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„Уловени мигове“
на учител и ученик

И ДНЕС ИМА НАРОДНИ
БУДИТЕЛИ

Така бе озаглавена фотоизложба, открита в СОУ „Васил Левски“ в понеделник, 29 октомври. Автори на
снимките са д-р Надка Данкова и Десислава Хаджийска
от 9Б клас. В изложбата са експонирани кадри, представляващи истински фотографски находки. Обективите на учителката и ученичката са уловили и увековечили уникални мигове. Снимките носят поетични имена: „Красиви, но бодливи“, „Небесни престрелки“,
„Поздрав от природата“, „Есенни багри“, „Пролетна
фантазия“, „Топлина в снега“, „Вечна светлина“ и др. В
художествените наименования личи креативният
рисунък на учителката по български език и литература
Цветанка Христова, която бе инициатор и организатор
на фотоизложбата.
Снимките са ефектно експонирани в три модула във
фоайето на третия етаж на СОУ „Васил Левски“. Заслугата за това е на преподавателя по изобразително
изкуство Красимир Ганеков и на ученика от 9Б клас
Николай Мичев, който също носи в себе си афинитет
към естетичното. Изложбата „Уловени мигове“ е
посветена на Деня на народните будители. Тя бе официално открита от Розалина Русенова – директор на СОУ
„Васил Левски“, която поздрави учителите и учениците
и им пожела да продължат да допринасят за духовното
израстване с подобни инициативи.

И днес има народни будители и радетели на образователното дело. Доказателс тво за т ова е
жестът на Йонка Мичева,
която бе удостоена със
званието „Почетен гражданин на Троян“ за Празника на града – Петковден. Тя дари финансовите
средства, които съпътстват престижното отличие,
на СОУ „Васил Левски“ –
Троян и с това още един път доказа правотата на мотива,
с който бе номинирана За силното й и градивно присъствие в обществения живот на град Троян и общината.
продължава на стр. 2

1 ноември крепи националното
самочувствие
С разнородни дейности учениците от 5А и 7г
клас отбелязаха Деня на народните будители. Часът на класа беше посветен на всички
просветители, книжовници, радетели на
българщината. Шестима ученици бяха подготвили мултимедийни презентации, които
станаха достояние на младите хора. Благодарение на поместените факти, момичетата
и момчетата си припомниха колко важен е
за всеки българин 1 ноември, колко ценен е
със своето послание днес този ден. Осъзнаха
за пореден път, че народните будители винаги са имали нелеката задача да пробудят
националното самосъзнание, да провокират народностното самочувствие, особено в
дни на безпътица. Ликовете на тези крепите
продължава на стр. 2
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Един септемврийски ден. Наглед като всички останали! И все пак
различен… Летим със самолет по линията София Париж. После продължаваме за Швейцария към Женева. Оттам ЦЕРН...
Полетът премина вълнуващо. Картините на алпийските хребети
се менят бързо. Върховете издигат чела над разлюляното море на облаците. Светлината си играе върху изваяните като кристали форми на
планината и рисува приказни картини. Най-високият връх в Алпите е
Монблан, на границата между Франция и Италия. След него се нареждат Монте Роза (4034 м) и Матерхорн (4478 м) в Швейцария. Първият
българин, стъпил на връх Матерхорн, е проф. Борис Маринов от с. Скандалото, Троянско. Малък е светът, голям е подвигът на всеки човек, дал
принос за опознаването му.
Полетът над Швейцария остава незабравим с гледката към Женевското езеро, най-голямото сладководно езеро в Западна Европа. То
се намира на границата между Франция и Швейцария и на дълбочина достига над 300 м.
На територията на ЦЕРН ни посрещна Мик Стор – една от най-интересните личности, с които се запознахме по
време на престоя в Центъра. Той е физик от Великобритания и ръководи образователния отдел към ЦЕРН (Европей
(продължава на стр. 4)

И ДНЕС ИМА НАРОДНИ БУДИТЕЛИ
(продължава от стр. 1)

Обществената биография и трудовият път на Йонка Мичева са тясно
свързани с училище „Васил Левски“. Тя завършва Троянската смесена гимназия (след това биология в Софийския университет). Началото на трудовия й път е в родното училище като учител. От 1950 до 1966 г. е директор на
Троянската гимназия „Васил Левски“. В годините на нейното управление
училището се утвърждава като елитно средище на образованието не само
на местно, но и на национално ниво. И днес Йонка Мичева намира начин да
продължи да работи в тази посока, дарявайки на СОУ „Васил Левски“ финансовите средства, съпътстващи приза „Почетен гражданин“. Така тя ни
доказва, че само силният духом и свободен от материалните окови човек може да бъде истински благороден.
От своя страна, учителският колектив на СОУ „Васил Левски“ реши да използва средствата, за да награждава отлично завършили средното си образование ученици. Парите ще бъдат разпределени за няколко години и с тях, от
името на Йонка Мичева, ще бъдат награждавани завършилите втори по успех зрелостници (за първите по успех бе
учредена през миналата година от Иван Радев наградата „Знание“).
Ръководството на СОУ „Васил Левски“, учителите и учениците използват случая отново да изкажат своята искрена благодарност към г-жа Йонка Мичева. Дарителският й жест е високо оценен, защото неговата морална стойност е съизмерима с делата на будителите на народа и на радетелите за развитие на българското образователно дело.

1 ноември крепи националното
самочувствие
(продължава от стр. 1)

ли на българския дух учениците поставиха и на специално изработено за целта табло, като тук ценна
беше подкрепата на по-големите и по-опитни ученици
Г
от 7 клас. Така пред всички останаха да „греят“ образите на Кирил и Методий, на Паисий Хилендарски, на
Софроний Врачански, на Левски, Ботев и Вазов. В
края на часа всички отдадоха почит на будителите ни
под звуците на Химна на Република България.
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Нашата първа пресконференция
Ние, като бъдещи журналисти, проявихме голям интерес към Организацията и зададохме много въпроси,
свързани с нейната дейност: на колко деца е помогнало
Сдружението досега, как се финансира, как работи с
други сродни организации и с община Троян, какво е естеството на председателската работа, кой може да членува, защо носи това име. Научихме и девиза на
Сдружението: „Добрите дела винаги пораждат други“.

За пръв път на пресконференция ни покани сдружение „Българка – Троян“. Тя се проведе в
четвъртък, 25 октомври, в офиса на Сдружението.
На поканата се отзовахме ние, младите журналисти от клуб „Вътрешноучилищни медии и PR“. Посрещнаха ни Цветомира Гечева, председател на
сдружение „Българка“, и Диана Янкова: един от
най-активните му членове.
Те разказаха за създаването на Сдружението,
за дейността, която то е осъществявало през годините, и за благотворителните цели на Организацията.

Клубът по вътрешноучилищни медии – на 1 година
Клубът по вътрешноучилищни медии навърши своята
първа година. Това ни дава
основание да погледнем назад
и да направим равносметка на
това, което успяхме и за какво
не ни достигаха време и сили.

проект „Коменски“, акция по почистване на училищния
двор, училищна борса, изпращане на абитуриентите, тържествен акт за връчване на дипломите и др.

Вестник „Междучасие“
За една година училищният вестник бе издаден в периодика 4 броя и един брой допълнително по проект „Енергийна ефективност“. Ние обогатихме неговото съдържание и с голямо старание работим за подобряване на визията му.

Сайт
Училищното радио
За първата година от съществуването на училищното радио в
радиоефира се реализираха рубриките „Новини в часа на класния ръководител“, „Музикално междучасие“, „Честит празник“
и „Етика и естетика“. Наша гордост е рубриката „На тази
дата“, с която доказахме, че сме готови да поддържаме
ежедневен радиоефир.
В края на миналата учебна година ние осъществихме
като задание 5-дневна пълна програма в радиоефира на
училището, съобразно неговите времеви особености,
като сами изработихме и обезпечихме програмната схема.

Нашата телевизия
Изработени бяха коледно-новогодишно телевизионно
предаване и предаване по случай патронния празник на
училището, филм „Пътуване в спомена“, филм „Копривщица“, филм „Забравени“, предаване „Виртуално пътешествие“. Вече може да видите и имиджов филм за СОУ
„Васил Левски“.

Ние се грижим за паметта на историята
С цел събиране архив на училището, репортажно бяха
заснети събития като посещение в ЦДГ „Здравец“, театрална постановка „Марсианчето“, открити уроци, посещения на делегации в училището, пресконференция по

Друга дейност на Комисията е електронната страница на
училището. Сайтът промени своя облик, разви се и видимо
подобри своята уеб визия, обогати и прецизира съдържанието. Ние се постарахме това да е сайт, информационно наситен
с новини, събития и снимков материал.
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ската организация за ядрени изследвания) и
осъществява програми за обучение на учители по физика
и астрономия от цял свят. Негови са думите: „Точно на 3
въпроса търсим отговор. Първо – откъде идваме. Второ –
от какво сме направени. Трето – къде отиваме. Това са
основните въпроси за всичко видимо и невидимо. Отговорите им може би ще обяснят
смисъла на съществуването
ни“.
Големият адронен колайдер (LHC) е уникален научен проект, който няма равен на себе си по мащаби и
сложност. Той трябва да реши основните проблеми на
съвременната физика. Целта на проекта е проверка на
най-важните постановки на
теорията на елементарните
частици така нареченият
Стандартен модел (CM).
Изследванията в адронния
колайдер са свързани и с
търсенето на нови физични явления и закономерности извън рамките на CM и по-точно в опознаването на природата и нейното единство: от микросвета до границите на Вселената.
Намираме се на територията на най-големия ускорител на елементарни частици в света. Научният му потенциал е огромен. В него работят над 10 000 учени. От тях
7000 са физици от 108 страни. По време на заниманията
се срещнахме с: доц. Леандър Литов (ръководител на
българския екип), проф. Владимир Генчев от Института за
ядрени изследвания, Цанко Спасов от Лабораторията по
експериментална физика и частици, Даниела Кирилова
(космолог), Димитър Балабански, Пламен Яйджиев, Зорница Захариева, Деян Йорданов и др.
Едно от най-силните преживявания в ЦЕРН бе слизането на дълбочина 95 метра под земята, при посещението
на една от най-големите установки CMS (Компактен мюонен соленоид). Българското участие е предимно в този експеримент. От асансьора по стълби слязохме на найголямата дълбочина. Непосредствената близост на техниката, с която се реализира експериментът, ми даде
възможност да оценя по достойнство подвига на всички
хора, участвали в неговото реализиране. Физика и високи
технологии това е накратко същността на големия колайдер, това е неговата визитка.
Експериментът CMS е проектиран да работи на територията на най-мощния ускорител с насрещни снопове
протони (LHC). Очаква се, че при високите енергии на сноповете се раждат достатъчно количество Higgs бозони и
масата им ще може да се регистрира по параметрите на
техните разпади.
Проектирането на калориметъра на CMS и оптими

зирането на неговите характеристики е дело главно на български специалисти.
По-голямата част от месинговите плочи за абсорбера на централната част на адронния калориметър
(700 тона) и част от абсорбера за крайните му части (около 30 тона) са произведени в
България. Това са само част от приносите на българските специалисти за напредъка на световната наука и технологии.
Път уването до ЦЕРН бе
свързано с много предизвикателства. Най-голямото от всички бе
да си отговорим на няколко
въпроса:
Каква е ролята на човека
в този свят? – Едновременно гигантски като Вселената, която обитаваме, и в същото време микроскопичен като частиците, които го
изграждат.
Кои сме ние? – Частици и
Вселени едновременно.
Кой е нашият път? – Пътят към Голямата наука и
към самите нас…
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