
На празника  се 

проведоха избори за 

УП. Право на глас 

имаха ученици от 5 до 

12 класове, които 

упражниха своя вот в 

две избирателни 

секции. От 286 

избиратели гласуваха 

235. Брой на 

действителните 

бюлетини—227, 

недействителните—8. 

  Двойката Александра 

Манева и Ина Велева 

под № 2 в бюлетината, 

спечели  със 166 

действителни гласа. 

Бюлетина № 1—

Стефани Лакова и 

Ивана Филипова 

подкрепиха 61 

избиратели. 

Избирателната 

активност беше 

висока, а изборният 

ден премина 

нормално. 

На спечелилите 

пожелаваме да 

работят за 

изпълнение на 

идеите си, за да 

оправдаят вота на 

избирателите!  

На 25.11.2011 г./петък/, 
училището на дядо 
Славейков навърши 172 
години. 

Празникът започна с 
почетно шествие до .., 
което освен 
ръководството на 
училището, беше 
уважено и от:  

г-н Г. Пенчев, пом.-кмет 
на община Трявна; доц. 
Б. Ангелов, зам.-ректор 
на ТУ “Ангел Кънчев” -  
Русе; доц. д-р Р. 
Алексиев, зам.-декан на 

педагогическия 
факултет в 
Шуменския 
университет 
„Епископ 
Константин 
Преславски“; 

г-жа Ем. Ангелова, 
ст. Експерт, г-жа 
Сн. Блажева, ст. 
експерт, РИО—
Габрово и 
общински 
съветници  -   

Трявна. 

Гостите на празника 
присъстваха на 
интерактивна 
презентация на тема 
“Училището на дядо 
Славейков по пътя към 
промяната” в новия 
кабинет по английски 
език. На нея те 
наблюдаваха част от 
интерактивните подходи 
по предмети от 
общообразователния 
цикъл. 

В празничния ден бяха 

проведени избори за 
ученически парламент. 

Тържеството завърши с 
традиционния 
ученически дебат.  

Празник на училището 

Избори за ученичеки парламент 

СОУ “Петко Рачев Славейков” 

Марина Валентинова 

Русева  

Носител на основна 

стипендия на фондация 

“Комунитас” 

Година XVI, 

брой 1, месец 

декември 

Цена  0,80  лв. 
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Четете в броя: 

Наталия Бачийска 11а клас 
Iво място в национален конкурс 
„МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО 2011”   



астрономия” и 
„Информационни технологии”. 

 Информацията 
подготви: Ивета Христова, IXа 
клас 

На празника на училището бе 
проведен традиционен публичен 
дебат на тема "Приказките са 
полезни за възпитанието на 
децата”. Като утвърждаващ 
отбор играха Лилия от 11а, Ина 
от 9а и Кремена от 12а клас. 
Отрицаващи бяха Ивана от 10а, 
Кристина и Йоанна от 11а клас. 
За съдии бяха поканени вече 
завършили нашето училище 
дебатьори. Дебатът беше много 
оспорван, двата отбора развиха 
тезите си убедително, но все 
пак с 4 на 1 гласа съдиите 
дадоха победата на 
отрицаващия отбор. В 
поискания вот от публиката 
отново победиха отрицаващите. 
В своето заключително слово г-
жа Тачева каза, че след всеки 
дебат всеки от участниците 
израства в личностен план, в 

този смисъл всички са 
победители. Мнението на 
публиката беше, че това е един 
от най-силните дебати, които е 
организирал клуб ДЕБАТИ.  

 

На 28.10.2011 г. по повод 1 
ноември – Ден на народните 

б у д и т е л и  в 
мултифункционална зала 
„Дръзновение ”  гр . 
Трявна, ученици от клуб 

„Дебати”  изнесоха 
публични речи под 
надслов „Народността не 
пада там,  където 
знанието живей”. 

 

За участниците от клуб 

“ Д е б а т и ”  б е ш е 

организирано обучение, 

което се състоя от 22-

24.09. 2011г. в с. Байкал, 

Врачанско. 

За повече 

информация посетете сайта 

на училището: www.sou-
tryavna.info 

гостите на празника с танци и 
стихчета.  

От тази година 
възпитаници на Славейковото 
училище ще се обучават в две 
паралелки от осми клас с 
профили „Физика и 

На 15.09.2011 г., както 
във всички училища в 
страната, така и в СОУ ,,Петко 
Р. Славейков”, гр. Трявна, 
официално бе открита новата 
учебна 2011 - 2012 година. 
Под звуците на националния 
химн бе издигнат българският 
трибагреник. Най-
развълнувани от първия 
учебен ден бяха 
първокласниците, техните 
родители и преподаватели. 
Най-малките зарадваха 

Стр. 2 BOSS 

Клуб “Дебати” 

Цветелин Петров 6а клас 
IIIто място в национален конкурс 

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” 

Начало на учебната година 

„Проф. Пенчо Райков”, гр. 
Трявна; СОУ „Максим 
Райкович”, гр. Дряново; ОУ 
„Васил Априлов”, с. Гостилица; 
ОУ „Васил Левски”, гр. 
Плачковци; ООУССБЗ „Ангел 
Кънчев”, гр. Плачковци и СОУ 
„Петко Рачев Славейков”, гр. 
Трявна. Отборът на нашето 
училище зае първо място. 

На 21.11. 2011 г. в гр. Габрово 

се проведе вторият областен 

кръг на олимпиадата. За 

почетното първо място в област 

Габрово се състезаваха пет 

отбора от 3 общини в областта: 

ОУ „Христо Ботев”, гр. Габрово; 

СОУ „Отец Паисий”, гр. Габрово; 

ОУ „Христо Ботев”, гр. 

Севлиево; НУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Севлиево и СОУ 

„Петко Р. Славейков”, гр. 

Трявна. Отново нашият отбор 

зае първо място и спечели 

право на участие във финалния 

кръг на олимпиадата, който ще 

се проведе във Варна в средата 

на месец декември 2011. 

Пожелаваме им успех! 

На 20.10.2011 г. в СОУ 
„Петко Рачев Славейков”, гр. 
Трявна се проведе първи 
общински кръг от олимпиадата 
на Е-ОН „За енергията 2011” с 
ученици от IV клас. Участваха 
шест отбора с ученици от ОУ 

Е. ОН България организира олимпиада "За енергията 2011" 

“...Нека не се оплакваме от 

времето, в което живеем, от 

проблемите си и от бедността, 

защото онези, будителите, са 

живели в много по-тежки 

времена, но са сътворили 

чудеса!...”  



Цена  0,80  лв. 

 Две трети места от 

състезанията “Хитър Петър” и 

“Черноризец Храбър” през 

настоящата учебна година 

спечели Явор Колев от 6 а 

клас. 

Може да се стори на някого, че 

това са красиви думи, без 

съдържание, но аз се гордея с 

историята на моя народ, 

създал държава преди 13 века 

и оставил диря в 

Европейската история. 

............................................. 

Още в началото на 

средновековието заедно с 

величавите битки за 

териториална независимост, 

българските владетели се 

борят и за културна 

идентичност. През 9 век княз 

Борис Ι поставя началото на 

християнската принадлежност 

на народа ни и България 

приема светите братя Кирил и 

Методий и техните ученици - 

Климент, Наум и Ангеларий. 

Синът му Симеон Велики 

сътворява златният век на 

средновековната българска 

книжнина и култура. 

.............................................. 

По рано или по-късно, всеки 

разбира, че без образование, 

без просвета и култура - без 

национална идентичност сме 

никои. Човек без образование 

е слаб, сляп, непълноценен и 

лесно маниполируем. Такъв 

човек не се реализира 

пълноценно в живота, често 

става оръжие в ръцете на 

други, често злонамерени 

хора. Нашите будители са 

осъзнали тази актуална и днес 

истина: просперира само 

нация от образовани и 

културни хора. Само такава 

нация би могла да запази 

подобаващото си място в 

световната история, да живее 

достойно в днешния ден и да 

гради своето бъдеще. 

Днес България е част от 

Европейския съюз, а девизът 

му е „Единни в 

многообразието”. Тоест, за да 

бъдем част от общото, трябва 

да познаваме себе си, да сме 

конкурентни, да имаме облик и 

позиция, да имаме своята 

национална идентичност, а 

„Народността не пада там, 

гдето знанието живей”. 

Кристина Денчева, 11а клас  

Те участваха в младежки 

семинар. Това е първото 

официално събитие, в което и 

Трявна се включва след  

приемането на града в  

сдружението. Заедно с 

госпожа Росица Луканова, 

прподавател по английски 

език, те се запознаха с 

разнообразните дейности на 

доброволците в Европа. 

 

 Наши ученици от  

заедно с деца от осем града 

членки на сдружение „Дузлаж” 

посетиха гр. Шерборн, Англия. 

Стр. 3 

Англия        Математика 

Из „Народността не пада там, гдето знанието живей” 

тържества през месец юни. 

През месец октомври, 
учениците от СИП Екология 
посетиха офиса на 

Национален парк „Централен 
Балкан” в град Габрово. Това е 
една от най-големите 
защитени територии в 
България.  

Там те се запознаха с 
флората и фауната на парка и 
с подробности разучиха 
живота на един от типичните 
представители на животинския 
свят - кафявата мечка. След 
успешно положен тест, всеки 
от тях получи сертификат за 
екологични знания. 

 Носител на първа 

награда от V-то издание на 

националния конкурс “Куба – 

далечна и близка” е Боряна 

Ненова от 9 а клас. 

 Трето място спечели 

Борислава Белчева от същия 

клас в националния конкурс за 

литературно творчество 

“Водата – извор на живот”. 

Заедно с други автори на 

есета и стихове те четоха 

творбите си на Славейковите 

”...И до днес не знам дали 

беше сън или нещо друго. Но 

този ден реален или не ще 

остане запечатан в 

съзнанието ми, така ясен, 

какъвто го видях... “ 

 Млади писатели    СИП “Екология” 



Учител губи търпение: 

- Васко, ти мислиш бавно, 

говориш бавно... Въобще има ли 

нещо, което правиш бързо? 

- Да, мнооого бързо се 

изморявам... 

СОУ “Петко Рачев 

Славейков” 

 

Силно ожаднла, мишката 

влиза в един бар. Подскача 

до барплота и се провиква: 

Един сок, моля! 

Никаква реакция. Тя 

подскача още веднъж: 

 - Един сок, моля! 

Отново нищо. Тогава 

заобикаля барплота и какво 

да види - барманът, също 

мишка, подскача нагоре 

надолу: 

 Лимонов или портокалов! 

 

- Кое е по-лошо от косъм в 

супата? 

- Супа в косата! 

 

Едно бебе скумрия плува и 

вижда за първи път 

подводница. Ужасено се 

втурва към майка си. 

Не се плаши, миличко —

успокова го тя. —Това е само 

консерва с хора... 

 

Един малък октопод казва 

ядосано на майка си: 

- Искам да знам кои пипала са 

ли ръце и кои — крака! 

 

Зайчето влиза в горската 

баничарница и казва: 

- Една боза и “Зайченцето 

бяло” до дупка! 

Телефонът звъни. 

- Ало. 

- Мария. 

- Няма я. Какво да й предам? 

- Предайте й 5 лева, ако 

обичате! 

Забавна страница 

Иван от 6 клас поощрителна 

награда в национален конкурс 
„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” 

Какво се казва, когато 

някой разярен бик се 

втурва към някого? 

................................ 

www.sou-

tryavna.info 


