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Бих желала най-напред да Ви
попитам дали
Ви хареса прогламата, която
представиха
учениците, при връчването на
наградите „Даскеер“?
Всяка година учениците
ме изненадват с все повече умения
и възможности. Тази година беше
поредната изненада. Никога не
съм очаквал, че три часа ще ги
приема на един дъх, като десет
минути.
Какво е значението на
наградите „Даскеер“ за Вас?
Значението не е едно, те са
много. От една страна, те са създадени изцяло от ученици. Това ги
обособява като гражданско общество. Те самостоятелно създават нещо толкова уникално. Аз не
съм чувал никъде за подобни награди, не само в България. Те имат
мотивацията да извършат това и го
правят с огромно желание и успех.
От друга страна, това играе роля и
върху учителите. Всеки учител и
да казва, че не го интересува, това
не е така. Всеки се вълнува. Това е
едно огромно признание, което
всеки по достойнство приема. А
има и друго, и то е, че по този

начин учениците влияят върху цялостното управление на училището. Тази оценка, която
учениците дават на учителите,
чрез наградите, е закон за мен при
моята оценка на учителите. Това е
свързано с техните заплати и с
всичко.
Достатъчни ли са наградите „Даскеер“, за да се отблагодарим на учителите за
алтруизма и отдадеността?
Наградите „Даскеер“ са
много силен елемент за изразяване
на благодарност. Иначе учениците
трябва всеки ден да я показват.
Какъв би бил Вашият
съвет към учениците в УП?
Аз не бих казал, че трябва
да имам някакви препоръки. Защото аз, ако тръгна да си изказвам
мненията, то тогава ще се изгуби
това съдържание на наградите
„Даскеер“, което е в момента. Това
си е чисто ученическо мероприятие. То е оценка на учениците
към учителите. Аз се радвам, че в
годините тя така добре се наложи,
че никой не иска дори да експериментира при оценяването на Даскеерите. Всеобщото мнение е, че
това са едни награди, носещи положителни емоции и вълнения,
както у учителите, така и у учениците във всяка една посока.

А какво е сравнението,
което бихте направили, между
първите и последните Даскеери?
Всеки „Даскеер“ си има
своята емоция. Аз не мога да ги
сравнявам, защото винаги е имало
нещо уникално за всеки един отделен спектакъл. Както първите са
били уникални за времето си, така
и последните са уникални пък за
това време. В крайна сметка, важното е едно, а именно, че винаги
резултатът е бил много силно мотивиращ за всички.
А какво би било Вашето
послание към славейковци –
учители и ученици?
Моето послание винаги е
било едно и също. Да бъдем все
такива шампиони! След време,
дай боже, в монетния двор да
имаме монета, изработена на нашето училище. От едната страна
да са учениците с надпис – „Ние
сме щастливи, че учим в Средно
училище „Петко Рачов Славейков”, а от другата страна да бъдат
учителите с надпис – „ Ние сме
щастливи, че имаме такива уникални ученици”!
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Йоан Митев е бивш възпитаник на СУ “Петко Рачов
Славейков“. Сега, след като завърши основното си образование
в Училището за шампиони, той
е студент в Пловдивската академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. През
ученическите си години се изявява като талантлив актьор, а
освен това и много добър волейболист. Той неколкократно
участва в единственното по рода
си, сътворено от учениците на
СУ „Петко Рачов Славейков“,
шоу „Даскеер“. Неговият талант обаче далеч не е един, освен
с актьорство, той се занимава и
с фотография. За тазгодишното
предстваление „Даскеер“ Йоан
успя да се върне в Кърджали, за
да помогне на учениците в подготовката за Даскеерите и отново
се изяви с участие в представлението. Ето и няколко и думи от
него:
Знаем, че тази година си
се върнал в Кърджали специално, за да помогнеш на учениците в скечовете за Даскеерите и
разбира се, за да участваш,
какво преживяване за теб са те?
За мен Дакеерите са нещо
уникално! Надявам се, че си е за-

служавало. За мен това усещане е
неописуемо!
Миналата година ти също
си участвал в шоуто, можеш ли
да направиш сравнение между
тазгодишните и миналогодишните Даскеери? Какво беше поразличното тази година спрямо
миналите?
За мен тазгодишните бяха
специални, защото, въпреки че завърших миналата година, на мен
отново ми бе даден шанс за изява.
Както се казва: „Веднъж и завинаги Славейковец“! Абсолютно никаква разлика нямаше, освен
вълнението, разбира се! Със сигурност не мога да кажа кои Даскеери
бяха по-добри.
Сещаш ли се за някой
гаф по време на Даскеерите?
В момента не се сещам за
конкретен случай, но по време на
репетициите, гофове колкото щеш
ха-ха...
Всички знаем, че имаш
голям талант като актьор, мислил ли си някога да го развиваш
занапред?
Да, бих искал да се занимавам с това, но за всичко има време.
С какви трудности си се
срещал в училище, преди да завършиш? Кой е бил предметът,
който си считал за най-неприятен?
Трудности със сигурност
съм нямал и това е благодарение на
учителите и на съучениците ми!
Нямам най-неприятен предмет,
просто не ми вървеше особенно по
някои предмети.
Сега, след като си завършил, ти учиш фотография, с
какво те привлече тя? Откога се
занимаваш с нея?
Ооо... С фотография се занимавам съвсем отскоро. Привлече
ме, защото има много общо с рисуването, просто се използва фотоапарат, а не молив. И по двата

начина може да създадеш шедьовър!
Какво означава за теб да
се занимаваш с фотография?
Имаш ли и други любими изкуства, кои са те?
Имам всъщност доста любими изкуства. Например рисуване, танци, пеене (въпреки че
грача), волейбол и други, но това
са главните!
Имаш ли любими теми и
мотиви в твоите фотографии?
Какво те вдъхновява да снимаш?
В моменто не ми остава
много време да снимам за собствена изгода, защото имам семестър
за завършване.
Според теб учениците ще
продължат ли и в бъдеще да организират Даскеерите и как виждаш нашето училище след 10
години?
Силно се надявам да продължат! Това е едно от култовите
мероприятия в града ни. Всяка година залата се пълни на макс! След
10 години виждам само и един-

ствено напредък и развитие найвече!!!
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Шестнадесетото издание
на наградите
„Даскеер” премина под мотото
„Класическият
ученик на „Славейков”. Водещите Йоана и
Николета разказаха с подробности за деня на
славейковеца, за неговите ценности и за уважението към учителите, за приемствеността
между поколенията и усещането, че ученикът на „Славейков” е единствен по рода си. За
поредна година учениците от
най-голямото училище в Южна
България, СУ „Петко Рачов Славейков” ни накараха да се насладим на смесицата от
тържествени слова, скечове,
танци, песни и всякакви ученически приумции. Тричасовото шоу
не може да бъде описано, то
трябва да се усети. Една традиция беше спазена – единствена в
родината ни и уникална по рода
си. И докато има такива талантливи ученици и такива прекрасни учители, тази традиция
ще продължава да съществува.
Защото традициите са създадени, за да се спазват. В „Славейков” правят точно това.
Супита Шенкова е на-

стоящият председател на Ученическия парламен към СУ „Петко
Рачов Славейков“. Тя е главен
организатор в подготовката и
провеждането на Шестнадесетото
издание на годишните награди
„Даскеер“. Ето какво тя сподели
тя за училищния ни вестник
УПКО:
Като за начало ми е много
интересно да разбера какво
значи за теб да бъдеш председател на УП?
Да бъда председател на УП
е наистина голяма отговорност, но
и удоволствие за мен. Гордея се с
това, че всички вие ми отдадохте
възможност да покажа какво мога.
Трудно ли е да се работи с
многото ученици в УП, които
имат различни интереси и собствени мнения?
Имам един наистина страхотен екип. Хиляди благодарности
за всичко, което направиха до момента. Всички те имат различни
мнения и, разбира се, отстояват позициите си, което ме кара да се
чувствам много добре, защото
всички те са доста силни личности
Би ли могло да се нарече
предизвикателство това?
Разбира се, че това беше
истинско предизвикателство за
мен, но за мое огромно щастие,
обичам и се справям с всички предизвикателства.
Като сме тръгнали да го-

ворим за предизвикателства,
какво ще ми кажеш за това да
организираш наградите Даскеер?
Даскеер. Дори самото име
на това уникално прежияване ( и не
само) ме кара да настръхвам. Преминаваш през хиляди емоции, но
накрая всичко това може да те накара плачеш от щастие. Това беше
най-уникалното предизвикателство
за мен. Гордея се с това, което направихме.
По скалата от 0 до 100,
каква е тръпката да знаеш, че
един спектакъл зависи от теб?
Тръпката от това да знаеш,
че голяма част от нещата зависят от
теб е, не 100, а 1 000.
Защо е нужно едно училище да има УП?
Знаете ли, УП не е само затворен кръг от хора, които обсъждат различни теми и
организират много мероприятия.
Ние сме едно семейство, което с
всеки изминал ден става все по-голямо и добро.
А ти самата какво би посъветвала бъдещите председатели на УП?
Тъй като съм в самото начало не мога да посъветвам бъдещите председатели, но мога да
кажа само едно-с упоритост всичко
се постига.
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На 09.03.2017г. в 17:30 часа в Актова зала №1 на СУ„Петко Рачов
Славейков“ се проведе тържество
под наслов „Двоен празник е за нас
- заедно сме с мама в час“. Тържеството подготвиха двадесет и
девет деца от 2.”В” клас с помощта
на своята класна ръководителка
госпожа Бонка Стамболиева. В
сценария децата включиха и своите
родители, които заеха ученическите места и отговаряха на въпроси, свързани с учебното
съдържание за втори клас. В училището с изучаване на чужди
езици, гостите се насладиха на песента „Щом щастлив си“, изпълнена от децата на шест различни
езика. В раздел народно творчество
бяха включени две народни песни
и народни приказки: българска,
турска и ромска. Атрактивно бяха

изпълнени и песните „Като мама“
и еврейската песен „Тази игра“.
Второкласниците предвидливо се
бяха постарали да подготвят още
една мила изненада - грамоти и
малки подаръци за своите майки и
баби. След празничната програма и
родителите, и учениците се чувстваха изключително развълнувани и
доволни от преживяното. Родители
споделиха, че са останали впечатлени не само от труда и старанието
на деца, но и от педагогическия
такт и грижите на учителите. Добавиха също, че да се върнат във
втори клас е било вълнуващо изживяване. На въпроса по какъв начин
успява да мотивира учениците за
сериозна работа, ръководителката
на клуба Бонка Стамболиева
обясни, че не й е било трудно да
мотивира децата - в началото са

Николай е ученик в 6. Д
клас. Според неговата класна,
учителката по български език и
литература Ани Димитрова,
той е изключително любознателен и поддържа отличен успех по
всички предмети. Най-много от
всичко обича да чете и да пише
стихотворения. Голямата му
мечта е в най-скоро време да издаде своя стихосбирка. Участва в
много конкурси за лично творчество.
Сам ли реши да пишеш
стихове или някой те подтикна и
на теб ти хареса?
Моята майка също е писала
стихове. Когато го разбрах, реших
и аз да опитам. Много ми хареса.
Оттогава, щом нещо ме развълнува
или вдъхнови, аз сядам пред белия
лист.
Знаем, че ти върви по
всички предмети, как успяваш
да се справяш едновременно с
писането и ученето?
Справям се, защото се

опитвам да разпределя правилно
времето си. За мен на първо място
са уроците, а след това е всичко
останало. За писането няма определено време, когато се вдъхновя и
сядам да пиша.
Кой е любимият ти
автор, а имаш
ли любимо
произведение?
Любимият
ми автор е Антоан дьо СентЕкзюпери, а
любимото ми
произведение е
„Малкият принц“.
Занимаваш ли се с други извънкласни дейности?
Посещашам клуба по шах, защото
той развива логическото ми мислене, а и обичам да играя шахмат.
Кое цениш най-много в
живота?
В живота ценя най-много

участвали петнадесет ученика, но в
процеса на интересните дейности
броят на учениците, участващи в
проекта, е нараснал до двадесет и
девет.
Мероприятието се проведе от клуб
„ Българският език - моят ключ за
успех“ по проект „Училище за
шампиони”; Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж.

Хрисина ПОПОВА
Симона ГОДУМОВА

три неща: здравето, семейството и
приятелството. Здравето, защото е
най-важно да си здрав. Семейството, защото се грижим едим за
друг, а приятелите, защото „Приятел в нужда се познава“!
Можеш ли да се определиш като щастливо момче?
Мога да се определя като
щастливо момче, защото имам от
всичко по колкото ми трябва, за да
съм щастлив.
Как се виждаш в бъдеще?
Все още не знам какъв ще
съм в бъдеще, но се надявам каквото и да избера, най-вече да съм
щастлив Човек.
А какви са мечтите ти?
Мечтая да избера нещо,
което да направи живота по-лесен
и да оставя следа след себе си.

Интервюто взе:
Емилия МОЛЛОВА
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След това ме попита дали
искам да съм неговото момиче…
и аз приех.
След онази нощ нещата се
промениха малко. Станахме дори
по-близки и отпреди, успях да го
убедя да се откаже от дрогата, а
година по-късно заживяхме заедно.
Точно като в приказките
нали? Да, беше прекрасно. Но
всичко хубаво си има и край.
Две години по-късно, ние
някак си се отдалечихме. Той бе
до късно на работа или поне на
мен така казваше. Вярвах му до
едно време. После постепенно
доверието ми в него намаля. Когато се прибираше, виждах белези по ръцете му. В началото не
обърнах внимание с мисълта, че
може би са отпреди, когато още
се дрогираше. Но след толкова
години би трябвало да са избледнели, нали? Една вечер реших да
го проследя. Отиде в някакъв
клуб. Казаха ми, че напоследък
често го посещава. Влезнах
малко след него и го видях с игла
в ръка. Той също ме видя. Хвърли
иглата и тръгна към мен, но не
желаех да го слушам, просто излязох и си хванах такси до
вкъщи. Малко след мен се прибра

и той. Започна да обяснява защо
го е направил. В онази нощ беше
първият ни скандал, след който
последваха още и още.
Не издържах вече. Продължаваше да се прибира дрогиран и един ден се изнесох, без да
кажа и дума. След това телефонът ми прегря от звънене. Неговият номер беше изписан на
екрана след всяко позвъняване.
Накрая просто го изключих.
Няколко дни по-късно получих обаждане от непознат
номер. Когато вдигнах, ми съобщиха, че е приет в болница и
трябва да отида спешно. И още
преди човекът да се доизкаже, аз
вече тичах натам. Каквото и да
беше станало през изминалите
седмици, аз все още го обичах.
Когато пристигнах, попитах за
номер на стаята и по най-бързия
начин се запътих натам. Щом отворих вратата, го видях да лежи

на болничното легло, по-блед отвсякога. Бях уплашена до смърт.
Сърцето ми туптеше, сякаш
всеки момент щеше да пробие
гръдния ми кош. Приближих се и
го докоснах. Студ! Това бе единственото, което почувствах. Седнах до него на леглото и се
вгледах. Имаше тъмни кръгове
под очите, лицето му бе изпито,
сякаш не бе ял от много време.
Докторът влезна и въпросът
„Какво му е?” сякаш сам се изплъзна от устните ми. Лекарят ме
подкани да седна отново, а това
не вещаеше нищо добро. Поех си

дълбоко въздух няколко пъти и го
погледнах решително, подканвайки го да говори. Оказа се, че
все пак имаме тайни един от друг.
Той бе болен от рак. И заради
приема на дрога, нещата са се
влошили. Имал е десет, може би
дори петнадесет години, а сега
има едва няколко месеца. Тази
новина ме срина. Няколко месеца?!? Та на кого биха стигнали
няколко месеца? Когато докторът
излезе, се обърнах и видях, че е
отворил очи и ме гледа. Не издържах. Само при мисълта, че никога повече няма да видя очите
му, никога повече няма да почувствам устните му, се разплаках. Плачех като малко дете,
загубило любимата си играчка.
Той се изправи едвам и ме прегърна, а това само ме накара да се
разплача още повече. Как да кажа
„Сбогом!“ на това? Как да кажа
„Сбогом!“ на единственото нещо,
което обичам толкова силно? Как
да кажа „Сбогом!“ на моя живот,
моя свят, моето всичко? Невъзможно е…
След като се успокоих, го
попитах защо не ми е казал. Отговор не последва, само каза, че
иска да прекара последните си
месеци с мен така, сякаш болестта не съществува и всичко е
наред. Не можех да му отнема
това желание, може би последно.
Съгласих се.
Седмица по-късно го изписаха от болницата. Прибрахме
се вкъщи. Най-после у дома.
Както си лежахме, изведнъж той
се изправи и отиде до един от
шкафовете, от който изкара нещо.
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Дойде до мен и ме изправи, а той
падна на колене пред мен. Каза,
че планът не бил такъв, но иска
да се възползва максимално от
времето, което му остава. „Аз не
съм мъжът, който заслужаваш, не
съм идеален и ти си се уверила в
това неведнъж. Често съм те наранявал с необмислени действия
и думи, но ти винаги ми прощаваш. Не съм този, който ще може
да е до теб завинаги, но искам да
прекарам малкото време, което
имаме, заедно. Може би след половин година няма да ме има,
може би ще си отида по-рано. Но
дори тогава аз няма да спра да те
обичам. Мъниче мое, ще се омъ-

Иван Герганов, бившият
възпитаник на СУ „Петко Рачов
Славейков”, сега е студент по
математика в Университета в
Единбург, Шотландия, висше
училище, което е в топ 25 в
света. Докато беше ученик в
“Славейков“ името му бе известно с ненадминатите постижения като участник в
Школата по математика с
ръководител Вълчо Милчев. Да

жиш ли за мен?”. И аз плачех, отново. Обичах го и винаги ще го
обичам!
Седмица по-късно беше

сватбата.
Седем месеца по-късно,
той почина. В деня на погребението слънцето грееше силно,
сякаш се опитваше да ни накара

припомним само някои от неговите отличия: Златен медал от
EXPO SCIENCE EUROPE 2012,
Русия, юли 2012; Бронзов медал
от International Science Fair,
Хонг Конг, октомври 2012; Участие в отбора на България в
EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL 2013, Абу Даби; Първо
място в Международно състезание по математика за учениците от средните училища в
град Скопие, май 2013; Второ
място в Международния конкурс
„Математика и проектиране” в
Москва, май 2012; Грамоти за
отлично представяне в ученическите секции на Пролетните
конференции на Съюза на математиците в България – 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 – рекордно
постижение за випуск 2015 в
България; и много други.
След завършването на
учебната 2016 година за учени-

да не тъжим за него, защото сега
е на едно по-добро място. Преди
3 месеца разбрах, че съм бременна. Когато му казах, видях
усмивката, в която се бях влюбила преди години. А сега, той
дори няма възможността да види
сина си. Един от приятелите му
ме попита дали съжалявам, че го
срещнах. Аз само го погледнах и
му отговорих с „Не!“. Никога
няма да съжалявам за това, че
срещнах човека, който ми показа
какво е истинска любов.

Разказ от
Ангелина ВАНЧЕВА

ците от прогимназиален етап
на обучение в СУ "Петко Рачов
Славейков", стартира лятна
школа по математика, в която
Иван обучава малките славейковци. Той е човек, който се е потопил изцяло в света на
математиката и точно заради
това на нас ни е интересно да
разберем неговото мнение за литературни типажи като Дон
Кихот и Хамлет.
Необходими ли са техните качества в реалния живот,
или са напълно излишни и носят
дори страдание на този, който
ги проявява? Математиката е
точна наука, но в много отношение изисква творческа мисъл,
така че трябва да разбираш характерите на тези герои.
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В днешно време, когато цялото общество иска да си достави
бързо удоволствие по всевъзможни
начини, без да мисли за последствията и без да иска да положи

усилие, са ни нужни много качествата на Дон Кихот и Хамлет.
Хамлет иска да защити честта си и
се заема да отмъсти за несправедливата смърт на баща си. Дон
Кихот се самопровъзгласява за
рицар и, обричайки сърцето си на
своята дама Дулсинея, тръгва на
пътешествие, в което се стреми да
помага на бедните и онеправданите. Разбира се, в сегашното общество има много малко личности,
които биха следвали същите морални ценности и биха понесли
всички недостатъци на това да си
добър към другите и да се опитваш
да им помогнеш. Мнозинството от
хората мислят тези ценности за
остарели и овехтели, прекалено
консервативни за техните разбирания.
Какво представлява лу-

достта на Дон Кихот според теб?
На пръв поглед, лудостта
на Дон Кихот е свързана с това как
той вижда света около себе си –
вятърните мелници са великани,
кръчмите са омагьосани замъци, а
техните сервитьорки са красиви
принцеси. Ако прехвърлим героя
на Сервантес в наши дни, лудостта
му няма да е свързана с това, че
вижда света по собствен начин, а с
това, че се опитва да му помогне
да стане по-добър. В наши дни
това не се толерира.
Мислиш ли, че Хамлет е
способен на действие или е
съзерцателна натура, неспособна
да взима дръзки решения? Може
ли историята му да се нарече
"трагедия на интелектуалеца"?
Още в началото на про-

изведението на Шекспир, датският
принц решава, че ще отмъсти за
баща си. Има моменти, в които той
показва и своята съзерцателна натура - монологът му при срещата
му с Офелия - и е разколебан дали
отмъщението е правилната по-

Броят е подготвен
от журналистически
клуб “Славейков”

стъпка. В крайна сметка, когато настъпва времето за решителни действия, той се дуелира с Лаерт.
Историята на Хамлет е трагедия и
е такава, заради ценностите и моралния път, който датският принц е
решил да следва.
Чувстваш ли, че ти
трябва смелост да бъдеш свободен, да отстояваш своята свобода
в свят, пълен със забрани и
ограничения? Или не чувстваш
своята свобода застрашена?
Смелост трябва, но трябва
и решителност и увереност в правотата на действията ти. Човек сам
решава колко е свободен и как
определя своята свобода. Някои
искат да чувстват вятъра в косите
си. Други искат да не се занимават
с нищо. Трети искат хората около
тях да са щастливи. Има различни
видове свобода. В зависимост от
това, какво за теб е свободата, разбираш и колко смелост ти трябва,
за да я постигнеш. За мен лично,
свободата по-скоро е вътрешен
мир, а не състояние, свързано по
някакъв начин с нещата, които ме
заобикалят.

Продължава в брой 6

Разговора проведе:
Емилия МОЛЛОВА

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

