
    §. Браво на 
отличниците през 
учебната 2014/15 г.- 54 
ученици от І до ХІІ клас

 §. Браво на изявени 
ученици на областни и 

национални  олимпиади и състезания:
1. Серхат Седат Реджеб -участие и класиране в 

Национален конкурс за ученически текстове, рисунки и 
мултимедия посветен на 18- тия поход „По пътя на 
Бедреддин”- І гр. От І- VІІІ клас получил специална награда 
- VІІІ клас

2. Берна Нурай Мюстеджеб - Национален конкурс за 
ученически текстове, рисунки и мултимедия посветен на 18-
тия поход „По пътя на Бедреддин”- ІІ гр. От ІХ – ХІІ клас 
получила първа награда ІХ клас.

3. Тахир Юмит Тахир –  участие в областен кръг на 
олимпиадата по История и цивилизация – І во място VІІ клас.

4. Юмер Сениха Селяйдин - ІІ Място републиканско 
първенство  по борба Горна Оряховица и ІІІ то място Сливен.

5. Ебру Бюрхан Мурад - участие в областен кръг на 
олимпиадата по БЕЛ – ІV място и първо място на 
математическото състезание „Геометрични тела и фигури”.

6. Арзу Мехмед Осман – участие в областния кръг на НС 
„Ключът на музиката” – ІVто място  и първо място на 
общинското мероприятие „Аз родината и светът” с.Черник.

7. Бусе Танер Басри - участие в областния кръг на НС 
„Ключът на музиката” –Vто място и второ място на 
общинското мероприятие „Аз родината и светът” с.Черник.

8. Тенис на маса момчета 5-7 клас – Първо място на 
областния кръг на състезанието и на трето място  на  
зоналното състезание - Айхан Али Сабри, Едис Енвер 
Касим,Гюрсес,  Айхан Ахмед, Емре Ердинч Рашид.

Айтос
Международно

състезание по борба
5 уч

ІІ, ІІІ място-
медали и
грамоти

Разград
Международно

състезание по борба
5 уч

ІІІ място - медал
и грамота

Сливен 
Републиканско

състезание по борба
2 уч

пето и седмо
място

Гълъбово
Международно

състезание по борба
3 уч пето място

Лозница
областно

състезание по борба
7 уч

второ място,
плакет и медал

Състезание
по БЕЛ на

РУ
"А.Кънчев"

кандидатстудентски
изпит

2 уч Мелис Енвер -
успех 5.50  и

Сечил Фехим-
4.50 

§. Браво на Гизем Джошкунова от VІа клас, която 
участва две поредни години на карнавала „Златното магаре” 
в гр. Дулово и спечели първа награда за най-добре 
изработена маска през 2014г. и за най-добра карикатура през
2015г. 

Забавна

                      страница
     Ако правилно решите кръстословицата, ще 
получите името на многостен.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

1. Най-дългата страна на правоъгълен триъгълник.
2. Геометрична фигура с три страни.
3. Две равни отношения.
4.Число, което показва на колко равни части е разделено 
цялото.
5. Абсолютна стойност.
6. Отсечка, която свързва две точки от окръжността и 
минава през центъра и.
7. Тяло, основите на което са два еднакви кръга.
8. Геометрична фигура с четири равни страни.

       ГАТАНКИ

Зимна вихрушка по снега се спуща.
От зори до мрак, весели децата пак.
                               Що е то?/         Беркай Гюнер –I клас

Крива му гърбината,броди из пустинята.
                                 Що е то?          Адлен Недим –I клас

Кръстословица
                                                              

1
2

3
4

5
6

7
1. The second day of the  week.
2. River witch is second by length in Europe. 
3. The most popular Korean song.
4. The capital of great Britain.
5. The great bell in London often extended to refer like clock 
tower. 
6. The greek father of gods and men.
7. Science that study the past.

При правилно решаване на кръстословицата ще 
получите езика, на който са написани въпросите.
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Моето родно училище - минало, настояще

и бъдеще
(есе)

 Всеки  човек  винаги  помни  годините  в  първото  си
училище. А училището е мястото, където се учим да бъдем
добри, където  научаваме всичко за света около нас. Тава е
мястото,  в  което  срещнахме  първите  си  приятели  и  се
запознахме  с  първите  си  учители.  Училището  е  едно
невероятно нещо, което ти се случва веднъж в живота, но
оставя  следа  в  сърцето  ти  завинаги!
 Аз уча в СОУ ”Христо Ботев”- село Паисиево и съм горда
с това. А то е едно прекрасно място с изключително мили
учители  и  добри  приятели.  Училището  носи  името  на
великия  български  поет  и  революционер  Христо  Ботев.
Учебното  заведение  е  с  курс  на  обучение  от  първи  до
дванадесети  клас.  Учебните  занятия  се  провеждат
едносменно –  само  сутрин.  Винаги  ще помня първия си
учебен  ден  в  това  училище,  чувството  за  очакване  да
прекрача  прага  на  училището  за  първи  път.  Чувството,
което  изпитах,  когато  видях  първата  си  класна  стая,
първата  си  учителка  и  отворих  първият  си  учебник.   В
нашето  прекрасно  училище  са  се  провеждали  и  много
интересни мероприятия. 

Всичко е прекрасно!
Сега нашето училище е дори по-прекрасно от преди.

Дограмата и дъските са сменени; чиновете са заменени с
маси и парното бе поправено.  СОУ „Христо Ботев” заема
своето достойно място сред другите училища в региона. То
ревностно  пази  своите  постижения  в  продължение  на
десетилетия и напомня на сегашните и идните поколения,
че  именно  тук  са  се  ковали  големите  постижения  на
научните знания и  спортните успехи. Цяла плеяда учители
и ученици са минали през това училище, като всеки един от
тях е заемал своето място, давал е своя принос и активно
отношение към живота тук. Сред тях има много достойни,
записали се в летописа на училището - Емилия Оприкова,
Алтимер  и  Мария  Ценкови,  Рамадан  Еминов,  Цветанка
Илиева, Величка Кулева, които са оставили трайни спомени
и незабравимо минало.  Със своето  усърдие те са  давали
пример за подражание. Днес в нашето училище преподават
много мили учители, професионалисти в своята област. Те
неотклонно  вървят  по   пътя  на  предците,  обновяват  и
поддържат  училището  в  образцов  вид,  давайки  много
знания,  дарявайки  с  любов  своите  ученици.    
      В бъдеще се  надявам в  училище да  бъде създаден
плувен  басейн  и  да  бъде  подобрена  материално-
техническата база. Ще бъде хубаво за всеки ученик да има
по  един  компютър.  Аз  уча  в  едно  наистина  прекрасно
училище и не бих го заменила за нищо на света,  защото
ученическите години оставят спомен за цял живот.

 Айджан Йълмаз Сами – Х клас

В Е С Т Н И К

Паисиев
ски
    глас       

 юни 2015 година
 

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

По данни от националния музей на образованието гр. 
Габрово, от статистическите данни за училищата в 
Княжество България за учебната 1995/96г. стр. 408 в село 
Докчелар (днес Паисиево) е имало едно турско училище с 
един учител и 35 ученици, от които 15 момчета и 20 
момичета. Макар да не се знае дали преди това е имало 
училище в с. Паисиево според направената справка за нас 
данните от 1895г. не подлежат на съмнение, тъй като 
статистическите данни и за следващата учебна година 
потвърждават това.

1. През 1940/41г. след освобождаване на Добруджа от 
Румънска власт, успоредно с турското училище е имало и 
българско.

1. 1. През учебната 1960/61г. двете училища са 
обединени в едно и училището носи името „Назъм Хъкмет”

2. През 1952/53г. училището се разширява и учениците 
се обучават в осем - девет класни стаи и от 1957г. 
основното образование е до осми клас.

3. През учебната 1960/61г. двете училища са обединени
в едно.

4. През 1966г. започва изграждането на ново 20 класно 
училище, което е пуснато в експлоатация през учебната 
1970/71г. В училището учат ученици от осем села: 
Паисиево, Орешене, Боил, Долец, Зарица, Звенимир, 
Листец и Вълкан. Общият брой на учениците през учебната
1970/71г. е 850.

5. През учебната 1979/80г. учениците от селата Вълкан 
и Листец са прехвърлени към училището в Главиница, по-
късно и от селата Звенимир и Зарица.

В момента в училището се обучават 300 ученика от 
подготвителен до дванадесети клас. (продължава на стр. 6)
                                   

МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Мое училище любимо,
за теб аз пиша този стих.
За моите учителки добрички,
за моите другарчета добри.

Всяка сутрин рано 
ставам.
Прекрачвам с радост 
твоя праг.
И весело звъни 
звънчето
и  кани ме да вляза в 
час.

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bonitastyle.com/page.php?n=45782&ei=R8VRVebUCemu7AbGpIHwAQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNF6hJtRtehcROw6Nkndd1iY2T78Sg&ust=1431508602232302


В тебе аз научих
всичко, 
да чета и пиша.
Да смятам лесните
задачки
с интерес и
желание.
Благодаря ,че те
има!

Есра Ергюн Рамадан – I кл.
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През  учебната  2014/2015  г  в  училището  се
обучават 278 ученици в дневна форма.

Успешно  приключват  учебната  година  19
първокласници,  33  ученици  от  осми  клас   19
зрелостници. В училището работят 1 директор, 1
помощник директор, 10 възпитатели, 23 учители  и
10 помощно обслужващ персонал.

УЧАСТИЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ  В
СЪСТЕЗАНИЯ

           
       През учебната 2014/ 2015 година учениците от ІVа и ІVб

класове участваха в много състезания, организирани от РИО
гр. Силистра,  община Дулово и в училищни мероприятия.
През  месец  ноември  бе  състезанието  „Пиша  вярно  и
красиво” в ОУ „Христо Смирненски” гр. Дулово. Участваха
в  училищните  кръгове  на  олимпиадата  по  математика,  в
състезанието „Знам и мога”,  където Бусе Танер Осман се
класира за областния кръг. Учениците и от двете паралелки
бяха  на  състезанията  по  английски  език  „Аз  общувам  с
Европа”  и  „Лингвистично  кенгуру”.  Включиха  се  и  във
„Великденското математическо състезание”, проведено в гр.
Дулово.  Сборна  група от  момчета  участваха  в  областното
състезанието по  „Мини футбол”,   където  спечелиха  трето

място.  На  25.  04.  2015г.
участваха  в  общинския  кръг
на състезанието „Аз, родината
и светът”,  което се проведе в
с. Черник. И в това състезание
наши  ученици  заеха
призовите  места  и  наградите
им бяха  връчени лично от  г-
жа  П.  Лазарова  –  експерт
начален  етап  в  РИО  гр.
Силистра.  На първо място  се
класира  Арзу  Мехмед  Осман
от ІVб клас , а на второ място

Бусе  Танер  Осман  от  ІVа клас.  Като  техни  класни
ръководители,  ние  Зинеп  Вейсал  Кямил  и  Невбер  Незир
Хасан се гордеем с техните постижения.

През учебната 2014/2015 година училището
работи по следните проекти:

1.BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес” съгласно  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013г  и Решение  на комитета за наблюдение на ОП 
РЧР.

2.Спорт в училище.

3. НП “Оптимизация на училищната мрежа”
4.НП “Без свободен час”
5. НП „С грижа за всеки ученик”

       На   27  април  2015г. се  отбеляза
традиционния  за  училището  ни  Ден  на
природните  науки,  който  тази  година  тази  година
протече под надслов „Животът е химия, химията е живот“.
В мероприятието участваха учениците от всички класове,
които изучават  химия и физика.  Гости на  мероприятието
бяха  училищното  ръководство,  част  от  педагогическия
персонал  и  много  ученици.  Програмата  беше  богата  и
разнообразна. Отбелязването на деня започна с рецитал в
чест на великия руски учен  и  създател на Периодичния
закон и           
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Периодичната  система  Д. Ив. Менделеев,  съпроводен  с
„Лунната соната‘‘ на Бетховен и с прожектиране снимки на
Менделеев. Мелис Енвер от 12 клас представи есе на тема
„Животът  е  химия,  химията  е  живот“.  Проведе  се
оспорвано  състезание  между  отборите  „Айнщайн“   и
„ Менделеев“. Състезателите от двата отбора Тахир, Емре,
Айгюл, Йозлем  и Серкан, Селин, Гюрай и Гюлчин мислеха
над  10  задачи  -   експериментални,  изчислителни  и
логически. Отбор „Айнщайн“ победи,  за загубилия отбор
имаше  утешителни  награди.  Интерес  и  вълнение
предизвикаха  химичните  демонстрации  „ХИМИЧЕСКИ
КОКТЕЙЛИ“   и   „КАК  ДА  ПРЕВЪРНЕМ  МЛЯКОТО  ВЪВ  ВОДА  И
ВОДАТА  В  МЛЯКО“. Умелият  демонстратор  Нелин  Недрет
получи различни по цвят „ коктейли“, смесвайки  химични
вещества и една чаша „мляко“ смесвайки две чаши „вода“
и  после  водата   превърна  отново  в  “мляко“.   Алпай  от
девети клас ни показа как може да запалим спиртна лампа
без  кибрит  по  два  различни  начина  и  изригването  на
„вулкан“  в  класната  стая.  Гюрай   демонстрира  статично
електричество и обясни, че няма нищо необикновено в това
от време на време да ни „бие“ ток  докосвайки различни
предмети, и че това всъщност се дължи на натрупване на
електрични заряди  в  предметите.  Инициаторите  на  този
ден  Г–жа  Мергюл  Али  и   Г-н  Йозджан  Талиб
разнообразиха  един  следобед  на  учениците,
предизвиквайки  у  тях  интерес  към  съответните  учебни
предмети.

„Животът е химия, химията е живот“
(есе)

Така обичам да бъда тук. Да усещам слънцето,
летния бриз, а водата да залива  брега и да ме
докосва. Обичам я! Тя е тази, която пречиства
всичко, която отмива болката, прави света по-чист, по-
истински и по-красив! Дарява живот и лекува. Водата е
и тази, която не иска нищо за себе си, но в същото
време благодатно се раздава за всички останали жители
на планетата. Сядам на брега, съзерцавам я...
Опиянявам се от синината ѝ. Потъвам в дълбочината ѝ,
сякаш се вглеждам в сините очи на невинно дете. Това
е тя, погледната за първи път. Но под повърхността ѝ се
крие друга същност. За  мен водата не е просто нещо,
което отпивам при жажда. Нито ми служи, за да се
гмуркам или забавлявам. Аз обичам да я изучавам. Да
я наричам H2O и да проучвам свойствата и състоянията
и. Обичам да свързвам водата с науката химия.
     В живота си преживяваме много. В ежедневието
си се сблъскваме с хиляди  неща.   Бързаме,
подминаваме,   забравяме,   но   въпреки   това   казваме,
че   живеем.   Не  осъзнаваме, че животът е живот
тогава, когато бъде осъзнат и изживян пълноценно.
Така желая да прекарам един свой ден на забавен
кадър. Да се наситя на всеки аромат от цветята и да се

вслушам дори в жуженето на пчелите. Потъвам   в
мечтите си и се пренасям на друго, по-спокойно място,
където никой не бърза да живее, а бавно крачи  към
самия смисъл на живота. Носейки се плавно по
улиците, мога да се вслушам във всеки един  разговор.
Дочувам спора на двете деца до мен, долавям смеха на
дамите, седнали наблизо. Но нещо друго привлича
вниманието  ми.  Стар   химик   спори   с   тийнейджър,
обяснявайки   му   колко   необходима   му   е  науката
химия. (продължава на стр. 3)

                 „Спрете да ни тровите!!!“

 На  18  май   2015г.  учениците  от  IX,  X,  XI  клас
проведоха кампания за запознаване на малките ученици от
началния  курс  и  прогимназията   с  опасностите  от
пасивното  пушене.  Кампанията  протече  под  наслов
„ Спрете да ни тровите“ – учениците бяха запознати с това
що е пасивно пушене и какви щети оказва то върху още
развиващия се и растящ детски организъм.

 В  рамките  на  кампанията  беше  проведена  анкета  с
децата от  VI  до  XII клас, чиято цел беше да се провери
знаят  ли  учениците  колко  е  опасно за  тях  да  се  пуши в
тяхно присъствие. Резултатите от анкетата:

 9% от учениците обявяват, че са пушачи;
 19%  са  казали,  че  са  запалвали   поне  веднъж

цигара, като най- малкият е от VI клас;
 Майките  на  40% от  децата  пушат,   а  бащите  на

71%, при 32% от децата с които е проведена анкета имат
друг член на семейството, който е пушач;

 57  %  са   отбелязали,  че  в  къщи  се  пуши
присъствие;

 59% знаят какво значи пасивно пушене;
 87%  са  информирани  за  последиците  от

тютюнопушенето  върху  тяхното  здраве  и  77%  са
отбелязали, че са запознатите с институциите, които биха
им помогнали в борбата с тютюнопушенето;

 Само  23%  от  децата   казват,  че  подражават  на
родителите и близките си относно пушенето. 

Пасивното  тютюнопушене  представлява  вдишването
на дима, който се отделя от цигарите на пушачи, с които
човек се намира в едно помещение. Този тютюнев дим е
комбинация от: 

 Основен  димен поток – димът,  който се  вдишва и
после издишва от пушача. 

 Страничен димен поток – димът, който се отделя от
края на димящата цигара. 

Продуктите  от  страничния  димен  поток  попадат
директно във въздуха от непрекъснато отделящият се дим
от края на цигарата. Той е значително по- токсичен и това е
димът,  който  непушачът  вдишва.  Много  от  токсичните
вещества  се  съдържат  в  по-високи  концентрации  в
страничния димен поток, отколкото в дима, който директно
се  всмуква  от  цигарата.  Пасивните  пушачи  след  30-
минутен престой в помещение, където се пуши, имат почти
толкова  въглероден  оксид  в  кръвта,  колкото  активните
пушачи,  които  изпушват  една  цигара.  Цигареният  дим е
причина  за  редица  здравни  проблеми  при  пасивните
пушачи,  а  при  децата  пасивни  пушачи  е  свързано  с
негативни последствия върху дихателната система, особено
в  ранна  детска  и  предучилищна  възраст.  Доказано  е,  че
децата-пасивни пушачи боледуват по-често от бронхиолит,
бронхити, бронхити с обструктивен синдром и пневмонии.
Това  показва  и  анализът  от  проведено  национално
представително  проучване  в  страната  през  2012  –  2013
година от  Националният  център по обществено  здраве  и
анализи. Проведено е сред 2914 родители на деца от 3 до 7
годишна възраст и резултатите сочат, че около половината
деца  са  изложени  на  пасивно тютюнопушене  в  дома  си.
Получените  данни  на  ниво  образование,  показват

статистически значими разлики между родители пушачи и
непушачи. Преобладаващата част от пушещите родители са
със  средно  или  средно  специално  образование,  а  при
родителите  непушачи  повече  от  половината  с  висше
образование. От родителите зависи дали децата ще бъдат
пасивни пушачи, но за съжаление все още голяма част от
тях  омаловажават  риска  от  влиянието  на  цигарения  дим
върху здравето на децата. Те продължават да пушат в тяхно
присъствие и нямат достатъчно здравни знания за риска от
цигарения дим и предпазването на децата си от вредното
му влияние.  Образованието на родителите и възрастта на
майката  са  фактори,  влияещи  на  това  поведение.
Проучвания през последните години доказват, че цигарения
дим  в  детска  възраст  има  негативни  здравни  ефекти  не
само върху физическото, но и върху нервно-психическото
развитие  и  здравето  на  децата.  Доказано  е,  че
тютюнопушенето  при  родителите  е  мотивация  за
пропушването на децата, което се определя от стремежа им

да  изглеждат  като
възрастни  –  чрез
подражание.
Примерът  на
семейството,
натискът  на
връстниците  и
примерът  на
групата  са
факторите  от

които зависи здравето на детето и неговото отношение към
тютюнопушенето като приемливо поведение.

 Преди всичко наша най – голяма грижа е здравето на
нашите деца и добрия пример, който ние им даваме чрез
нашето  поведение.  Нека  спазваме  тяхното  право  на
здравословен живот.
                                 

                Моето  училище

    Моето училище в бъдеще ще е по-различно от сегашните
училища. То ще е голямо, на пет етажа. Отвън стените ще
са от стъкла, както при големите небостъргачи в Северна
Америка.   Първите три  етажа  ще  са  класни стаи.  Всеки
клас ще си има отделна стая. Четвъртият етаж ще е изцяло
физкултурен салон.   Ще има отделни зали за  баскетбол,
волейбол, тенис, басейн за плуване и фитнес зала. Петият
етаж ще е мястото  за отдих и развлечения. Ще има кафе
бар и закусвалня,  както и голям кино- салон.
    Класните стаи  ще са  обзаведени модерно.  Дъската  и
чиновете ще са електронни. Всеки ученик ще има свой чин,
един  лаптоп,  който  ще  е  свързан  с  лаптопа  на  учителя.
Когато  учениците  имат  тест  и  учителят  решава  да  види
какво прави ученикът, ще може да се свърже с лаптопа на
този ученик. 
   Часовете  ще  започват  сутрин-  в  осем  часа,  а  ще
приключат в два часа, а пък междучасията ще са двайсет
минути. Вместо самоподготовка ще има отделни клубове за
различни видове спорт,  танци и музика. Учениците няма
да бъдат изпитвани, защото  ще имат само годишни оценки.
Лятната ваканция няма да е три месеца, а   пет . 
   Това е училището, което аз желая  в бъдеще -  модерно и
приятно за всеки ученик.
                                                     Чисем  Аптулла Кемал - VІб

   

ЖИВОТЪТ В УЧИЛИЩЕ
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(продължава от стр. 1)
Като изключим откриването на училището през 

учебната 1970/71г. трябва да отбележим следните по-важни 
дати в нейното развитие:

През 1975г. то е посетено от министъра на НП – 
Ненчо Станев и неговите заместници, тогавашните 
началници на окръжните отдели.

От началото на следващата 1975/76г. учебна година 
училището е обявено за МНП по проблема за овладяване на 
българския език.

През 1977г е изградена спортна база и агро-
зоологически комплекс.

През 1979/80г. и 1980/81г. училището е удостоено от
централния съвет по съревнованието учебна възпитателни 
заведения.

През май 1978г. към училището са открити три 
комплекса: идеологически, агро-зоологически и спортен.

През май 1978г. в училището е посетено от 
професор Бл.Сендов

През 1979г. към опитното поле са построени три 
оранжерии.

През 1984г. е извършен ремонт на парната 
инсталация и е домакин на селската спартакиада на 
училищата по борба.

На 27.03.1998г. с заповед на министъра на 
образованието на основното училище е преобразувано СОУ 
Христо Ботев.

През 1999г. тържествено бе открит паметник на 
Христо Ботев.

През учебната 2003/2004г. се извърши ремонт на 
покрива на училището и физкултурния салон към него. 
Освежиха се класните стаи и коридори. Откри се втори 
модерен компютърен кабинет с дарените от Министерството
11 нови компютри. 

През март 2004г. на 
мястото на изсечените  тополи се 
засадиха 18 иглолистни дръвчета в чест 
на 110 годишнината от наличие на 
образователно дело в село Паисиево 
благодарим на всички допринесли за 
основаване, изграждане, преобразуване 
и запазване на училището повече от век.

През 2007 г. училището 
спечели проект “Българските 
библиотеки – съвременни центрове за 
четене на информираност”на обща 
стойност 4149.15 лв.

През 2008 г. училището е 
определено за средищно училище, 
където се обучават учениците от двете 
закрити училища от НУ „Й. Йовков” с. 

Боил, НУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Долец. Същата 

година и голяма част от учениците от закритото основно 
училище  „Н.Й. Вапцаров” с. Звенимир предпочетоха СОУ 
„Христо Ботев” с. Паисиево.

През 2008 г. се извърши основен ремонт и 
оборудване на училищната столова,ремонт на  парната 
инсталация, което се състои в смяна на тръби и радиатори, 
смяна на единия котел, смяна на дограмата на столовата, 
класните стаи на  първия и втория етаж.

През 2008 г. училището спечели проект 
„Ритуализация на училищния живот - Въвеждане на 
ученически униформи” на обща стойност 48017.50 лв

През 2009 г. училището повторно  спечели проект 
„Ритуализация на  училищния  живот - Въвеждане на 
ученически униформи”на обща стойност 15 000 лв. През 
същата година училището работи и по проект „Училище на
две скорости дейност “Без звънец” към Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” на стойност 
1151.04 лв за работа с деца в риск от ранно напускане на 
училище.

През 2010 г. училището извърши ремонт на 
санитарните възли предназначени за персонала. 

През 2011г. Училището спечели проект по ОП РЧР 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в образователната система” на 
тема „Ефективна училищна интеграция толерантност и 
успех”  на стойност 120 000 лв.

През 2011г. училището със собствени средства 
извърши строителни ремонтни работи на санитарни 
възли /училищни тоалетни/ и ремонт на външна 
канализация на стойност 33 499 лв.

През 2011 г. е извършен ремонт на борсовата 
зала /на покрива, сменени осветителни тела, освежаване на 
стените и тавана/

От 2009 до 2014г. се смени дограмата в цялото 
училище със средства от бюджета. Закупени са ученически,
маси, столове, сменени са шкафовете в кабинета по 
история, дирекцията, учителската стая.

От 2012 – 2014г. Училището е извършено пълно 
оборудване / мебели, маси столове, ламиниран паркет/ на 
11 класни стаи със средства от проект BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес” съгласно  О П „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-2013г  и Решение  на комитета
за наблюдение на ОП РЧР.

Всяка година училището кандидатства и по проект 
НП ОСПОЗ към Министерството на труда и социалната 
политика. Разкриване на работни места за безработните и 
осигуряване на допълнителна работна ръка за нуждите на 
училището.

Всяка година училището кандидатства и по проект 
Спорт в училище с цел осигуряване на средства за 
провеждане на спортни мероприятия и обогатяване на МТБ
за обезпечаване на часовете по ФВС.

През 2013 г. се извърши основен ремонт на  
помещение ,което се използва за фитнес зала и за 
провеждане на часове по занимания по интереси  и 

организиран отдих и спорт закупени са следните уреди  
Бягаща пътека Галоп на стойност 1976.40 лв 
кросттренажор Атланта на стойност 825.55 лв., коремен 
флектор на стойност 456.00 лв. и степер.

През 2014 г. е сменена дограмата на физкултурния 
салон и е извършено саниране отвън.

Всяка година училището кандидатства и по проект 
НП “Оптимизация на училищната мрежа”- Осигуряване на 
средства  за изплащане на обезщетения. и по проект НП 
“Без свободен час” Осигуряване на заместник на отсъстващ
учител.
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(продължава  от  стр.  2). Младежът се смее на
твърдението, че самият живот е химия. Но защо? Нима
не осъзнава, че всичко, което го заобикаля е плод на
тази наука? Не знае ли, че дори въздухът, без който не
можем да живеем, съществува благодарение на
химичния елемент кислород. Ако човек  използваше
водата единствено за пиене и не я бе проучил, щеше ли
днес да знае каква сила има тя при взаимодействието си
с други вещества? За  щастие   има   и   съвестни  хора
като  този  възрастен  мъж,   които  не  търсят  само
повърхностното, а дирят знание  и по тъмните  скрити
места на дълбочините. Така желая да съм като  него.
Затова днес и аз ще търся надълбоко знанията и смисъла
на живота.  Крача   бавно,   оглеждайки   всеки   един
жител  около  мен.  Долавям  омайващи аромати. Търся
цветя наоколо, но не виждам. Осъзнавам, че този мирис
идва от скъпите парфюми  на хората. В този момент
започвам да се питам дали са наясно, че всичко това
съществува  вследствие  на химията.  Всеки изящен
аромат или друг вид козметика  не би го  имал, ако   я
нямаше и химията. Децата, тичащи около  мен също
ме навяват на  мисълта, че благодарение на   химията
сме здрави и енергични. Ако   не   познавахме
елементите като калций и желязо, щяхме ли да си ги
набавяме? При липсата им щяхме  да познаваме не
живота, а нежизнеността.

Продължавам своята въображаема разходка.
Ето, че пред мен се изправя опашка от хора, стигаща чак
до улицата. Любопитно надзъртам и осъзнавам, че това е
аптека. В  този момент откривам, че химията дарява
живот! Лесно е да отнемеш такъв, но трудно  е да
създадеш „магия“,   която да спасява   нечие право  на
съществуване. Химията е  неописуема вълшебница,
открита от човека. Тя  пръска с бялата си магия целия
свят и го прави едно по-добро място за живеене. Всички
лекарства, които използваме, за да се лекуваме  ги  има
благодарение  на  тази  наука.  Нима  лекарите  щяха
да   бъдат висококвалифицирани и опитни, ако химията
им бе непонятна и далечна? Щяхме да бъдем далеч по-
незнаещи, да живеем в заблуда, забулени с безразличие
и нежелание да  научим нещо ново.  Около мен се рее
зеленина. Възхищавам се на природата. Как така досега

не съм  разбрала,   че   животът   се   основава   на
химичните   взаимоотношения   между   живите
организми? Нима за мен е  останал скрит и факта, че
всички ние – хората сме една биологична химия,
съчетала всички  жизнени процеси и взаимодействия с
околната среда? Нещото, което ни различава от другите
живи организми е духът на тялото ни и способността
ни да мислим. Но нека и да докажем този факт, като
сами потърсим и открием смисъла на живот си. Бързо
ще  установим, че той е пряко  свързан с една наука,
позната на всеки, но неразгадана от много.

Отново съм на брега на морето. Едва сега
осъзнавам, че пътешествието ми из  дълбините на
химията не е просто една мечта, а реалност, която ми
показа правилния път и ме научи, че не само  животът
е химия, но и химията е живот. Сега усмихната
наблюдавам вълните. Възхищавам се на   тяхното
постоянство. Опивам се от любовта  между брега и
морето. В един миг те се срещат, а в следващия се
разделят. Но не се отказват. Само след секунди отново
са заедно. Нима и любовта не е химия? Разбира се, че  е!
Тя  е  единственото  звено  от  тази  наука,  което  не  се
нуждае  от  проучвания, известни  учени,  които  да  я
описват,   за   да   стане   позната   за   нас.   Любовта   е
тази  примамлива част от живота, която ни пренася в
една химична реакция. Две души се  срещат, а при
раздялата им и двете са променени!

Мелис Енвер ХІІ клас
На  28 .05.  2015 г.  в   СОУ «Христо Ботев»,  с. 
Паисиево, се проведе състезанието « Знаете ли 
български?» между учениците от шести клас, 
предварително планирано в рамките на 
работната програма на  МО „Езици”. 
    Три групи от по четирима участници се бориха упорито с
поставените  задачи:  правопис,  членуване  на  имената,
римуване,  глаголно  време.   Две  от  групите  постигнаха
удвояване  на  точките  си,  поради  прецизните  си  и
безпогрешни  отговори.  Първа  група-във  втора  задача,  а
трета група-  в компонента „Минута е много”. Третият етап
от  състезанието  ,  посветен  на  литературата,  жанровата
специфика  на  произведенията  и  героите  в  тях,  показа
добрата подготовка на учениците и от двете паралелки. 
Наградите,  красиви  и  практични,   бяха  осигурени  от
ръководството на училището. От името на цялата колегия
благодаря  на  учениците  от  6  клас  за  мотивираната   и
отговорна работа, за толерантността и показания успех.
    Организатор на състезанието: М. Кямил, главен учител

В СОУ „Христо Ботев“ се изучават предметите
английски език, френски език и майчин език.

На  31  .10.  2015г.  се  проведе  празника  „Хелоуин“, за
който  учениците  направиха  маски, костюми  и  тиквени
фенери. Уредена бе изложба във фоайето на втория етаж на
училището. Голям интерес проявиха  най-малките ученици.

През месец Март нашите възпитаници участваха за трети
пореден  път  в  Лингвистичното  състезание  по  ЧЕ.
Участваха доста ученици, сред които Бусе Танер IVа, Арзу
Мехмед  IVб ,  Арзу  Хасан XI и  Ренай  Али XI,  които се
представиха  най-добре.  През  месец  Април  се  проведе
“Вечер  на  чуждия  език”,  на  която  имаше  викторина,
занимателни  игри,  драматизации,  гатанки  и  пословици.
Учениците показаха своите знания и креативно мислене.

Председател на МО по ЧЕ: Севинч Салиева

Friendships
(essay)



I  believe  that  friendship  is  one  of  the  most  important
things  in  our  life.  I  believe  that  no  matter  who  you  may  be
everyone needs a good friend to count on; nobody should go
through life no friends. You should be able to have that someone
you can tell everything to and no matter what you both are there
for each other. Nobody is perfect and people should be willing to
accept you for who you are. To me friendship is really important

and  I  do  not  take
advantage  of  it  one
second!  I  have
worked hard for my
close  friends  that  I
do  have  now  and
never plan on losing
them.

I know that I
can  have  one  good
friend that  I  can go

through  life  with.  Personal  I  think  friendship  is  that  most
important thing to me. I can tell my friends ever secret I have.
Friendship  is  a  fine  gift  out  of  the  many that  life  can  bring.
Friendship can be a commitment. I have more then one or two
real, true friends, with that I feel blessed. A real friend will listen
and offer advice during hard times. I believe nothing can replace
a true friend, not money, cars, problems, and definitely not boys.
I know that my friends support me in basically every decision
make.

Alpay IX 
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"След  голямата  изложба
на учениците от  СОУ
"Христо Ботев"  в
Художествена  галерия  в
Силистра  през  месец  май
2014г.  и  националната
 награда от  град  Варна,
продължават  успехите  на

младите творци, като този път наградите са от град София.
Учениците Берна Мюстеджеб - IX клас и Серхат Седат

от  VIIIа клас спечелиха  призови  места  на  провелия  се
Национален  конкурс-викторина  за  ученически  текстове,
рисунки и мултимедия, посветен на 18-ия поход "По пътя на
Бедреддин". Походът е част от програмата на КПД "Родно
Лудогорие"  и  МОН.  Резултатите  от  класирането  са
оповестени със специален протокол от 01.02.2015г.

В първа възрастова група - (I-VIII) клас осмокласникът
Серхат Седат получи специалната награда на журито. Във
втора  група  -  (IX  до  XII) клас десетокласничката  Берна
Мюстеджеб  получи  първа награда.  Класацията  бе
направена от авторитетно жури в състав: проф. Десислава
Минчева, доц. Кирил Матеев, д-р Анатолий Кънев - споделя
Сечкин Хаджъсюлюш.

Вече  четвърта  година  г-н  Хаджъсюлюш  работи
с учениците от  СОУ  "Христо Ботев",  а  националните
награди вече са 6 (4 - с ученици от СОУ "Христо Ботев" и 2
с ученици от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Черник).

Като  основен  фактор  за  успехите  в  Паисиевското
училище, той изтъква моралната и материална подкрепа на
г-жа Юлвие Рафи - директор на училището.

Въпреки  ограничените  възможности  на  училището,
особено финансови,  тя винаги намира добра дума и най-
вече  -  средства  за  младите  творци. Учениците работят  с
материали, за които много професионални художници биха
им завидели.

Награждаване  на
отличилата  се  ученичка
Едже Бахар от VІІІб клас
от  кмета  на  община
Дулово  на провелото   се
мероприятие   по
инициатива  на  областна

администрация  гр.Силистра  във  връзка  с  националната
кампания „Да създадем заедно България 2020 г“.

В училището 
функционира 
секция по борба 
и кръжок по 
изобразително 
изкуство, чиито 
успехи са 
описани в 
рубриката 

„Браво!”
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Моето училище

В моето училище години наред
получаваме знания и вървим напред.
В часовете жадно и смирено
черпим знания устремено.

В моето училище,  който се учи,
той в живота  ще сполучи.
Учим, спортуваме и танцуваме,
с приятели весели се забавляваме.

   Февзие  Сурай -  IV”а”

Училище родно

Училище родно, любимо
ти майчица стана за нас.
Отвори своите обятия
прие ни в час за занятия.

Под твоята голяма стряха
видяхме уют и топлина.
Ще  сме ти благодарни
за твоята любов и светлина.

                                Бусе Танер-  IV”а”
                                   

Моето родно училище
(съчинение)

Моето училище е СОУ „Христо

Ботев”. Намира се в село Паисиево. 

Спомням си първия учебен ден

в моето училище. Толкова много го

очаквах. Вълнувах  се,  но  тук

намерих  добри  приятели  и  много

грижовни  учители.  Всяка

сутрин, когато  се  събуждам, отивам  с  най-голямо

удоволствие на училище. Освен, че учителите ни учат на

знания, те ни и възпитават. 

За мен моето родно училище е като втори дом, защото

то  предоставя  приятна  атмосфера  на  учениците.

Организират  се  тържества  и  викторини  в  чест  на

българските национални и други празници.

           Удоволствие е за мен всеки ден да преодолявам

нови предизвикателства и да научавам нови неща. В моето

училище и от  моите учители научих,  че човек  трябва да

вярва в своите възможности. 

                                                   Йозгюр Яфес - ІІІ клас

                   Пътуване до бъдещето

      Беше обикновен майски ден, слънчев и светъл. 
Училищният двор кънтеше от детски гласове на  малки и 
големи, от смехове,  пълни с надежди. Както всеки ден, аз и
съучениците ми бяхме излезли по- рано, за да си  запазим 
най-удобното място за игра. В началото на годината се 
бяхме разбрали топката да се донася от дежурните, а тази 
седмица дежурни бяхме аз и съученичката ми Д. Когато 
тръгна и последният автобус, влязохме в училището. Бяхме
потресени от случилото се. Не знаехме какво да правим. 
Единствените неща, които ни хрумваха, бяха глупави - като
да скочим от прозореца  или да се качим на покрива.  Бяхме
като в капан сред стените на училището. Навсякъде 
потъмня. Страхът беше готов да ни победи, но нещо по-
голямо напираше в нас. 
      Какво точно се беше случило ли?
      Когато се качихме на втория етаж, пред нас ненадейно 
нещо просветна . „ Дали имаше някой там, или просто 
лампата беше оставена включена”- се питахме ние. Страхът
и любопитството в нас напираха още повече. Тръгнахме 
напред по коридора . И ето - в неговия  край, на мястото на 
учителската стая,  стоеше голяма черна дупка, която 
изсмукваше всичко по пътя си. Хванахме се за първото 
срещнато нещо, но това не помогна, защото тази сила беше 
много по-силна от всичко наоколо.
Попаднахме в тъмен тунел. След това се озовахме на 
някакъв площад. Огледахме се.  Това, което видяхме там, 
беше великолепно, пълно със зеленина, сгради и площадки 
за забавления. Училището ни беше великолепно. Беше на 
десет етажа и обградено със стъкла. Когато влязохме вътре,
видяхме, че целият под е лилав , а стените - прозрачни. 
Стъпалата бяха мраморни,  парапетът – също. Влязохме в 
класната си  стая, но това, което видяхме, беше повече от 
прекрасно. Вратите бяха с чипове, всеки чин беше направен

от огледала, а столовете бяха толкова меки, че не ми се 
ставаше. Огледалният плот беше като екран на лаптоп- 
пишеш, четеш, откриваш информация. Достатъчно е да го 
изкажеш. По стените имаше различни изображения, а 
дъската  сама запаметяваше това, което й продиктуваш. 
    Искаше ми се да остана там, но нещо в мен ме молеше да
си тръгна. И ето,  в този момент черната дупка отново ни 
пое и заедно с приятелката ми минахме през нея. 
     Когато си отворихме очите, се озовахме отново в нашето
време,  в нашето училище. Едва сега разбрах  какво е било 
това, което ме накарало  да се върна в моето време. 
Въпреки  че училището, в което уча, нямаше толкова 
екстри, в моите очи то беше много повече от една сграда . 
Това, което ме караше да се върна, бяха учителите ми, 
които колкото и да ни измъчват с трудния материал, 
всъщност искат най- доброто за нас; родителите ми, без 
които не мога; онази сграда, която е остаряла заради 
многото тайни и весели мигове, които пази в себе си; 
приятелите ми, които са ме подкрепяли винаги, и без които 
не мога. 
      И за финал искам да добавя, че колкото и изкушително  
да изглеждаше училището ни в бъдещето, не бих заменила 
сегашното за нищо на света!
      Едва ли някой би повярвал в случилото се с мен. Не  
искам да убеждавам никого в това. За мен едно е ясно: 
моето родно училище ще го има и в бъдеще!  

Ебру Бюрхан - VІа клас

Визията на моето училище в бъдеще
     
 Училището е един чуден и вълнуващ свят. То е частица от
нашия живот.Това е мястото, където се запознаваме с много
различни  хора  и  създаваме  истински  приятелства.То  ни
променя.  Променя възможностите  ни,  зарежда ни с  нови
сили,  за  да  продължим  напред.  Дарява  ни  увереност,  че
можем и че ще успеем. Смятам, че без училището няма как
да изградим бъдещето си. За нас сградата на СОУ „Христо
Ботев“  се  превърна  в  наш  втори  дом,  за  който  ще  си
спомняме  с носталгия. 
Моето  училище  е  пълно  с   топлина  и  уют.  Там   най-
страхотните преподаватели-учители, са наши родители. От
тях научихме да не се страхуваме от грешките си, а да ги
превъзмогваме, вървейки напред с гордо вдигната глава! Те
ни разбират, отнасят се с нас като с личности, поощряват
таланта ни и са много мили и приветливи. Всеки ученик
като мен  има свой фаворит. Някои ги харесваме,  защото
винаги са лъчезарни; други ни впечатляват с външния си
вид, а трети печелят симпатията ни заради факта, че не ни
претрупват с огромни домашни. В момента моето училище
е доста приятно. Всеки ден с усмивка на лицето влизам в
класната  си  стая.Там  са  приятелите  ми,  с  които  се
забавлявам,но също така  всеки  миг научавам нещо ново.
Нещо полезно, което ще ни е нужно в живота .
           Не мога да кажа как точно ще изглежда училището
ми  в  бъдеще.  Но  предполагам,че  със  сигурност  ще  се
промени.   През  входната  врата  ще  се  влиза  с  чипове,  a
вътрешните врати ще са плъзгащи се. Коридорите ще бъдат
изрисувани от талантливи ученици и  художници. Децата
ще  носят  красиви  униформи-  момичетата:  черни  поли  и
бели  ризи,  а  момчетата:  черни  панталони  и  бели  ризи.
Училището  ще  използва  зелена  енергия  за  осветление  и
отопление. Учителите ще влагат повече хумор в уроците,
защото, когато е забавно, усвояваме знанията с по-голяма
лекота.Дъската  ще  е  електронна.  Същото  се  отнася  и  за
чиновете,  чието покритие ще е електронно. Няма да има
нужда от  тежки  раници  с  тетрадки  и  учебници,  защото
всичко  ще  се  пише  и  чете  на  тези  електронни  чинове.
Тестовете и домашните  ще се  изпращат  по електронната
поща. Или пък ще носим таблети с инсталирани програми
по  всеки  предмет. Чрез  електронни  сайтове  в час  по

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

У С П Е Х И

http://www.kvorum-silistra.info/css/news/6fe58acd7d23b15ff9610326f7483388.jpg


изобразително изкуство учениците ще могат да посещават
галерии,музеи  на  изкуството,  да  обогатяват  своите
представи за изкуството, да могат  наистина да почувстват и
да видят едни от най-великите произведения. А пък в час по
физическо възпитание и спорт децата ще играят в паркове на
чист въздух,в спортния салон,в басейна или във фитнеса.В
близост до фитнес салона ще има душове. 
      Ще е  добре,  ако  учениците бъдат  водени от  своите
преподаватели на спортни състезания. В час по музика ще се
срещат  с  велики  български  изпълнители  и  композитори.В
час по информационни технологии ще има мощни лаптопи,
за да се осигури бързата работа на учениците.В училището
ще има гигантска библиотека , в която ще могат да се четат
книги и да се гледат филми. По-малките деца ще могат да
играят помежду си в детски кътчета с много играчки и да
четат  детски  книжки.  Задължително  ще  има  градинки  с
много цветя  и  зелени растения –  там децата   ще  излизат
навън през междучасията; пък и въздухът ще бъде по-чист.
Друго хубаво нещо в такъв случай ще е че, когато времето
навън  е  слънчево-  ще  има  възможност  часовете  да  се
провеждат извън класните стаи. 
   Прекрасно ще е да се ходи по-често на екскурзии. Така
децата  ще  се  забавляват  и  ще  посещават  много  нови  и
интересни забележителности.
     Може  би  в  бъдещето ще  има  много  повече  и  по-
усъвършенствани неща и учениците ще ходят с радост да се
учат. Може би си мечтая за неща, които ни  липсват на нас,
настоящите ученици. 
Така  изглежда за мен  училището в моите представи .Все
пак,за да бъде бъдещето по-приятно и цветно,човек трябва
да се стреми  да достигне целта си.              

 Гизем Джошкунова Тахсинова - VІа клас
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