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Здравейте, аз
съм Памела Пенкова и
днес ще говорим за дистанционното обучение,
което
започна
на
16.03.2020г. Учениците
от начален етап могат
да гледат уроците си по
БНТ 2 или по БНТ 4,
други използват видеовръзка
с
учителите
си.Всяко училище и всеки клас учи на различни
форми на обучение. Нашият клас учи във Виртуалната класна стая в
Shkolo, а понякога сме в
платформата ,,Zoom’’,
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Брой 1
11.05.2020 г.

На училище…вкъщи
защото Школото, все
още, май не може
да побере толкова
много ученици. Всеки
ден
започваме
от
9:00ч. и приключваме
към
14:00
или
14:30ч..След уроците
ни изпращат домашните работи на имейла и
правим
колективна
проверка в час.Всички
учители имат готовност да извършат оценяване и да оформят
годишните оценки, сочат още данните от
проучването.По въпроса
за
евентуално
удължаване на учеб-

ната година Министерството
на образованието реши учебната годин да завърши дистанционно. Изпитите след XII клас
ще са на 1 и 3 юни, а след VII
клас- на 15 и 17 юни. Матурите
след IV и X клас засега се отменят. Може би и за тях ще из-

На училище...от село

Аз съм Димана Тодорова от 4а клас. Днес ще разкажа за дистанционното обучение на село. Да си кажа
честно - не е много лесно да
комбинирам дистанционното
обучение с ежедневните си
задължения но, когато човек
има желание всичко се постига. Това, което извършвам
всеки ден за мое щастие ми
се получава, защото тук на
село е много спокойно. Вчера
например, докато течеше урока онлайн, госпожата и класа
чуваха как птичките под прозореца ми чуруликат. Станах

затворих го и тъкмо като
седнах отново пред компютъра изведнъж всички казаха,че е било приятно да ги
слушат. Много обичам да
излизам вън на двора и в
градинската люлка на
слънце да пиша домашните си сред цветята и птиците.
Разказах ви това, за да покажа, че дистанционното
обучение на село може да
бъде приятно.

До скоро виждане!

Изведнъж попаднахме в различен
свят, в който не можем да се виждаме, да се прегър-

Пожелаваме на каките и батковците
от 12 клас успешен старт в живо-
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Ние няма да видим разкошните ви рокли и
изискани
Костюми, но с нетърпение ще очакваме да чу-
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Пазете

Футбол

много победи и малко
загуби. Постиженията ни
са:
4 – то място в футбол
5 коледен турнир
гр. Велико Търново.

Здравейте, аз съм
Владимир Николов и
днес ще ви разкажа за
футбола. Футболът е
един от най – популярните спортове. Ще ви
разкажа за отбора, в
който аз играя. Името на
клуба ни е
ДФК ,,Атлетик“ – Козлодуй, за деца родени
2010 г.

беди и 1 загуба

Отбор на годината
за 2018 г. в гр.
Козлодуй

Турнир Несебър футбол 7 – 12 място
от 16 отбора

Първи в първенството футбол 5 Монтана сезон 2018 –
2019 г. С изиграни
18 футболни срещи от които 17 по-

Турнир Стара Загора
футбол 7 – 10
място от 16 отбора
Турнир Велико Търново футбол 7 – 3
място от 16 отбора.
Отборът има изиграни над 200 футболни
срещи през трите годи-

Клубът е създаден
28.01.2011 г. Аз играя в
този клуб от от януари
2016 г. Клубът ни има

Джудо

Здравейте !
Аз съм
Яни Живков
от 4а клас и
съм спортист.
Тренирам
джудо и съм

много отдаден на спорта. Моят отбор се казва
Олимпия и е
създаден
2005 година.

Аз тренирам джудо от 2017 година.
Джудото е втория
най-трениран
спорт в света. Той
е много красив
спорт измислен от
Kano Jigoro.
Мойте постижения са: 9 медала,
2 купи и 1 статуетка.

Covid-19

тази сутрин. Това съобщи секретарят на Националния оперативен
щаб доц. Димо Димов.
Общият брой на регистрираните у нас случаи
на коронавирусна ин-

Здравейте !
Аз съм Ирена Малджанска и ще ви осведомя за
ситуацията на епидемия от
Covid-19.
Заразените с Covid-19 в България
са 676 , а излекуваните са
71.Заразените медицински лица са 191, а жертвите са 84.
60 годишна жена е излекувана. Данните са към дата 06.05.
2020 г.

фекция към момента е
1911. Активните случаи
са 1401. 422 са вече излекуваните лица. Лицата
-медицински персонал,
при които е потвърден
новият коронавирус, са
206.
Бъдете здрави и се пазете,
за да можем по- скоро
да сме заедно!

От изследваните за
последното денонощие 1777
проби 46 са с положителен
резултат. 7 от тях бяха съобщени вчера /8 май, към 17
ч./, а 39 са потвърдени към

Туризъм ...от вкъщи
Здравейте!
Аз съм Калоян от 4а
клас. Много обичам да пътувам, обичам
екскурзиите и разходките с класа . сега
не можем да пътуваме, затова подготвих
за вас една моя любима дестинация
Виртуална екскурзия из Пловдив

Пловдив е вторият по
големина град в България с население 347 851 души
по настоящ адрес (към
31.12.2019 г.). Намира се
в западната част

Пловдив съществува без
прекъсване от VI хилядолетие пр.н.е., но наименованието му до средата на IV век пр.н.е. не
е изяснено. Според някои автори това име

на Горнотракийската
низина, на двата бряга
на река Марица. Отстои
на 15 км. северно
от Родопите и на 50 км.
южно от Стара планина. Градът е застроен в
подножията на
е Евмолпия – предположение, основано
на сведение от Амиан Марцелин от IV
век.
Интерено ми беше да разбера, че….
Северна Корея и Куба са единствените държави в света,от които не можете да си купите Coca-Cola.
В момента в света има повече близнаци от всякога.
Най-лютата чушка в света е толкова гореща, че може да ви убие.
Повече хора посещават Франция, отколкото която и да е друга страна.
В целия свят има 24 часови зони.
Токио е най-големият град в света с 37 милиона жители.
Швеция има повече острови от всяка друга страна.
Всички мравки на Земята тежат приблизително толкова, колкото всички хора.
Озоновият слой на Земята ще се възстанови напълно след 50 години.

И вкъщи е интересно!

Fashion

КУХНЯ

Да ви е вкусно!
Здравейте!
Аз съм Димана Тодорова от 4а
клас
Ще разкажа за един десерт, който
сама направих и се оказа доста
вкусно, а именно чийзкейк.
За целта не трябват много продукти, но трябва да са в голямо количество.
2 пакета бисквити(по желание)
Почти цял голям пакет масло
(зависи колко голям искате да е
чийзкейка ви)
2 кисели млека
2 желатина
7-8 с.л. захар
Ако искате сложете и плодове
Начин на приготвяне:

сложете за около 3В една купа изсипете кисело- 4часа в хладилника.
то мляко и захарта. Разбъркайте с лъжица, докато стане
еднородна смес. През това
време в друга купа натрошете бисквитите и след това ги
смесете с разтопено масло.
Изсипете бисквитите с маслото във форма за торта, колкото да покрива дъното на 2-3
см. След това е време да
сложите плода отгоре върху
бисквитите.След това разтворете желатина в малко
вода и го сложете в микровълнова фурна за около 20сек. После го изсипете в микса с киселото
мляко и го разбъркайте.
Накрая го изсипете във
формата за торта и го

Докато учим се
забавляваме

