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Конкурси
Не на наркотиците

Наркотиците могат за една секунда да преобърнат живота на човек.
Много хора нямат пари, но дават последните си за тях. Лишават се от
важни неща. Голям процент от хората, които ги използват имат много
проблеми с кожата, косата, кръвта, костите и други. Те дават много пари
за лечение. Някои момичета и жени го правят с цел да отслабнат. Други
причини са тези, че тийнейджърите обичат винаги да се доказват пред
някого. Или пък ако страдат от любов, се утешават с тях. А когато имат
любовен проблем, смятат, че дрогата или алкохолът ще го разрешат. След употребата на наркотици, те
сигурно се намират в лабиринт без изход, на брега на река без мост, в гора без пътека.
Каквото и да стане, не прибягвайте до употребата на наркотици, не убивайте мечтите си! Огледайте се и
вижте колко красиви неща има около вас!
Златина Росенова Александрова – 6 клас
Не на наркотиците
Животът на всеки човек е различен, но има много неща, които обединяват хората. Понякога се
сблъскваме с тежки проблеми, чувстваме се безсилни и безпомощни, търсим
изход и някои избират най-неправилния - този на дрогата. Но това не е
решение, а замяна на един проблем с друг - още по-сериозен. Както се казва
в една песен: “Този рай, води в ада!” Не може да се даде рецепта как да
кажем „не” на наркотиците, без да знаеш същността на проблема.
При всеки е различно. Най-често срещаните версии: бягство от проблемите,
любопитство или да се „приобщиш” в компанията. Може да опиташ чрез
спорт, музика и др.
Живей чисто, без дрога и нека те харесат такъв, какъвто си!
Диан Владиславов Николаев - 6 клас

Кокаин
Коката е храстче, от което
правим бяло прахче !
То се шмърка, инжектира,
пуши или във венците втрива.
Предизвиква еуфория голяма
и самочувствието повишава.
Черният дроб заминава,
мания за преследване се появява!
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Празнуване на 3 март
Инициативи на Първо основно училище "Васил Левски" по повод 3 март

По повод Националния празник на Република България 3 март, директорът Даниела Борисова и
учителят
по
история
Николай
Борисов
организираха
поредица
от
мероприятия.
Историкът проф. Тодор Мишев, преподавател в СУ "Св. Климент
Охридски" се запозна с дейността на училището, разгледа музейната
сбирка и покани учениците да посетят лекции в университета.
НЧ "Св. св. Кирил и Методий" и община Костинброд, със съдействието
на Първо ОУ "Васил Левски" проведоха втората по рода си историческа
кръгла маса, като този път темата беше "140 г. от Освобождението на
България". Събитието събра в салона ученици и учители от всички
училища на територията на Общината. Сред специалните гости бяха
кметът на община Костинброд Трайко Младенов, заместниккметът Александър Ненов, историкът и преподавател в СУ "Св.
Климент Охридски" проф. Тодор Мишев, директори на училища.
Докладите и презентациите на учениците проследиха
хронологично причините, хода и военните действия, посериозните битки от Руско-турската Освободителна война, както
и подписването на
Санстефанския
договор.
Всяко
училище се представи по свой собствен уникален начин, а
накрая проф. Мишев обобщи събитията отпреди 140 г.,
поздрави участниците и сподели малко известни факти,
свързани с войната. Участниците получиха грамоти, както и
историческа литература, от която да научат още интересни
факти за българската история. Никол, Кардам, Зоси и Дани
от 7 клас се представиха най-добре от всички училища.
Всички участници и гости имаха възможността да
посетят и да се запознаят с тематичната експозиция на
Пътуващо читалище "Бащино огнище", като неговият
създател Ивайло Шопски отделяше време на всеки
желаещ да научи нещо повече за историята. Пред
автобуса-музей беше разположена и фотоизложба на
популярния фотограф Асен Великов.
Истински флашмоб с народни танци - на
Националния
празник,
изключително неочаквано на
съботния пазар в града,
ученици от училището играха
народни танци, след което подариха на гражданите собственоръчно направени
български знаменца. Учениците
участваха
и
в
общинската
инициатива "Събуди се с хоро".

Не посягай, ти към кокаина
и за други дроги не мисли!
Отиди с приятели на кино!
Здравето си запази!
Симона Бойкова Георгиева - 6 клас

Статията подготви: Кристиян Кирилов от V клас

Статията подготви: Мария Стоянова от VI клас

