брой 1, учебна 2012–2013

Цена: безценен.

Обновеният физкултурен салон
Обновеният физкултурен салон бе открит
на първия учебен ден. Лентата прерязаха инж.
Драгомир Николов – кмет на общината и госпожа Стефанка Братванова - директор на нашето
училище. Салонът е пребоядисан, с нова настилка, осветление и вентилация. Той е добра база за
провеждане на часове по физическо възпитание,
баскетболни и волейболни срещи.

17 септември
Тази година първият учебен ден беше на 17
септември. Учебната година открихме с тържествена програма. Учениците от 12 клас приветстваха
първокласниците и ги заведоха до класните стаи.

173 години Славейково училище
Програма за 29.11.2012 г.
За 1-ви път в историята на Славейковото
школо осмокласниците ще се закълнат във вярност пред знамето му от 18 часа пред главния
вход на училището.
Честването ще продължи в зала „Дръзновение” с музикално-образователна вечер, посветена на Фреди Меркюри и болестта СПИН.
Програма за 30.11.2012 г.
Волейболна среща между ученици от училище и общински съветници.
Програма за 29.11.2012 г.
За 1-ви път в историята на Славейковото
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1 НОЕМВРИ - ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

Иван Живков, 6а клас
поощрителна награда в конкурса
„Морето, морето, морето...”

Морска утрин
Импресия

Бела Станчева,4б клас
Кучето Малина
Кучето Малина живее в просторна градина.
А пък баба ми Галина се смее до насита.
Тя казва на кучето спри се, а то търкаля и върти се.
Те са весели и забавни и двамата са добри приятели.

Слънцето започна да изгрява на хоризонВиктория Колева, 4б клас
та. Светлината обагри морската вода и направи
шарена пътека от брега до слънчевия диск. Небето стана алено. Топлият бриз леко подухваше.
Той си играеше на гоненица с песъчинките и рошеше къдриците на водораслите по брега. Полъхът му събуди една по една морските вълни. Те
се водеха за ръце до брега. Шепнеха си една на
Делян Скендеров,
друга тайни от дълбините на морето. И когато Борислав Ботев,
12а клас
12а клас
стигаха до брега, се превръщаха в бяла пяна. Ранобудните чайки тихо се измъкнаха от прегръдБахрие Сеид, 12а клас
ката на съня. Най-шумните веднага се разбъбраДаскалова къща – резбовани тавани
ха. Последните следи от нощта неусетно се разтвориха в светлината.
Утрото настъпи.
Ралица Велкова Велева,7б клас

Венелин Величков,
12а клас

Димитър Танков,
12а клас

Момче и синигер

Наталия Бачийска, 12а клас
I място в национален конкурс
„Морето, морето, морето...

- Ей синигерче прелестно, как хубаво пееш, просто
чудесно.
- Благодаря, момченце мило. Радвам се, че дойде
при мене, точно навреме.
- Твоята песен ме развесели и вече получих нови
душевни сили.
- Голямо и добро сърце имаш, дете, знай, че си
добро момче.
Виктория Колева, 4б клас

Страница 3

Лично творчество
Спор

Червеношийка

Колко са дърветата в гората?
Колко ли са камъните в реката?
Цяла вечер се броиха
и най-накрая броя си уточниха.
- Супер!
- Супер!
- По равно сме ...
- Да отидем да си поиграем …
Но в реката ли да си играем,
или в гората нощем, май не знаем?
Спориха цяла нощ додето
слънцето изгрее на небето.

Нушке, Нушке, Червенушке
мила моя дружке,
на ти зрънце,
на ти две,
на ти още три.
Сладичко си похапни
и към мене погледни!
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Диляна Младенова, ПГ

Бела Станчева, 4б клас

Антония Василева, 12а клас

Мама

Марина Русева, 12а клас
Спец. награда в международния
конкурс за компютърна рисунка и
колаж „Творчество без граници“.

Училище
Училището е свято място,
Където учим, пишем и четем,
играем на игри
и вършим щуротии,
научаваме нови неща,
за да тръгнем по света.
Франция, Италия, Германия,
ще изкараш добри пари,
но първо трябва да се образоваш ти.
Виктор Балевски, 4б клас

Мама аз обичам,
мама най-красива.
Като цвете цъфва
нейната усмивка.
Тя е по-изящна
и от слънцето
и от небето.
От морето синьо.
От зелената трева.
Всеки ден ще се старая,
За да бъде тя щастлива.
За да бъде нейната
усмивка
още по-изящна.
Мама аз обичам,
мама най-красива.

Диляна Младенова, ПГ

Ивелина
Божкова,
12а клас

Велина Павлова, 12а клас

Ивана Иванова, 4б клас

2б клас

Ина Велева, 10а клас
Специална награда в конкурса
„Балканът пее и разказва“

Велина Павлова, 12а клас
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Наука на сцената

Спортни площадки

На 27.10.2012 г. два екипа от нашето училище се представиха на националния фестивал
наука на сцената, проведен по традиция в град
Севлиево. Фестивалът протече в 4 направления.
Нашите екипи участваха в щандовете на
фестивала. Седмокласниците, под ръководството
на госпожа Ренета Колева, представиха интересни опити по електростатика, а ученици от шести
и седми клас, с ръководител госпожа Виолета
Тачева показаха модели на телата и разстоянията
в Слънчевата система.

На 25.10.2012 г. бяха открити 2 спортни площадки в квартал „Светушка”, град Трявна. След
официалното откриване, група от 36 ученици участваха в състезания по баскетбол за момичета и по
футбол и волейбол за момчета. Ръководители на
групите са г-н Иван Бонев и г-н Георги Йовчев.

Карате киокушин
На държавното първенство по карате киокушин, проведено в Бургас, Ива Недева спечели златен медал в своята възрастова група, а Вяра Христова - бронзов.
Пламена Якимова спечели сребърен медал на
държавно първенство в Габрово.

Иновативни практики
Славейковото школо е включено
в проекта „Управление и развитие на нови творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност”. На входа на училището информационната система може да се разглежда от родители, ученици, учители. На 1 ноември в Пловдив се
проведе заключителният етап на конкурса за
иновативни практики в управлението на училището. Отборът на област Габрово, в който
беше включено и нашето училище, спечели
първо място.
Есе
На втория национален
конкурс „Морето – един
различен свят” в Каварна
есето на Мирела Спасова Казакова, от 7 клас,
спечели трето място.

Обучение по програма
„Младежта в действие 2007-2013"
На 9 и 10.11.2012 г.
в обучението Be Fit
участваха ученици от 9
до 12 клас. Дейностите
бяха различни като
най-важна беше разработване на проект и
работа в екип.

УСПЕХ
И тази учебна година нашето училище
се включи в проект
„УСПЕХ”. Сформираха се 19 групи в различни области.

ЛЮБОПИТНО: 34-МЕТРОВ ВЛАК
Сладкарят Андрю Фаруджия направи 34-метров влак от фин белгийски шоколад за седмицата на шоколада в Брюксел. Поразителното
творение на сладкаря от Малта тежи 1285 кг и съдържа 6,5 милиона
калории. Изработено е за 784 часа. Шоколадовият влак е представен на
Южната гара в Брюксел.
Предпечатна подготовка и компютърен набор се осъществи по информационни технологии в 12а клас, СОУ „П. Р. Славейков“ гр. Трявна, от
Антония Василева, Бахрие Сеид, Велина Павлова, Ивелина Божкова, Борислав Ботев, Венелин Величков, Димитър Танков, Делян Скендеров и Денислав
Динев. Материали за броя предоставиха: Илияна Йонкова, Ваня Панева, Боряна Димитрова, Виолета Тачева, Катя Стефанова, Калоян Узунов.
Консултанти: Бистра Пеева, Юлия Заркова и Галя Василева

