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Талантите от Журналистически клуб „Славейков” с ръководител Антония Маровска
бяха оценени достойно на Националния журналистически
конкурс „Григор Попов”. Възпитаниците на СУ “Петко
Рачов Славейков” спечелиха колективна награда за училищния
вестник УПКО в раздел: Вестници на хартиен носител. Призът бе получен от
редакционната колегия на вестника по време на специалната
церемония по връчване на наградите. В направление: Публицистични материали за
вестник, раздел: Интервю, индивидуална трета награда получи деветокласничката
Наджие Мехмед . Ученичката
участва в конкурса с интервю,

озаглавено „Движение „Ръка за
помощ“ е вече на двадесет!
Снежана Сиракова: Вярвам в
доброто!“.
Националното състезание се организира за пети път
от Центъра за ученическо техническо и научно творчество с
подкрепата на Министерството
на образованието и науката, Националния дворец на децата,
Регионалното управление на
образованието и община Разград. В конкурса са участвали
244 творби на 153 индивидуални участници и 41 колектива.
Комисията, която класира творбите, бе в състав: Иван Джебаров - публицист, белетрист,
Галина Маринова – публицист,
Димитър Петров – публицист,
краевед, Марина Бенова - жур-

налист, кореспондент на БНР и
Петър Петров - журналист. Наградите бяха връчени на специална церемония в читалище
„Развитие 1869“ в град Разград.
Поздравления за успехите на Журналистически клуб
„Славейков“, който вече дванадесет години издава вестник
УПКО, мотивира учениците да
откриват интересите си, подготвя ги за бъдещо професионално развитите, провокира ги
да бъдат активни в отборни занимания, да умеят да работят в
екип, но и индивидуално, разкривайки най-силните си
страни!

Кристиан Бъчваров
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Неспирно
в директорския кабинет
на Милко Бaгдасаров влитат деца, за да
се похвалят с
успехите си.
Така е и през
тази седмица
с акцент върху
каратето. Отборът на спортен клуб "Арес" Кърджали, в чийто състав влизат доста малчугани от СУ
"Петко Рачов Славейков", се завърна от град Лесковац, Сърбия,
с множество медали. Арзу

Шенер от 3 "е" клас е горд притежател на цели 4 медала - 2
златни, 1 сребърен и 1 бронзов.
Йешим Осман от 4"б" клас
също има четири медала от Лесковац - 1
златен и
3 сребърни. С
по един
сребърен
медал са
третокласниците
Йеткин
Осман и
Илкер

Рамадан. Николай Костов от 3
"е" клас е с бронзов медал. Тези
награди не са новост за учениците на "Славейков", тъй като те
редовно се връщат от международни състезания по карате с
пълен набор медали. Заслуга за
успехите на малките каратисти
има сенсей Пенчо Стоянов, ръководител на клуб "Арес", на
когото училището изказва огромна благодарност.

Жулиде
Муталибова
от 4"е" клас
на СУ "Петко
Рачов Славейков" в
Кърджали се
класира на
първо място с
47 точки на
областния
етап на националното състезание "Знам и мога". Комплексното съревнование специално за
четвъртокласници, което е с
ранг на олимпиада и се организира от Министерството на образованието и науката, често
затруднява много бъдещите прогимназисти. Постигнатият от
Жулиде резултат й дава правото
да се яви на националния кръг
на "Знам и мога", който ще се
проведе на 7 и 8 април в град

Ямбол. Съгласно регламента на
олимпиадата право на участие
имат всички ученици от страната, които през настоящата
учебна година са в четвърти
клас и са заели първо място на

трето място според броя на точките. На трето място с 42 точки
/само една по-малко от необходимите за класиране/ е Еда Хайрула от същия клас. Двете
момичета са постоянни участници в олимпиади и други състезания по математика, в
момента очакват класирането от
областния етап на Математическото кенгуру. За тяхната добра
подготовка грижа и заслуга
имат класният ръководител
Анета Визева и втората учителка Мария Никова.
Заедно с Жулиде в националния
кръг на "Знам и мога" ще
участва заелата второ място на
областния Мелтем Юсуф от СУ
"Христо Ботев", гр. Джебел.

областните кръгове. Националната
комисия номинира допълнително 14 ученици от цялата
страна, които са заели второ и
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С авторската си поема на
тема "Separating them was the
best decision" Емилия Моллова
от 9"б" клас на СУ "Петко Рачов
Славейков" се класира на трето
място в страната на Националното състезание по творческо
писане на английски език.
Олимпиадата се организира за
пета поредна година от фондация "КОРПлюС". След второто
място на Васил Перчемлиев
преди 4 години класирането на
Емилия е действително голям
успех и показва стабилната подготовка по езика на Шекспир,
която учениците получават в
"училището за шампиони". Преподавател по английски и на
двамата е Цветана Лафчиева.

От явилите се 16 ученици от 9
клас на националния кръг на
състезанието по креативно писане две ученички са от едно
училище - "П. Р. Славейков",
Кърджали, което също е своеобразен рекорд, тъй като това е
единственото училище с двама
представители на финалния
етап в цялата страна. Малко не
достигна на Ангелина Ванчева
от 9"а" клас да прави компания
на Емилия в челната тройка. И
двете момичета са главни редактори на ученическия вестник
"УПКО" и имат многобройни
постижения по български език и
литература, а вече и по английски.
Цветана Лафчиева е един от
младите и амбициозни преподаватели в СУ "П. Р. Славейков".
От години съзнателно отделя
време и усилия за подготовка на
учениците си за състезанието по
креативно писане със същата
настойчивост, както и за олимпиадите по английски език,
които влизат в календара на
МОН. За да участват в творческата надпревара, учениците

пишат есе, разказ, поема по една
от предварително зададените от
организатора теми. В практиката на Цветана Лафчиева се
оказва, че гимназистите възприемат този вид литературни произведения много добре и са
особено силни в поемите, благодарение на които заучават и подобре английската лексика. В
рамките на няколко часа учителката им дава различни упражнения, като например японската
техника за римуване Хайку, с
които те боравят изключително
лесно и пишат действително
прекрасни литературни произведения в мерена реч.
Общо 4823 ученици от 6 до 12
клас се явяват тази година на
състезанието по творческо писане. Церемонията по официалното награждаване на
победителите, сред които и нашата Емилия, ще се проведе на
22 април 2017 г. в Американския
университет в Благоевград.
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Исторически ден за Кърджали. България призна града
ни за столица на толерантността. Това подчерта в словото си пред препълнената зала
на театъра, където се провежда
националната конференция под
наслов „Ден на толерантността
и междуетническата подкрепа в
Кърджали“ градоначалника
инж. Хасан Азис. На нея присъстват ученици и студенти от
19 града на страната, сред които
Пловдив, Варна, Ловеч и др. С
нея страната ни и Кърджали отбелязват 74 години от Холокоста и спасяването на
българските евреи. Инициативата е на СУ “П. Р. Славейков“ и
клуб „Историка“, ръководен от

преподавателя Димитър Димов.
Конференцията е подпомогната
от посолството на Държавата
Израел и общественикът Яков

Днес в учителската стая
на СУ "Петко Рачов Славейков"
се проведе едно трогателно награждаване - не за постижения
или медали, а за спасяване на
човешки живот. Пред погледите
на учителите и приятелите си
благодарствени писма получиха
петима ученици от гимназиален
етап на обучение. Те са се притекли на помощ на възрастната
жена, в чийто апартамент избухна пожар, като практически
са я спасили, изгасявайки огъня
и извеждайки я от помещението
преди да пристигнат органите за
специализирана помощ.
Денис Рамадан и Айлин Мустафа от 12"г" клас, Джанан
Юсуф от 10 "б" и деветокласничките Наджие Мехмед и Мехрибан Тахир получиха
благодарствени писма, подписани от Щерьо Милчев - начал-

ник на Районното управление,
гр. Кърджали при ОДМВР Кърджали, за своето геройство.
С вълнуващи думи писмата
връчи Вяра Алексиева - инспектор Детска педагогическа стая.
Тя пожела на младежите да за-

Джераси. На нея присъстват
посланиците на Държавата Израел Н. Пр. Ирит Лилиян, посланикът на САЩ Н. Пр. Ерик
Рубин и посланичката на Азербайджан Н. Пр. Наргиз Гурбанова. Форумът е подпомогнат и

пазят завинаги тази топлина в
сърцата си и да я предават на
своите връстници. "Вашата постъпка е достойна за уважение и
пример! Полицейските органи
разчитат на повече граждани с
будна съвест и съпричастни към
ежедневната ни дейност, като
Вас!", се казва в писмото.
По думите на Вяра Алексиева
90-годишната жена е нямала

от Института за Холокоста и човешките права в Ню Йорк и Израелско - българският институт.
С тяхно съдействие на форума
пристигнаха Ести Садс и Джари
Аурети. Първият е преживял
Холокоста, а вторият спасяването на българските евреи.

шанс без намесата на младежите. Те излизали от училище,
когато видели пушека и чули
вика за помощ. Без да се замислят дори, се втурнали към последния етаж на близкостоящия
блок. За да достигнат до пострадалата жена, Денис трябвало да
разбие вратата. Изключил тока,
угасил огъня и заедно с момичетата извели и успокоили жената.
Тези деца са героите на нашето
време, за тях трябва да пишем и
тях да даваме за пример. Не
подминават зов за помощ, дори
не помислят за своята безопасност. Аплодисменти за стореното и много благодарности
получиха днес петимата ученици! Дано има повече като тях!
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В наши дни все повече и
повече хора не могат без нощните клубове. Това е тяхното забавление и развлечение. Но
дали трябва да е така? Накъде
отива светът ни, ако това евтино

само, ниски морални ценности
и нужда от развратни развлечения. Едва ли предците ни, от
които имаме толкова велик пример, са посещавали такива
места. А ние какъв пример ще
оставим на децата си? Няма как
от нещо мръсно (нощните клубове), да излезе нещо чисто
(достоен пример).
Д. В. :
‘’Много хора имат лошо мнение
за нощните клубове. Аз не намирам нищо лошо в това, поне

и изкуствено забавление може
да се нарече приятно или развличащо!? Попитахме няколко
тийнейджъри каква роля в живота им имат дискотеките и клубовете и дали това е добро или
зло? Ето и отговорите им:
А. К. :
‘’Нощните клубове никога не
биха повлияли добре на хората.
Силна музика, алкохол, цигари,
те изграждат в децата, а и не

На 16.02.2017г. се проведе благотворителният концерт за болното момче от
левкимия – Дани. В концерта

веднъж в месеца да излезеш с
приятели да се позабавляваш.
Смятам, че много хора не знаят
значението на думата "нощен

се включиха местни танцоьори и певци. Специални
участници бяха прекрасната
Дивна и новоизгряващата
звезда – Сузи.
Кой е любимият ти
стил музика?
Нямам любим стил музика. Тази, която се докосва до
мен, е любимата ми музика. С
годините вкусовете се променят,
ако до вчера хип-хопът е преобладавал в плейлиста ми, днес
може да е хаус музиката.
На каква музика зала-

клуб". Повечето ходят и пият
без мярка, други се правят на
"баровци", а аз специално ходя,
за да се забавлявам. Обичам
силната музика. Разбира се, че
силната музика мога да си я слушам и вкъщи, но там е различно. Светлините,
атмосферата, различните стилове музика и естествено компанията могат да направят едно
страхотно парти.’’
Х. П.
Аз съм ЗА нощните клубове, защото човек по някакъв начин се
разведрява и разнообразява. Но
това, разбира се, има, и минуси,
ПРОТИВ съм, защото много
хора употребяват известно количество алкохол или наркотици, което ги кара да вършат
лоши неща.
В. Й.
Анкетата направи:
Естела Москова

гаш по своите участия?
Залагам на хип-хоп с
примеси на поп и трап музика.
Поне засега.
Благодарение на какво
успяваш да се развиваш толкова бързо?
Да бъда честна, баща ми
има най-голямо влияние и
трябва да съм най-благодарна на
него. Той ми дава огромен старт
с името си. Аз съм много целеустремена.
Продължава на стр. 7
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Няма нещо, което да си поставя
за цел и да не го постигна. Инатът, за добро или лошо, ми помага в музиката и мечтите ми,
свързани с музиката.
Вълнуваш ли се за новата си песен? Какви очаквания имаш?
Вълнувам се, естествено,
искам да видя реакциите на феновете ми, силно се надявам да
им хареса песента и да се забавляват, толкова колкото и аз докато записвах.
Как и къде искаш да се
видиш след 10 години?
Искам да продължа да се
развивам в музикалния бизнес с
подкрепата на родителите и
приятелите ми, да се забавлявам много, да завърша образованието си, за да имам още
повече време за музиката.
Искам да се променя личностно, след 10 години да съм

Дали човекът е независим? Не! Отговорът на този въпрос откриваме още в древни
времена. С появата на първите
богове човечеството е загубило
свободата си завинаги. Хората
си мислят, че се нуждаят някого
или нещо. Религията им дава
сигурност, но им отнема свободата и съответно поражда зависимост. Зависимост към
чувството, че някой там горе ги
пази. Казват, че евреите, водени
от Мойсей към Обетованата
земя, не знаели какво е свобода,
затова са искали да се върнат в
Египет. Но дали те са били ос-

по-търпелива млада дама, с
която родителите ми да се гордеят.
От колко годишна се
за-

нимаваш с музика?

От бебе. Не помня момент, в
който музикат не е била част от
живота ми. Нашите са ми разказвали, че още докато съм
била пеленаче, са ме взимали
със себе си на участия.
Какво обичаш да пра-

вободени само с напускането на
Египет? Дори тогава не са освободени, отново нещо им е връзвало ръцете. Отведени са от
робство под формата на физически труд само за да се подчинят на сляпо и да бъдат роби на
собствената си психика. Мисля,
че са искали да се върнат само
защото това е по-лесният вари-

виш през свободното си
време?
Да дразня сестра си
(смее се)! Шегувам се, обичам
да дразня всички. Не, сериозно,
слушам музика, излизам с приятели,обикновените неща за момиче на моята възраст.
Ходила ли си на други
благотворителни концерти?
Разкажи ни малко повече.
За жалост съм била на
доста благотворителни концерти. Животът ми е да помагам - това ме прави щастлива.
Каква е тайната ти за
успех?
Постоянство! Ако не се
откажеш, рано или късно ще
постигнеш това, което искаш.
Стига да знаеш какво искаш, а
аз знам много добре какво
искам. Така че - мечтайте и не
се отказСимона Годумова и
вайте!
Христина Попова

ант.Така сме устроени, че

сме готови на всичко, само и
само да видим физически.
Малко са хората, които могат да
видят невидимото.
„Да, но това е минало, все сме
се променили.“ Не.
Петър Петров
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Къде се чувстваш по-свободен - в България или в Единбург, а може би не си се
замислял?

Зависи. В България имам
свободата на родния език, приятелите си, контактите си в обществото. В Единбург имам една
по-различна свобода. Аз избирам
как да протече денят ми, с кои хора
да се видя, кога да се храня, кога да
спя. Самотата е свобода. Разбира
се, самота в големи количества не
е препоръчителна. Затова съм
щастлив, че съм в България през
половината от годината. Така имам
възможността да използвам доб-

рите черти и на двата вида свобода.
Поставя ли твоето ежедневие някакви казуси, които
изискват да упражниш своето
право на избор?
В момента ежедневието ми
се състои единствено от избори,
които трябва да направя сам. В огромна част от времето в момента,
те се свеждат до това да реша, например, какво ще вечерям, но колкото и маловажно да изглежда
това, само човек, който не го е правил, не знае колко е трудно. Ше-

гата настрана, но първите много
важни избори в академичното и
професионалното развитие на чо-

Радостта в очите на децата –
това е най-голямата отплата!
Лицата детски да усмихнеш
и в тях с радост да надникнеш.

века, се правят след края на ученическите години. В момента, аз съм
доволен от своите.
Как правиш своите избори, колеблив ли си?
Много често взимам решенията в последния момент, но не
мисля, че това е, защото съм колеблив. По-скоро така съм настроен.
Не мога да си наложа да свърша
нещо много преди крайния срок.
Това е една от лошите черти в характера ми.
Допускал ли си големи
грешки и на какво те учат те
евентуално?
Всеки човек допуска
грешки. Реално, в момента е минало твърде малко време, за да
оценя дали дадено мое решение е
било правилно, а тези, за които е
минало достатъчно време, нямат
същата тежест, като решенията,
които взимам сега. Пък и грешката
е субективно понятие. Важното е,
като осъзнаеш, че нещо е било
грешка, да се стремиш да не го повтаряш.
Интервюто взе:
Емилия Маллова

Във теб искрицата гори
и стопля детските души.
Огромна сила е необходима,
но знай, ще бъдеш ти за тях завинаги
незабравима!
Кристиан Бъчваров
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