СЪ С Т Е З А Н И Е
SPELLING

СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТИЕТО НА НАШИ
ВЪЗПИТАНИЦИ В ТУРНИРИ

На 16.02.18г. в Дулово се състоя срещата на
тенисистите с участието на учениците от СУ “
Йордан Йовков”, СУ “ Васил Левски” и СУ “
Христо Ботев”. При юношите първо място
завоюваха учениците на СУ “Христо Ботев”
с.Паисиево.

На финала на турнира по волейбол в гр.
Дулово участваха отборите на СУ “ Христо
Ботев” с. Паисиево и СУ “Васил Левски”
гр. Дулово. Макар, че мачът бе спечелен
от представителките на гр. Дулово,
волейболистките от с. Паисиево се
представиха блестящо, като спечелиха
второто място.
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НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО
BEE

На 6-ти март се проведе училищният кръг на
състезанието Spelling Bee. Участваха учениците
от
прогимназиалния
етап.
Петнадесет
възпитаници спелуваха различни думи с
различна сложност. Всички се справиха
успешно, но най-изявени бяха седмокласниците
Арзу и Тунч, които се класираха на първо и
второ място. Те ще представят училището ни на
регионалния кръг в гр. Разград.

1.
2.

D O Y O U K N O W T H A T?
Past participle of take.
Yellow vehicle.

3.

Colour which is prepared by mixing blue and red.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opposite of open.
Number between six and eight.
One of 4 seasons.
Place with numerous population.
Past simple of forgive.
Opposite of dirty.
Opposite of cheap.

Вестникът се издава с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен
растеж“,
съфинансирана
от
Европейския съюз чрез Европейските структурни
и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за
съдържанието на вестника се носи от СУ „Христо
Ботев” и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното
становище на ЕС и МОН.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 по ОП НОИР

Малките сладурчета от началния курс на СУ
„Христо Ботев”, с. Паисиево привлякоха още в
началото вниманието на зрителите в читалищния
салон със своите новогодишни песни и танци. На
новогодишното тържество прогимназиалният
етап се представи също с танци, изпълнения на
песни и рецитали.
Учениците от пети клас Дефне Танер и Серай
Сербилент изпълниха песента „Приятелство“. С
тази тяхна изява те успяха да докажат, че
истинското приятелство все още е живо.

ВЕСТНИК

Паисиевски
глас
януари-март 2018 година
клуб "МЛАД ЖУРНАЛИСТ"
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на
способностите на учениците и повишаване на
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (Твоят
час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !

Шестокласниците изпълниха коледарски песни
рецитираха стихове. За пореден път се показа на
сцената, че традициите се спазват. Нестихващи
бурни аплодисменти получиха седмокласниците
с техния валс. Клубът „Млад журналист“
представи
драматизацията
„Приказка
за
доброто“. За цялостното представяне всички
участници бяха щастливи от факта, че завладяха
аудиторията.

С пожелание за здраве, късмет и
благоденствие през новата 2018
година!
ИЗГОТВЯНЕ НА НОВОГОДИШНИ
УКРАШЕНИЯ С РОДИТЕЛИ
Учениците
от
ІІІб
клас
изработиха
новогодишни украшения с помощта на
родителите си. С огромен труд и упоритост бяха
направени снежинки, хартиени елхи, гирлянди,
коледни
рисунки
и
картички, с които бе
украсена класната им
стая.
Децата,
твърде
развълнувани, очакваха
Новата година.

Учениците от гимназиалния курс представиха
модерни и народни танци
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БАБА МАРТА

СВЕТИ ВАЛЕНТИН

Питали ли сте се какво всъщност е любовта?
Чувствали ли сте я истински?
Някои казват, че любовта е болка, която води до
смърт, други – че означава да имаш целия свят, а
да искаш само един човек. Според мен тя се крие
в детските усмивки, в целувката на мама, в
прегръдката на татко, в грижата на баба. В света,
в който живеем, всеки търси любовта по различен
начин. Едни я търсят в романтична връзка, а
други в приятелство. Но тя не е нещо, което
можем да намерим, разхождайки се из парка. Тя
идва внезапно и ти дава сила, за да продължиш
напред въпреки всичко, което си преживял. Както
е казал У. Шекспир: „Живеят само влюбените,
останалите просто съществуват“.

Дамла Бюрхан
Любов се нарича,
никой не го отрича.
Грее като слънце в душата,
пронизва с ярост сърцата.
Ухае пролетно цвете,
мирисът на морeто лете.
И блестят сякаш звезди в небето,
като лунно сияние сред полето.
Мелиса Руфад

На 1 март отбелязваме една от найхубавите български традиции –
закичване с мартеници.
Няма друг народ по света с подобен
обичай. Мартеницата е символ на мир,
любов, здраве и щастие. Учениците от
клуба по изобразително изкуство
„Леонардо“ към Средно училище
„Христо Ботев“ изработиха картички и
мартеници,
които
подариха
на
учителския
колектив,
помощния
персонал, кметството и читалището с
благотворителна
цел.
Целта
на
участниците в клуб „Леонардо“ макар и с
минимални средства е да подпомага
свои връстници от социално слаби
семейства.
Специална
мартеница
–
пано,
участниците изработиха за кабинета на
госпожа Юлвие Рафи – директор на
Средно
училище
„Христо
Ботев“.
Човечето Леонардо чрез своите бели
нюанси ще напомни за чистотата,
искреността и отношенията, а червените
багри ще всяват топлотата, приятелството
и обичта.
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„Математиката в задачи” - групата
за занимание по интереси по
математика в VІІ клас
На 19.12.2017 година от 14.20 часа в
кабинет 27 в нашето училище се събраха
почитателите на математиката. Членовете
на групата за занимание по интереси по
математика в VІІ клас „Математиката в
задачи”
представиха
ученическо
творчество. Голям интерес предизвикаха у
зрителите 11-те творби, изработени от
тези ученици чрез приложната програма
Geo Gebra. Всеки от тях представи
определена тема от материала, който се
изучава в часовете по математика.
Раздвижените чертежи бяха аплодирани
от зрителите.

е много за спорта на младите хора, като
повечето от тях са във футболния отбор
„Лудогорец“с.Паисиево и се представят
много добре на футболните срещи.
Асфалтиран е по проект пътят ПаисиевоОкорш и отбивките към малките улици на
селото. На въпроса за пътя КитанчевоПаисиево, кметът обеща до края на
мандата пътят да бъде асфалтиран, ако

средствата бъдат отпуснати от кмета на
общината. По отношение на подобряване
на околната среда отговорът му бе: „Като
запролети, ще бъде поддържан и паркът
на селото.” Ако има млад, амбициозен
кандидат-кмет, той би му отстъпил
мястото си за следващия мандат.
ИНТЕРВЮ С
ДЕТСКА УЧИТЕЛКА

Следващата публична изява на групата
беше на 2.02.2018 година. Този път 15-те
участници в групата представиха 7
презентации за моделиране с линейни
уравнения. Понеже тази тема затруднява
повечето ученици при решаването на
задачи, всички проследиха с интерес
ученическите творби.

Избрах професията детска учителка,
защото много обичам децата и да се грижа
за тях. Вече двадесет и пет години
възпитавам малките, въпреки тяхната
агресия, се старая да ги укротя. Моята цел
е да подготвя бъдещите първокласници по
най-добрия начин, като ги науча на добро
поведение и ученолюбивост.

ИНТЕРВЮ С
КМЕТА НА СЕЛОТО
Преди да встъпи на длъжност като
кмет, г-н Гюрджан Рахми е имал своя
платформа. Една от основните му задачи е
да намали безработицата в селото. За
целта той открива шивашки цех, в който
работят 34 жени. При разговора се оказа,
че приоритет в неговата работа е да
задържи младите хора на село. Направено
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