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Тържество на буквите
в Ι "б" клас

Брой 22
април 2015г.

Месечно издание на СОУ „Отец Паисий“

ПАИСИЕВЦИ
Първият учебен ден е специален ден. Първият урок.....Първата сричка....Първи клас...
В първи клас през учебната година има няколко специални момента. Един от тях е
тържеството на буквите за първокласниците от СОУ "Отец Паисий".
За учениците от Ι "б" клас, с класен ръководител г-жа Анна Владимирова, този
специален момент се състоя на 14 март 2015 година. Първокласниците показаха на
родители и гости, че са изучили всички букви от Буквара и вече са грамотни.
Малките ученици бяха подготвили литературно-музикална програма. Отговаряха на
въпроси от областта на фонетиката, морфологията, синтаксиса и пунктуацията. Успешно
се справиха с правоговора и правописа на сложни думи, като задачите бяха поднесени под
формата на интересни и разнообразни игри, съставени от младите артисти на театър "Чар".
Всички отбори се представиха отлично и получиха заслужени аплодисменти от публиката техните близки.
Класният ръководител госпожа Владимирова връчи специални грамоти, които ще бъдат
стимул на децата при усвояването на знания.
Тържеството завърши с великолепно настроение и колективни танци.
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Редакционен екип:
Главен редактор: Бианка Тенчева
Графичен дизайн: Николай Илиев
Екип: ученици от СИП - училищен вестник и СИП ИТ.
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Паисиевци сбъднаха
една своя мечта

"Двадесет и пет блестящи млади хора покориха Европейския парламент, като спечелиха
първо и второ място в състезанието „ Евро игра“ на проекта Евроскола в Европейския
парламент.
Пътуването до Страсбург и необикновеният европейски урок в този ден промениха
завинаги живота ни и укрепиха вярата ни в едно по-прекрасно бъдеще.
Едно пътуване,което събра много млади хора, с различни цели, с различни интереси в
желанието им за срещи и общуване. Представянето на родната България, родния град
и любимото училище „ Отец Паисий“ бе водещ мотив за всички нас на един такъв
мащабен форум, включващ ученици от страни- членуващи в Европейския съюз.

Николай Илиев от СОУ "Отец Паисий"
с отлична оценка по информатика
Николай Илиев е ученик от 12 "б" клас на СОУ "Отец Паисий".
Негова най-голяма страст са астрономията и информатиката.
Съчетавайки успешно тези две науки в един проект, наречен
"Radiantid – намиране на радиант на метеорен поток", Ники се
представя на XV-та ученическа конференция по математика и
информатика, провела се от 16 до 18 януари (2015 г.) в град
Пловдив, като печели оценка Отличен. Негов научен ръководител,
преподавател по информатика, класен ръководител и най-вече
човекът, който го насърчава и подкрепя, е г-жа Светла Илчева.
Конкуренция на Ники в УчИМИ (Ученически институт по
математика и информатика) е огромна. Състезават се 65 ученици
от 22 средни училища от 17 града на страната - Бургас, Варна, Видин, Гоце Делчев, Димитровград,
Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пирдоп, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора,
Хасково и Шумен.
Проектът е оценен лично от председателя на журито гл. ас. Емил Келеведжиев от Института по
математика и информатика при БАН и проф. д-р Коста Гъров, преподавател в
ПУ "Паисий Хилендарски".

Учениците от СОУ "Отец Паисий"
Кърджали спечелиха първи кръг на
Цветната олимпиада
За втора поредна година учениците от СОУ "Отец Паисий" Кърджали печелят комплексната купа и първо място
в надпреварата на Цветната олимпиада, организирана от Сдружение "България си ти!", на второ място се подреди
СОУ "П. Р. Славейков" - Кърджали, а на трето място се отличи СОУ "Васил Левски" - Ардино.
От СОУ "Отец Паисий" се включиха 98 ученици от гимназиален етап на обучение, но най-високи резултати
постигнаха Айсу Местан (8а клас), Веселина Тенева (12а клас) по Български език и литература, Георги Котев (10б)
по Английски език, Милица Гечева и Доротея Гълбачева (ученички от 9б), Петя Дамянова и Любослав Карев
(ученици в 10б клас), Димитриос Николов (11б клас), Атанас Божинов (12б клас) по Информационни технологии,
Моника Ангелова (10б клас) по Математика.
Специален гост на събитието бе един от учредителите на Сдружение
"България си ти!" - Милена Славова, която награди победителите по
Информационни технологии.
Учениците получиха грамоти и подаръци от г-жа Нели Попова, главен
експерт в отдел "Образование" в Община Кърджали, г-жа Емел Бабаева,
старши експерт в РИО-Кърджали, г-жа Уляна Ганева, временно
изпълняваща длъжността директор на Регионална библиотека “Никола Й.
Вапцаров, г-жа Даниела Коджаманова, директор на Регионалния
исторически музей, г-жа Кристина Александрова, представител на верига
магазини "Технополис". Всички бяха поздравени с изпълнение на танцов
състав "Пъстро герданче" към СОУ "Отец Паисий", с ръководител Алексей
Настев, Моника Николова, ученичка от 7г на СОУ "Отец Паисий" с
родопската песен "Отдолу идат войници".
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Паисиевци отбелязаха
Деня на водата
Младите химици от паралелка с профил
технологичен и ученици от СИП "Химически
калейдоскоп" посетиха центъра по околна среда.
Г-жа Рени Митева запозна любознателните
си гости с лабораториите, спецификата
на работа на апаратурата и методите за анализ
на различни химични вещества.
Оказа се, че в Кърджали на 31.07.2012 г. е
открит първият в страната Трансграничен
изследователски център "Околна среда и здраве".
В него се правят анализи на водата,
почвата, въздуха и храните. Центърът разполага
с най-съвременна апаратура за получаване на прецизни резултати от изследваните проби.
Учениците поставяха въпроси, свързани с чистотата на водата и връзката между
замърсяването на околната среда и здравния статус на населението.

Националната олимпиада по ИТ
Областният кръг на олимпиадата по информационни
технологии се проведа на 12 март 2015 година в СОУ
"Отец Паисий". Тя бе открита от г-н Златко Атанасов
директор на училището и г-жа Цветанка Границка – старши
експерт от РИО на МОН, град Кърджали. Г-жа Границка
пожела успех на всички участници в областния кръг на
Националната олимпиада.
Паисиевци са първенци в Областния кръг.
С най-добри резултати одобрени от областната комисия
са:
- Момчил Траянов и Стоян Гавазов от 7 кл. - с ръководител г-жа Светла Чаушева за проекта
"Българо-английски разговорник" в направление Мултимедия;

142 години от гибелта
на Апостола
Паисиевци с отличия
Учениците от СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали Денис Асенов - 5б клас, Станислава
Ламбева - 5а клас и Белослава Панайотова от 7г клас бяха отличени с призови места от
компетентното жури: художниците Емил Пенчев и Иван Стоянов в общинския конкурс
"Левски в детските очи".
Организатор на инициативата бе Военен клуб - Кърджали, по случай 142 години от
гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски.

- Георги Дичев и Калоян Стайков от 8б кл. - с ръководител г-н Петър Петров за проекта
"Лаптоп или…" в направление Уеб сайт;

стр. 4

Националната олимпиада по ИТ
С най-добри резултати одобрени от областната комисия са също:
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II място за Ренгин Хрюстем
от 11 в клас

- Любослав Карев и Александър Момчев от 10б кл. - с ръководител г-жа Мария Гьошева
в направление Мултимедийни приложения с проекта "Музиката в мен";

- Милица Гечева и Доротея Гълбачева от 9 клас се представиха с проекта "Играй с Цветко";
- Николай Илиев и Атанас Божинов от 12 клас с "ТЕРМО WM" в направление „Приложни
програми“ с ръководител на двата проекта г-жа Светла Илчева;

- В същото направление с ръководел г-жа Атанаска Мишонова, зрелостниците Валентин
Ямалиев и Димитър Асенов успешно защитиха проекта си "Маратон".

Пожелаваме късмет за класиране на всички наши участници в националния кръг на
XIII-тата олимпиада по информационни технологии.

В навечерието на настъпването на астрономическата
пролет и във връзка с отбелязването на Международната
година на светлината (2015г.) Астрономическа обсерватория при ОП "Младежки център" Хасково организира конкурс под надслов "Вълшебството на сезоните".
Единадесетокласничката от СОУ "Отец Паисий" Ренгин Хрюстем спечели второ място с
представянето на фотографиите си "Пролет", "Лято", "Есен" и "Зима". Ученичката се състезаваше
с млади таланти от 20 области в страната, като в конкурса взеха участие над 400 рисунки и 220
фотографии.
Откриването на изложбата с творбите се състоя на 18 март 2015 г. от 14:30 ч. във фоайето на
Младежки център в Хасково. При откриването на изложбата бяха наградени и авторите на
отличените снимки и рисунки на ученици от цялата страна.
СОУ "Отец Паисий" – гр. Кърджали бе представено с
участие на ученици от СИП Фоторепортер с ръководител
инж. Елена Гълбачева:
II група – 8-10 клас: Доротея Гълбачева от 9 б клас
III група – 11 – 12 клас: Мюжгян Дуран от 11 а клас и
Ренгин Хрюстем от 11 в клас.
"Вълшебството на сезоните" да се превърне в Национален
конкурс от календара на Министерството на образованието и
науката, ще предложи главният експерт по физика и астрономия
към образователното ведомство Валя Иванова. Днес тя бе гост
на церемонията по награждаването на участниците в конкурса
за рисунка и снимка.
След края на официалната част желаещите имаха възможност
да наблюдават Слънцето с телескоп.

