.
Това бе мечта и ето че я постигнах. Не забравих
посланието в последния ден – да се завръщаме,
да помним и да градим!
Красивият полет след дългото учене ме връща отново и отново при незабравимите ми учители. Сега аз съм до тях, редом до тях и продължавам да се уча, да възпитавам, да бъда приятел!
Ако трябва отново да се върна назад и да избера
училище, пак ще е ОУ „Юрий Гагарин“.
Винаги пазете спомените за родното училище, защото те остават дълбока следа у всеки!

Костадин Василев

135 години са много време в сравнение с
човешкия живот. Но дали са много за едно училище, или са просто повод да поспрем за миг и
си дадем равносметка за дългия и успешен път,
извървян от нашите предшественици, път, по
който вървим и ние, път, по който ще тръгнат и
потомците ни. За колко много радости, тревоги
и вълнения могат да разкажат класните стаи, кабинетите, коридорите, приютили и формирали
поколения жители на гр.Смолян.
Почти век и половина Основно училище
“Юрий Гагарин” дава най-ценното на своите ученици – знанието . Това го прави богато с успехите, постигнати от учениците, богато с традициите, които има. Спомням си, когато аз бях възпита-

ник на школото. Колко много спомени се съживяват, повечето незабравими. Това училище ми
даде старт в живота и искрено съм благодарен
за това. Винаги ще нося в сърцето си спомените за първите мои учители и приятели. Искам да
пожелая на всички, които празнуват да запазят
тази атмосфера на знанието и уверено да поемат
по своя път, оставяйки човеци! Съхранявайте и
пренасяйте във времето духовността – така нужна ни и днес!

Сашо Сарандалиев

Първият кръжок по фотография в окръга бе
създаден през 1971 г. в V ОУ“ Юрий Гагрин“. В
него участвали 12 ученици, един от които е известният фотограф в Смолян – Сашо Сарандалиев. Ето какво сподели той:
Това училище не отстъпва по нищо на останалите, защото цели 135 години съчетава вярата в
доброто, дава знание, формира ценности и помага на хората в живота. Някои от възпитаниците на
школото заемат престижни места сред обществения елит. Такъв е проф. Георги Манолев от випуск
1973 г. Повечето от училите тук в миналото, днес
са видни лекари като Хризантема Георгиева, Огнян Велев и др. За мен лично, това училище, носител на родопските традиции, ми даде много.
Именно тук открих своята нестихваща страст към
рисуването и снимането. Един старт. който впоследствие се оказа мое призвание. Създаващата
се атмосфера е приятна, кара те да се чувстваш
обичан и специален. Винаги ще си спомням за
учителите, които ме научиха на четмо и писмо!
Бъдете живи и здрави, не спирайте да давате тласък на знанието, както преди 135 години!

Ваклин Бошнаков

Трудно ми е да повярвам, че пиша тези редове за рубриката „...спомени...”. Може би защото
връзката ми с училище „Юрий Гагарин” не е само
професионална, тя е по-скоро пожизнена и дълбоко емоционална. И това е напълно обяснимо
– сред стотиците колеги и служители, работили
в това училище, аз държа един своеобразен „рекорд” – мога да се гордея с най-дългогодишното
пребиваване в него – цели 41 години! Спомените за училищния живот едва ли ще избледнеят
в съзнанието на когото и да било сред нас. Заредиха се години, изпълнени с вдъхновен труд,
творчески кипеж, впечатляващи постижения
и изяви, които утвърдиха името на училището
сред най-добрите в нашия край. Заедно с моите
колеги и ученици преживяхме незабравими мигове, радвахме се на завидни успехи, достойно
преодоляхме много трудности. Всичките си усилия посвещавах на нашите ученици и милеех за
съдбата на нашето училище.
На учителския колектив, на всички ученици
пожелавам много успехи и високи постижения в
учебния труд и личностното израстване. Пожелавам и успешно справяне с трудните предизвикателства на времето, в което живеем.
Поздравявам моите скъпи колеги, моите прекрасни ученици, както и моя любим, незабравим
шести клас – последния ми випуск като класен
ръководител! Тук искам да изредя имената на
всички вас, но тъй като е невъзможно – правя го
в сърцето си, където ще ви съхраня завинаги.
На всички желая здраве, дръзновение и пътеводна светлина!
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ДЕЦАТА ТВОРЯТ

В света на изкуството и не само...
Учениците взеха участие в
литературния конкурс
„Моето училище – днес и в бъдеще“

С грижа за децата със специални
образователни потребности...

Взаимодействието между учителите, родители и всички участници в процеса за интегриране на децата със специални образователни
потребности, прави процеса много по-лесен.
При работата си с
учениците се ръководим от следните
цели: – „Да се учим
да учим” – овладяването на знания и
компетентности е
насочено не само
към академичните
области, но и към
формиране на навици и взаимодействие с учителя и спазване на училищните правила. Използват се интерактивни и нестандартни методи, конструктивни игри, образователен софтуер, практически упражнения. Забавни са часовете за апликиране, моделиране, оцветяване,
където се изработват предмети за училищните
изложби. За подобряване на координацията и
сръчността, тактилните и вкусовите усещания
много подходящи са игрите за баланс, низане
и сортиране.
Фактори, които влияят върху развитието и
обучението на децата и учениците със специални образователни потребности са много. Един
от тях е училищната среда. В ОУ„Юрий Гагарин” е фактор, който повлиява добре на обучението и развитието на децата. Съучениците им
са толерантни към тях, не ги игнорират.

***

Нашето училище
е моето светилище.
Храм на мечтите ми,
балсам за душите ни!
Знание ни дава то –
знание и то какво?
С учители, крило на птица,
училище, моя зеница.
Училище ти, жар птица!
Спортуваме, творим, играем,
по олимпиадите мечтаем.
Пъстроцветната дъга да обуздаем.

Училище мое! Училище родно!
Щастлива съм, че уча в тебе! Гордея се с твоето име – на първия космонавт Юрий Гагарин.
Училището е храм на науката и българщината. Народ без наука, без писменост е мъртъв
народ. Преди 135 години в нашия град е отворило врати моето любимо училище. Чрез пръчицата и пясъка, калема и дъската, химикала
и мишката на компютъра, хиляди са събирали
и събират тук знания, подготвяйки се за живота...
По коридорите кънтят стъпките на дядо, татко
и мама. На моята първа учителка-баба ми, която
36 години е раздавала ум и разум, отваряла е про-

***

Училище, родно наше
отворило си пак врати
и чакаш ни отново
с нови знания и игри.
Да учим ние и да четем
да се стремим възможно към върха
това е девизът ни сега!
Стефани Дякова, VI клас

***

Манол Славчев, I клас

Патронът на нашето училище
е летял до звездите
с труд и учение, и аз ще си
сбъдна мечтите.

***

Габриела Пинтева, I клас

Аз съм детето, което е в пето
и уча се здраво, и получавам браво.
Редя шестица до шестица
като наниз от цяла огърлица.
Стефан Орлов, III клас

Училище любимо наше,
колко незаменимо си ти.
Вратите ти сияят от глъчки и игри.
Когато госпожата влезе в час
радост ни изпълва нас.
По география отново сме в плен
и учим биография на всеки контитент.
Тук весело растем
учим, пишем и четем.
Училище родно и омайно
Ще останеш в нашите сърца!
Виктория Владимирова
и Величка Пириндова, VI клас

Училище, ти старо злато
на смях и глъчка богато.
Честитя ти юбилея!
И песен аз ще ти изпея...
Стефка Бакалова, учител по музика

зорчето към света на десетки ученици.
Историята на моя род се преплита с историята
на училището.
През годините то се разширява и модернизира. Сега то е просторно и уютно, с компютърен
кабинет, физкултурен салон и библиотека.
За нашето образование и възпитание се грижат отлични педагози.
И всичко това изисква от нас да го пазим и
съхраняваме за идните поколения. Много от възпитаниците на нашето училище са лекари, учители, инженери, пилоти и др. Всеки е поел по своя
път. Сега и аз се готвя за полет. Следвам стъпките
на поколенията, стоя на техните чинове и мечтая
да надмина постиженията им.
Гордея се с моето училище. Старая се да бъда
достоен наследник на традициите, запазени през
годините.
Невена Спиридонова, VII клас

Любомира Чолакова, VI клас

Космосът

Знайни и незнайни планети
близки и далечни
греят в небесата вечни.
Тук на планетата Земя
смятаме Луната за супер звезда.
Това е то! Космосът безкраен
изпълнен с поглед далечен
Ще остане за учените вечен!

Михаил Страхински, I клас

Светослав Кондилов, III клас
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Ние сме в Европа

Международен лагер
За първи път смолянски ученици взеха участие в международния лагер “Школа Дружбы,
Наша Сърбия“ с ръководител Анита Каменова. Сръбската патриотична организация „Наша
Сърбия“ проведе миналото лято петнадесетото
си училище за приятелство, в което за голяма
радост, се включиха и 7 ученици от ОУ“Юрий
Гагарин“. Софийската организация русофили
отправи предложение към родопското школо
заради неговата активна дейност в различни
руски фестивали и конкурси. По традиция, през
изминалите няколко години, щастливци да се
докоснат до планинската атмосфера в националния сръбски парк Тара бяха само сръбски
и руски ученици. Основната цел на мероприятието е да съхранява националната и културна
идентичност на православните народи , както и
укрепване на приятелските отношение чрез взаимно опознаване и сближаване на нашите деца.
В рамките на 10 дни, над 200 участници от България, Словения, Русия, Молдова, Сърбия, Донецка република, Македония, Черна гора и др.
бяха обхванати в културните и образователни
семинари „Сръбски код“, както и семинари с
възпитателно, развлекателно и спортно съдържание. Това даде на децата възможност да общуват помежду си, да придобият знания и умения,
и да развият своите таланти. Според интереса,
всеки участник имаше право да избере спортно
училище / баскетбол,
футбол, тенис, волейбол,
художествена
гимнастика/ и творческа работилница /
живопис, музика, етнология, ръкоделие и
екология/. Освен това,
всеки ден, в рамките
на час и половина, децата учиха сръбски и
Симона и Величка
руски език. Вечерните забавления включваха караоке, конкурс
за най-луда прическа
и талант, маскен бал,
игри без граници и
др. Впрочем, на състезанието за талант,
гагаринките обраха
овациите. Те грабнаха
почетното първо място за мажоретен танц.
Деница Кавалова
Към края на кампа
бяха проведени и няколко спортни турнира, от
които нашенци донесоха и медали. Деница Кавалова / 11 г./ спечели второ място на турнира по
тенис, а Величка Пириндова и Симона Чавдарова се представиха блестящо на състезанието
по волейбол и се върнаха със златни медали.
Цялото това сътрудничество несъмнено
допренесе за укрепване на братската любов и
приятелство между руския, сръбски и български народ.

Скаутите от
ОУ”Юрий Гагарин”патрул ‘’Вихър’’
Аз съм СКАУТ! – А какво е това? – Това е свобода, една голяма и сериозна игра. Това е палатката,
планината, реката. Патрулът, приятели, бойният вик,
Весела песен край тихия огън, Будно щурче в тихата
нощ. Това е шегата, смехът и играта. Това е човекът,
по-малко лош. Тове е птицата във висините. Това са
звездите, блещукащи там. Това е цветето в скалата.
Това е, когато никога не си сам. Това е, когато след
тежък поход заспиваш доволен, очакващ живота.
Това е когато изкачиш върха, съзреш бяло цвете и
синева без край. Това е, когато от далечни места те
канят простичко: “Приятелю ела! Ела и виж как скаутстваме ние. От теб нищо ние не крием!” Това е,
когато си убеден, че по-интересен е новият ден, Че

знаеш, Че можеш, Че си готов, Че по-добър ставаш,
а не по-суров. Това е, когато разделяш с приятел и
водата и хляба, протягаш ръка. Това е, когато запалиш искра в очите на стара, самотна жена; Когато
погалиш бездомно дете; Когато направиш сълзата
да спре; Когато намериш ранено животно, Когато го
гушнеш и вземеш на топло. Това е , когато посадиш
дръвче и радостно гледаш как то расте. Това е, когато в трудния ден верен оставаш, непроменен. Това е
когато прегръщаш с душата и тази земя, и синевата.
Това е когато блести на гърдите прекрасната лилия.
Това са мечтите. Това е, когато свел глава, благодариш на Бога, че живееш така!

Ежегодна награда в
ОУ “Юрий Гагарин”
Най-добре представилите се
получават „Даскал Бечо“
През 1997 г. Даскаловия род учредява
ежегодна награда „Даскал Бечо“, носеща
името на първия учител в училището. Тя се
присъжда на най-добре представилите се през
годината ученици.
Неин пръв носител е ученичката Дора
Петрова Василева, завършила основното си
образование с отличен успех и многократно
отличавана за призово класиране в олимпиади,
викторини и спортни състезания. Наградата е
връчена от потомъка на даскал Бечо – инж.
Васил Василев
Носители на наградата
през годините:
1998 г. Златка Василева Бакларова
1999 г. Елена Миткова Кацарова
2000 г. Мирослав Севдалинов Башев
2001 г. Павлина Асенова Мачокова
2002 г. Светозар Сребринов Хризтосков
2003 г. Румяна Димитрова Лалева и Янка
Петева Аянска
2004 г. Димитрия Тодорова Атанасова
2005 г. Васил Ангелов Ангелов,
участник в националния кръг
на олимпиадата по биология
2006 г. Иван Ангелов Ангелов
2007 г. Виктория Ангелова Ангелова
2008 г. Слави Радостинов Кадиев
2009 г. Боян Станимиров Димитров
2010 г. Милка Карамфилова Росенова
2011 г. Деница Пенчева
2012 г. Миглена Топалова – 4 кл.
и Севдалин Чаркаджиев – 7 кл.
2013 г. Мануела Веселинова Георгиева
2014 г. Весела Бачочева
2015 г. Вероника Терзиева

“Орфей пее с морето”
През септември Международния мадежки
център в Приморско се оглася от народните песни и танци на участниците в детския фолклорен
фестивал „Орефей пее с морето”. Близо 500 деца
от 25 селища предимно от Родопите, изживяват
прекрасни фестивални дни. Фестивалът няма
конкурсен характер и е благотворителен. Идеята е да се срещат, изявавят и обменят творчески
опит изпълнителите на българския фолклор, и да

се популяризира неговото богатство сред подрастващите. Възпитаниците от „Юрий Гагарин” с
художествен ръководител Тома Карапаунов за поредна година участват във фестивала. Децата бяха
наградени с грамоти за отличното си представяне.
Освен с танци те се представят и със стихове посветени на Орфей. Благодарим на ръководителя за
професионализма, с който се отнася, и на децата
за отговорността и положения труд.
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Изложбите на гагаринци
радват всяка година местните

Майсторските
умения на малките
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НАШАТА СПОРТНА СЛАВА

Учениците от ОУ „Юрий Гагарин“ изобретиха най-различни творения, използвайки
природни материали. За целта са употребиха
дръвчета, шишарки, камъчета, храсти и др.
Идеята е, че подобно изкуство може да е интересно и занимателно. Нашите сръчни деца
сътвориха различни форми и показаха богато
въображение.

Петър
Петков,
III клас
Всеки знае, че спортът е неизменна част от
нашия живот. Като започнем от първите стъпки
на бебетата, та чак до преклонна възраст. Спортът
освен, че способства за по- добър здравен статус,
формира и важни физически и морално волеви
качества- смелост, решителност, съобразителност
и воля за преодоляване на трудностите.
В 135 годишната история на училището спортът винаги е бил един от основните приоритети в
дейността. Наред с повишаване на интелектуалните си способности, учениците развиват и физическите си качества и умения. Години на- ред
те защитават с чест името на училището. През
всичките тези години учениците са участвали в
различни спортни мероприятия на училищно, на
общинско и областно ниво.
За постигане на добри спортни резултати допринася и спортната база в училището, която непрекъснато се осъвременява и обогатява.

Ежегодно родопското училище прави коледни и великденски изложби в различни местни
институции. Събраните средства от тях подпомагат социално слаби деца и такива, нуждаещи се
от финансова подкрепа при различни общински
и национални състезания. Всички педагози се
включват в благотворителната инициатива с удоволствие, знаейки, че по този начин ще помогнат
за това няколко живота да станат по-пълноценни.
Инициативите са под мотото „Усмихни се, приказката е в теб“.
Творчеството винаги е парче от душата на
всеки един, а вдъхновението се крие в моментите,
когато виждаш как помагаш на хората.
е ме разглезвайте. Зная много добре, че
не мога да получа всичко, което искам.
Аз само ви изпитвам. Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми
е мястото. Не ме насилвайте. Това ще ме научи,
че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно,
ако ме убеждавате. Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам
по какъвто начин мога. Не ми обещавайте. Вие
може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам. Не
се връзвайте на моите
предизвикателства,
когато ви кажа или
направя нещо, което
може да ви разстрои.
След това аз ще се опитам да извоювам още
по-големи “победи”.
Не се разстройвайте
много, когато ви кажа “мразя ви”. Аз не искам
да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили. Не ме карайте
да се чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще
го компенсирам, като започна да се държа като
“важна клечка”. Не вършете неща вместо мен,
които мога да свърша сам. Това ще ме накара да
се чувствам като бебе и мога да продължа да ви
използвам. Не обръщайте голямо внимание на
“лошите ми навици”. Това само ще ме насърчи
да продължавам. Не ме критикувайте пред други
хора. Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мен спокойно и насаме. Не се опитвайте да
обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент
е нарушен, а способността ми за контактуване
още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но е по-добре да поговорим
за това по-късно. Не се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам

какво е добро и какво е лошо. Не ме карайте да
чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да
се науча да правя грешки, без това да означава,
че не съм добър. Не ме гълчете постоянно. Ако
го правите ще се наложи да се правя на глух. Не
искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога не знам защо съм се държал така. Не поставяйте твърде много на изпитание честността
ми. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа.
Не забравяйте, че обичам да експериментирам.
По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме! Не ме предпазвайте от последиците. Аз
имам нужда от опит.
Не обръщайте голямо
внимание на леките
ми заболявания. Аз
може би ще свикна да
се радвам на неразположението си, ако
това ми носи повече
грижи. Не избягвайте
отговорите на честните ми въпроси. Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спрял(а) да ви
питам и търся информация от някъде другаде.
Не казвайте, че въпросите ми са “глупави” или
“безсмислени”. Ако постъпвате така, много скоро ще усетите, че го правя, за да се занимавате
с мен. Никога не се представяйте за идеални и
безгрешни. Ще ми бъде трудно да ви следвам.
Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. Важното е как го прекарваме. Не
позволявайте страховете ми да предизвикват
безпокойството ви. Така ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост. Не забравяйте, че не
мога да се справя без вашето разбиране и насърчение. Макар и често заслужени, понякога
забравяте похвалите и одобрението. Изглежда
само гълченето не го забравяте. Отнасяйте се с
мен, както се отнасяте към приятелите си и аз
ще бъда също ваш приятел. Запомнете, че е полесно да се учите от модел, а не от критик.

УЧИЛИЩЕ
ЗА РОДИТЕЛИ

Заедно във вълнуващото
пътуване към
народната песен

Дали можем да отговорим еднозначно на
въпроса “Обичат ли младите хора фолклора на
своя народ?”.
Всеки ангажимент на младия човек в художествен колектив е своеобразна школа по толерантност, уважение, респект и отговорност
към творческия процес – висше изкуство да
общуваме по между си с езика на изкуството във все по- задълбочаващата се човешка
отчужденост. Те ще предадат на своите деца
любовта към традицията, тази традиция, която
учители и родители им даряват с внимание и
грижа.
Великият български художник Илия Бежков е казал следното: “Само неблагодарният
син и безсърдечният човек може да отвърнат
ухото, лицето и сърцето си от народната песен, тъй като тя самата е съвършената мярка
за нравственост и човечност!”. Фолклорното
изкуството е помагало и ще помага на поколения българи да се чувстват частица от малък,
но славен народ.
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А к ция в двора на у ч или щ ето
Седмокласниците от V ОУ “Юрий Гагарин” направиха саксии с цветя
от използвани гуми в двора на училището. Тази идея е по българо-норвежки проект и целта е да се насърчи активното гражданство на младите
хора. Вече бяха боядисани и първите автомобилни елементи със специалната помощ на Маурицио Делиз.

НЕКА СМЕ ЗДРАВИ!

ПРИЗОВИ МЕСТА

135-годишното училище участва в националния ученически конкурс
„Посланици на здравето“. Той се провежда в подкрепа на здравословния
начин на живот на младите хора, превенция на поведенческите рискови
фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата
активност и злоупотребата с алкохол и цигари. ОУ „Юрий Гагарин“ грабна почетното 7 място и сега с предвидените дейности участва във втора
фаза на проекта.

V ОУ „Юрий Гагарин” се класира на почетното 5 място в националния
ученически конкурс – „Проектът за нашия клас – за живот без тютюнев
дим”. Общо 57 проекта на ученици от цялата страна бяха допуснати до участие в 7-то издание на конкурса.
Темата, с която школото се класира за втора фаза в надпреварата бе „Искам здрави родители и приятели”. Целите, които бяха свързани с възпитаване на здравна култура, запознаване с последиците от жълтото злато своите
връстници и по-малки съученици, намаляване високия процент на пушачите
сред българските ученици. В хода на самото проектиране взеха участие учениците от 7 и 6 клас. В самия проект бяха заложени редица дейности като
провеждане на родителски срещи, презентация от доброволците на БМЧК,
изработване на плакат с лого „Не на пушачите”, фотоизложба на тема „Опасният живот на пушачите”, беседа с представителите на РИОКОЗ както и
писане на литературни творби на тема „Живот без тютюн”.

Не на пушенето
Всеки фас здравето руши,
от него се пази.
НЕ ПУШИ!
Пушенето ти вреди!
Гори, поля и равнини
от пушека ги опази.
На въздух чист се радвай ти
и природата пази!

НЕКА ЗАЕДНО ДА КАЖЕМ „НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”
На 24 февруари бе отбелязан международният ден срещу тормоза в
училище. Наши ученици, облякоха розови тениски, за да покажат че насилието и тормозът нямат място в живота на децата!

Стефани Дякова, VI клас

Цигарите
Цигарата е вредна,
вредна непотребна.
Който пуши и краде
той бой ще яде.
Сърцето разваля,
дишането затруднява.
По-добре една зелена ябълка купи
и мисли за здравето си ти!
Величка Пириндова,VI клас
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РАЗВЛЕКАТЕЛНО
АФОРИЗМИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
УЧИЛИЩЕТО

Раздвижи ума си …

Никой друг не можеш да
научиш, можеш само да
му помогнеш да намери
знанието в себе си.
Галилео Галилей

1.

Намирате се в стая без прозорци с херметически затворена
врата. Всичко е идеално гладко и без цепки. Вътрешността
е облицована с огледала. Вие сте в центъра на стаята. Колко
свои отражения виждате?

2.

На маса седят майка, баща и всичките им деца – 3 момичета,
които имат по една сестра. Колко лъжици трябва да се поставят на масата, за да има за всеки по една?

3.

Едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в
гората. Малкото човече било син на голямото, но голямото
човече не му било баща. Какво било то на малкото?

Нито едно, защото отникъде не влиза светлина и е тъмно.

***

1.

***

Никога не е късно да се
учим.
Т. Джеферсън

2.

***

Великото изкуство да се
научи много е да се започне
с малко.
Джон Лок

***

Тайната на вечената
младост е да се учи всеки
ден нещо ново.
Сенека

ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ
С ВЕСЕЛИ ОТГОВОРИ
1.

Защо слонът не може да
кара кола?
– Защото няма книжка
2. Защо пада дъждът?
– Защото няма стълба по
която да слезе.
3. Как е бъдеще време на глагола “прозявам се”?
– ”Спя“
4. Пилот си на самолет. В София се качват 10 пътника.
В Пловдив слизат 3 и се
качват 15. В Стара Загора
се качват още 6 и никой не
слиза. На колко години е
пилота?
– На колкото си ти
5. Може ли мъж в България
да си ожени за втората братовчедка на вдовицата си?
– Не
6. Кой цар имал най-голяма
корона?
– Този който имал най-голяма глава
7. Къде моретата са сухи?
– На картата
8. В какви чинии се сипва таратора?
– Празни
9. Какво е пара?
– Вода в момент на вдъхновение
10. Кое е най-лошото, което
можеш да пожелаеш на
микроб?
– Много здраве!

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Юрий Гагарин е роден в
село Клушино, преименуван по-късно на негово име
в чест на космонавта
Той е един от 20-те кандидата, включени в руската
космическа програма. Той е
толкова популярен сред тях,
че когато попитали всички
анонимно, кого искат да видят като първия човек в космоса, 17 отговори – Юрка.
Един от факторите, изиграли роля при избора на Гагарин за полета, е ниският
му ръст, позволяващ лесно
да се напъха в капсулата на
„Восток“ 1
Първият космически полет
на Гагарин трае 1 час и 48
мин.
На 27 март 1968 год. той
загива при тренировъчен
полет с МиГ-15 УТИ, на 34годишна възраст. Смъртта
му поражда много теории,
но официалният доклад
на КББ, сочи като причина небрежните действия
на персонала на базата,
предоставяне на остаряла
информация за метеорологичната обстановка, както и
неотстраняване на външните горивни резервоари на
самолета.
Според Гинес, най-скъпата
телеграма в света е изпратена на 21 април 1961 г. от
Никита Хрушчов на Юрий
Гагарин. Честитката е продадена за 68 500 долара.
Най- южният паметник на
Гагарин в Европа е разположен вна остров Крит, в музея Хомо сапиенс. Той се намира на няколко километра
от пещерата, където според
легендите е роден Зевс. На
територията на музея има
още паметници на всичките
21 космонавта, загинали в
мисиите на „Аполо“.
Висшата награда в руския
шампионат по хокей се нарича „Купа Гагарин“

Майка

***

Учейки другите, човек учи и
себе си.
Сенека

8 ГАЛАКТИЧЕСКИ
ФАКТА ЗА ЮРИЙ
ГАГАРИН

Шест лъжици, защото момчетата са три и имат една сестра.

Образованието не
приключва с училището.
То продължава неумолимо
нататък до края на
живота.
Петър Устинов

9 ИСТИНИ ЗА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
1. Най-горещата планета не е най-близката до Слънцето.
Меркурий е най-близката планета до Слънцето и е логично тя да е
най-горещата, нали? Има един малък детайл обаче – атмосфера, която
отсъства на Меркурий. Атмосферата на Венера е 100 пъти по-плътна от
тази на Земята и при това почти изцяло е съставена от въглероден диоксид, който не пропуска отразената от планетата топлина. За сравнение
температурата на Венера е около 470 градуса Целзиий, докато тази на
Меркурий е „само“ 426 градуса.
2. Плутон е по-малък от САЩ.
Разстоянието от Северна Калифорния до Мейн е 2900 мили, докато Плутон е малко повече от 1400 мили в диаметър. Може би затова
преди няколко години, Плутон е понижен в чин от планета в планетаджудже.
3. Астероидния пояс между Марс и Юпитер не е толкова гъст, колкото си мислите.
В научно-фантастичните филми, често космическите кораби трябва
да избягват сблъсъците с астероиди. Дори космическите сонди, трябва
да ги „търсят“, за да направят техни снимки. Ако сте решили да пътувате
из Космоса, вече имате един проблем по-малко.
4. „Ръбът“ на Слънчевата система е 1000 пъти по-далеч от Плутон.
Не, с Плутон не свършва Слънчевата система. Всъщност в последните години са открити нови космически тела, под гравитационното влиянието на Слънцето. А те са дори още по-далеч от Плутон.
5. Почти всичко на Земята е рядък елемент.
Земята е главно изградена от желязо, кислород, силиций, магнезий, сяра, никел, калций, натрий и алуминий. И докато тези елементи
се срещат в цялата Вселена, техните количества са нищожни в сравнение с въглерода и хелия. С други думи, това е още един показател, по
който Земята е специална.
6. Има марсиански скали на земята (и ние не сме ги донесли).
Химичният анализ на някои метеорити, намерени в Антарктика и
Сахара, показват кухини пълни с газ, химически идентичен с този от
марсианската атмосфера. Тези метеорити може би са били „откъртени“
от Марс при сблъсък на голям метеорит или астероид с планетата или
пък са ефект на голямо вулканично изригване и след това са се сблъскали със Земята. А помните ли залеза на Марс?
7. Най-големият океан е на Юпитер.
Не много голяма изненада, нали? Налягането на планетата-гигант е
толкова голямо, че въглеродът се среща в течна форма и компютърните модели показват, че той изгражда най-големия океан в Слънчевата
система – дълбок около 40 000км. Колко беше дълбока Марианската
падина?
8. Дори и най-малките космически тела могат да имат естествени
спътници.
До скоро се считаше, че само достатъчно големи тела могат да имат
спътници. През 1993 година, обаче, сондата Галилео, премина покрай
20-километровия астероид Ида и засне луната му – Дактил, само 1км
в диаметър. От тогава са открити, почти 200 други мини-планети с естествени спътници.
9. Ние живеем в Слънцето.
Принципно, Слънцето е тази голяма топка, отдалечена на 93 милиони мили. Слънчевата външна атмосфера се простира далеч отвъд видимата повърхност. Доказателство, че Земята е част от тази атмосфера,
са Северното и Южното сияние. Подобни сияния се наблюдават също
на Юпитер, Сатурн, Уран и дори на Нептун. Слънчевата „атмосфера“ се
простира на 10 милиарда мили.
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ПРИЗИВ КЪМ ГАГАРИНЦИ!
• Следвай принципа на Юрий
Гагарин – напред, нагоре и
напред!
• Не забравяй да се смееш, защото
„нищо не е загубено, докато не
загубиш смеха“!
• Чувствай се щастливец!
• Стреми се да откриваш красотата
във всичко, което те заобикаля!
• Пътешествай, за да опознаеш
себе си и света!
• Обичай и пази природата!
• Мислите и делата ти да бъдат
благородни!
• Помни уроците на историята!
• Не забравяй учителите, които
търпеливо те водеха по трудните
пътеки на науката!
• Не забравяй, че си Гагаринец и
носи това име с чест!

Напред и нагоре!

М ал к и и големи гагаринци

ПРАЗНИЧНИ ИНИЦИАТИВИ
Междуучилищно състезание
по астрономия и космонавтика.
Звезден сеанс за участниците на
училищата.
12.04.2016 г. (15.00 ч.)
в Планетариум – Смолян

По време на оперативка в учителската стая.

Педагогически съветник
Росица Стоянова и Елена
Иванова

Участие в телевизионно предаване.
12.04.2016 г.
в Регионална телевизия “Фотон-К“
Изложба „Кръстопът на спомени и
мечти“. Среща на поколенията.
18.04.2016 г. до 22.04. 2016 г.
(откриване 18.00 ч.) в залата на
Държавен архив – Смолян
Великденска благотворителна
изложба.
22.04.2016 г. (18.00 ч.)
Родопски драматичен театър
„Николай Хайтов“ – Смолян

I клас с любимата им учителка Северина
Гаджева

Вечер на езиците.
27.04.2016 г. (18.00 ч.)
в ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян

IV клас с прекрасните им учители Роза
Младенова и Златка Пешева

Засаждане на дръвче от бивши
преподаватели и ученици.
05.05.2016 г. (14.00 ч.)
в ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян
Ден на ученическото
самоуправление. Ден на Европа.
09.05.2016 г. (от 8.00 до 13.40 ч.)
в ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян
Презентиране на конкурси за
рисунки, литературно творчество и
изделия от природни материали.
30.05.2016 г. (14.00 ч.)
в ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян
Вечер на талантите.
30.05.2016 г. (15.00 ч.)
в ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян

VII клас с тяхната изискана класна
ръководителка Анна Стефанова

VI клас с техните очарователни госпожи Елена
Иванова, Анита Каменова и Донка Иванова

