
 

   

ЗИМНИ НОВИНИ  

Четящите диванчета– кът за 

четивна грамотност и отдих 

Класната стая на открито за 

активни деца 

стр. 5. 

стр. 5. 

Коледа в  III  клас 

   стр. 2-3 

Сензорната стая за деца с увреждания и 

работата на ресурсния учител в училището 

ни  

стр. 4. 

стр. 6. 

Любов към професията:     

г-жа Лалка Чавдарова е 

горда с постиженията на 

своите 

ученици! стр. 10-11 

Георги Ганджулов 

— за победите и 

постоянството 

стр. 8-9 



 

 2 

 Творчески час имаха учениците от III”а“ клас преди коледните празници. Те направиха 

триизмерни картички, които подариха на свои близки и приятели със специални пожелания. Под 

ръководството на г-жа Антоанета Механджийска учениците изпълниха точно указанията за 

направата на специалните картички. Малките репортери Димитър Вълчев, Александър Кирилов и 

Стефан Василев ги посетиха в този специален час и ги попитаха на кого ще подарят картичката и 

какви ще бъдат коледните им 

желяния: 

Сaшко: 

Ще подаря моята картичка на 

някой близък. Все още не съм 

решил на кого. Моето пожелание е 

всички да са живи и здрави. Много 

късмет, мир и щастие! 

Ния:  

Моята картичка ще подаря на мама. 

Пожеланието ми е да е жива и здрава 

през следващата година и много 

усмихната! 

 

 

 

 

Стефчо:  

Аз ще подаря картичката на баба с пожелание да 

бъде здрава! 

КОЛЕДНИ НОВИНИ 
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Третокласниците бяха и 
активни участници в коледния 

благотворителен базар, който 
се проведе на площад „Захари 
Зограф“ в навечерието на 

Рождество. Всички ученици 
бяха направили със сръчните 
си ръце сувенири, които бяха 

продадени, а средствата  бяха 
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 Стратегическа задача на средно училище 

„ Отец Паисий“ е да развива 13 умения на XXI 

век. Едно от тях е четивната грамотност. 

Развиването и е изключително важно за 

успешното включване на съвременния човек 

във всички сфери на професионалния и личен 

живот. В училище нивото на четене и писане са 

тясно свързани с мотивацията на учениците. 

Ето защо, независимо от преподавания 

предмет, нивото на четивна грамотност 

неминуемо оказва влияние върху атмосферата в 

класната стая и възможностите за напредък на 

учениците. 

 С цел мотивиране на своите възпитаници 

в средно училище „ Отец Паисий“ беше 
създаден кът на четивната грамотност с 
помощта на  господин Ласкин и доброволния 

труд на учителя по технологии и 
предприемачество Адирков  и шофьора на 
училищния автобус.  

 Това е кът за онези, които обичат да четат, но 

и за тези, за които книгата не е от значение. 

Предизвикателство за учениците от ученическото 

самоуправление на СУ „Отец Паисий“ е да проучат 

какви книги, списания и енциклопедии са 

интересни за малки и големи, за да бъде оборудван 

този дизайнерски кът. Това място има за цел да 

предизвика интерес и да възвърне любовта към 

книгата останала на заден план с развитието на 

новите технологиите.  

 Според госпожа Минкова, директор на СУ 

“Отец Паисий“, ако един даде пример и разтвори 

книга на четящите диванчета, към него ще се 

присъединят и други. 

З а да придобие европейски, модерен и 

иновативен вид в училището ще бъдат създадени 

така наречените умни коридори. Идеята е  

учениците сами да дадат своите предложения как 

биха искали да изглеждат те и какво да бъде 

поставено в тях, 

защото това е тяхното 

училище и от тях 

зависи то да стане по 

уютно и по - 

приветливо място.  

 А мбициозни 
цели, с които СУ“ 
Отец Паисий“ върви 

стремглаво към 
осигуряването на по – 
качествено и модерно 

образование, 
съобразено с 
предизвикателствата 

на времето, в което 
живеем.  

ЧЕТЯЩИТЕ ДИВАНЧЕТА—  

кът за четене и развитие на 

учениците 

 

Кирил Стрински 

ИНОВАЦИИ 
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Даная Стамболийска 

В нашето училище бе изградена 
беседка по проект на ПУДООС 
(Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната 
среда), който цели „Да учим и играем 
на открито в подножието на Рила 
планина“. Освен че беседката ще се 
използва като външна класна стая за 
отдих, там ще се провеждат и срещите 
на участниците на клуба по шах, 
защото на поставените маси е 
разчертано шахматно поле.  

„Чрез реализирането на Проекта 
се цели учениците да прекарват по- 
голяма част от времето си на открито, 
като едновременно с това ще се 
повишава тяхната екологична 
култура.“- сподели директорът на 
училището ни - г-жа Лиляна Минкова.  

През миналата учебна година и есента 
на 2021 година учениците от начален 
етап участваха в дейности по 
облагородяване на училищния двор - те 
засаждаха дървета, грижат се за 
чистотата на училищното пространство 
и по този начин се учат на отговорност 
към природата и ще придобият и 
доразвият знанията си по учебня 
предмет „Човекът и природата“, 

КЛАСНА СТАЯ НА 

ОТКРИТО ЗА АКТИВНИ 

УЧЕНИЦИ 

Република България, като иновацията 
се състои в преподаването на 
иновативен учебен предмет „Умения и 
добродетели“. Целенасоченото 
развиване на умения и добродетели у 
учениците отключи техните скрити 
способности, любознателност и 
креативност, като ги ангажира и ги 
постави в центъра на учебния процес в 
нова образователна среда. 

Парите, които са ни отпуснати по 
проекта, са 5000 лв., информира г-жа 
Минкова, и отделно нашето училище е 
дало още 2245,74 лв. за изливане на 
бетон, изграждане на дървена 
конструкция, закупуване на лак за 
дървен материал, както и за добив, 
обработка и транспорт на дървен 
материал. С тези 5000 лв. са закупени 
шахматните маси, два баскетболни 
коша и е построена част от 
четирискатовия покрив, който да запази 
във времето масите и пейките. Покрай 
постройката ще се изградят още пейки 
от палета, за да има повече място за 
учениците, които искат да прекарат 
повече време сред природата.  

УЧИЛИЩЕТО 

ОТВЪН 
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РЕСУРСЕН КАБИНЕТ НА СУ ,,ОТЕЦ 

ПАИСИЙ’’ 

Любов Кирова 

Виктория Гърлянова 

Радина Попова 

    Сензорна стая за деца със специални образователни 

потребности работи в училището ни от края на миналата 

учебна година. Стаята е част от ресурсния кабинет, 

изграден по проект „Приобщаващо образование“, в който 

своите занятия провежда г-жа Елза Янева.  

   Сензорната стая е уникална за училището ни, защото в 

нея дори и хиперактивните деца намират успокоение. 

Таванът в тази тъмна стая наподобява звездно нощно небе, 

което позволява на „специалните“ деца да ползват 

осезанието, а не да разчитат само на зрението си в работа с 

ресурсния учител, психолога и помощник на учителя.  

    Уредът, който действа много успокояващо за децата със 

СОП и не само на тях, е голяма колона, пълна с течност. Тя 

свети в различни цветове и вибрира заедно с подиума, на 

който е поставена. Усещането е за релаксация и 

премахване на натрупания стрес. Този уред, както и 

другите уреди и помагала в „тъмната“стая, могат да се 

ползват и от деца, които са натрупали стрес в училище, 

чувстват се напрегнати и имат нужда да бъдат успокоени, 

подчерта г-жа Янева.  

    Ресурсният кабинет разполага с много уреди и 

приспособления, които помагат на учениците да ползват 

всичките си сетива в познавателния процес. Малките 

чинове, които могат да се коригират на височина в 

зависимост от височината на учениците, са поставени пред 

магнитна дъска, където децата могат да редят букви, 

цифри, картинки. Кът за работа с настолни игри- игра за 

надяване и връзване на обувки, което се ползва за 

упражнение по фина моторика, лунен пясък, който също 

като светещата колона от тъмната стая, служи за релакс и 

успокояване.  

    Учениците със СОП много обичат да творят с ръцете си. 

Те обичат да работят с моделин, пластилин, пясък. Учим ги 

да режат с ноцица, което за повечето е много трудно, 

подчерта Елза Янева.  

ОТ 

РЕПОРТЕРИТЕ 
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Основната идея на разделното 

сметосъбиране е да не е само около 

Деня на земята и Деня на екологията, а 

да се прави целогодишно. Да стане част 

от училищната култура и навик на 

децата. Ето защо екофирмата „Екопак“ 

ни осигуриха кашони, които се намират 

из цялото училище и са много на брой, 

информира г-жа Минкова. За да бъдат 

съхранени кашонените кошчета за 

разделно събиране на боклук, 

учениците трябва да внимават как 

изхвърлят своя отпадък. Те трябва да 

плакнат пластмасовите кутии от мляко 

и да изпразват и смачкват бутилките от 

вода и айран. В кошовете за разделен 

отпадък не бива да се изхвърлят чаши с 

течност, защото кашонът ще се повреди. 

РАЗДЕЛНОТО СМЕТОСЪБИРАНЕ - ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В 
УЧИЛИЩЕ 

Отговорността за природата  

е отговорност към самите нас     

        Адриана Огнянова 

Най- активни за момента са 7“а“ 

клас, които провеждат и своя инициатива 

за разделно сметосъбиране. Нека бъдем 

отговорни към училището и към 

природата.  

След напълването на кошчетата 
общината ги събира по 

проекта ,,Намаляване на общият отпадък" 

ни предостави контейнери, които са 

разделени по цветове, за да не отиват в 
общият отпадък на училището. За да се 

случи всичко това, трябва да се дискутира, 

да се говори с учениците и да слушаме 

какво казва световната практика по 

разделното изхвърляне на боклуци и да се 
гледат презентации, които да мотивират 

учениците да събират разделно, подчерта г-

жа Минкова. 

„Коледа“, Елена  Варошкина  

ОТ 

РЕПОРТЕРИТЕ 
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Георги Ганджулов е ученик от Х“а“ 

клас в нашето училище. Освен добър 

ученик, той е и шампион по лека 

атлетика. Петокласниците от клуб 

„Малки репортери“ се срещнаха с него 

и зададоха своите въпроси: 
 
Диана Глухарска: От кога се занимавате с 
лека атлетика? 

Занимавам се с лека атлетика вече от 10 години. От първи клас госпожата ми по физическо 
възпитание - Камелия Асенова ме откри като потенциален талант. Тя разговаря с моите 
родители и заедно решиха, че да се запиша да тренирам лека атлетика, ще е много добре и така 
стана.   
Ивайла Андреева: Защо решихте да бъде точно този спорт?  
Това е много интересна история, защото аз първо се бях запътил към стадиона да тренирам 
футбол, защото ритахме в квартала с приятели и това ми беше любимия спорт. Но в деня, в 
който отидох, нямаше тренировка по футбол и като на шега или послание от Господ, отидох да 
тренирам лека атлетика, и  така вече десет години.  
Кои са твоите треньори?  
Треньор ми беше в по-ранните години Любослава Николова. Вече в по-професионален етап- 
Костадин Чифлиджанов, той е старши треньор на клуба.  
В кой клуб тренираш?  
Тренирам в клуб „Рилски атлет”, Самоков.  
Никол Ружина: Трудно ли е да се тича пред публика? Имаш ли сценична  треска?  
Ами, в началото, честно казано, сценичната треска беше най-голяма. Особено на първите 
състезания. Страхотно притеснение имаше, но трябва да покажеш воля и характер и да се 
пребориш с това. Винаги има тръпка. Винаги има притеснение преди старт. Когато формȧта на 
старта е по голям, естествено си по притеснен. Тръпката винаги  я има,  но това е основният 
двигател, които те движи напред, и те кара да 
бягаш бързо и да подобряваш своите резултати.  
Анита Ангелова: Какво помага да се 
концентрирате? 
Рутината ми преди състезание и по време на 
състезание е почти еднаква. Гледам да си легна 
максимално рано, да се наспя пълноценно. Да 
мога да съм отпочинал за състезанието. В деня на 
състезанието избягвам контакти с други хора, 
даже често ми казват, че съм необщителен преди 
състезания. Така е, защото искам да не се 
разсейвам, да не се влияя от нещата, също така не 
ползвам телефони, социални мрежи гледам да ги 
намаля до минимум, защото пречат на 
концентрацията. 
Елена Варошкина: На кого искаш да 

благодариш? 

Искам да благодаря първо на Костадин 

Чифлиджанов - треньорът ми, с когото работим 

много усърдно всеки ден. Трудим се. Не е лесно. Минали сме през доста перипетии, контузии, 

но заедно успяваме да преминем през тези препятствия. Също искам да благодаря на всички мои 

съотборници. Заедно сме винаги и винаги се подкрепяме, помагаме си по състезания. Искам да 

благодаря на родителите си. Те са тези, които оказват помощта, от която имам нужда. Те са 

хората, които ми помагат и са винаги до мен.  

ИНТЕРВЮ 
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Виктория Джамбазова: Колко 
пъти си бил на стълбичката на 
успеха? 
Много пъти. Честно казано не съм 
ги броил. Дори не знам точно колко 
медала имам, но са може би около 
70.  
Коя е твоята дисциплина? 
С времето си всеки състезател се 
специализира в своята коронна 
дисциплина. В моя случай това са 
спринтовите дисциплини, това са 60, 
100 и 200 метра. Това са моите 
силни дисциплини. На тях се 
състезавам. Там съм най- силен. 
Ивона Пещерска: С какво ще се 
занимаваш в бъдеще?  
В бъдеще не мисля да се занимавам 
толкова професионално с лека 
атлетика. Със сигурност ще 
продължа да тренирам, дай боже до 
12-ти клас, ако нямам контузии до 
тогава, но за след това не ми се 
занимава професионално с този 
спорт. Пак ще тренирам, но на по-
леко ниво. 
 
 
 

 
Диана Глухарска: Би ли станал треньор по лека атлетика? 
Да, аз бих станал треньор по лека атлетика. Особено по спринтовите дисциплини, защото там 
съм най-добър и имам какво най-много да науча хората. В другите сфери са доста сложни 
нещата и не съм толкова наясно.  
Всеки треньор или състезател си има една дисциплина, която му е коронна. Той участва в тази 

дисциплина и там е най-добър. За това може да я преподава, но като цяло един треньор трябва да 
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Пъстър и красив е 

животът на учителя по изобразително 

изкуство. Той вижда цветовете и формите 

и учи своите ученици как да ги пресъздават 

върху белия блоков лист.  

Госпожа Лалка Чавдарова е учител по 

изобразително изкуство почти 40 години, като 

само 6 от тях са в училището в Широки дол, а 

останалите в нашето училище – СУ „Отец 

Паисий“. Завършила е Учителския институт в 

Дупница със специалност „Учител по трудово 

обучение и изобразително изкуство“. През 2008 

година е удостоена с високото отличие „Неофит 

Рилски“ за висока професионална дейност от 

Министерството на образованието. През 2009 

година получава златен медал за доказан висок 

професионализъм и всеотдайност в 

педагогическата дейност и за значими резултати в 

образователно - възпитателния процес. РУО- 

София област отличава с грамота г-жа Чавдарова 

по повод 24.май 2014 г. Още много награди и 

отличия може да изброи госпожа Чавдарова през 

своя дълъг педагогически стаж, но най- много за 

нейната всеотдайност говорят множеството 

конкурси, спечелени от нейните възпитаници.  

 Само за края на учебната 2020/2021 и началото на новата учебна година госпожа 

Чавдарова споделя за 4 спечелени международни, национални и общински конкурса. 

В международния конкурс „С очите си видях 

беда“ наградените ученици от СУ „Отец Паисий“ са 

Божидара Иванова от VIII“б“ клас с второ място и 

Ивайло Димитров Тодоров от XII“б“ клас с първо място, 

Радостина Василева от X“а“ клас – на второ място и 

Петя Янева от X“а“ клас – на трето място.  

 

КОНКУРСИ 
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  Картини на възпитаници на г-жа Чавдарова красят 

календарите на община Самоков за 2022 година. Това са 

победителите в конкурса по повод Деня на народните 

будители - „Историята на моя роден край”. В конкурса, 

обявен от Община Самоков, на второ място бе отличена 

рисунката на Голямата чешма на Ния Генева от ХІ”а”клас.  

 

  

 

На трето място 

Аделина   

Стоименова от ХІІ”а” 

клас. Поощрителни 

награди за  Ивайла 

Димитрова от VI”а” 

клас, Елена 

Варошкина от V”б” 

клас и  Виктория 

Рогачева от IX”а” 

клас . В конкурса за 

най-активно участие 

с първо място е 

отличено  СУ ”Отец 

Паисий„ и 

преподавателят Лалка Чавдарова. 

 

В националния конкурс „Човекът е 

свободен и независим” за 

превенция на наркоманите, 

организиран от Община 

Благоевград, трето място спечели 

Василена Костова от VІІ„а” клас, а 

с поощрителни награди са Богиня 

Георгиева и Нелина Соколова от 

ХІІ”б „ клас.  

Ивелина Петрова от ХІІ „б“ клас е победител във втория 

национален конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за 

всички детски очи“ Русе 2021, посветен на 1-ви юни – Международен ден 

на детето. Нейната рисунка е в раздел „Илюстрация“ за произведение на 

Ран Босилек – „Патиланско царство“. 

По темата работи Биляна Тодорова 

Редакционна колегия: група „Журналистика“ - Адрияна Огнянова, Биляна Тодорова, Виктория Гърлянова, Даная Стамболийска, Кирил 

Стрински, Любов Кирова,  Радина Попова,  Стивън Субев .Клуб „Малки репортери“: Александър Кирилов,  Анита Ангелова, 

Виктория Джамбазова, Диана Глухарска, Димитър Вълчев, Елена Варошкина, Ивайла Андреева, Ивона Пещерска, Никол Ружина, Стефан 

Василев . Предпечатна подготовка Кирил Стрински, Стивън Субев, Веселка Терезова. За да отразим новото при вас ни потърсете на 

email:az.vterezova@gmail.com 
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Стивън Субев 

Международната 

награда на херцога на 

Единбург вече може да се 

заслужи и в Самокoв. Чрез 

квалифицирани лидери, 

които да подпомагат 

младежите, СУ „Отец 

Паисий“ вече е организация, 

в която може да се работи за 

постигане на Наградата, 

информира ни госпожа 

Лиляна Минкова - директор на СУ „Отец Паисий“ и 

координатор на Наградата за училището. Наградата 

представлява мощен инструмент за развитие на 

училищната общност, учители и ученици и освен това 

е инструмент за издигане авторитета на училището, 

сподели г-жа Минкова. 

Петима младежи и девойки от училището вече 

развиват своите умения, добродетели и физическа 

форма, за да спечелят наградата.  

Наградата има три нива: бронз, сребро и злато, 

като е препоръчително за новите доброволци да 

започнат с бронз, което продължава най-много до 6 

месец. След това се продължа към сребро, което е с 

продължителност от 12 месеца, и злато, което 

продължава 18 месеца.  

Най малките участници могат да бъдат деца на 

14 години, а най- големите - на 23 години. Дори и да 

не сте ученик от нашето училище, можете да 

участвате!   

Петима учители вече преминаха специално 
обучение как да практикуват наградата, които можете 
да намерите на страницата на нашето училище във 
Фейсбук, в една от брошурите. Тези  учители са г-жа 
Веселка Терезова, г-жа Ирина Копаранова, г-жа 
Златина Тоскова, г-жа Надя Младенова и г-жа 
Минкова, която е координатор. 

Три направления трябва да развива 
участникът едновременно, за да може да спечели 
предизвикателството. В направлението за развиване 
на умение участникът може да развива личните си 
интереси и практическите и социалните си умения. 
Може да избере да усъвършенства способности, които 
вече е придобил или да се заеме с нещо ново. 
Важното е да се опита, да научи нещо и да става все 
по-добър в него – така ще се почувства удовлетворен, 
че е постигнал целите си. 

усъвършенства способности, които вече е придобил 
или да се заеме с нещо ново. Важното е да се опита, 
да научи нещо и да става все по-добър в него – така 
ще се почувства удовлетворен, че е постигнал 
целите си. 

 Второто направление е доброволчеството. 
Чрез това направление участникът може да стане 
доброволец в своята общност, да се запознае с нови 
хора и да види как помощта му е от полза за тях. 
Доброволният труд в продължение на определен 
период от време дава възможност да се срещне с 
хора в общността, с които вероятно не би имал 
възможността да общува и да разбере каква 
положителна промяна може да постигне. 

 Последното предизвикателство пред 
участниците ще бъде поддържане на физическа 
форма. Направлението стимулира да се подобри 
формата, независимо от физическото състояние. 
Може да бъде нещо, което вече участника прави 
редовно или пък нещо напълно ново.  

Нива сребро и злато включват освен 

доброволчеството, физическата активност и умения 

още една дейност: „Проект в полза на общността“.  

Кулминацията на Наградата е 

Приключенското пътуване, което трябва да 

преминат младежите и девойките.Това е най-

вълнуващото изпитание. Нощуване в гората маже да 

звучи трудна и страшно, но също така е и най-

добрият начин да се преодоле този страх, и да се 

научиш как да го правиш лесно. 

Ако доброволецът премине всички 

изпитания и нива, ще има честта да бъде 

възнаграден със значка с голяма сантиментална 

стойност от сегашния президент на България. 

(За повече информация свържете се с  лидерите на нашата 
Фейсбук страница) 

МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА НА ХЕРЦОГА 

НА ЕДИНБУРГ - ВЕЧЕ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“  

от репортерите 


