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Ученически вестник към НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
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„Деца помагат на деца”пролетен благотворителен концерт.

Ден на отворените врати в
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
2016 г.

Концерт на ученици от НУФИ ”Филип Кутев”
в НБУ на 24.03.2016 г.

МЕЛОДИЯ

Брой 3
май 2016

1 април 2016 г.

Национален конкурс „Вълшебни ритми”
в град Нови пазар.

Ивайло Стойчев с I награда
и стипендия от
Министерство на културата.

Ивайло Стефанов – специална награда

ІІ място и стипендия -Иван Костадинов;
поощрение за Георги Гонов
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23 април 2016 г.
Уникалност и висок професионализъм показаха в „Игра на хорове „
хористите с диригент г-жа Димитринка Динева.

В шоуто на Слави учениците развълнуваха всички с прекрасните си изпълнения.
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Стелиана Тенева/9 а кл. / и Християн Тодоров/ 9б кл. /
реализираха първия си музикален проект.
За проекта Стелиана Тенева разказа:” Нашият проект
възникна съвсем неволно и неочаквано. Идеята за него е на
Християн Тодоров. Песента „ Пиленце – лале” бе записана
чрез съдействието на г-н Виктор Йорданов. Той е
възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”- град Котел.
Благодарим безкрайно и на г-жа Сашка Ченкова. Тя беше
до нас и ни подкрепяше през цялото време. Нашият проект
бе заснет в град Пловдив от телевизия „Тянков-ТV”през
месец април 2016 г..Това беше нашата голяма мечта, която
се роди на бял свят. Минахме през много трудности, но
благодарение на колегите -музиканти и танцьори с които се
подкрепяхме, успяхме да осъществим нашата мечта.”
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Из есето „Ако всичко, което ставаше в душата на човек,
можеше да се опише с думи, на света не би имало музика.”
Здравко Стефанов – 9 а кл.

Ако аз съм обич, то и музиката като слънце ще сгрее и стопли душата ми. Тя ще звучи като синя
безбрежност, романтична и бавна, като валс между двама, като всеотдайност между две души , като прегръдка
между небето и морето.
Ако аз съм дъжд ,то музиката ще ме гори, ще плаче, ще тъгува заедно с мен за отминалото щастие, за
несподелената любов, за приятеля – предател. Тя заедно с душата ми ще е стон и зов за помощ, но ще ми донесе
очакването за дъга, седемцветна и красива, носеща промяна за добро.
Ако аз съм буря, то тя ще е стихията в мен. Ще руши, ще мачка, ще лее стрес и хаос в душата ми, но ще я
успокои и укроти.
Ако аз съм мъка, то тя може да ме отвлече в тъмни и неизбродни лесове, да ме запрати в мрачни пещери,
да ме срещне с тъмни сили, но и да ме излекува с чудодеен лек от билки, брани по Еньовден в ранни зори.
Аз съм вече пораснало дете и музиката е майката, която съм нямал. Тя ме люлее в скута си и ми шепне с обич и
ласка за майчината прегръдка в самотата ми.
Човешкият дух и музиката са равно – велики, защото са пътя към любовта .
Музиката е всичко за мен и нека е благословена душата ми, че я е приютила.

/Есето е отличено в конкурса „1000 стипендии” за 2015 г./
От 03.04.16 г. до 09.04.16 г. в с. Оряховица
край град Нова Загора се проведе пролетна
школа по музика. Тя е организирана
по проект на проф. Миню Балкански.
В нея участваха над 15 деца сред които
и Здравко Стефанов от 9 клас.
Той е ученик в НУФИ ”Филип Кутев”- гр. Котел
от класа по народно пеене с преподавател
г-жа Сашка Ченкова.
Здравко сподели, че за една седмица е научил
много интересни неща за музиката.
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Пролет мила
Усмивката ти нежна и прекрасна,
като утринна зора е ясна,
пролет мила и красива
ти с какво си ни дарила?
Дарила си ни с нежно цвете,
свети като слънце лете,
и с поляна дълга зеленика,
и с прекрасната иглика.
А дърветата така ухаят,
и успяват да омаят
всяка животинка в гората,
всяка птица в небесата.
Богомила Божидарова – 6 а клас

/ Кристиян Георгиев – 8 б кл. /

Сава Филаретов
Сава Филаретов е един от най- видните български възрожденци, допринесли за просветния и
културен живот на нашата родина, по времето на българското Възраждане.
Роден е в с. Жеравна на 20.10. 1825 г. Приема по-късно името Филарет – приятел на доброто.
Бащата на Сава Филаретов, Вълчо Матеев, разбира какво
талантливо дете е той и го изпраща да учи в Котел при Сава
Доброплодни, а после и в Шумен, където става учител.
По- късно Сава Филаретов продължава образованието си в
Одеса и Москва. След като завършва университета в Москва,
заминава за София. Там Филаретов се занимава с уредбата
на училищата и се прочува по цялата българска земя. Всички
се обръщат към него за съдействие и уредба на българското
училище. В София, Филаретов открива първото девическо
училище. Сътрудничи в руски и български вестници.
Същевременно участва в черковно- националната борба.
Сава Филаретов е човекът- възрожденец, който посява
семето на Възраждането в София. Това притеснява турските
управници и Филаретов е принуден да замине за Петербург,
където работи като чиновник в легацията на русите.
Там се разболява от туберколоза, лекува се в Кайро, където
на 13.10. 1863г. умира едва на 38г.
Животът и делото на българския възрожденец оставят трайни следи в просветния и културен живот
на България и в съзнанието на поколенията.

Подготви Марина Янкова- 5а клас
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За първи път този празник се чества
през 1851 г. в Пловдивското класно училище
„Св. св. Кирил и Методий”.
Инициатор и организатор на празника е
младият и енергичен учител Найден Геров.
Няколко години по-късно тази идея е
възобновена от българите в Цариград. През
1858 г. главният учител от същото училище
Йоаким Груев отправя призив към
българската общественост за по-широко и
всенародно честване делото на славянските
просветители. Той предлага 11 май/24 май
да се въведе като ден на българската
просвета. След този призив в много селища
на поробена България се чества този празник. Идеята става все по-популярна и в Търновския край.
През 1892 г. известният еленски поет, сатирик и културен деец Стоян Михайловски написва в памет на
първоучителите стихотворението” Кирил и Методий”, чийто текст става основа за популярния химн на
славянската писменост „Върви , народе възродени”.
През септември 1900 г. пловдивският музикант Панайот Пипков е назначен за учител по музика в
Ловешкото петокласно училище. Тук, съвсем спонтанно , той композира известния си химн – прослава на
славянските просветители. С него той завинаги остава в културната история на България.
„Малко преди 11 май/стар стил/ 1900 – 1901
учебна година, имах час по пеене в един от трите
класове на Ловешкото петокласно училище –
разказва 40 години по-късно Пипков. – Трябваше
да напиша нова песен за учениците. Обаче по
нямане на готов и подходящ текст реших да отложа
написването и за следния час. Един от учениците
се бе навел над някакъв учебник и четеше с
увлечение напечатаното в него стихотворение
за Кирил и Методий от нашия мислител и поет
Стоян Михайловски. Понеже търсех текст ,
надвесих се и аз да прочета непознатото за мене
стихотворение. Още не преполовил бисерните му
стихове , в главата ми вече прозвуча вдъхновена
от тях музика. Пред черната дъска се мъдреха
тебеширени късчета. В бързината, с която започнах
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да чертая петолинието ,тези дребни късчета се топяха
между пръстите ми , или се пръскаха на вси страни ,
обръщайки се на прах. Учениците , будните ловчански
ученици , разбраха какво става и какво ми е нужно. Двама
се втурнаха в дирекцията за тебешир. Написването на
музиката за четири гласа не трая повече от 15 минути,
обаче за пръв път в живота си почувствах нужда от повече
ръце. Имах на разположение още 30 минути – време
достатъчно да разуча песента поотделно и да я опитам
дружно. След първото и изпяване хорово удари звънецът.
Но учениците , мнозина от които бяха и певци в
ръководения от мен ученически хор , станаха прави и ме
помолиха да прекараме междучасието в неколкократно
изпяване на новата песен. Те дори не изчакаха моя
отговор, а запяха с такава сила на прелели от възторг
детски гласове, че целият шум от настъпилото междучасие
заглъхна. Учители и ученици се трупаха пред вратата на
класа, за да слушат каквото не бяха чули до тоя ден. На
излизане ме посрещна директорът на училището
Бръмбаров и стискайки ръка, ми каза: ”Господин
Пипков, никога не съм се надявал ,че в това наше скромно
петокласно училище ще се пеят такива хубави песни”.
Замоли ме да изпея новата песен на молебена ,който ще се състои по случай на Кирил и Методий.”
Този химн – продължи Бръмбаров , - истински възвеличава делото на нашите просветители. Няма да
мине много време и той ще прозвучи във всички големи и малки училища на нашето отечество.”
Предсказанието на Бръмбаров се сбъдна. Близо сто години с този химн израства всяко българско
поколение.
По Тянка Минчева
Исторически музей – В.Търново
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ИНФЕКЦИИ ПРЕДАВАНИ ОТ КЪРЛЕЖИТЕ
С настъпването на пролетта и есента в нашата страна се увеличава влагата в тревните и горски площи и
наличието на много животни на които могат да паразитират - това са двата фактора водещи до благоприятното
развитие на кърлежите. Основна роля в заразяването на човека имат т.н. иксодовите или пасищни кърлежи. За
предаване на инфекцията са необходими 1-2 дни.
Най-често срещани заболявания са:
1.Лаймска болест
Заразяването става след ухапване от заразен кърлеж, като инкубационният /скритият/ период е от 3 до 30
дни. Болестта протича в три стадия, като се появяват следните симптоми : увеличение на лимфните възли в
областта на ухапването, отпадналост, температура, проблеми с концентрацията. Във втория етап може болестта
да засегне сърцето, ставите, очите.
Лечението се извършва според етапа на заболяването и е продължително -антибиотично.
2.Марсилска треска
Заразяването става предимно от кучешки кърлеж. Това заболяване е разпространено предимно в Южна
България и Черноморието. Скритият период е от 3-7 дни като на мястото на ухапването се получава уплътнение,
което не е болезнено, но е покрито с тъмна коричка. Заболяването започва с висока температура, болки в
ставите, отпадналост и след 3-4 дни по дланите и ходилата на заболелия се появява едро петнист обрив. При
не лекуваните случаи се получава поражение на черният дроб, бъбреците ,нервната система и
кръвоизливи. Лечението е предимно антибиотично.
3.Кримска-Конго хеморагична треска
Това е най-тежко протичащо инфекциозно заболяване пренасяно от кърлеж. Среща се в
Шуменска,Великотърновска,Бургаска,Сливенска,Пазарджишка,Хасковска и Кърджалийска област. Заболяване се
причинява от ухапване на заразен кърлеж или от допир до кръв на заразен човек.
Заболяването започва с грипо - подбни оплаквания - висока температура, втрисане, мускулни болки и
главоболие. Появяват се кръвоизливи отначало по венците и кожата ,а после и при вътрешните
органи. Лечението е продължително и антибиотично и е задължително да се бъде проведено в Инфекциозно
отделение. Ако заболяването не се лекува може да доведе до смъртен изход.
Модел на поведение при ухапване от кърлеж:
*Правилното отстраняване на забития кърлеж става по следния начин: при леко забилият се, с пинсета, а при подълбоко впитите кърлежи се изисква хирургично сваляне.
*След свалянето на кърлежа щателно раната се обработва с йод, спирт или одеколон.
*При възможност сваленият кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследване.
*Известява се личният лекар и ухапаният се наблюдава 30 дни за промени на мястото на ухапване- зачервяване,
болка, оток, както и промяна в общото състояние - температура, болки по ставите, втрисане и т.н.
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