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ВЕСТНИК „КЮРИ“ 

 
  

ПРОГРАМА „ТИЙНОВАТОР“ СТР.2 ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА СТР.4 МЕСЕЧЕН ХОРОСКОП СТР.5 

 

11 ФЕВРУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ! 

НА 11 ФЕВРУАРИ СЕ ОТБЕЛЯЗВА  МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ, ПОСВЕТЕН НА ЗАЩИТАТА НА ДЕЦАТА В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО. ВСЯКА ГОДИНА 

ДЕНЯТ СЕ ЧЕСТВА В ПОВЕЧЕ ОТ 150 ДЪРЖАВИ НА ВСИЧКИ КОНТИНЕНТИ. ОБИКНОВЕНО ЗА ПРОЦЕСА НА ОПОЗНАВАНЕ И РАЗНООБРАЗНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СЕ 

ИЗБРОЯВАТ ПРЕДПАЗНИ СЪВЕТИ. ЕТО И НЯКОЛКО НАЙ-АКТУАЛНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ОНЛАЙН РАБОТА, СЪРФИРАНЕ, ПАЗАРУВАНЕ БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ: 

 

 
 

4. Не приемайте покани от непознати в социалните медии 

Често киберпрестъпниците приемат фалшива самоличност в 
социалните медии, за да създадат взаимоотношения с 
непредпазливи потребители, които впоследствие да ограбят. 
Затова, ако с вас се свърже непознат онлайн, който настоява да 
споделите лична информация или поиска пари, това би трябвало да 
е сигнал за вас, че нещо не е наред. Ако е възможно, проверете 
профила за автентичност. 
5. Защитавайте чувствителната и лична информация 
С някои малки изключения, за съжаление няма как да се изтрие едно 
съдържание, веднъж публикувано онлайн. Всяко изображение, 
коментар или снимка, които публикувате онлайн, вероятно ще 
останат там завинаги. Така че, не поставяйте нищо онлайн, което 
не искате другите да видят. 
 

 

1. Използвайте сложни пароли за 

различните си профили 

Твърде често избираме пароли, които 

са лесни за помнене, като имена или 

рождени дати. Но ако е лесно за нас да 

запомним, вероятно е лесно и за 

киберпрестъпниците да се досетят.  

  2. Внимавайте къде кликвате 
Изпитана тактика за 

киберпрестъпления е да ви накара да 

свалите зловреден софтуер, който да 

създаде възможност за кражба на 

информация. От популярна игра до 

електронна поща, предлагаща техническа 

поддръжка, зловредният софтуер може да 

бъде маскиран по различни начини. 

Избягвайте да изтегляте приложения, 

които изглеждат странни или идват от 

неизвестен сайт.  

3. Винаги използвайте безопасна връзка 

Когато използвате публична интернет 

връзка, например Wi-Fi в търговски център, 

превозно средство, спортен комплекс и др., 

нямате пряк контрол върху нейната 

сигурност. Ако не можете да установите 

сигурна връзка или да гарантирате, че 

устройството ви е защитено, не 

споделяйте поверителна информация. По-

безопасно е да изчаквате, докато сте у 

дома и в гимназията и да използвате 

защитена Wi-Fi мрежа. 

  

 

 

Виктор Лазаров, 9в клас 

Александър Джонев, 9в клас 
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УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА „ТИЙНОВАТОР” 

   

Ученици от 10 клас профил 

„Предприемачески“ на 23 СУ „Фредерик 

Жолио-Кюри” гр. София взеха участие в 

програмата „Тийноватор” на фондация 

„Прознание”.  

„Тийноватор“ е част от 

международната мрежа U School, 

адаптирана за българските училища, в 

която ментори от стартиращи и развити 

компании в България и с опит в различни 

сфери, помагат на ученици в 10. и 11. 

клас да превърнат в печеливш стартъп 

проект своите мечти. 

 

Със своя проект за разработване на 

приложение, което да се инсталира в 

управлението на автомобила и да 

сканира водача за наличие на упойващи 

вещества, и проект за разработване на 

иновативно покритие за премахване на 

замърсяването върху стъклата на 

очилата чрез биомимикрията, учениците 

демонстрираха своята гражданска 

позиция, креативност и високи 

резултати, които се постигат чрез 

прилагане на компетентности и меки 

умения, придобити в процеса на 

обучението си. 

 

За презентациите си в Тийноватор 

уикенд, ученици бяха отличени с 

наградата на публиката и с ентусиазъм 

продължават напред за превръщане на 

своите идеи в печеливши стартъп 

проекти. 

 

Карнавал „Шествие“ 
 

     Децата от 1Б клас се включиха в публичната изява по 
предмет „Иновативен свят“. Всяко дете от иновативната 
паралелка демонстрира своите умения и заедно представиха 
своите костюми, които направиха доста приятно впечатление. 
Интересното беше, че имаше доста различни костюми. Най-
важното беше, че децата се забавляваха, бяха щастливи и 
всички представиха своите невероятни костюми!  
  

Виктор Лазаров, 9в клас 

Мирела Милчева, 9в клас (снимки) 
 

 

 
"ИНОВАТИВЕН СВЯТ", ИНТЕГРАТИВЕН УРОК "ЕЛАТЕ НИ НА ГОСТИ-ВКУСНО И КРАСИВО". 

      В 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ бе представен 

интегративен урок "Елате ни на гости-вкусно и красиво". 

Преди грипната ваканция делфинчетата от 1.б клас, с 

класен ръководител г-жа Бонева, работиха в екипи и избраха 

празник, който искат да пресъздадат в час. Разпределиха си 

задачите, проучваха информация, обмисляха роли и 

необходимите за тях атрибути.  

С помощта на родителите на 07.02.2020 г.  бяхме на гости 

на рожден ден, на кръщене, на Бъдни вечер. Говорихме за 

етикета, който трябва да спазваме при посрещане на гости, 

как се подрежда маса, как трябва да се държим, когато са ни 

поканили на гости. Разрешавахме казуси, които възникват в 

общуването ни с другите хора. И... беше много красив и 

вкусен ден! На иновативния урок присъстваха директорът 

на 23 СУ г-жа Чанева, родители, ресурсен специалист. 
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ЕКИП "ВДЪХНОВИТЕЛИТЕ" 

 Екип „Вдъхновители“ е благотворителна 

организация, чиято мисия е да донесе усмивки 

върху лицата на хората и да им покаже, че 

щом ние можем, то всеки може да донесе 

промяна. 

На 13.02.2020, в 23 СУ „Фредерик Жолио-

Кюри, се състоя събитие, където ние  бяхме на 

гости на 5б клас. 

      От екип "Вдъхновителите" бяха дошли 4 

момичета, които ни представиха идеите си за 

многото си благотворителни цели, като 

например помощ на възрастните хора или 

бездомните животни, и като цяло за добротата 

в младите хора. След като дадоха техните 

идеи, попитаха петокласниците да разкажат за 

техните добродетелски дела. Помолиха всички 

да им споделят снимки на животинки или 

хора, които имат нужда от помощ на тяхната 

Instagram страница: @vduhnovitelite или във 

Facebook:  

Екип "Вдъхновителите", за да се опитат да 

помогнат с всичко, което е по силите им.  

 

Христина Балдачка, 9в клас 

(текст) 

 Анелия Пенкова, 9в клас 

(снимки) 
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147 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА 

 

Васил Левски е най-малко 

известен с официалното си име, 

както и с духовното си име дякон 

Игнатий. Самият той се подписва в 

протоколите Дякон Левский, а 

неговите съратници го наричат 

Васил Дякона или само Дякона или 

Дякончето. 

Левски учи във взаимно училище 

в Карлово. През 1851 г. баща му 

умира от мозъчен кръвоизлив и 

тримата братя сами остават да се 

грижат за семейството. От 1855 г. е 

послушник при вуйчо си Хаджи 

Василий, таксидиот на 

Хилендарския манастир в Карлово и 

Стара Загора. Учи две години в 

класно училище в Стара Загора и 

изкарва едногодишен курс за 

подготовка на свещеници. На 7 

декември 1858 г. приема 

монашеството и името Игнатий в 

Сопотския манастир "Св. Спас" под 

мантията на йеромонах Кирил, а 

през следващата 1859 г. 

Пловдивският митрополит Паисий 

го ръкополага за йеродякон. По-

късно (1861 г.), под влияние на 

Георги Сава Раковски, Левски се 

посвещава изцяло на 

революционното дело. 

Тази година се честване 

147 години от обесването на Васил 

Левски. Васил Иванов Кунчев, 

известен като Васил Левски и 

Апостола на свободата е,  

е един от най-великите българи. 

Той е идеолог и организатор на 

българската национална 

революция, основател на 

Вътрешната революционна 

организация (ВРО) и на 

Българския революционен 

централен комитет (БРЦК), 

български национален герой.      

   Създадената от Левски 

Вътрешна 

революционна организация е 

основата, на която стъпват 

организаторите на 

Априлското въстание. Това 

въстание и последвалата Руско-

Турска война, довеждат 

до възстановяване на държавата 

България на европейската карта.     

   На 27 декември 1872 г. е заловен 

от турската полиция до 

Къкринското ханче, край Ловеч. 

Апостолът на свободата е обесен 

на 18 февруари (6 февруари по 

стар стил) 1873 г., но традиционно 

датата се отбелязва на 19 

февруари. 

   Мястото на обесването на Васил 

Левски се намира в центъра на 

днешна София, където е издигнат 

негов паметник. Всяка година, на 

тази дата България скърби за 

Апостола на Свободата и отдава 

почит пред делото му. 

 
Диана Илиева, 9б клас 

 
     Учениците от 6 клас направиха 

чудесна презентация по случай 

честването от обесването на Васил 

Левски! 
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УЧИЛИЩЕН СМЯХ 

Баща пита първолак след първия учебен ден:  
– Как мина днес?  
– Май не мина много добре, казаха утре пак да отидем.                                                     
                                       
                                        *** 
- Гошко, кажи честно, кой ти написа домашното?! 

    - Госпожо, честно - не знам!!! Легнах си рано! 
 
                                        *** 
Между познати: 

- Накъде така? 
- Търся сина си. По улиците го няма, и в интернет клубовете, и в кафенетата… 
- Виж и в училището, може случайно да се е отбил там. 

 

 
 Редакционна колегия:  

    Александра Апостолова  

    Поля Кацарска 

 

Е-mail: vestnikcurie@gmail.com 

 

УЧИЛИЩЕН ХОРСКОП 
ФЕВРУАРИ 2020 

Овен 

Този месец няма да е един от най-добрите за овните, 

ще се разделят с някои от приятелите си в училище, но за 

сметка на това успехът им ще се подобри. Дерзайте! 

 

Телец 

За телците началото на II срок може да е малко по-трудно, 

но ако продължават със същия дух и борбеност 

ще успеят в много неща. Късметът е на Вашата страна! 

 

Близнаци 

Близнаците трябва да обърнат повече внимание на 

приятелите си и да не пренебрегват чувствата им. 

Успехът им в училище зависи най-много от техните емоции 

и съсредоточеност. 

 

Рак 

През месец февруари Ви очакват слаби резултати, 

затова бъдете по-отдадени в училище. Този месец за 

Вас може да е много важен, както в училище, так и в личен план. 

 

Лъв 

Спрете да мислите толкова много за себе си и помислете 

повече за околните, понеже могат да са ви доста полезни. 

Не предебрегвайте училището, тъй като от това зависи Вашето 

бъдеще! 

 

Дева 

Продължавайте в същия дух, справяте се отлично и не 

спирайте да помагате на другите. Учете малко по- 

усърдно, тъй като тази година за вас ще бъде грандиозна. 

 

 

 

Везни 

Везните ги очаква голяма изненада. През месец февруари ги очаква 

контролно, на което ще получат дългоочакваната шестица. 

 

Скорпион 

През месец февруари очаквайте напрежение в училище, което ще 

доведе до среща с директора. Бъдете внимателни! 

 

Стрелец 

Хората ви убеждават да се включвате в рисковани начинания. 

Откажете ги без никакво колебание. Отдайте се на почивката! 

Обстановката на учебно място не е особено приятна. 

 

Козирог 

Месецът за козирога ще бъде благоприятен за забавления и 

разтоварващи мероприятия. Вложете повече въображение и 

намерете своя начин да го изживеете пълноценно. Очакват Ви 

приятни емоции в училище! 

 

 

Водолей 

Месец февруари е Вашият месец. Изпълнени сте с емоции и 

невероятни идеи. Поднесете идеите си на вашите приятели и 

съученици, обсъдете ги. 

 

Риби 

В бъдеще ще имате кратки периоди, в който ще сте по-уморени, но 

не се притеснявайте. Бъдете по-старателни в училище и резултати 

ще ви мотивират. Обърнете внимание на съветите на учителите! 

 

 


