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Весела Коледа
и Честита Нова

2015г.

Честита Коледа и Весела Нова Година!
Пожелаваме Ви една Вълшебна Коледа,

изпълнена с много приятни емоции и незабравими преживявания!

Коледа по света 

                                                                   Англия 

     Всяка домакиня приготвя коледен пудинг, в който пъхва монета от шест пенса.
Някои семейства предпочитат пая пред пудинга или пък маслени сладкиши
от бадемово тесто със захаросани плодове. В менюто преди десерта
е включена и знаменитата супа от костенурки и разбира се пуйката. 

                                      Италия 

     На 24 декември италианците празнуват и Деня
на дървото. Обичаите са много, но общото между тях
е голямата козуначена кифла, която служи за коледен
сладкиш. Тя се пази за постната вечеря на 24-и и
е предшествана от различни каши и змиорки.
Традиционната пуйка е за обяда на 25 декември. 

                                                    Испания 

     Коледа в Испания е предимно семеен празник: след 22 часа на 24 декември
всички ресторанти са затворени. Хората се прибират вкъщи и чакат литургията
в полунощ. Пирът започва след това: моруна, кестени и пуйка в Южна Испания,
бадемова супа и гъска - в Северна. Десертът е бадемов сладкиш с мед. 

                                                  Гърция 

     Гръцките коледни и новогодишни традиции са особено тясно свързани
с религията. Елхата се подрежда на 24.12 и се разваля 12 дни след това,
точно след Йордановден или Фота, както го наричат гърците. На Бъдни вечер
се яде както у нас постно - ошаф, баница, щрудел, боб. Почти същият е
и обичаят - Коледуване. 
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 Европейска седмица
на програмирането 

 "Програмирай – превърни идеите си в реалност". Tова е мотото на Европейската
седмица на програмирането, която се проведе в цяла Европа от 11 до 17 октомври
2014 г. И СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали се включи в Европейската седмица на
програмирането със следните инициативи: 

1. Областен конкурс за стипендия, обявена от фирма "Global Net". 
2. „Занимателна информатика" за учениците от 5 до 7 клас.
3. Представяне на проекти от Национални олимпиади пред учениците от 7 до 12 клас.
4. Академия Телерик – Програмиране за малки и големи.
5. Алгоритми за сортиране.
6. Ден на отворените врати в часовете по информатика. 
7. Интервю.      

Учениците от СОУ „Отец Паисий“
спечелиха  стипенидият а  от
фирма “Global Net” и много
поощтрителни награди. 

Много задачи и игри за 
учениците от 5 - 7 клас

Проектът "Arduino в лабораторните опити по физика",
от категория "Приложни програми" бе представен от
неговия автор Николай Галев Илиев от 12б клас,
класиран на пето място в XII Национална олимпиада
по информационни технологии в  Монтана. 

Един от най-използваните
алгоритми в информатиката.
Бе представен от ученици от
10 клас под формата на танц. 

Г-жа Атанаска Мишонова представи отбора на СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали и запозна присъстващите с условията за членство в
академията, състезанията и постиженията на участниците през
изминалите години.

 „Моята вълшебна коледа“
Кърджали 2014

I Възрастова група 1-4 клас

II Възрастова група

III Възрастова група

Садула Хайрула 4 клас ОУ "Иван Вазов"
с. Широко поле - I място

Янко Пашов 1 клас СОУ "Отец Паисий"
 гр. Кърджали - II място

Есин Хасан 4 клас СОУ "Христо Ботев"
 гр. Джебел - III място

Виктория Караиванова 6 клас
СОУ "Христо Ботев" гр. Девин - I място

Георги Иванов 7б клас  ОУ "Д. Дебелянов"
гр. Ямбол - II място

Мехмет Анвер 8б клас СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали - III място

Стефан Зотев  12г клас
СОУ „Отец Паисий“
гр. Кърджали - I място

Валентин Вангелов 11а клас
ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“
гр. Кърджали - I място

Мерт Мехмед 10б клас
СОУ „Отец Паисий“
гр. Кърджали - I място

Доротея Гълбачева  9б клас
СОУ „Отец Паисий“

гр. Кърджали - II място

Шабан Иса  10б клас
СОУ „Отец Паисий“
гр. Кърджали - II място

Николета Димитрова  12б клас
СОУ „Отец Паисий“

гр. Кърджали - III място

Ваня Николова 12в клас
СОУ „Отец Паисий“

гр. Кърджали - III място
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     Това е едно от десетките събития,
състояли се в навечерието на патрон-
ния празник на СОУ "Отец Паисий".
На ученици и гости бе представена
уникална колекция от 120 минерала.
В красиво оформените витрини могат
да се видят ценни екземпляри от аха-
ти, аметисти, ясписи, барит, мангано-
калцит, полиметални руди и други. В
колекцията има рядко срещан хармо-
том, епидот, друзи, геоди, фосили.
Този музей е една приятна възможност
учениците да се докоснат до красотите
на Източните Родопи.

      На 18.12.2014 г. в СОУ "Отец Паисий" – гр. Кърджали се откри ученически природонаучен
музей "Източните Родопи - земя на минералите", реализиран като идеен проект на учителите
по природни науки.

     Минералите са дарени от колекции
на директори, учители и ученици.
Към списъка на дарителите се влючиха
инж. Стела Тодорова, Малин Кацаров,
Величко Кръстев, Исмаил Ибрахим и
други. Естетическото оформление на
сбирките е дело на преподавателя по
биология г-жа Красимира Атанасова.
Консултант в реализирането на проект
е инж. Стела Тодорова.
     На тържеството присъства област-
ния управител г-н Илия Илиев и екс-
перти от РИО на МОН, гр.Кърджали.
     Музеят ще бъде представен в елек-
тронен вариант на сайта на СОУ
"Отец Паисий"-www.paisii-kardjali.com

     Да почетем заедно - това бе мотото на литературното четене, което
седмокласниците от СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали и госпожа Р. Кръстева
проведоха в библиотеката на читалище "Обединение".Всеки от присъстващите
сподели мисли за любима книга.

Да почетем заедно Ученически природонаучен
музей

"Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко,
а този, който умее да се учи от всеки един човек!"
Индийска поговорка

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