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Анелия
Крумова от 9
“б“ клас на
СУ „Петко
Рачов Славейков“ в
Кърджали се
класира на
второ място
за есето си в
престижния 21-ви национален
литературен конкурс „Живеем
в земята на Ботев” – конкурс,
посветен на годишнината от
подвига на Христо Ботев и неговата чета. Призьорите ще
бъдат наградени на официална
церемония във Враца по време
на провеждането на Ботевите

дни 2017.
Анелия получи признание и за
своето есе по една изключително съвременна проблематика – злоупотребата с
наркотични вещества. На Националния конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът
– свободен и независим” в Благоевград деветокласничката бе
класирана на трето място.
Ангелина
Ванчева от 9
„а” клас от
екипа главни
редактори на
училищния
вестник
„УПКО“ пък

завоюва престижното трето
място на същия конкурс за
разказа си „Изповедите на Тим
Райдър“.
Христина Попова от 9
“б“, която също е
в редколегията на
училищната
медия, получи поощрителна награда за есето си.
Учител на трите
момичета по български език и литература и ръководител на
клуб „Журналистика“ е Антония Маровска.

Грамоти за отлично представяне от министъра на образованието и науката проф. Николай
Денков заслужиха единадесетокласничките от СУ „Петко Рачов
Славейков” Сиел Шефкетова и
Цветелина Карамфилова за участието си в 19-я Национален
конкурс “Млади таланти”. Сиел
получи и една от големите награди от 1000 лв. Преподавател
по математика и на двете е ръководителят на Школата по математика при СУ „П. Р. Славейков“
Вълчо Милчев. Церемонията по
награждаването бе в четвъртък в
министерството на образованието и науката. Грамотите на
първенците връчи лично министър Николай Денков. Той посочи, че целта на конкурса
„Млади таланти“, който е част от
съпътстващите инициативи на
рамкова програма „Хоризонт

2020“ на Европейския съюз, е
да дава стимул на младежи
между 14 и 21 години с интерес
към науката да развиват и изявяват знанията и уменията си.
Журито на конкурса класира на
първите три места проектите
„Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата
константа“ на Чавдар Лалов от
Математическата гимназия „Гео

и „Търсене на променливи
звезди в разсеяния куп
NGC7243“ на Симона Христова
от Природо-математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе, и Теодор Алексиев от СМГ "Паисий
Хилендарски" - София. Всеки
проект получава и парична награда от 1500 лв.
Освен трите големи награди, журито присъди и поощрителни награди по 1000 лв за проектите
„Точка на Микел и други забележителни точки в триъгълника“
на Сиел Шефкетова от СУ
„Петко Рачов Славейков“ Кърджали, „Obitcoin – криптоакции за дигитални кооперативи“
на Звездин Бесарабов от Националната Природо-математическа
гимназия „Акад. Л. Чакалов“ в
София.

Милев“ - Плевен, „Сортиране на
пермутации от положителни
числа с обръщане“ на Василена
Цветанова и Радослав Димитров
от Математическа гимназия
„Акад. Кирил Попов“ - Пловдив,
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Това се случи на провелото се
ученическото първенство за
юноши 11-12 клас в град Добрич.
Момчетата на Павел Митев,
които представяха Кърджали,
спечелиха и четирите си мача
(срещу Ябланица, Варна, Добрич
и Бургас) с категоричен резултат
от 3:0 без нито един загубен
гейм. На финала нашите волейболисти отново надминаха всички

За втора поредна година
най-голямото кърджалийско училище „Петко Рачов Славейков“
изпрати своя представителна
група на 4-те Световни ученически спортно-образователни игри
в гръцката столица Атина.
Баскетболистката Деница Делчева от 9“а“ клас заедно с волейболистите Калина Узунова /9“в“/,
Иван Замфиров и Валентин Хад-

републикански шампиони по волейбол за 2017 година.

очаквания и надвиха отбора на
София. Така заслужено станаха

жийски от 11“г“ клас, водени от
треньора Димитър Георгиев, бяха
избраниците на „училището за
шампиони“. По принцип право
да представя държавата на Световните ученически игри има
училището, класирало най-много
отбори на републиканските финали на Ученическите игри, организирани от Министерството на
младежта и спорта и Мини-

стерството на образованието и
науката. Определянето на найдоброто училище се извършва от
Българска асоциация Спорт за
учащи, която е член на Международната ученическа спортна федерация (ISF).
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На 25 април клубове от
проект „Училище за шампиони“
посетиха интересни национални
обекти в София. Националният
археологически институт с
музей при БАН отвори врати за
клуб „Млад археолог“ с ръководител Венелин Башев. Археоло-

гическият музей е най-големият
в България и със своите експозиции е един от най-важните
центрове в страната за популяризиране миналото на днешните
български земи. Учениците чуха
интересни разкази за съкровищата в България, а също така им
показаха накити и глинени съдове от различни епохи. Видяха
облеклото на войските в древността, а специално внимание
бе отделено за новооткритото
съкровище – Надсентмиклош,
събирано от втората половина
на VII до края на VIII век, а депонирането му се поставя в средата на IX век според
археолозите.
Клубовете „Виртуален
свят“ с ръководител Мая Стойчева и „Журналистика“ с ръководител Антония Маровска бяха
любезно приети в София Тех
Парк по случай Деня на отворените врати в научно-технологичния парк. Учениците посетиха
интерактивната изложба „Марс
отблизо“ на National Geographic,

където чрез марсоход влезнаха
директно във виртуалната реалност и усетиха невероятното
преживяване да стъпят на Червената планета. Тестваха антигравитационен тренажор, който
създава усещането, че сякаш се
движат по повърхността на планетата. Тренажорът имитира налягане, при което човек усеща
едва 20% от теглото си, а очилата за виртуална разходка и
специално разработеното видеосъдържание направиха Марсианската разходка реална.
Учениците се запознаха с интересни факти за човешкия път
към Марс, както и с проучвания

за провеждане на бъдещи изследвания. Имаха възможност
да си направят селфи в скафандър и да си вземат спомен от
своето марсианско приключение. Изложбата е разположена
на територията на Бизнес инкубатора, където се разработват
иновативни продукти в областите на информационните, телекомуникационните технологии,
науки за живота и зелената
енергия.
Славейковци посетиха
Лабораторния комплекс в Тех
Парка, който има 11 лаборатории - 6 в областта на информационните и комуникационните
технологии (ИКТ) и 5 в науките

за живота и енергията. Техническият сътрудник Паола Петкова разведе учениците из
Лаборатория „3D креативност и
бързо прототипиране“ и Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“.
Едната от 6-те лаборатории е
Лабораторията по високопроизводителни изчисления (HPC=
high performance computing). На
нейна територия се намира Су-

перкомпютърът.
Лабораторията прави
своите научни разработки в областта на физиката, биофизиката, медицинската физика, а
също така създава нови информационни продукти. Физикът
Иво Илиев презентира работата
и устройството на Суперкомпютъра. Машината, струваща 1 000
000 лева, подпомага изчислителния процес в природните науки
и инженерните дисциплини,
които изискват голям изчислителен ресурс и имат широко научно и икономическо
въздействие. Използва се още за
краткосрочни синоптични прогнози, изчислителна биология,
работи за областта на наномедицината, астрофизиката и др.

Ангелина ВАНЧЕВА
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В СУ „ Петко Рачов Славейков“ наред с английски и
немски език, усилено се изучава
и испански. Магдалена Дичева е
преподавател по испански език.
Обичана от учениците, тя успява да ги завладее с методическия си такт и човешки чар.
Винаги завладява със своите
разкази за интересната култура и обичаи на испанците.

Как съдбата Ви свърза
с този език?
Да, наистина, точно съдбата е тази, която ме свърза с
Испания и испанския език.
Преди години аз и моето семейство заминахме за Испания и се
установихме там. Заобичах испанския език още преди да замина, защото бях започнала
предварителна подготовка.
Имах късмета да усвоя езика с
лекота, благодарение на ежедневната ми комуникация с испанците и на дългото ми
пребиваване там.
Какво Ви върна в Бъл-

гария?
Решението ни да се върнем в България не беше продиктувано от някаква конкретна
причина, по-скоро беше съвкупност от редица обстоятелства, като носталгията по
родината, най-вече от страна на
съпруга ми, също и започналата
тогава световна икономическа
криза, която много засегна Испания.
Има ли други езици,
които Ви привличат, и смятате ли, че ще Ви е трудно да
ги научите?
Всеки език според мен
има свое собствено очарование,
енергия и въздействие, но смятам, че възприемането и усвояването му е строго
индивидуално за всеки човек.
Аз лично харесвам италиански,
португалски и руски и не мисля,
че бих се затруднила в изучаването им. С удоволствие бих приела подобно предизвикателство.
Труден ли е испанският
за преподаване и изучаване от
учениците?

Испанският език е изключително приятен и благозвучен. Не бих казала обаче, че е
лесен за научаване. Точно затова смятам, че желанието, мотивацията и постоянството от
страна на учениците са ключови
за успешното му усвояване.
Дали е труден за преподаване не бих казала, за мен е едно
приятно предизвикателство.
Стремя се да провокирам интереса на учениците, да ги заинтригувам и да създам
положителна нагласа, готовност
и желание за изучаване на един
нов и непознат за тях език.
Имат ли желание да научат езика вашите ученици?
Определено мога да
заявя, че повечето от моите ученици проявяват интерес, желание и упоритост в изучаването
на испанския, но споделят, че
никак не е лесно да се усвояват
някои специфични граматически и правописни особености.

Продължава на стр. 6
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А в същото време с лекота усвояват лексиката и произношението.
По какъв начин Вашата работа в клуб "Почувствай Испания" мотивира
учениците?
В рамките на проекта
ние имахме възмжността да разгледаме множество теми, свързани с испанската култура,
изкуство, бит, литература, музика, театър, традиции, история,
архитектура, гастрономия,
спорт, география, туризъм
Работейки по тези теми, учениците успяха да усетят до известна степен духа на Испания
и на испанския народ, откривайки богатството, разноообразието и очарованието на
испанския свят, което всъщност
ги мотивира да учат и дерзаят.
Радвам се, че имах възможността да създам този клуб и изключително много съм
благодарна на моите ученици от
11.б и 9.б клас. Мога да кажа, че
техният интерес и отговорното
им отношение ме впечатлиха и
от своя старна засилиха моята
мотивация за работа.
Какви са перспективите пред изучаването на испански език и култура?
Освен че е прекрасен, испанският език е и изключително
търсен, конкурентен и популярен. Знам, че всеки, които владее езика, намира реализация в
рамките на страната ни и естествено в чужбина, също и благодарение на испанския би
могъл да общува навсякъде по
света. Всички знаем, че е на

първо място в света по брой
държави, в които е официален
език. Също така е факт, че испанският език е втори, след китайския, според брой на
световното население, което го
владее като майчин език. Предвид огромния световен интерес,
който за съжаление липсва в
България, Институт „Сервантес“ има открити филиали из
целия свят, които обучават целогодишно милиони хора, же-

лаещи да научат езика.
По последни проучвания на Испанската Кралска Академия
(RAE) темповете, с които се
увеличава броят на владеещие
езика, показват, че 7,5% от световното население ще говори
испански през 2030 година.
Какво мислите за Даскеерите
и радвате ли се за наградата, с
която Ви удостоиха - "Един от
нас"?
Даскерите са едно чудесно мерило за всеки учител.
Изключително много се радвам
и се гордея с тази награда, защото тя за мен е знак, че съм открила правилния подход.
Мисля, че учителят е този,
който трябва да намери правилния подход към всеки ученик,
да го накара да открие и повярва
в собствените си способности и
умения. В работата си аз приемам това търсене като предизвикателсвто и отговорност,

стремя се да създам взаимоотношения, базирани на доверието, уважението,
толерантността и коректността,
отчитайки винаги личните способности на всеки ученик и индивидуалните му особености.
Удовлетворена ли сте
от Вашата учителска професия?
Чудесно е да си сред
млади, енергични, умни, позитивни и любознателни хора. Да
се опитваш да им преподадеш
знания и умения е отговорност.
Да ги заинтригуваш е предизвикателство, а когато демонстрират знания и опит, идва

удовлетворението.
Предвиждате ли скоро
пътуване до Испания и кои са
местата, които искате да посетите?
Да, разбира се. Въпреки
че мина доста време от връщането ми тук, аз продължавам да
чувствам Испания изключително близка. Имам роднини и
много приятели там и определено плануваме пътуване. Бих
посетила всяко едно кътче на
Испания.
Интервюто взе:
Христина ПОПОВА
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Х: Колко интересен въпрос... Че
кой не очаква лятото с нетърпение? Един от най-хубавите сезони е лятото. Това е времето за
приключения и много пътувания. Всеки иска да избяга от
града и да си почине от потискащото ежедневие, без значение
дали това ще е на някоя планина, или на морето. Аз лично
предпочитам лятото, защото то
съдържа в себе си магията на
любовта, веселието и безгрижието, с което ни дарява. В тези
няколко топли месеца чрез силата, която притежава, можем
да открием безброй светове,
които биха могли да ни дарят с
много радост. А училището би
ли заменило безгрижното лято?
М: Очаквам лятото с нетърпение, защото това е времето, когато ще мога да се
насладя на слънчевите лъчи и
да се отправя към морската
шир, която така ме зове. Много
хора имат любими морски курорти, които посещават всяка
година. Други пък предпочитат
всяка година да посещават различни места, а на трети им е
все едно къде ще прекарат лятото. Определено училището
започва да ми липсва. И след

кратката лятна почивка съм готова за нови знания!
Д: Може би доста хора
ще се изненадат, но аз не обичам лятото. Предпочитам зимата като сезон, защото мога да
съм на някоя планина, на която
ще карам ски и ще се забавлявам по различни начини. Всеки
има различно мислене и различни харесвания. Училището
ми липсва много, защото, както
вече казах, не харесвам лятото.
Й: Очаквам с нетърпение лятото, защото ще имам повече време за себе си. Ще
излизам по-често навън с найдобрите ми приятели. Времето
става по-топло и се стъмнява
по-късно и това ми харесва, защото мога да прекарвам повече
време с тях. Мога да ходя на басейни и на море. Не се тревожа
за това, че имам домашни и
уроци. Е, разбира се, че училището ми липсва до известна
степен. Липсват ми забавните
моменти с класа и всичките ми
приятели от училище. Ученето
ми липсва понякога, дори и да
звучи като шега. Но все пак лятото е прекрасен сезон и се
опитвам да създам все повече и
повече спомени.
Е: На мен лично, самата
дума „лято” ми напомня за незабравими спомени с моите
приятели, пътувания, изпълнени с емоции, море, пясък,
слънце. Бих казала, че очаквам
с нетърпение лятото точно заради това. Всяко лято е като
един неповторим момент, нов
спомен, за който да си спомняме с усмивка. Ще мога и да

се виждам по-често с родните,
които не живеят тук, общо
взето, това е то, лятото. А дали
на края училището не ми
липсва? Не бих казала, по-скоро
ми липсват част от приятелите
ми, с които не съм имала възможност да се срещна през лятото.
С: Училището ми
липсва, но само в края на учебната година, когато осъзнавам,
че остава много малко. Започвам да се замислям дали ще ми
е по-добре лятото, но нещата,
който правя лятната ваканция,
започват да ми харесват. Колкото до въпроса защо я чакам с
нетърпение – въоръжена съм с
огромно търпение.
К: Очаквам с нетърпение
лятната ваканция , защото свършваме училище и ще имаме
много свободно време за различни занимания като басейни,
море, излизане навън до късно с
приятели. Лично на мен към
края на ваканцията училището
вече ми липсва, може би защото
през повечето време от годината ние сме на училище и
свикваме с него, а и всеки ден
занимания омръзват и отново
идва ред на училището.
А: Лятото е като едно
ново начало. Имам чувството
сякаш всеки момент ще се
случи нещо магично. Слънцето
грее ярко, косите ни изсветляват, тялото потъмнява, музиката
е силна, нощите са дълги.
Всеки пътува нанякъде, хората
са усмихнати, сякаш предизвикани от слънцето.
Продължава на стр. 8
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него. При мен зависи. Като се
сетя, че започнем ли, ни очакват
9 месеца монотонен и еднообразен живот, ми се отщява.

Не искам да имам големи
очаквания за лятото, за да не
остана разочарована след това,
ако не стане, както съм искала,
но някъде в мен си стоят надеждата и копнежа за именно тази
магия. Може би в един период
училището наистина започва да
ни липсва, защото някои приятели не могат да се видят извън

Съвременният човек е
роб, който си мисли,че е свободен, роб на общественото мнение, роб на цигарите, на
алкохола, на телефоните и най-

Анкетата проведе:
Христина ПОПОВА

добре обмислено, независимо
дали би било прието от околните. Сами си строим затвор, в
който да живеем цял живот.
Винсент Ван Гог, велик художник, е ял жълта боя. „Колко
тъпо! Боята е токсична и какво
общо има това изобщо?“ Когато
са го попитали защо го е направил, той казал, че така щастиета
щяло да влезе в него. Бил е тол-

кова нещастен, че е бил готов на
всичко, само да види светлината
и топлите цветове. Всеки от нас
има своята жълта боя. Това е зависимост, нещо, което те заблуждава, но въпреки това ти го
обичаш и се пристрастяваш към
него. Това е дрога, алкохол, цигари, пари, коли, хапчета за сън,
дори човек. Зависимостта отнема свободата. А когато свободата я няма, всичко, което ни
остава, са блуждаещи сенки.
Е, още ли мислиш, че си свободен? Коя е твоята жълта боя?

лошото – на парите. Не е ли
смешно, как светът и всичко
живо и древно, било тук много
преди нас, става зависимо към
едни характери. Ние сме зависими, всяко наше действие е
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