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С acnapyxoBcko дръ^новение напред и нагоре!
Не могат да се заличат от паметта първите 

години, когато въодушевени и амбицирани, ние 
родители, учители и ученици, всички заедно, 
поставихме началото.

15 години ОУ „Хан Аспарух“  - една чудесна 
възраст  3а  проверка на образоват елните 
начинания и един достоен повод да изразя ува
жението и благодарността си не само към осно
вателите, но и към продължилите да пишат него
вата история. Дали са много или малко петнаде
сет години отживбта на едно училище - не зная, но 
3а нас това бяха години на непрестанно търсене, 
на целеустрелгена духовна енергия към знание, чо
вечност и красота! Години на младост и дързост, 
години в които търсихме признание, създадохме 
традиции, градихме авторитета на „най-младо

то“  училище в гр.Добрич.
Всъщност училището няма възраст! В  него винаги живее детството 

и младостта - с нестихващия оптимизъм, с вдъхновението, с творчеството. 
Етозащо вярвала в бъдещето на ОУ “Хан Аспарух“ !

Вярвалi в успеха на неговите възпитаници!
Вярвалг в професионализма и всеотдайността на учителския ekun! 
Вярвалг, че сполуките на учители и ученици ще селтожат! 
Пожелавам на всички здраве и сили!

Честит празник!
Невяна Люцканова 

Директор на училището

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
По повод 1обилея на ОУ „Хан Аспарух“  прие

мете uckpenu поздравления 3а  всеотдайността и 
изклк)чителната отговорност, които през тези го
дини сте посветили с обич на младите хора, на 
тяхното възпитание и подготовка kakmo в област
та на naykama, така и 3а всичко онова, koemo им 
предстои напред. Благородството на Вашата м и 
сия буди уважение и признателност и Ви отрежда 
Заслуженото лгясто сред училищата в нашия град. 
Heka и през следващите години чувствате и сре
щате признателността на лиладите хора, израс
нали пред Вас и с Ваша nogkpena. Присъединявам 
се към естествената радост и удовлетворение, 
присъщи на Bceku човек, създал нещо със собствени

ръце, талант и сърце!
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Поднасям и на Вас най-топли пожелания3аздраве, успехи по препле
тените пътища на naykama, а на онези от Вас, koumo поемат по още по- 
стръмните пътища на живота - осъществяване на всички планове, мечти и 
амбиции. Бъдете силни и дръзки в посрещането на новите предизвикател
ства на живота! Вярвайте в себе си и своите възмож-ности - на то^и свят 
ням а нищо, koemo да ви накара да отстъпите от мечтите си!

Ч е с т и т  п разн и к и  на добър п ъ т !
Л ! Ь ш

Детелина Николова 
Кмет на Община град Добрич

Аспаруховият
конник

Конникът, дошъл от север, 
спря на дунавския бряг 
сред разцъфнали посеви 
и огнища ален мак.

В погледа му зеленее 
разлкзляна равнина. 
Сребърна на юг светлее 
горда Стара планина.

Бял орел се стрелна Жадно 
в утринната синева, дето 
сянката му пада, знаме 
конникът развя.

После слезе той от коня 
сред зелените Жита.
Шепа суха пръст отрони 
и докосна я с уста:

Хубава си, моя нова, 
натеЖала равнина, 
бяла като гръд орлова, 
ясна като стремена.

Мои внуци тук ще тичат, 
ще ми бъде тук дома.
И с любов ще те наричат 
Аспарухова земя...

текст: Николай Соколов
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Музика - V клас, учител по музика М.Джигова

РАЗМИСЛИ ЗА НАЧАЛОТО 
И СЪЗДАТЕЛЯ

За нас, българите, създаването на училище винаги е би
ло свято дело! Дали защото ние сме дали на всички славяни книги 
да четат? Дали защото нашият княз Борис I се оказа най-прозор- 
ливият о т  всички славянски Владетели през IX век и единствено 
той даде подслон на Климент, Наум и Ангеларий и делото на Ки
рил и Методий не загина? Или може би защото нашите деди зна
я т  какво им струва през мрачните векове на османското роб- 
ство да си имат собствено училище? А може би защото можем 
да се поучим о т нашите възрожденци, някои о т  които без дори да 
са грамотни, осъзнаха силата на знанието и жертваха без да се 
замислят всичко свое материално в името на образованието и 
бъдещето на децата си?

Истински възрожденци се оказаха и жителите на доб
ричкия квартал “Добротица” през 1992 година, които извоюваха 
училище за децата си. И му дадоха името, което най-много му 
подхождаше - това на Създателя на българската държава, 
защото хан Аспарух е една о т  малкото личности в българската 
история, към която настроенията винаги са били константна 
величина. Дори когато е бил страшилище за византийците, той е 
наричан о т  тях с уважение “Белият конник” - Испор цар. Интерес 
представлява и това, че в процеса на контактите византийците 
коренно променят отношението си към прабългарите. Ако в 
началото хронистите Теофан и Никифор пишат, че едно “племе, 
мръсно и нечисто, се разположило на лагер отвъд Дунав...”, само 
месеци по-късно на същото това племе е гласувана отговорно
с т т а  да пази северните граници на Византия, като даже му се 
плаща данък за това. Навярно най-интелигентните за времето 
си византийци преценяват, че между Аспарух и страшилището на 
Централна и Западна Европа преди двеста години - Атила - няма 
нищо общо, независимо о т  факта, че в Именника на българските 
ханове те  са посочени като роднини. Прозорливостта и интели
гентността на българските владетели проличава и още веднъж, 
само по-малко о т  три десетилетия след това, когато през 718 
година аспаруховият син Тервел спасява византийската столица, 
а по този начин и цялата европейска цивилизация о т  чуждите и 
непознати за Европа араби.

За най-младото в града ни училище, носещо името на 
хан Аспарух, началото бе преди 15 години. Възпитаниците му, 
младите аспаруховци, доказаха нееднократно високото качест
во на обучението тук. И преподавателите в престижните гимна
зии в Добрич също не крият положителната си оценка за ученици
те  на ОУ”Хан Аспарух”. Тези 15 години бяха достатъчни, за 
реализацията на нашите ученици, мнозина о т тях завършиха 
право, международни отношения и други престижни специалнос
ти  във ВУЗ, наши възпитаници са шампиони по шахмат, лека 
атлетика... Кратка, но съдържателна биография!

Валентин Байчев 
учител по история в ОУ “Хан Аспарух"

ДСГМРКХОВИ ДНИ
/10.05 - 23.05.2007 г /

ПРОГРАМА
ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 15 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕ 

НА ОУ „ХАН АСПАРУХ” - ГР.ДОБРИЧ
• 10.05.2007 г.

Юбилейно издание брой 
2 на училищен вестник

• 10.05.2007 г.
Конкурс - краснопис- 1 клас 
-изложба - 1етаЖ В училището

* 10.05.2007 г. -14.15 ч. 
Конкурс на тема 
„Моето училище" -
изложба, откриване

I етаж в училището

* 11.05-22.05.2007 г.
Седмица на отворените 
врати

* 11.05.2007 г , - 11.00 ч. 
Откриване на паметна 
плоча - В училището

♦11.05.2007 г , - 16.00 ч. 
Юбилеен педагогически 
съвет - В училището

* 11.05.2007 г , - 19.00 ч.
„Среща на няколко 
поколения”- 
тържествена вечеря
Ресторант „Резиденция"

• 14.05.2007 г.
„Ден на панделките”-
учениии от II а и II б клас

• 14.05.2007 г , - 14.15 ч. 
Викторина „Създаване 
на българската държава.
Хан Аспарух - патрон 
на училището” - ученици от 
VI клас, Кабинет 110

• 15.05.2007 г . - 09.50 ч. 
Съвместен урок с ЦДГ №7
- 1 а клас -  кабинет 213,
I б клас -  кабинет 211

• 15.05.2007г.-11.00 4. 
Рисунка на асфалт „Четири 
ръце” - Начален курс и детска

градина, училище, сп.площадка

• 15.05.2007 г . - 15.00 4.
Тест „Що е то  ? ”
-  състезание по БЕЛ, ученици 
от VII клас, 201 кабинет

* 16.05.2007 г . - 13.00 ч.
Моят роден край - 
минало и настояще.
-  съвместна дейност с 
Исторически музей - 
гр.Добрич и 1а и 16 клас

* 16.05.2007 г , - 15.00 ч. 
„Математиката трудна 
и забавна” - тест 
по математика, ученици от 
VII клас, 202 кабинет

* 17.05.2007 г , - 15.00 4. 
Изложба от рисунки 
на свободна тема
Ученици I - VIII клас, 
училище и Община Добрич

* 17.05.2007 г . - 14.30 ч. 
Спортно състезание 
„Мама,татко и аз”
Ученици от начален курс, 
открита площадка

* 17.05.2007 г . - 14.30 ч. 
„Биология и география, 
ура ! ! !” - забавно 
състезание - Ученици от VI а 
uVI6 клас, 304 кабинет

* 18.05.2007 г . - 10.55 4.
4 уч. час - Открит урок - 
Английски език - III клас
310 кабинет В училището

* 22.05.2007 г . - 10.55 ч.
4 уч. час - Открит урок - 
Английски език - Vila клас
204 кабинет в училището

• 23.05.2007 г . - 18.00 4. 
Концерт на училището
Зала “Добрич"
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Със заповед РД N° 14-34 о т  03.06.1992 г. на \  

Министъра на образованието и науката на Република Бълга
рия, в гр.Добрич е открито Начално училище “Хан Аспарух” .

На 15.09.1992 г. училището отваря врати за 157 
деца о т  квартал “Добротица” . Оформени са 4 паралелки I клас 
и по 2 паралелки за II и III клас. Учителският колектив е от 9 
учители и за първи директор е назначена Невяна Арменчева.

През учебната 1993 - 1994 учебна година НУ “Хан 
Аспарух” се налага все по-успешно в образователния процес на 
града. Училището посреща новата учебна година с разширена 
МТБ - класните стаи са 9, паралелките са вече 14, в които се 
обучават 387 ученици. Образованието и възпитанието им е 
поверено на 17 учители и 3 възпитатели. Директор е Невяна 
Арменчева.

За откриването на учебната 1994 -1995 година са съз
дадени всички необходими условия. За нормален учебен процес 
са пригодени 10 класни стаи. Общият брой на учениците е 367. 
Новопостъпили са 110 деца. В училището вече има специали
зиран кабинет по музика.

През учебната 1995 -1996 година със Заповед № РД 14 - 
61 на министър Илчо Димитров НУ Хан Аспарух” е преобразу
вано в Основно училище. Учителският колектив е о т  38 
учители, а броят на учениците е нараснал на 544, разпределени 
в 22 паралелки начален курс и 5 паралелки среден курс. Всички 
учители са с виеше образование, а 10 о т  тях са със след
дипломна специализация и защитен II клас квалификация. Обу
чението на учениците се осъществява в сградата на ИДНУ 
“Тина Киркова” , като се ползват 15 класни стаи, физкултурен 
салон и специализиран кабинет по музика.

1996 -1997 учебна година - броят на учениците в ОУ 
“Хан Аспарух” продължава да расте. Тук се обучават вече 650 
ученици.

1997 - 1998 учебна година - ОУ “Хан Аспарух” зна
чително се разраства. Учителският колектив е о т  57 души, 
назначени са двама помощник директори и педагогически съ
ветник. В училището се обучават 739 ученици, разпределени в 
36 паралелки.

1998 - 1999 учебна година В училището се обучават 
761 ученици, разпределени в 37 паралелки.

1999 - 2000 учебна година, в резултат на де
мографски срив, характерен за гр.Добрич през последните го
дини, учениците в ОУ “Хан Аспарух” намаляват о т  761 на 617. 
Броят на паралелките е 35.

2001 - 2002 учебна година - най-младото основно 
училище в гр.Добрич “Хан Аспарух - отбелязва своята десет- 
годишнина! То успява да извоюва стабилни позиции и за този 
кратък период да се нареди сред най-престижните училища в 
града.

2002 - 2003 учебна година - все по-осезателно се чув
ства високият професионализъм, характерен за педагогичес
кия колектив. Училището е на първо място по процентно кол
ичество на учениците, приети в елитните гимназии и тех
никуми. Нашите възпитаници ни радват с все повече успехи на 
национални и областни конкурси, състезания и викторини.

2003 - 2004 учебна година започна с 404 ученици 
разпределени в 20 паралелки. По случай патронния празник на 
училището, с почетен знак, въведен о т  тази учебна година, по 
идея на Веселина Минкова, бяха наградени 17 ученици. Сред тях 
са: Момчил Светлозаров, заел I място в областния кръг на 
олимпиадата по математика; Радослава Пламенова, Маринела 
Минчева и Полина Мичева, представили се на областните 
етапи на олимпиадите по български език и литература и 
биология.

2004 - 2005 учебна година - тринадесета от съще
ствуването на училището. Началото е поставено с 347 
ученици,разпределени в 18 паралелки.

2005 - 2006 учебна година. В училището се обучават 
287 ученици в 15 паралелки. Учебната година протича под знака 
на подготовката на България за членство в Европейския съюз. 
Отборите о т  ОУ “Хан Аспарух” продължават доброто си пред
ставяне в регионални и областни състезания. Във викторината 
у, по случай 130-годишнината от Априлското въстание

нашите отбори се представят отлично, а училищният кръг 
на състезанието е излъчено по местната кабелна телеви-

В своята 15-та година ОУ “Хан Аспарух” е 
вече утвърдено с авторитета си учебно заведение. В 
него продължава базовата работа, започнала от съз
даването на училището, със студенти от Педаго- 

, гическия колеж към ШУ “Епископ Константин Прес- 
клавски".

аъ рвопли, и

Знаете ли, че 
има един ден в годината, 
когато въздухът е по- 
свеж, цветята ухаят по- 
силно, а слънцето свети 
по-ярко? Знаете ли? Това 
е 15 септември. Денят, в 
който децата тръгват 
на училище. Изпълват 
училищния двор, събрали 
топлината на лятото, 
аромата на морето, про
хладата на планината. 
Очите им отразяват 
слънчевата светлина и 
правят деня по-ярък, по- 
приказен. Ето ги малчу
ганите! Вече са ученици! 
Първокласници! Ура! Все
ки о т  тях тръпне в очак
ване на новото, непозна
то  вълшебство, което го 
очаква зад училищната 
врата. Какво ли има 
там?

В училищния двор 
са се събрали всички уче
ници. Големите пеят пес
ни, рецитират стихове. 
Знамето се вдига високо 
и малките първолаци го 
следват с поглед.

Поздравяват ги 
всички: госпожа Люцкано
ва - директор на учили

щето, развълнуван роди
тел на първокласник, нас
тоящи и бивши ученици, 
други гости.

Звънчето звъни, 
т е  преминават през 
цветната шестица и 
влизат в училище.

Ето я класната 
стая. Колко е красива! По
паднали са в една истин
ска приказка. А това са 
новите учебници! Колко 
са шарени! Ох! Ще успеят 
ли да научат всичко напи
сано в тях! Та те  още не 
могат да четем и пишат! 
Толкова е странно всичко! 
И ново, и страшно! Ами 
ако не успеят!? Трябва да 
успеят! Връщане назад 
няма!

След еуфорията 
на празника се зареждат 
делник след делник. Пре
красни часове, прекарани 
в училище. Пред малките 
ученици буквите оживя
ват. Те пеят, танцуват и 
се смеят. Уговарят се 
гюмежду си. Правят срич
ки, думи, изречения. Раз
казват за смелото мом
че, подгонило вятъра; за 
работливото момиче,

събрало смет в малка 
кърпичка; за полета на 
космонавти в Космоса; за 
обичта към мама и т а т 
ко. Внушават на малките 
ученици, че да си българ
че е най-голямо щастие, 
че няма нищо по-скъпо о т  
родната стряха, че тряб
ва да знаят, обичат и па
зят своя роден език, 
своята родна страна.. А 
ко га то  вече вземат 
книжка в ръка и могат са
ми да прочетат всяка ду
ма в нея, светлината в 
очите им озарява Вселе
ната.

М а те м а ти ка та  
ги блазни със забавните 
си задачи. Как на три 
стола могат да седнат 
две майки, две дъщери, 
баба и внучка; колко пти
ци ще останат на дърво
то  ако са били 10, а лове
цът е убил 2; колко рози 
отнасят момите в село 
Балван...И още, и още.

Уж само десет 
цифри, а толкова много 
задачи. Цяло море. Не! Ця
ло небе, в което с мате
матиката лесно всеки 
може да лети.

Когато сутрин

влизат в класната стая 
те  знаят, че там ги 
очаква най-добрата учи
телка - тяхната. Тя жи
вее с техните болки, с 
техните проблеми, с 
техните щастия и не
щастия и върви с тях 
през всички радости и 
несгоди напред. Тя ги 
окриля да следват поле
та  на мечтите си.

А той - полетът 
на мечтите им ги води 
във времето о т  минало
то  през настоящето към 
бъдещето. Прави малки
те  първолаци по-силни, 
по-истински, по-сигурни. 
И ако сега весело запя
ват песента за първола
ка и гласчетата им 
тр ептят, когато пеят 
Химна за хан Аспарух, те  
знаят, че утре ще бъде 
още по-хубаво о т  днес. 
Защото днешните - пър
волаци са утрешните 
политици, инженери, ар
тисти, учители. Защото 
днешните първолаци са 
нашето бъдеще, нашите 
осъществени мечти. Те 
зн а я т .

Севдалина Маринова 
начален учител

Защо съм учителИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО 
-  ОТРАЖЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА 
НА ЕДНО СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ

Последните години на громени ВъВ Всички сфери на 
живота породиха проблеми и обусловиха изменения и В об
разователната система.

Една о т  доминиращите характеристики на наше
т о  съвремие е проникването на информационните компю
търни технологии 8 разнообразните човешки дейности. 
Свързани с процесите, които се извършват в обществения 
живот, не можем да не погледнем на ИКТ и ка то  възмож
ност за обновяване пътищ ата и формите на работа в обу
чението.

Нашето училище не остана встрани о т  всички т е 
зи промени. Добре оборудваният компютърен кабинет даВа 
Възможност на учителя да използва нови методи за препо
даване с цел създаване на по-голяма атр акти вн ост на обра
зователния процес и повишаване интереса на учениците. 
Прилагането на ИКТ в обучението създава условия за тво р 

ческа дейност и личностна изява на ученика, условия за ди
ференцирано обучение и колективни форми на работа.

Можем вече да твърдим, че използването на ИКТ 
действа като  катализатор за познавателната активност, 
привлича за работа всички ученици, поддържа работоспо
собността  им, разнообразява формите на работа. В раз
влекателна и непринудена форма се създават оптимални ус
ловия за възприемане на нови знания, за усъвършенстване на 
вече формирани умения. Занимателният елемент не само че 
не намалява обучаващата насоченост, но се превръща в ос
новен фактор за леко и резултатно разкриване и усвояване 
на учебното съдържание.

О питъ т в нашето училище доказва всички тези 
възможности, които ни предлагат ИКТ в обучението, 
затова т е  все повече утвърждават своята значимост и 
заемат полагащото им се място в обучението по различни
т е  учебни предмети.

Минка МонеВа 
начален учител

Да започна да работя 
като  учител не беше предварител
но планирано. Спомням си ясно как 
след последния час о т  педагогичес
ка та  ми практика, една о т  ученич
ките  в IX клас ми каза: “ Госпожице, 
о т  вас ще стане учителка!” О т 
върнах й, че едВа ли ще работя 
точно това, но е то  че вече ш еста 
учебна година преподавам английски 
език в ОУ “ Хан Аспарух". Мои позна
т и  често  ме п и т а т  защо все още 
съм учител? Сега вече зная защо!

Да си учител не е точно 
професия, а ка то  че ли повече призвание. Още в началото 
на работата ми в училище усещах, че се справям добре и т о  
без да полагам особени усилия. Е стествено бях малко пла
ха, но днес у мен няма и капка колебание, че трябва да бъда 
точно учител. Основната причина за това  са учениците. 
Не бих могла да се разделя с търсещ ите някоя забравена 
дума детски очи, с радостта, която усещам у тя х  при поя
вяването ми в класната стая, с удовлетворението о т  же
ланието на учениците ми да учат и да бъдат изпитани. Кон
т а к т ъ т  с тези  искрени, чисти души ме зарежда по особен 
начин. Реакциите и т р е п е т и те  им постоянно ме връщат 
към най-хубавите спомени о т  д етски те  ми години. Общува
нето с учениците е много емоционално, а ко гато  си най- 
младият учител в училището, ко н т а ктъ т  е толкова непри
нуден, че ставаш част о т  тях.

М ладостта наистина ми помага много В работа
т а  ми с учениците и отнош енията ми с колегите. Както  
двама родители отд ават цялото си внимание на най- 
малкия член в семейството, та ка  и аз получавам топлото 
отношение на моите колеги към най-младия сред тях. Те са 
другият фактор, който ме задържа в училище и т о  не в кое 
да е, а в “Хан Аспарух” . Един сплотен екип о т  истински про
фесионалисти и добри хора, които винаги са ме подкрепяли 
и поощрявали, о т  които съм научила много!

Когато започвах работа ка то  учител, мислех че 
това ще е временно. Неусетно изминаха пе т  години. Днес 
отново мисля, че може би това няма да продължи до края на 
работния ми стаж . Само времето ще покаже какво ще се 
случи, но докато усещам, че има какво още да дам на учени
ците си, аз ще бъда учител! Младите хора, които имат по
тенциал да работят в училище, а не използват тази  въз
можност, губят много. Този, който работи това, което му 
харесва, не усеща, че работи и се чувства истински ща
стлив - като  мен!

М. Василева 
учител в ОУ “Хан Аспарух"
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МОИТЕ УЧЕНИЦИ 
ОБИЧАТ БИОЛОГИЯТА

Ако се вгле
даш в детските 
очи, ще видиш оке
ан о т  чувства. Тези 
чувства могат да 
.предизвикат у теб 
радост, щ астие 
или тъга. Първите 
две те  карат да по
летиш, а тъ гата  
те  кара да се за
мислиш къде си 
сгрешил, какво да 
направиш, за да 
промениш нещо, о т

теб ли зависи?
Щастливи сме 'да виждаме усмивки у хората сре

щу ни, зашото са ни разбрали, защото искат да общуваме 
искрено, защото искат да чуят добра дума о т  нас. Ето т а 
кива чувства усещам, когато надникна в детските очи. Те 
ми казват:” Е-хей, аз знам и искам да знам...! Аз мога !” И 
това ми дава сила и увереност да продължа да обичам 
единствената професия, за която съм мечтала и имам удо
волствието да работя. Д етето  срещу теб е най-точният 
коректив за твоята работа, за правилността на пътя, по 
който си поел. Имах удоволствието да усетя детското 
удовлетворение, тъй като учениците ми бяха поставени в 
едца нова ситуация - в ролята на творчески личности, изра
ботвайки и представяйки пред съучениците си мултимедий
ни гфезентации, с цел подпомагане на обучението по био
логия. Невероятно е усещането да видиш интересът, с кой
то  децата наблюдават представителите на живата при
рода, как научават нови неща за живота им. Да видиш задо
волството в погледа им о т  добре свършената работа, ко
гато  в края на часа всички им кажат: "Отлична работа си 
свършил . Или когато бъдеш награден с отличната оценка 
за старанието.

Във века на компютърните технологии има все 
повече място за творчество, за самостоятелна работа и 
за изява. Имаш възможност да покажеш полета на мисъл
т а  и уменията си. Можеш да заинтригуваш хората до теб с 
информация, с отличната визия на продукта си. Да ги на
караш да се опитат да т е  задминат.

Старание личи и в залаганй^о на опитните пос
тановки и тяхното изпълнение. Интерес предизвика и пос
тавената творческа задача за шестокласниците. Те ще 
трябва да приложат въображението си за да ни предста
вят красотата на цветята. Ще видим изложби о т  цветни 
водопади, ще се опитаме да направим света около нас по- 
шарен.

Моите ученици обичат биологията. Това пролича 
о т  тяхната работа и старанието, с което поеха и изпъл
ниха задачите за часовете. Желая на всеки да изпита т а 
кова удовлетворение и-да чуе непринуденото: „Часът беше 
супер! . „Много интересно!” или „Обичам биологията!” .

Природата крие толкова много тайни, които ча
кат да бъдат разкрити. Така, че мили деца, дерзайте и поко
рявайте ноВи и нови стъпала по трудния път към върховете 
на научното познание, за да изпитате удовлетворението, 
че сте  дали и вие нещо на науката.

Нина Димитрова 
учител по биология 6 ОУ “Хан Аспарух”

БЛАГОРАРЯ ТИ, УЧИЛИЩЕ !
Училище... 

В живота на 
всеки човек ос
тава споменът 
за училищните 
дни, за едно 
училище чиито 
светъл праг е 
прекрачил с ши
роко отворени, 
пълни с любо
пи тств о  и жад
ни за знания 
очи!

И аз преди
много години прекрачих прага на едно бяло и светло учили
ще.Още си спомням първият звънец, топлата  усмивка на пър
вата  си учителка и раждането на една мечта - да стана и аз 
учител!

"Хан А спарух"! 
Училище на дръз- 
новени млади хора 
вървящи смело 
към м ечтите  си! 

Благодаря ти, 
училище!

Честит юбилей!

Венета Колева 
учител по БЕЛ

Тази мечта ме поведе по един труден, изпълнен с без
сънни нощи над ученическите тетрадки, но и най-прекрасен 
о т  всички пътища на земята - п ъ тя т  към децата.

Занизаха се есен след есен, випуск, след випуск и т а 
ка неусетно се изнизваха годините. Моят учителски път пре
мина далеч о т т у к . Но ж ивотъ т на човека е та ка  устроен, че в 
него има и радости и скърб. След преживяна жестока лична 
трагедия, аз отново се Върнах в родния си град и понеже ми 
беше останало само училището, се отправих пак натам!

Още не знаех, че тук, докато ме е нямало, се е родило 
едно младо училище. Когато за първи път влязох в него, аз ка
т о  човек преживял целия си живот в училище, веднага забеля- 
зах, че децата т у к  са невероятни, много умни и талантливи! 
Навсякъде по стен и те  бяха техните  творби, създадени с мно
го та л а н т  и умение. Грамоти и отличия о т  състезания и олим
пиади доказваха техните  успехи, постигнати  с много дръз- 
новение и труд!

На 15 сеп
тември срещнах и 
самите деца - ус- 
михнати и лъче
зарни, умни знае
щи и можещи уче
ници, с които са
мо можем да се 
гордеем. Неверо
ятни деца! Радвам 
се, че попаднах 
именно ту к  в ОУ

РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ
В ОУ “Хан Аспарух” гр. Добрич се обу

чават шест деца със специални образователни 
потребности.

Интегрираното обучение осигурява дос
тъп на всяко дете до съответното подходящо и 
ефективно образование. То е подход, който пос
тавя детето в центъра на образователния про
цес и признава, че децата са отделни личности 
с различни потребности о т  обучение. Това се 
осигурява чрез изграждането и функциониране
то  на поокрепяща среда, която включва подходя
щи социално битови условия, индивидуални обра
зователни програми и екипи за комплексно педа
гогическо оценяване.

Това обучение оказва благоприятно 
влияние на само върху децата с увреждания, то  
помага и на другите да ги приемат като равни - 
знаещи и можещи, ускорява процеса на опозна
ване на различията и преодоляване на отрица
телните нагласи към хората с увреждания още в 
най-ранна детска възраст.

Защото колкото и различни да сме, ние 
се учим един о т  друг на толерантност, прия
телство и взаимоуважение!

В. Стоянова 
ресурсен учител

ХРОНИКА НА СПОРТНИТЕ УСПЕХИ
1996 година

- Световно първенство 
по шахмат Бразилия

- Момчил Петров - VI място
- Градско първенство 

по шахмат
- II място отборно

1999 година
- Областен турнир по 

футбол / V -  VIII клас/ -
II място

- “Данониада” - 
състезание по футбол
III място в областта

- Републиканско 
първенство по тенис 
на маса - VI място 
отборно

2000 година
- “Данониада” -

РИО ив МОН и MI4C 
Клуб „Спорт с ученици"

Област Добрич Щ  

Областао първенство

Лека атлетика
момчета 
I място

2
0
0
5 г 
©

състезание по футбол 
II място 6 зонално 
първенство

2001 година
- Лека атлетика V - VI 

клас II място
в зонално първенство

- “Данониада” - 
областен победител

2002 година
-  Състезание по тенис 

на маса V -  VII клас -
I място в областта и
II място в зонално 
първенство.

- “Данониада” - 
състезание по футбол 
- 1 място в областта,
II място в зонално 
първенство

- Лека атлетика V - VII 
клас - 1 място в

РИОнв.ЧОНаММС
Обцонска федрргиия 
"Спорт б гчгшпце" 

ф Д о ф т

Обляспшо пърОеаетБо 
ТЕНИС НА МАСА 

момичета 
0 нягто

аУ

областта u II място 
6 зонално 
първенство

2004 година
- Състезание по тенис 

на маса - 1 място
в зонално първенство

- Състезание по футбол

ФУТБОЛЕН ТУРНИР 
за Купата на 

“Бизнес клуб Добрич“ 
29 -  30 ноември 2003г.

- II място 6 областта

2005 година
- Ученически игри - 

Варна - III място
6 зонално първенство

- Лека атлетика - 
III място

СПОРТЕН ЖИВОТ 
В ЮБИЛЕЙНАТА 2007 ГООИНА

Спортния 
т  живот в ОУ 
“ Хан А спарух” 
традиционно се 
изразява в няколко 
основни спорта - 
лека атлетика , 
тенис на маса и 
футбол. В тези 
спортове наше
то  училище вина
ги се включва в 
борбата за призо- 
вите места.

През тази 
учебна година 
учениците о т  IV и 
V клас участваха 
в традиционния 
Коледен турнир по фут
бол и заеха IV място. 
Отборът по тенис на 
маса момчета, зае II 
място на Общинското 
първенство, а момиче
та т а  заеха I място и

участваха на финала на 
О бластното първен
ство.

Най-добре се 
представиха отборите 
по лека атлетика, които 
са първи на областните

Отбор по лека атлетика

игри и ще участват в 
зоналните състезания, 
където ще премерят 
сили с отборите на гр. 
Варна и гр. Шумен.

Станимир Илиев 
учител по фКС
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Откриването на ОУ “Хан Аспарух” преди 
петнадесет години се посрещна с голям интерес о т  
преподавателите в Колеж Добрич, защото директо
рът на училището и голяма част о т  учителите прие
ха с отговорност ролята на базови учители. Споде
ляхме затрудненията им при изграждането матери
ално техническата база на училището и според въз
можностите си участвахме в този процес, защото 
за нас преподавателите о т  Колежа това училище 
беше и е наше.

В списъка на нашите базови учители поста
вяме: Невяна Люцканова - директор на училището, 
Росица Илиева, Севдалина Маринова, Минка Монева, 
Мария Недялкова, Красимира Борисова, Яна Господи
нова, Светла Симеонова, Благина Златинова, Катя 
Иванова, Румяна Панова, Милена Джигова, Станимир 
Илиев.

Уважаеми колеги - базови учители, вие сте  и 
завинаги си оставате учители на вашите възпита
ници - децата! Но вие сте  учители и на бъдещите 
учители - студентите о т  Колеж - Добрич, които са 
избрали вашата професия. С много голямо уважение 
и признателност преподавателите и студентите 
ще пазят спомена за уроците ви по професионали
зъм. Ние съхраняваме умението ви да съчетавате 
рационалното с емоционалното и да ги дозирате по 
мярка така, че да увличате ученици и студенти. Ще 
помним винаги стремежа ви към съвършенство, топ
лината към децата - смисълът на вашия професио
нален живот, напрежението, в което се крие очак
ването ви за успеха и блясъка в учителските ви очи, 
който единствено най-добре говори за удовлетворе
нието ви след напрежението.

Ние ценим умението ви неуморно да помага
те  на студентите за адаптацията им към профе
сията - учител. С професионален опит, ум, човещина 
и вдъхновение базовите учители о т  НАШЕТО учили
ще допринасят при изграждането на критерии за 
оценка и самооценка свързана с ценностната систе
ма на учителя - творец, новатор, умеещ да живее с 
изискванията на времето и уважаващ безкрайно лич
ността  на детето. Сътрудничеството между учи
телите, учениците, студентите и преподаватели
те  допринася за по-лесното управление на сложния 
адаптационен процес към професията и преодоля
ване на трудностите при осъществяване на връз
ката между теорията и практиката. Това сътрудни
чество прави бъдещия учител по-приспособим към 
трудовите ситуации и му помага да усвои тайните 
на професионалното израстване. Затова ние ценим 
вашите възможности да градите и пазите автори
т е т а  на училището и базовата работа на Колежа. 
Благодарим и за уроците по педагогически т а к т  и 
умение за общуване с децата, по патриотизъм и ес
тетика.

Искаме всички базови учители да приемат 
благодарността и уважението на преподавателите 
и студентите о т  Колежа! Желаем на всички здраве и 
достатъчно сили, за да изпълнявате ролята на май
ката, бащата, партньора в общуването, приятел на 
книгата, член на гражданското общество.

Честит празник, учители на бъдещи учители!

Стоянка Бойчева 
д-р Красимир Иванов

ДЛ д н л ч и м и т сИСЩЛ
Способността да цениш онова, което притежаваш, 

да се радваш на малките дарове, които съдбата т и  под
нася е невероятно човешко качество. Кои са тези  значими 
неща, придаващи смисъл на съществуването ни: ж ивотът, 
здравето - безспорно; семейството, любовта - е с т е с т 
вено; удовлетворението о т  професията и приятелството 
в широк аспект - категорично да.

Последните осем години о т  професионалния си 
път извървях заедно с колегите и учениците о т  училище 
“Хан Аспарух” . Бих определила това  време като  драматич
но и вълнуващо. Сполетяна о т  жестока лична трагедия аз 
продължих своя живот, понеже почувствах, че съм нужна 
на учениците си, а и непрекъснато усещах разбирането и 
подкрепата на милите ми млади колежки и колеги. Та т е  
можеха да ми бъдат дъщери и синове, а аз изпитвах към 
тях  топлота  и всеотдайна готовн ост да помогна, да у т е 
ша, да посъветвам, да обичам.

Не мога да забравя!
Пред погледа ми удивително ясно преминават 

неповторими сцени, картини, случки, лица. Задушевната 
атмосфера 6 учителската стая или ослепително светли
т е  коридори с “ керамиките” на Светла Симеонова; тр е с 
кавата “ квалифицирана” подготовка на класните стаи 
срещу всеки 15-ти септември и Николинка в стихията  си 
сред бои и четки. И още, и още...

авве
Не мога да забравя!
В сърцето ми са оставили незаличими следи въл

нения, притеснения, радостни тръпки, спомени. Много емо
ционални бяха първите срещи с малките петокласници, 
които с широко отворени очи гледат с тр о га та  госпожа и 
тро гателните  последни учебни часове с порасналите мо
мичета и момчета. Неповторимо искрените жестове на 
внимание при различни поводи, предизвикали сълзите ми, 
израз на обич и благодарност. Нервното притеснение 
преди изпитите на моите кандидат гимназисти и радост
т а  о т  отличното им представяне - чудесни преживявания.

Не мога да забравя и съм благодарна на г-жа Люц
канова за онова, което т я  направи лично за ме:;. Благодарна 
съм на всички колеги, без никакви изключения, а също и на 
“м оите” момичета и момчета.

Липсвате ми!
Работата в училище “Хан Аспарух" наистина ми 

доставяше удовлетворение и мисля, че беше оценена. Ес
тествен о  е времето да бъде най-справедливият съдник.

Петнадесет години са достатъчни, за да се ка
же, че учителите и учениците о т  “Хан Аспарух” имат пра
во да се гордеят със своето училище независимо о т  
неизбежните проблеми и несигурност за бъдещето.

Аз се гордея!
Като на рожден ден ви желая, скъпи колеги и уче

ници, годините да се множат, за да празнувате и следващи 
юбилеи!

Веселина Минкова 
първият пенсиониран учител 

в ОУ "Хан Аспарух

Изборът на училище е много важен момент 
за всяко семейство, когато предстои да има пър
вокласник. Важен, труден и отговорен бе за нас и 
той преди седем години. След доста премисляне и 
претегляне на всички “за” и “против” решихме да се 
доверим на най-близкото до нас училище - “Хан Аспа
рух” .

С трепетно вълнение прекрачихме училищ
ния праг с моя син през есента на 2000 година, с 
вълнение за началото на нещо ново и неповторимо. 
Първият училищен звънец, усмивката на неговата 
първа учителка, смехът на неговите нови другар
чета в клас - като първата майчина милувка, като 
първата крачка, когато прохождаш. Пътешествие
то  в чудния свят на знанието и игрите започна, за 
да остане завинаги в спомените о т  детството  и в 
сънищата. Така ден след ден, след трудности и 
успехи, моето момче израстна със знания и увере
ност, че може да продължи смело напред и нагоре... 
към мечтите си!

В училище “Хан Аспарух” той се научи да 
обича приятелите си, уроците, родината и да бъде 
отговорен, да може и да побеждава. Чудесният учи
телски екип о т  млади и амбициозни учители, му 
помогна да има самочувствие, да постига целите си 
и да бъде уверен. С местоположението си като квар
тално училище, близо до дома, то  ни даде спокой
ствие и сигурност. Изключихме дългите преходи 
през града и напрежението - кога детето ще се при
бере вкъщи. Моят син винаги имаше достатъчно 
време за самоподготовка и за почивка.

Благодарим на всички учители о т  сърце за 
усърдието и ентусиазма, желаем Ви още много успе
хи и обичта на още много ученици. Нека усмивките 
на Вашите възпитаници стоплят сърцата Ви и в 
най-студените дни, а каква по-голяма радост о т  
светлината в две детски очи!

Теодора Начева 
майка на седмокласник

Нашето училище 
е училището, в което за 
нас удари първият учили
щен звънец, в което за пър
ви път пристъпихме прага 
на класната стая и плахо 
погледнахме първата си 
учителка!

Това училище е ОУ 
“Хан Аспарух” ! В него на
учихме азбуката, научихме 
се да четем и пишем, на
учихме се да сеправяме са
ми с трудностите!

Учение по задъл
жение не върви, любозна

телност не се възпламеня
ва, знания не се придоби
в а т  или кратко казано: 
“ Насила не се учи!” Там не 
ни беше много трудно да го 
осъзнаем.

В това училище е 
сигурно, че учихме с жела
ние и всички учители успяха 
да разпалят в нас любо
пи тств о  към различните 
науки и стремеж към успех.

В ОУ “Хан Аспа
рух” прекарахме седем го
дини о т  нашия живот. Това 
може би бяха най-важните

тшшп
И ЛЮБИМО

УЧИЛИЩ
Ние сме dee момичета, които преди две години 

завършиха основното си образование в ОУ "Хан 
Аспарух!’. За годините които прекарахме там ние го 
приехме като наш втори дом, а учителите като 
втори родители.

Когато се върнем назад във времето, си спом
няме за нашето училище с носталгия... Даваме си 
сметка, че там ние пораснахме не само като големи 
хора, но и като личности. Сещайки се за нашето 
детство, свързваме най-ярките си спомени с първото 
и любимо училище О УХан Аспарух". В съзнанието ни 
изплуват само хубави и светли моменти. Тогава на 
всичко гледахме с детски очи. Макар и понякога да не 
сме се разбирали с учителите, сега когато ги виждаме 
от дистанцията на времето сме им много признател
ни, защото всичко което знаем го дължим на тях. Благо
дарни сме им за това, че направиха от нас хората, кои
то сме в момента.

Може да звучи смешно, но понякога си мислим 
колко хубаво ще е отново да сме 8 "б" клас. Онзи за
дружен и весел клас, който въпреки проблемите и главо
болията които създаваше, според нас си остана един от 
най-веселите и задружни випускиI

Искаме да изкажем благодарности на всички 
I учители, които ни помогнаха да постигнем целите, кои- 
[ то си бяхме поставилиI

Благодарим Ви мили учители и наше любимо 
\ училище!!!

ЧЕСТИТА 15-ГОДИШНИНА!

Теодора Иванова и Неди Кирилова 
бивши възпитанички на ОУ ”Хан Аспарух”

моменти за нас, 6 които се 
изградихме като  личности. 
Научихме се да преодоля
ваме тр у д н о с ти те , да 
гледаме на тя х  ка то  на 
поредното предизвикател
ство , което ни поднася жи
вотъ т.

Там срещнахме 
преподаватели, готови ви
наги да ни помогнат и да ни 
подкрепят. В трудни за нас 
моменти откривахме в ли
цето  на учителите прия
тел, който да ни разбере и 
да ни помогне.

Най-хубавите ми
гове о т  д е т с тв о т о  си пре
живяхме там!

Училище “Хан Ас
парух “ и преподавателите 
там  оставиха трайна сле
да в нашето съзнание!

Благодарни сме на 
целия учителски колектив 
за положените о т  тя х  уси
лия и старание!

Мирослава Милушева и 
Людмила Александрова, 

бивши ученички от 
класа на г-жа Веселина

г л
В естникът е изцяло финансиран 

о т  Петър Петров, родител 
на ученик о т  VII Б клас.

ч---------------------------------------------------------------------

Редактор Венета Колева

На Всички колеги, които ми помогнаха 
да осъществя идеята си, БЛАГОДАРЯ!J
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