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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Д-Р ГЕЦОВА И ДИРЕКТОРЪТ НА ЦДГ „РАДОСТ”
ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ДВА ДНИ В ЛЯСКОВЕЦ БАЛЕТНИЯТ
ПРАЗНИК РАДВА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

Спразнично тържество бе отбелязано ед-
но значимо и запомнящо се събитие за дет-
ска градина „Радост” - откриването на обно-
вената сграда. Лентата на реновиранотодет-
ско заведение прерязаха кметът на община-
та д-р Гецова и директорът Габриела Ивано-
ва. Гости на празника бяха и председателят
на Общински съвет Даниела Арабаджиева,
ескпертът по детски градини в РИО - В.
Търново Екатерина Миновска, координа-
торът по изпълнение на проекта Соня Шиш-
кова, общинският финансист Диянка Бобе-
ва, общински съветници, директорът наСОУ
„М. Райкович” Н. Кожухаров, дългогодишни-
ят директор на „Радост” и по настоящем спе-
циалист детски градини в общинска адми-
нистрация Иванка Джурова, директори на
лясковските детски градини, спонсори и ро-
дители.

В „Радост” в продължение на месеци те-
чеше ремонт по обновяването й по проект
„Модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в ЦДГ „Радост”, гр.
Лясковец”, по който усилено работиха спе-
циалисти от общинска администрация, при-
нос дадоха най-вече и директора и екипа на
ЦДГ „Радост”, които непрекъснато бяха зае-
ти с реновирането на своята детска градина,
голяма бе и помощта на спонсори и родите-
ли.

Финансирането на проекта е от Между-
народен фонд „Козлодуй”, като отпуснатите

средства бяха използвани за полагане топ-
лоизолация на стени и тавани, за подмяна
надограмата и съществуващите стари ради-
атори, направено бе преустройство на ото-
плителната инсталация, подменени бяха
отоплителните котли и изградени слънчеви
инсталации за битова гореща вода. Като ця-
ло бяха постигнати отлични резултати с из-
вършването на качествени строително
ремонти работи за внедряване на мерки за
енергийна ефективност, подобрени бяха и
енергийните характеристики на материално

техническата база и така
бе намален разхода на
енергията за отопление.

В началото на тържес-
твеното откриване мажо-
ретен състав зарадва с тан-
ци всички присъстващи,
след което отец Димитър
направи водосвет за здра-
ве на децата и учителите и
освещаване на обновения
им дом. Директорката Габ-

риелаИванова изказа благодарност на всич-
ки трудили се за постигане на отличните ре-
зултати и със задоволство подчерта, че
въпреки трудностите, екипът й задружно и
сплотено е работил ежедневно, без умора и
с огромножелание.

Преди да пререже лентата на обновено-
то детско заведение, д-р Гецова същосеобъ-
рна с благодарност към всички, които дадо-
ха своя принос за обновяването на детската
градина. Тя поднесе и своите пожелания към
деца и учители с думите: „Бъдете здрави, из-

ползвайте рационално но-
вите ресурси в обновения
си дом и нека тази красива
сграда в бъдеще да при-
влича все повечедеца, кои-
то да се учат, да творят, да
растат, огряни от слънчеви
усмивки, да пеят и играят
на воля!” В знак на благо-
дарност за чудесния под-
арък, който получиха, де-
цата поднесоха за радост
на гости и родители своя
специален поздрав - праз-
нична програма, изпълне-
на с щастливи детски пес-
ни, традиционни танци на
народите и разбира се, чис-
то български нашенски на-
родниритми.

-

В навечерието на Меж-
дународния ден на балета
- 29 април, в Лясковец тра-
диционно се организира
двудневен балетен фо-
рум, посветен на нежното
балетно изкуство. Той
събра танцьорите на изящ-
ното изкуство на сцената
на лясковското читалище
„Напредък-1870” , което е
домакин на събитието.
Отново празника на бале-
та се проведе под патрона-
жа на кмета на общинаЛяс-
ковецд-рИвелина Гецова. За седмипът тази
година община Лясковец посрещна гости,
възпитаници на балетни студиа от различни
краища на страната. Седмата национална
детско-юношеска балетна среща се проведе

на 25 и 26 април 2014 годи-
на. Общо десет балетни
формации се включиха в
лясковския празник - девет
гостуващи състава и дома-
кинът Танцова школа
„Ритъм” с ръководител Ва-
ля Атанасова и репетитор
ИвелинаВладимирова.

Домакините на празни-
ка Танцова школа „Ритъм”
при НЧ „Напредък-1870”
гр. Лясковец посрещнаха
своите гости на 25 април,

когато в салона на лясковското читалище за-
почна празничният им концерт, който проте-
че в две части - класическо наследство и тан-
ци на народите.
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100 ДЕЦА ОТ ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”
УЧАСТВАХА В ЕКО-ПРАЗНИК

Международният ден
на Земята бе отпразнуван
от децата на ЦДГ „Пчели-
ца” с много веселие и про-
летно настроение. Праз-
никът бе открит от дирек-
тора на детското заведе-
ние Анка Иванова с думи-
те: „Природата е дар, кой-
то трябва да съхранява-
ме, особено сега, когато
непрекъснато се убежда-
ваме колкомного смейна-
вредили”. Тя отправи и
своя апел към всички при-
състващи, с общи усилия
данаправимсредата, в ко-
ято живеем, по-чиста и по-
здравословна, да запазим
нашите гори и природни
дадености. Денят на Земята бе прекрасен
повод учителският персонал да призове
малките си възпитаници да се грижат по-
добре за околната среда и да ги научат да
се гордеят с красотите на природата.

Почетни гости на еко-събитието бяхаДи-
ляна Крусева от издателство „Слово” гр. В.
Търново иМилка Асенова, представител на
РИОСВ гр. В. Търново. Празникът, про-
текъл под мотото „Приятели с природата и
спорта” беше добър повод децата да пока-
жат в непосредствена близост с природата,
какво знаят за разделното събиране на от-
падъците. Тези познания бяха демонстри-
рани под формата на спортни игри и забав-
ни състезания. Малчуганите поливаха
дръвчета и цветя, танцуваха и пяха тема-
тични еко-песнички. В тържеството се вклю-
чиха 100 хлапета от четирите групи на дет-
ската градина. Всички те се справиха отлич-

но с поставените задачи и в края на празни-
ка директорът на детското заведение с гор-
дост обяви, че децата заслужават да носят
званието „Млад еколог”. На всяка състеза-
телна група бяха връчени удостоверения,
отличаващи ги с почетното звание. Заслу-
жени бяха и многобройните подаръци, кои-
то децата получиха. Сглобяеми кошчета за
разделно събиране на отпадъци от пред-
ставителя на ЕКОПАК за региона Михаил
Корчев, книжки, дидактически пособия, таб-
ла и други от Издателство „Слово”, подаръ-
ци имаше и от родителите на децата - Сдру-
жение настоятелство при ЦДГ „Пчелица” и
също от Горското стопанство, което дари
над 20 дръвчета за облагородяване на дво-
ра. Заедно с гостите, с учителския и помощ-
ния персонал, с помощта на родители и дя-
довци, всички дръвчета бяха засадени още
същияден.

,
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Наследващияден, 26 април, на сцена из-
лязоха 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 Вели-
ко Търново - Танцово студио „Ритъм” при
Младежкия дом във В. Търново, ръководено
от нашия педагог Валя Атанасова, Танцово
студио „Полиденс” - В. Търново с ръководи-
тел Поля Алексиева, „Студио-балет Бъчва-
рова” от гр. Варна с худ. ръководител Бистра
Бъчварова, Танцова школа „Лиана” от Габ-
рово с балетен педагог Лиляна Пантелеева,
съседите ни от Модерен балет „Етна” при
Младежки дом гр. Горна Оряховица с бале-
тен педагог Надежда Стойчева и също гор-
нооряховският балет „Грация” с педагог Со-
ня Георгиева, Школа за класически балет -
гр. Шумен с балетен педагог Светла Денче-
ва, Модерен балет хип-хоп „The Lunatics” гр.
Казанлък с ръководител Гергана Начева, Те-
атрално-танцова формация „Пулс” от Раз-
град с педагог КатяЛапатова.

На финала на грандиозния концерт д
поздрави младите таланти и, макар

че проявата няма конкурсен характер, общи-
ната 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 де-
цата.

Тази година гостуващите колективи бяха
девет на брой от 7 града, като за пръв път
участие записаха танцьорите отморската ни
столица Варна, а останалите колективи са
се включвали и в предишни издания на ба-
летния празник. В празничното си слово към
всички изпълнители и техните ръководители
д-р Гецова пожела здраве и още много пре-
красни балетни празници в нашия град.
„Интересът към нежното балетно изкуство е
все по-голям и това утвърждава в Лясковец
една красива традиция, превръщаща мал-
кото ни градче в един от центровете на ба-
летното изкуство” каза още кметът на общи-
ната, с чиято финансова подкрепа се орга-
низира този хубав празник. За организира-
нето и провеждането на празника, освен сво-
ите благодарности към община Лясковец,
Валя Атанасова изказа благодарност за ока-
заната й подкрепаи къмръководството на чи-
талището и на спонсорите - фирма „Спорт
Лайн”, комплекс „Лесопарка”, наАлбенаКос-
това иЛилянаПантелеева.

-р
Гецова

ДВА ДНИ В ЛЯСКОВЕЦ БАЛЕТНИЯТ
ПРАЗНИК РАДВА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

Община Лясковец приключи първия си по
договор № А12-22-119 / 23 април 2013 г. по
проект „Чрез обучение към модерна и ефек-
тивна общинска администрация Лясковец”
за повишаване квалификацията на служите-
ли от общинска администрация Лясковец.
Проектът е финансиран по Оперативна про-
грама „Административен капацитет”, бюд-
жетна линия BG051PO002/12/2.2-07, по под-
приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация”. Основната цел
на схемата е да повиши квалификацията на
служителите на местно ниво за по-добро об-
служване на гражданите и бизнеса. Общата
цел на проекта е „Повишаване капацитета и
подобряване на компетенциите на общин-
ските служители в община Лясковец за мо-
дерно, ефективно и ефикасно изпълнение на
професионалните задължения.” Специфич-
ните цели на проекта са укрепване капаците-
та на общинската администрация за по-
добро управление и по-качествено админис-
тративно обслужване и усъвършенстване на
професионалните уменията на общинските
служители в общинаЛясковец.

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 об-
щински 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 конфлик-
ти”. Също така за пет месеца 10 общински

служители подобряваха своите компютърни
умения, а други 10 компетентностите си за
електронно управление, а 15 общински слу-
жители придобиха Ниво А1 по английски
език.

С реализирането на проекта се постигна-
ха следните очаквани резултати: общо об-
учени 49 служители на общинска админис-
трация; повишен капацитет на общо 49 лица
от общинска администрация, в това число
кметовете на населени места; общо 49 слу-
жители, успешно преминаха обученията с по-
лучаване на сертификат. В рамките на проек-
та са обучении6 общински служители в „Уме-
ния за набиране и подбор на служители в
държавната администрация”; обучени са 4 об-
щински служители по направление „Връзки с
обществеността”; обучени са 6 общински слу-
жители по обучение „Система за управление
на информационната сигурност на админис-
тративното звено”. В резултат на изпълнени-
ето на проекта са повишени ключови компе-
тенции на 40 общински служители по лидер-
ски умения и екипна ефективност; повишени
са ключови компетенции на 30 общински слу-
жители в рамките на обучение „Етика в адми-
нистрацията, социални отношения, ефектив-
ни преговори и справяне с конфликти”; об-
учени са 10 общински служители по обуче-
ние „Компютърни приложения в ежедневната
ни работа”; обучени са 10 служители по „Ком-
петентности за електронно управление” и 15
по обучение „НивоА1 - английски език”

Обща стойност на проекта е в размер на
85004,39 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 отЕвропей-
ския съюз чрезЕвропейския социаленфонд.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

49 СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЯСКОВЕЦ ПОВИШИХА СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ През месеците март и

април 2014 година про-
дължи работата по проек-
т а , п о с в е т е н н а
Академията за родители.
Дейностите по проекта до-
несохамного празнично на-
строение, усмивки и, раз-
бира се, ефективно обуче-
ние. По традиция в края на
месец март всички учас-
тници се събраха заедно в
село Джулюница, за да от-
бележат празника на при-
казките. С драматизации
по откъси от любими при-
казки родителиидеца пред-
ставиха герои от ромския и
българскияфолклор. Заед-
но изработиха костюми и
декори, разучиха текстовете и се представи-
ха предмногобройна публика на сцена.

Обученията на родителите бяха на теми
„Агресията и децата” и „Да поговорим за дис-
циплината, училищните правилници и пове-
дението надецата ни”. Ръководителите пред-
ставиха пред родителската аудитория най-
важните училищни документи, в които са за-
ложени правата и задълженията на ученици-
те, изискванията за безопасност при обуче-
ние, възпитание и труд. Също бяха разисква-
ни процедурите по налагане на наказания на
ученици, както и много други важни въпроси
свързани с пребиваването на учениците в учи-
лище.

Другата тема бе посветена на много ва-
жен проблем на съвременното общество и
училището - агресията при децата. В прове-
дения тренинг с учениците бяха дискутирани
проблемите за гнева, агресията, грубия-

нството, причините за тях и начините за пре-
одоляването им. Целта бе децата да се на-
учат да разпознават и преодоляват, както со-
бствените 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 об-
щество и от всички нас зависи то да бъде бе-
зопасно.

Непосредственно преди пролетната ап-
рилска ваканция, започна подготовка и за зе-
леното 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 Елен-
ския балкан, също да повишат и езиковата си
култура побългарски език.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
отетническитемалцинства.

Презмесецаприл се на-
вършиха 20 години от учре-
дяването на Българския
женски съюз в Лясковец.
Предидведесетилетия точ-
но на 11 април инициати-
вен комитет, представля-
ван от дведамиДианаХад-
жииванова и Христина Же-
лезарова свиква общо
събрание и създава дру-
жеството, с първоначален
състав от 49 жени, които се
запознават и с устава на
своята организация. За
председател е избрана д-р
Йорданка Димитрова, ува-
жаван лекар-педиатър в
града ни. Тя ръководиБЖС
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 Великотърнов-
ския окръжен съд като сдружение с несто-
панска цел под наименованието „Български
женски съюз - д-рЙорданкаДимитрова”. Нас-
тоящпредседателеМариянаПърванова.

На тържеството за 20-ия юбилей при-
състваха кмета на общината д-р Ивелина Ге-
цова и почетни членове Йорданка Ванева и
Добринка Стателова. По време на тържес-
твената част по откриването на празничния
юбилей, с едноминутно мълчание бе почете-
на паметта на д-р Йорданка Димитрова. Към
гости и присъстващите дами председателка-
та отправи поздравление, в което каза: „Бла-
годаря на всички за съпричастността към то-
ва, което правим. Всичко можем и всичко по-

стигаме, защото сме заедно и задружни. То-
ва, че съществуваме вече 20 години показва,
че имаме потребност от социален и емоцио-
нален отдушник. Желая ви здраве и очаквам
новиидеииощемного членове”.

Различен е бил съставът на дамския
съюз през годините. Достигал е до 107 члену-
ващи през 2000 година, а в момента сдруже-
нието се състои от 55 члена, като голяма част
от тях самладижени, което е радостно, защо-
то те с успех черпят опита и имат опората на
основателките-ветерани. Въпреки трудните
времена и скромните възможности на жени-
те, те споделят, че винаги са се стремилиеже-
годно да развиват разнообразна благотвори-
телнадейност. Помагали са наболни за наби-
ране средства за операции, на социално сла-
би като са дарявали храна - яйца и козунаци,
събирали са дрехи за социални домове, като

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗНУВА ЖЕНСКИЯ
СЪЮЗ „ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА” В ЛЯСКОВЕЦ

Проект

„Родителска академия - Заедно ще успеем”
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последната им акция е била за децата с
увреждания в дома в село Илаков рът.Жени-
те се гордеят и с това, че оказват своята под-
крепа и към затруднени родители на абиту-
риенти. Гордост за тях е, че именно зрелос-
тниците, 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, вмомента е професионален войник. Та-
зи година жените се подготвят да поткрепят в

подготовката за балната вечер двама зре-
лостнициотСОУ „М.Райкович”.

От своя страна дамите винаги са се ста-
рали активно да се включват в обществения
живот, като отбелязват християнските праз-
ници, съхраняват местните традиции и ги
предават намладите. „Явно града има нужда
от нас, а ние имаме нужда от него и от под-
крепата на общинското ръководство, а то ве-
че 20 години ни е съдействало и винаги е ува-
жавало инициативите ни“, споделиха в праз-
ничната вечер признателнитедами.
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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

за реализацията на дей-
ностите в регионите орга-
низаторите на кампанията
BTVMediaGroup бяха под-
крепени от 28 областни ад-
министрации.ОбщинаЛяс-
ковец се присъедини за по-
реден път към национал-
ната кампания. Инициати-
вата „Да изчистим Бълга-
рия”, подета от BTV Media
Group се превърна в най-
мащабния обществен про-
ект в страната. Целта е да
се обединят усилията на
медиите, гражданите, бизнеса и институции-
те, за да бъдат градовете и селата ни по-
чисти, за да опазим българската природа и
да провокирамеобщественото съзнаниеиот-
говорност.

Както през предходните години, така и
през 2014 г. община Лясковец организира по-
чистването, като сборния пункт в Лясковец
беше пред общината, а по селата пред кме-
тствата. Раздадени бяха чували и ръкавици
на всички, желаещи да се справят с боклука.
Въпреки лошото време и мокрите и кални те-
рени, почистването стартира малко след
9:00 часа.Общинска администрация в пълен
състав пое по разпределените места за по-
чистване. Възрастни граждани и представи-
тели на туристическото дружество и пенсио-
нерските клубове също се включиха, което е

похвално. Почистени бяха възлови места ка-
то централния градски парк, площите около
стадиона, пътя къмманастира, поляните око-
ло манастирската обител и др. Съвестни

граждани се включиха в по-
чистването на междубло-
ковите си пространства,
детските градини чистиха
своите дворове още пред-
ишния ден, и заедно със
строителните отпадъци,
събрани от нерегламенти-
раните сметища, боклуци-
те, които бяха изчистени в
града и съставните на об-
щината села, достигнаха
до близо 15 тона. Най-
голяма похвала обаче за-
служават петима ученика,

които въпреки крехката си възраст, показаха,
че са достойни граждани със своите де-
йствия. Заради лошото време учениците от
училищата бяха освободени и не се включи-
ха в инициативата. Петте амбициозни деца
обаче не се уплашиха от дъжда и калта и по-
чистиха огромно нерегламентирано смети-
ще в района наместността „Светицата”. Това
са петокласниците Стефан Тепавичаров,
Станислав Йорданов, Иван Владимиров и
седмокласничкитеИвелина Георгиева иИве-
лина Кишева. Нека всички ние, лясковчани,
изкажем своята благодарност на тези деца,
защото сами, с воля и чувство за граждански
дълг, са положилиогромен труд.ОбщинаЛяс-
ковец им благодари за стореното и ги по-
ощри с грамоти и награди, които им бяха
връчениот ръководството.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В
КАМПАНИЯТА ПО ПОЧИСТВАНЕТО

Много поводи и дни има през годината, в
които ние, хората се сещаме да си благода-
рим, ноСирниЗаговезни вЛясковец е специ-
аленден.На това се учат и нашитедеца. Зна-
ния как да спазват тради-
циите им дават техните
учители. В навечерието на
Заговезни второкласници-
те от начално училище „Н.
Козлев” с възпитателиКре-
мена Енчева и Христина
Дончева, посетиха пенси-
онерски клуб „Мазневска
чешмичка”, за да прило-
жат наученото за ритуали-
те, свързани с този българ-
ски празник. Те гостуваха
на възрастните хора и за
да ги зарадват със стихо-
ве, песни и прегръдка, да
им изкажат благодарност,
че много труд са полагали
и всеки е бил според сили-
те си в полза за развитие-
то на родния ни край.

Тъй като първият ден на Великия пост
съвпада с 3 март - Националния ни празник,
цялата програманадецата носешедух на ро-
долюбие, вяра, доброта и благодарност.
Възрастните хора тръпнеха от детския по-
здрав, радваха се, а по лицата на някои се
стичаха сълзи. Председателката на клуба
Сийка Камбурова също като учителите, раз-
каза на децата за традициите и обичаите на
този ден. Подготвена бе празнична трапеза с
традиционните ястия - баница, питка, варе-
ни яйца, бяла халва с ядки, риба. Насядали
заедно около паралия и трикраки столчета,
децата поискаха прошка от възрастните, та-
ка както се е правело вминалотомеждумла-
дите и майки, бащи, свекър, свекърва. Деца-
та целуваха ръка на възрастните хора ииска-
ха 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 хамка-
не. Възрастните домакини се бяха подготви-
ли да покажат как протича този ритуал, като
предварително бяха завързали халва с чер-
вен вълнен конец, която се върти, а насяда-
лите 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 всич-
ки, хванати за ръце, пяха и играха около не-
го.

С духа на традициите бе заредена праз-
ничната атмосфера и в другия лясковски
клуб на пенсионера „Зора”. В изобилния на
празници мартенски месец възрастните хо-
ра отбелязаха националния празник на стра-
ната ни Трети март, Международния ден на
жената Осми март и празника на настъпва-
щата пролет. Заедно с приятелите от съсед-
на Г. Оряховица, хората от третата възраст
пяха, танцуваха и дадоха воля на приятното
си занимание да обсъждат своите ежеднев-
ни проблеми. В делничнидни те се събират в
клуба и организират редовно срещисъс свои
връстници, като посрещат гости от Самово-
дене, Русе и Горна Оряховица. В мартенски-
те празнични дни общата радост те сподели-
ха със съседите от Г. Оряховица, като взаим-
но се поздравиха с празнична програма. На
поздрава на нашата вокална група „Чаровна
възраст” с ръководителСлавкаСтаматова, с
приятелски поздрав и кошница с цветя от-
върнаха пенсионерите от горнооряховско.
Така освен да се веселят в задушевната ат-
мосфера на своя втори дом, възрастните хо-
ра си правят срещи за раздумка с членове на
други клубове, организират си излети сред
природата, участват във всички общински
прояви, за да бъдеживота им по-лек и дами-
нават дните импо-приятно ищастливо.

През учебната 2013 / 14 година, в НУ „Ца-
ни Гинчев” стартираха пет клуба за из-
вънкласни и извънучилищни дейности по
проект BG051PO001 - 4.2.05 - 0001 „Да на-
правим училището привлекателно замлади-
те хора” - „Училище за себеутвърждаване и
подготовка към европейски хоризонти -
УСПЕХ”. Проектът се осъществява сфинан-
совата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинан-
сирана отЕСФнаЕвропейския съюз.

Чрез участието си в различните клубове,
учениците са ангажирани с полезни и инте-
ресни дейности, а свободното им време е
осмислено. Чрез участие в различните изя-
ви, учениците се чувстват удовлетворени и
щастливи от постигнатите успехи. Сформи-

раните клубове по интереси са след-
ните: клуб по таекуондо „ХЕМУС”, с
ръководителРуменДимитров, в кой-
то 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 пред-
приемачество се нарича „Искам да
успея” и негов ръководител еМарие-
ла Терзие-
ва. В амби-
ц и о з н и я
клуб са вклю-
чени също
15 ученика
от І до ІІІ

клас. Чрез практи-
чески насочени дей-
ности учениците
превръщат своите
идеи в реалност, вла-
гат творчество и но-
ваторство в работа-
та си, поемат риско-
ве и постигат целите
си. В процеса на ра-
бота децата разви-
ват умения, целящи повишаване на възмож-
ностите за личностна реализация - въобра-
жение, изобретателност, находчивост, опти-
мизъм, решимост да се успее, самоувере-
ност, умения за общуване и за вземанена ре-
шения, откриване на възможности, индиви-

В ДЕНЯ НА ПРОШКА -

НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” УСПЕШНО РАБОТИ ПО ПРОЕКТ

ПРОЩАВАМЕ И БЛАГОДАРИМ

дуалност, при-
способимост
и др. В бъде-
щата работа
на клуба са
предвидени
срещисъс спе-
циалисти в
различни об-
ласти, които
ще консулти-
рат децата.

До края на учебната година има поредица
мероприятия, с които младите предприема-
чи ще зарадват, както своите съученици и
учители, така и всички гости и граждани на
град Лясковец. Поредната група, с която ра-
ботят педагозите по проект УСПЕХ е Вокал-

на група „Пеещи усмивки”, с ръково-
дителМарияПетрова, като музикал-
ния колектив се състои от 11 учени-
ци от І, ІІ, ІІІ и ІV клас. Чрез реализи-
ране на заложените дейности, у уче-
ниците се развиват музикални и тан-
цови умения. Децата придобиват
представа за музиката като изкус-
тво, разучават песни с различна те-
матика. Интересно сформирование
за извършване на чудеса е
четвъртата групичка от ученици, коя-
то ръководи учителкатаСнежанаВа-
силева. Тя се нарича ателие „Рабо-
тилничка за чудеса” и в нея творят 11
ученици от ІІ до ІV клас. Децата с же-
лание се включват в плануваните

дейности, като изработват предмети от раз-
лични материали, използвайки разнообраз-
на техника и способи. Своите произведения
представят като участват в благотворителни
базари и изложби. По УСПЕХ усилено рабо-
тят и децата от клуба поинформационни тех-
нологии „Виртуален пътешественик”, с ръко-
водителМарианаЖилиева - Петкова. В този
пети клуб са включени 9 ученика от ІІ, ІІІ и ІV
клас. Децата придобиват начална предста-
ва за компютъра като техническо устро-
йство, разграничават основните части на
компютърната система и опознават възмож-
ностите на програмите за обработка на гра-
фика и текст. Чрез обучението в групата на
практическа основа учениците се научават и
как да спазват основни здравни иетични пра-
вила приработа в компютърния кабинет.
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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ВТОРОКЛАСНИЧКА ОТ НУ „НИКОЛА КОЗЛЕВ” С
ВТОРО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Тази година се състоя VI-ото издание на
традиционния Национален конкурс за изра-
ботка на мартеница „Пижо и Пенда - 2014”.
Наша ученичка грабна второ място в пре-
стижния форум, като изработи една от най-
красивите мартеници, символ на здраве и
благополучие. Денимира Любенова е възпи-
таничка на НУ „Никола Козлев” град Ляско-
вец и учи във втори клас при учителките Кре-
мена Енчева и Христина Дончева. В надпре-
варата тя отстъпи място само на седмоклас-
ник, възпитаник на ПУ „Д-р Петър Берон”
град Добрич. Наградата на нашето момиче е
за участие в раздел „Обемна мартеница” в
категория участнициот 7до14 години.

В конкурса участваха още деца със след-
ните творби: мартеници, пано и обемни кук-
ли. Достоверността, художествената стой-
ност и оригиналност бяха критериите, по кои-
то бяха оценявани майсторите на червено-
белия символ, а групите бяха две - от 7 до 14
годинии група над14 години.

Рекорден брой деца се включиха в шес-
тото издание наНационалния конкурс „Пижо
и Пенда”. Той бе организиран съвместно от
Сдружение „Дай, бабо, огънче” и читалище
„П. К. Яворов - 1926 г.” - с. Мещица с финан-
совата подкрепа на община Перник, чрез
бюджета за младежки дейности на Консул-
тативен съвет за младежка политика. В кон-
курса участваха 1573 мартеници от цяла
България, от три български училища в Испа-
ния, както и от Български културно-
просветен център „Аз Буки Веди” към Всеук-
раинска обществена организация Конгрес
на българите в Украйна градОдеса, Измаил,
Болград и Иличовск. В надпреварата се
включиха 78 институции, работещи с деца.

Уникалните произведения бяха оценявани
от експерти отИнститута по етнология ифол-
клористика. Победителите получиха меда-
ли, а всички участници грамоти.

Най-оригиналните детски мартенски
творби бяха подредени в изложби в Общин-
ски младежки дом и Детски образователен
център „Дай, бабо, огънче!“. С мартеници,
сътворени от сръчните детски ръчички бяха
зарадвани гражданите на града, децата, ле-
кувани в детско отделение и пациентите в
МБАЛ „РахилаАнгелова“ гр. Перник.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВ”
УЧАСТВА В СЪСТЕЗАНИЕТО „SPELLING BEE”

НАШИ ДЕЦА РАБОТЯТ УСПЕШНО С ПЧЕЛА-РОБОТ

Джанер Исмаилов Мехмедов
се класира на първо място в учи-
лищния кръг наЧетвъртото нацио-
налното състезание по правопис
на английски езикSpellingBee, кое-
то се проведе на първо ниво в На-
чално училище „Никола Козлев”.
Джанер Исмаилов Мехмедов от ІІІ
клас спелува правилно думата
brother и победи Пламена Ненова
от ІV клас, която се класира на вто-
ро място. И двамата ученици се
класираха за регио-
налното състезание,
което се проведе на
12 април във Велико
Търново. Национал-
ният кръг на състеза-
нието е предвидено
да се състои в хотел
Хилтън в София на на
10май.

Spelling Bee е тра-
диционно американ-
ско състезание, в кое-
то състезателите спе-
л у в а т ( о т а н гл .
spelling), т. е. произна-
сят буква побуква раз-
лични думи на ан-
глийски език. Над
6400 ученици на
възраст до 14 години
се състезаваха в 264
училища в страната.
Участниците се подготвяха по предварител-
но изготвен списък от 500 думи още от нача-
лото на месец декември. Целта на състеза-

нието е да повиши интереса
на учениците към изучаването
на английски език и да подо-
бри знанията им чрез забавни
и интерактивни инициативи. В
България състезанието се про-
вежда за първи път през 2011 г.
по идея на доброволци от Кор-
пуса на мира. Победител в ми-
налогодишното състезание е
тринадесетгодишният Мартин
Бошкилов от СОУ „Кузман
Шапкарев” вБлагоевград.

Състезанието се организи-
ра от Фондация „Корпус за об-
разование и развитие-
КОРПлюС”. То се осъществя-
ва в партньорство с Фондация

„Америка за България”, Посолството на САЩ
и под патронажа наМинистерството на обра-
зованието и науката.

Учениците от ІІ клас на
НУ „Никола Козлев” с кла-
сен ръководител Кремена
Енчева имат необикновен
помощник в учебните заня-
тия - пчелата-робот с име
Bee-Вot. С нея второклас-
ниците учат докато се за-
бавляват и се забавляват
докато учат. Действията на
пчелата-робот могат да
бъдат програмирани така,
че тя да извършва опреде-
лени движения, с цел ре-
шаване на логически учеб-
ни задачи.

В днешния свят на
бързо развиващи се техно-
логии, децата имат раз-
лични потребности и вниманието им трудно
се приковава само смаркер и звънец. Затова
новостите в образованието все повече на-
влизат в часовете на учениците. Роботът спо-
мага развитието на пространствена ориен-
тация и познавателните умения на децата,
които имат още една причина да идват с же-
ланиеи 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 публику-
вани методически разработки на иновативни
уроци побългарски и английски език на амби-
циозната възпитателка на децата Кремена
Енчева. В тях тя прави обстоен праглед за ра-
бота с програмируемата играчкаBee-Вot.

Второкласниците от начално училище
„Никола Козлев” станаха първите предста-
вители заВеликотърновски регион, които ра-
ботят с образователния ресурс и вече напра-
виха първите си стъпки в програмирането.

ВЕЛИКДЕНСКО СЪСТЕЗАНИЕ И СЕДМИЦА НА КНИГАТА В ДЖУЛЮНИЦА
По случай „Международния ден на книга-

та - 23 април” читалище „Пробуждане - 1896”
с. Джулюница организира четири мероприя-
тия. В първия ден бе направен акцент на
един от най-големите християнски празници
- проведе се традиционното за селото Ве-
ликденско състезание. То протече в четири
кръга - рисунка върху яйце, изработка на ве-
ликденска украса, рисунка на тема „Пролет-
ни празници” и състезание за най-здраво яй-
це, където идецата бяха най-активни.

Поради многобройните участници във
всяка от категориите, компетентното жури
реши да излъчи по двама победители. На

втория ден бе проведен литературен кон-
курс за есе и стихотворение на тема „Учите-
лят и поетът Цоньо Калчев - живот и твор-
чество”. В него участие взеха шест деца от
ОУ „П. Р.Славейков”, които вложихамного та-
лант и въображение в своите творби. Като
награда учениците с най-добрите произве-
дения получиха книги на джулюнските писа-
тели Георги Калчев и Стоян Цонев. На тре-
тия ден се проведе литературно четене под
наслов „Деца четат на деца”, което се състоя
вдетската градина. Ученициот 3 и 4 клас про-
четоха намалчуганите от „Сладкопойна чучу-
лига” приказката „Златната гъска” от Нико-

лай Райнов и басни на Езоп. В
четвъртия, последен ден, по-
светен на седмицата на книга-
та, се проведе „Ден на талан-
тите” в три категории: илюс-
трации по детски приказки,
карнавал на приказни герои и
разкажимиприказка.

Всички участници вмероп-
риятията получиха грамоти и
предметни награди, както ила-
комства, осигурени от читали-
щето, с финансовата подкре-
па на общинаЛясковец.

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ПОЛУЧИХА НАШИ
ВТОРОКЛАСНИЦИ В НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Вторият национален Панаир на проекти-
те за ученици от 1 до 4 клас се проведе на 2 и
3април вДимитровград.Организатор е граж-
данското сдружение „За ново образование”.
В панаира, чийто домакин е общинският те-
атър „Апостол Карамитев” 13 проекта пока-
заха ученици от 1 до 4 клас от 8 населени
места в страната.Програмата включвашеоб-
що 4 пленарни сесии, изненади за участни-
ците и специални мисии, с които те да опоз-
наятДимитровград.

„Подай ръка, подари усмивка, бъди чо-
век” бе мотото на форума този път. Първото
му издание бе отново в Димитровград през
2010 г. Сега в програмата бяха включениино-
вите технологии - участниците работиха със
специален образователен софтуер и табле-
ти.

Второкласниците от Начално училище
„Никола Козлев” бяха единствените, които
представиха община Лясковец в престиж-
ния национален форум. Даниела Вачева за-
щитидостойно работата на своя клас по про-
екта „Да чуем тишината” и се завърна с ме-
дали грамоти.


