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месец май, цена: безценна

Дойде време за завършване
В Славейковото училище празнуваме 24 май
Скъпи ученици,
На 24 май всеки се връща в спомените си към ученическите си години. Спомня си
за свои учители, лудории, любовни трепети. Изживейте тези години с радост, с
оптимизъм, защото те няма да се повторят. Гордейте се, че сте възпитаници на
Славейковото училище! Честит празник!
Г. Димиева, класен ръководител на випуск 2012.
За самочувствието на Трявна
Есе

Рисунки на Наталия Бачийска, 11а,
спечелили национални конкурси.

Ах, тази Трявна! И откривайки част от нея, в тебе сякаш се завръщат спомени от миналото, от възрожденския живот, от онова време,
в което тревненци са славели града си! Град, превърнал се в туристическа дестинация, привличащ стотици туристи ежегодно. Град, успял
да съхрани в дълбините си спомени за миналото, спомени от настоящето, и да търси, и намира този път, който да го отведе към бъдещето.
Един малък, но кокетен и подреден град, правещ сякаш всички свои
жители едно голямо и авторитетно семейство.
Но дали тревненци, сега и в този момент, ще обърнат внимание
на написаното тук? Дали изобщо ще осъзнаят колко много Трявна дава
за тях. Дали те – хората, помагат в нейното развитие, или само живеят
просто защото трябва да го правят. И какво бихме могли да кажем за
малкото население, ако то не притежава нужното самочувствие. Нима
ние тревненците не можем да постигнем много? Нима волята за просперитет и енергия бавно се губи? Напротив, всичко зависи от нас самите и от това, колко желание проявяваме както за своето благо, така и
за чуждото. От нас самите зависи това, дали ще допуснем някого до себе си, и дали постепенно с общи усилия ще успеем да изградим едно
образовано и културно общество. Защото постигнем ли го, успеем ли
Продължава на 3 страница

Днес сме свидетели на безмилостно умаловажаване на българската азбука, като се връщаме сякаш пак във времената, когато не
сме имали свои букви и сме използвали чуждите, за да пишем
на своя език. Нима не правим това, като много от нас, работейки
с новите технологии, използват
латиницата, вместо кирилицата.
Дори заменяме „ш“ със „6“ или
„ч“ със „4“. Това, което за предшествениците ни е било като чудо от Бог, дадено на народа, не
само се приема като даденост, но
и постоянно, бавно, но сигурно,

и постоянно, бавно, но сигурно,
губи своя смисъл за хората. Ако
днес попитате някой ученик, дали има смисъл българският език
и важно ли е да го знаем, колко
са тези, които биха ви отговорили, че това е нещо значимо? В наши дни сме заобиколени от толкова много информация и всичко
е толкова достъпно, че сякаш на
никого не му е интересно. И с
мисълта, че може винаги да се
намери това, което ни трябва, не
оценяваме нищо истински. В миминалото да бъдеш образован е
би- било нещо много трудно

било нещо много трудно постижимо, но затова всички хора са се
стремяли и са работели много, за
да се приближат дори и малко до
тази своя цел. А днес всичко е
прекалено лесно и този факт кара
хората да мислят, че е безсмислено. Може би и днес, ако не беше
толкова лесно да получим всякакъв вид информация по всяко
време, а вместо това трябваше да
се трудим, за да постигнем резултат, мисленето на хората нямаше
Продължава на страница 4.
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Открит урок в Майкрософт
България на 11 май, 2012 г.
Група ученици от нашето
училище присъстваха на открит
урок в предстставителството на
Майкрософт в България.

Откритият урок е протекъл със
следната програма:
Лекция и беседа за:
- Историята на Майкрософт и
ролята на софтуерните продукти
на Компанията.
- Представяне на основните
софтуерни вертикали на
Компанията.
- Майкрософт в България.
- Представяне на най-новите
продукти на компанията.
- Майкрософт и образованието –
как Майкрософт подкрепя
учениците да реализират своя
потенциал.
Практическа част.
Учениците са имали достъп до
следните продукти:
- xBox 360 с Kinect (две конзоли)
- Microsoft Surface (една конзола)
- Windows Phone 7 with MANGO
(три телефона)
- Slade for Education (4 броя)
По време на практическата част
учениците са били подпомагани
от обучени асистенти на
Майкрософт България.

Проект „Живея в реалността“
Петнадесет деца от 8а, 8б
и 9а работят по проект „Живея в
реалността“, заедно със свои
връстници от Дряново и Габрово,
със съдействието на областния
съвет по наркотични вещества.
Преминаха тридневно обучение
по темата за наркотична зависимост и в момента са доброволци
обучители на своите връстници
от община Трявна.
По проекта е обявен конкурс за фотоснимка на тема „Аз
живея в реалността“.
Срокът за изпращания на
снимките е края на май и ще има
награден фонд.
Адрес за електронна поща:
vt1@dir.bg

Прием 2012-2013 г.
От 24 до 26 април в
Габрово, в зала „Възраждане“ на
Общината се проведе Панорама
на средните училища. Щандът
на СОУ „П. Р. Славейков“ се
представяше с разнообразни материали за постиженията на учениците ни, компютърна презентация за паралелките, които са заявени за приема след 7 клас за новата учебна година, за реализацията на миналогодишния випуск
и на най-изявените ни ученици,
които вече са завършили Славейковото училище. Педагогическата колегия изказва благодарност
на Сандра Колева, Ивелина Божкова и Йоанна Димитрова за дежурството по време на Панорамата и активността им, проявена
към гостите – родители, ученици,
учители и граждани на Габрово.




Инициативи за почистване
По повод Деня на Земята
на 27 април със съдействието на
Община Трявна доброволци от
нашето училище с ръководители
г-жа Миглена Досева и г-жа Валя
Кирова почистваха определени
територии в града. Проявата
беше организирана от Ученическия парламент. Независимо, че
датата за мероприятието беше отложена от предишната седмица,
участниците от горен курс бяха
ентусиазирани и многобройни.
Под ръководството на гжа Ренета Колева и г-жа Стефка
Скендерова на 12 май група
ученици се включиха в кампанията „Да изчистим България за
един ден“ и почистиха територия
на нерегламентирано сметище.

В навечерието на Грегьовден в
Даскалова къща съвместно със
Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство се
проведе празник. Залюля се люлка, възпитаници на г-жа Румяна
Иванова
пяха
песни, имаше
изложба на рисунки, викторина и презентация на традиционните занаяти
в Трявна от
Възраждането
до наши дни.
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За самочувствието на Трявна
да се докажем в своите цели, ще успеем да докажем и Трявна
Тихо спи града, но нежно песен ми напява. като град. Град, който толкова много зависи от нас.
Да, трудно е това развитие, но с времето всичко се
Силен аромат на ябълково сладко
постига. Градът предлага толкова много възможности особевятърът навява.
но за младите, които трябва да го доразвият и усъвършенА цветята пъстри и красиви,
стват, че той наистина да успее да откроява с всяка изминала
слънцето обагря със светлина.
година. И това се случва единствено и само от нас, хората.
И тревата се усмихва,
От това, че все пак има такива, които изграждат града като
окъпана от свежата роса.
едно гостоприемно и уютно място за живеене. Хора, които не
Как душата ми се любува,
желаят символите, прославили града, да бъдат изгубени и закак аз вдишвам въздуха,
как сърцето ми трепти в тази утринна зора. бравени. Хора, които правят всичко възможно Трявна да бъВиждам синьото небе в тази хубава страна, де бъдещето на младото поколение или просто да бъде силната опора в тяхното индивидуално развитие. И колкото и
но най-хубавото тук е в моята Трявна.
пъти да бъдат изброявани всички инициативи, спечелени
Градът, в който си се родил, е
проекти, различни дейности, то толкова пъти те трябва да
не само дом, той е съдба. Въпреки
заемат и първото място
в съзнанието
на гражданите.
Че
заемат
и първото място
в съзнанието
малката си площ, Трявна не е
градът успява
дадено ниво
самочувствие,
но
Пролетна
красотада достигне
на гражданите.
Че на
градът
успява да домалък град… не и за мене. Това е
това
самочувствие
сякаш
убягва
на
самите
нас,
които
само
Пролет
–
омайна
и
зелена,
стигне дадено ниво на самочувствие,
единственото населено място,
искаме
и
искаме,
а
в
замяна
почти нищо сякаш
не даваме.
Или
пълна
с
чудни
красоти!
но
това самочувствие
убягва
на
към което ме тегли исполинска
даваме,
но
го
правим
по
задължение,
по
закон
и
именно
Мила,
добра
и
ненадейна
самите нас, които само искаме и искапритегателна сила. Тук е запечазаради
това все още неме,
успяваме
да постигнем
чувствата
на
си дори!
а в замяна
почти нищо
не даваме.
тано детството ми – най-хубавият омайва себе
съпричастност,
на
подкрепа,
на
милосърдие,
които
ще
ни
Или даваме, но го правим по задължепериод от човешкия живот. Тук
Трева, дървета
и цветя,
направят
и
едни
по-уверени
и по-добри
хора.
ние, по закон
и заради това
все Защото
още не
поех за първи път дъх и се усетих
прекрасна
картина
е това!
животът
продължава,
времето
няма
да
спре
и
ако
не сега, то
успяваме да постигнем чувствата
на
личност. Тук са намерили покой
И щом слънцето
напече,
кога?!
Кога
градът
ще
бъде
наистина
хвален
и
почитан
от
съпричастност, на подкрепа, на милокостите на моите предци, а аз съм
грейва моето
сърце!
всички,
защото той сърдие,
достатъчно
преживял,
достатъчно
коитое ще
ни направят
и едни
част от тях… част от Трявна. Чесистории
е
видял
и
чул,
заслужил
е
уважението
на
всички
нас
по-уверени
и
по-добри
хора.
Защото
то, унесена от чудната красота на Няма вече сняг и студ,
и въпросът стои именно
в това, продължава,
кога наистина
ще дойде
това
животът
времето
няма
да
местната природа, отдавна блену- няма комини
с черен
дим.
време,
в
което
всеки
открито
ще
каже
„Да,
аз
се
гордея,
че
вани мечти и уж забравени споме- Само слънце усмихнато грее спре и ако не сега, то кога?! Кога грасъм тревненец!“
дът ще бъде наистина хвален и почини плахо навестяват паметта ми и и деца, които
се смеят!
ияна
тан от всички, защото той достатъчно
подхранват почвата на личното
е преживял, достатъчноЦанева,
истории11е
ми вдъхновение. Този град прите- Пролет – омайна и зелена,
видял и чул, заслужил е уважението
на
жава дух, красота и творческа любим сезон за менe си ти!
а клас
всички нас и въпросът стои именно в
енергия, възраждаща не един Пъстра, чудна и сплотена,
това,
наистинакое
ще едойде
това вретворец.
омагьосваш
всички от
С усмивка
назори!
лице да
си кога
спомняме,
родното
ни
ме,
в
което
всеки
открито
ще
каже
„Да,
Трявна – слънчева прегръдка,
а
Димана Петрова, 7 клас аз се гордея, че съм тревненец!“
святост и светлина, тук аз искам
Клуб „Почитатели на словото“
Засягайки темата за тревненското
да живея и тук аз искам да умра!!!
Странна
красавица
крачи
самочувствие, аз все пак се надявам,
Лилия Резачева, 11а клас
в нощта
че то скоро ще бъде факт. Защото чоСтранна красавица крачи в
век има ли желание, той би живял преПролет
Странна нощта,
красавица крачи в нощта,
красно навсякъде и точно това желаВече е хубавица пролет
с чудна премяна,
ушита с цветя,
с чудна премяна,
ушита с
ние търся у съгражданите си, за да модойдоха птици със полет. стъпва полека
цветя,върху златна земя,
же и Трявна да просъществува още
През златното лято
а в стъпките
ѝ поникват
най-нежни
а в стъпките
ѝстъпва
поникват
най-нежни
цветя.
полека
върху
златна
много дълги години, все така красива
видях птиче ято.
цветя. земя,
Спря
пред
морето
върху
бяла
скала,
и гостоприемна.
Когато дойде златокоса есен,
а впосрещне
стъпкитесѝобич
поникват
там
да
зората.
С усмивка на лице да си спомтръгваме на училище с песен.
най-нежни
цветя.
И
щом
протегне
ръцете
си
тя,
няме,
кое е родното ни място, а
През лютата зима
Спря
предвморето
върху
мигом
обсипва
зелено
света.
именно – Трявна!
голям сняг има.
бяла скала,Кънчо Илиев – Vа клас
б
Юлияна Цанева, 11а клас
Йоана V клас
там да посрещне с обич
На моя мил град...

(Продължение от страница 1:)

Участие в подготовката на материали от настоящия брой №4 на училищния вест-

зората. ник „Boss“ взеха ученици от клуб „Почитатели на словото“ с ръководител Св. Чалъкова и от клуб
„В света
И щом протегне
ръцете
сина медиите“ с ръководител Цв. Бачийска. Снимките са дело на
фотографите от клубове „Улови мига“ с ръководители Ю. Заркова и Г. Василева.
тя,
Месец май, 2012
http://bosstryavna.hit.bg
мигом обсипва в зелено
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Анкета
Знам ли достатъчно за 24 май?
1. Какво отбелязваме на 24 май?
а) Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост;
б) Ден на народните будители;
в) Ден на труда.
2. Кога за пръв път се чества този празник?
а) на 22 май 1803 г.;
б) на 29 май 1890 г.;
в) на 11 май 1851 г.
3. Как се нарича азбуката, създадена от Кирил?
а) кирилица;
б) глаголица;
в) славянска.
4. В кой манастир братята Кирил и Методий
създават славянската азбука?
а) в Рилски манастир;
б) в манастира Полихрон;
в) в манастира Пантелеймон.
5. Къде се намира този манастир?
Въпросите зададоха репортери от клуб „В света на медиите“ от
а) в днешна Македония;
проект „УСПЕХ“. Резултатите обобщиха в таблици и диаграми
б) в днешна Турция;
отново участници в клуба.
в) в днешна Гърция.
6. На чие име е наречена кирилицата?
а) на Кирил;
б) на Климент Охридски;
в) на Методий.
Любопитни факти от
викторината от 5 май, „Пролет,
здравей“
 Тракийското племе, населявало
района на Трявна, се нарича
кробизи.
 Трявна възниква през втората половина на 12 в. с името Търнава
(1190 г.)
 Първият летописец на Трявна,
написал „Летопис и родословие”, е
поп Йовчо.
 Къщата на проф. Пенчо Райков е
паметник на жилищната архитектура от късното възраждане.
Неин архитект е Димитър
Сергюв.
 Майсторите на резбованите
тавани в Даскаловата къща са
Димитър Ошанеца и Иван
Бочуковеца.
 Четирите възрожденски школи в
България са: Тревненска, Самоковска, Банска, Дебърска.

За буквите и съвремието (от стр. 1)
да бъде такова. Въпреки това, и днес
има хора, които оценяват това, което
им е дадено и го защитават. Но те не
само, че не получават уважение, а
дори са подигравани за тази своя
позиция. Колко по-лесно е да използваш нещо без да се замисляш,
просто ей така. Днес вместо да се
гордеем и да се борим за запазването
на нашата писменост, тя е изпаднала
в
криза.
Постоянно
ставаме
свидетели на въвеждането на всякакви думи от чужди езици, вместо
използването на вече съществуващи
български думи. Виждаме как
постоянно се нарушават езиковите
закони и възникват въпроси като
„Защо са ни тези правила?“, а така
се разваля част от красотата на
езика. Стремим се да го направим
по-близък до чуждите езици, а аз
мисля, че богатството на българския
неговата сложност, в неговите
безбройни думи, форми и правила.
Какво красиво има в простоватите

език и на българската писменост е точно в това – в неговата
сложност, в неговите безбройни
думи, форми и правила. Какво
красиво има в простоватите английски изрази, които чуваме
всеки ден навсякъде около нас?
За мен българският език
е най-красивият език и трябва
всички ние да го пазим такъв,
защото никой друг език не е
така близък до сърцето, както
родният. Никои други думи не
могат така да докоснат душата
на българина, както българските. Да, трябва да знаем чужди
езици, така обогатяваме не само
речника си, но и културата си,
запознаваме се с коренно различни хора, но родният език
винаги трябва да ни бъде найскъп и да пазим и възхваляваме
българската писменост.
Анна Войнова, 9а клас

