
 

 



 

Интервю със заместник-директора на 

училището – Лидия Ирикова 

 

1. Г-жо Ирикова, наближават най-светлите празници през 

годината, Коледа и Нова година! Бих искала да Ви попитам 

какви са традициите около тях в с.Баните? 

 Г-жа Ирикова: Коледа е един от най-любимите семейни 

празници. Той е празник на добротата, на мира и радостта, на 



мечтите и желанията, на надеждата за едно ново по-добро начало. 

Вечерта преди Коледа - Бъдни вечер се чества Рождението на 

Синa Божии - Иисус Христос. Трапезата за празника трябва да 

бъде изобилна, приготвят се нечетен брой постни ястия – седем, 

девет или единадесет. На масата се сяда рано, тя трябва да бъде 

близо до огнището, защото огънят е символ на топлината и уюта 

на дома. На пода се постила слама или житни класове за добра 

реколта. Закиченото зелено дърво е неизменна част от празника.  

 

2. Как празнувате Коледа в къщи ? 

Г-жа Ирикова: Събираме се цялото семейство около 

празничната трапеза, разменяме си подаръци, а най-малките с 

нетърпение чакат Дядо Коледа да им остави подарък под елхата. 

 

3. А, как се отбелязва празникът в училище ? 

Г-жа Ирикова: И малки, и големи вземат участие като изготвят 

коледни и новогодишни картички, сурвачки, проекти и изложби 

от рисунки. Всички работят с голямо желание, защото Коледа 

носи много настроение, което развеселява всички. 

 

4. Какво мислите за инициативата „Българска Коледа“? 

Включвате ли се? 



Г-жа Ирикова: Мисля, че точно в това е смисълът на Коледа – да 

вършиш добрини и да радваш нуждаещите се. Затова подкрепям 

инициативата всяка година с огромно желание и уча и децата си 

да бъдат съпричастни и да правят каквото могат, за да зарадват 

тези, на които не им е нужно много, за да са щастливи. 

 

5. А, сега нека се прехвърлим в друга тема. Вестник 

„Междучасие“ – какво мислите за него? Какво насоки можете 

да ни дадете?  

Г-жа Ирикова: Аз виждам, че се работи много усърдно от всеки 

участник и затова мога да предложа само да продължавате в 

същия дух и с това желание да се трудите с всяко едно нещо, с 

което се захванете. 

 

6.  На Коледа стават чудеса, нали така ? Какво може да ни 

пожелаете? 

Г-жа Ирикова: Най-напред ще ви пожелая да сте живи и здрави, 

да вършите всяко ваше деяние със сърце, за да сполучвате 

навсякъде. Нека вестникът да има много успехи и да ни радвате с 

това прекрасно четиво. 

 

Репортер: Мирослава Калибрадова, Хклас 



 

                     

Стефани Чолакова – 10 клас 

 

 

Песни пеят нейде децата 

Коледа е пред вратата. 

С възгласи радостни ехтят, 

сняг се сипе в този кът. 

 

 

В навечерието свято 

от светлини празнични облято. 

Радост чиста от сърце 

и  дарове в детските ръце. 

 

 



 

И щом се спусне мрак над полята 

и  заспят сладко децата, 

Дядо Коледа ще дойде при нас 

В светлия ни късен час. 

 

 

В утринта от радост озарена 

от снежеца посребрена, 

ще остане спомен един 

за нашия старец любим. 

 

 

  



Седмица на бащата се проведе в СОУ 

“Христо Ботев”  - с.Баните 

       СОУ “Христо Ботев” - 

с. Баните се включи в 

инициативата ”Седмица на 

бащата” от националната 

кампания „Да бъдеш 

Баща“, чиято цел е да 

привлече общественото 

внимание към ползите от 

активното участие на 

бащите (и важните за 

детето мъже) в живота на 

децата за създаване на 

семейна среда без насилие 

и за пълноценно развитие 

на детето. 

   Бяха организирани няколко инициативи, които донесоха 

незабравими преживявания за малки и големи. В начален курс се  

промотира професията  на родител в клас.  

 

    На 18.11.2014 г., в СОУ ”Христо Ботев” – с. Баните по покана на 

класния ръководител на І клас, гостува Началникът на РСПБЗН  г-

н  Веселин  Младенов. Чрез презентация на тема „Професията на 

пожарникаря”,  децата се осведомиха за рисковете и 

предизвикателствата на тази сложна и твърде отговорна професия. 

Интересно  за всички  бе да разберат оборудването на автомобила за 

противопожарна и аварийна безопасност, специалното облекло на 

пожарникаря и всички съоръжения, необходими за гасенето на 

пожар. Тези, които проявяват интерес към професията пожарникар, 

осъзнаха на колко големи натоварвания са подложени огнеборците. 

И тъй като няма по-ценно нещо от човешкия живот, никой не трябва 

да си позволява да изпраща лъжливи съобщения на телефон 112 и да 

отклонява пожарникарите от място, където помощта им ще бъде 

наистина необходима. 



     На 21.11.14г.във втори клас  д-р 

Николов представи професията на лекаря. 

Демонстрира как се преглежда болен 

пациент, който се оплаква от 

кашлица.Учениците имаха възможността 

да измерят кръвно налягане, да изпробват 

слушалки и да измерят температура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В трети клас родител разказа за 

различни професии, които е упражнявал 

през своя живот. Той представи различни 

нагледни материали на учениците.  

 

 

 

 

 



 
 

     Учениците от четвърти клас посетиха полицейското управление в 

Баните, където полицаи им разказаха за професията си. Чрез 

презентация на тема „Професията на полицая”,  децата се 

осведомиха за рисковете и предизвикателствата на тази сложна и 

твърде отговорна професия. 

     Ученици  писаха есе на тема: „Да бъдеш баща”. 

 



 

      Подредена беше изложба 

на рисунки на тема : 

„Професията на моя баща”. 

 

    

     Проведе се  дискусия в 

клас за ролята на бащите в 

живота на децата. 

    

     Отбеляза се 25 

годишнината  от приемането 

на Конвенцията за защита 

правата на детето чрез 

подчертаване на значението, 

което бащите имат за 

пълноценното израстване на 

младите хора. 

    

      Всички татковци, включили се в инициативата,получиха грамота 

за участие. 

 

      
Изготвил: Александрина Сувариева 

  



Клуба на пенсионера 

      Ученици от IV, XI и 

XII клас и учителите 

Филип Филипов и Илза 

Сурчева,  по покана на 

г-жа Стела Димитрова,  

посетиха  клуба на 

пенсионера в с. Баните. 

Събирането на 

възрастните хора бе по 

случай Деня на хората с 

увреждания. 

           Председателят на клуба прочете приветствено слово, г-жа 

Ася Кадиева и г-жа Стела Димитрова (пенсионирани 

преподаватели в СОУ „Христо Ботев”) прочетоха поучителни 

истории на учениците. Певческата крупа към училището, с 

ръководител г-жа Сурчева, изпяха няколко песни, които 

зарадваха гостите на празника. Габриела Соколова, ученичка от 

IV клас, изпя няколко солови песни. Празникът завърши с 

почерпка, приготвена от Клуба! От името на учениците и 

учителите благодарим за сърдечното гостоприемство! 

                                       СИП „Български език и литература” и 

СИП „Художествено слово” 





 



  

  



 

 


