
През първия месец от 2021 ние, редакторският екип, с радост обявяваме излизането на първи брой
на възроденият вестник на нашето училище, който кръстихме "Паисиево перо". След много труд,
нашето произведение вижда бял свят и поздравява вас, драги читатели. В нашата първа тема на
броя, искаме да ви запознаем с хората, които стоят зад този училищен вестник, техните истории,
идеи, мнения, мечти за бъдещето и причини да списват свой собствен вестник. Защото този вестник
е именно продукт на тяхното желание и тяхната целенасочена работа, отгоре на всички класни,
тестове, изпитвания, клубове, спорт и забавления, в този първи и студен месец от годината.
Пожелаваме ви приятно четене и се надяваме то да ви хареса почти толкова, колкото на нас ни
хареса да го пишем! Темата продължава на стр.1

"Перото на
новото време"

Редакторският ни екип

Българското образование в
условията на пандемия. В
рубрика "Мнения" можете да
прочетете какво мислят
учители и ученици за
образованието в рамките на
електронна среда и как го
оценяват. Прочетете повече
на  стр. 2

На стр. 3 ще откриете нашата
нова рубрика "Мисля, че..."
за ученически есета. В този
брой Ева Кичева ни дава
някои конкретни идеи за
това как да подобрим
училищния живот.

ПАИСИЕВО ПЕРО
Вестник на Иновативно Средно Училище "Отец Паисий", СамоковБрой I, януари 2021 Основан 2021 Цена: 15 минути

Ако имате нужда от
вдъхновение, ще го намерите
на стр 4, в рубрика
"Вдъхновители". Там ще
прочетете за българския
режисьор, ютюбър и "млада
изявена личност" Крис
Захариев.

На страница 5 можете да прочетете един
специален съвет от нас и нашия главен редактор
Моника за вас, който се надяваме да ви помогне
и подкрепи в моментите на несигурност. 

Пишете ни на
paisievopero@gmail.com

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
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Нашият екип
   В края на миналата учебна година, докато
крояхме плановете си за училище през есента, в
приятната компания на няколко ученици решихме,

че би било добра идея нашето училище да има
собствен вестник. От една страна за забавление, от
друга за да се научим как се прави и от трета, за да
съберем мислите, настроенията и преживяванията
на всички в нашето скъпо училище.

Голямата цел на нашата работа би била да
създадем един интересен, приятен за четене
вестник, който разказва на нас и за нас самите. И
така този вестник би ни направил по-близки, по-

разбираеми едни за други. Смея да кажа обединени
от принадлежността си към едно и също място.

  Нашият главен редактор
Моника Ангелова се зае
да организира сговорен
екип от свои съученици,

които се заеха да
създадат настоящето
издание с ентусиазъм.

Моника много обича да се разхожда и да чете.

Любимият ѝ сериал е Луцифер и се интересува от
здравословно хранене. Цени искреността и тези,

които не съдят. В рубриката „Един съвет“ ще
намерите мислите на Моника, която иска да ви
вдъхне едно от най-важните умения, а именно
самоуважението.

Издаването на проекта бе замислено да се случи
още по-рано, но все пак ни затрудни, когато си
останахме вкъщи и след известно безвремие в края
на 2020, решихме да не чакаме повече.

Тогава си дадохме краен срок до края на януари и
започнахме работа по нашия весник „Паисиево
перо“. Името, разбира се, бе избрано с мнозинство
измежду други също добри, както и по-скоро
комедийни. Но нашият патрон бързо се наложи и
все пак, какво по-естествено име от това на неговия
собствен писателски инструмент.

  Ванеса Йорданова е  

 нашият главен
кореспондент в училище. 

Тя обича всичко
свързано с гори, планини
и походи. Също така
обича да пътува и да
пише. 

Интересува се от множество различни теми и не
търпи несправедливостта. Обича смелите, добри и
щедри хора. Ванеса се зае да опише впечатления
за работата ни в условията на пандемия. Тя получи
много важни отговори и ги включи в своята
собствена рубрика.

Много скоро нашият отруден екип, в месец
изпълнен с класни, тестове, изпитвания и
оформяне на успех, започна да пише, разпитва,

събира мнения и важности из училище.

щува с хора и да пътува. Занимава се с изкуство и
фотография и харесва киното. В хората цени това
да бъдат себе си и да не се притесняват да го
показват на света. В нейната рубрика
„Вдъхновяващи хора“ ще прочетете за младия
актьор Крис Захариев.

А накрая ще срещнете една кратка рубрика с хумор
и добро настроение.

От името на редакторския екип на "Паисиево перо"

и от мен, пожелавам ви хубаво начало на годината,

след първия месец и приятно четене на този първи
брой на перото на новото време.

~ Г-н Коджаиванов

  Междувременно,

нашият прекрасен
колумнист Аделина
Стоименова се постара да
ни вдъхне български
оптимизъм и да ни
подари примера на тези,

които вдъхновяват нея.

Тя обича да твори, да об-



МНЕНИЯ
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ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Справят ли се учителите сСправят ли се учителите с

дистанционното обучение?дистанционното обучение?
По какъв начин им влияе то?По какъв начин им влияе то?

Успяват ли да подготвят ученицитеУспяват ли да подготвят учениците
си, а учениците усвояват лиси, а учениците усвояват ли

материала?материала?

Госпожа Емилия Михайлова,
класен ръководител на
единадесетокласниците,
споделя още:

Обучението от разстояние в
електронна среда е необходимост
в днешната пандемична
обстановка, но то  лишава
учениците от толкова важната
социализация. За мен то е
компромисен вариант,
необходимост, наложена от
времето и изисква от всички нас
огромна отговорност. "

При малките ученици часовете са
намалени и времето не винаги
стига. Остава и въпросът доколко
са реални резултатите от
различните писмени изпитвания,
след като ученикът разполага с
учебника, а понякога разчита и на
чужда помощ. Освен това всички
сме зависимо от техниката, която
се случва да проваля плановете
ни.

"Учителите се стараят да ни
подготвят за матурите, но честно
казано се надявам скоро да ни
върнат в училище, защото не знам
колко подготвена ще съм само от
вкъщи.  Винаги е по-полезно да си
в училище!"



Ева Кичева е ученик в 12 клас и само след
няколко месеца ще приключи своя път в
училище и продължи образованието си в
страната. Размишлявайки върху изминалите
години, тя ни провокира да помислим какво би
могло да се оптимизира в училищното
ежедневие. Оригиналната статия бе написана
на английски език с името "Education needs a
change. Here is how."

    Въпреки, че образованието ни постоянно се
променя, винаги има какво да се подобри, за да
може процесът да достигне своя пълен потенциал и
да подкрепя учениците в техните бъдещи
начинания. Тази статия ще даде няколко
предложения, които по мое мнение биха подобрили
образователната система. 

               

Първото, което би си струвало да се сбъдне, са
индивидуални програми за учениците в
единадесети и дванадесети клас, основани върху
това, което те ще следват след завършване.

Например тези, които искат да следват право (или
други хуманитарни науки), ще се възползват от
персонализирана програма, силно концентрирана
върху български език, литература и история, защото
тези предмети ще им помогнат да вземат своите
изпити и да учат стремглаво това, което са решили.

Най-добре е те да учат тези предмети по няколко
часа на ден, докато други предмети, като
математика, география, физика и химия, които не им
носят бъдеща допълнителна стойност, да бъдат
редуцирани до 1-2 часа на седмица. 

КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА
Друг пример са учениците, които искат да следват
медицина. Подходяща за тях програма би включвала
да учат химия и биология 4-5 часа на ден, като
целенасочена подготовка за своите приемни изпити
в желания университет. Това освен всичко би
направило ненужно посещаването на частни уроци
в последните години от гимназията и би спестило на
учениците и техните семейства напрежение и пари.

С подобна програма биха преминали през целия
нужен за кандидатстване материал в редовните си
часове.

Следващото подобрение би било да се намали
броя на различните предмети на ден. С други
думи, за един ученик е много по-добре да има
например три предмета на ден, по два часа. По този
начин те ще работят концентрирано в една насока
за по-дълго време, вместо ако имат седем различни
часа всеки ден. Този метод на работа би бил много
по-продуктивен и би премахнал скачането от тема
на тема. Ако имат например география два пъти
седмично, часовете биха били един след друг, вместо
разхвърляни през седмицата. 

Третото предложение касае по-дълги почивки
между часовете. Кратките междучасия биха станали
по 20 минути, докато голямото междучасие би
трябвало да е един час. Късите почивки не
позволяват друго освен човек да отиде до тоалетна.

В този смисъл не можем да кажем, че са почивки.

Двадесет минути поне биха създали възможност на
ума да си почине и да бъде готов за следващия час.
Големите междучасия от 20-25 минути позволяват
на ученика да си купи нездравословна, тестена
закуска, която да излапа за отрицателно време. С
едночасово междучасие бихме имали възможност
да се разтъпчем, да закусим спокойно и да
отпочинем. По-дългите почивки също означават
балансираната смяна на ментална с физическа
активност по време на училище. Възможността да се
разходиш или поспортуваш означава време за умът
да си почине и след като се върне обратно в час, да
бъде в пъти по-продуктивен и концентриран. 

Образованието играе важна роля в живота на всеки
човек и е ключът към успеха. Подобряването на
процеса на образование включва подобряване на
различните аспекти на училищния живот, Особено
управление на времето – още нещо, което учениците
биха си взели и което би им помогнало да успяват.

МИСЛЯ, ЧЕ...
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Вдъхновяващихора

АКО ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВДЪХНОВЯВАТ ДРУГИТЕ ДА

МЕЧТАЯТ ЗА ПОВЕЧЕ, ДА УЧАТ ЗА ПОВЕЧЕ, ДА ПРАВЯТ

ПОВЕЧЕ И ДА СТАВАТ ПО-ДОБРИ, ЗНАЧИ ВИЕ СТЕ

УСПЯЛ.

-ХЕНРИ АДАМС.

Вдъхновението ни дава усещане за цел, което ни подтиква
към това да се чувстваме по-добри и по-ентусиазирани,

дава ни жизненост и сила. Ние черпим вдъхновение от
различни източници- от разходка сред красивата природа,

от хубава музика, след добър филм или от личности.

 
 Независимо от тяхната възраст, пол или националност те

успяват да зареждат нас с енергия, да ни накарат да вярваме в
себе си и да не спираме да се радваме на живота и да творим

въпреки всичко!

...

Днес нашата личност е от новото
поколение, млад човек с голямо сърце,

идеи и ценности. 

Това е Крис Захариев, роден 1998г .Крис е
популярен в социалните мрежи като You Tube и
Instagram. Неговият канал в You Tube - Chris
Zahariev със своите 84 000  абонати и 7млн.

показвания е един от най- стойностните канали в
България, който стартира през 2012г

Младият режисьор,
малко преди да се
дипломира в НАТФИЗ в
класа на проф. Дочо
Боджаков, печели
престижни награди и е
номиниран в десетки
номинации за изкуство.
През 2018 той печели
наградата "Будител на
годината."

Само една година по- късно Крис
изненадва всички с един много
различен негов проект, с който грабва
наградата "Най-изявена млада личност
на България."

 

А името на
този проект е

 "ДА СЕ
ИЗГУБИШ
НАРОЧНО"

ВДЪХНОВИТЕЛИ
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Е, понякога нещата не изглеждат точно така
както са в нашите глави. И днес аз съм тук, за
да ви разкажа за една от най важните стъпки
към пълноценния начин на живот, а именно -
любовта към себе си.

Онази любов, от която имаме нужда на първо
място, за да бъдем здрави. Любовта е онова
нежно и красиво усещане, без което светът ще
е само наниз от проблеми. А любовта към себе
си е тази, която сме длъжни да си дадем, за да
се чувстваме добре. Когато не проявяваме
любов към себе си тялото ни започва да страда
както психчески, така и на физическо ниво.

Трябва да започнем да се подкрепяме и да
обръщаме внимание на емоциите си. Това че
нещо не се е получило от първия път не
означава, че непременно сме се провалили в
даденото начинание, но дори и да е така,
винаги ще има нещо друго което може би ще
ни пасне перфектно. Все пак, когато един чифт
обувки не ни стои добре, не трябва да се
отказваме от носенето на обувки.

И така, откъде трябва да започнем? На първо
място - концентрирайте се върху уважението
към себе си - разбира се, не е толкова лесно
колкото изглежда, но веднъж щом започнете
ще осъзнаете колко по-добре ще се чувствате.

Някога чувствали ли сте се
сякаш всичко, което правите не
е както трябва, а светът около
Вас изглежда толкова подреден
и перфектен?

ЕДИН СЪВЕТ
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Страховете ви ще намалеят и всичко около вас
ще става все по - красиво и по-красиво.
Понякога това да обичаме себе си означава
също да изхвърлим неща или хора от живота
си, които ни носят неприятни емоции. По този
начин ще разберем кое е истински ценното за
нас, ще прекарваме повече време с любимите
си хора и ще се наслаждаваме на всеки
момент.

Но разбира се, не трябва да бъркаме любовта
към себе си с егоизма. Любовта към себе си
трябва да идва отвътре, а не когато поставяме
другите под нас. Ако се опитваме да се
поставим над някого тогава сме загубили
смисъла на любовта. Тя също така трябва да се
подкрепя от нашите личностни качества, а не
от това че някой се чувства по-висш от друг.
Правата на всички са равни и не трябва да
потъпкваме чувствата на другите.

В заключение, следващия път, когато
погледнете в огледалото си кажете: „Аз
уважавам себе си такъв/такава  какъвто/
каквато съм и живея пълноценно.“

Уважавайте себе си



Върви Иванчо с баща си покрай
училището.

– Сине, в това училище ли учиш?
– Да.

– Преди двадесет години аз също тук
съм учил.

– Сега разбирам, какво е имал предвид
директорът, когато каза, че такъв

калпазанин в училище от двадесет
години не бил виждал.

 

...
 

За пръв път от 30 години щяха да ми
потрябват знанията за тангенс и

котангенс, но детето си написало
домашните само...

 

...
 

Бащата към Иванчо:
- Обади ми се класната ти, и ме вика

утре в училището. Защо?
- Не знам, не съм я виждал от месец

 

...
 

Учителят по математика един ден
влезна в стаята:

- Има ли силни математици?
- Да! - викаме всички.

- Трябва едни шкафове да се носят!
 

...
 

Най- трудно е за учителите по химия.
Те знаят как да взривят, или отровят

всеки малолетен, но се сдържат с
всички сили.

 

...
 

В час:– Господине, нямам химикалка.
– Ами, тогава пиши на лист!

 

...
 

-Защо плачеш?
– Четоx една тъжна книга.

– Коя е книгата?
– Алгебpа за 7 клаc.

ХУМОР
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Училищни анти-новини
Ако ви кажем, требе да си 'одим

> Ученик от Самоков покори Мусала без да иска

16-годишно момче от Градо решило да се възползва от
хубавото време и отишло само на разходка в Лаго. 

"Исках̀ да се разходим малко сам, без приятелите, че ми
писна ̀от тия. Минах̀ учителскио и тръгнах̀ нагоре и шо да
видим.. некви дупничани. Викам си са тия шо прават тука
и тръгвам да ги гоним, нали и след малко гледам табела
пише Заслон Ледено Езеро. 

А! - си викам аз. До тук съм стигнал, моем се кач̀им, нема
ядове. Само требе да слизам преди вечеря макя ми да не
ми запали врато."

Мемета или миймове?


