Училищен вестник
на Славейковите потомци
в Трявна
Брой №1, месец май 2019 година

Абитуриентите от випуск 2019 с класен ръководител госпожа Рени Бонева се отправят към новите
житейски хоризонти след завършване на средното си образование в СУ „Петко Рачев Славейков“
На добър час!
Предстои юбилейно честване на 180 години от създаването на Тревненското училище
С програма, посветена на 180-годишнината, зейните работници наши ученици показаха и играСпециализирианият музей за резбарско и зограф- ха „Игри от бабино време“ – позабравени, но интеско изкуство осъществи за поредна година събити- ресни и занимателни забавления, които децата
ето „Европейска нощ на музеите“ и отбеляза 170 преди епохата на смартфоните играеха до забрава.
години от пристигането на даскал Петко Славей- Груповите игри с пеене „Кральо, портальо“ и
ков в Трявна. На 17 май вечерта на площада пред „Пус-пус, кърпа“ донесоха
часовниковата кула, пред входа на Старото школо, всеобщо въодушевление за
с изпълнение на деца от Танцова формация „Зор- малки и големи малчугани,
ница“, с ръководите- които се включиха в надпрели Христо Стойнов и варата да бягат и пеят, да се
Ива Стойнова, много- редуват в преминаването под Портата и да се
бройната
публика окажат „избрани“. Други деца опитаха игрите на
беше приканена за ластик, на дърпане; имаше игри, изискващи
наблюдение и учас- съсредоточеност и внимание при пренасяне на
тие. Съвместно с му- висящ предмет. Технологиите на ръчно изработе-

Събития от СУ „П. Р. Славейков“
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ни играчки и занимавки не са
отживелица, само са малко позабравени. След биенето на звънеца, гостите на тържеството заеха местата си в Школото. Там
им прочетоха кратката история
на събирането на средства и доброволния труд на тревненските
майстори и работници да
съградят своето училище.
Ученици от девети клас
бяха говорителите, разказващи за първите години на
учителстването в Школото, за пристигането на
даскал Петко от Търново
и неговите нови методи
за преподаване в по-спокойна и свободна среда;
за новите учебни предмети, въведени от него, за годишните изпити и „кавалериите“, които се дават за отличаване на добрите и не само добрите постъпки на учениците.
Идва ред на представителите на шести „б“ клас, които
разиграват училищните
годишни изпити, така,
както са били провеждани някога. Децата бяха
изпитвани по граматика,
аритметика, история и землеописание. Те представиха и част
от диалога на П. Славейков
„Разговор между двама ученици Михал и Петър“. Публичният изпит бе съпроводен и от чудесните песни
на представители на Детската Музикална Школа с
ръководител
Николинка
Кирилова. Изпитът завърши
с общо изпълнение на песента „Татковина“ по текст
на Петко Славейков. На
изпитваните
връчиха нарочни кавалерии за по-

казаното. Димитър, Цветан, Радомир, Мариела,
Любомир и Божидар завоюваха своите отличия, а
Кристиян и Василена дори получиха по две кавалерии. Вечерта на музеите приключи с разглеждане на експозицията „Училището от моето
детство“, подредена с предоставени от гражданството на Трявна някогашни ученически пособия,
грамоти, бележници, учебници, учебни помагала,
униформи и други разнообразни предмети,
свързани с учебното дело в България и в Трявна
през годините, както и предмети от детската
асамблея „Знаме на мира“. Снимките, предоставени любезно от госпожа Ирина Димитрова – главен
виновник за осъществяването на програмата на
нощта на музеите за 2019 г. в Трявна и строг
„даскал“ в сценките, разказват за положителните
емоции сред присъстващите.
На интернет страницата си, в публикация за
събитието, СМРЗИ благодари за оказаното съдействие на Директора на СУ „Петко Р. Славейков“ –
госпожа Гергана Ганчева, на госпожа Тачева и на
госпожа Деница Николова за оказаното съдействие, на учениците ни, на всички останали участници в тържеството и на техните ръководители.
По инициатива на педагогическия екип
нашето училище организира национален конкурс
„Славейков и моят свят“ за рисунка, художествени
творби или презентации за ученици от едноименни училища в страната.
„Урок по родолюбие“ е планирана изява съвместно със Специализирания музей и НЧ „П. П. Славейков - 1879“, със срок началото на учебната
2019/2020 г. За тогава се планира фотоизложба
„Моето училище празнува“ и осъществяване на
инициатива „Аз прегръщам моето училище“.
А ето го и разговорът между Михал и Петър:
Богатият: „Имаш ли пари – имаш ихтибар,
немаш ли – бъди учен, пак си говедар.
Със аз, със буки, със веди ся пери,
пък в джоба му две пари не можеш намери.
Защо ми й такваз наука,
Ученият:
когато няма що да ся пука.
„Добре, ти казваш: аз не ся яде,
Аз не са яде,
кажи ми без аз кой ще ти две пари даде,
буки не преде,
буки не преде простотата где ще те изведе?
веди лозе не копай,
Веди лозе не копай?
глагол вика дай!“
Ами кой го копай?
Оня, гдето глагол не знай.
Знаеш ли аз,
добър си за нас;
знаеш ли буки,
ще имаш сполуки.
Не знаеш ли веди и глагол,
много ще ходиш гладен и гол
и ще ти казват:,,Яли го вол!“
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Кратки новини
В началото на учебната година двадесет и
двама ученици от VIа се включиха във формата
„Млад огнеборец“. Всяка седмица ходихме на

тренировки и се подготвяхме усилено за състезанието в Севлиево. На 10.05.2019 г. в 9:00 ние тръгнахме към града и в 11:00 вече бяхме там. Всеки
човек от нашия отбор даде всичко от себе си.
Треньорът ни беше страхотен и ни научи на нови
неща. Въпреки че завършихме на второ място след
отбора на Севлиево, ние си прекарахме чудесно.
Все пак, младите пожарникари от Севлиево познаваха съоръженията и домакинството им помогна
да спечелят. Наградата ни беше купа и напитки.
След състезанието всички отидохме на ресторант
да се почерпим. След отбора на нашето училище
за Трявна, в класирането останаха отборите на
Дряново и Габрово.
а
От Лия , Цецо и Тишо – яките огнеборци от VI
На 22 май 2019 г. в двора на училището се проведе спортен празник. Играхме футбол: шести „а“
срещу шести „б“ клас. Резултатът беше 2:1 за
нашия VIа клас. В надпреварата по баскетбол момичетата от шести „а“ се наложиха над момичетата от шести „б“ с огромно надмощие – 48:6.
Обаче на 24 май беше по-различно. Там бяха
всички класове. Гледахме изпращането на 12. клас
и беше много забавно. Всичко мина както трябва и
традицията си се изпълнява всяка година на 24
май: да се съберат всички и да изпратят 12. клас.
Абитуриентите целуват знамето на училището на
раздяла с него и първокласниците подаряват цветя
на учениците от 12. клас. След това е балът, там
всичко е нормално и е нещо, което няма да забравят, защото изживяването е само веднъж.
Стелиан Николаев Александров, Радослав Мирославов
Стоилов, Йордан Петров Малешков, VIа

По идея на госпожа Катя Стефанова на тържеството в двора на училището на 24 май се изиграха и две хора – Чичовото и Дунавско хоро. С
красивите си премени от танцов ансамбъл „Трявна“, предоставени с любезното съдействие на ръководителя им, господин Илия Сираков, наши
седмокласнички поведоха дванадесетокласниците

на хорото и разнообразиха завършека на тържеството. Те направиха още по-колоритен празника на
славянската писменост.

Николета, Живка и Михаела, VIIа

Танцова формация „Crazy“
Какво се случва след часовете поне два пъти
всяка седмица ни представят Полина Луканова,
Моника Дуева, София Райкова и Мариана Иванова
от VIа
Всичко започна през 2013 година, в първи
клас. Първоначално всички момичета от класа се
бяха записали, но с времето останахме само ние и
госпожата покани момичета от по-долните класове. Първото ни представление беше в малкия
физкултурен салон, бяхме доста притеснени, но в
крайна сметка ни харесаха. След това започнахме
да подобряваме хореографията си и ни викаха да
танцуваме на сцени, благотворителни концерти и
на откриването на елхата на Коледа. Вече от
първи клас насам танцуваме и на 24 май. Ние
решихме да танцуваме, защото това ни доставя
удоволствие и, въпреки че невинаги накрая
резултатът е положителен, ние се забавляваме!
Вече се изявяваме не само в Трявна, но и извън
нея. Когато ни предстои състезание, тренировките
са всеки ден, по повече от три часа. През тези 6
години за нас беше едно голямо приключение и
забавление, което няма да забравим. Това
преживяване ще остане завинаги в нашите
спомени. Упоритостта е едно от най-важните неща
в нашата прекрасна танцова формация. Като цяло
след тренировка сме с усмивки на лица.
Денят на Европа, 9 май, беше отбелязан с
участие на учениците от
пети клас в общинските
мероприятия. Кадърът показва подреждане на уличен
пъзел с картата на Европа.
В петъчния ден на 17
май десетокласниците проведоха практически и теоретични занятия близо до Велико Търново, на полигон
Беляковец, по начално военно обучение.
На 20 април 2019 г. в Габрово се проведе конкурсът „Пусть всегда будет солнце!“ Първо
място за песен завоюва вокална група „Славей“ с
ръководител
Виолета
Сиракова. Награда за
стихотворение получи и
Пламена Якимова от
девети „а“. Тя стана през
месец май европейски
шампион по карате киокушин в категория до 55 кг.
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За третокласниците и госпожа
Даниела Стойнова новият предмет
компютърно моделиране е начинание,
което те превърнаха в забавно занимание.

Във връзка с Деня на
планетата Земя отличиха
плакати по темата за рециклирането на отпадъците
и
по проекта BeEcos. Следващото предизвикателство със срок
до 14.06.2019 г., свързано с
приключването на проекта, е
конкурсът за еко арт инсталация.

Кръстословица „Професии и
трудът на хората“
Хоризонтално:
4. Специалист по химия.
6. Специалист по озвучаване.
7. Музикален изпълнител
9. Титла, прозвище за добър майстор,
който учи другите на занаят.
12. Кулинар.
13. Ювелир.
14. Човек, който играе на сцената в
театъра или в киното.
15. Помощник на майстор, който се учи
при него.
16. Технически специалист с висше
образование.
19. Специалист в дадена област от
технологиите.

Специалист по обработка на
20
текстове преди отпечатване.
24 Музеен работник.
Човек, който ловко премята
26
различни предмети за атракция.
27 Терзия.
Специалист по строителство и
28
проектиране на сгради.
Продавач на стъкларски
изделия; човек, който
29 изработва стъкларски изделия;
човек, който реже или монтира
стъкла на прозорци, врати и др.

На 8 май учениците проведоха открито занятие в
Кръстословица
за професиите
и труда
на на
многофункционалната
зала на училището.
Накараха
гостите
хората
урока да се потопят в атмосферата на програмирането със
Scratch, анимираха и сглобяваха своите истории на тема „Пролетни игри“. Ефектно продължение на наученото по компютърно моделиране се осъществи на благотворителния концерт със сценката „Дядо вади внучка от Интернет“.

20
24
26
27
28

29

Специалист по обработка на текстове
преди отпечатване.
Музеен работник.
Човек, който ловко премята различни
предмети за атракция.
Терзия.
Специалист по строителство и
проектиране на сгради.
Продавач на стъкларски изделия; човек, който изработва стъкларски
изделия; човек, който реже или монтира стъкла на прозорци, врати и др.

Вертикално:
1
2

3

5
7
8
10
11
17
18
21
22
23
25

Човек на изкуството,
изобразително изкуство.
Помощник на калфата при
повечето занаяти.
Човек, който извършва процес на
изработване на изделия чрез
отливане в определена форма
(калъп).
Техник, който се занимава с
монтажни дейности, монтира
технически изделия.
Техник в печатница.
Човек, който създава програмите
за компютри, телефони и други
устройства.
Човек, който работи по
производството на брашно.
Учител.
Оператор в телефонна централа.
Лечител.
Спортен ръководител.
Човек, който извършва строителна
дейност по фасадите на сградите
или вътрешната част на жилищата.
Подземен работник.
Педагог.

Отговорите можете да намерите на адрес:
http://zelenkroki.eu/su_tryavna/tests/trud/proff.htm

www.facebook.com/sutryavna.
Оформление и дизайн: група по ИТ от VIа клас.
В компютърния набор и крайната наредба участва
Василена Николова, VIб клас.

