
   

НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА В  СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 С. АБЛАНИЦА   

 

 Новогодишните тържества в училището ни 

са едни от най—вълнуващите и  весели 

празници. По традиция, всяка година  

организатори  са учениците от ІV клас, VІІІ и ХІ. 

Тази година учениците от VІІІ клас се постараха 

да ни забавляват с интересна и хумористична 

програма. Дядо Мраз  и Снежанка раздаваха 

подаръци на децата, които най-добре се 

представиха в изпълнения на танци и песни. 

Организаторите  бяха включили и специални 

игри, подходящи за веселата публика, които 

допринесоха за доброто настроение на всички.  

 Най—малките, учениците от първи клас не 

отстъпиха по песни и танци от своите каки и 

батковци.  Под ритъма на новогодишите песни 

бяха обявени и класове победители в 

надпреварата за най-красива и приветлива 

учебна стая. Денят завърши с новогодишна 

дискотека,  в която се включиха всички ученици 

от І до ХІІ клас.  

   

 

 

 

 

 

 

 

„Пожелай си всичко, което имаш,  

И ще имаш всичко, което желаеш“ 

       Пако Рабан 

Желаем на всички учители, родители  и ученици 

през следващата година преди всичко да сме живи и 

здрави, повече успехи и да постигаме с лекота 

възложените ни задачи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

                               За радост на всички  гост на 
изявата беше д-р Теменужка Любенова – 
председател на Общински съвет по 
наркотични вещества, гр. Благоевград, която 
всички познават от предходни срещи по 
темата в СУ «Св. Паисий Хилендарски».  

 Поднасяйки адмирации към нейния опит, 
професионализъм  и отзивчивост  водещата 
на родителската среща Илвие Кокударева – 
педагогическия съветник в училището  
предостави думата на д-р Теменужка Любенова. Зрителите в залата бяха запознати 
чрез подходящи видеофилми с опасните последствия от употребата на «безобидни» 
според младежите цигари, хапчета и напитки. За по-голямата част от аудиторията се 
оказа изненадваща информацията за вредното въздействие на така разпространените 
в днешно време наргилета. 

 Отношение по темата взеха д-р Мария Карагьозова и имамът на селото Шукри 
Хане. В техните изказвания се акцентира преди всичко върху ролята на родителите и 
домашното възпитание, без да бъде пренебрегната и отговорността на българските 
институции. 

 Председателят на Ученическия парламент 
Еляса Хасан също изказа своята позиция, като се 
обърна към всички с призива:  

«Нека не се оставяме на изкушенията и пороците 
на времето и се предпазим от тях! Да си подадем 
ръка в нелеката човешка борба!» 

 За финал на тази среща думата беше дадена  
на г-н Мехмед Имамов – директор на училището. С 
голяма загриженост и тревога в заключение той 

отправи апел 
към всички 
родители за 
по – 
отговорно 
отношение към здравето и живота на децата. 

Защото 

 „Децата са нашата болка и радост. Те са 
смисълът на човешкото  

съществуване!“. 

                                                                                

e-mail: souablanica@abv.bg 

Вестникът  издават учениците от  

Клуб „Аз в медийното простронство“ 

По проект ТВОЯТ ЧАС 

Ръководител: Илвие Кокударева 
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Деня на розовата 
фланелка продължават да отбелязват дни след 
22-ри февруари учениците от СУ "Св. Паисий 
Хилендарски" в  село Абланица. 

 Празничната искра и мотото „Не на 
училищния тормоз" поддържат и до момента  

представителите на клуб "Аз в медийното 
пространство" с ръководител педагогическия          

 

 

        

   

стр. 3 

 
 

 19 февруари – Денят, в който  отбелязваме 144 години от гибелта на Апостола 

на свободата Васил Левски. Левски е големият идеолог и неуморният организатор на 

българската национална революция. Неговите политически и държавнически виждания 

следват духа на най- доброто от европейските 

демократични принципи. 

 

        На Васил Иванов Кунчев българският народ е дал 

признателните имена Левски, Апостола и Дякона. След 

смъртта му, през 80-те и особено 90-те години на 19 в., в 

широка употреба влиза "Апостолът на свободата", за което 

особена заслуга има Иван Вазов. 
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По инициатива на ръководството  на 
СУ «Св. Паисий Хилендарски» с. Абланица 
бе проведена поредната обща родителска 
среща в салона на читалище «Просвета» 
под мотото: ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕЦАТА ОТ 

ПОРОЦИТЕ НА ВРЕМЕТО! 

Официалните гости на срещата бяха: 

Лектори по темата : 
- д-р Теменужка Любенова, председател на 
Общински съвет по наркотични вещества, 
гр. Благоевград. 
- Магдалена Рахова – секретар в ОбНВ; 
- Мария Карагьозова – Районен съд,гр. 
Гоце Делчев; 
- Димитър Баханов – зам. кмет в община 
Хаджидимово и председател на 
МКБППМН; 
-  Адем Арнаудов – кмет на село Абланицa 
- Ангелина Матеева – секретар на 
МКБППМН  в община Хаджидимово; 
- Ина Бойчева – младши експерт «Отдел 
образование и култура» в общината; 
- Шукри Хане – имам на селото; 

Представители на РУ – Полиция; 
На  срещата присъстваха  ученици от 

VІІ, VІІІ,ІХ , Х клас и родители на учениците 
от І – ХІІ клас 

Поредната за тази година родителска 
среща бе предизвикана от нашето общо  

 
желание за информираност на 

обществото и най-вече родителите за 
пороците и негативните явления, които 
ежедневно дебнат нашите деца. 

Освен това, трябва да познаваме  
институциите, които могат да ни помогнат 
в проблемни ситуации. 

Училището, семейството и 
обществото са отговорни за живота,  
здравето и възпитанието  на нашите деца. 
Такива съвместни мероприятия между 
ученици – учители – родители и 
обществени институции ни показват, че 
можем  да си бъдем полезни взаимно по 
тази така важна тема. 

    Това е тема табу за голяма част от  
хората, които не са се сблъсквали с 
пагубното въздействие на енергийни 
напитки, алкохол, тютюнопушене и 
различни видове наркотици. Някои от тях – 
енергийни напитки, тютюнопушене и 
алкохол, на пръв поглед безобидни, могат 
да доведат до сериозни последствия.  

  

 Лирично въведение в темата направи   
Мейче Бабучева – ученичка от ХІ клас, 
която изрецитира стихотворението 
«Изкуство против дрогата». 

БРОЙ 2 м. март-април  2017 г.     
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съветник Илвие Кокударева. Изработени бяха специална брошура и табла, които ще останат още дълго 
време в коридорите и класните стаи на учебното заведение, за да напомнят на ученици, учители и 
родители, че не тормозът, а добрите взаимоотношения в училище, на улицата, в семейството и в 
обществото дават  най-добрите резултати за произвеждането на качествени толерантни и уважаващи 
себе си и околните поколения. 

Тормозът е присъщ   на слабия човек.          НЕКА бъдем силни! 

                             

 

КЛУБ "БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ" 

 
ръководител: Зейнеп Топова 

 В клуб „Биология и здравно образование” са 
включени 10 ученици под ръководството на г-жа 
Зейнеп Топова- учител по биология и здравно 
образование. 
   Най-интересните моменти от дейността на 
клуба са свързани с усвояване на  познания за 
някои болести на храносмилателната, нервната, 
отделителната и сетивните системи при човека. 
Учениците усвояват знания за болестите, които се 
предават по полов път, които се предават по 
наследство и тези които се причиняват от вируси и 
бактерии. 
  Целта на този клуб е да се повиши мотивацията 
на учениците, които срещат затруднения в  
часовете  за задължителната подготовка по 
биология и здравно образование чрез 
включването им в различни ролеви и 
интерактивни игри на здравни и екологични теми, 
решаване на тестови задачи, провеждане на 
беседи свързани със сексуалното и репродуктивно 
здраве, изучаване на вирусни и бактериални 
заболявания при човека. Включва  и изработване 
на табла и нагледни материали. Основни моменти 
са свързани и с опазването на околната среда от 

На 01.04.2017 г. СУ„ Св. Паисий Хилендарски“, с. 
Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград за 
втора поредна година отвори врати за  общинско 
състезание по информационни технологии. В 
състезанието участваха ученици от четири училища: СУ „ 
Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, СУ „ Никола 
Вапцаров“ гр. Хаджидимово ,СУ „ Климент Охридски“ с. 
Слащен, СУ „ Христо Ботев“ с. Вълкосел. Общ брой 
участници в състезанието – 70 ученици от 5 – 12 клас. 

Мероприятието бе организирано от д-р Адем 
Зейнев, ръководител на направление ИКТ и 
ръководството на СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. 
Абланица. Състезанието откри г-н Хюсеин Къдрев – зам. 
директор в училището. Той приветства всички участници 
и гости по повод проявата. Освен учители от училището 
домакин, присъстваха учителите по информационни 
технологии от училищата в общината и региона. Почетен 
гост бе г-н Данаил Иванов – експерт маркетинг, 
Информационен център гр.Благоевград към издателство 
„ Просвета“. 

Жури в състезанието бе: 
Председател - Красимир Стоянов – учител по 

информатика и информационни технологии в ПМГ „ 
Акад. С. П. Корольов“ гр. Благоевград. 

Членове – 1. Пепа Стоянова – учител по 
информатика и информационни технологии в ПМГ „ 
Акад. С. П. Корольов“ 

                     2. Адем Зейнев – рък. на 
направление ИКТ в СУ Абланица. 

Журито запозна участниците с регламента на 
състезанието и в 09.30 часа то стартира. Учениците се 
състезаваха в няколко направления: 

Компютърна графика. 
Текстообработка. 
Компютърни презентации. 
Видеоклипове. 
WEB сайт. 
На всички участници бяха раздадени сертификати за 

участие, а на излъчените победители грамоти, изготвени 
от СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, съвместно със старши 
експерт Василиса Павлова в  РУО гр. Благоевград. 

Отличените ученици в съответните направления са: 
Направление – Компютърна графика; 
Първо място – Мейка Хавальова – СУ „ Св. Паисий 

Хилендарски“ с. Абланица. 
Второ място – Браян Аджемиев – СУ „ Христо Ботев“ с. 

Вълкосел. 
Трето място – Севим Топова - СУ„ Св. Паисий 

Хилендарски“ с. Абланица. 
Направление – Текстообработка; 
Първо място – Анелия Гелемерова – СУ „ Никола 

Вапцаров“ гр. Хаджидимово. 
Второ място – Ширин Хасанова - СУ„ Св. Паисий 

Хилендарски“ с. Абланица. 
Трето място – Любомир Гелемеров – СУ „ Никола 

Вапцаров“ гр. Хаджидимово. 

 Направление Компютърни презентации; 
Първо място – Дейвид Аджемиев  – СУ „ Христо 

Ботев“ с. Вълкосел.  
Второ място - Сибел Башова – СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ с. Абланица. 
Трето място – Орхан Чавдаров – СУ „ Христо Ботев“ с. 

Вълкосел. 
Направление Видеоклипове . 
 Първо място: 

Артур Спириев – СУ „ Климент Охридски“ с. 
Слащен. 

Кевин Хаджиев – СУ „ Христо Ботев“ с. 
Вълкосел. 

       Направление WEB сайт; 
         Крис Адемов Зейнев – СУ „ Св. Паисий Хилендарски“    
       с. Абланица. 

 
Освен грамоти, ръководството на  СУ „ Св. 

Паисий Хилендарски“ бе подготвило и предметни 
награди за победителите. 

Участниците в състезанието и всички 
присъстващи бяха изненадани много приятно от 
подаръците, поднесени от издателство „ Просвета“ чрез 
техния мениджър г-н Данаил Иванов. Той поздрави 
победителите и отчете високото ниво на състезанието.  

Журито, публиката и всички гости, участвали и 
предходната година в състезанието по информационни 
технологии, отчетоха единодушно, че нивото на 
представените продукти тази година е на много по-
високо ниво. 

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В  

СУ „ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ С. АБЛАНИЦА 
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Стотици мартеници бяха изработени от малките  ученици от Абланица, 
подредиха ги в кътове, които все още 

красят школото 

 С пожелания за много здраве, щастие и 
повече поводи за усмивки по случай 1 март 
учениците от СУ "Св. Паисий Хилендарски“ в 
Абланица се бяха подготвили за Баба Марта още 
преди да дойде март. Цяла седмица групите от 
целодневна организация на учебния ден творяха 
мартенички, картички и други подаръци в 
часовете за занимания по интереси. 

Сръчните детски ръце с трепет и желание 
изплетоха оригинални мартеници и гривни, с 
които за поредна година окичиха своите 
съученици и учители. 

Всяка група се представи със собствен кът във фоайето на училището. Тази година учениците 
проявиха завидна фантазия и освен с традиционните прежди в бяло и червено, използваха и 
нови похвати  - изработиха картички с бобчета, пуканки и други природни материали. 

На изложбата от мартеници и мартенски украси в училището в Абланица може да се види 
патриархален двор с люлеещи се Пижо и Пенда. 

 

3 март – Денят на освобождението 

 Освобождението на България е възстановяване на българската държавност след 

петстотингодишно османско иго, в резултат от Априлското въстание, дало повод на Русия за 

започване на Руско-турската война (1877 – 1878) и последвалите я събития. Нека тяхната 

саможертва не бъде напразна, а народът, извървял с достойнство пътя към свободата, не носи 

никога повече „срама на челото”. Нека с гордост се наричаме българи!! Ние българите трябва да 

се радваме, че сме имали смели и силни хора, които да ни защитават и такъв съюзник като Русия. 

Ако не бяха тези хора, ние нямаше да съществуваме като народ и никой нямаше да знае за 

България. На този велик ден трябва да сме признателни на всички българи умрели за свободата 

ни и ще е срамно, ако ние или нашити деца, не знаем какво се е случило на Трети март!!!      

 

 

     ЗА МАМА 

Има един човек, 

Който е винаги до теб 

Разтапя всеки лед 

За да се усмихнеш  

Като слънчоглед. 

 

Милва те, успокоява те и те приспива 

Казва, че всяка рокля ти отива 

Когато си болна – не заспива 

Когато ти е студено – те завива. 

 

Усмивката твоя е нейната цел 

Тя бди над теб като ангел хранител 

А, когато те няма силно се притеснява 

И като детектив разузнава. 

 

Тя винаги те е обичала 

Дори, когато още си сричала 

Всяка болка от теб е свличала 

Дори и да си я отричала 

 

Мила моя, мачице едничка 

За мен си най-работливата пчеличка 

Която ден и нощ се труди 

За да може да с радост да ни буди. 

 

Приеми подаръка огромен 

ОБИЧАМ ТЕ! За мен си всичко! 

Гордост, чест, мечта голяма 

Защото, мамо на тебе равна няма! 

                                                

   Неше Имамова—ХІІ клас 

22 МАРТ  - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 

 

В Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, 
с. Абланица  Денят беше отбелязан на 30 март с 
провеждането на велопоход с учениците от V до ХІІ 
клас. Съвместно с РУ – Полиция гр. Хаджидимово и  
ръководството на училището велопохода протече на 
едно доста добро и  ниво. Отговорниците  Хюсеин 
Къдрев – ЗДАСД, Недрет Панева – старши учител по 
физика и астрономия, Илвие Кокударева – 
педагогически съветник и Сълза Мъсарлиева – 
логопед  пък инструктираха участниците за 
безопасното колоездене от стадиона до близкия 
водоем на селото. 

 Основна цел на велопохода бе да се 
привлече вниманието на цялата общност за 
значението на този безценен ресурс, без който 
човечеството ни няма как да оцелее и, който е на 
изчерпване – чистата питейна вода, до която всеки 
човек има право до свободен достъп. 

 Така, че традиция стана от няколко 
години в нашето училище да се отбелязва този ден с 
велопоход до красивия водоем на Абланица. На 
самото мероприятие г-жа Панева – старши учител по 
физика и астрономия им разясни ползата от 
велопохода за привличане на общественото 
внимание за значението, опазването чистотата на 

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО  

БРОЙ 2 м. март-април  2017 г.     БРОЙ 2 м. март-април  2017 г.     
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НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

 

     Ръководител г-жа Лидия Хавальова – старши учител по  

                                   изобразително изкуство 

 В Ателие „Изящни изкуства“ са  включени занимания по 
изящни изкуства, стимулиращи въображението, разгръщащи 
творческите способности, изявявайки естетически усет и емоциите 
на учениците, като ги приобщават към национални и 
общочовешки ценности, развиват тяхната индивидуалност и 
способност за социална адаптация. Учениците се запознават  с 
различни жанрове на изящното и приложно изкуство, 
експериментират с материали и техники според конкретната 
изобразителна задача. 

 Чрез участието им в Ателието се създава 

една добра творческа атмосфера,  в която 

всички да изразяват свободно себе си чрез 

магията на изкуството. Изгражда се духовна 

потребност от посещения в музеи. 

продължение от стр. 4      
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8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕН НА ЖЕНАТА  

 

Как  СУ “Св.Паисий Хилендарски“     

    празнува 3 март ? 

Учениците от клуб „Литературен свят“ с ръководител 

г-жа Бялева, представиха рецитал посветен на 3 март 

–  Националния празник на Република България. 

Рециталът представя историята на българската 

държава от създаването й до Освобождението през 

1878.    Заставаме пред паметните плочи,         

   железните слова четем, стаили дъх 

   и свеждаме чела в безмълвна почит, 

   и пак вървим към шеметния връх". 

  Международният ден на жената се празнува всяка година на 8-ми март. 
Празникът е част от културата на много страни. В България се чества и като ден на 
майката. Мъжете приготвят подарък за жените си, а децата изготвят красиви картички с 
пожелания за майките си. 

В двете сгради на училището, учениците от началния и предучилищния етап на 
обучение, изготвиха красиви табла с пожелания към всички майки и жени.  В тяхна чест, 

посветиха и стихотворения. 

 

МАМА 

 Пеят веселите птички 

Сред напъпилия лес 

Те за тебе пеят мамо 

Тебе поздравяват днес. 

 
Сред ухания цветята 

Свежи в утрото цъфтят 

И за тебе мила мамо 

В сребърна роса блестят 

 
За това на твоя празник 

С тези прелестни цветя 

От сърце ти обещавам 

Все послушна да раста. 

 
Сибел Асанова – ученичка в ІV б клас 

       НА МАМА 

 

Искам моя, мила  мамо 

 все тъй сладко аз да те наричам, 

 за да видиш и познаеш мила моя мамо 

 колко много те  обичам! 

 
Моя си майчица,  ти мен си родила 

и с колко много обич  си ме дарила. 

 
Ти си моят рай на 
земята, 

аз съм пустинята, 

ти си водата. 

 
Селина Хавальова 

 

Ирен Топова— ІV б клас 

 

Мамо 

Опора ми е твойто рамо 

  При всяка радост или жал 

       С любов благодаря ти, мамо 

 И с взор, за тебе засияла. 

 
В сърцето ти, от радост 

           Аз твойте нежни песни 
скрих. 

     Благодаря ти, мила мамо, 

         С поклон, с любов, 

БРОЙ 2 м. март-април  2017 г.     
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ПОРЕДНО  ПОСТИЖЕНИЕ  НА  НАШИ   УЧЕНИЦИ 

 Ученици от СУ „Св.Паисий 

Хилендарски”с.Абланица за пореден път 

извоюваха наградите на СУ ”Арсений 

Костенцев” гр.Благоевгрд,  което бе домакин 

на седмото областно състезание по 

информационни технологии за ученици в 

начална училищна възраст на тема „В 

приказният свят на Ангел Каралийчев” 

В проявата участваха 70 ученици от първи до 

четвърти клас на основни училища и СУ от 

Благоевградска област. 

Според регламента всеки участник работи самостоятелно в продължение на 40 

минути. Учениците от първи и втори клас създават графично изображение по 

посочената тема с програма Paint. 

Учениците от трети и четвърти клас пък творят по темата чрез създаване на 

компютърен документ с програма по избор: MS Word, MS Power Point, Photo Story или 

Movie Maker. 

"Създаването на комбиниран компютърен документ изисква от всеки участник в 

състезанието интегриране на знанията и уменията по информационни технологии със 

знанията по български език и литература, изобразително изкуство, математика, 

човекът и обществото и други". Наградени  учениците :  

Ахмед Емин Ибраим – участник  във втора възрастова група – награда за 

техническа сложност; 

Нихал Сазаиева Терзиева – участничка във трета възрастова група- награда за 

техническа сложност 

Шерин Емин Ибраим – 

участничка в четвърта 

възрастова група  и за трета 

годинапобедеителка в 

различни категории . За 2017 

година печели наградата 

Техническа сложност при 

изработка на комбиниран 

документ с програмите  Power 

Point  и Paint , както и 

специалната награда на Осмо 

СУ”Арсений Костенцев”-

спортна камера. 

  Главен асистент д-р Марияна Шехова от 
катедра "Педагогика" в ЮЗУ "Неофит Рилски", 
която е и обучител на началните учители в 
квалификационните дейности, обяви СУ "Св. 
Паисий Хилендарски" в хаджидимовското село 
Абланица за лидерско училище, доказало се в 
последните години с многото си 
нетрадиционни иновативни дейности, 
реализирани съвместно със социални 
партньори, общественици, родители и 
приятели.   

Това стана след проведения преди дни първи 
иновативен педагогически съвет в учебното 
заведение. Според гл. асистент Шехова в 
школото в Абланица е направена поредната 
крачка за успешно иновативно образование в 
малко населено място, каквото е 
хаджидимовското село. Тя увери, че 
училището може да се сочи за пример и да се 
черпи опит от добрите му практики и 
постижения в обучителния процес. 

В петък със заповед на директора на СУ "Св. 
Паисий Хилендарски", Мехмед Имамов, по 
инициатива на началните учители бе свикан за 
първи път иновативен педагогически съвет, 
който е част от квалификационната дейност на 
началните учители, с което бе продължена 
утвърдилата се вече традиция за иновативни 
дейности в училището в Абланица. 

В началото на съвета на целия педагогически 
състав бяха раздадени анкетни карти, в които 
учителите можеха да изразят своето мнение и 
дадат предложения на теми за друг 
педагогически съвет.  

  

 Председател бе Атидже Имам – 
председател на методическото обединение на 
началните учители, а протоколчик - Гюлка 
Гегова.  

Хванати за ръце и на фона на приятна музика, 
за да може всеки учител да усети присъствието 
и положителните нагласи на колегите до себе 
си, стартира нетрадиционният иновативен 
съвет. По предварителния дневен ред Гюлфие 
Метушева отчете благотворителната 
инициатива, проведена съвместно от ученици 
и учители от начален етап на обучение - 
новогодишното тържество. 

 Проектът сценарий за патронния 
празник, който от години е една от най-
добрите инициативи на училището, бе 
докладван от учителката Атидже Имам, а за 
иновациите при провеждането на 
целедневната организация на обучение 
разказа в своя доклад Найме Гърбева. 

 Проектът сценарий за откриването на 
учебната година и посрещането на 
първокласниците, което в училището в 
Абланица освен традиция е превърнато в 
истински празник за цялото село и многото 
гости, бе представен от Айтен Амзова. 

 „Отчитаме иновативния педагогически 
съвет като малка крачка в правилната посока. 
От анализиране на анкетите установихме, че 
почти всички колеги са изказали мнение, че 
педагогическият съвет е иновативен и много 
полезен", коментира заместник-директорът на 
СУ "Св. Паисий Хилендарски" в с. Абланица, 

УЧИЛИЩНИ  ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  УЧИЛИЩЕТО В АБЛАНИЦА С ИНОВАТИВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С 
УЧАСТИЕТО НА  АСИСТЕНТ Д-Р МАРИЯНА ШЕХОВА ОТ ЮЗУ  
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