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Празникът Великден
Великден или още Възнесение Христово, или Пасха е
празник, водещ началото си от дълбока древност. Смята с, че
скитащите номадски и тракийски племена го празнували. Празникът се изразявал в радост от настъпването на пролетта и
събуждането на природата. С възникването на християнството, празникът започва да се свързва с възкресението на Божия син – Исус Христос. Това е свят празник за християните.
Седмицата преди този ден се нарича Страстна седмица. Всяка
година Великден е на различна дата, тъй като определянето
му зависи от първият ден на Страстната седмица. Той се определя от първото пролетно пълнолуние. Решението за това кога
да се празнува Великден е взето през 325 година на Никейския
събор – „Великден да се празнува първата неделя след
пролетното пълнолуние“.
ВЕЛИКДЕНСКА АТМОСФЕРА В УЧИЛИЩЕ

АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Е-ВЕСТНИК
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Празникът Великден
ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ, СВЪРЗАНИ С ВЕЛИКДЕН
Боядисване на великденски яйца в България
Според народните вярвания яйцето е символ на жизненото
начало и обновителните процеси в природата. В древните митологии присъства идеята, че целият свят е създаден от яйце –
яйцето е символ на Вселената.
Боядисването на великденски яйца може да бъде свързано и
религиозни предания. Според тях, когато Божията майка отива в
Рим, посрещайки императора, тя му подарява червено яйце –
символ на Христовата кръв. От тогава християните започват да
боядисват червени яйца и да ги подаряват един на друг. В годините започват да се използват и другите цветове.
Яйцата се боядисват на Велики четвъртък или Велика събота.
Първото яйце трябва да е червено. Стопанката на къщата натърква с
него бузките на децата и рисува кръст на челата им, за да са здрави и
румени през годината. След това яйцето се поставя пред икона и се пази
до следващата година. На следващата година се чупи и ако не се е развалило, хората в къщата ще се радват на здраве и благополучие през
годината.
АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Месене на Великденски козунаци
Този обичай тръгва от дълбока дреност, когато момите месели обредни хлябове, които украсявали с оплетени елементи. Великденският козунак, които е символ на Христовото тяло, се е наложил у нас като елемент от Великденските традиции едва в началото на 18 век.
Козунаците се месят в Страстната събота преди изгрев слънце. Те не се режат а се чупят, защото според древни вярвания,
хлябът има душа.

НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ И ЗАБАВНИ ОБИЧАИ И ФАКТИ
ЗА ВЕЛИКДЕН ПО СВЕТА
В старинните езически обичаи има „биене на мъжете“ или поливане с ледена
вода, което се правело в първия ден от Страстната седмица. Втория ден бил посвещаван на същото мъжко „отмъщение“. Тези старинни традиции крият своите корени в древните пролетни ритуали за почистване, пречистване и плодородие.
В Англия четвъртата неделя от началото на Великите пости е Неделята на
майката (Mother Sunday). Празникът е известен още като Неделя на розата и за
вечеря обикновено се сервират подсладени зърнени храни.
Във Франция път, до X век през Страстната седмица се практикувало събуждане с вода.
В Ирландия, Велика Сряда се нарича Шпионска сряда, защото именно в този
ден Юда предал Исус. В Ливан пък, този ден се смята за начало на лятото.
Велики петък или още “Разпети петък” е голям празник. На този ден не се работи, защото вярвали, че ако забраната се наруши, голям град ще бие реколтата.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”
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ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ
ПРОЛЕТ 2017 - ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА НА НАДЕЖДАТА

Всеки човек е едно странно дърво,
с клони, ръце протегнати към бъдещето
и корени - спомени далече назад…
В живота на всеки един от нас има едно точно определено
дърво, което носи някакво светоусещане, някакъв особен
вид емоция… Дървото, по-което си се катерил като дете
или сянката му в горещи летни дни пред дома ти, дървото
спомен с любим човек или елхата – символ на коледен
дух… Всяко едно от тези възприятия не е ли всъщност
естествения стремеж на човека към природата около нас?
Хиляди впечатления, хиляди емоции, спомени, преживявания, ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ…
Навън е пролетта на 2017 г. Става все по-слънчево и зелено и… е
време за засаждане на милиони нови дървета за България, на милиони нови светоусещания.
АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Е-ВЕСТНИК

С тази идея паисиевци реализираха кампанията за засаждане на
млади борчета в двора на училището от играта "ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА
ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ", организирана и управлявана от Фондация "77", регистрирана като естествено продължение на инициативата "Когато станем 100 000, ще посадим гора".

“ПАИСИЕВЦИ”
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ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ
ПРОЛЕТ 2017 - ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА НА НАДЕЖДАТА

За предстоящите Седмица на гората и Деня на Земята
ученици от 8В, 9В, 11В и 11А клас подготвиха местата за
засяване на младите борчета, а ученици от 7А, 7Б и 6В
клас ги посадиха. Включиха се и малчуганите от 1 А клас,
които дадоха живот на своята бъдеща коледна елха, а
всички класове с г-жа Балабанова и г-жа Мингова разгледаха в часовете по биология и химия екологичните изисквания за опазване на природата чиста - важно и съществено условие за развитие, грижа и защита на посадените
дръвчета.

АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Из хаоса на днешното ежедневие и забързана технологична цивилизация мислите за чиста природа у всеки
един от нас и усетът ни към нея се потулват, скрити дълбоко в душите ни, сякаш надеждата и виталната й сила
се превръщат все повече в утопия за съвременния човек. Той търси зеленината в себе си и
извън себе си, търси зеленото дърво на
надеждата - това, което е вътре в нас, и
естественото извън нас. И едното, и
другото имат нужда да покълват и израстват, отглеждани с обич, топлина,
грижа и бели мисли….

Преоткривайте естественото и
обикновеното, скъпи паисиевци, бъдете себе си, търсете уроците на природата във всеки цвят, листо, дърво,
зелен спомен. Светът на природата
около нас е многообразен и цветен, с
хиляди, хиляди нюанси и звукове като
хилядите дървета и хилядите деца на
България.
Благодарим ви за ентусиазма и
добрата инициатива!

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”
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Ден на Земята
ПАИСИЕВЦИ - УЧАСТНИЦИ В РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕМА: „ЗЕМЯТА - НАШ
ДОМ“

Иглолистни гори, чист въздух,
безкрайни полета с нацъфтели
макове, стотиците слънчогледи,
обърнали поглед към слънцето,
жадни за неговите лъчи, житни
ниви с люлеещи се от вятъра
стръкове, жълти пясъчни кули в
контраст с морско синята палитра на водата…
Звучи ли ви познато?
Светът върви напред, но все повече хора искат да се
обърнат назад и да усетят истинското очарование на природата…

АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Планетата Земя е една от многото други в галактиката, но е много различна от останалите… Различна с това,
че е нашата. Единствена, защото е домът ни. Тя е с нас
от началото на живота ни до самия му край, от първия миг до последния, без
нея бихме били съвсем други, изгубени и сами в безкрайната Вселена.
Тя - Земята и ние - хората! Взаимно зависими сме, един организъм, един
пулс и ритъм, един дъх… И всеки ден с решенията, които взимаме, с действията си ние чертаем общото ни бъдеще.
Живеем във време на изключителен напредък в областта на техниката и
науката, ала и време на забрава и немара към земята и природата. Забравяме нашия дом. Разрушаваме го! Лекомислено пилеем водни ресурси, разхищаваме електричество, изхвърляме отпадъци, унищожаваме даровете на
Земята и… караме нашия дом да страда. Да, точно така, нашата планета
диша, смее се и страда точно като нас.
Такива послания отправиха паисиевци чрез участието си в Регионална среща за добри практики в екологичното образование и възпитание на учениците на тема „Земята - наш дом“ с организатори РУО Кърджали, ПГЕЕ
"Капитан Петко войвода" и ЦПЛР - ОДК - Кърджали. Ученици от 5- ти и 7- ми
клас с ръководител г- жа Северина Вълчева представиха свои творби, плакати, макети, сувенири от екологични материали и видеопрезентация, посветена на Дена на Земята- 22.04.2017 г.
Бъдещето на Земята ни чака! Какво ще бъде то зависи от
този момент, от мен, от теб, от всички
ни. Нека го направим красиво!

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”
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Празник на Слънчевия часовник
За 10 поредна година вчера в Кърджали се проведе съвместната инициатива на Астрономическата обсерватория „Славей
Златев” и СУ с природо-математическа насоченост „Отец Паисий” „Празник на слънчевия часовник”. Тазгодишното издание
съсредоточи вниманието на участниците – деца от 5-ти до 7-ми
клас в учебното заведение, макар да не липсваха и по малки и по
-големи, върху рисунки-акварели.
„Впечатли ме, че без да имат специална подготовка по астрономия, в творбите си децата бяха почувствали Космоса, смесвайки
мотиви от реалността и фантастиката”, каза след Празника на
слънчевия часовник директорът на Астрономическата обсерватория Агоп Узунбохусян.
Общо 50 рисунки на малките художници от най-старото
учебно заведение в Кърджали бяха представени по време
на проявата. В нея участваха и техните учители – художниците Иван Стойчев и Северина Вълчева. А празника бе
уважен от заместник-кмета по хуманитарните въпроси в
община Кърджали Веселина Тихомирова. Тя връчи и 17-те
награди – книги с астрономическо съдържание и сувенири,
на отличилите се с рисунките си ученици. На всички останали бяха раздадени сертификати за участие в Празника
на слънчевия часовник.
АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

„За нас е важно да поощрим децата и развихрим тяхната фантазия в представите им за Космоса, а не толкова да класираме представените творби”, коментира големия брой награди и раздадените сертификати Агоп Узунбохусян.
Кърджалийци помнят и предишни издание на Празника на слънчевия часовник. И днес графитите от празника под мотото „моето извънземно братче” са
част от интериора на обсерваторията в Кърджали. А слънчевия часовник изработен от младите астрономи и поставен в югоизточната част на СУ”Отец Паисий” отмерва часовете от денонощието с голяма точност при хубаво време.

Състезание
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
И тази година Община Кърджали в партньорство с Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Кърджали
и Български червен кръст проведе състезание „Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации“, което се проведе на 26.04.2017 г. В
мероприятието взеха участие ученици от 6 и 7 клас от училищата, намиращи се на територията на общината.
Седмокласниците от СУ „Отец Паисий“ отново показаха отлични
умения и познания как се реагира при аварии, бедствия и катастрофи. На провелият се на 26 април общински кръг на състезанието, те
бяха най-добрите сред училищата в община Кърджали и
заслужено спечелиха първо място. На 28 април (петък),
паисиевци отново се представиха достойно като завоюваха второ място в областното първенство „Защита на
населението при бедствия и аварии“. Тези техни успехи
в състезанието са многогодишна традиция и плод на
постоянство, усърдие и качество в обучението. Обучението на клуб „Как да реагирам при бедствия и аварии“ е
по проект „Твоят час“. Техен ръководител е Веселина
Кючукова.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”
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ПРОЛЕТНАТА МУЗИКАЛНА ФИЕСТА В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
ДОБРЕ ДОШЛА, ПРОЛЕТ!
На 28 април 2017 г. в СУ „Отец Паисий“ се проведе вече превърналата се в
традиция Пролетна музикална фиеста. Пред погледа на зрителите, нашите деца
представиха красив танцов спектакъл, в който с талант, артистичност, красота,
много усмивки и светлина официално отбелязаха пристигането на пролетта. В
рамките на проявата присъстваха различни изяви: солови и групови музикални изпълнения, състезателни, латиноамерикански, поп и фолклорни
танцови участия.
Два ученически екипа, които с естественост и непринуденост подкрепяха участници и
зрители, бяха водещи на училищното забавление.

КАЛЕЙДОСКОП
НА
УЧИЛИЩНИТЕ
СЪБИТИЯ

Пролетното веселие за
пореден път доказа, че децата
на СУ „Отец Паисий“ обичат да
пеят, да танцуват, да се радват на всеки стих, мелодия, ритъм, не само защото търсят новото, интересното и забавното, а защото носят вълшебството на музиката в душите
си и озаряват с него всеки, докоснал се до очарователния им чист и светъл детски свят.
ВРЕМЕ ЗА ПРОЛЕТ, ЗА МУЗИКА, ЗА МЕЧТИ!

СРЕБЪРНА КУПА ЗА ПАИСИЕВЦИ
ОТ „КУПАТА НА COCA-COLA 2017“,
КЪРДЖАЛИ
Изключително топлият неделен ден донесе на паисиевци второ място при участието им във футболния
турнир на Кока-кола 2017 г.
Не сребърната купа е важна за средношколците от СУ „Отец Паисий“,а любимият
спорт и възможността да покажат способностите си пред публика.
На терена футболистите на „Паисий“ показаха голямо мъжество, ентусиазъм и воля
за победа. Бориха се достойно с противниковите отбори от цялата област, макар някой
физически да ги превъзхождаха със своя ръст.
Паисиевци изиграха четири срещи, достигайки до финал с противниковия отбор на
Крумовград. Всичко се реши след дузпи, при завършилата 1:1 среща.( Един гол не бе
зачетен от главния съдия, не знаем поради какви причини?). Бяха дадени три продължения за дузпи, като последният (девети) финален гол донесе на крумовградчани победа.
През цялото време публиката скандираше името на СУ „Отец Паисий“. Всички подкрепяха сърцатите играчи, които тактически превъзхождаха своите връстници от Крумовград. „Мал шанс“, „Късмет“, „Топка е...“ ще кажат компетентните лица, факт е, че паисиевци бяха по-добрите играчи.
Браво,момчета! Продължавайте напред с ентусиазъм, воля, упоритост и мъжество.
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НАЙ - ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА
ТРЕТИ УРОК НА ПАИСИЕВЦИ КАТО ПАРТНЬОРИ НА УНИЦЕФ

Когато доброто около нас става повече, то въздейства, увлича,
гради, променя, предизвиква да му отвърнеш единствено с добра
постъпка, топла дума или жест, със светлина…

КАЛЕЙДОСКОП
НА
УЧИЛИЩНИТЕ
СЪБИТИЯ

Така кампанията на Уницеф „Най-големият урок в света - 2017
г.“ продължава своето завладяващо шествие сред учениците в СУ
„Отец Паисий“. На 11.05.2017 г. в
нея се включи V г клас с класен
ръководител г-жа Силвия Барутчиева. Петокласниците се запознаха с Глобалните цели на ООН, подкрепени от 193
държави в света, и с Правата на детето.
Основните въпроси, които разискваха учениците, бяха как да помогнем на планетата,
да опазим мира
и живеем безопасно, честно и
справедливо, как тя да стане едно уютно, спокойно и по-добро място, как светът ни да бъде справедлив свят за всички. Идеите, посланията, чувствата си учениците изразиха естествено, спонтанно
и искрено чрез разговор, стих, музика и песен.
„Планетата на децата“ на Крисия Тодорова бе
красив завършек на този необикновен урок, говорещ за обикновени неща от живота ни, провокиращ ни за добри превратности всеки един ден.
Скъпи паисиевци, превръщайте всеки свой ден, идея, постижение в красива и
добра част от бъдещето на планетата и на света!
Бъдете вдъхновители, мечтатели, творци, но винаги хора с добри сърца!
Светът се променя изцяло, когато
протегнеш в прегръдка ръце.
Когато отсреща познаеш приятел
и двама сте с общо сърце...
Светът се променя, когато прощаваш
и прошка поискаш – за всичко.
Когато без сметка доброто даряваш,
и без да пресмяташ – обичаш.
Светът се променя, когато се смееш
с най-чистия, детския смях.
Тогава разбираш, че всъщност живееш
за радост... Без болка и страх.
Светът се променя, когато не спираш
да сбъдваш красиви мечти.
Светът се променя... Но как не разбираш,
че всъщност променяш го... ти.
Мира Дойчинова
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Пътешествия в света на Вълшебницата химия
Тя носи в името си името на земята.
Преди хиляди години, в древен Египет са положени основите на науката за
земята - химията. Повечето учени приемат, че названието Химия произлиза от
древноегипетската дума Хем (Хаам) - с нея египтяните наричали черната плодородна почва около река Нил. И така до днес изкуството на Хаам съпътства
човека.

КАЛЕЙДОСКОП
НА
УЧИЛИЩНИТЕ
СЪБИТИЯ

Макар без да познават законите и без да могат да си обяснят много от природните процеси, нашите прадеди с плахи стъпки напредвали и с всеки успех
или неуспех научавали нещо ново. Хилядолетия преди новата ера използвали
химичните процеси. Горенето на огъня,
приготвянето на храни и напитки, изящните съдове, тайните на медицината,
чудото на природните лекове - пурпур,
индиго и ализарин, добивът на метали от
земните недра били част от живота на
древните хора. Мистични храмове притежавали силата на научни центрове, защото именно в тях се провеждали изследвания и опити в областта на химията. Някога това знание било смятано за
свещено изкуство. А днес е необятна наука, обхващаща всички сфери на човешкия живот, наука “вълшебница”, защото от
древността до наши дни
помага в живота на хората.
Химични лаборатории, проучвания в Космоса, добив
на метали, лечение на болести, създаване на вещества и материали… Всичко, което ни заобикаля, е дело на неописуемата чародейка омайница химия.
В навечерието на Деня на Земята (20.04.2017 г.) учениците от
7-ми и 10- ти клас на СУ „Отец Паисий“, участници в клуб
„Химията днес“ по проект “Твоят час“, демонстрираха завидни
знания и умения с изявата си „Вълшебницата Химия“, поставяйки началото на поредица
от инициативи под мотото: „Да опазим Земята с постиженията на съвременната химия“.
Водещите Александра Русева, Даниела Михова от 7-ми клас, Ачелия Халил и Ивелина Войнова от 11-ти клас умело ръководиха дискусиите за опазване на Земята при посещенията в Трансграничен изследователски център “Околна среда и здраве“, Пречиствателна станция и катедра “Екология“ във филиала на ПУ „Любен
Каравелов“ - град Кърджали. Участниците експериментатори:
Ачелия Халил, Дженгиз Юмер, Краси Хаджиев, Андреа Щерев,
Бедреттин Бекир показаха химичните атракции „Дим без огън“,
“Светкавица“, “Паста за зъби за великани“, “Лава-лампа“ и
„Вулкан“. Опитите, интересните срещи, вълнуващите събития
бяха ръководени от преподавателите по химия - г-жа Балабанова и г-жа Мингова.
Посланията на младите химици са ясни: открита от
човека, тя – химията - променя магически света ни и го
превръща в безкрайно пътешествие из дълбините на
планетата Земя, но е и науката, която може да я опази
и съхрани. Химията не е просто една мечта, а реалност, която ни показва правилния път и ни учи, че не
само животът е химия, но и химията е живот!
Поканете бъдещето на химията в живота си, интересно и вълнуващо е!
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАСИ ХАДЖИЕВ ОТ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В НАЦИОНАЛНОТО
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ГРАД ЛОВЕЧ

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Повод да поговоря с десетокласника Краси Хаджиев от училището ни е
поредното му много добро представяне в провелото се от 21.04. 2017 г. до
23.04.2017 г. Национално състезание по химия и опазване на околната среда в
град Ловеч. Краси участва в съревнованието „Тестови задачи за ученици от
гимназиален етап“ и демонстрира отлични познания в областта на химията,
натрупа ценен позитивен опит при решаване на разнообразни задачи от
неорганичната и органичната химия и се запозна със свои връстници от цялата
страна.
Задавам своите въпроси и получавам почти светкавични и искрени отговори,
от което разбирам, че момчето пред мен има изградени позиции за себе си и
бъдещето си. Още при представянето си, Краси разкрива голямата си страст към
природните науки: биология, химия, история и география, караща го да проявява
интерес към тях от дете. Споделя, че е любознателен от малък и чете много, че
му харесва да се занимава задълбочено с различни проблеми и аспекти от тези
предметни области. В думите му се усеща желанието да продължава развитието
си и да посреща смело предизвикателствата пред себе си.
Ето някои негови мисли, виждания, послания:
- Какво е за теб химията? От къде или кого се зароди интересът ти към нея?
- Химията е много интригуваща и вълнуваща за мен. Тя е пряко свързана с
това, което искам да уча - медицина. Като малък бях запленен от много неща,
които се случват в природата и как се получават някои вещества. Това провокира
у мен да търся повече информация и интересни факти относно нейната същност,
функциониране, развитие. А покрай олимпиадите ми стана още по-приятна да я
изучавам. Няма да спра да се занимавам и интересувам от нея!
- Имаш доста успешни участия, изяви и инициативи зад гърба си. Какво те
мотивира да се включваш в тях? Кое те вдъхновява и увлича?
- Винаги съм харесвал да се състезавам и от ранни години го правя.
Амбицията за успех ме вдъхновява да продължавам, а след всяко мое участие
ставам по-уверен в себе си. Многото ми успехи ме амбицират да го правя.
- Какви са впечатленията ти от последното ти участие - Националното
състезание по химия, проведено в Ловеч?
- Хареса ми много формата на състезанието, въпреки че трябваше пет часа
да решаваме сложни задачи. Хареса ми атмосферата около мен, наситена с
хора, с които имам сходни интереси. Беше хубаво и пълноценно да общуваме
помежду си.
- Чувстваш ли се успял и какво мислиш за успеха по принцип?
- Дълбоко оценявам това, което съм постигнал, защото знам колко много
усилия са ми били необходими. Изискват се много труд, упоритост, постоянство,
за да успяваш, но трудът винаги те възнаграждава и усъвършенства.
- Какво искаш да постигнеш в живота си? Химията има ли място в плановете
ти за бъдещата ти професионална реализация?
- Искам да кандидатствам медицина в МУ София, а целта ми е да стана добър
и уважаван хирург. Убеден съм, че химията ще ме съпътства винаги в това
начинание.
- Ако трябва да представиш своето виждане за науката химия, с кои пет думи
би я описал най-точно? Какво би било твоето послание?
- Интересна, Трудна, Необятна, Завладяваща, Перспективна. Посланието ми
е повече хора да се впуснат в нейното опознаване, както и в използването на
химията за решаването на проблемите на човека, обществото и планетата ни.
Разговорът с Краси е жив пример, че учениците на СУ “Отец Паисий” го
превръщат в училище, изпълнено с многообразие и живот, училище с бъдеще.
Пожелаваме още по-големи успехи на Краси, на преподавателката му по
химия – г-жа Галина Балабанова и на всички паисиевци!
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ОТЛИЧНА ОЦЕНКА НА XIII-ТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Променя се животът с всяка секунда, с всеки наш дъх…
Нови хоризонти, спиращи дъха гледки и места, забележителности,
чудеса на природата, пътуване по света, чужди култури,
предизвикателства и неизвестности…
Може ли цялата тази красота, неповторимост и загадъчност някога да
бъде опозната, открита, видяна от хората? Може би науката география
знае отговора на този въпрос, защото тя притежава комплекс от посоки,
фактори, градивни цели, преобръщащи представите ни, променящи
света ни с помощта на нещо обикновено, но много ценно – реален и
точен поглед за случващото се… Всеки ден търсим с интерес
новостите ѝ, изследваме, чертаем и преоткриваме пътя ѝ по учебници
и атласи, рисуваме и извайваме посоките на света по географските
карти на своите сърца и… мечтаем. А осъществим ли мечтите си,
живеем с пълноценното усещане за сбъднатост и напредък.
Седмокласникът Борислав Енчев от СУ „Отец Паисий“ реализира
своите цели и желания в областта на географията и постига
невероятни успехи. Със своята оценка Отличен 6,00 от XIII-та
Национална олимпиада по география и икономика, възрастова група VII клас,
Борислав се класира на 8-мо място в национален мащаб. Олимпиадата се
проведе от 28.04 до 30.04.2017 г. в град Пловдив в два състезателни етапа
(тест и мултимедиен тест), които нашият ученик издържа с лекота,
преборвайки огромна конкуренция. Председател на националната комисия за
оценяване на резултатите на участниците по география и икономика е Вера
Николова - доцент доктор в катедра География на туризма към СУ „Свети
Климент Охридски“.
Упорит труд, интелект, системни знания стоят в основата на това
постижение. Поздравяваме Борислав Енчев и преподавателя му - г-н Тони
Кънчев и им пожелаваме географията на сбъднатите мечти и успехи да ги
съпътства в бъдещите им проекти, инициативи и състезания!
Нови светли хоризонти, паисиевци!
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ПАИСИЕВЦИ С ОТЛИЧНА ОЦЕНКА НА ДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Историята е учител на живота, който винаги преподава
своите уроци пред черната дъска на едно друго съвремие.

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Тя не е книга, не е учебник, не е само минало, събития, факти, а е и предположение, загадка, мистика и съдби, следствие
от избори на държавници, нации и личности. Тя е своеобразен
театър на света, който разлиства летописа на времето пред
очите ни и ни кара да открием и осъзнаем завещаните пътища
на цели народи към идното с опит от миналото.
Жаждата за знания в света на историята и
неговият ръководител г-жа Теодора Богданова водят седмокласника Борислав Веселинов Енчев към
успеха и отличната оценка 5,50 на Десетата национална олимпиада по история и цивилизация, провела се в периода 21- 23.04.2017 г. в град Сливен.
Задълбочена подготовка, системност, труд,
усилия, сърце и душа съпътстват това силно представяне на екипа по история от СУ „Отец Паисий“.
И така, както историята събира разум, знания, респекта и мъдростта на опита им пожелаваме
постигнатото до сега да бъде началото на предстоящи отлични изяви и бъдещи победи!
Благодарим Ви за отличното представяне!
Гордеем се с
Вас!

ДВАМА НАШИ „ПАРЛАМЕНТАРИСТИ” ПРЕДСТАВИХА КЪРДЖАЛИ НА
СРЕЩА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Представителите на Детски и младежки парламент към
Общински детски комплекс-Кърджали взеха участие в национален форум. Александър Нучев, Марвин Хердман и
техния ръководител Нели Карабашева се включиха в Националната среща на Детските и младежки парламенти и
съвети в Пазарджик. Темата на срещата бе „Умения. Развитие. Успех".
Александър трета година е член на ДМП, а Марвин се
присъедини към групата от тази учебна година. И двамата
са ученици от СУ „Отец Паисий".
В Пазарджик нашите младежите направиха презентация на дейността
на Детски и младежки парламент, обмениха опит и идеи, участваха в обучителни модули за презентационни и комуникационни умения, начини и умения за успешна подготовка на CV и мотивационно писмо. В Националната
среща участваха 75 младежи от 20 организации от цялата страна.
Участието на младежите от Кърджали в националния форум се осъществи с финансовата подкрепа на Община Кърджали в изпълнение на Общинския план за младежта за 2017г.
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ПЪРВО МЯСТО В ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС “КЪМ ЗЛАТНИЯ ВЕК”

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Е-ВЕСТНИК

Творбата на Милица Гечева бе отличена на първо място в Националния
конкурс „Към Златния век”. Тя и нейният ръководител г-н Кирил Гогов бяха
поканени на Церемонията по награждаване, която се в София в двора на ротондата „Св. Георги“. Екипът на СУ
„Отец Паисий“ присъства и на организираното посещение за победителите в
Гербовата зала на Президентството,
храм-паметник „Св. Александър Невски“ и Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в столицата.
Със своя исторически разказ „Звездата на миговете...“ с
подзаглавие „Из дневниците на цар Симеон“ единадесетокласничката Милица Светославова Гечева отправя своя поглед към
едно отминало време от историята на България, царуването на
Симеон Велики, съдържащо богата материална култура, но и
непреходни духовни ценности и истини.
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ПЪРВО МЯСТО В ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС “КЪМ ЗЛАТНИЯ ВЕК”

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Конкурсът е обърнат не само към нашата
история (IX - X век), но и към бъдещето ни като
личности, общество, държава. Представяме ви
част от разказа на Милица Гечева:
„Не знаех какво ме очаква от тук насетне, ала
усещах, че тази приказка е моята. И никога
няма да намери своя край, защото доброто,
градивното, правилното веднъж заблести ли
като небето, обсипе ли ви със светлината,
дадена ни от Бога, земният свят ще заискри,
ще се запишат и запомнят имена, събития,
дела, ще се превърнат в пътеводна звезда,
никога неугасваща...“
Милица Гечева е победител в два поредни национални
литературни конкурса. В състезанието „Стъпала на знанието“ тя ес найвисок резултат за своята възрастова група, а есето ѝ в литературния
конкурс „Живеем в земята на Ботев“ също ѝ донесе награда.
Поздравяваме Милица и ръководителите ѝ за победите,
креативността, таланта и успеха и им пожелаваме нови творчески
вдъхновения, светли полети и постижения!
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ПАИСИЕВЦИ- ОТНОВО ПОБЕДИТЕЛИ:
ОСЕМ МЕДАЛИСТИ
ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„Математиката е толкова стара, колко и човекът”

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Стефан Банах
Тя - математиката - се е появила с хората и е като наш вроден
инстинкт. Разкрива пред очите ни един от най-древните езици,
но за разлика от тях, винаги ще бъде използвана, защото човешката раса не може да се развива без нея. Без езика на математиката светът би бил обречен. Учудващо е, нали?
Странна, интригуваща, загадъчна, тя е сила и начин да изразим много неща - красотата на пространството и закономерностите в света, количествени параметри, цифрови стойности, постоянни величини и промени, себе си, проектите си.
Обич, системност, задълбочена подготовка водят
паисиевци към успехи в тази толкова любима тяхна
наука.
На 22.04.2017 г. (събота) се проведе традиционното
Великденско състезание по математика, организирано от СМБ, секция „Изток”, гр. София за ученици от
1-ви до 12-ти клас, в което паисиевци доказаха за
пореден път, че добре познават и владеят езика ѝ,
че могат да откриват и да се справят с различни математически предизвикателства, че постигат отлични резултати.
Задачите за 7 клас бяха в модифициран формат на
изпита след 7 клас за НВО. За участниците от област Кърджали се извършва отделно класиране. Медалистите от
СУ „Отец Паисий“ – Кърджали са осем:
1- ви клас – Александра Найденова – III място
(бронзов медал);
2- ри клас – Михаела Солучкова – I място (златен
медал);
Пелин Гюнсел – I място (златен медал);
3- ти клас – Дефне Мустафа – I място (златен медал);
5- ти клас – Весела Добрикова – I място (златен медал);
Николай Димитров – III място (бронзов медал);
6- ти клас – Атанас Янков – II място (сребърен медал);
7- ми клас – Нарин Танер Мехмед - II място
(сребърен медал).
Математиката - език, логическа мисъл, правило или
закономерност… Както и да я определим, тя има хиляди отворени врати пред нас, защото ни говори на един
универсален, но и много древен език, който разкрива, развива, гради и тъкмо, когато мислиш, че знаеш много, открива пред очите ти светове, в които
винаги може да намериш още неподозирани новости и знания.
Честито на победителите! Поздравления за преподавателите им - Мария
Генева, Райна Чаракчиева, Таня Райкова, Димитрина Валкарева, Мария Профирова! Градете, успявайте, побеждавайте!
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ ОТ ПАИСИЙ СЪС СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА МОН
В XIV-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН

Да ви е цветно и пеперудено,
Да ви е светло от добри изненади учудено!
Да ви е бяло, да ви е приказно,
Да ви е истинско, измечтано,
от върбови клонки орисано!

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Цветно, светло, оставящо те без дъх вълшебно изживяване - такова бе представянето на Веселина Стефанова и Димитър Стефанов в Концертна зала на филхармонията в град Пловдив в навечерието на пролетните
празници Лазаровден и Цветница.
Завладяващото музикално участие на Веселина и Димитър в конкурсните дни 7 и 8 април 2017 г., ги превърна в победители! Двамата
са носители на Специалната награда на МОН в XIV-ти Национален конкурс за
изпълнители на забавна песен, организиран от Регионален инспекторат по образованието, Община Пловдив, ЦПЛР - ОДК- Пловдив, РУО на МОН, Национален дворец на децата - град София, Сдружение за откриване и подпомагане на
млади таланти в областта на изкуствата "Лъчи". Националният конкурс в град
Пловдив е включен в списъка на МОН като конкурс, даващ право на стипендия
на лауреатите по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Упоритост, постоянство, труд и системна подготовка от преподавателя
им по музика - Евгения Пейкова - са спътници на успеха им.
Дните на конкурса са не по-малко напрегнати за двамата млади изпълнители.
Репетиции в караоке бар часове преди изявата на сцената, напрежение,
конкуретен ритъм в деня на конкурса с участници от Евровизия, предстартови
вълнения и…
Сцена, музика, магия, „Колыбельная“ и „Бонболандия“ в очарователно
изпълнение на Веселка…
Харизма и дарование, „Молитва“ и „Осъдени души“, представени от брат
ѝ - Димитър…
Конкуренция от 170 деца от 17 града и 14 области в страната, компетентно жури, съставено от утвърдени пловдивски музиканти, преподаватели в АМТИИ, ПУ "Паисий Хилендарски", музикални редактори в БНР и БНТ, журналисти и продуценти, огромна 3000-хилядна публика, аплодисменти и заслужена
награда, връчена от Нели Генова Спасова, старши експерт по изкуствата, за
нашите деца - талантите на Паисий!
С детински невинно и чисто, искрено, но силно изпълнение, с голям певчески талант Димитър и Веселина Стефанови от СУ „Отец Паисий“ очароват и
покоряват всички присъстващи, сътворяват красота от ноти и песен и със заложбите си, на езика на музиката, сбъдват мечти.
Скъпи деца, наши малки - големи победители, с благозвучието и дарбата, които носите в себе си, дарявайте душа
и жизненост на света ни - той има нужда от
такива като вас! Летете, мечтайте, сбъдвайте, градете талант, въображение, артистичност, музика и знания!
Гордеем се с Вас!
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ПАИСИЕВЦИ – С НАГРАДИ ОТ ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ „РОДОЛЮБИЕ 2017“ - ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

„141 години изминаха от величавия подвиг на Априлци.
А ние днес не спираме да се дивим пред кристалната чистота на порива им. Не спираме да искаме да измерим висотата на подвига им, за да вложим частица и в днешните
съвременни идеали. Априлци бяха герои. Априлци озвучиха гордостта и националното самосъзнание на бъдещите
поколения българи с непресекваща трайност.“
С тези думи в ранната съботна утрин на 22 април в
Панагюрище бе открит Националният фестивал за млади
изпълнители на българска патриотична песен
„Родолюбие”, провеждащ се в два поредни дни. Фестивалът е част от Националния календар за извънучилищни
дейности на Министерство на образованието и науката за
2016-2017 година и Общинската годишна програма на тържествата за отбелязване на 141 години Априлска епопея.
Преди официалното откриване на празника, младите
паисиевци - единствени представители от област Кърджали, участваха в традиционното празнично шествие, което премина през централния площад „20
април” и се отправи към Вечния огън на Мемориален комплекс „Априлци”, където поднесоха цветя и отдадоха почит на героите от Априлската епопея с едноминутно мълчание.
Официалното откриване се състоя в голямата зала на Театър Дом - паметник от Галина Матанова- заместник-кмет „Хуманитарни дейности“
на Община Панагюрище и председател на фестивалния организационен комитет. Мотото на
фестивала е от стихотворението
на Иван Вазов „Татковина” „Всичко българско и родно любя,
тача и милея“.
В програмата за групови
участия вокална група „Звънче от
СУ „Отец Паисий“ - град Кърджали с музикален педагог Евгения
Пейкова представи китка патриотични български песни: „Стани,
стани, юнак балкански“, „Вятър
ечи“, „Де е Бълария“ и др.
Във фестивалните индивидуални
участия от втора и трета възрастова група училището ни представиха Веселина Желязкова Стефанова с изпълнение на „Хубава си, моя горо“ и
„Бонболандия“ и Димитър Желязков Стефанов с песните „За теб България“ и
„Мечта за изгрев“.
Над 300 изпълнители от 21 населени места бяха оценявани от професионално жури в състав: доц. Етиен Леви – български певец и музикален педагог,
преподавател към департамент „Музика“ в Нов български университет, консултант и вокален педагог в редица риалити формати; Красимир Гюлмезов – композитор, певец и инструменталист; Искра Милкова - сертифициран вокален
преподавател, инструктор към Американския институт IVA /Institute for vocal
advancement/, вокален педагог в трети и четвърти сезон на риалитито X Factor
Bulgaria; Дочка Кацарева - литератор, педагог, общественик, идеен основател
на Национален фестивал „Родолюбие“.
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
СТАНИСЛАВА ЛАМБОВА ОТ „ПАИСИЙ” ГРАБНА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА
КОНКУРС ЗА РИСУНКА В ЯПОНИЯ В КОНКУРЕНЦИЯ ОТ 25 000 ТВОРБИ

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Ученичката Станислава Ламбова от VII A клас на СУ”Отец Паисий” грабна специалната награда на Световното биенале за детски
рисунки в японския град Канагава в конкуренцията на 24 572 участници от цял свят. Наградата е присъдена след стриктна селекция и
се отнася за възрастовата група на Станислава. Нейната рисунка,която е изпратена от учителя й по рисуване Иван Стойчев,ще бъде включена в изложба представена в Канагава пласа в Йокохама
от 7 до 20 август. От септември 2017 до март 2018 г. изложбата от
наградени творби ще обиколи 14 префектури на Япония. Организаторите пишат до младата ни художничка,че нейната рисунка ще бъде използвана за международен обмен и глобално разбирателство чрез детски
творби.
Церемонията по награждаването ще
приключи на 9 юли. След това Станислава
ще получи сертификат и подарък от организаторите. Те изразяват надеждата ,че
младият ни автор ще си сътрудничи и в
бъдеще с биеналето.
Станислава вече има участие в национална изложба. Нейна рисунка бе селектирана с още 50 творби и бе представена в
София.
В ЕДИН ДЕН ДВЕ НАГРАДИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЧКАТА
ПАУЛИНА КАРАЧОМАКОВА ОТ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
Можете ли да си представите свят без слово, музика или багра?
Ако в битието около нас всичко това липсваше, сивотата би ни заробила,
еднообразието на материалното би ни погубило… Онова, което спасява душите
ни, което прави света по- добър, което ни извежда от реалността и ни дарява с
красота, е точно то - изкуството. И най-примамливата му същност е, че е безгранично. Няма ограничения, има само свобода и полет на творческия Аз. То не
се проумява или учи от учебниците, не може просто да се прочете или види, то
се усеща, чувства се с всички молекули на клетките, с всички сетива, с всяко
измерение на съзнанието. Помага ни да опознаем по-добре себе си, да търсим
и съхраняваме ориентирите, чрез които да оцелеем в огромния заобикалящ ни свят, вдъхновява ни и ни променя, облагородява ни и дарява крехкото ни нетрайно човешко съществуване с частица непреходност.
Със своите творби седмокласничката Паулина Карачомакова от
СУ "Отец Паисий" разкрива пред очите ни всеки път вълшебната
сила, наречена изкуство. В провелия се на 27.04.2017 г. в ОДК - гр.
Кърджали Tрети oбластен конкурс за детска рисунка "Родопски багри", посветен на Джемал Емурлов – Джими, Поли е отличена на второ място. Рисунката на нашата ученичка е най- добрата сред 132
творби на малки художници от 15 училища и школи от 10 населени
места в областта. Наградата за прекрасната ѝ творба бе връчена от гжа Тихомирова – заместник-кмет на Община Кърджали.
Часове преди отличието, Паулина получи още една награда в конкурс,
проведен от Астрономическа обсерватория - гр. Кърджали. С тези свои постижения тя за пореден път разкри ценния талант, който носи в сърцето и душата
си, и доказа своите способности, заложби и дарования.
Поздравления за Поли и ръководителя ѝ г-н Иван Стойчев!
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12 - ТИ АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА
12 април денят на първия в историята пилотиран космически полет (1961 г.) на космонавта Юрий Гагарин с кораба
"Восток" и се отбелязва като Международен ден на Авиацията и космонавтиката от 1969 г. по решение на Международната федерация по авиация (ФАИ).
На 12 април, 1961 г. в 6 часа и 7 минути по Гринуич - 9
часа и 7 минути московско време Юрий Гагарин излита и
прави с кораба "Восток" една обиколка около Земята. На
височина 7 километра Гагарин катапултира и се приземява
с парашут близо до спускаемия апарат, на колхозно поле в
Саратовска област. Целият космически полет е продължил
1 час и 48 минути, но остава завинаги в историята на човечеството като полета на първия космонавт в света.

АПРИЛ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Кучето Лайка е първото живо същество, което полита в
Космоса. Тя е изстреляна на борда на изкуствения спътник „Спутник-2“ на 4 ноември 1957 г. Както и много други животни, изпратени в космоса, умира по време на полета. Лайка е намерена скитаща по улиците на Москва. Била 3годишна, от смесена порода самоед-териер и тежала почти 6 кг. „Лайка“ е и
названието на порода кучета, подобни на хъскито. Името ѝ било сменено от
Кудрявка (къдрава). Наричана е още Жучка (бръмбарче) и Лимончик. Американската преса я нарича Мутник (съчетание от англ: „mutt“ - куче от смесена порода и Спутник).
Предполага се, че Лайка е умряла от
стрес и прегряване няколко часа след изстрелването. Истинската причина за смъртта ѝ
не била оповестена веднага, а няколко години след полета. Въпреки че Лайка не оцеляла, експериментът доказал, че жив пасажер
може да бъде изстрелян в орбита и да издържи на безтегловността. Това отворило пътя
за полет на човек и осигурило на учените
първите данни за това как живите организми
понасят полет в космоса.
Тази година на 21 юли се навършват
40 години от полета на американския Аполо
11 до Луната, когато космонавтът Нийл Амстронг направи първата стъпка върху повърхността на спътника на Земята.
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Порция забавна космонавтика

ЗАБАВНИ
МИНУТИ

Някога мечтали ли сте да станете космонавт дори за миг? Да се впуснете в приключение в необятния Космос и да видите най-чудноватите
неща в галактиката. Ако е така, надяваме се да сбъднете тази своя мечта. А като бъдещи космонавти е добре да знаете няколко забавни и интересни космически истории.
Ето ги и тях:
Членовете на екипажа на Аполо 11, Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и
Майкъл Колинс, след завръщането си от Луната, са били принудени да
преминат проверка от митническите органи. В графата за произход митническия формуляр е трябвало да напишат "от Луната". Ще попитате
защо? Много просто - космонавтите донесли от Луната товар - лунни камъни и лунен прах и трябвало да го декларират.
От всички американски кораби, които летят до Луната, сериозна злополука е настъпила само на Аполо 13 и това се случило на 13 април. Ама
че съвпадение...
Има паметник, издигнат на Луната. Това алуминиева фигура в скафандър, посветена на паметта на починалите космонавти. На една табела до фигурата са изброени имената на 14 жертви, включително и Юрий
Гагарин. До него има и специален паметник за екипажа на Аполо 15.
Първият полет до Луната принадлежи на костенурките. Това се случило през 1968 г., когато съветският космически кораб Зонд 5 изпратил
няколко костенурки в Космоса. Те били избрани, защото не се нуждаят от
голям приток на кислород и могат да издържат дълго без вода.
Обратното броене, което неизменно съпътства изстрелването на
всички космически ракети, не е измислено от учени и астронавти, а от режисьори. Първото обратно отброяване е включено в германския филм
"Жената на Луната" през 1929 г. за налагане на напрежение. Впоследствие всички космически работници приемат тази техника на броене.
На Международната космическа станция има камбана. Тя бие всеки
път, когато капитанът на станцията се сменя.
В дърворезба, намираща се в катедралата на град Саламанка
(Испания),която е построена през 12 век, може да се види фигура на космонавт в скафандър. Но тук няма никаква мистерия: фигурата е добавена
през 1992 г.. Просто такъв бил подписът на един от майсторите реставрирали дърворезбата (той избрал точно тази фигура като символ на XX век).

Отговори на кръстословицата от мартенския брой на вестника.
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ГОДИШЕН КАЛЕНДАР В СТИХОВЕ
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П Р И Е М В 1 - В И К Л А С 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Г.
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П Р И Е М 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Г.

ИЗБОРЪТ НА
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