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Цена: безценен.

Броят е подготвен с материали на клуб „В света на медиите“
Вестник на тема – „Представяне на групите за извънкласна и извънучилищна дейност”
На 1 февруари 2012 година
в СОУ „П. Р. Славейков”
стартира проектът „Успех”
или „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към
Европейски Хоризонти”. Той
се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от
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на Европейския съюз. Целта е да се осмисли свободда севреме
осмисли
свободното
ното
на учениците
в държавните и общински
време
на
учениците
училища, включително и на вученици, нуждаещи се
държавните
и
общински
от
специална подкрепа,
както и на деца с риск от
училища,
включително
и
отпадане и/или прояви на на
насилие и агресия, чрез
ученици,в извънкласни
нуждаещи се
от
участие
и извънучилищни
дейности.
специалнатези
подкрепа,
както форми
и
Очакваме
специфични
да повишат мотина деца на
с риск
от отпадане
вацията
учениците
за участие в образователнои/или прояви процес;
на насилие
и
възпитателния
да развият
допълнителни знаагресия,
чрез
участие
в
ния и умения; да осмислят свободното си време; да
извънкласни
и отпадащите от обрасе
ограничат преждевременно
извънучилищни
дейности.
зователната система ученици и да се промени поведението на деца с агресивни прояви. Ръководител на
проекта в нашето училище е Директорът г-жа Ст.
Братванова. Асистент оперативно изпълнение на
проекта е г-жа Г. Ганчева, на която зададохме следните въпроси:
- Колко ученици са обхванати от дейността
на проекта?
- 18 учители ще работят в 8 области, където ще
се развива извънкласна дейност с 244 ученици, от
които в риск са 22.
Как подбрахте клубовете и техните
ръководители?
- Всеки ученик, чрез своите родители, изрази
писмено предпочитанията си и се записа в клуб,
който ще му помогне да осмисли по-добре
свободното си време и да намери своето място в
живота. Областите, в които ще се работи са:
1. Природоматематически науки - клуб „Зелени
алтернативи”.
2. Комуникативни умения на роден език –
клубовете „Почитатели на словото”, „Улови
мига” и радио „Глас”.
3. Здравословен начин на живот – секциите
„Футбол”, „Тенис на маса”, „Алтернативни
спортове” и клуб „Здравето е в нашите ръце”.

- Как подбрахте клубовете и техните
ръководители?
- Всеки ученик, чрез своите родители, изрази
писмено предпочитанията си и се записа в клуб,
който ще му помогне да осмисли по-добре
свободното си време и да намери своето място в
живота. Областите, в които ще се работи са:
1. Природоматематически науки - клуб „Зелени
алтернативи”.
2. Комуникативни умения на роден език –
клубовете „Почитатели на словото”, „Улови
мига” и радио „Глас”.
3. Здравословен начин на живот – секциите
„Футбол”, „Тенис на маса”, „Алтернативни
спортове” и клуб „Здравето е в нашите ръце”.
4. Културни компетентности – „Изкуството в
нас”, „В света на медиите” и театрално студио,
организирано в две групи - за начален и за горен
курс.
5. Дигитални компетентности – „Реклама и web
дизайн”, „Office manager”.
6. Умения за самостоятелно учене и събиране
на информация – клуб „Опознай родния край”.
7. Граждански компетентности – „Моята
гражданска позиция”.
8. Хуманитарни науки – клуб „В света на
животните”.
- Каква е продължителността на проекта?
От какво зависи кой клуб колко дълго ще
работи?
- Продължителността на целия проект е три
години. Сега започна първият етап, който
приключва на 31 август 2012 година. В нашето
училище клубовете ще работят до 30 юли.
Дейността на клубовете и секциите може да
продължи и през следващата година, ако
учениците изберат отново същите дейности. За
втория етап може би ще работят и други клубове.
- Благодаря Ви за това интервю. Всички,
които участваме в този проект вярваме, че ще
си помогнем да открием нови хоризонти.
Въпросите зададе Христиана Иванова – Vа клас
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В света на медиите
Медиите, печатни или електронни, ежедневно са с нас. Не мога
да си представя, че можем дори ден без телевизия, радио, любимото
списание или вестник. Колко голям е светът, който те ни представят? Какви ли качества трябва да притежава един журналист, за да
бъде полезен на аудиторията? Колко време е необходимо, за да
подготви материала си? Има ли разлика между журналистите, работили в електронни или печатни медии? Как се прави едно предаване,
как се подготвя един вестник? Много въпроси си задавам, когато се
замислям за света на медиите. Колко много неща искам да науча?!
Затова с желание и интерес се записах да посещавам клуб „В света
на медиите”.
а Иванова
– Vа клас
Сигурно и другите 11 мои съученици от пети
клас имат
същите очаквания и си задават същите
въпроси. Но вярвам, че ще ми бъде интересно, защото още на първата ни сбирка на 1 март нашият
ръководител Цветана Бачийска ни запозна с основните теми, по които ще работим: историята на медиите в
Трявна и България, посещение в редакцията на вестник „Тревненска седмица”, посещение в студиото на
„ТВ-Нет Сателит - Телевизия Трявнa”, отразяване на събития от живота в училище и класа, нови издания
на училищния вестник „BOSS”, изготвяне репортажи „от мястото на събитието” на мероприятия в нашия
град.
В края на обучението ще изберем най-добрия журналист. Сега да се залавяме за работа. УСПЕХ!
Христиана Иванова – Vа клас

В света на животните
Госпожа Илияна Йонкова и учениците от ІІІб клас обичат природата и
нейните обитатели, затова те са създали клуб „В света на животните”.
Клубът започва работа на 08.02.2012 година, а занятията се провеждат в
училище и сред природата. Темите са разнообразни и интересни, защото
учениците се докосват до света на животните. Източниците, които използват,
са книги, списания, енциклопедии. Учениците работят по групи, представят
своите познания за животните и изработват презентации.
На участниците в клуба предстои направа на табла, провеждане на
фотоконкурси и екскурзии. Всички те са обединени от голямата любов към
животните.
Петър Петров – Vа клас
Тенис на маса
Много ученици от нашето училище обичат да
спортуват. Една от секциите, организирана по проект
,,Успех”, е ,,Тенис на маса” с ръководител г-н Иван
Бонев.
Единадесет са любителите на този спорт и те са на
различна възраст - от шести до десети клас. Всеки
четвъртък те усъвършенстват своите спортни умения.
Клубът вече проведе няколко училищни състезания
и участниците демонстрираха своето майсторство.
Част от състезателите се представиха успешно на
общинския кръг по тенис на маса. Учениците до осми
клас се наложиха над своите връстници от град
Плачковци, а по-големите завоюваха победа над
съперниците си в Трявна. Сега им предстои да
докажат своите умения в областния кръг в град
Габрово.
Тренировките и изявите на младите спортисти ще
приключат в края на месец юни. Пожелаваме им
успех.
Борислав Пенчев – Vб клас

Опознай родния край
Любовта към историята е обединила 14
ученици от шести клас. Срещите на клуб
„Опознай родния край“ са изпълнени с много
интересни мероприятия. Чрез обучението в клуба
всички участници научават много нови и
любопитни факти за местните забележителности,
които никога няма да се научат в училище.
Много са интересните факти за нашия град и за
важни личности от не. Учениците изготвят
презентации. По този начин те упражняват своята
мисъл и се учат да общуват по-лесно помежду си.
Мария Славова – Vа клас
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Театрално студио
Театрално студио с ръководител госпожа Йонка Ненова е започнало началото си от
01.02.2012 година. Последната си изява ще
направят на 01.06.2012 година. В групата
участват 15 ученика от I до IV клас.
Работят върху сценка „Бал на приказните
герои под дъгата”. Извършват дейности като
работа върху дикцията и силата на гласа;
отработване техниката на говоренето и
положението на тялото спрямо публиката;
изграждане на сценично поведение.
Пиесата е микс от три приказки. Участват
две феи – лошата Ала - Бала и добрата Фери.
Божидара Бонева - Vаклас

Футбол
Футболът е ежедневие за някои не само като
почитатели, а и като спортисти. Затова по проект „Успех”
започна дейността си такава спортна секция с
ръководител г-н Георги Йовчев. Почитатели на футбола
са ученици от втори до седми клас. Петнадесет млади
футболисти провеждат усилени тренировки и се
подготвят за срещи с футболни отбори от SOS-Детско
селище - Трявна и ОУ ,,Професор Пенчо Николов
Райков”.
Участниците в този клуб, освен че обичат играта,
са си поставили и по-големи цели - да усъвършенстват
своите физически качества чрез системно занимание със
спорт и да придобият умения за работа в екип. Нашите
футболисти ще приключат своите занимания на 31 май
2012 година. Пожелаваме им успех в предстоящите
срещи.
Преслава Иванова – Vб клас

Алтернативни спортове
Реклама и Web дизайн
Клуб „Реклама и Web дизайн” с 12 ученици от седми до единадесети клас започва
работа на 9 април 2012 година.
Под ръководството на г-жа М. Атанасова
учениците ще се запознаят с видовете реклама, техните цели и средствата за разпространение. Участниците в клуба ще се опитат
да надникнат в народопсихологията на българина и как рекламата влияе на покупателната му активност.
От предвидените срещи с местните кабелна телевизия, вестник и рекламен портал учениците ще проучат мястото на рекламата в
нашия град. Предстои им да издадат брошура
за съществуващите възможности и ефекти на
разпространение. Като заключително мероприятие екипите ще изработят проекти за различни медии.
Десислава Иванова – Vб клас

Клуб „Алтернативни спортове“ представлява
извънкласна дейност с ученици от СОУ „П. Р.
Славейков“ - Трявна. Ръководител на групата е Калоян
Узунов. Дейностите на клуба са в област „Здравословен
начин на живот” и включват: street fitness, free run,
бягане през пресечена местност, ориентиране, плуване в
открит басейн и други неконвенционални форми на
активен начин на живот. Периодът на провеждане на
заниманията включва втория учебен срок, пролетната и
лятната ваканция.
Цел на дейностите по проекта е подпомагане
израстването на здрави физически и психически млади
хора, които да се включват активно в съвременния
социален живот. Групата се състои от 15 ученици от
шести до десети клас.
Заниманията на клуб „Алтернативни спортове“
започнаха в началото на февруари и до момента се
провеждат във физкултурния салон на училището.
Всички участници с нетърпение очакват хубавото
време, за да излязат на открито.
Десислава Иванова – Vб клас
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Почитатели на словото
В клуб „Почитатели на словото” с ръководител г-жа Светла Чалъкова участват 12 ученици
от седми до единадесети клас. Тяхната дейност
започна на 03.02.2012 година, а занятията им се провеждат веднъж седмично всеки петък.
Първите сбирки са свързани с представяне на
участниците и техните интереси. На учениците в
клуба предстои да научат повече за творчеството и
да се запознаят с част от творбите на Л. Дилов – син
и З. Карабашлиев, както и с нови автори на
българската литература. Любителите на словото ще
участват в различни национални литературни конкурси и училищни тържества. Те ще се запознаят с
книги в електронен вариант, ще представят и
обменят собствени художествени творби, ще научат
как да създават свои текстове по зададени условия и
ще изучат различни особености при използването на
„Уикипедия”.

Младите творци вече избраха и
създадоха различни видове текст, които
обединиха в свой тематичен вестник: „Младите
и любовта”. Предстои им да създадат своя
рубрика във в. ,,Тревненска седмица”. Те се
надяват да осъществят среща с творци на
художествената литература.
Литературната дейност е толкова
увлекателна, че на своите сбирки членовете на
клуба често имат гости, които се наслаждават
на художественото слово. През месец юни ще
бъде организирана среща, на която ще се
представят авторски творби и чужди текстове.
Почитателите на словото отправят покана към
всички, които се интересуват от литература, да
присъстват на техните мероприятия.
Марианна Стоянова – Vб клас

Вестник „Boss“ в Интернет:
http://bosstryavna.hit.bg
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Office Manager
Клуб „Office Manager“ се състои от 15 ученици с преподавател госпожа Мариела Яковлева.
Занятията се провеждат в читалнята на
градската библиотека, където има 12
нови
компютърни конфигурации, оборудвани със
слушалки и видеокамери.
Основните цели на проекта са повишаване
нивото на дигиталните компетентности на учениците и приобщаването им към училищния живот,
реално участие с поемане на задължения и
отговорности, насърчаване на инициативността и
творчеството.
Повечето от децата в групата са ученици от
VI клас и затова работят с програмите от пакета
Microsoft Office – Publisher, Word, Excel, Power
Point и Movie Maker. На участниците в клуба
предстои да изготвят презентации и видеоклипове
на различни теми.
Деница Цанева – Vа клас

Моята гражданска позиция
Клуб „Моята гражданска позиция” с
ръководител г-жа Виолета Тачева започна
дейността си на 03.02.2012 година. В този клуб
участват 15 ученици от шести до единадесети
клас. През месец юни ще са двете
представителни изяви – публичен дебат и
представяне на народи и етноси.
Досега са имали обучение за дискусия в
специализирания музей, за ценностите на
българина и тревненеца и импровизиран дебат:
„Струва ли си да си добър гражданин?”.
Деница Стоилова –Vа клас
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Здравето е в нашите ръце
Всички знаем, че здравето е в нашите ръце, но успяваме
ли да живеем здравословно? Под вещото ръководство на
медицинската сестра в училище Радка Малчева десет ученици
ще бъдат обучени да са полезни не само за себе си, но и да
оказват помощ на другите.
Целите, които си поставя клуб „Здравето е в нашите
ръце” са учениците да придобият умения за оказване на първа
помощ при различни ситуации, да се научат как да се хранят и
живеят здравословно.
Групата се събира два пъти седмично. Младежите се обучават на
теми – „Рационално хранене – затлъстяване и последствия”, ,,Дари кръв,
дари живот и щастие”, „СПИН” и др. Провеждат се практически занятия
за оказване на първа помощ при удавяне, счупване и изгаряне.
Всички ученици посещават клуба с желание, за да бъдат полезни
за обществото и себе си.
Габриела Михайлова – Va клас
Изкуството в нас
През месец юни ще започне дейността си клуб
„Изкуството в нас” с ръководител госпожа
Боряна Димитрова. Учениците, които са любители на художественото изкуство, са на различна
възраст - от четвърти до единадесети клас. Те ще
се обучават да работят с таблет, като използват
мишката вместо четка за рисуване, а таблетът ще
им служи за рисувателен лист. Изготвените
рисунки ще бъдат принтирани.
Друга дейност, с която ще се занимават младите творци, е изработването на 3D фигурки от
хартия - познатото ни японско изкуство Икебана.
Учениците от клуба ще се научат и да
рисуват върху стъкло, като украсяват предмети
от бита – вази, чаши и други. Интересна тема в
тяхното обучение е комбинаторика (Дизайн).
Предстои им да се запознаят с делото на
известни и местни художници. В учебната
програма на клуба са заложени посещения на
галерии и музеи в Трявна и Велико Търново. Ние
ще следим тяхната дейност и с нетърпение
очакваме да изготвят своите изложби.
Мария Славова – Vа клас

Радио „Глас”
От 2 февруари 2012 година започна дейността
си студио Радио „Глас” с ръководител госпожа Катя
Стефанова. В него вземат участие ученици от 5, 6 и 7
клас.
По повод деня на влюбените, 14.02.2012,
участниците от студиото излъчиха свое радиопредаване в училище. Втората подобна изява беше
свързана с живота, делото и гибелта на Васил Левски
на 19.02.2012 година. Предстои им да осъществят още
2 радиопредавания по повод деня на хумора и сатирата 01.04. 2012 година и на 07.05.2012 година – деня,
в който е създадено първото радио.
Учениците работят с желание, изготвят презентации и са любознателни за новия свят, който им се
открива в света на радиото.
Студиото ще приключи дейността си на
28.04.2012 година.
Петър Петров – Vа клас
Зелени алтернативи
Голяма част от учениците в нашето училище се
интересуват от природата и екологията. Тринадесет
ученици от четвърти, пети и шести клас са обединили
своите интереси в клуб ,,Зелени алтернативи” с
ръководител г-жа Ренета Колева.
Мероприятията им започнаха през месец
февруари. Учениците имаха възможност да се запознаят
с природните чудеса на България и научиха как да
опазват природата. Те изработиха свои картини с
природни материали.
На природолюбителите предстои да засаждат
дървета и цветя, да събират билки и да изработват
хербарии. Важна дейност в тяхното обучение е и
акцията за почистване на замърсени места в природата.
Дейността на клуба ще приключи на 15 юни.
Марианна Стоянова – Vб клас
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Улови мига
Клуб ,,Улови мига” е събрал почитатели на фотографията.
Желаещите са толкова много, че работят в две групи. Учениците от
трети клас се обучават под ръководството на г-жа Юлия Заркова, а
учениците от четвърти клас са ръководени от г-жа Галя Василева.
Идеята на клуба е не само да се осмисли свободното време на
учениците, но и да придобият знания за правилно използване на фотоапарата. Основна цел е да се развият умения у учениците да улавят
интересни, нетрадиционни моменти в ежедневието. Децата ще имат
възможност да правят снимки в реално време с реални герои, в делник
и празник; да се докоснат до красивото и пошлото; да откриват
красотата на природата в и около града; да работят върху готови
снимки и да изработват презентации.
Младите фотографи вече ,,уловиха” зимната приказка в
изваяните от сняг фигури в центъра на града. Те изработиха и първите
си презентации по зададени теми. На трети март направиха малки
знаменца и заедно с големия български флаг отидоха на площада,
където направиха невероятни снимки, хващайки в обектива цялата
празнична програма. В края на тържеството дори бяха поздравени от
кмета на град Трявна, господин Николов.
Предстоят им още по-интересни мероприятия: ще изгледат
изработените от ръководителите презентации „Снимки на забележителности”, „Портретна фотография”, „Композиция”, „Гледна точка и
избор на обект”, „Рицарят на фотоапарата” и други. Ще се научат да
прехвърлят изображенията на компютър; ще разгледат и заснемат
архитектурата в града, ще търсят да „ловят” тъжни и усмихнати лица;
ще посетят пазара, фотостудиото; ще се разходят из природата и в
училище сред другите участници... ще им покажат как могат да се
обработят снимки; ще се научат да правят презентации.
Театрално студио
Групата за извънучилищна извънкласна дейност „Театрално студио“
с ръководител Виолета
Зидарова обхваща ученици от пети до десети
клас и се състои от
четиринадесет любители
на актьорското майсторство.
Вече започна подготовката на кратък забавен спектакъл, чието съдържание има фантастичен сюжет. Идейният

замисъл на постановката преплита интересни разбирания за съвременните технологии и все по-голямото им навлизане в
живота на децата. Заниманията предизвикват много приятни емоции у начинае-

Търсенето на забавни снимки,
пошлото и красивото около нас
ще бъде постоянна задача.
През месец юни ще приключи дейността на клуба с
презентациите, които са подготвили децата, и няколко табла със
снимков материал.
Камелия Кирилова - Vб клас

щите актьори, но и се изисква
доста упорит труд от тяхна
страна, защото сами трябва да
подготвят реквизита, костюмите и музикалните ефекти.
Пиесата ще бъде представена на 24 май 2012 година Деня на славянската писменост
и на 1 юни 2012 година - Деня
на детето. Всички очакваме с
нетърпение предстоящите представления.
Деница Цанева – Vа клас

Настоящият брой №3 на училищния вестник „Boss“ е изработен от клуб „В света на медиите“ с ръководител Цветана Бачийска.
Снимките са дело на участниците в клубове „Улови мига“ с ръководители Юлия Заркова и Галя Василева.
Месец март 2012
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