Периодично издание на
СИП „ Млад журналист”
при СОУ „Александър Иванов-Чапай”
гр.Белово

Oбръщение към читателите на
в. ,,Тийнейджър”
Уважаеми малки, по-големи, най- големи и възрастни читатели на нашия училищен вестник,
Изминаха три години от издаването му и ние се
стремим да отразяваме онова, което се случва в училището ни. Показваме изяви, с които ученици и
учители издигат имиджа на училището като цяло.
Редакционният екип през изминалата учебна година разработи и реализира собствен проект за
оформянето на ,,Стена на славата” в училището.
Новият редакционен екип е изграден от личности, които имат опит в създаването на вестника,
мотивирани са отново да работят за неговото издаване, имат амбицията да го обновяват.
Призоваваме и вас, читателите, да откликвате на
събитията, като ни подавате своевременна информация, да давате свои предложения и изпращате свои
текстове на посочения адрес на последната страница на вестника. Ние, от своя страна, се задължаваме
да ги публикуваме.

Нямаш тема за разговор? Нямаш
проблем! В. „Тинейджър” ти предлага
горещия списък, който ще те изстреля
право нагоре в популярната скала…

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:
1. Обръщение към читателите.
2. „Очи в очи”- една среща-разговор
с г-жа С. Кузманова за осъществените
и неосъществените мечти на
зрелостниците от Випуск 2013 .
3. Инициативите на МВП /Младежки
воден парламент/.
4. Анкета с учениците от VІІІ и ІХ клас.
5. Патронен празник на училището.
6. Благотворителен концерт: „Да върнем
усмивката на Галя”.
7. Резултати от „Забавното лятно четене
2013” – интервю с Вяра Младенова.
8. Срещата на Младежките водни
парламенти на Франция и България
9. Избор на УУО.
10. Заключителен етап на Проекта „Заедно
учим, играем и успяваме”.
11. Късметче на броя.

ОЧИ В ОЧИ С ...
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Випуск 2013г на СОУ,,Ал. Иванов – Чапай” завърши успешно средното образование. Завършиха
всичките, 20 ученици от випуска, с успешно положени ДЗИ и с Диплом за средно образование.
Каква е тяхната реализация?
12 от тях продължават своето образование във ВУЗ,
както следва:
1. Ивелина Михайлова – Академия на МВР в гр.
София
2. Симона Кузманова – Медицински университет в
гр. София
3. Велислав Хрисчев и Иван Панчев – Технически
университет- гр. София
4. Гергана Михайлова, Ения Гурова, Даниел Копаранов, Петя Клисурска и Ангел Николов – в Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски”
4. Даниела Методиева – Медицински колеж в гр.
Пловдив
5. Магдалена Соколова и Петър Паничаров –
Хранително- вкусов университет в гр. Пловдив.
С. Кузманова –
бивш кл. р-л на випуска

На следващия ден се състоя преход от хижа
„Гюндера” до хижа „Скакавица”. След настаняването си групата направи преход по маршрут: хижа
„Скакавица” – водопад „Скакавица”.
След прехода се разиграха еко игри и бе организиран "ФОТОЛОВ". В края на деня групата на
"репортерите" направи репортаж и страница във
вестника ,,Рилски еко новини” за изминалите дни.
На следващия ден групите следваха друг маршрут: х. „Скакавица” – „Сухия чал” – „Седемте
рилски езера” – „Раздела” - х. „Иван Вазов”. Имаше отбивка за наблюдаване на Урдините езера. По
пътя бяха направени хидрометрични изследвания и
изследване на биоразнообразието. Бе почистен района на посетените езера и измерване на ултравиолетовата радиация с UV детектор.
След смрачаване в хижата Иво Джокин организира "Астро-парти" – наблюдаване на нощното небе.
На утрото бе направен преход до Калинини езера и язовир „Калин”. След кратката почивка, след
връщане, се осъществи творческата работилница "Рисуваме природата на Рила" и "Водна олимпиада" - спортни игри с вода.
За официално закриване на еко училището от
Инициативите на МВП
президента бе организиран карнавал ,,Дискотека
/Младежки воден парламент/
под звездите".
На следващия (последния ден) бе осъществен
преход
по маршрут х. „Иван Вазов” – Рилски маЕко училище "Приятели на водата" 2013
настир (преход 8 часа). След пристигането си в
Лятното училище на БМВП се проведе от 5 до 9 Рилския манастир групите отпътуваха за София.
август, 2013 на територията на НП "Рила". В него
участие взеха 20 български ученици и 10 преподаВеселина Иванова –
ватели от 10 учебни заведения в страната, както и
президент на МВП
експерти от БД и Дирекция НП "Рила" към МОСВ.
Представителите на Басейновите дирекции и
Дирекция НП "Рила" осигуриха помощ при провеждането
на
специализираните
обучения.
Участниците от СОУ "Александър Иванов –
Чапай" бяха:
Веселина Иванова – президент на БМВП и
Николета Вучкова – дългогодишен член на БМВП,
а ръководител – Ели Караиванова – специалист по
биология.
Откриването на лятното еко училище се осъществи от зам.-министъра на МОСВ. След това вицепрезидентът и президентът имаха индивидуална
среща с него и интервю пред 7 news и BTV.
След официалното откриване групите потеглиха към Паничище, следваше и запознаване с НП
"Рила" в посетителския център. След това участниците се настаниха в хижа „Гюндера”. След вечеря
бе отбелязан и рожденият ден на МВП - 2 години.
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На Конференция с международно участие
В дейностите на Национална програма „Квалификация” на МОН за 2013 г., приета с Решение на
Министерски съвет № 203/ 29.03. 2013г., е включена Национална конференция с международно участие на тема:„Европа- територия на знанието“, която
е продължение и развитие на националната учителска програма в ЦЕРН.
Конференцията се провежда под патронажа на
министъра на образованието и науката с участието
на представители на образователния офис на ЦЕРН,
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и представители на висши училища.
Конференцията се проведе от 20.09. 2013г. до
22.09. 2013г. в град Варна. Основната цел е обмяна
на опит и знания в областта на природните науки.
Събитието дава възможност на млади учители и
преподаватели, научни работници в областта на
природните науки да споделят своите идеи и да намерят партньори за бъдещи сътрудничества, форум
с висок потенциал способен да отговори на предизвикателствата на второто десетилетие на XXI век.
На конференцията бяха изнесени доклади, съобщения и представени добри практики, проведени
бяха дискусии и разисквания по съвременни проблеми, свързани с обучението по физика и астрономия.
Пазарджишка област се представи с екип в състав: ст.експерт по ПНЕ – В.Тодорова, М.Боснева и
М.Радева от общ.Велинград, С.Паничарова – общ.
Белово. Колегите от Велинград участваха с постер,
а аз с презентация, показваща добра практика. Присъстваше Мик Стор – директор на международните
учителски програми в ЦЕРН, който се представи с
презентация по темата.
По темата:"Европа –територия на знанието"
учени, университетски преподаватели и учители по
природни науки обединяват усилия в теоретични
познания и практическото им приложение.
Соня Паничарова – Главен учител
в СОУ,,Ал. Иванов- Чапай

Анализ на резултатите от проведената
анкета с учениците от 8. и 9. клас
Анкетирани: 15 ученици от 8. и 9. клас
1. Какъв е вашият профил?
- 4 дават отговор технологичен
-1 не записва профила си, а профилираните
предмети - некоректен отговор
-10 записват профила и специалността
2. Защо избрахте това училище и този профил?
- 4 избират училището и профила,защото ще
изучават английски език
-7 избират специалността
-1 дава отговор, че избрал това училище, защото
учебната база е много добра и учителите
преподават на високо ниво.
-1 отговаря, че съжалява, че е останал в това
училище
-1 защото няма друг избор
3. Някой помогна ли Ви да вземете това решение?
- 7 отговарят с "не, реших го сам"
- 8 отговарят с "да, реших го заедно с родителите
си"
4. Доволни ли сте от учебния план на избраната
от Вас паралелка?
-1 не отговаря
-2 отговарят с не
-12 отговарят с -да, доволен съм
Впечатление на редакционния екип направи
противоречивият отговор на един ученик, който от
една страна отговаря, че са го принудили, а от
друга - че сам е избрал училището.
Анкетата проведоха:
Валентина Златанова и
Ивелина Катранкьовска

Защо избрах да уча в СОУ''Александър Иванов - Чапай"?
/ Един въпрос – два отговора/
За първи път престъпих прага на това училище преди осем години. Аз имах възможността
между много други училища, но избрах родното
училище. Много го промениха. Откриха нова паралелка, в която изучаваме засилено английски език.
Няма да се налага да издирваме квартири и общежития, няма да се налага да ставам рано и да давам
пари за транспорт.
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Тук са всичките ми приятели. Всички учители ме На 10.10.1944 г. в бой за вр. Петралица пада убит.
познават и аз тях. Училището ни вече е санирано по
спечеле Проект на Община -Белово и стана уютно
Габриела Василева-11.клас
за всички. Аз съм щастлива, че избрах това
училище. Мисля, че това беше правилното решение.
Катя Дренкова
Това е моето училище. Тук е мястото, където
чух първия звънец и първата учителка ме погледна
с мил поглед.
Училището ми показа каква е силата да бъдеш
знаещ и интелигентен човек. Научи ме на уважение
и дисциплина. Тук намерих истински приятели, в
чиито очи няма предателство и интриги. Заедно сме
като едно голямо семейство и вървим един до друг
през незабравими неща в живота. Тук намерих себе
си.
Когато имам трудности, усещам човечността на
учителите си. Те са винаги до нас в най-важните години от живота ни. Учат ни да израстваме като личности.
Не съжалявам, че избрах това училище, за да завърша средното си образование.
Това е моето училище - от тук тръгвам по пътя
на мечтите си.
Марина Величкова

Патронен празник на училището
За патрона на нашето училище„Александър Иванов Пипонков – Чапай”
Десети октомври е бележита дата за нашето
училище. На този ден преди 69 г. загива в ожесточен бой нашият патрон Алесандър Иванов Пипонков , известен повече с прозвището си Чапай. Той е
роден в с. Дъбравите на 8.08.1920 г.
Едва 14- годишен започва да работи в беловската фабрика ,, Сампа”/ дешната ,, Белана”/, а покъсно в Кричим, Пещера и Девин. Участва в съпротивителното движение по време на Втората световна война. Секретар е на РМС. След опит на полицията да бъде арестуван /1943г./ минава в нелегалност
и става партизанин. Тогава приема и партизанското
име Чапай. През есента на 1943 г. става командир
на отделение в четата ,, Кочо Честименски”, а след
това и на самата чета. На 9.09.1944г. слиза в гр. Белово, където е приветстван от гражданите. Участва
и в първата фаза на войната срещу Германия. Става
командир в пехотен Чепински полк. Военното му
звание е капитан.

Благотворителен концерт:
„Да върнем усмивката на Галя”
Към тази инициатива на ,,Подай ръка” се присъединиха и учениците от СОУ,,Ал. Иванов –
Чапай”
На 30 август тази година по идея на ученичките Гергана Лютакова и Ваня Тасева и с помощта
на нас, учениците от училищната ученическа организация, бе проведен благотворителен концерт под
надслов "Да върнем усмивката на Галя ". Всички
ние се събрахме, за да покажем съпричастността и
подкрепата си в този труден момент за нашата съученичка Галя Дочевска, дъщеря на нашата учителка Гергана Искрова.
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Лечението на Галя е свързано със закупуване на
скъпо лекарство, за което семейството няма средства. Това ни подтикна да подемем кампания за набиране на парична помощ, която да гарантира осигуряването на лекарството. Много хора откликнаха,
дарявайки в посочената в съобщенията сметка. И
ние, от училищната ученическа организация, решихме да организираме благотворителен концерт. С
редица от изпълнения от най-малките до най-възрастните жители на община Белово показахме, че
сме заедно с Галя.
На 10.11. се проведе поредната инициатива за
събиране на средства за Галя, подета от женски
клуб ,,Ахинора” с председател Тара Генова. Инициативата за благотворителния базар срещна много
привърженици от цялата община. В нея се включиха учениците и учителите от СОУ „Ал. Иванов –
Чапай”, гр. Белово, както и техните близки и приятели. Учениците изработиха красиви картички и рисунки с лика на Галя, а учители и родители приготвиха разнообразни кулинарни изкушения за благотворителния базар.
Сумата, която беше събрана надхвърли 6 000 лв.
На Галя можете да помогнете и чрез банкова
сметка на името на майка й Гергана Дочевска:
Банка ОББ Белово
BG10UBBS80021019679210
BIC: UBBSBGSF
Гергана Иванова Дочевска

Резултати от „Забавното лятно четене
2013” – интервю с Вяра Младенова
– Кой е любимият ти автор?
– Иван Вазов, защото е български автор.
– Коя е любимата ти книга?
– Любимата ми книга е „Пърси Джаксън”, защото
е приключенска, забавна и интересна. По този начин навлизам в света на героите и се запознавам
по-добре с произведението.
– Колко общо книги прочете?
– Книгите, които съм прочела, са около 340.
– Кой те подтикна към четенето на книги?
– Към четенето ме подтикна както семейството ми,
така и моята г-жа по БЕЛ - Дора Цветанска, която е
и мой класен ръководител.
– Ще продължиш ли да четеш книги?
– Ще продължа да чета книги, защото по този
начин човек се обогатява. Можеш да навлезеш в
други светове. И по някакъв начин преживяваш
малко или много техните приключения, техните
радости, мъки и тъги.
– Какъв жанр книги предпочиташ?
– Любимият ми жанр е фантастиката, защото
обичам да чета за приключенията на героите, за
техните изпитания, през които минават, и техните
решения, които взимат в трудните моменти.
– Не ти ли омръзва да четеш в даден момент?
– Не, защото всяка една книга е интересна, забавна
и увлекателна.
Интервюто взеха:
Диана Пергелова и Гергана Шуманова
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Избор на УУО

Срещата на Младежките водни
парламенти на Франция и България

,,Новият” председател на УУО
с нова програма и свежи идеи

На 15.11 2013 г. в гр. Пловдив ученици от СОУ
„Александър Иванов – Чапай”, гр. Белово участваха
в срещата на Младежките водни парламенти на
Франция и България, организирана в рамките на 11та Международна конференция EUROPE-INBO
2013.
Бяха представени младежките инициативи на
Българския и на Френския младежки воден парламент. Обсъдени бяха съвместни инициативи, които
ще стартират през 2014 г. Президентите на МВП-ти
на България /Веселина Иванова от СОУ гр. Белово/
и Франция /Морган Лефевер/ подписаха споразумение за обмен на практики между двете страни.

Здравейте, казвам се Валентина Златанова и съм
от 10 клас. Вече за втора поредна година съм избрана за Председател на училищната ученическа
организация при СОУ "Ал. Иванов - Чапай". Щастлива съм, защото отново съм избрана. Благодарна
съм на УУС, за доверието, което ми оказаха, за това, че отново ме предложиха и оцениха работата
ми през изминалата учебна година. Това ми даде
голям стимул и амбиции за много повече постижения през тази учебна година. Целта на нашата училищна организация е ние учениците да се научим
да мислим и да изразяваме свободно своето мнение. Ние работим с убеждението, че вършим нещо
полезно за себе си, училището и обществото. Искаме да постигнем целите си, заедно да работим и да
се забавляваме. Дори вече изработихме нашия
План за дейностите и мероприятията ни за тази
учебна година. Всички заедно взимаме решения,
касаещи училищния ни живот и ученическата общност. Ще се радваме Вашият екип да отбелязва
активната ни работа и интересните ни мероприятия.

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проект ,,Заедно учим, играем и успяваме”

Валентина Златанова –
председател на УУО

Приключи Проект ,,Заедно учим, играем и
успяваме!”- един проект , в който участвахме съвместно с Пето основно училище ,,Христо Ботев”-гр.
Кюстендил и Югозападен университет ,,Неофит
Рилски”- гр. Благоевград. На 4.и 5. 10.2013 г. с Научно-практическа конференция в гр. Благоевград
приключи работата по проекта. Участие в нея взе и
екип от училището в състав: Ив. Даутова – директор, Хр. Кинчева, пом.-директор, С. Паничарова –
гл.учител, К. Бончева- гл. учител и Р. Божановастарши учител. Представените доклади от нашия
екип бяха оценени отлично и ще бъдат включени в
сборник с добри практики, който ще се използва от
педагози, родители и ученици.
Хр. Кинчева

КЪСМЕТЧЕ НА БРОЯ:

„Основните елементи на щастието са:
нещо да правиш, нещо да обичаш и нещо,
за което да се надяваш.”
Алън Чалмърс

Ако желаете да се включите с материали в следващия брой на вестника, може да
го направите на e-mail rumivas1@abv.bg
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Ивелина Катранкьовска
Дизайн и компютърна
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