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Цветелина Карамфилова е родена на 20 юни 1999г.
Тя е ученичка в 11. клас в СУ
”Петко Рачов Славейков” с
класен ръководител Веселина
Черкезова. Цветелина и нейната съученичка Сиел Шефкетова от Школата по
математика, заедно със своя
учител Вълчо Милчев, се представиха отлично на 17-та Национална конференция по
математика във Враца. Цветелина се класира за един финален конкурс-интервю, който
предстои да бъде насрочен
след около две седмици в Института по математика и информатика на БАН. До този
суперфинал достигнаха общо
15 ученици от цялата страна –
победители от двете състезателни сесии във Враца – по математика и по информатика.
От тези финалисти специална
комисия ще оизлъчи двама български представители за международна шестседмична
изследователска школа през лятото в САЩ. Ще отбележим,
че сред тези 15 финалисти повечето са ученици в математически гимназии – от
другите училища има предста-

вители само на Американския
колеж в София и на Средно
училище „Петко Рачов Славейков” в Кърджали.
Защо ти харесва математиката? Как се събуди интересът ти към нея?
Отдава ми се математиката и от 5. клас ходя на СИП.
След това в 8. клас започнах да
пиша проекти, които са в дадена математическа област.
Проектите, по които съм работила, са в областта на алгебрата, малко от теорията на
числата и комбинаторика.
Кой от форумите,
които посещаваш има най-голямо значение за теб, като математик?
Всеки от форумите е отделно важен сам за себе си,
както за всичи останали, така е
и за мен.
Имаш ли други интереси и какви са те?
Харесва ми химията. В
7. клас, когато започнах да уча
химия, тя ми заприлича на математика с нейните химични
уравнения, но сега вече ми харесва не защото намирам при-

лика между математиката и химията. Харесва ми като предмет.
Интересуваш ли се от
мода, от изкуство? Вълнува
ли те красотата на живота?
Не се интересувам чак
толкова от изкуство, малко повече се интересувам от мода, но
ме вълнува красотата на живота.
Обичаш ли да четеш
книги? Коя ти е любима?
Предимно чета задължителната литература, понякога
чета и други книги. Всяка
книга крие своя ценност.
Какво мислиш да
учиш след 12. клас?
Още не съм решила
какво ще продължа да уча след
12. клас, но обмислям няколко
варианта. Те са свързани с математиката в посока информатика или с химия и биология.
Според теб математиката ли е най-важна в живота, или книгите и силата на
словотѝ?
Според мен не само математиката е важна, а и силата
на словото. Защото те са свързани. Например математическите проекти не могат да се
обяснят без силата на словото.

Разговора проведе:
Христина ПОПОВА
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Как се прави училищен
вестник? Как се подбират темите в даден брой? Каква е
технологията на издаване?
Тези и още много други въпроси разискваха днес на съвместна среща в актовата зала
седмокласниците от клуб „Свят,
човек и слово“ с ръководител
Диана Паслиева и учениците от
9-ти класове, посещаващи клуба
„Млад журналист“, ръководен
от Антония Маровска. Възпитаниците на госпожа Паслиева се
бяха подготвили със свои
кратки разработки по теми, из-

Авторска задача на учителя по математика Вълчо Милчев е публикувана в новия брой
на американското списание
School Science and Mathematics.
Тя е под номер 5435. Читателите на списанието от цял свят
са призовани да изпращат в редакцията решенията си в срок

до 15 април 2017 година. Авторите на нови задачи в този брой
са от САЩ, Испания, Румъния и
България. Задачата може да се
види на адрес
http://ssma.org/publications/.

брани от тях върху книга на
Емил Конрад. Седмокласниците
прочетоха свои размисли
върху книга на Емил Конрад. С
това те показаха начина си на
мислене и изразяване на идеите
си. По-големите пък – младите
журналисти, прочетоха части от
свои интервюта и есета, поместени в училищния вестник
„УПКО“. Анелия Крумова от
клуб „Млад журналист“ разказа
за технологията на издаване на
училищния вестник „Упко“.
След това Анелия Крумова, като
човек с опит и няколко публика-

ции във в. „Нов живот“, отговори на множество въпроси,
поставени от любопитните седмокласници. Срещата завърши с
идеи за съвместно сътрудничество между двата клуба по отношение бъдещата
журналистическа работа и издаването на училищния вестник
на славейковци „УПКО“. Мероприятието се проведе в рамките
на проекта „Твоят час“.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
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С невероятен успех за
Средно училище
„Петко Рачов
Славейков” приключи 17-та Национална
конференция на

Ученици , учители и родители от СУ „Петко Рачов Славейков“ се насладиха на
представлението, подготвено от
учениците от клуб „Млади будители“ по проект „Училище за
шампиони“ по оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“ Темата бе „Познатият и
непознатат Банго Васил“, или как
ромската общност в България праз-

Ученическия институт по математика и информатика, която се състоя от 13 до 15 януари във Враца.
Единадесетокласничките Цветелина Карамфилова и Сиел Шефкетова заедно със своя учител по
математика Вълчо Милчев бяха
кърджалийските участници в на-

ционалния математически форум.
Двете ученички се представиха
убедително пред журито от професори и доценти от БАН и се наредиха сред победителите.

нува настъпването на Нова година.
Това е поредната изява на младите
будители, които преди седмица
поставиха представлението „Рекламата в историята – една не/възможната връзка“, както и рецитал по
стихове на Дамян Дамянов. В подготовката на дейностите се включиха и клубовете „Живо
наследство“ и „Природозащитници“, , които помогнаха за сцена-

рия, за подготовката на интериора
за представлението. Ръководителят
на клуба Димитър Димов има още
много идеи, които чакат да бъдат
реализирани. Предстои, организирано от няколко клуба, представянето на обичая Сирни заговезни,
които се празнува на 26.02.2017 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
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Календар за 2017 година в
два екземпляра получи директорът
на СУ "Петко Рачов Славейков" в
Кърджали Милко Багдасаров. Подаръкът идва специално от Националното издателство "Аз Буки".
Това е официален календар на Министерството на образованието и

Какви положителни промени очаквате през новата 2017
година?
Х: Промени през новата 2017г.
очаквам най-вече в хората. Доброто
е заложено у нас и силно се надявам тази година това да проличи.
Когато ви се предостави възможност да направите едно добро дело,
направете го, не мислете за последствията. Пуснете доброто да тече
през нас.
Н: Нека е успешна 2017 на всички
и нека всичко, за което си мечтаят,
да се превърне в реалност. Колкото
се отнася до мен аз не обичам
очакванията. Понеже колкото повече очакваш, толкова повече се
разочароваш тогава, когато не се
случи очакваното. Но все пак.
Очаквам хората да бъдат по-добри.
Очаквам да бъда щастлива, аз и хората около мен. Очаквам да постигна успехи в учебен план.
Очаквам хубост и цветност. Дано
очакванията не се превърнат в тъга.
А: Повече разбиране и съгласие

науката, като на страницата на
месец ноември е снимката на единадесетокласничката Ирена Христова.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

между всички хора. По-добра подготовка за всичко като цяло от
страна на държавата и не само.
Живеещите или обикалящите тела
с мозък да бъдат малко по-чувствителни, малко повече човечност и
доброта, защото, както се казва,
доброто побеждава. Всички българи да погледнат отвъд нещата, с
оптимистичен поглед, от друга
гледна точка. В какво всъщност се
е превърнала страната ни, да се
опитат да не допускат да става позле.
A: Не бих казала, че имам големи
очаквания от новата 2017 година.
Но искам да се променя. Искам да
съм по-твърда и решителна, да отстоявам себе си повече. Стремя се
към положителна промяна, опитвам се да премахна негативното от
живота си. Искам и имам много
неща за доказване на себе си, а и
на другите. Но главно на себе си.
Всеки човек се надява с началото
на новата година и той да започне
нещо ново в живота си. Това,
обаче, зависи единствено от нас.
Ако ние не се стремим към новото
и по-доброто, то няма и да го получим. Няма да ни падне от небето.
Й: През 2017 се надявам близките
ми и аз да сме здрави. Искам да се
усъвършенствам в любимото си занимание - музиката. Надявам се да
се класирам за хубава паралелка
след 7. клас в СУ „П.Р. Славейков“.
И като цяло се надявам годината да

е здрава и да няма международни
конфликти.
E: Нова година, ново АЗ! Е да, ама
не. Според мен, ако човек иска да
промени нещо, и то било най-вече
в самия него, не трябва да чака да
дойде следващата година, за да
вземе окончателното решение да го
направи. Ако наистина си се решил
и си си поставил за цел да промениш нещо в себе си, то е без значение дали започва нова година, нова
седмица, нов ден или каквото и да
е друго. Ако наистина искаш да
промениш нещо и се стараеш, то
ти ще успееш. Новата година носи
може би нови надежди за нещо подобро, по-хубаво, но ако самият ти
не си се решил да промениш наистина нещо, то няма да стане, пък
ако ще и на всеки ден да е Нова година. За да промениш нещо, ти
трябва да бъдеш наистина убеден и
мотивиран, че ще се опиташ да го
направиш, дори и да не успееш.
Ако само очакваш и се надяваш да
стане нещо ново и по-хубаво, то
няма как да успееш. А когато се
решиш да направиш това нещо, новото, хубавото, то действай, без
значение дали е нова година, или
петък 13-ти!

Анкетата изготви:
Христина ПОПОВА
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5 години. Изминаха 5
дълги години от смъртта му. А
споменът за него е все още толкова ярък в съзнанието ми. Сдържаната усмивка, блестящите очи,
всеки път щом ме погледнеше,
топлите прегръдки, към които
бях пристрастена. Помня и не
мога да забравя. А и не искам.
Никой не иска да забравя хубавите моменти, нали така?
Бях в 11 клас, когато го
видях за първи път. Както обикновено се разхождахме с момичетата зад училище по време на
голямото междучасие. Бяхме се
запътили към беседката, където
обикновено седим. И тогава го
видях. Облегнат на стената, с цигара в уста, слушаше разговора
на, предполагам, приятелите си.a
И тогава ме погледна. Сякаш времето спря. Дълго се вглеждах в
очите му, които тогава ми се сториха по-дълбоки от морето и потъмни от нощта. Имаше нещо в
тях, подканващо, опитващо се да
ме предизвика да направя нещо,
за което после ще съжалявам.
Още тогава, в онзи кратък миг,
когато очите ни се засякоха,
знаех, че той е човекът, който ще
промени живота ми, който ще го
разтърси из основи.

Вторият път, когато го
видях, беше в коридора на училището. След първата ни среща, ако
въобще мога да я нарека така,
разпитах за него. Никога преди
не го бях виждала в училище, затова предположих, че е нов. И
бях права. Оказа се, че се е преместил едва в началото на втория
срок, защото са го изгонили от
старото му училище, заради непристойно държание и наркотици.
Разбира се, след това започнах
да се интересувам все повече от
него. В училище бързо стана
едно от „лошите момчета”.
Всички момичета бяха полудели
по него. Всяка, която се престрашаваше да му признае чувствата
си, биваше грубо отблъсквана.
Винаги съм мразела момчета като
него – надутите богаташчета,
които си мислят, че могат да постигнат всичко, защото мама и

татко имат пари. И именно затова
бях много изненадана, когато
осъзнах, че всъщност изпитвам
някакъв интерес към него. Но хората са казали „Не съди за книгата по корицата”.
Едно нещо мога да кажа
със сигурност – той беше красавец. Разбира се, когато кажа красив, повечето момичета се сещат
за Брат Пит. Не, неговата красота
беше просто… обикновена. Не е
русият, синеок красавец, сякаш
излязъл от някоя приказка. Всъщност беше пълната противоположност – с тъмни коси и очи, в

които винаги можеш да видиш
онова особено пламъче, онова
предизвикателство, с леко, едва
забележимо наболата брада.
Висок, но не прекалено, не мускулест, а просто стегнат, той излъчваше някакъв особен чар и
магнетизъм, които те привличат
така, както магнитът привлича
желязото. Беше красив, това е неоспоримо.
Видях го отново едва на
следващата година. Първият учебен ден не беше нищо особено,
поне в началото. Рано ставане,
един час оправяне и след това отново на училище. По време на
церемонията, за която аз, разбира
се, отново бях закъсняла, както
всяка година, докато се оглеждах
за познато лице, срещнах нечии
очи, гледащи право в мен, сякаш
опитващи се да прогорят дупка в
лицето ми. И... това беше той.
Беше си абсолютно същият – същите очи, същите коси и устни,
които като че ли винаги бяха извити в самодоволна усмивка.
През цялото това време, в което
не го бях виждала, се хващах, че
доста често мисля за него – дали
е добре, какво прави, дали продължава да пуши и приема ли наистина дрога. И ето че сега го
виждах, а аз просто стоях на едно
място и го гледах, може би вече
около пет минути. И когато се
осъзнах, той беше на две крачки
от мен, отново гледащ ме с онзи
предизвикателен поглед, с който
ме стрелна и първия път. И тогава проведохме първия си разговор. Представихме се един на
друг, макар отлично да знаех кой
е той.

Продължава на стр. 7
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Разменихме си няколко
думи за това как е преминала ваканцията, каза ми, че от известно
време събира смелост да ме заговори, нещо, което искал да стори
още първия път когато ме видял.
Естествено бях изненадана. Не
мислех, че е човек, който би се
страхувал да заговори момиче,
след всички, на които беше отказал по един особено груб начин.
Говорихме още известно
време и всъщност той се оказа
доста приятна компания. Имах
чувството, че с него мога да говоря за всичко, без да се притеснявам.
И така след още много
разговори, когато се засичахме
някъде, ние станахме изненадващо близки. Той не бе лошо
момче, дори да имаше такъв
имидж в училище. Напротив, когато бяхме сами, той се държеше
мило и я нямаше онази арогантна
усмивка, сякаш бяха двама различни човека. Разбрах много
неща за него – как когато бил помалък се страхувал от това да
остава сам на тъмни места. Каза
ми, че пуши от 15-годиша
възраст, а взема наркотици от 16.
Каза ми и причината, заради
която е започнал да ги приема –
едва когато е бил на 14 години,
майка му умира при катастрофа,
а баща му пропива. И започва да
го бие всяка вечер, след обилно
количество алкохол. Макар да не
е имал тежки наранявания, все
още някои белези си личат. Каза
ми, че когато за пръв път взел
наркотик, чието име не запомних, вечерта, когато се прибрал и
баща му започнал да го бие, не
усещал нищо. Абсолютно нищо.
И така се започнало. Той не бе

зависим от наркотиците, поне по
онова време. Попитах го, защо
не спре, а той ми отговори, че
просто не иска, чувства се добре,
когато от време на време приема
малки дози.
Към края на годината с
него бяхме по-близки отвсякога.
Нямаше тайни, нямаше лъжи.
Бяхме като брат и сестра, като
изключим чувствата, които изпитвах към него. Наричаше ме
неговото мъниче, защото в
сравнение с него не бях особено
висока. Получих така мечтания

по-голям брат, а аз глупачката
реших, че трябва да се влюбя в
него. Страхотно, нали?
Балът наближаваше, а аз
все още нямах кавалер. Е, не ми
и трябваше де, но все пак щеше
да ми е неловко да съм единствената без партньор. И когато един
ден бяхме у нас и гледахме филм,
той ме попита дали искам да
отида с него на бала. Изненадах
се, защото мислех, че той вече
има дама, но въпреки това приех.
И ето, че балът дойде.
Беше весело. Всички танцуваха и
се веселиха много. Към края на
вечерта, той ме изведе навън и
ме поведе към гората, а отлично
знаеше, че вечер ме е страх да
влизам в нея. С всяка стъпка влизахме все по-навътре и аз стисках все по-силно ръката му. По

едно време спря и ми каза да си
затворя очите. Въпреки че и дотогава не виждах абсолютно
нищо и се препъвах във всеки
паднал клон, ги затворих и той
ме поведе напред. Когато най-накрая ми позволи да си отворя
очите, останах сразена. Намирахме се близо до езерцето с
малкото водопадче и поляната,
обсипана с най-различни цветя.
Имаше малка пътечка от свещи,
водеща до голям кръг отново направен от свещи, а в него пишеше „Обичам те, мъниче мое!”.
Разплаках се. И вие да бяхте на
мое място и вие бихте се разплакали. Той застана пред мен и ми
каза, че още когато ме видял за
пръв път на онази беседка, нещо
го стегнало в гърдите. Не разбирал какво му става и какви са
тези чувства. И ме проучил, разбрал много неща за мен, а след
това често се хващал да ме наблюдава. И тогава, след цяла година, се престрашил да ме

заговори и постепенно осъзнал
чувствата си.

Следва в брой 5

Разказ от
Ангелина ВАНЧЕВА

broi 4 sait_Layout 1 15.2.2017 г. 19:01 Page 8

8

Брой 4, 2016-2017 година

Символ на
нашата национална идентичност, древен
произход и народностна мощ
Чл.15.(1) Националното знаме на Република България е национален символ, който изразява независимостта и
суверенитета на българската държава.
(2) Националното знаме на Република
България е трицветно: бяло, зелено и
червено поле, поставени водоравно отгоре надолу. При поставяне на националното знаме във вертикално
положение цветовете се подреждат от
ляво на дясно –бяло, зелено, червено,
гледано срещу знамето.
(3) Националното знаме има правоъгълна форма. Полетата на отделните цветове са еднакви по размер и са
разположени по хоризонтала на правоъгълника.
Закон на Държавния печат и Националното знаме на Република България,
обнародван в ДВ, бр.47, 24 април
1998г., изм.ДВ, бр.69, 3 август 1999г.
Символно значение на цветовете на
българското знаме:
БЯЛО – символ на свободата, на чистотата и надеждата, на духа и духовността
ЗЕЛЕНО – символ на красивата
българска природа, на зелените гори и
полета
ЧЕРВЕНО – символ на пропитата
кръв в българската земя, кръвта на загиналите за
свободата на родината
мвлно значение на Цта държава.симостта и суверенитета на българската

Първите знамена, в които трите
български цвята са в днешния порядък, са знамето на Старозогорските
въстаници от 1875 г. и на Врачанския
комитет от 1876 г. Върху избора на
българско национално знаме оказва
най-силно влияние знамето, ушито от
дъщерята на Иван Параскевов – Стиляна Параскевова, в румънския град
Браила и предадено на българските
доброволци, участващи в Руско-турската война – второто известно опълченско знаме след Самарското. То е
квадратно, с лъв и надпис „БЪЛГАРИЯ“ в средата. Това знаме днес е част
от колекцията знамена на Националния военноисторически музей.
След Освобождението първата
българска конституция, приета на 16
април 1879 г., в член 23 определя, че
„българското народно знаме е
трицвѣтно и състои отъ бѣлъ, зеленъ и
червенъ цвѣтове, поставени хоризонтално.“
През 1947 г. към знамето, в левия
горен ъгъл на бялото поле, се добавя
гербът на Народна Република България, който остава до 27 ноември 1990
г. На тази дата текстът в конституцията е променен и гербът е премахнат. Промяната е в сила до приемането
на четвъртата конституция на България

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.
Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.
Паднаха борци безчет
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим.
Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.
Чл. 1.Гербът на Република България е
държавен символ,
който изразява независимостта и суверенитета на българския
народ и държава.
Чл. 2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв
на тъмночервено поле във формата на
щит. Над щита има голяма корона,
първообраз на която са корони на
български владетели от Втората
българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът
е поддържан от два златни короновани
изправени лъва, обърнати към щита от
лява и дясна хералдическа страна. Те
стоят върху две кръстосани дъбови
клонки с плодове. Под щита през
краищата на дъбовите клонки бяла
лента с трикольорен кант е изписано
със златни букви

( 1863 – 1931)
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