МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ -ОКТОМВРИ, 2017 Г.

15-ТИ СЕПТЕМВРИ
В ТОЗИ
БРОЙ:
Септември в дати,
празници и делници 2-3

Октомври в дати,
празници и делници 4-14

Калейдоскоп на
училищните

15

Светът на моята
любима наука

16-19

Голямото
междучасие
на паисиевци
в ефира на БНР
Годишен календар
в стихове

20-21

22

В календара ни има една дата, която не е отбелязана
като празник, на която се сбогуваме с лятото и празнуваме началото на новата учебна година
На тази дата в Коста Рика, Хондурас, Салвадор, Гватемала, Никарагуа празнуват Ден на независимостта, в Индия - Ден на инженера, в Сингапур - Ден на цивилните въоръжени сили, а у нас на 15 септември младостта на България тръгва на училище, тази дата събира в едно чувствата, мислите и надеждите на всички ни, вълнува по странен начин сърцата и душите ни.
Деца и училище! Две думи, събрали в едно мъдростта,
надеждите и смисъла на целия ни живот. Произнасяме ги
като символ на нашата вяра, успехи и напредък. Думи,
завещали още от дедите ни истината, че само училището,
знанието и просветата могат да ни дадат благополучие и
устойчивост, национално самочувствие и гордост, сила и
свобода!
Знайте! Постигайте! Творете!
Честит 15-ти септември и на добър час!

СТРАНИЦА
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Посланията на септември
Първият учебен ден! Всеки от нас си спомня с радост и вълнение за него... Всяко човешко сърце тупти възторжено и лудо при зова на първия училищен
звънец, при спомена за изминалите ученически години - различни, напрегнати, трудни, лесни, интересни, но даващи ни сила и надежда за добро бъдеще?!
Мое училище бяло,
срещай ни, срещай ни пак:
твойта прегръдка е сбрала
тайни от целия свят.
С много настроение и усмивки премина тържеството
посветено на първия учебен ден в най-старото учебно заведение в Източните Родопи. За 104-ти път СУ
„Отец Паисий” откри своята нова учебна година. Рекорден брой ученици спрямо минали периоди - 1220
- прекрачиха училищния праг. Тържеството започна
с танца на мажоретния състав към училището под звуците на песента
„Училище любимо”.

СЕПТЕМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

„Историята на СУ „Отец Паисий” е неразделна част от историята на Кърджали
и на България. Пътят на първите учители
чрез просвета за България е нашият път,
техните завети са нашият дълг. Успехът
ни се измерва с поколенията, получили
своето образование в нашето училище”,
каза в словото си Директорът на училището - Златко Атанасов.
Приветствие към учениците, учителите
и техните родители поднесе и кметът на
Кърджали инж. Хасан Азис. В него той се
обърна към първокласниците с думите, че
за тях започва едно вълнуващо пътешествие, което не винаги ще прилича на приказка, не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде интересно и полезно. И ги
посъветва да се доверят на техните учители.
Инж. Хасан Азис посъветва учениците
да бъдат любознателни и смели в преследване на мечтите си, а родителите - да
бъдат до своите деца по пътя на израстването им като знаещи и можещи хора.
Градоначалникът не пропусна в приветствието си и учителите:
„Носите на плещите си най-големия и
отговорен товар - не само да изучите децата ни, но и да ги подкрепяте в трудностите, които ги чакат по пътя на знанието.
Да ги убедите, че знанието и науката са
мъдрост, която винаги дава своите плодове.”

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Посланията на септември

СЕПТЕМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

МОМЕНТИ ОТ 15-ТИ СЕПТЕМВРИ 2017 В СНИМКИ

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Празникът на моя град Кърджали празнува 105 години свобода!

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ
УЧАСТИЕ В ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Училищни инициативи,
посветени на 21 октомври - Ден на Кърджали

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ГЕН. ВАСИЛ ДЕЛОВ,
ИЗПЪЛНЕН ОТ РЕЦИТАТОРИТЕ, СОЛИСТИТЕ И МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ
НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

УЧАСТИЕ В ПОХОД - ПОКЛОНЕНИЕ
ПО СТЪПКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ
Да изминеш път, извървян от герои...
Да откриеш мярката на времето в стъпки, останали завинаги в историята...
Да усетиш и почувстваш волята, надмогваща чувството за самосъхранение…
Да прозреш силата и смисъла на достойно изживения човешки живот в 105
години Освобождение и... да отдадеш единственото, което можеш - почит!

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Училищни инициативи,
посветени на 21 октомври, Ден на Кърджали

КИТКА ЦВЕТЕ ЗА ГЕРОИТЕ - II А, II Г, IV Б, IV Г КЛАС
ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Училищни инициативи,
посветени на 21 октомври - Ден на Кърджали

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

ЗЕЛЕНИ ДРЪВЧЕТА - НАДЕЖДА И СЛЕДА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГРАДА НИ ПОСЛАНИЕ ОТ IV А, IV Б, IV В, IV Г КЛАС

УЧАСТИЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ ТАЛАНТИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОТКРИТА
СЦЕНА НА ТАЛАНТИТЕ ПО СЛУЧАЙ 21 ОКТОМВРИ – ДЕНЯ НА КЪРДЖАЛИ.

На 21 октомври от 17.30 часа в парк „Арпезос - север” даровитите Веселина Стефанова от III В клас и Димитър Стефанов от VI Б клас представиха свои
вокални изпълнения. И двамата очароваха всички и станаха любимци на публиката.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Паисиевци - участници в
Младежка научна конференция

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Младежката научна конференция, която се проведе в Астрономическата обсевратория „Славей Златев” на 13.10.2017 г., показа изключително високото ниво
на паисиевци, тръгнали по пътя на математиката, природните науки и информатиката.
Форумът е част от програмата за Деня на Кърджали и бе открит от заместник
кметa Веселина Тихомирова и Агоп Узунбохосян, Директор на Обсерваторията.
Демонстрация на свои постижения и разработки направиха:
Проект „Диагностика“: Георги Динков Дичев и Кирил Кирилов Добрев - 10 клас;
Проект „АсистенТ“: Светослав Росенов Карамуков и Петър Каменов Буров - 12
клас;
Проект „Психодиагностиката в цветове“: Доротея Андреева Гълбачева и Милица Светославова Гечева - 12 клас;
Проект: „В света на професиите“: Атанас Иванов Иванов - 12 клас и Любослав
Валентинов Карев - бивш възпитаник на СУ “Отец Паисий”, студент първи курс в
СУ “Св. Св. Климент Охридски”, специалност Софтуерно инжeнерство.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Паисиевци - отличени в конкурс,
посветен на 105 години от Балканската война
и 21 октомври - Деня на Кърджали

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Паисиевци участваха в конкурса, обявен от Регионалната библиотека „Н. Й. Вапцаров“, посветен на 105 години от Балканската
война и 21 октомври - Деня на Кърджали. Изданието на регионалното съревнование бе за мултимедийна презентация и под надслов „За подвига и признателността”. Жури в състав: Златка Янева
- председател, завеждащ отдел „Справочно-библиографски и
Краезнание”, г-жа Василка Ташкова - историк и г-жа Галина Деликирова - системен администратор, определя победителите, като
оценява участващите ученически разработки по критериите: аргументираност,
историческа достоверност на темата, елементи на изследователска дейност, оригиналност и творчески подход. Със своята
тематична презентация за полковник Серафимов Кирил Добрев и Георги Дичев от
10 Б клас бяха класирани на второ място и
получиха поощрителна награда за добро
представяне. Отличените проекти бяха
представени на живо и могат да се видят в YouTube канала на библиотеката.
Поздравления за отличените ученици и техния ръководител - г-н Кирил Гогов.
Пожелаваме им нови вдъхновения, творчески полет и бъдещи светли върхове в овладяването на науката история!
УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VI В КЛАС ПРИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
"ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА" ПО ПРОЕКТ “TIME TO MOVE“РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
(23.10.2017 г. – 27.10.2017 г.)

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО – III Д КЛАС.
ИЛЮСТРАЦИЯ “ЛЮБИМ ГЕРОЙ” – II КЛАС.
СЪСТЕЗАНИЕ “НАЙ-ДОБЪР ЧЕТЕЦ ” – IV Д КЛАС.
ЧИТАТЕЛСКИ МАРАТОН – III В КЛАС.
СЪСТЕЗАНИЕ “НАЙ – ДОБЪР ЧЕТЕЦ” – IV Е, Д КЛАС.
ЧЕТЕНЕ И РАЗКАЗВАНЕ НА ПРИКАЗКИ – III А КЛАС.

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

ЧЕТЕНЕ НА ПРИКАЗКИ – I КЛАС.
ИЛЮСТРАЦИЯ ОТ ЛЮБИМА ПРИКАЗКА – III Б,Д КЛАС.
ЧЕТЕНЕ НА ЛЮБИМА ПРИКАЗКА – II КЛАС.
ЧЕТЕНЕ И РАЗКАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ
С ЛЮБИМ ГЕРОЙ – ХИТЪР ПЕТЪР – IV Б КЛАС.
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО – III Б, Г КЛАС.
ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ С ЛЮБИМИ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ – IV А КЛАС.
ИЛЮСТРАЦИЯ НА ЛЮБИМ ПРИКАЗЕН ГЕРОЙ – I КЛАС.
ЧИТАТЕЛСКИ МАРАТОН.
ИЗРАЗИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ И ДРАМАТИЗАЦИЯ НА ИЗУЧЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – IV А КЛАС.
ДРАМАТИЗАЦИЯ НА ПРИКАЗКАТА “ТРИЦИ И ХАЛВА” – IV Б КЛАС.
ИЗЛОЖБА “ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК” – ЧЕТИ С МЕН – IV В, Е КЛАС.
ПОСЕЩЕНИЕ НА КНИЖАРНИЦА “ХЕЛИКОН” – IV Г КЛАС.
ЧЕТЕНЕ НА ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ В БИБЛИОТЕКА “ВАПЦАРОВ” –
III В КЛАС.
ИЛЮСТРАЦИЯ ОТ ЛЮБИМА ПРИКАЗКА – III Г КЛАС.
РАЗМЯНА НА КНИГИ – IV Б КЛАС.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
(23.10.2017 г. – 27.10.2017 г.)

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

"Ако не четете този текст, той не съществува. И това е първото чудо на четенето. Всяка книга, която стои затворена в библиотеката, е като онова спящо
царство от приказката. Ако отвориш книгата и зачетеш малко, царството оживява. Има някаква магия, която се получава от срещата на поглед и буква. От тази
целувка между окото и написаното чудото се случва. Първото, което искам да ти
кажа лично и тихо е, че имаш да събуждаш толкова много книги от съня им.
Приеми го така, между нас казано, като малък подвиг. Ти си тази, която събужда
книги. Ти си този, който събужда книги. А събуждащият книги събужда светове."

Е-ВЕСТНИК

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ - "Чудото на четенето"

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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Паисиевци в Поход на свободата

По инициатива на членовете на Младежкия клуб към
Общински съвет по наркотични вещества, в събота 14 октомври, в Кърджали за първи път се проведе Поход на
свободата, насочен срещу трафика на хора и съвременното робство. В него се включиха ученици от СУ “Отец Паисий”, членуващи в клубовете към ОДК Кърджали: Александър Нучев, Димитър
Башаранов, Антон
Халтъков, Илина
Димитрова, Васил
Георгиев и др. Начело застана председателят на ОбСНВ Сезгин Бекир.

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Походът премина по централния булевард на областния град, от Автогара 21
век до Паметника на Васил Левски. Младите хора вървяха мълчаливо, в дълга
колона по един като символ на крачките,
които извървяваме към съзнателния избор и свободата, към помощта и подкрепата за човек, подчинен и експлоатиран
от друг човек. Участниците в похода носеха тениски, предоставени от Международната неправителствена организация А 21, а на ръцете си имаха закичен хартиен бял гълъб с послания.
Участниците в похода раздадоха информационни материали във връзка с
трафика на хора и популяризираха горещата телефонна линия за сигнали за
трафик на хора – 080020100. Тя се избира безплатно от всички стационарни и
мобилни телефони в рамките на България и европейските страни.
В края на похода младежите, които взеха участие в него, пуснаха червени
хелиеви балони с форма на сърце, за да изразят съпричастността си към жертвите на трафик по света.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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12 ОКТОМВРИ:
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
В Деня на българската община - 12 октомври, община Кърджали е с ново ръководство. Управлението бе
поето от 14 ученици от 4 училища в града, включени в
инициативата “Мениджър за един ден”, която се, организира от JA Bulgaria.
Горещият кметски стол на кмета Хасан Азис бе зает
от Александър Нучев от СУ „Отец Паисий”. Негови заместници станаха връстниците му Симона Иванова, Любов Стойчева, Мартин Каралчев, Ивелина Филипова ,
които ще отговарят за ресорите „Местни приходи”,
„Хуматнитарни дейности”, „Общинска собственост и икономическо развитие” и „Строителство и териториално
развитие”.

ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

Те и останалите млади мениджъри бяха
разпределени по дирекциите и отделите на
общинската администрация, като изявиха
желание да се запознаят с реалната работа на институцията в рамките на работния
ден.
Кметът Хасан Азис ги запозна с работата
на общинската администрация, с отговорността, която те поемат пред гражданите на
Кърджали, с грижите, които трябва да полагат
за благоустрояването на общината.
Последва и първата работна среща на новия „кмет” Александър Нучев с
кметове на населени места от общината, които поставиха проблеми свързани с
осигуряване на дърва за отопление, асфалтиране на улици, В и К проблеми и
др.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА
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1-ВИ ОКТОМВРИ ЕДНА ДАТА, МНОГО ПРАЗНИЦИ
Световен ден на музиката, през Ден на възрастните хора, на
архитектите, празник на закрилата на Пресвета Богородица, Ден
на вегетарианците до първи учебен ден за студентите - 1 октомври е празник за мнозина. Освен всичко това 1 октомври е още
и Световен ден за борба с хепатита.
Денят на последователите на културата на хранене, изключваща животински продукти от менюто, е учреден през 1977 г. с
решение на Световния конгрес на вегетарианците във Великобритания по инициатива на Северноамериканската им организация.
Международният Ден на музиката се отбелязва за първи път през 1974 г. по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 г. по повод 700годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на
българските певци и музиканти. Първи октомври е и българският ден на поезията.
ОКТОМВРИ
В ДАТИ,
ПРАЗНИЦИ И
ДЕЛНИЦИ

1 октомври е и Международният ден на възрастните хора. По този повод Националният осигурителен институт (НОИ) организира консултации по пенсионни въпроси.
На 1 октомври се чества и Световният ден на архитектурата.
Всяка година на 1 октомври се чества и закрилата на Пресвета Богородица. В
повечето славянски езици думата „покров" означава едновременно „покривало" и
„защита". Празникът възникнал през 10 в., за да се почете явяването на Божията Майка
в Константинопол. Това необикновено знамение станало в първата половина на 10 в., в
края на живота на св. Андрей Юродиви. Той се чества само в славянските страни - вероятно защото св. Андрей бил славянин по произход.
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ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ЧАСТ ОТ
ИНИЦИАТИВА, ПОСВЕТЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
ЧЕРНО МОРЕ - 31 ОКТОМВРИ
В СУ „Отец Паисий“ с огромно вълнение бе посрещната инициативата послание от
деца за деца, посветена на Международния ден на Черно море - 31 октомври под мотото „Картичка от морето“. Бургаски ученици от СУ „Добри Чинтулов“ избират паисиевци,
за да реализират своята идея, свързана с отбелязването на този ден. Тематични картички поемат своя път към Кърджали и по атрактивен и забавен начин се превръщат в
чудесно и искрено послание към всички нас за едно чисто, красиво, с примамливи синьо
- зелени отблясъци Черноморие.
С огромна радост четвъртокласниците от СУ „Отец Паисий” град Кърджали получиха
своите картички от морето с пощенско клеймо от Бургас и станаха съпричастни към
общата загриженост за опазване чистотата на морето и плажовете и на усилията на
много хора за спасяване на морското биоразнообразие. Изложбата на картички с морска
тематика стана достояние на учениците от най-старото светско училище в
Източните Родопи.
С презентация за Черно море и приетия през 1996 г. Стратегически план
за неговото опазване и спасяване, по детски и непринуден начин четвъртокласниците се включиха в инициативата и отправиха свои видеопослания
под мотото „Приятели на морето“. Така 43-мата ученици от IVА и IVВ клас с
класни ръководители Минка Стоянова и Ваня Велкова приеха отправеното
им предизвикателство и станаха част от 16 милиона души от 6 държави,
които на 31 октомври отбелязват Празника на морето.

КАЛЕЙДОСКОП
НА
УЧИЛИЩНИТЕ
СЪБИТИЯ

Е-ВЕСТНИК

Сега разбирам: в топлите ми длани
е сгушено соленото море.
Във сънищата мои разлюляни
то бърза да се побере.
Петя Дубарова
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА КАРТИНИТЕ НА ИЛАЙДА БАРЪШ И КАДЕР ШЕНОЛ В
СВЕТОВНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "МАЛЪК ЗОГРАФ"

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Едно вълнуващо събитие за малките художници от СУ „Отец Паисий“ творбите на Илайда Баръш и Кадер Шенол от IV Г клас са отличени в
Световния конкурс за детска рисунка „Малък Зограф” и публикувани в Каталог
на победителите - 2017 година.
Кадер изпраща своя рисунка, която създава на 8 години, а Илайда, когато е
на 10. Членовете на журиращата комисия: Професор Анна Бояджиева - Зам.
директор на НХА, Силва Аврамова - Актриса, Експерт по вътрешни
програми и проекти НДФ „13 века България”, Страхил Ненов Преподавател в Катедра "Стенопис" на НХА, забелязват
достойнствата на нашите възпитаници и отличават творбите им!
Илюстрациите, участващи в тазгодишния конкурс, принадлежат на
деца от 4 до 18-годишна възраст, от 55 държави на пет континента, а
броят им - 6 610 участници - е впечатляващ!
Фондация “Малък Зограф” има за цел да съдейства за духовното,
интелектуалното и професионално израстване на децата чрез
изящното и приложното изкуство и да сътрудничи с държавни и други
неправителствени организации за решаване на проблемите с
възпитанието им.
Скъпи победители, малки наши художници - творци, бъдете сърцати,
неуморими, творете! Продължавайте да ни показвате със своите рисунки красотата
и вълшебствата на света около нас!
А той - светът ни - ще става все по-хубав благодарение на такива талантливи
деца като вас!
НАГРАДИ ЗА ПАИСИЕВЦИ
В Х НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ” - КЪРДЖАЛИ 2017 Г.

За десета поредна година гр.Кърджали бе домакин на Националния празник
на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите” и за пореден път в
този празник паисиевци бяха удостоени с награди.
Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” се
провежда ежегодно и е част от празничната програма за Деня на Кърджали
– 21 октомври. Проявата е включена в Националния календар на МОН за
изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. В
тазгодишния конкурс участваха стотици таланти от 24 области на страната,
които се състезаваха с 1288 рисунки.
Ето имената на нашите победители:
МЕРВЕ СЮЛЕЙМАН ОТ ІV Б КЛАС - Специална награда на Кмета на
Община Кърджали;
КАДЕР БАЙРАМ от IV Г клас - Специална
награда на Арт галерия „Дар”;
ПАУЛИНА КАРАЧОМАКОВА от VIII Б
клас с ръководител Иван Стойчев и
присъдена Поощрителна награда.
Наградите бяха връчени на
тържествена церемония на 28.10.2017
г. , а отличените творби на учениците
ни бяха представени на изложба във
фоайето на Обединен детски
комплекс /ОДК/.
Поздравления за нашите творци,
носители не само на награда, а и на
живителната искрица, наречена
изкуство, която променя и
облагородява света ни!
Е-ВЕСТНИК
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
„ЗНАМ И ПРОГРАМИРАМ!“ – ЕДНО СЪВРЕМЕННО ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВО

Светът на паисиевци – свят на технологиите и знанията

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

Да успееш да се докоснеш до света на програмирането и да създадеш
дигитална визия за живот чрез код, основана на цифрови и алгоритмични
умения, но и на възможността да бъдеш част от европейска инициатива Европейската седмица на програмирането (EU Code Week). Да потърсиш и
преоткриеш себе си в съвременните технологии и да намериш място в тях,
като впишеш и непреходното светоусещане на фолклорната традиция, която ние българите носим със себе си навсякъде по света. Да погледнеш в
бъдещето и да видиш професионалното си развитие в
партньорство със SAP и Techsoup Europe (мрежа от 28
граждански организации и фондации).
Това съвременно предизвикателство отправя СУ „Отец
Паисий“ - град Кърджали с инициативата „Знам и програмирам!“, представяща програмирането като нова, модерна, необходима и търсена грамотност сред младите хора.
Програма:
Интересни инициативи с участието на над 70 ученици от V
до XII клас.
16.10.2017 г. - Ден първи: „Играй и програмирай с Робко!“.
Начало и откриване на инициативата от заместник-директора Мария Стефанова;
Екип от млади програмисти и рационализатори
демонстрираха пред своите съученици и учители
разработките си, като голяма част вече са участвали в национални форуми. Презентация, насочена към най-малките, показа как
с помощта на роботчето „Робко” могат да бъдат извършвани различни дейности. Теодора Милушева от 10 Б представи тримата си съотборници, участвали в
създаването на проекта. Представянето провокира
интерес и у най-малките зрители. Интересен момент
през първия ден на инициативата бе сортировката
на масиви чрез танц - българско народно хоро.
17.10.2017 г. - Ден втори: „Да преборим агресията чрез диганостика в цветове“.
Представяне на компютърно приложение на
база цветови тест на Макс Люшер за изследване на психологическото състояние на личността. Автори: Милица Гечева и Доротея Гълбачева от 12 Б клас. Програмата е предназначена
за учители и психолози.

Е-ВЕСТНИК
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
„ЗНАМ И ПРОГРАМИРАМ!“ – ЕДНО СЪВРЕМЕННО ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВО

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

18.10.2017 г. - Ден трети: Music&Code&Dance.
Десетокласниците Момчил Димов и Георги
Христов представиха различните фолклорни
области в България и демонстрираха как могат
да се съчетават музика, програмиране и код.
19.10.2017 г. - Ден четвърти: „Asistent” в помощ на възрастните хора.
Умният асистент е замислен от Петър Буров
и Светослав Карамуков от 12 Б клас. Първоначално е насочен към възрастните хора, на които уредът да напомня чрез светлинна сигнализация кога да си пият хапчетата, но младите
изобретатели продължават да го усъвършенстват така, че да служи и за други цели.
20.10.2017 г. - Ден пети: Състезание „Знам и
програмирам!“ - заключителен етап на инициативата.
Шест отбора демонстрираха своите знания,
умения и постижения в света на компютърните
технологии. А публиката бе под магията и завладяващото присъствие на младите и креативни
състезатели. Естествено имаше и страхотни награди и грамоти, които бяха връчени от старши експерт по природни науки в РУО Цветанка Границка.
Участието на СУ „Отец Паисий” в Европейска
седмица на програмирането стимулира личното
творчество и бъдещо професионално развитие на
участници и зрители. То се реализира съвместно с
Фондация „Работилница за граждански инициативи“
(ФРГИ).

Е-ВЕСТНИК
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УСПЕХЪТ - ЧАСТ ОТ НАС
Отличени ученици
Предизвикателството да спортуваш

СВЕТЪТ
НА МОЯТА
ЛЮБИМА НАУКА

По случай Празника на град Нова загора на 14.10.2017 г.
паисиевци се включиха активно в лекоатлетическия пробег
„Петко Йордонов“ и се завърнаха като победители. Пробегът е организиран от Община Нова Загора, Клуб по лека
атлетика „Лидер” и СК „Стогос - 2006”. В него се състезаваха рекордните 134 участници в няколко категории и четири
възрастови групи: момчета и момичета от I - II клас, III - IV
клас, V - VI клас и VII - VIII клас.
Сред официалните гости по случай провеждането на лекоатлетическия пробег бяха Димитър Кисьов, представител
на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), ученици от клуб „Лека атлетика“ по проект „Твоят час“ в СУ „Отец
Паисий“ - гр. Кърджали с ръководител Мариана Бозакова и възпитаници на СУ
„Васил Левски” гр. Стара Загора.
Паисиевци бяха част от празничната спортна програма на града и заеха призови места в следните възрастови групи:
1-во място - 5/6 клас - Божидар Ангелов - VI а клас;
2-ро място -3/4 клас - Евгени Димитров - IV а клас;
2-ро място 3/4 клас - Румяня Радева - IV а клас;
3-то място 6/7 клас - Даяна Димитрова - VII б клас;
4-то място 6/7 клас - Калояна Тодорова -VII б клас ;
5-то място 5/6 клас - Весела Дорбикова - VI а клас;
5-то място 7/8 клас - Злати Калинов - VII в клас;
6-то място7/8 клас - Ангел Атанасов - VII д клас.
Класираните на първите три места по отделните категории и възрастови групи получиха предметни награди и медали. На състезателите, останали на IV-а,
V-а и VI-а позиция бяха връчени грамоти и предметни награди.
Благодарим за участието и достойното представяне на Ивана Хасковлиева и
Ирина Стоянова - VI а клас, Мария Кузманова - VI б клас, Гергана Георгиева,
Величка Христова, Катерина Ангелова - VI в клас, Берке Рейхан Мехмед—VII б
клас.
Предизвикателството да спортуваш те превръща освен във физически активен и в дисциплиниран и отговорен човек, мотивира те да се стремиш към постигането на резултати и сбъдване на успехи. Не е ли това огромен ресурс, който имаме на разположение винаги, когато се озоваваме пред изпитанията на
живота?
Пожелаваме още бъдещи спортни победи на малки и големи паисиевци!

Е-ВЕСТНИК
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ПЕПЕЛ ОТ ЗНАНИЕ
Екипът от дванадесетокласници, водещи в радиопредаването “Голямото междучасие” към Регионална
радиостанция на БНР “Кърджали - Гласът на Родопите” в следващите редове ни разкрива своето виждане
за унищоженото и наследеното знание от древните
цивилизации и неговата сила.
Ето проучването на Милица Гечева и Петър Буров.

ГОЛЯМОТО
МЕЖДУЧАСИЕ
НА ПАИСИЕВЦИ
В ЕФИРА НА
БНР

М: Замисляли ли сте се някога колко много ни предлага живота, но
и колко много, от това, което можем да научим, ни се изплъзва под
носа?
П: Запитвали ли сте се, защо днес не знаем толкова, колкото
предците си?
М: Търсили ли сте скритото познание?
П: А знаете ли, че можете да го откриете навсякъде?
М: Не само в нета, а дори и в двора ви. Единственият проблем е,
че днес то изчезва безследно под пепелта на разрухата и терора,
които, за съжаление, са из целия свят.
П: Здравейте и добре дошли в „Голямото междучасие“, в ефира на радио Кърджали. Аз съм Петър.
М: Привет и от мен, Милица.
П: И днес, ще си поговорим за една доста сериозна и наболяла тема на нашето съвремие, а именно престъпленията, които се извършват все по-често и по-често по света.
М: Спокойно, няма да получите информация за поредния атентат или пък някоя друга от редовните лоши
новини, които чувате по телевизията. По-скоро ще наблегнем на това как знанието, завещано от предците ни,
изчезва с всеки изминал ден.
П: Бих казал, че всичко това, което се случва, е научно престъпление към човечеството, защото вместо да
градим над вече наученото, ни се налага да започнем отначало.
М: Аз пък имам малко по-различна теория за нещата. Не мислиш ли, че след като знанието, е било изравнено
със земята, по една или друга причина, значи не е било усвоено по правилния начин според вселенските закони?
По мое мнение, всичко си има причина и щом се е случило, значи така е трябвало да стане. Защото хората, които
ще преоткрият същото, което било известно преди векове, ще донесат със себе си нещо ново, без да
разчитат на старото познание, което може би е било от по-голяма полза за тогавашното поколение,
отколкото за днешното. Нещо подобно е въпросът с религиите. Предците ни са намирали много повече
упование в тях, отколкото например съвремениците ни. Ценностите се изменят, Пепо. Знам, че и ти го
забелязваш. Но за да ги преоткрием, знанието трябва да бъде разрушено и да започнем отначало, на
чисто, като Новата земя. Няма как да видим бялото без да познаваме черното, нали така?
П: Не, изобщо не мисля по този „твой начин“. Даже бих казал, че тези твои думи са обидa към човечеството. Като за начало, не знам какви са „вселенските закони“, но за мен те не обясняват нищо, защото в
повечето случаи, когато голямо количество знание и култура е изгубено, са били виновни хора, които са
на власт тогава, а не вселената. Защо мислиш тогава „Александрийската биоблиотека“ е била разрушена от римската империя, а заедно с нея са си отишли и онези велики тогавашни открития?
М: Не знам.
П: Точно защото римляните са считали всички, освен техния род, за по-ниши същества, следователно
библиотеката, според тях, била ненужно. А литературата, историята, математиката, както и всички
останали науки, изградени върху факти, могат само да имат полза от ранното познание, което да им
бъде в помощ за тяхното бъдещо развитие и нови открития. Вярно, идните поколения могат да донесат нещо ново със себе си като например
различни наименования на законите, уравненията и т.н., но фактите,
сметките, както и откритията няма да бъдат различни, грешките на миналото ще се повторят с еднакъв резултат. А всичко това е само загуба на
време и представи какво би било ако унищоженото знание е било достъпно тогава.
М: Резултатът може да е един и същ, но начина на постигането винаги е
различен, а може би точно там се крие разковничето. Това моментално
не го прави загуба на време, а научаване на урока по правилния начин.
П: Макар и да е така, изгубеното време в намирането на нещо, вече научено, е много по-ценно от пропуснатата стъпка, която в бъдеще можеш
просто да се върнеш и да откриеш. Ще ви прочета едно писмо, което
дава добър пример за случващото се: „Аз пиша от Тунис… И до тази
спокойна и динамично развиваща се страна, се добраха разрушителните
сили. Само за последните дни на януари 2013 година в страната
са разрушени 34 исторически паметника: мавзолеи на свети мюсюлмани, техните гробове. Туниската общественост негодува. Правителството заклеймява подпалвачите и разрушителите и обещава да ги открие.
Да се намерят непосредствените изпълнители на тези актове на вандализма над светите места, които, по твърдението на идеолозите екстремисти-ислямисти, по никакъв начин „не се вписват“ в тяхното „разбиране за история“.
История? Да, тяхната история. Те заплашват всичко да препишат на бяло. По-точно, на черно, като цвета на техните знамена. И те не само започнаха да очернят светлите личности в Историята на арабската цивилизация, но и
да унищожават всичко, което напомня за тях.“
М: Точно това е и целта им, а писмото го доказва - да съчиняват лъжлива история, убивайки историческата
правда, управлявайки хората и лишавайки ги от корени. Дезинформацията - това е силата и властта на самозваните управници на Света.

Е-ВЕСТНИК

“ПАИСИЕВЦИ”

СТРАНИЦА 23

ПЕПЕЛ ОТ ЗНАНИЕ

ГОЛЯМОТО
МЕЖДУЧАСИЕ
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В ЕФИРА НА
БНР

П: Всички си мислим, че знаем, защо цели държави потъват в кръв. Но има една скрита истина: Целта е не само
преразпределяне на природните ресурси, съкращаване на „излишното“ човечество и световно господство. Присъства и още една важна, но скривана цел - заличаването на следите от културите на Древния Изток и
пълното унищожаване на паметниците на древните цивилизации, за да може чрез научното незнание, да се установи нов световен ред, под формата на голям хаос.
М: Пример за това е заплахата, надвиснала над сфинкса в Египет. По време на събитията през 2011 година,
грабители нахлуха в Каирския национален музей. След това беше унищожена старинната библиотека (Научен център), издигната в Кайро преди повече от 200 години, където се съхраняваха 200 хиляди ръкописа. В
библиотеката е имало безценни карти и исторически манускрипти, които изчезнаха безследно.
Днес, радикалните ислямисти заявяват, че Сфинксът, египетските пирамиди и други следи от
„езически времена“ трябва напълно да бъдат унищожени.
П: Тук е добре да отбележим, че първите крачки към такава „модернизация“ на историята на
Древния Египет са извършили още британците през XIX-ти и началото на XX-ти век, които
също разграбвали древните ценности и унищожавали знание.
М: А можете ли да си представите, че някой ден децата ни няма да могат да видят това, до
което ние все още имаме възможност да се докоснем?
М: Ето ни отново! Чували ли сте за библиотеката в Мосул? В нея се съхранявали средновековни ръкописи, а над 100 000 от тях били унищожени от Ислямска държава.
П: А съдбата на древните библиотеки все още не е ясна. Всички приемат, че те просто са
изчезнали, а са се славели с това, че били аптека за душата, хранилища на мъдростта и приют
на мисълта, тъй като съдържали цялото познание на древните цивилизации.
М: Но къде са сега? Дали някой умишлено не ги крие от нас, за да бъдем по-лесно манипулирани? Или наистина
са безвъзвратно унищожени?
П: Сега ще ви разкажем за две такива събития и тяхното въздействие върху човечеството, а именно разрушаването на „Мосулската библиотека“ и „Александрийската библиотека“.
М: Да започнем с „Александрийската библиотека“, за ваша информация, тя била построена в Александрия, Египет и била кръстена на Александър Велики.
П: Но била не каква да е, а един от първите опити за университет, в който са се изследвали различни науки. Дори
е документирано, че там е създадено и първото медицинско училище, а самата библиотека е съществувала почти
700 години преди да бъде изпепелена през 48 година пр.Хр.
М: Днес можем да се похвалим с множество исторически сведения за миналото, но можете ли да си представите
с колко много информация са разполагали предците ни? На базата на техния опит, може би днешните сведения за
науката, бъдещето и човечеството като цяло, са нищожни. Ех, ако имаше начин да разговаряме с хора от миналото,
колко ли много щяхме да научим?
П: Да, наистина щеше да е хубаво. Знаете ли, че в древни списъци, е документирано, че библиотеката е съдържала, над 500 хиляди свитъка, стая за ядене, стая за четене, градини, стая за срещи, и дори стаи за изнасяне на
лекции?
М: За съжаление почти нищо не е останало от тогава, днес дори не знам къде се е намирала, а да не говорим и
за това как точно е изглеждала. Единственото нещо, оцеляло под пепелта, е мазето на библиотеката наречено
„Serapeum”, за което се вярва, че дори не се е намирало под самото местоположение на сградата.
П: Но истински интересното за Александрийската библиотека е било колко всъщност обществото е ценяло знанието. Тя е искала всичко, до което е можела да се добере - бабилонски, турски, хибру или каквито и да е свитъци.
Някъде там имало ли е късче знание, тя трябвало да го има.
М: Дори когато кораби акостирали на Александрийския бряг, библиотеката задължавала екипажа да предаде
всички книги, схеми и свитъци на борда. Тя задържала оригиналите и връщала на кораба точни копия на това, което е
получила.
П: А да не говорим какви открития са станали реалност благодарение на библиотеката. Ще ви дадем за пример
няколко имена, които са учили, преподавали или изследвали различни науки там, и с какво са известни те. Hipparchus, бил известен астролог и е считан за баща на тригонометрията.
М: Евклид - най-известният учител по математика, считан за баща на геометрията.
П: И Дионисиус Тракс, определил различните наименования на езика, като глагол, сказуемо, предлог и др.
М: За съжаление, доста голяма част от работата на тези, както и на други велики умове, е загубена.
П: Което ми напомня за една мисъл на Аристотел „Съдбата на Империите зависи от образованието на младите.“,
което според мен и днес e актуално за държавите. Бъдещето на всеки един народ, зависи от младите, а това как те
са образовани решава дали тя ще е успешна или не.
П: Здравейте отново. Дойде време да поговорим и за библиотеката в Мосул, където голяма част от знанията,
известни на човечеството, били унищожени благодарение на Ислямска държава.
М: Библиотеката е разрушена през лятото на 2014 година, когато ислямистите искали да унищожат идеите и
книгите в нея или поне достъпът до тях.
П: Тя съдържала милиони книги, средновековни ръкописи, както и исторически карти, някои датиращи векове,
дори хилядолетия назад.
М: Сред най-важните книги в библиотеката била Коран написан през 9 век, както и още хиляди ръкописи, по философия, право, история на света, литература, дори изкуства, които били защитени от ЮНЕСКО. Бъдещето и реконструкцията на библиотеката, все още не е сигурно, докато Ислямска държава не спре да бъде заплаха за света.
П: Едно е сигурно - разрушаването на стари културни паметници, както и на техните истории и знанието, скрито в
тях, не носят нищо добро, а напротив, връщат ни назад с години и със сигурност забавят развитието ни.
М: Но в крайна сметка, няма как да знаем дали когато губим, всъщност не печелим. Нека пазим културата на
света и на нас – българите, защото преди да се опитаме да помогнем на другите, първо трябва да сме помогнали на
себе си. И все пак, нека не съжаляваме за изгубеното. Да, жалко е, но пък, никога не знаем какво по-добро ни очаква
в бъдеще...
П: Това беше всичко от нас, екипът на „Отец Паисий“, надяваме се да ви е било интересно и да сме ви накарали
да се замислите поне малко. Чао.
М: До скоро.
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