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На юбилея си по случай 60тата си годишнина директорът на СУ "Петко Рачов
Славейков" Милко Багдасаров получи от учителите и
учениците много изненади.
Първата бе веднага след тържествената сесия на Общинския съвет, когато пред Дома
на културата шпалир от ученици, малчугани с 60 червени балона в ръцете,
учители, някои от които в

носии, и подаръци го чакаха
с нетърпение. Златен пръстен
със символа на училището
УПКО, везна със символите
на многобройните дейности,
в които той намира своята
изява и красиви чанове с неподправен звук получи от
всички славейковци директорът, а учителката по български език Миглена Крумова
изрази обичта на всички към
него в слова. От вълнение
рожденикът успя само няколко пъти да каже: "Обичам
ви!". След това пред празничния блок на училището,
готов да участва в общоградското шествие, Милко
Багдасаров получи още една

изненада. Дванадесетокласничката Стиляна Аврамова
прочете и връчи писмо, хем
поздравително, хем благодарствено, на юбиляра

(вижте текста долу). То е от
името на всички бивши, настоящи и вечни славейковци и
изразява тяхната обич.

3

Брой 1.2017-2018 година

Националният
конкурс за ученическо творчество
"Бодлите на таралежите"
обяви годишните награди в тържествена
обстановка. Анелия Крумова
е определена за победител от
престижно жури в състав:
Бойко Василев, Бойко Ламбовски – поет и публицист,
Иво Сиромахов – писател и
шоумен, Захари Карабашлиев
– писател, главен редактор на
„Сиела”, Ивайло /Нойзи/
Цветков. Анелия печели
първо място за есето си „Отвори на страница 84-та“, връчен й е диплом и парична
награда. Това е единственият
конкурс, в който лауреатът
награждава и своя учител.
Носителите на първа награда
номинират свой любим преподавател, който има найголям принос за творческото
им развитие. Награда получи
и преподавателката по български език и литература Антония Маровска, която
Анелия е посочила като учителя с най-голям принос за
творческото й развитие. Те са
екип, който работи изключително успешно в журналистическия клуб „Славейков” към
„училището за шампиони“.
16-годишната Анелия вижда
през прозореца дете, което
рови в контейнер за смет. В

този момент чете книга, страницата е точно 84-та. Така се
ражда есето "Отвори на страница 84-та", което всъщност е
само от 2 страници. Девойката участва в почти всички
конкурси, свързани с българския език и литературата. В
края на миналата учебна година научава за конкурса на
фондацията за детско кино и
литература "Братя Мормареви". Решава да изпрати
някои от творбите си са надеждата да бъдат добре оценени. За радост, след като
престижното жури е разгледало внимателно изпратените
от всички участници есета и
разкази, оценяват нейната работа с отличен и с първа награда в конкурса "Бодлите на
таралежите". „Самата награда
за мен значи доказване пред
самата себе си. Добре, че съществуват иниациативи като
тази, които да мотовират младите хора. И от друга страна
да се чувстват специални, защото фактът, че членовете на
журито са хора, които са
заети със много неща, са отделили от времето си да
обърнат внимание и да прочетат внимателно произведенията на младите творци като
мен, ме кара да се чувствам
специална. Също така това
отношение е и стимул да продължавам да пиша. В есето
ми, което е било харесано от
журито, споделям за разби-

тите надежди на децата, лишени от родителска грижа.
"Големият въпрос е защо се
стига дотук. Защо толкова
много майки и бащи зарязват
децата си? Какво прави държавата, за да няма безотговорни родители и изоставени
пеленачета? Кога мечтите ще
спрат да се превръщат в
сълзи?" Анелия е благодарна
за личния контакт, който установява с известните личности от журито и го счита за
голяма стъпка в израстването
й като личност. Съветите,
които получава от тях ще
помни дълго.
11-а поред церемония по раздаването на наградите за найдобрите есета и разкази в
Националния литературен
конкурс „Бодлите на таралежите“ се проведе в деня на
светлия християнски празник
Вяра, Надежда и Любов, на
17 септември, в сградата на
фондацията за детско кино и
литература „Братя Мормареви“. Председателят на Фондация „Братя Мормареви”
Кънчо Стойчев изтъкна, че
фондацията продължава да
смята за свой дълг поощряването на младите български
таланти в сферата на писаната словесност.
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С факелно шествие ученици и учители в Кърджали почетоха радетелите на българската
духовност. В него се включи и
зам.-председателят на парламентарната комисия по образование
проф. Анелия Клисарова, която
участва преди това в кръгла маса
по проблемите на образованието.
След краткото тържество пред паметника на Васил Левски в
центъра на града, участниците от
най-голямото учебно заведение в
Кърджали СУ „П. Р. Славейков”
преминаха със запалени факли,
символ на знанието и свободата, по

най-оживените места на областния
град. Кърджалийските ученици

спазиха традицията от преди век
като носят портрети на просветители, възрожденци, революционери, писатели. В шествието се
включи и зам.-председателят на
парламентарната комисия по образование проф. Анелия Клисарова.
На 1 ноември в Кърджали откриват изложбата „Пазители и традиции“ на Фондация „Работилница за
граждански инициативи“. 20 фотографии, направени от Радич Банев
по време на фестивала „Живо наследство 2014“ представят традиции и обичаи в живота на
българина.

Стиляна Аврамова, Елица
Атанасова, Адлен Салимова и Анелия Крумоваот СУ „Петко Рачов
Славейков” се завърнаха с отличия
от Националната ученическа конференция по история, посветена на
150 години от смъртта на Георги
Стойков Раковски. На 31 октомври
и 1 ноември в Котел се проведе Националната ученическа конференция, посветена на 150 години от
смъртта на Георги Раковски – Патриарх на българското революционно движение и учител на
последващите велики български
революционери. Форумът премина
под надслов „Сега най-много се
изисква да бъдем съгласни, едино-

душни и целокупни, за да постигнем целта си.“ СУ „Петко Рачов
Славейков“ - Кърджали изпрати на
конференцията Стиляна, Елица и
Адлен от 12б клас, с ръководител
Димитър Димов, и Анелия от 10б
клас, с ръководител Галина Стефанова. Стиляна и Анелия представиха есетата, в които споделиха
разсъжденията си по темата на
конференцията, а Адлен и Елица
бяха подготвили мултимедиен проект на тема „Сега най-много се
изисква да бъдем съгласни, единодушни и целокупни, за да постигнем целта си.“ И четирите
ученички получиха сертификати за
участие и предметни награди. Жу-

рито на авторитетния ученически
форум бе в състав: проф. Пламен
Митев от СУ ”Климент Охридски”; г-жа Христина Маркова –
главен експерт по география и
икономика в МОН - София и г-жа
Кристиана Станкова - старши експерт обществени науки, гражданско образование и религия в РУО Сливен. Общо 70 ученици от 16
средни училища, профилирани и
професионални гимназии от страната и Украйна, представиха пред
компетентното жури доклади, исторически есета, компютърни презентации и филми.

Броят е подготвен от
журналистически клуб
“Славейков”

Вестник УПКО можете да намерите
на www.slaveykov.bg

Гл.редактор: Ангелина Ванчева
Редколегия: Анелия Крумова, Емилия Моллова, Христина Попова, Симона
Годумова, Мехрибан Тахир, Наджие Мехмед, Дилара Хикмет, Естела
Москова, Йоана Димитрова,
Графичен дизайн: Стамен Сарчев
Ръководител: Антония Маровска

Желаещите да публикуват материали могат да се обръщат към членовете на редколегията

