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ТОЗИ ВЕСТНИК СЕ ИЗДАВА ОТ
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ “СЛАВЕЙКОВ”
с помощта на “Европейски структурни и ивестиционни фондове”;
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”;
Приоритетни оси “Образователна среда за активно социално приобщаване”;
Наименование на процедура “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”;
Код на процедура: BG05M2OP001-3.002
Наименование на проекта „Училище за шампиони”

Ученически вестник
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Славейковци победители
в Деветия национален конкурс за
литературно творчество и
журналистика „Стоян Михайловски 2016″
Първо място и специална
награда в Деветия национален
конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян
Михайловски 2016” заеха деветокласничките Емилия Моллова,
Анелия Крумова и Ангелина
Ванчева при СУ „Петко Рачов
Славейков“ – Кърджали. Учениците са възпитаници на журналистически клуб „Славейков“ с
ръководител Антония Маровска.
Те се състезаваха с още 143
млади автори от цялата страна
със 168 творби. Съгласно статута
на конкурса, всички литературни
произведения и журналистически материали са дадени за
оценяване на жури с председател
доц. д-р Руси Русев, преподавател в Русенския университет
„Ангел Кънчев”.
Емилия Моллова извоюва
първа награда в раздел „Журналистика” за индивидуално учас-

тие с есето си на тема: „Дон
Кихот или Хамлет? Или и двамата са излишни?”. Ангелина
Ванчева и Анелия Крумова получават специалната награда на
конкурса – за поредицата интервюта и творчески портрети на
бивши възпитаници на СУ
„Петко Рачов Славейков”. Момичетата бяха наградени с дипломи
и статуетки. Тези награди не са
единственото постижение на талантливите ученици. Деветокласничките благодариха на
своята учителка Антония Маровска за професионалната й
помощ в цялостната им подготовка по български език и литература и за работата им в клуба.
Не е случаен фактът, че в
началото на тази учебна година
клубът започна участието си в
интересния проект „Училище за
шампиони“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
„Необходимо е да използваме всяка една добра възможност, за да мотивираме
учениците да откриват интере-

сите си и да развиват своите способности. Вярвам, че да си учител днес е призвание, вътрешно
убеждение, духовна необходимост и отговорност. Да си учител, означава да бъдеш будител,
който пренася своето послание,
защото България има нужда от
светлината на младите умове.
Умовете на нашите деца! Удовлетворена съм от постигнатите
успехи, устремени сме към нови
върхове!“, сподели Антония Маровска.
Директорът Милко Багдасаров лично поздрави екипа на
победителите, като категорично
отбеляза, че сериозната и задълбочена подготовка е традиция за
успехите и реализацията на възпитаниците на Журналистически
клуб „Славейков”. Още по-показателно и приятно е, когато подобни награди идват около 1
ноември – Деня на народните будители.

Анелия КРУМОВА
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Тормоз: Умишлено причиняване на силна физическа и/или
психическа болка на някого чрез
повтаряеми действия от страна
на някой друг, който е физически,
социално, икономически или по
друг начин по-силен или надпоставен, и който по този начин
злоупотребява със своята позиция.
Агресивно поведение е
всяко поведение, чрез което
някой наранява друго живо същество, друг човек или себе си,
или което е насочено към повреждане или унищожаване на
вещи и предмети. Въпреки това,
не всяко агресивно поведение е
вредно и неприемливо. Така наречената “спортна злоба” или
„хъс” да спечелиш някакво състезание, като победиш противниците си, е вид агресия, която е
приемлива. Агресията се превръща в проблем чак тогава, когато резултатите от нея водят до
истинско навреждане на другите,
причиняване на болка и страдание, повреждане на ценни вещи.
Поведението на тормозещ много
често не се дължи на осъзнат
личен избор. То може да бъде
следствие от различни видове
причини, но каквато и да е причината ние можем да се сблъскаме с поведение, което е
агресивно, но детето дори няма
да знае, защо всъщност се държи
така. Ако бъде попитано, то или
ще се чуди какво да отговори,
или просто ще си измисли някакъв отговор. Ако не им се окаже
навременна и адекватна помощ,
най-вероятно и като възрастни те
ще запазят тези свои ограничения
и неспособност за пълноценни и
разнообразни контакти с другите
хора. За съжаление в сила е и
друга закономерност – децата,
които от ранна възраст са агре-

сивни и не получат необходимите
им грижа и помощ, в зряла възраст е вероятно да се превърнат в
“клиенти” на съдебната система.
Тормозът е конкретен вид
агресивно поведение. Той винаги
е насочен към живо същество –
не могат да бъдат тормозени
вещи или предмети. При тормоза
отпада и случайността – той е целенасочен и се прилага съзнателно. Тормозещият е наясно, че
причинява физическа или душевна болка, че кара жертвата си
да се чувства зле и именно това е
целта му. Освен това тормозещите рядко имат чувството, че
вършат нещо нередно. Обикновено те си мислят, че жертвата им
си го заслужава или ги предизвиква да се държат така с нея.
Съществуват няколко вида тормоз:
физически – това са
добре познатите биене, ритане,
блъскане, скубане и т.н. – всички
форми на видимо насилие; тук се
включват също чупенето и повреждането на лични вещи;
вербален – тази форма
неправилно и приемаме за полека и обикновено не гледаме на
нея сериозно; тя включва обиди,
подигравки, даване на прякори,
заплашване, “майтапене” (което е
забавно само за мъчителя), т.е.
това са начините да нараним някого, като го караме да се чувства
зле от това, което му говорим;
индиректен – повечето

хора дори не си дават сметка, че
съществува такава форма, а тя е
не по-малко нараняваща от другите; включва настройване на
другите срещу жертвата, говорене зад гърба й и разпространяване на слухове, разваляне на
отношенията й с близките хора,
поставяне на някого в социална
изолация.
Тормозещият има ясната и
осъзната цел да навреди на жертвата си, да й причини болка, да я
унижи, да я накара да страда физически или душевно. Той винаги
разполага с предимство – или е
физически по-силен, или е с
група приятели, които му помагат.
Жертвата е неагресивна и
неспособна да се защити. При
формата на вербалния тормоз, когато се използват обиди, подигравки, злобни забележки и
подмятания, слабостта на жертвата може да се състои в неспособността да измисля подходящи
отговори със скоростта, с която
се сипят грубите думи на тормозещия.
И тук е времето да направим
нашия избор, картите са в нашите
ръце. Нима бихме искали да останем в ролята на „неспособната
да се защити жертва“? Това не е в
наша полза. Ние можем да излезем от позицията на тормозен.
Нека поемем собствения си
живот в наши ръце, а не да се оставяме на агресора да определя
нашите деяния. Ние можем да не
бъдем пасивни, нашият избор е
значим. Когато сме жертва, не би
трябвало да вдигнем ръце и да
излизаме с оправданието „ Аз
съм си жертва, нищо не мога да
направя и т.н.“. Можем, много
можем!

Анелия КРУМОВА
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По принцип животът ми е
минал, отдаден на тази кауза. Израснах психически по-устойчива
и като по-добронамерен човек.
Научих се да гледам на живота
по-задълбочено и това ме мотивира. Вълнуват ме въпросите
,,Защо е тази агресия?“, ,,Може
ли да се стопи някак си?“ „Може
ли децата да бъдат по-добронамерени, независимо кой с какви
дрехи е, с какви пари разполага?“. Има промяна в учениците, които съм мотивирала в „
Ръка за помощ“. Аз ги провокирам да покажат добрите си качества. Със слънчевия 5-ти клас
направихме среща с деца от Крумовград. Запознахме се с два
свята „ин“ и „ян“, тоест черно и
бяло. Децата от моя клас ме попитаха защо не сме се подготвили предварително с някаква
почерпка. Аз им отвърнах, че не
само материалната страна е
важна, това е допълнение. Много
е важно да подготвиш ученици,
които да могат да се доближат до
страдащото дете, на което му
липсва майчина и бащина прегръдка. Дали ще хапне лютеница
или ще носи скъпи маратонки, то
се опитва да оцелее, но ние тук в
„Славейков“ дадохме един огромен житейски букет от обич.
Между децата няма разлика. Разликата е в дрехите и обувките, не
в децата. Децата са това, което
родителите ги направят. Рано или
късно един млад човек попада в
живота и вижда и единия, и другия свят.
Вие казвате, че вярвате
в доброто. Какво означава да
бъдеш ,,добър“ човек според
Вас?
Ако някои си въобразяват,
че е толкова лесно да организи-

раш благотворителна акция, се
лъже. Нямате си на представа
колко неща трябва да пипнеш. Ти
бъркаш в много фина материя,
тоест в самочувствието на даден
човек. Аз много често казвам, че
ако сърцето в теб ти казва да правиш добро, направи го. Ако сърцето ти се колебае и се съмнява в
това дали да го направиш, или да
не го правиш, не го прави. Да не
пречиш на този, който прави
добро, също е благотворителност.
Това е много силно нещо, което
не знам дали всеки го осъзнава.
Вярвам в доброто, защото многократно в живота ми са се случ-

вали случайности. По време на
един благотворителен обяд, плачейки, дойде една от готвачките,
след нея дойде още една и ни казаха, че децата не ядат месо. Изумена от това, че не им хареса
храната, аз тръгнах и ги попитах
защо не ядат месо. Тогава научих,
че те досега не са яли месо и ги е
страх да не се натровят. Научих
толкова шокиращи неща! Те ядат
цяла седмица макарони и са доволни от това. Отидох при ръководителите и им казах да съберат
месото в една торбичка. Учихме
ги да ядат месо и им обяснявахме
какво е. Сега ми се налага да

обяснявам на задоволени деца, че
има други. Човек трябва да бъде
доволен, че е щастлив, че ще се
върне във вкъщи и ще има покрив над главата си. Всеки има
нещо различно на трапезата. Но
нали след като се върнеш, майка
ти е сложила нещо на масата,
нали пералнята ще изпере дрехите ти. Връщаш се, има на кого
да се оплачеш. Сираците имат ръководители, но семейството не
може да се замени.
Цели 20 години само
крачки напред и нито една
назад. Изминали сте дълъг път,
а смятате ли да продължите да
участвате в благотворителни
акции?
Няма да се спирам, докато
мога. Сега ни предстои акция,
свързана с традиционната среща
с хората с увреждане. Предстоят
ни акции, свързани с Коледа.
Няма да спирам, докато поне
един върви с мен, обаче няма да
спирам да говоря на тези наши
деца, които не оценят това, което
имат.На таблото, което сме направили за 20-годишния юбилей,
има 2 снимки на деца от домове,
но това са първите създатели за
,,Ръка за помощ“. Сега те са със
семейства и деца и правят добро.
Всички, които са участвали в
,,Ръка за помощ“, продължават да
правят добро. Защото това е една
духовна наслада Аз съм помагала
и на други училища. Но нямам
силна подкрепа от сегашните родители. Те искат само детето им
да стане адвокат или лекар. Пак
казвам - едно дете да има с мен
да тръгне и един родител, няма
да спирам.

Продължава на стр. 5
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Да учиш децата на
добро, е трудно. С какви трудности сте се сблъсквали през
тези години?
Една от големите трудности е, когато те попитат какво
представляват сираците и как изглеждат. Този парлив въпрос ме е
разплаквал до дъното на душата,
защото обяснявам, че животът е
такъв какъвто е. Ти там, той тук.
Можеш ли да направиш нещо?

Обяснявам как изчисляваме, че
миналата година създадохме касичката на добротата. Хрумна ми
идеята да науча тези доволни
деца, които мрънкат и са вечно
недоволни. Реших да ги науча да
спестяват по една, по две стотинки в едно бурканче. Не знам
дали ще сгреша, ако ви кажа, но
прекалено задоволените деца реагират егоистично. Проявявят по
скоро безразличие към това,

което могат да направят . Да правиш добро, ти носи самочувствие
. Но може би семейната среда
определя бъдещето на детето. Не
можеш да правиш добро и после
да чакаш да ти се върне.

На 27. 07. 2016 г. в СУ
„Петко Рачов Славейков”,
Кърджали, стартира проект
“Училище за шампиони”
BG05M2OP001 – 3.002 с помощта на “Европейски структурни и ивестиционни фондове”;
по оперативна програма “Наука и
образование за интелигентен растеж”с приоритетни оси “Образователна среда за активно
социално приобщаване”. Наименованието на процедурата е “Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
Срокът за изпълнение е 24 месеца.

В дейността по проекта са обхванати 358 ученици, които ще участват в следните 11 клуба:
„Българският език – моят ключ
към успех”, „Шарени ритми”,
„Шампиони”, „Приложна занимателна математика”,” Младите будители”, „Живо
наследство”, „Витраж дизайн”,
Журналистически клуб „Славейков”,” Виртуален свят”,
„Природозащитници”, „Млад
археолог”.
Предвидени са два вида мероприятия – традиционни и специфични. В традиционните
мероприятия ще се включват
всички ученици и техните родители.

Активна роля при организирането
и провеждането на тези мероприятия имат ръководителите на
клубовете. Ще се организират 2
летни лагера, концерти, изложби,
спортни турнири, скаутски лагер,
ще се създаде училищен музей с
артефакти от 31-годишната история на училището.

Интервюто взеха:
Мехрибан ТАХИР и
Наджие МЕХМЕД

Децата от клубовете ще организират информационни кампании за
ролята на образованието сред
останалите си връстници, родители и общественост. Ще се
търси по-широка подкрепа от родителската общност за включване
в самите дейности. Работата на
дейността ще бъде подпомагана
от партньорите по проекта.
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Нашият патрон, Петко
Рачов Славейков, е един от найвидните дейци от епохата на
Възраждането. Той е и един от
най-крупните политически
дейци в първите години след
Освобождението на България.
Неговата многостранна дейност
като поет, журналист, борец за
черковна и политическа независимост, просветител, фолклорист и борец за
по-демократична конституция,
обхваща един период от половин век.
Ние от Журналистически
клуб „Славейков“ изследваме и
се учим от неговия значителен
опит като журналист и издател.
Предлагаме ви някои интересни
цитати от неговите публицистични творби.
Из „Отечестволюбие, родолюбие и человеколюбие“
(„Гайда“, 1866 г.):
Любов към родината ни,
сиреч към мястото, в което сме
ся родили, и към народът, на
който принадлежим, е природна
у человека. Тя любов, когато не
е сляпа, умножава у нас добрите
чувства и ни най-малко не ни
удалечава от онази обща любов,
която е свръзка на цялото человечество.

Училище, мое любимо,
усмихвам ти се аз щастливо!
И всеки ден
ти си заедно със мен.
Учим от книжките си
златни
и получаваме знания
безкрайни.
С приятелите нови

Цялото человечество не е
друго освен една голяма породица, която има една майка –
природата, едно отечество – земята; че членовете на тази обща
породица не могат никак да живеят усамотени; че в състоянието на сегашният свят
колкото повече един народ е в
отношение с другите, толкоз повече е известен, честит и славен.
При това нека любим нежно нашата родна земя, нашите едно-

кръвни братия.
Из „Мисли на благоразумното
дете“ („Пчелица“, 1871 ):
Който говори, както
мисли, и прави, както говори,
той е почтен человек; ако искам
да съм почтен, трябва да говоря
всякога каквото мисля и да
правя, каквото говоря. Когато
злословя други человеци, одумвам ги, а с одумванието може да

тичаме по твоите стадиони.

сторя някому по-голямо зло, отколкото, ако би да му изгоря къщата. Никога не ще да похваля
человек, ако не е достоен за
похвала; защото ласкателите са
лъжци и ласкателството е измама.
Из „Предателство“ („Гайда“,
1866):
Нека вардим дълбоко в
себе си скрити сяка тайна, която
нам приятелите ни са поверили;
нека я не откриваме на никое
приискване, пред никое заплашвание, при никое насилие. В
искреността, с която е нам
някой человек открил сърцето
си, да търсим оръжие на отмъщение, поради това, че истият е
станал днес наш противник, той
е доказателство на най-голяма
подлост.
Из „Дето съм роден“ („Гайда“,
1867):
От сички народи на
изток и запад аз най-вече обичам моите съотечественици.
Народ природно благороден, с
ум разсудителен и сърце не лукаво, което имат свято наследие
от бащите си. На сичкий свят
давам аз ръката си, а сърцето си
на земята, дето съм роден.
Анелия КРУМОВА

Помагаме си в час
и пеем в захлас.
Уличище, мое любимо,
ти за мен си незаменимо!

Патрон си имаме,
любим!
И всеки тук при нас е
винаги неотразим!
Печелим състезания
безкрай.
Елате, тук при нас е
рай!

ни е забавно!
Славейковци, навсякъде представяме се
славно!
Славейков нужен ни е
днес!
И неговото име носим
с чест!

Габриела КАПАНДЖИЕВА и Теолина ВЕЛИЧКОВА, VI Е клас

В нашето „Училище
за шампиони“ винаги

Николай СТОЯНОВ
VI Д клас
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Още от ранни времена
хората по целия свят са изразявали мислите и чувствата си
чрез изкуството. През вековете
стиловете във визуалните изкуства (скулптура, живопис и
рисуване) са се променяли.
Тези различия отразявали промените във вярванията и традициите, които хората
поддържали, докато обществото се развивало. За изкуството може да се каже, че заема
особено място в дейността на
човека. Без него той би се
лишил от красотата и вкуса на
живота. Вероятно има основания за несъгласие с подобно
твърдение, защото продуктите
на изкуството не са жизнено
потребни на човека в неговата
борба за оцеляване. Човек би
могъл да живее години, без да
посети някоя изложба или без
да прочете една книга, но не би
могъл и седмица без храна.
За човека силата на изкуството е толкова насъщна,
колкото и удовлетворяването на
материалните му нужди за
храна и облекло. То не може да
нахрани гладния, нито пък да
облече голия, нито да излекува

болния в материалния смисъл.
Но ние не можем да си представим свят, в който няма музика
или багра, художествено слово
или скулптура. Затова изкуството играе решаваща роля в живота на човека. Важно е всеки
да се докосне до вълшебната му
сила и да почувства красотата
на музиката, литературата, изобразителното творчество.
Изкуството е израз на
емоция , на стил , на мнение. То
е гласът на определен човек
към света - това, което личността крие в себе си и иска и
другите да разберат. Важно е
всеки да се докосне до магическата сила на изкуството и да почувства вълшебството му. То е
едно от най-ценните неща,
които човек е създал. Изкуството променя погледа ми за
света, кара ме да се чувствам
добре. Не е важно дали възприемам с погледа, или със слуха.
Важното е, че реагирам с душата. Поглеждам една картина
и в нея виждам свят, един път
усмихнат, друг път тъжен, но
казващ много.
Да създадеш изкуство не
е лесно, а също и да го разби-

Бременна блондинка отива да провери пола
на бъдещото си дете. Докторът:
– Ще имате син.
– Не питам какъв ще е цветът на бебето, а
какъв ще е полът му!

ВИЦОВЕ

раш. Ние трябва да съумеем да

го почувстваме и да стане част
от нашия живот, тъй като ние
сме само прашинка в огромната
вселена и животът ни е само
един миг, а изкуство е имало и
ще има , преди и след нас. Изкуството, което може да ни направи по-добри, по-духовни и
по-щастливи!

Мехрибан ТАХИР

Разярена съпруга към съпруга си:
– Пешо, вчера оставих две бутилки водка в
хладилника. Защо сега има само една?
– Защото не съм я видял.
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Класиране
Арда (Кърджали)
- 18 т.
Сливен (Сливен) 15 т.

Броят е подготвен
от журналистически
клуб “Славейков”

Верея Волей - 11 т.
Казанлък - 10 т.
Средец - 5 т.
Царво - 3 т.
Дея - 0 т.
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