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Отмина пролетната ваканция!!! Тъжно!
Но идват великденските празници, а с тях и още една
мъничка, но все пак ваканция, през април!
Отминаха близо два месеца от последната ни среща с
вас. През това време се случиха много неща, но ние
сме ви подбрали най- интригуващите- например:
откриване на закрития басейн в училището, нов филм в училищното
СИНЕМА -4Д, коронясване на новата „мис на месеца” и др.
Няма такива новини ли? Е-е, значи четете и първа страница, ако изобщо
четете вестника. Като гледаме многобройните ви предложения за име на
творението ни- точно нула на брой, смятаме, че не проявявате никакво
любопитство. А някои поне могат да се видят и харесат на снимките ни.
Ако все пак се сетите, че се стараем за вас- ПИШЕТЕ на нашия адрес:

nie__zanas@abv.bg
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Месецът започна с тържествата по повод честването на
135 години от освобождението на България- бележита
дата, независимо какво казват някои учени. За да дойде
този ден, хиляди българи са загубили живота си.

Нека никога не забравяме убитите в
многобройните въстания през петте
века чужда власт, участниците в
хайдушкото движение, в бунтове и
завери.
Нека имената на априлци ни накарат да обичаме повече родината си,
да милеем за нея поне колкото тях,
да бъдем по-отговорни в ежедневието си и да се гордеем с всичко
„българско и родно”.
Поклон пред паметта на загиналите за нашата свобода!
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Отпразнувахме ТРЕТИ МАРТ на съвместен концерт с
читалище ”Христо Ботев”- Божурище. В неговите
състави от самодейци участници са ученици от нашето
училище.
Тази година тържеството имаше благотворителен
характер. Божурченци отново доказаха, че имат
благородни сърца. Всички заедно участвахме в тази
акция в помощ на едно малко момченце- Петърчо, което
се нуждае от закупуване на специална инвалидна
количка.

Учениците
от
начален
курс
на
училището
ни
изработиха
мартенички
и
картички,
които
бяха
продавани
от
осмокласничките Лиза, Дафи, Сашка, Миша, Ася,
Айнур, Ади, Ани, Вилето, Анна, Йоана и Стефи.
Помагаха им и момчетата от класа.

Цял ден учениците работиха с желание и вълнение
по благотворителното мероприятие, а после,
възхитени
и
ентусиазирани,
разказваха
впечатленията си от този ден.

Всички те бяха развълнувани от действията на възрастен
човек,
който избирал мартеничка.
Дълго търсил подходящия модел, а когато го избрал,
с вълнение целунал избраната мартеничка.
После разказал на момичетата, че тя е за съпругата му,
която той много обичал.

В празничния концерт на сцената се
изявиха много ученици от СОУ „Летец
Христо Топракчиев”.Аплодисментите на
многобройната публика заслужиха
момичетата от балет „Електра”, хорът
при училището, децата от
хореографските паралелки и всички
участници в различните самодейни
състави.

Учителят ни по изобразително изкуство- господин Николай Миланов, подари красива икона,
изработена от него, на Петърчо и семейството му.

Още една инициатива бе посветена на трети
март. Сашка Станкова от VІІІа и Вероника
Вангелова от Х гостуваха на децата от ІІІ и ІV
клас. Те проведоха един извънреден час по
„Човекът и обществото”. В игрова форма- чрез
кръстословици и викторина, децата разказваха за
Освободителната война, довела до договора от
ТРЕТИ МАРТ 1878Г.

За най- активните имаше и награди, но духът на знанието
повдигна настроението на всички- и на учителите, и на
учениците!

Ето и класовете, които участваха.

.

Всеки би завидял на такава активност в час!
Браво на учениците на г- жа Данче Манева!

Таблото разказва за пътя, изминат от
българските революционери, довел до март 1878г.

П о б e д и т е л и ит е

Не само учене, но игри и смях!

С трети март бе свързана интересна инициатива- посещение на Военноисторическия музей в София. На тази инициатива се насладиха учениците от V
а и б клас.

Освен музейните експонати, те разгледаха експонатите на открито. Въпреки студа, никой не
пропусна възможността да се снима със самолетите ветерани от Първата и Втората световна
война или със страховитите танкове от същото това време.
Освен освежаваща и интересна разходка из прекрасния парк на музея, който се
намира в днешната Военна академия, учениците имаха интересна беседа и
презентации и в самия музей. Със сигурност незабравими ще останат за всички
образователните игри, които им предложиха. Учениците бяха разделени на отбори
и на състезателен принцип редяха пъзели с образа на Васил Левски и обсъждаха
стратегически ситуации .
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През март имаше и друга интересна инициатива, свързана с
пролетното почистване на Божурище. Традиционно в
училището бяха засадени млади дръвчета. В инициативата се
включиха
повечето
ученици от СОУ „Летец Хр.
Топракчиев”.

Под вещото гребло на г-жа Ризова
учениците от VІІІ а и VІІ б кл.
направиха чудеса в задния двор на
училището.

Освен, че почистиха отпадъците, те
изхвърлиха боклуците, събирани с
години в мазето.

Наско, Владо и Кристиян от ХІІ клас
избират последното дръвче, което ще
засадят в този двор като ученици.

Типично по нашенски- един
работи,
един
командва,
шестима гледат 

ХІ клас засажда своето дръвче, а госпожа Карамфилова
дооформя естетич-ния вид на друго дърво.

След тези дейности в училищния двор дойдоха и децата от начален курс- така започна
спортният празник, в който участваха дори госпожите. (Съжаляваме, че ни липсва фотос
от този момент!)
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На 12 март 2011г. – Тодоровден, беше истински празник за Божурище. Конят е един от
символите на града, свързан с традицията тук да се отглеждат състезателни коне и да се
провеждат конни състезания. Тодоровден е наричан Конски
Великден.
На конната база в Божурище- „Ген. Крум Лекарски”, която се
смята за една от най- модерните на Балканския полуостров, се
проведоха състезания по прескачане на препятствия,
демонстра-ция
с
каскадьорски
кон.
В
празника
участваха
и
нашите
ученици
от
пети и шести
клас, които от
началото
на
втория учебен
срок посещават
безплатно
уроци по езда в
базата.
Те
яздиха понитата, с които тренират .
И дори тези деца никога да не продължат заниманията си с езда, стига им общуването с
конете- прекрасни животни, горди, силни, красиви и много любвеобвилни!

Всички коне бяха с красиви „прически”. В сплетените на
плитка гриви и опашки имаше преплетени цветни ленти
или мартенички за късмет.

След състезанието многобройната публика можеше да влезе в
конюшните на животните и да види как се отглеждат кончетата.
Всички можеха свободно и да погалят кравите животни, които,
свикнали с човешкото внимание, позираха умело пред
фотоапаратите и с удоволствие се оставяха да бъдат галени.

Един от
любимците на
публиката стана
каскадьорският
кон Рудолф.Той
показа различни
танцувални
походки, а накрая
се поклони пред
възторжената
публика като
истински артист.

красиви моменти от състезанието
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На 23 март 2011 г. в гр. Сливница се проведе първи кръг от Националното
състезание по правопис на английски език. Там участва и отбор от нашето
училище. В него бяха следните ученици:
1. Данаил Димитров - Vа клас
2. Габриела Иванова- Vа клас
3. Йоана Козарева- VІб клас
4. Любослава Гълъбова- VІб клас

5. Габриела Иванова- VІІб клас
6. Калина Сетлозарова- VІІа клас
7. Катрин Кътовска- VІІа клас

За наша гордост учениците се представиха отлично.

от

VІІб клас се класира на
, а
зае
. Да им стискаме палци за същия успех във втори кръг!
Пожелаваме на всички състезатели от отбора още по- големи успехи и да
постигнат мечтите си. Нека не забравят, че човек е толкова голям, колкото големи
са мечтите му и че смелите винаги гледат към звездите.

Предстоят прекрасни празници- Лазарица, Цветница, Великден, след това
Гергьовден. Желаем ви да ги изживеете вълнуващо и щастливо със
семействата си. Честити да бъдат имениците и много здраве и късмет за
всички останали.
Светли празници!

