
Училищен вестник 

 на Славейковите потомци 

 в Трявна 
Брой №2, месец юни 2019 година 

 

Предстои юбилейно честване на 180 години от създаването на Тревненското училище 

Благотворителният концерт в края на месец май е поредното събитие, свързано с нашата годишнина. 
Най-много участници на сцената бяха учениците 

от първи до четвърти клас на СУ „П. Р. Славейков“ – с 

разнообразни и запомнящи се пиески, песни, танци. От 

подготвителна група актьорите бяха атрактивни и 

забавни. Петокласници, десетокласници, ученици от 

другите класове също застанаха на подиума. В изцяло 

нов състав се показа отново пред публика и ВИГ 

„Кентавър“. Музикални изпълнения ни поднесоха и 

участниците от вокална група „Славей“, и четвърто-

класниците, а първокласници играха народни танци. 

Ревюто на малките манекени завърши с дефиле на 

абитуриентките ни с балните им тоалети. Всеки, при-

съствал на концерта, отново се наслади на нашите 

таланти и двучасовата програма ще се запомни с пъс-

трата мозайка на изпълнителите. Достойни за поклон 

са всички, които подготвиха и осъществиха концерта. 

Училищното ръководство благодари най-сърдечно на 

отзовалите се спомоществователи – публиката и дари-

телите. Събраните от билети 1660 лв. и от дарителска-

та каса - 220 лв. ще се използват за ремонт на класни 

стаи в начален курс, както и на кабинета по история. 

Благодарим на всички учители, деца, родители и 

близки, които се озоваха в подкрепа на идеята! 

Благодарение на Ели Димитрова и фото студио 

,,На фокус“ на Фейсбук страницата на училището са 

поместени видеоматериали от събитието. Не без заслу-

ги е и нашата възпитаничка Марина Гашпарова, с пре-

доставените материали. Благодарим ѝ за поместените в 

общинския седмичник новини, свързани с училищния 

живот през годината! 
(Художник на плаката и водещ на концерта: госпожа 

Деница Николова)  
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В края на месец юни отбелязваме успешното 

приключаване на прогимназиална и гимназиална 

образователна степени. 

Втора поредна година нямаме слаби оценки на 

държавните зрелостни изпити. Това е най-силната 

атестация на училището ни и обективен факт, 

доказващ професионализма на учителския колек-

тив и навременните мерки на училищното ръко-

водство за постигането му. 

Наред с това, иновативните методи на работа се 

въвеждат в цялостния живот на училището. Поня-

кога новото е добре забравеното старо! Във връзка 

с програмите за подкрепа на процеса на приобща-

ващото образование на образователното мини-

стерство и институциите, работеши съвместно с 

него, в нашето училище за трета година се осъ-

ществява добра практика да се уведомяват семей-

ствата на учениците, които показ-

ват личностно израстване и допри-

насят за развитието си и развитието 

на училището в положителна посо-

ка. Това става с изпращане на бла-

годарствени писма по различни 

поводи. Обикновено се случва два 

или три пъти през учебната година, 

например за патронния празник на 

училището, за празника на Славян-

ската писменост. През настоящата 

година към идеята да се поощряват 

повече ученици, които са показали 

усилено стремежа си за себеиз-

граждане като отговорни и съзна-

телни личности, се включи и Община Трявна. Тя 

финансира две учебни екскурзии, в които са 

включени представители на всички паралелки от 

училището ни. 

32 ученици от първи до четвърти клас на СУ 

„П. Р. Славейков“ посетиха връх Шипка, Етно-

графския музей на открито „Етър“ и Соколския 

манастир. 

На 27 юни 2019 г. 40 ученици от V до X клас 

пътуваха по маршрут Трявна – Казанлък – Шипка 

- връх Столетов -Трявна. 

Тези пътувания направиха възможно посеще-

нието на различни забележителности, така се 

научават много нови и интересни неща. Не е за 

пренебрегване и прекарването на един чудесен 

ден заедно, без звънеца в училище, така почивката 

е полезна и е забавно. 

Фотографиите са взети от страничката на СУ 

„Петко Р. Славейков“, Трявна, във Фейсбук. Бла-

годарим на всички за предоставените незабравими 

моменти със снимков материал. 

Екипът на училищния вестник 

се обръща към всички ученици и 

учители: Изпращайте вашите 

„уловени мигове“ и през лятото! 

Ако желаете да имате принос за 

следващите броеве на вестника, 

ако си заслужава вашите инте-

ресни ваканционни дни да бъдат 

споделени в Мрежата – виртуал-

ният свят, свързан с училището, 

ще стане по-богат, стига да отде-

лите време и ни пратите матери-

алите си. Пишете до електрон-

ната ни поща (на последната 

страница е отбелязан адресът). 

Търсете учителите си и ги уведомете. Не 

пропускайте да съчетаете приятното приключение 

със снимка или текст. :) 

 

Друга екскурзия проведоха на 14 юни учени-

ците от V
а
 клас. 

Те посетиха дет-

ския интеракти-

вен център „Му-

зейко“ в София. 

Там научиха за 

миналото, настоя-

щето и бъдещето 

ни. Експозицията 

предизвиква интерес към поднесената по забавен 

начин информация. 

Кратки новини 

Отличие за група „Crazy“ 

Танцова формация „Crazy“ с ръководител Да-

ниела Димитрова се изяви на фестивала „Намери 

своя ритъм“, част от инициативата „Dolna Malina 

Open Fest“, организирана от Младежки фестива-

лен център в с. Долна Малина, Софийска област. 

Нашите момичета завоюваха първо и второ място 

с танците „Аз обичам музика“ и „Селфи“. Те се 

включиха и в творчески работилници, органи-

зирани от членове на журито. Известните хорео-

графи Захари Нанков и Цветанка Гергинова им 

демонстрираха откъси от необятния свят на танцо-

вото изкуство. 

Славейковите четения и отбелязването на 

юбилейните 180 години от създаването на 

нашето училище 

Традиционното представяне на ученическото 

литературно творчество и тази година се състоя в 

музея на Славейкови 

Четенията на ученици от СУ „П. Р. Славейков“ 

преминаха на 7.VI.2019 г.  (следва на стр. 3) 

У ч е н и ч е с ка  д е й н о с т ,  н о в и н и т е  н а кр а тк о  
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Снимковия материал от събитието осигуриха 

Виктория Минева и Полина Луканова. Очаквайте 

публикация за младите ни литератори в неофици-

алния блог на училището. Традиционно брошура-

та с ученическото творчество, включено в изявата, 

ще бъде отпечатана в навечерието на празника на 

училището в края на месец ноември, когато ще е 

кулминацията на юбилейните чествания по повод 

180 години от създаването на нашето училище. 

Същия ден, петък, 7.VI.2019 г., се проведе и 

дебат по темата: „Българското училище преди 

Освобождението е давало много добро образова-

ние на подрастващите“, като гост беше и Краси-

мир Вълчев - министър на образованието. 

Александра Делчева, ученичка от VII
б
 клас, 

разказва за вълненията и подготовката си за 

състезанието по английски език „Spelling Bee“ 

Koлко време ти отнема да се подготвиш за 

състезанието? 

– Състезавам се вече 2 години, като подготовката 

е сериозна и за нея отделям много често целия 

ден. 

Къде точно се проведе състезанието и колко 

участници бяхте? 

- Първоначално се проведе тук, в Славейковото 

училище. Участниците бяха 13. След това област-

ният кръг се проведе във Велико Търново, а наци-

оналното ниво на състезанието беше в София и 

бяхме общо 30 участници. 

Какво е усещането, когато се изправиш пред 

съдиите? 

– Когато застанах пред съдиите, усещах страх и 

вълнение, чуствах се щастлива и развълнувана. 

Какво беше чувството, когато разбра, че си 

победител и продължаваш напред? 

– Когато разбрах, че продължавам напред, бях 

изключително горда със себе си и усещах вътреш-

но удовлетворе-

ние, бях щастлива 

и нетърпелива за 

следващото състе-

зание. 

Кой ти дава сти-

мул да участваш? 

– Победителката 

от миналата годи-

на ме стимулира 

да продължавам 

да се боря и участ-

вам в такива съ-

стезания. Вдъхно-

вявам се и се ста-

рая с всяка годи-

на. 

От колко време изучаваш езика? 

– Започнах да уча езика от петгодишна и го 

изучавам вече 9 години. 

Какво те кара да харесваш езика? 

– Езикът ми се отдава и го уча, защото е много 

необходим в живота. Прави ме щастлива. 

Какво те подтикна да участваш в такива 

състезания? 

– Това, че е свързано с английския език. 

Какъв съвет би дала на учениците, които 

тепърва ще участват в „Spelling Bee“? 

– Пожелавам им никога да не се отказват. Да си 

представят, че са победители и да се подготвят 

упорито. 

Всяка година нашата ученичка е национа-

лен финалист. Гордеем се с нея, и ѝ пожелаваме 

още много успехи занапред! 

Интервю, идея и компютърен набор: Леда Петрова, VII
б 

 

В СУ „Петко Рачев Славейков“основното си образование завършват паралелките с класни 

ръководители Иван Бонев и Катя Стефанова. 

На добър час, уважаеми седмокласници!

 

На 10 юни учениците от единайсти клас 

проведоха открито занятие по философия в 

многофункционалната зала на училището. Темата 

на урока беше как се пише философско есе. 

Преподавателят беше подготвил мисловна 

карта, а учениците бяха предизвикани да изкажат 

мнения по различни казуси, предложени за 

обсъждане, откриваха аргументи в примерно уче-

ническо философско есе, и заедно с гостите на 

часа участваха в генериране на тези по зададена 

тема. 
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Трета награда 

Криптограма в часа по химия и опазване на 

околната среда при открити врати 

На 21 юни седмокласниците от групата на 

VII
а
 клас прове-

доха занятие по 

химия, като из-

бираем учебен 

час. 

Повод за откри-

тото занятие е 

навършване на 

150 години от 

публикуването 

на Менделе-

евата таблица, 

 наричана пери 

одична система 

на химичните 

елементи. 

Седмокласниците решиха специална състезател-

на задача за два отбора. Необходимо беше да се 

открие кодирана мисъл на Менделеев. 

Справката в онлайн версията на Речника на бъл-

гарския език (http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ криптограма/) – 

връща три смислови значения на думата: 
КРИПТОГРА̀МА ж. Спец. 1. Специална система от 

писмени знаци за изменение на обикновеното писмо, използвана с 

цел да се направи текстът разбираем само за ограничен брой хора; 

криптография, тайнопис 
2. Единичен знак от такава система.  

3. Надпис, писмо или документ, написани по такава система.  
Отново ярка театрална изява 

На 28 юни на сцената на читалище „Пенчо Сла-

вейков – 1871“, гр.Трявна, се насладихме на теат-

рална постановка с участието на представители на 

нашето училище. Любителският театър при НЧ 

„Пробуда – 1924“, с режисьор Венцеслав Петков и 

комедията на Йордан Яовков „Милионерът“, 

завоювали три от наградите на театралния 

фестивал в Тополовград през настоящия сезон, 

включително и статуетката „Златната камила“, 

изиграха спектакъла пред тревненската публика. 

Носителката на 

награда за глав-

на женска роля 

е госпожа Бонка 

Иванова, възпи-

тател в начален 

курс, за ролята 

на Масларска. 

Изабела Иванова от IX
а
 и Богдан Бончев от X

а
 са 

актьори в представлението. Благодарим им за про-

явения талант и завладяващото присъствие! 

Използваме снимки на Георги Георгиев (Gecata) 

от фейсбук страницата му. 

Две награди за нашите десетокласнички 

Николета Николаева с фотографията си „Не-

стандартното в четенето“ и с 410 харесвания и 

снимката на Ралица Драгнева – „Най-удобната и 

уютна поза - няма нищо по-хубаво от разлиства-

нето на книга след тежък ден!“, със 199 харесва-

ния, спечелиха съответно първа и трета награда 

във фотоконкурса „Книгата, библиотеката и аз“ 

на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – 

Габрово. 

Честито на на-

шите креатив-

ни момичета – 

идеите им и 

партньорство-

то при засне-

мането са при-

мер за това, 

колко често стоим пред уни-

кални възможности за разнооб-

разяване на 

ежедневието. 

Пожелаваме на 

повече млади 

хора да се се-

щат и да се 

възползват от 

подобни пре-

дизвика-

телства! 

 

 www.facebook.com/sutryavna.  
Електронна поща за връзка с екипа на училищния вестник: tryavna2011@gmail.com 

Адрес на официалния училищен сайт: http://sou-tryavna.info/   Неофициален блог на училището: https://esoutryavna.wordpress.com/ 
В компютърния набор участва Леда Петрова, VIIб клас.  

http://sou-tryavna.info/

