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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„Училището за шампиони“ изпрати
своя випуск 2018 г.
Златенмедал и купа Гран при от кмета
на Петрич за Анелия Крумова
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Финален концерт по проект
„Училище за шампиони”
Продължава на страница 3.

Скаутски лагер по
проект „Училище за шампиони“
Продължава на страница 2.

Славейковци в кампанията
„Написаното остава. Пиши правилно!“
Продължава на страница 4.

Читател № 1 за
2017 година
Продължава на страница 3.

Голям успех! Волейболистите на „Славейков“
първенци в групата на световното в Бърно
след победа над Франция
Продължава на страница 3.
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Златен медал и купа Гран при от кмета на Петрич за Анелия
Продължение от стр. 1

Ученичката
от 10"б" клас
на СУ "Петко
Р а ч о в
Славейков"
се завърна от
град Петрич,
където
бе
поканена, за
да
получи
наградата за
първото
си
място на националния литературен конкурс "Южни слънца".
Гимназистката пътува с учителката
си по български език и литература
Антония Маровска. Двете са тандем и в съставянето на училищния
вестник "УПКО".
С голяма изненада след
преминаване на официалното
награждаване Анелия получава

покана от журито да остане още
малко, тъй като за нея нещата не
са приключили. Освен наградата
за първо място в авторитетния конкурс, талантливата девойка е обявена за носител на купата Гранд
при на кмета на град Петрич. Тя не
може да скрие вълнението си от
голямото отличие, както и специалното отношение, което получава
там.
Първият човек в училище,
с когото споделя впечатленията си,
е директорът Милко Багдасаров.
Той, от своя страна, коментира, че
купата на Анелия ще заеме едно от
централните места на стената на
славата, която става все по-богата
и се разширява обсега на постиженията.
Другата седмица "училището за шампиони" ще посрещне
златните медалисти от републи-

канските финали по волейбол 1112 клас. Редом с тях ще бъде представена и аплодирана Анелия,
която вече няколко години е неизменен лауреат на множество литературни и журналистически конкурси.

Скаутски лагер по проект „Училище за шампиони“
Продължение от стр. 1

Военният лагер в село
Широко поле за пореден път стана
център на ученически лагер, този
път скаутски, организиран от СУ
„Петко
Рачов
Славейков“.
Събитието се проведе три дни – от
11.05 до 13.05. Учениците от 5 до
11 клас тръгнаха от двора на училището в петъчния следобед.
След като приключиха с разпъването на палатките за вечерта, се
проведоха състезания по футбол,
баскетбол, дърпане на въже,
стрелба с въздушна пушка и стрелба с лък. Ръководителите на групата, Гроздан Грозев и Димитър
Георгиев, внимателно наблюдаваха и оценяваха как се справят
децата, като по-късно през деня
бяха раздадени грамоти за всички
участници, както и награди за присъдени първо, второ и трето място.
Няколко от по-големите ученици
не пропуснаха възможността да се
качат до крепостта Моняк и да се

насладят на невероятната гледка.
По-късно, вечерта, цялата група се
събра около лагерния огън. На
следващия ден дойдоха още помалки дечица със своите майки и
бащи. За тях отново бяха подготвени интересни и развлекателни
занимания, връчени грамоти, както
първо, второ и трето място. При
спортните лагери печеливша е
комбинацията от отборни игри,
колективни мероприятия, разнообразието от възрастови групи и
състезателния дух и енергия сред
децата. Лагерите също така предлагат възможности учениците да
се сблъскат за пръв път с препятствия, с които трябва да се справят сами на място, а това е важно
качество, приложимо и по-нататък
в живота. Спортните занимания
също така събуждат у най-малките
чувство за независимост, учейки ги
да усвояват нови умения сами, а
това само по себе си допринася и
за тяхното самочувствие. В лагерната среда те също имат възможност да отстояват своята позиция и
дори да разрешават спорове по
отношение на правилата на игра.
Самите
родители
споделиха
доволни: „Като родители винаги
търсим начини да дадем на нашите деца най-добрите изживявания,
а един спортен лагер е прекрасна
възможност те да прекарат време,
изпълнено с позитивни преживявания и игри“.

Малките
славейковци
отпътуваха обратно в ранния следобед, а останалите ученици се
насладиха на хубавото време и
чудесната природа. На следващия,
последен ден, с дружни усилия
отново събраха палатките и се
върнаха в град Кърджали.
Ангелина ВАНЧЕВА
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Финален концерт по проект „Училище за шампиони”
Продължение от стр. 1
На 29 май 2018 г.
/вторник/ от 18:30 часа в
Дома на културата се проведе заключителният концерт по проекта "Училище
за шампиони", който бе
реализиран от СУ "Петко
Рачов Славейков" и бе
финансиран по ОП "Наука
и образование за интелигентен растеж".
Поводът за събитието бе
приключването на двугодишния проект, който даде
възможност на много ученици от всички възрасти да
бъдат включени в интересни извънкласни дейности
за обогатяване на знанията, уменията, интересите и
талантите си.
„Българийо, ние
сме твоите деца – различни по възраст, по пол, и по
вяра“ – това бяха въвеждащите думи на водещите,
чрез които те описаха найважната цел на проекта за
шампиони, а именно учениците да се научат на толерантност към различните
етноси и създадат приятелства помежду си – „ Като
славейковци сме достойни
наследници на своя патрон
Петко Славейков, на нашите родители и на нашата
земя. Устремени сме нагоре и затова девизът ни е
„Учи, печели, конкурирай,
очаровай“, ние завоюваме
много медали, награди,
печелим състезания и конкурси и участваме в проекти. Но това, което наймного ни отличава, е взаимното доверие, приятелството и съпричастието
към чуждата болка. Единни
сме в различията си, обединява
ни
добротата,
човечността и уважението

един към друг. Това са
качества, които успяхме да
развием и като участници в
проекта „Училище за шампиони“. 19 клуба с ръководители, над 1200 участници в различни дейности,
привлечени родители –
едно голямо семейство,
което доказа колко сме
силни когато сме заедно”.
Приятна атмосфера бе създадена след
мотивиращо-благодарствената реч на човека, който
вярва в нас, гордее се с нас
и ни обича – директорът ни
Милко
Багдасаров.
Настроението бе повдигнато от младите таланти на
Кирил Кирев, които отправиха певчески поздрав.
След тях сцената се
изпълни от най-малките ни
приятели
от
клуб
„Българският език – моят
ключ към успеха“, с ръководител Калинка Жисова,
които представиха съвременния вариант на драматизацията „Дядо и ряпа“.
Участниците от клуб „Живо
наследство“, заедно със
съучениците си от други
клубове, показаха своята
убеденост, че за да стигнеш по-далеч, трябва да
знаеш откъде си тръгнал
чрез танцова композиция –
израз на богатата душевност на нашия народ.
Ръководителката
Яна
Лаплева сподели, че е
горда и щастлива от рабо-

Читател № 1 за 2017 г.
Продължение от стр. 1

С над 160 прочетени
книги само за миналата
календарна година e седмокласникът от "Славейков"
Николай Стоянов... Добре се
справя в ролята на библиотекар за един ден!
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тата си с толкова готини
хора.
Следващите
изпълнители бяха най-малките
танцьори,
които
съвсем скоро - на 1 май заеха първо място на
общоградското награждаване с участието на над 40
формации.
Величка
Мартинова, която е тяхна
ръководителка, е много
доволна от това, че децата
са се справили чудесно, и
се радва, че са били широко усмихнати. Основната й
цел през изминалите две
години била децата да
научат колкото се може
повече български хора, но
освен на тях, са обърнали
и внимание на хората на
различните етноси – турско
хоро,
сиртаки
(гръцко
хоро), еврейски танц. Найголемият подарък за нея е,
че никога в групата не е
имало проблем относно
това кой какъв е и от какъв
етнос е, а всички са приятели, обичат се и се уважават. За следващите участници българският език
беше по-труден от всичко.
Но те успяха не само да го
научат, а станаха автори на
собствени стихотворения и
показаха, че могат да
бъдат добри ученици.
Маргарита
Демирева,
която е тяхна ръководителка би искала проектът да
продължи, за да може
децата да бъдат още подобри.

Преди да започнат
дейността си в клуба, учениците от клуб „Шарени
ритми“, с ръководител
Галина Стефанова, дори
не знаели, че могат да танцуват, но с много труд и
упорита работа се превърнаха в таланти и заслужиха овациите на публиката, след като представиха
хореографиите си.
Останалите изненадите поднесоха малките
артисти с голям талант –
децата
от
клуб
„Българският език – моят
ключ към успеха“ с ръководител Бонка Стамболиева.
По иновативен начин те
представиха диалекти от
различни краища от страната, които бяха включени
в хумористични сценки.
Дейността в клуба им
помогна да повишат успеха
си по български език и да
постигнат целите, които
бяха заложили в началото
на проекта.
В края на ученическия спектакъл всички
участници
изпълнихме
песента „ Моята хубава
страна
е
България“.
Сцената беше изпълнена с
усмивки и ведро настроение. Всички ние, учениците, сме благодарни за
възможностите за развитие, които ни даде проекта.
Създадохме нови приятелства, научихме се да работим в екип и придобихме
много нови знания и умения. От името на всички
нас: „Благодарим ви учители!“.

Анелия КРУМОВА

Голям успех! Волейболистите на „Славейков“
първенци в групата на световното в Бърно
след победа над Франция
Продължение от стр. 1

Отборът на СУ „П.Р.Славейков“, който представя
България на световното първенство по волейбол в Бърно,
зае първо място в предварителната група, след като разгроми европейския шампион Франция. След тази своя
победа нашите момчета влизат в групата на 16-е найдобри отбори, които продължават битката за европейската купа.
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Славейковци в кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“
Продължение от стр. 1

Кампанията
„Написаното остава. Пиши
правилно!“ на Института за
български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при
Българската академия на
науките, цели да привлече
вниманието на учениците
и родителите, законодателите, медиите, експертите
– учители, изследователи,
университетски преподаватели, институциите,
свързани с образо-

ванието, към огромното
значение на образованието и науката (и на грамотността като тяхна предпоставка) за развитието на
обществото.
Учениците от 9. и 10. клас
от Средно училище „Петко
Рачов Славейков“ в град
Кърджали се присъединиха към кампанията
„Написаното остава. Пиши
правилно!“.

Мероприятието се проведе по инициатива на
преподавателката по
български език и литература Антония
Маровска. Учениците
взеха участие с желание в диктовките и в
обсъждането на
възможните грешки.

В класните стаи беше
поставен плакат с логото на кампанията, бяха
раздадени и стикери
„Написаното остава.
Пиши правилно!“.
Симона ГОДУМОВА

„Училището за шампиони“ изпрати своя випуск
2018 година
🎈🎓🎉
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