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Д-Р ГЕЦОВА И ДИРЕКТОРЪТ НА ЦДГ „РАДОСТ”
ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА
С празнично тържество бе отбелязано едно значимо и запомнящо се събитие за детска градина „Радост” - откриването на обновената сграда. Лентата на реновираното детско заведение прерязаха кметът на общината д-р Гецова и директорът Габриела Иванова. Гости на празника бяха и председателят
на Общински съвет Даниела Арабаджиева,
ескпертът по детски градини в РИО - В.
Търново Екатерина Миновска, координаторът по изпълнение на проекта Соня Шишкова, общинският финансист Диянка Бобева, общински съветници, директорът на СОУ
„М. Райкович” Н. Кожухаров, дългогодишният директор на „Радост” и по настоящем специалист детски градини в общинска администрация Иванка Джурова, директори на
лясковските детски градини, спонсори и родители.
В „Радост” в продължение на месеци течеше ремонт по обновяването й по проект
„Модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в ЦДГ „Радост”, гр.
Лясковец”, по който усилено работиха специалисти от общинска администрация, принос дадоха най-вече и директора и екипа на
ЦДГ „Радост”, които непрекъснато бяха заети с реновирането на своята детска градина,
голяма бе и помощта на спонсори и родители.
Финансирането на проекта е от Международен фонд „Козлодуй”, като отпуснатите

техническата база и така
бе намален разхода на
енергията за отопление.
В началото на тържественото откриване мажоретен състав зарадва с танци всички присъстващи,
след което отец Димитър
направи водосвет за здраве на децата и учителите и
освещаване на обновения
им дом. Директорката Габ-

средства бяха използвани за полагане топлоизолация на стени и тавани, за подмяна
на дограмата и съществуващите стари радиатори, направено бе преустройство на отоплителната инсталация, подменени бяха
отоплителните котли и изградени слънчеви
инсталации за битова гореща вода. Като цяло бяха постигнати отлични резултати с извършването на качествени строителноремонти работи за внедряване на мерки за
енергийна ефективност, подобрени бяха и
енергийните характеристики на материално

риела Иванова изказа благодарност на всички трудили се за постигане на отличните резултати и със задоволство подчерта, че
въпреки трудностите, екипът й задружно и
сплотено е работил ежедневно, без умора и
с огромно желание.
Преди да пререже лентата на обновеното детско заведение, д-р Гецова също се обърна с благодарност към всички, които дадоха своя принос за обновяването на детската
градина. Тя поднесе и своите пожелания към
деца и учители с думите: „Бъдете здрави, използвайте рационално новите ресурси в обновения
си дом и нека тази красива
сграда в бъдеще да привлича все повече деца, които да се учат, да творят, да
растат, огряни от слънчеви
усмивки, да пеят и играят
на воля!” В знак на благодарност за чудесния подарък, който получиха, децата поднесоха за радост
на гости и родители своя
специален поздрав - празнична програма, изпълнена с щастливи детски песни, традиционни танци на
народите и разбира се, чисто български нашенски народни ритми.

ДВА ДНИ В ЛЯСКОВЕЦ БАЛЕТНИЯТ 100 ДЕЦА ОТ ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”
ПРАЗНИК РАДВА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ УЧАСТВАХА В ЕКО-ПРАЗНИК
на 25 и 26 април 2014 година. Общо десет балетни
формации се включиха в
лясковския празник - девет
гостуващи състава и домакинът Танцова школа
„Ритъм” с ръководител Валя Атанасова и репетитор
Ивелина Владимирова.
Домакините на празника Танцова школа „Ритъм”
при НЧ „Напредък-1870”
гр. Лясковец посрещнаха
своите гости на 25 април,

В навечерието на Международния ден на балета
- 29 април, в Лясковец традиционно се организира
двудневен балетен форум, посветен на нежното
балетно изкуство. Той
събра танцьорите на изящното изкуство на сцената
на лясковското читалище
„Напредък-1870” , което е
домакин на събитието.
Отново празника на балета се проведе под патронажа на кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова. За седми път тази
година община Лясковец посрещна гости,
възпитаници на балетни студиа от различни
краища на страната. Седмата национална
детско-юношеска балетна среща се проведе

когато в салона на лясковското читалище започна празничният им концерт, който протече в две части - класическо наследство и танци на народите.
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Международният ден
на Земята бе отпразнуван
от децата на ЦДГ „Пчелица” с много веселие и пролетно настроение. Празникът бе открит от директора на детското заведение Анка Иванова с думите: „Природата е дар, който трябва да съхраняваме, особено сега, когато
непрекъснато се убеждаваме, колко много сме й навредили”. Тя отправи и
своя апел към всички присъстващи, с общи усилия
да направим средата, в която живеем, по-чиста и поздравословна, да запазим
нашите гори и природни
дадености. Денят на Земята бе прекрасен
повод учителският персонал да призове
малките си възпитаници да се грижат подобре за околната среда и да ги научат да
се гордеят с красотите на природата.
Почетни гости на еко-събитието бяха Диляна Крусева от издателство „Слово” гр. В.
Търново и Милка Асенова, представител на
РИОСВ гр. В. Търново. Празникът, протекъл под мотото „Приятели с природата и
спорта” беше добър повод децата да покажат в непосредствена близост с природата,
какво знаят за разделното събиране на отпадъците. Тези познания бяха демонстрирани под формата на спортни игри и забавни състезания. Малчуганите поливаха
дръвчета и цветя, танцуваха и пяха тематични еко-песнички. В тържеството се включиха 100 хлапета от четирите групи на детската градина. Всички те се справиха отлич-

но с поставените задачи и в края на празника директорът на детското заведение с гордост обяви, че децата заслужават да носят
званието „Млад еколог”. На всяка състезателна група бяха връчени удостоверения,
отличаващи ги с почетното звание. Заслужени бяха и многобройните подаръци, които децата получиха. Сглобяеми кошчета за
разделно събиране на отпадъци от представителя на ЕКОПАК за региона Михаил
Корчев, книжки, дидактически пособия, табла и други от Издателство „Слово”, подаръци имаше и от родителите на децата - Сдружение настоятелство при ЦДГ „Пчелица” и
също от Горското стопанство, което дари
над 20 дръвчета за облагородяване на двора. Заедно с гостите, с учителския и помощния персонал, с помощта на родители и дядовци, всички дръвчета бяха засадени още
същия ден.
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Проект
„Родителска академия - Заедно ще успеем”
Договор № БС - 33.12-3-014 / 18.9.2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

49СЛУЖИТЕЛИОТОБЩИНСКААДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЯСКОВЕЦ ПОВИШИХА СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Община Лясковец приключи първия си по
договор № А12-22-119 / 23 април 2013 г. по
проект „Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец”
за повишаване квалификацията на служители от общинска администрация Лясковец.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация”. Основната цел
на схемата е да повиши квалификацията на
служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Общата
цел на проекта е „Повишаване капацитета и
подобряване на компетенциите на общинските служители в община Лясковец за модерно, ефективно и ефикасно изпълнение на
професионалните задължения.” Специфичните цели на проекта са укрепване капацитета на общинската администрация за подобро управление и по-качествено административно обслужване и усъвършенстване на
професионалните уменията на общинските
служители в община Лясковец.
В процеса на реализиране на проекта са
обучени 16 служители в проведени обучения
в Института по публична администрация
/ИПА/ по теми: „Умения за набиране и подбор
на служители в държавната администрация”,
„Връзки с обществеността” и „Система за
управление на информационната сигурност
на административното звено”. Други 40 общински служители са обучени по лидерски
умения и екипна ефективност, 30 служители
се обучаваха в рамките на семинар „Етика в
администрацията, социални отношения,
ефективни преговори и справяне с конфликти”. Също така за пет месеца 10 общински

служители подобряваха своите компютърни
умения, а други 10 компетентностите си за
електронно управление, а 15 общински служители придобиха Ниво А1 по английски
език.
С реализирането на проекта се постигнаха следните очаквани резултати: общо обучени 49 служители на общинска администрация; повишен капацитет на общо 49 лица
от общинска администрация, в това число
кметовете на населени места; общо 49 служители, успешно преминаха обученията с получаване на сертификат. В рамките на проекта са обучени и 6 общински служители в „Умения за набиране и подбор на служители в
държавната администрация”; обучени са 4 общински служители по направление „Връзки с
обществеността”; обучени са 6 общински служители по обучение „Система за управление
на информационната сигурност на административното звено”. В резултат на изпълнението на проекта са повишени ключови компетенции на 40 общински служители по лидерски умения и екипна ефективност; повишени
са ключови компетенции на 30 общински служители в рамките на обучение „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”; обучени са 10 общински служители по обучение „Компютърни приложения в ежедневната
ни работа”; обучени са 10 служители по „Компетентности за електронно управление” и 15
по обучение „Ниво А1 - английски език”
Обща стойност на проекта е в размер на
85 004,39 лева.

Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез обучение към
модерна и ефективна общинска администрация Лясковец”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„РОДИТЕЛСКААКАДЕМИЯ–ЗАЕДНОЩЕУСПЕЕМ”
През месеците март и
април 2014 година продължи работата по проекта, посветен на
Академията за родители.
Дейностите по проекта донесоха много празнично настроение, усмивки и, разбира се, ефективно обучение. По традиция в края на
месец март всички участници се събраха заедно в
село Джулюница, за да отбележат празника на приказките. С драматизации
по откъси от любими приказки родители и деца представиха герои от ромския и
българския фолклор. Заедно изработиха костюми и
декори, разучиха текстовете и се представиха пред многобройна публика на сцена.
Обученията на родителите бяха на теми
„Агресията и децата” и „Да поговорим за дисциплината, училищните правилници и поведението на децата ни”. Ръководителите представиха пред родителската аудитория найважните училищни документи, в които са заложени правата и задълженията на учениците, изискванията за безопасност при обучение, възпитание и труд. Също бяха разисквани процедурите по налагане на наказания на
ученици, както и много други важни въпроси
свързани с пребиваването на учениците в училище.
Другата тема бе посветена на много важен проблем на съвременното общество и
училището - агресията при децата. В проведения тренинг с учениците бяха дискутирани
проблемите за гнева, агресията, грубия-

нството, причините за тях и начините за преодоляването им. Целта бе децата да се научат да разпознават и преодоляват, както собствените си агресивни импулси, така и тези,
които са отправяни към тях. Резултатите бяха
представени пред родителите и се достигна
до извода, че училището е едно малко общество и от всички нас зависи то да бъде безопасно.
Непосредственно преди пролетната априлска ваканция, започна подготовка и за зеленото училище, което бе проведено в с.
Яковци, община Елена. За него отпътуваха
родители и деца, които имаха възможност,
освен да се насладят на красотата на Еленския балкан, също да повишат и езиковата си
култура по български език.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.

20-ГОДИШЕНЮБИЛЕЙОТПРАЗНУВАЖЕНСКИЯ ДВА ДНИ В ЛЯСКОВЕЦ БАЛЕТНИЯТ
СЪЮЗ „ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА” В ЛЯСКОВЕЦ ПРАЗНИК РАДВА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

През месец април се навършиха 20 години от учредяването на Българския
женски съюз в Лясковец.
Преди две десетилетия точно на 11 април инициативен комитет, представляван от две дами Диана Хаджииванова и Христина Железарова свиква общо
събрание и създава дружеството, с първоначален
състав от 49 жени, които се
запознават и с устава на
своята организация. За
председател е избрана д-р
Йорданка Димитрова, уважаван лекар-педиатър в
града ни. Тя ръководи БЖС
до юли 2006 година. След
кончината й жените я избират за почетен
председател и сдружението приема да носи
нейното име. От няколко години то е вписано
официално в регистъра на Великотърновския окръжен съд като сдружение с нестопанска цел под наименованието „Български
женски съюз - д-р Йорданка Димитрова”. Настоящ председател е Марияна Първанова.
На тържеството за 20-ия юбилей присъстваха кмета на общината д-р Ивелина Гецова и почетни членове Йорданка Ванева и
Добринка Стателова. По време на тържествената част по откриването на празничния
юбилей, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на д-р Йорданка Димитрова. Към
гости и присъстващите дами председателката отправи поздравление, в което каза: „Благодаря на всички за съпричастността към това, което правим. Всичко можем и всичко по-

стигаме, защото сме заедно и задружни. Това, че съществуваме вече 20 години показва,
че имаме потребност от социален и емоционален отдушник. Желая ви здраве и очаквам
нови идеи и още много членове”.
Различен е бил съставът на дамския
съюз през годините. Достигал е до 107 членуващи през 2000 година, а в момента сдружението се състои от 55 члена, като голяма част
от тях са млади жени, което е радостно, защото те с успех черпят опита и имат опората на
основателките-ветерани. Въпреки трудните
времена и скромните възможности на жените, те споделят, че винаги са се стремили ежегодно да развиват разнообразна благотворителна дейност. Помагали са на болни за набиране средства за операции, на социално слаби като са дарявали храна - яйца и козунаци,
събирали са дрехи за социални домове, като
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На следващия ден, 26 април, на сцена излязоха около 130 танцьори от гостуващите
колективи, за да празнуват с танц и грация. В
седмото издание на празника на балета в
Лясковец се включиха: съседите ни от Велико Търново - Танцово студио „Ритъм” при
Младежкия дом във В. Търново, ръководено
от нашия педагог Валя Атанасова, Танцово
студио „Полиденс” - В. Търново с ръководител Поля Алексиева, „Студио-балет Бъчварова” от гр. Варна с худ. ръководител Бистра
Бъчварова, Танцова школа „Лиана” от Габрово с балетен педагог Лиляна Пантелеева,
съседите ни от Модерен балет „Етна” при
Младежки дом гр. Горна Оряховица с балетен педагог Надежда Стойчева и също горнооряховският балет „Грация” с педагог Соня Георгиева, Школа за класически балет гр. Шумен с балетен педагог Светла Денчева, Модерен балет хип-хоп „The Lunatics” гр.
Казанлък с ръководител Гергана Начева, Театрално-танцова формация „Пулс” от Разград с педагог Катя Лапатова.
На финала на грандиозния концерт д-р
Гецова поздрави младите таланти и, макар
че проявата няма конкурсен характер, общината осигури за всички деца награди, които

им бяха връчени в знак на благодарност за
участието им. Всеки ръководител на състав
получи почетна грамота от кмета-домакин за
положения труд и всеотдайната работа с децата.
Тази година гостуващите колективи бяха
девет на брой от 7 града, като за пръв път
участие записаха танцьорите от морската ни
столица Варна, а останалите колективи са
се включвали и в предишни издания на балетния празник. В празничното си слово към
всички изпълнители и техните ръководители
д-р Гецова пожела здраве и още много прекрасни балетни празници в нашия град.
„Интересът към нежното балетно изкуство е
все по-голям и това утвърждава в Лясковец
една красива традиция, превръщаща малкото ни градче в един от центровете на балетното изкуство” каза още кметът на общината, с чиято финансова подкрепа се организира този хубав празник. За организирането и провеждането на празника, освен своите благодарности към община Лясковец,
Валя Атанасова изказа благодарност за оказаната й подкрепа и към ръководството на читалището и на спонсорите - фирма „Спорт
Лайн”, комплекс „Лесопарка”, на Албена Костова и Лиляна Пантелеева.

последната им акция е била за децата с
увреждания в дома в село Илаков рът. Жените се гордеят и с това, че оказват своята подкрепа и към затруднени родители на абитуриенти. Гордост за тях е, че именно зрелостниците, на които са оказали помощ са
успешни студентки, които печелят награди от
състезания по информатика и математика,
представяйки достойно общината ни, а друго
момиче, на което са помогнали съвместно с
Avon, в момента е професионален войник. Тази година жените се подготвят да поткрепят в

подготовката за балната вечер двама зрелостници от СОУ „М. Райкович”.
От своя страна дамите винаги са се старали активно да се включват в обществения
живот, като отбелязват християнските празници, съхраняват местните традиции и ги
предават на младите. „Явно града има нужда
от нас, а ние имаме нужда от него и от подкрепата на общинското ръководство, а то вече 20 години ни е съдействало и винаги е уважавало инициативите ни“, споделиха в празничната вечер признателните дами.
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В ДЕНЯ НА ПРОШКА - ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В
ПРОЩАВАМЕ И БЛАГОДАРИМ КАМПАНИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО
Много поводи и дни има през годината, в
които ние, хората се сещаме да си благодарим, но Сирни Заговезни в Лясковец е специален ден. На това се учат и нашите деца. Знания как да спазват традициите им дават техните
учители. В навечерието на
Заговезни второкласниците от начално училище „Н.
Козлев” с възпитатели Кремена Енчева и Христина
Дончева, посетиха пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка”, за да приложат наученото за ритуалите, свързани с този български празник. Те гостуваха
на възрастните хора и за
да ги зарадват със стихове, песни и прегръдка, да
им изкажат благодарност,
че много труд са полагали
и всеки е бил според силите си в полза за развитието на родния ни край.
Тъй като първият ден на Великия пост
съвпада с 3 март - Националния ни празник,
цялата програма на децата носеше дух на родолюбие, вяра, доброта и благодарност.
Възрастните хора тръпнеха от детския поздрав, радваха се, а по лицата на някои се
стичаха сълзи. Председателката на клуба
Сийка Камбурова също като учителите, разказа на децата за традициите и обичаите на
този ден. Подготвена бе празнична трапеза с
традиционните ястия - баница, питка, варени яйца, бяла халва с ядки, риба. Насядали
заедно около паралия и трикраки столчета,
децата поискаха прошка от възрастните, така както се е правело в миналото между младите и майки, бащи, свекър, свекърва. Децата целуваха ръка на възрастните хора и искаха прошка, а след това бяха посъветвани да
вземат прошка и от своите родители, когато
се приберат в къщи.
Най-забавната част от цялата среща на
деца и възрастни, бе така нареченото хамкане. Възрастните домакини се бяха подготвили да покажат как протича този ритуал, като
предварително бяха завързали халва с червен вълнен конец, която се върти, а насядалите деца трябваше да се надпреварват кой
ще захапе халвата. Най-характерен обичай
за празника е запалването на празнични

огньове, наричани Сирнишки. В двора на
пенсионерския клуб бе запален огън и всички, хванати за ръце, пяха и играха около него.

Тази година на 26 април за трета поредна
година се проведе кампанията „Да изчистим
България за един ден”. В нея се включиха
264 общини на България. В координацията

С духа на традициите бе заредена празничната атмосфера и в другия лясковски
клуб на пенсионера „Зора”. В изобилния на
празници мартенски месец възрастните хора отбелязаха националния празник на страната ни Трети март, Международния ден на
жената Осми март и празника на настъпващата пролет. Заедно с приятелите от съседна Г. Оряховица, хората от третата възраст
пяха, танцуваха и дадоха воля на приятното
си занимание да обсъждат своите ежедневни проблеми. В делнични дни те се събират в
клуба и организират редовно срещи със свои
връстници, като посрещат гости от Самоводене, Русе и Горна Оряховица. В мартенските празнични дни общата радост те споделиха със съседите от Г. Оряховица, като взаимно се поздравиха с празнична програма. На
поздрава на нашата вокална група „Чаровна
възраст” с ръководител Славка Стаматова, с
приятелски поздрав и кошница с цветя отвърнаха пенсионерите от горнооряховско.
Така освен да се веселят в задушевната атмосфера на своя втори дом, възрастните хора си правят срещи за раздумка с членове на
други клубове, организират си излети сред
природата, участват във всички общински
прояви, за да бъде живота им по-лек и да минават дните им по-приятно и щастливо.

за реализацията на дейностите в регионите организаторите на кампанията
BTV Media Group бяха подкрепени от 28 областни администрации. Община Лясковец се присъедини за пореден път към националната кампания. Инициативата „Да изчистим България”, подета от BTV Media
Group се превърна в наймащабния обществен проект в страната. Целта е да
се обединят усилията на
медиите, гражданите, бизнеса и институциите, за да бъдат градовете и селата ни почисти, за да опазим българската природа и
да провокираме общественото съзнание и отговорност.
Както през предходните години, така и
през 2014 г. община Лясковец организира почистването, като сборния пункт в Лясковец
беше пред общината, а по селата пред кметствата. Раздадени бяха чували и ръкавици
на всички, желаещи да се справят с боклука.
Въпреки лошото време и мокрите и кални терени, почистването стартира малко след
9:00 часа. Общинска администрация в пълен
състав пое по разпределените места за почистване. Възрастни граждани и представители на туристическото дружество и пенсионерските клубове също се включиха, което е

които въпреки крехката си възраст, показаха,
че са достойни граждани със своите действия. Заради лошото време учениците от
училищата бяха освободени и не се включиха в инициативата. Петте амбициозни деца
обаче не се уплашиха от дъжда и калта и почистиха огромно нерегламентирано сметище в района на местността „Светицата”. Това
са петокласниците Стефан Тепавичаров,
Станислав Йорданов, Иван Владимиров и
седмокласничките Ивелина Георгиева и Ивелина Кишева. Нека всички ние, лясковчани,
изкажем своята благодарност на тези деца,
защото сами, с воля и чувство за граждански
дълг, са положили огромен труд. Община Лясковец им благодари за стореното и ги поощри с грамоти и награди, които им бяха
връчени от ръководството.

дуалност, приспособимост
и др. В бъдещата работа
на клуба са
п р ед в и д е н и
срещи със специалисти в
различни области, които
ще консултират децата.
До края на учебната година има поредица
мероприятия, с които младите предприемачи ще зарадват, както своите съученици и
учители, така и всички гости и граждани на
град Лясковец. Поредната група, с която работят педагозите по проект УСПЕХ е Вокал-

на група „Пеещи усмивки”, с ръководител Мария Петрова, като музикалния колектив се състои от 11 ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас. Чрез реализиране на заложените дейности, у учениците се развиват музикални и танцови умения. Децата придобиват
представа за музиката като изкуство, разучават песни с различна тематика. Интересно сформирование
за извършване на чудеса е
четвъртата групичка от ученици, която ръководи учителката Снежана Василева. Тя се нарича ателие „Работилничка за чудеса” и в нея творят 11
ученици от ІІ до ІV клас. Децата с желание се включват в плануваните
дейности, като изработват предмети от различни материали, използвайки разнообразна техника и способи. Своите произведения
представят като участват в благотворителни
базари и изложби. По УСПЕХ усилено работят и децата от клуба по информационни технологии „Виртуален пътешественик”, с ръководител Мариана Жилиева - Петкова. В този
пети клуб са включени 9 ученика от ІІ, ІІІ и ІV
клас. Децата придобиват начална представа за компютъра като техническо устройство, разграничават основните части на
компютърната система и опознават възможностите на програмите за обработка на графика и текст. Чрез обучението в групата на
практическа основа учениците се научават и
как да спазват основни здравни и етични правила при работа в компютърния кабинет.

НУ„ЦАНИГИНЧЕВ”УСПЕШНОРАБОТИПОПРОЕКТ

През учебната 2013 / 14 година, в НУ „Цани Гинчев” стартираха пет клуба за извънкласни и извънучилищни дейности по
проект BG051PO001 - 4.2.05 - 0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - „Училище за себеутвърждаване и
подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз.
Чрез участието си в различните клубове,
учениците са ангажирани с полезни и интересни дейности, а свободното им време е
осмислено. Чрез участие в различните изяви, учениците се чувстват удовлетворени и
щастливи от постигнатите успехи. Сформи-

раните клубове по интереси са следните: клуб по таекуондо „ХЕМУС”, с
ръководител Румен Димитров, в който са включени 15 ученици от І до ІV
клас. Учениците усвояват базисната
техника в таекуондото и успешно се
работи за развитие на двигателните
им качества. Другият клуб по предприемачество се нарича „Искам да
успея” и негов ръководител е Мариела Терзиева. В амбициозния
клуб са включени също
15 ученика
от І до ІІІ
клас. Чрез практически насочени дейности учениците
превръщат своите
идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, поемат рискове и постигат целите
си. В процеса на работа децата развиват умения, целящи повишаване на възможностите за личностна реализация - въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм, решимост да се успее, самоувереност, умения за общуване и за вземане на решения, откриване на възможности, индиви-

похвално. Почистени бяха възлови места като централния градски парк, площите около
стадиона, пътя към манастира, поляните около манастирската обител и др. Съвестни
граждани се включиха в почистването на междублоковите си пространства,
детските градини чистиха
своите дворове още предишния ден, и заедно със
строителните отпадъци,
събрани от нерегламентираните сметища, боклуците, които бяха изчистени в
града и съставните на общината села, достигнаха
до близо 15 тона. Найголяма похвала обаче заслужават петима ученика,
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ВТОРОКЛАСНИЧКА ОТ НУ „НИКОЛА КОЗЛЕВ” С НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВ”
ВТОРО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС УЧАСТВА В СЪСТЕЗАНИЕТО „SPELLING BEE”

Тази година се състоя VI-ото издание на
традиционния Национален конкурс за изработка на мартеница „Пижо и Пенда - 2014”.
Наша ученичка грабна второ място в престижния форум, като изработи една от найкрасивите мартеници, символ на здраве и
благополучие. Денимира Любенова е възпитаничка на НУ „Никола Козлев” град Лясковец и учи във втори клас при учителките Кремена Енчева и Христина Дончева. В надпреварата тя отстъпи място само на седмокласник, възпитаник на ПУ „Д-р Петър Берон”
град Добрич. Наградата на нашето момиче е
за участие в раздел „Обемна мартеница” в
категория участници от 7 до 14 години.
В конкурса участваха още деца със следните творби: мартеници, пано и обемни кукли. Достоверността, художествената стойност и оригиналност бяха критериите, по които бяха оценявани майсторите на червенобелия символ, а групите бяха две - от 7 до 14
години и група над 14 години.
Рекорден брой деца се включиха в шестото издание на Националния конкурс „Пижо
и Пенда”. Той бе организиран съвместно от
Сдружение „Дай, бабо, огънче” и читалище
„П. К. Яворов - 1926 г.” - с. Мещица с финансовата подкрепа на община Перник, чрез
бюджета за младежки дейности на Консултативен съвет за младежка политика. В конкурса участваха 1573 мартеници от цяла
България, от три български училища в Испания, както и от Български културнопросветен център „Аз Буки Веди” към Всеукраинска обществена организация Конгрес
на българите в Украйна град Одеса, Измаил,
Болград и Иличовск. В надпреварата се
включиха 78 институции, работещи с деца.

Уникалните произведения бяха оценявани
от експерти от Института по етнология и фолклористика. Победителите получиха медали, а всички участници грамоти.
Най-оригиналните детски мартенски
творби бяха подредени в изложби в Общински младежки дом и Детски образователен
център „Дай, бабо, огънче!“. С мартеници,
сътворени от сръчните детски ръчички бяха
зарадвани гражданите на града, децата, лекувани в детско отделение и пациентите в
МБАЛ „Рахила Ангелова“ гр. Перник.

Джанер Исмаилов Мехмедов
се класира на първо място в училищния кръг на Четвъртото националното състезание по правопис
на английски език Spelling Bee, което се проведе на първо ниво в Начално училище „Никола Козлев”.
Джанер Исмаилов Мехмедов от ІІІ
клас спелува правилно думата
brother и победи Пламена Ненова
от ІV клас, която се класира на второ място. И двамата ученици се
класираха за регионалното състезание,
което се проведе на
12 април във Велико
Търново. Националният кръг на състезанието е предвидено
да се състои в хотел
Хилтън в София на на
10 май.
Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което състезателите спелуват (от англ.
spelling), т. е. произнасят буква по буква различни думи на английски език. Над
6400 уч еници на
възраст до 14 години
се състезаваха в 264
училища в страната.
Участниците се подготвяха по предварително изготвен списък от 500 думи още от началото на месец декември. Целта на състеза-

нието е да повиши интереса
на учениците към изучаването
на английски език и да подобри знанията им чрез забавни
и интерактивни инициативи. В
България състезанието се провежда за първи път през 2011 г.
по идея на доброволци от Корпуса на мира. Победител в миналогодишното състезание е
тринадесетгодишният Мартин
Бошкилов от СОУ „Кузман
Шапкарев” в Благоевград.
Състезанието се организира от Фондация „Корпус за образование и развитиеКОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация
„Америка за България”, Посолството на САЩ
и под патронажа на Министерството на образованието и науката.

НАШИ ДЕЦА РАБОТЯТ УСПЕШНО С ПЧЕЛА-РОБОТ ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ПОЛУЧИХА НАШИ
ВТОРОКЛАСНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Учениците от ІІ клас на
НУ „Никола Козлев” с класен ръководител Кремена
Енчева имат необикновен
помощник в учебните занятия - пчелата-робот с име
Bee-Вot. С нея второкласниците учат докато се забавляват и се забавляват
докато учат. Действията на
пчелата-робот могат да
бъдат програмирани така,
че тя да извършва определени движения, с цел решаване на логически учебни задачи.
В днешния свят на
бързо развиващи се технологии, децата имат различни потребности и вниманието им трудно
се приковава само с маркер и звънец. Затова
новостите в образованието все повече навлизат в часовете на учениците. Роботът спомага развитието на пространствена ориентация и познавателните умения на децата,
които имат още една причина да идват с желание и удоволствие на училище.
Програмируемата пчеличка е носител на
наградата за Образователни ресурси - 2006.
В сайта на Иновации и консултиране -

http://innovateconsult.net/bg/ вече са публикувани методически разработки на иновативни
уроци по български и английски език на амбициозната възпитателка на децата Кремена
Енчева. В тях тя прави обстоен праглед за работа с програмируемата играчка Bee-Вot.
Второкласниците от начално училище
„Никола Козлев” станаха първите представители за Великотърновски регион, които работят с образователния ресурс и вече направиха първите си стъпки в програмирането.

Вторият национален Панаир на проектите за ученици от 1 до 4 клас се проведе на 2 и
3 април в Димитровград. Организатор е гражданското сдружение „За ново образование”.
В панаира, чийто домакин е общинският театър „Апостол Карамитев” 13 проекта показаха ученици от 1 до 4 клас от 8 населени
места в страната. Програмата включваше общо 4 пленарни сесии, изненади за участниците и специални мисии, с които те да опознаят Димитровград.
„Подай ръка, подари усмивка, бъди човек” бе мотото на форума този път. Първото
му издание бе отново в Димитровград през
2010 г. Сега в програмата бяха включени и новите технологии - участниците работиха със
специален образователен софтуер и таблети.
Второкласниците от Начално училище
„Никола Козлев” бяха единствените, които
представиха община Лясковец в престижния национален форум. Даниела Вачева защити достойно работата на своя клас по проекта „Да чуем тишината” и се завърна с медал и грамоти.

ВЕЛИКДЕНСКО СЪСТЕЗАНИЕ И СЕДМИЦА НА КНИГАТА В ДЖУЛЮНИЦА
По случай „Международния ден на книгата - 23 април” читалище „Пробуждане - 1896”
с. Джулюница организира четири мероприятия. В първия ден бе направен акцент на
един от най-големите християнски празници
- проведе се традиционното за селото Великденско състезание. То протече в четири
кръга - рисунка върху яйце, изработка на великденска украса, рисунка на тема „Пролетни празници” и състезание за най-здраво яйце, където и децата бяха най-активни.
Поради многобройните участници във
всяка от категориите, компетентното жури
реши да излъчи по двама победители. На

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

втория ден бе проведен литературен конкурс за есе и стихотворение на тема „Учителят и поетът Цоньо Калчев - живот и творчество”. В него участие взеха шест деца от
ОУ „П. Р. Славейков”, които вложиха много талант и въображение в своите творби. Като
награда учениците с най-добрите произведения получиха книги на джулюнските писатели Георги Калчев и Стоян Цонев. На третия ден се проведе литературно четене под
наслов „Деца четат на деца”, което се състоя
в детската градина. Ученици от 3 и 4 клас прочетоха на малчуганите от „Сладкопойна чучулига” приказката „Златната гъска” от Нико-

лай Райнов и басни на Езоп. В
четвъртия, последен ден, посветен на седмицата на книгата, се проведе „Ден на талантите” в три категории: илюстрации по детски приказки,
карнавал на приказни герои и
разкажи ми приказка.
Всички участници в мероприятията получиха грамоти и
предметни награди, както и лакомства, осигурени от читалището, с финансовата подкрепа на община Лясковец.

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

