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НАШИ ПЕДАГОЗИ ПОЧЕРПИХА ОПИТ ОТ СВОИ КОЛЕГИ В ИСПАНИЯ
Една от детските градини в Лясковец от две години работи по петстранен проект на програмата Коменски. Това е ЦДГ “Пчелица”, която миналата година по това време беше домакин на проекта. Преди това се състоя работна среща във Франция, а след гостуването на партньорите в Лясковец, практики бяха обменени и в Турция.
Поредната четвърта среща се състоя наскоро в Испания в град Пушпуету. Проектът се нарича „Песни музика
и традиционни инструменти в Европа” и основната му
цел е всяка от петте държави-участнички да представи елементи от песенната и
музикалната си култура.
Екипът от ЦДГ „Пчелица” се
запозна с испанската образователна система и посети
детската градина в училището. Там, заедно със своите колеги от странитепартньори, нашите учителки обмениха идеи и практики, типични за детските заведения в работещите по проекта държави. Лясковските
педагози раздадоха и много
подаръци на испанските деца, изработени от техните
български приятели.
По време на престоя в
Пушпуету, домакините бяха организирали за своите колеги две работни срещи. На първата се представиха ма-

териали, подготвени за крайния продукт на проекта „музикална приказка”. Всяка група от различните страни сподели своите идеи. На втората работна среща бяха откроени, както положителните, така и негативни страни от
проекта и предстоящата заключителна среща в Португалия, където ще се представят крайните продукти, чрез
доклади по изпълнението на работата.
“Докато бяхме в Испания всички работехме заедно в
един екип. В работата си открихме, че имаме различни
подходи към един и същ проект. Интегрирахме музиката
в програмния материал. Видяхме педагогически подходи в други страни и имахме
възможност да се запознаем с инструменти, които приличат на нашите, а също и
да разгледаме тези на партньорите, толкова различни от българските. Открихме други култури и нови приятели. Открихме един нов
начин за работа с децата”,
това сподели директорът
на ЦДГ “Пчелица” Ани Иванова. “Разбрахме също, колко важна роля играят родителските асоциации в другите страни. Всички тези
впечатления ще приложим
в нашата работа, ще се поучим от опита на по-развитите страни и ще използваме
тези знания в бъдещата си практика”, каза още тя.

С ИЗЛОЖБА, ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТИ И СПОРТНА ЩАФЕТА
ДЕЦАТА НА ЛЯСКОВЕЦ ПОСРЕЩНАХА ВЕЛИКДЕН
В навечерието на Великденските празници, община
Лясковец, трите училища и детските градини в града
организираха Великденска изложба-базар, която беше
разположена в Музея на градинарството. За великденската украса, която бяха изработили учениците и малчуганите, бяха обособени щандове във фоайето на конферентната зала, където учители и възпитаници продаваха
пъстрите яйца, картички, рисунки, кошници и найразлични украшения.
Официалното откриване на изложбата беше на 14 април и в три последователни дни тя бе отворена за посетители. Всяка вечер децата от детските заведения поднасяха богата пролетно-великденска програма за гостите на изложбата. Посетителите, освен да се насладят на
концертите, имаха възможност и да си купят от великденските предмети, с които да украсят своите домове за
празника Възкресение Христово.

Друга проява, свързана също с големия християнски празник Великден, беше организираната щафета, която училищата подготвиха, съвместно с общинското ръководство. Тя се състоя в
общинския център, като в състезанието
се включиха и децата от съставните на
общината села. 205 деца от ІV до XІ
клас стартираха в пролетния крос и бягаха с амбиция и хъс за победа. Това
именно им пожела и заместник-кмета
Георги Петров на официалното откриване на празника. В надпреварата призовите места бяха доста оспорвани и затрудниха съдийския екип в крайното класиране. Децата
бяха разпределени в три възрастови групи - 4-5, 6-8 клас
и горен курс ученици от 9-11 клас.
В първа възрастова група победител стана отборът

на 4-5 клас на
Великденски празник си устроиха и
джулюнското пенсионерите от клуб „Златна есен”
основно учи- в село Джулюница. Организаторите
лище „П. Р. заложиха на сръчните женски ръце и
Славейк ов”, на майсторството на джулюнчанки да
второ място в сътворяват пъстри яйца и вкусни козутази възрас- наци. В третия ден на Великден в селотова група зае то се проведе конкурс за най-весел под5 а клас от нос, за най-хубави яйца и козунаци.
СОУ „М. Рай- Оценяващите бяха тричленна комисия
кович” град от общинска администрация, които
Лясковец, тре- председателят на клуба покани и конти се класира- курсът протече при пълна анонимност
ха 5 б клас от и коректност. Журито оцени и награди
същото учи- най-добрите великденски изделия.
лище.
Присъдени бяха призови места в три
Във втора категории - за най-добре аранжиран
в ъ з р а с т о в а поднос, за най-красив козунак и найгрупа първен- хубаво боядисано яйце. Празникът на
ци са децата възрастните хора продължи с рецитиот сборния от- ране на авторски произведения, побор 6-8 клас здрав към именничката Величка Марипри козарев- нова и със забавни изпълнения, едно
ското учили- от които беше това на бабата на Котооще „Св. св. Ки- шу, която поздрави журиращите и госрил и Мето- тите от Кесарево.
дий”, следват
ги с второ и трето място съответно 8 б клас и 7 б клас от
лясковската гимназия.
В групата на състезаващите се ученици от горен курс
първото място заслужиха 11 а клас на СОУ „М. Райкович”, последвани от 9 б и
9 а класове
от същото
училище.
О т л и ч ен и т е у ч а стници от всички възрастови групи на
трите призови места получиха грамоти и предметни награди, осигурени от община
Лясковец. Георги Петров,
зам. кмет на
общината, връчи отличията, а на всички участници организаторите осигуриха лакомства, както и поощрения футболни топки за всяко участвало в спортната надпревара училище.

Нашите
деца от
д ж у л ю нското ОУ
“П. Р. Славейков” се
представиха отлично
на голям
форум в
Руския култ у р н о информационен център в столицата. Там се проведе
националният преглед на ученическите театри на руски
език, в който участваха пет школа от великотърновска
област. Възпитаниците на джулюнското основно училище не само стигнаха успешно до финалния кръг, но се
представиха отлично и в София. Те са водещата театрална група от регионалните пет, участвали във фестивала на детско-юношеското театрално творчество, а измежду всички състезатели от цялата страна са на достойната трета позиция. Малките театрали, освен с диплом, се завърнаха от престижния форум и с бронзов медал. Общо 15 млади актьори завоюваха третото място,
като представиха драматизацията на приказката “Муха Цакатуха” и доказаха, че в малка община като Лясковец, растат даровити средношколци, утрешни майстори на сценичното изкуство.
В математическо състезание отлично представи своето родно село и Ванеса Иванова, също ученичка в ОУ
“П. Р. Славейков”. Първокласничката се пребори със
свои връстници и стана първа в провелото се областно
великденско състезание на математиците. То се състоя
в Г. Оряховица и негов организатор бяха Съюза на математиците в България и РИО-В. Търново.
На 22 април се празнува межд у н а р о дният ден
на Земята.
Целта е да
се обединят хората
на планетата в защита
на околната среда. Инициатива да се присъедини към празника
пое ръководството на ЦДГ "Радост", като за целта подготви изложба от отпадъчни материали, украса на
дърво, посяване на семена и общо веселие в двора на
детската градина. Земята е дом на безброй живи
същества, но само хората я замърсяват, отнемат природните и богатства и я заграбват като своя собственост. Какво може да направи всеки един от нас, за да я
опазим: да намалим силата на отоплението; да пестим
водата; да практикуваме разделно събиране на отпадъците - ето на това възпитателите на ЦДГ “Радост”
научиха децата в Деня на планетата Земя.
"Отворете чимшир
порти, че ви идат лазарки" с тези думи и
огласено от лазарски песни осъмна село Козаревец в ранното утро на Лазаровден.
Под вещото ръководство на г-жа
П.Стоянова, директор на ЦДГ ”Детелина” и помощния персонал, възпитаниците
на детското заведение - деца на възраст
от 4 до 6 годинки, обходиха почти всички
къщи в селото за здраве и берекет. Репертоарът на малките лазарки включваше наричания, обредни танци и
лазарски песни. Подборът на изпълненията бе съобразен с възрастта и членовете на посетените семейства.
Всички стопани очакваха малчуганите с много дарове и
благодарност. За чудесните песни, игри и благословии,
всяка стопанка на къща ги даряваше с яйца символ на
живота. В края на деня, момите в селото според обичая, пускаха венци по реката - дар за славянската богиня Лада, закрилница на семейството и любовта.
Всяка година колективът на ЦДГ ”Детелина” организира за своите възпитаници еднодневна екскурзия до
някое от най-красивите кътчета на България, като
транспортните разходи се покриват именно със събраните от Лазаровден парични средства.
Така децата на Козаревец отрано се запознават с
традициите на българския фолклор и културните забележителности на страната ни.
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ЛЯСКОВЕЦ БЕШЕ ДОМАКИН НА IV НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ СЪБОР “ЮНАЧЕ”
На 26 и 27 април 2009 година в община Лясковец се проведе ІV Национален
детски олимпийски събор „Юначе”. Негови организатори бяха Съюза на
българските гимнастически дружества
„Юнак”, Българска федерация по гимнастика, Българска федерация за училищен спорт, Държавна агенция на младежта и спорта, Регионален инспекторат по образованието – гр. Велико
Търново и НУ „Цани Гинчев” – гр. Лясковец.
ІV Национален детски олимпийски
събор „Юначе” е под патронажа на Министъра на образованието и науката – гн Даниел Вълчев. Съборът е пилотен
проект на Българската федерация за
училищен спорт, съвместно с Държавна
агенция на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката и
представя ентусиазма на най-малките
редовно спортуващи ученици.
В първият ден, на 26 април, всички
участващи отбори, гости и домакини, се
събраха на Ланджов двор, пред Музея
на градинарството в Лясковец. Участваха отбори от София, Велико Търново,
Свиленград и Лясковец.
Много впечатляващо беше откриването на събора, при което се спазиха
олимпийските ритуали. Началото на
празника бе поставено със символичното запалване на олимпийския огън пред
Музея на гурбетчийското градинарство,
след което се състоя тържествено фа-

келно шествие през
централната част на
град Лясковец.
Ш е с т в ието, съпроводено от
Духовия
оркестър
при СОУ “Вичо Грънчаров” стигна
до площад
„Възраждане”, където
под звуците
на трите химна бяха издигнати флаговете на Европейския съюз, на Р България
и знамето на град Лясковец.
Официалното откриване на събора
започна в читалище „Напредък – 1870”,
с приветствие на кмета – домакин д-р
Ивелина Гецова, след което тържествен концерт изнесоха състави от местното читалище и ученици – настоящи и
пораснали юначета от НУ “Ц. Гинчев”. С
плакети и грамоти ръководството на
СБГД “Юнак” награди кмета-домакин др Гецова, официалните гости - народния представител М. Костадинова, областния управител и представители на
РИО-В. Търново, плакет за своя упорит
труд получи и директора на НУ “Ц. Гин-

чев” Диана
Петкова. С
Дипломи бяха наградени Бейхан
Чакъров - зас л у ж и л
треньор, медицинското
лице, отговарящо за
здравето на
децата в училището Румяна Николова, заслужилия пенсиониран
учител Анка Въжарова, учители и пораснали юначета.
На втория ден от събора се проведе
състезание по комплексите „Юначе”. В
съревнованието участваха гости и домакини, представяйки дейността на спортните си клубове, като се състезаваха в
две възрастови групи - І-ва група /ученици от І и ІІ клас/ и ІІ-ра група /ученици от
ІІІ и ІV клас/. Децата също рисуваха и рецитираха стихотворения (включително
и авторски) на спортна и патриотична тематика. Поздрав към всички юначета на
събора поднесоха със своите изпълнения мажоретките от СОУ “Вичо Грънчаров” – Г. Оряховица.
Журито бе затруднено в оценката си

по комплексите и присъди награди за
всички участвали отбори. Господин
Проданов, зам. председател на СБГД
“Юнак”, връчи призовете на капитаните
на оборите и техните ръководители – купи и дипломи за отлично представяне.
А най-талантливите художници, поети и рецитатори получиха медали. В
първа възрастова група в раздел рисунка на спортна тематика Десислава Димитрова от Лясковец се класира на второ място, а във втора възрастова група
и трите места заслужиха деца от лясковското училище – Мария Савова, Галина Павлова и Лейля Ереджебова. Децата от “Ц. Гинчев” се представиха
също и като добри поети – в раздел поезия при първа възрастова група Габриела Карчева и Пламена Генова са на
първо и трето място, а във втора
възрастова група Диана Йорданова от
лясковския отбор грабна първата награда. Най-изявени рецитатори от юначетата в родния ни град са Деси Димитрова, която зае второ място в малката
група и Бисер Маринов, който е първи
при големите. За всички млади автори
на стихове имаше и духовна награда –
те се сдобиха със стихосбирката на поета Димчо Йорданов.
За цялостно представяне отборът
на лясковските юначета получи комплексната купа на ІV Национален детски олимпийски събор, получи и отлична оценка като гостоприемен домакин.

ЗАСАДИХА ДВЕ ЯПОНСКИ САКУРИ В ДЖУЛЮНИЦА ДВГ “ЗВЪНЧЕТА” ОТПРАЗНУВА ЮБИЛЕЙ
И в родното село на Калоян Махлянов – Котоошу
вече ще цъфтят японските
дръвчета сакури. В Джулюница пристигна, по покана
на семейство Махлянови,
група японци, които са членове на дружеството София Фамили и под ръководството на своя шеф Хачиро Курамочи, засадиха две
от японските декоративни
растения. Групата направи
дарение на своите приятели от България, показвайки
своята любов към природата. Господин Курамочи сподели, че познава нашата
страна отпреди 40 години, когато я посетил за пръв път и останал очарован от нейните красоти. Той е от т. нар. Всеяпонски
селски съюз и е любител на природните
хубости. София Фамили е организация,
която съществува от 1999 година и целта
й е да развива дружеските отношения
между Япония и България. След като
дървета сакури са засадени пред Националната библиотека, БНР и японската
болница Токуда, членовете на дружеството решили да направят дарение и за
родното село на техния идол - Котоошу.
Хачиро Курамочи, Такааки Ишии, Мисако Кубо, Йошико Курамочи и Ясуаки Фува посетиха първо детската градина в
Джулюница, която посланика Такеда
официално откри само преди месец,
след мащабно обновяване по проект на
Японското правителство. Те разгледаха
ремонтираната сграда, посрещнати от
кмета Янко Янков и директорката на дет-

ското заведение, които им показаха обособения кът със снимки на Калоян.
Заедно с кмета и родителите на Котоошу, гостите се отправиха към парка пред
кметството, където бе засадено първото
дръвче. Втората фиданка отнесоха в родния дом на сумиста и под вещото ръководство на бащата Стефан Махлянов, тя беше посадена и полята в двора, точно
пред къщата. Джулюнското семейство
посрещна гостите в дома си и по повелята на традицията, в третия ден от Великден, разказа как българите празнуват
празника с яйца и козунаци.
Пъстри празнични символи им подариха и жени от клуба на пенсионера. Те
показаха на японските гости как българите “се борят” с украсените яйца за здраве. Оказа се, че освен очаровани от
българската природа, японците останаха
впечатлени и от нашите празнични обичаи.
първа награда, а Валентин Йотов е трети.
В съревнованието за Купа Илина се
проведе и щафетно състезание, в което
лясковските ориентировачи на Браун тим
имат две трети места - те са за Димитър
Дамянов и за Велина Терзиева.

В Лясковец се проведе първото голямо пролетното състезание по ориентиране за Купа Илина. Стартът на средна
дистанция беше на манастира „Св. св.
Петър и Павел”, а финалът - в градския
парк. Малките ориентировачи бягаха по
маркировка, като стартираха и финишираха в парка. При 14-годишните Димитър Дамянов е първи, Кристияна Гецова е на второ място, а Иван Ангелов се
класира втори при М12. Вечерта беше
даден старт и на нощното състезание скорелауф. И там Димитър Дамянов взе

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

По случай 23 април - Световният
ден на книгата и авторското право Националната програма “Четяща България”
обяви Четвърти маратон на четенето. Ученици и учители от СОУ “М. Райкович” се
включиха в инициативата, като първият
учебен час започна със запознаване на
децата с факта, че от 1996 година насам,
по решение на ЮНЕСКО, 23 април е обявен за Световен ден на книгата и авторското право. Училището като институция,
най-тясно обвързана с книгата, не можа
да остане безучастна към отбелязването
му. Изявата събуди интереса, както на
най-големите, така и на малките ученици

МАРИЯ ПЕТРОВА Е
РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЙМЛАДИЯ КОЛЕКТИВ СРЕД
ЧИТАЛИЩНИТЕ СЪСТАВИ
В ЛЯСКОВЕЦ - ДЕТСКА
ВОКАЛНА ГРУПА
“ЗВЪНЧЕТА”. Благодарение на обичта си към малчуганите, музикалният педагог успешно укрепва таланта и развива певческите
умения на най-малките деца, които се отдават на магията на песента.
Формацията се състои
от 18 звънчета на възраст
от 5 до 12 години, разпределени в две възрастови групи - малките са до 11-годишни, а големите
са на дванадесет.
Макар и млада, формацията има своите изяви в различни празнични и благотворителни концерти, пяла е по повод юбилейни чествания и празници от културния
календар на читалището и града, участвала е и в празнични програми на селските читалища в общината, в концертите, посветени на столетните читалища,
както и в известни фестивали, като например “Малкият Смехурко” в Габрово.
На 30 април 2009 година в салона на
лясковското читалище “Напредък-1870”,
Детската вокална формация чества юбилей - 5 години от своето създаване. Групата вече има и свой отличителен знак – лого, на което са изобразени две “усмихнати” звънчета, каквито са всички малчугани.
В юбилейния си концерт малките певци представиха песни от своя репертоар,

и всички четоха откъси от романа “Под
игото” на Вазов, излъчен като любим роман на българите от кампанията на БНТ
“Голямото четене”.
Членовете при читалищния литературен клуб “Вдъхновение” също се включиха в ІV маратон на четенето. В Световния ден на книгата те се събраха в читалнята на градската библиотека и пред
свои приятели, съученици, учители и родители, прочетоха авторски творби. Произведенията си представиха Ивона Николова, Стелияна Георгиева, Деница Валентинова, Лилия Христова, Мартина
Бонева, Роксана Христова и Любов Миткова. В маратона се включиха със свои
най-нови стихове и учителките-поетеси
Галина Москова и Марияна Георгиева.
Ученици и учители заедно доказаха,
че духовното бъдеще на човечеството
зависи от мястото на книгата в живота на
човека днес.

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

които са предимно от български композитори. Освен детските български песнички, по-голямата групичка звънчета пее и
на английски и италиански език. Найновото в репертоара, което бяха подготвили специално за юбилейната вечер, бе
мексиканска песен, която големите изпълниха на испански.
Техни по-възрастни приятели, таланти от Лясковец, ги поздравиха със свои изпълнения. В концерта на децата се включиха и музикалните дарования Никола Чочев и Вяра Петрова, както и балерините
от лясковския балет “Ритъм” и гостите от
В. Търново - балет “Вирджиния”.

ПРЕДСТОЯЩО
55 години навърши през месец април тази година Общинското кабелно радио в Лясковец. През април 1954 г. със средства на общината е монтирана радиотранслационна централа и е изградена кабелна
мрежа в Лясковец и съставните пет села. Вече 55 години радиото е в полза на абонатите, като работилите през всичките тези години радиожурналисти са били винаги в служба на своите съграждани. През тези
пет десетилетия и половина радиопредаванията са
били пряко отражение на обществения, политическия, културния и спортния живот на града и общината.
Юбилеят на радио Лясковец ще бъде отбелязан с богата празнична програма на 13 и 14 май, която ръководството на общината и водещият радиожурналист Ел. Берова подготвят. Да присъстват на
тържеството на лясковското радио са поканени радиожурналисти от около 20 радиа в страната ни. Те ще
празнуват заедно годишнината, ще обменят опит,
ще споделят спомени, ще се насладят на забележителностите на Лясковец по време на престоя си в родния ни град.

ПОКАНА
Випуск 2009 град Лясковец кани своите съграждани на празничен концерт, който ще се проведе на
20 май 2009 година /сряда/ от 18.00 часа пред читалище “Напредък-1870” град Лясковец.
Заповядайте на специално организираната по
повод изпращането на абитуриентите шоу-програма
на площад “Възраждане”, в която ще участват таланти от випуска и горнооряховската формация “Патиланци”.

