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„Из Летописа”

Плюсове и минуси за
тръгването на училище

ДАЙТЕ
СТАРИТЕ
ТЕТРАДКИ ЗА НОВИ

Ако искате да знаете поне
малко – прочетете

На ваш въпрос:
„Как да активираме
услугата Е-mail към
SMS ?"
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Подготовка за
училище
И анкета за това, дали
ви се ходи на училище!
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ВЕСТНИК НА 51–ВО СОУ,
ЧЕТЕ НИ И В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС: http://www.51sousofia.hit.bg/

Защо първият учебен ден е в събота?
През август „На кафе при министъра” бе
съобщено, че първият учебен ден по традиция
трябва да е на 15 септември, събота – денят е
обявен от Министерския съвет за работен. Този
ден има преди всичко тържествено и съвсем
малко организационно значение, същинската
учебна работа ще започне на 17 септември,
поясни министърът.

НА УЧИЛИЩЕ !
Първият учебен ден е съпроводен с
много вълнения и емоции. Деца,
родители и учители събират пред
училището, различни са, ние децата
сме пораснали от лятото в погледа на
учителите, първо-лаците са празнично
облечени, носят цветя и показват
добро настроение. Учителите се
радват, че виждат свой добри
ученици. Някои от тях се представят и
говорят как ще премине учебната
година. Други канят децата да
споделят за отминалото лято.
За доброто начало на същинския
учебен ден, трябва да си подготвим
чантата от вечерта и да сложи в нея
всичко необходимо, така ще избегнем
паниката и закъснението сутринта.
Поне в този ден да се:
– наспим добре.
– закусим добре.
– отидем с най-любимите си дрехи и
голяма усмивка в училището може и
да е забавно!

Успешен първи учебен ден!

22 септември –
Ден на независимостта на България

На 22 септември България чества едно
значимо събитие от новата си история.
На тази дата през 1908 г. страната ни,
обявява своята независимост. Този акт
става възможен едва 30 години след
освободителната за България Рускотурска война от 1877-78 г. Край на
войната слага подписаният на 3 март
1878 г. Санстефански мирен договор.
Така България отново се появява на картата на
Европа след петвековно османско владичество. ▲ Откриване през 1908 г. на Народното
За съжаление тази година празникът се пада в събрание след провъзгласяването на
събота и няма да си починем един ден в повече. независимостта на България.

ВЕСТНИК ВЕСТИ +

издава:

сайт от ученици за ученици
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Репортер
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АНКЕТА И ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА

Ангел (бъдещ първокласник):
Да и то много, за да си пиша домашните. За да имам само шестици.
Митко (бъдещ шестокласник):
И да и не доста трудно се очертава да е.
Мария (бъдеща петокласничка):
Радвам се да видя своите приятели.
МНЕНИЕ

Плюсове и минуси за
тръгването на училище
За мен най-тежкият първи
учебен ден бе в първи клас,
защото не познавах никого.
Но пък си мислех, че ще
науча много интересни
неща. А сега хем чакам 15
септември с радост, че ще
видя приятелите си, но като
се сетя за всички уроци,
часове и колко много ще
трябва да се учи, ми се
завива
главата.
Както
показва и анкетата,

нещата са относителни. Помня преди време по телевизията даваха един бъдещ
първолак, който наистина
много се радваше, че ще
ходи на училище. Репортерката чак се учуди и го
пита: „И защо толкова
искаш на училище?”, а
детето отговори: „Ми, така,
мама няма да ми се кара
вече, като направя беля”.

Малкият обаче май не
осъзнава,
че
понякога
учителките се карат повече
от майките, и на всичкото
отгоре, като дойдат вашите
да те вземат, веднага
всичко им казват. Все пак
училището ни подготвя за
много неща. Благодарим на
нашите учители!
ОТ РЕДАКТОРА

ИЗ ЖИВОТА НА 51 – ВО СОУ

1 година сайт от ученици за ученици
Малко след най-тежкия
ден - 15 септември, се
появи „51 СОУ САЙТ ОТ
УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ”
(51 СОУУ). Идеята бе да се
покаже, че това е електронното даскало на всички от
51 - во СОУ. За една година
сайтът смени доста пъти
своя дизайн. Е разбира се
скоро пак ще го сменят.
ПОЖЕЛАВАМЕ ОЩЕ УСПЕХИ!

▲ От тази реклама на сайта
бяха очаровани много хора на
празника на физиката и
математиката. Тя бе публикувана и във в. „Аз Буки”

Предаването е насочено към детска и младежка аудитория на възраст от 7 до 15 години. "Деца разказват на
деца" е философията на рубриката, която в забавна форма поднася полезна и образователна информация.
Забележителностите на България, интересни личности и истории са в центъра на сюжетите в отделните броеве.
Познанието на Родината и нейните особености са във фокуса на разказа, поднесен непосредствено от деца водещи на предаването. Основните задачи, които си поставя "BG - Къде? Къде?" са да информира децата
къде и как могат да прекарат свободното си време извън училище, да разказва любопитни факти за познати
вече места и събития в България, да подхранва националното самочувствие на младите българи.

От понеделник до петък след „Следобед с ТВ7” по ТВ7

ТВ АФИШ
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Информация
ИЗ ЖИВОТА НА 51 – ВО СОУ

УСИЛЕНА РАБОТА
•

Малкият обновен двор

Малко след края на учебната
година, за да ни е хубаво, в задния
двор на училището бяха изсипани
ситни камъчета (чакъл). Като се
върнем назад във времето и си
спомним какво беше преди, сега с
новия фонтан наистина в малкия
двор ще ни бъде хубаво. Това стана
предпочитано място на целия
квартал за разходки и т.н.
ВЕСТИ +
СЛИВИ ЗА СМЕТ

ДАЙТЕ СТАРИТЕ СИ ТЕТРАДКИ ЗА НОВИ
ЕКОБУЛПАК стартира на 15 септември
Национална инициатива “Спаси едно дърво!”.
Тя е насочена към всички ученици, които ще имат
възможност срещу старите си тетрадки да получат
нови, с приложени инструкции за разделно
събиране на отпадъци. Дружеството ще раздаде
500 000 безплатни тетрадки. Те са два вида – за
малчуганите от първи до четвърти клас и за поголемите от пети до дванадесети клас, като
илюстрациите им са съобразени с възрастта на
децата. Кампанията ще стартира едновременно във
всички 72 общини, между които София, Пловдив,
Русе, Шумен, Търговище, Габрово, Сливен, Ямбол,
Пазарджик и др., с които дружеството има
сключен договор за разделно събиране на
отпадъци. Очаква се тя да обхване 198 000
ученика.
ОБЯВА

СТАНЕТЕ РЕДАКТОР В
УЧИЛИЩНИЯ ВЕСТНИК
Може да избереш дали да се занимаваш с
ОБРАЗОВАНИЕ (забавни новини и коментари,
свързани с нашето училище), ИНФОРМАЦИЯ (за
вестите и новостите, във
нашето училище),
КУЛТУРА (за интересни места, посещавани от
зелените училища), ЖИВОТА НА 51-ВО СОУ (за
живота на училището и любопитните неща около
него), ЛЮБОПИТНО (любопитни неща извън 51-во)

За връзка: vesti_51@abv.bg

В инициативата за замяна на стари тетрадки
срещу нови ще се включи и група Сигнал.
Рокаджиите ще участват в хепънинг-турнето,
което ЕКОБУЛПАК ще организира в цялата
страна под надслов “Спаси едно дърво!”.
Водещ на концертите ще е Лили Вучкова. С
настоящата кампания ЕКОБУЛПАК се надява
да спаси 1200 дървета като събере поне 60 тона
хартия! Доказано е, че рециклирането на един
тон хартия спасява от изсичане 20 дървета. “С
тази кампания искаме да ангажираме децата и
техните родители да бъдат съпричастни и да
научат повече за разделното събиране на
отпадъците, което е от полза за обществото
като цяло”, каза Милен Димитров, прокурист
на ЕКОБУЛПАК.

Включи се и ти!
КОЙ СЕГА Е № 1?

ОТЛИЧЕНИ С ДВЕ НАГРАДИ
Община Сливен се включи в националната
програма за отбелязване на юбилейната
годишнина от рождението на Апостола ...
... Най-интересни бяха рисунките във втора
възрастова група, където първо място не се
присъди. Второ място отнесе Лора Даниелова
Хубанова, ІХ кл., 51. СОУ „Елисавета Багряна”, а
третото място отнесе Христина Стефчова
Христова, ІХ кл., 51. СОУ „Елисавета Багряна”

(из печата)

ВЕСТИ +

Из летописа
Гости от Куба. Нови 5 кабинета
и 2 класни стаи, обзаведени от
Училищното настоятелство.
1985/86г.

1 септември 1961 година
- Открива се новото 51-во
училище. Директор е Мария
Георгиева. Учениците са 632,
а учителите - 32.
Сградата не е довършена и
учениците са разпределени в
19. ОУ и 36. СОУ училища до
завършването им.
На 15
септември 1961година е тържествено
откриване
на
учебната година, а на 11 януари
1962година учениците влизат
в новата сграда. Отопляват се с
печки. Правят подаръци за
училището с лични средства.

- Юбилей - четвърт век 51-во
училище! Издадени са сборни
материали от ученици, учители
и служители. Награди за
заслужили
учители
на
юбилейно
тържество
с
участието на всички бивши и
настоящи учители. С Указ
№1185 та Държавния съвет на
НРБ училището е наградено с
орден „Кирил и Методий” ІІ
степен.
Участниците
в
състезанието на санпостовете в
Монголия печелят златен медал
и грамота.

1970/71г.
- 10 год. от създаване на
училището. Първият юбилей се
чества в салона на ЦДНА.
Присъстват бивши учители и
ученици. За непрекъснат 10годишен труд са наградени 19
учители.
1980/81г.
- Двадесетгодишен юбилей на
училището.
Литературна
екскурзия до старите столици
Плиска,
Преслав,
Велико
Търново. Участие на тържествата
в Жеравна по случай 100г. от
рождението на Й. Йовков.
Училището привлича хора на
изкуството с цел разгръщане
творческите възможности на
учениците. Резултат: Сребърна
значка и Голямата награда на
VІІІ Републикански преглед на
художествената самодейност.

1990/91г.
- Отново празник – 30годишнина от основаването на
училището,
отбелязана
с
множество спортни прояви.
Училището продължава да е
база на СУ „Св. Климент
Охридски”.
Въвежда
се
паралелка
с
разширено
изучаване на изобразително
изкуство (ИИ) в VІІІ-ми клас.
Учениците в нея са избрани с
конкурс. Те ще продължат и в
ІХ клас- предстои училището
да се обособи в СОУ.

4
2000/01г.
-938 ученици, 39 паралелки,
69
учители.
40-годишен
юбилей
.
Тържествен
концерт- спектакъл в ЦДНА.
Изложба „Историята на 51
СОУ”- със съдействие на
родители,
ученици
и
преподаватели,
осигурили
снимки,
спомени
и
съчинения. Златна значка от
Мати
Болгария.
Високи
резултати
на
годишните
тестове. На конкурса за
съчинение- 2 награди на
национално ниво, а есетата са
отпечатани в книга. Отборът
по
волейбол
става
републикански шампион след
като е първи в район Красно
село и София. Фолклорната
група „Багри” участва в
телевизионни предавания и в
благотворителен
концерт
пред Народния театър на 24
май.
Ученици
украсяват
училището с 2 стенописа и 1
стъклопис. Иванка Ставрева
от ХІІ клас направи стенопис
в сградата на община Красно
село. 25 ученици участват в
изложба „Детски игри” –
Швеция и получават златен
медал и грамота.

1991/92г.
- С решение на МОН 51 ОУ
става СОУ с профилирано
изучаване на изобразително
изкуство. Училището приема
името на Елисавета Багряна.

2005/06 година
51 СОУ „Елисавета Багряна”
става на 45 години.
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Това ви интересува
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ЕЛЕКТРОНО УЧИЛИЩЕ

На ваш въпрос : „Как да активираме
услугата Е-mail към SMS ?"
(за получаване на автоматични SMS-и от
системата Електронно училище)
За да достигат до родителите SMS-ите от системата
Електронно училище, мобилните номера, които те са
задали, трябва да имат активирана услуга «E-mail към
SMS». Активирането на услугата е безплатно. За да я
активират родителите трябва да изпълнят следните
стъпки:

▲ В тази страница
трябва да попълните
своя GSM номер и да
натиснете бутона
„Изпрати”.

Абонатите на M-tel:

1. Влизате на следния интернет адрес:
http://www.mtel.net/mail2sms/index.php.

Зарежда се следващата страница:

Абонатите на Globul:

За да си активират услугата «E-mail към SMS»
абонатите на Globul трябва да изпратят SMS
със съдържание OPEN на номер 1552.
От Електронното училище ще получавате SMS,
съдържащ е-mail адреса на училището: "Vie imate
e-mail ot name@domain. Za da go otvorite,
otgovorete s Y. Ako imate poveche ot 1 neprocheteni
e-mail saobshtenija, otgovorete s Y2…Y5"

▲ В този момент ще
получите парола, като SMS
на мобилния си телефон.
Трябва да напишете
паролата в страницата,
която се е заредила и да
натисне бутона „Изпрати”.

За да прочетете съдържанието на изпратеното до
вас съобщение, трябва да изпратите SMS със
съдържание Y на номер 1552.
Прочетените съобщения се изтриват автоматично.
Непрочетените се съхраняват за 72 часа.
Непрочетените съобщения могат да бъдат
максимум 5. Чрез изпращане на SMS със
съдържание Y1, Y2,…, Y5 на номер 1552 можете
да получите конкретно непрочетено съобщение
според последователността на пристигането му.
Освен Y, като отговор можете да използвате и D
(съответно D1, D2..).

В този момент ще получите парола, като SMS на
мобилния си телефон. Трябва да напишете
паролата в страницата, която се е заредила и да
натисне бутона „Изпрати”. Появява се текста:
„Вие вече сте регистрирани за услугата mail2sms.
Услугата в момента е със статус активен.” Така
услугата Ви вече е активирана и Вие ще можете
да получавате автоматичните SMS-и за Вашето
дете от системата на Електронното училище.

ВЕСТИ +

Култура
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ОТДИХ

За РИЛА
ато Рила няма друга планина ...
който не го е разбрал, значи не е
почувствал истинската й сила, не е
усетил нейната специална
атмосфера, не се е огледал около себе
си, а е гледал само към върха и не се е
спрял просто за да вдиша малко от
този въздух, а е спрял, само за да
направи поредната тъпа снимка ...
Рила е всичко, Рила е въздуха, и водата,
и живота, и безкрая, и чистотата, и
неприкосновеността, и красотата, и
уюта, и приятелството, и величието, и
самотата, и достойнството ...
▲ връх Мальовица
ая планина има толкова много лица,
колкото никоя друга ...
Рила е България, разбираш ли ...
Рила е чувство и гледка, и желание, и мечта,
и цел, и успех, и удовлетворение ...
Рила не само Мусала в крайна сметка. Рила е
повече от всичко друго.
Рила е титан, един величествен титан,
който винаги има какво да ти предложи,
винаги ще те приюти.
Рила са безброй спомени и усещания. Рила е
готиният билков чай с много захар, когато
навън не можеш да си видиш пръстите на
ръцете от мъгла, когато навън се вие
нечовешка буря или точно когато ти си
навън и се наслаждаваш ... на нея, на Рила!
Рила е просто онова чувство да си бъдеш "в
къщи", което още никъде другаде не мога да
усетя..."

ачалото на алпинизма в България е положено през 192122 г. с катерачески излети в Рила на членове на
Юношеското туристическо дружество в град Самоков
Според същия източник в днешно време планината
предлага възможности за алпийско, ледено и традиционно
катерене по около трасирани 120 маршрута,
съсредоточени в Северозападна и Източна Рила. Голяма
част от планината е обхваната от национален парк
"Рила", на територията на който се намират множество
хижи и туристически пътеки. През Парка минават и два
основни европейски туристически маршрута – Е4 и Е8.
Възможности за пренощуване в Парка предлагат 17
туристически хижи с около 1500 легла, по-голямата част
от които са стопанисвани от Български туристически
съюз. Оформени са 8 главни входа на Парка.
Поддържането на съоръженията за безопасност, зимната и
лятната маркировка по туристическите маршрути са
задължения на Дирекцията на Парка и с Български
туристически съюз. В Парка се насърчава предимно
пешеходния туризъм с цел ограничаване на негативното
въздействие от престоя на много хора едновременно или за
дълго време.

Това може да ти помогне за някой доклад

