Училищен вестник на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, ноември 2018 г.

Честит празник,
будители!

Духът на българина е жив най-вече
защото имаме нашите будители-учители,
свещеници, книжовници, които никога
не забравиха смисъла на своето дело – да
поддържат достойнството и самочувствието
ни , да не забравяме кои сме.

ТОВА Е САМО
НАЧАЛОТО
Дойде денят! Беше пет и петнадесет часьт.
Всички ученици от осми клас очаквахме
автобуса, с който ще отпътуваме към
предстоящото ни приключение. С голяма
радост го видяхме как по булеварда се задава празен, готов да побере 37 деца, техния
багаж и техните емоции. От влизането
купонът започна. И така час и половина,
изпълнени с музика, разказване на смешни
истории и очаквания за този необикновен
уикенд. Когато видяхме хотела, всички бяхме
убедени, че ще си прекарме незабравимо.
Малка, уютна планинска сграда, отворила
вратите си, за да ни приюти. Настанихме
се по стаите и се събрахме в една зала,
в която играхме игри до късно вечерта.
Освен забавни, имаха за цел наистина да ни
сближат и успяха. За няколко часа учениците
събрахме впечатления и научихме доста
един за друг. След това, много уморени, се
прибрахме по стаите, защото знаехме, че на
другия ден ни очакваше нещо голямо.

ИНТЕРВЮ

Животът е
нашият учебник
Разговор с госпожа Лиляна Муховска,
директор на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“
Какво според вас означава
да бъдеш истински учител?

Всички учители в нашето
училище отговарят на критериите за това да бъдеш истински учител, включващи добра
научна подготовка и умение за
работа с деца, което в днешно
време се среща все по-рядко.
Истинският учител трябва да
мотивира и да се отнася приятелски с учениците, без да се
нарушава дистанцията между
учител и ученик, да проявява
разбиран. Най-важното е учениците да се научат на труд и
уважение към учителите.
Има ли разлика между
учителите преди 20 години и
учителите днес? Кое прави
един учител съвременен?

Следва на 2 стр. .

Съвременният учител трябва
да работи с новостите,
с
които вече сме свикнали
и които все повече навлизат в образователната система
с
подкрепата
на
Министерството.

Времето
на
записките
отминава
и
въпросът е
да има модерна
система,
която да ги замести, а тя
е в интерактивните дъски,
електронните учебници и
други учебни принадлежности,
с които нашата гимназия се
гордее.
Класната
система
никога няма да отмре и ролята
на учителя няма да бъде
заместена, въпреки че Япония
се опитва да постави робот
на учителския стол, а дори
нямат проблем с недостига на
учители. Учителят в днешно
време трябва да може да
използва модерните методи за
преподаване и да прави уроците
все по-интересни за учениците,
защото ученическият интерес
към образованието спада все
повече и повече. Бъдещето е
на младите учители, които с
удоволствие и лекота използват
новата техника.

Следва на 3 стр. .

ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО
Към осем часа с нетърпение
чакахме на двора нашите учители,
за да ни разкажат по-подробно
какъв е планът им за днес. Голямото
изкачване предстоеше.
След закуска всички, топло
облечени, се качихме в
автобуса и много скоро се
озовахме на Меча поляна,
от която стартира нашият
поход до връх Мальовица.
Много
ентусиазирани,
енергични и любопитни се
изкачвахме нагоре. На много
от нас им беше за първи
път. И така стигнахме до
хижа „Мальовица“. След нея
пътеката стана стръмна и
камениста. Разбрахме какво
наистина означава дива
природа, екип и отборна
работа. За да достигнем
нашата цел, се убедихме
колко е важно взаимното
окуражаване и помощта.
Наистина
осъзнахме
целта на този поход. Не
успяхме
да
достигнем
до върха, но успяхме да
постигнем нещо по-ценно
– превъзмогнахме умората,
студа и някои свои нужди,
за да помогнем на приятел.
Успяхме да направим екип,
да преодолеем трудностите

от Милена Терзиева, 8с клас

заедно, да споделим своето с другите
и да научим важни уроци, макар и
далеч от училище. Поставихме си
висока цел, която не достигнахме
от първия път, но направихме

Следва от 1 стр. .
първите стъпки. Вървяхме в една
посока и опознахме възможностите
си. Разбрахме, че не е провал, ако не
успееш, провал е, ако не опиташ!
След като се прибрахме в хотела,
макар
изморени,
очаквахме
любимата част на всички – лагерния
огън. Събирахме дърва
и съчки, помагахме си и
точно по залез запалихме
нашия огън.
Усетихме
магията, топлината и уюта
на планината.
Всички
седяхме около него, пекохме
маршмелоу, пяхме песни,
разказвахме си истории и се
снимахме. Ставаше все постудено, а ние се усещахме
разгорещени, сприятелени
и близки.
Към края на
вечерта госпожа Грозданова
реши да ни зададе няколко
въпроса, от които всички
се замислихме
за колко
малко време колко много
постигнахме и научихме
заедно. Това стана повод да
се гордеем със себе си.
На
сутринта
всички
станахме
със
смесени
чувства. Бяхме щастливи от
всичко преживяно и тъжни,
защото
приключението
ни свършваше, но ние не
осъзнавахме, че това беше
само началото.

Ж И В О Т ЪТ В У Ч И Л И Щ Е

Уча се да бъда учител
Уча се да бъда учител. Не знам дали съм станала.
Ставах учител на два пъти. Може и повече да
станат. Първия път – защото така стана, бях много
млада и не на последно място, защото много си
обичах гимназията.
Вторият път беше след десет години работа във
вестник и нуждата от друга платформа, с която да
де свържа, друга кауза, за която да работя. С други
хора, с друга природа. Родена съм с късмет и съм
имала и имам фантастични учители. Хора, които
са много талантливи, истински специалисти в
областите си и майстори на това, което преподават
и в същото време чудесни хора – планини.
Интересни, вълнуващи и особени, защото сами
са подреждали законите, по които да се
движи вселената им. Те са звездите, към
които съм се стремяла. Чудела съм се как
така се става точно такъв човек.
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Ирина Велева, учител по английски език

Много ми е интересно да идвам в училище и
да работя с
млади хора. Харесва ми. Това е
преживяване и опит, които с малко други неща
мога да се сравнят. Също така много малко други
дейности са толкова благородни. Трудно вече мога
да си представя, че бих си мръднала пръста за
нещо, което не ме вдъхновява. Семейството ми е на
преподаватели, писатели и учители. Може би има
отношение. Такава е вълната на живота ми. Засега.

Животът е нашият
учебник

Въпросите зададоха
Иван Лулеов и Мартин Тотев

Трябва ли учителят да бъде будител и какво
означава това?

Да си будител, значи да си човек на духа. Будителите
имат за задача да развиват ученика, да провокират
интересите му и да го
ангажират да развива таланта
си. Всяко дете има талант,
ролята на будителя е да открие
този талант и да го развие
до максимална степен. Да
възпита любов към науката и
новите неща. Децата, които се
учат днес, не могат да знаят
какво ще работят през 2050 г.
и задачата на днешния учител
е да ги подготви да бъдат в
крак с новостите, които ще
навлизат все повече. Това
означава, че будителят винаги
трябва да знае повече от
ученика, за да буди респект и
да предизвиква интерес.

Следва от 1 стр. .
Какво ще пожелаете на
учениците и учителите на
Гимназията?

Пожелавам на всички да бъдат
живи и здрави, упорити и
всеотдайни. Учениците да се трудят все по-усърдно, за да
бъдат успешни в живота, а учителите да продължават да
надграждат себе си. Човек цял живот се учи, а животът
е нашият учебник.

МИЛО ДНЕВНИЧЕ
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сега, че домашни ме чакао. Е, чао за
погрешни. В действителност беше интересно и забавно за всички ни. Трябваше да се разделим на
т ;-)
отбори, като преди това всеки си изтегли листче с число, което определяше мястото му къде ще
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попадне. След това да изберем лидер на всеки отбор. Очаквахме да играем поне два часа, но бяхме експедитивни и
свършихме с половин час по-рано. Това как ти се струва? Важното е, че всички се забавлявахме и си прекарахме
Из тайната
чудесно. Вярно е, че вдигахме много шум, за което ни се скараха, но нали във всички забавни и интересни неща
кореспонденция
трябва да има по една издънка. Ще запомня този ден, изпълнен с много радост и смях. 17.10.2018г., сряда
на София и Тео
от 8 клас

3

КАЛЕЙДОСКОП

НОВО УЧИЛИЩЕ,
НОВ ШАНС

„Ново училище, нов шанс‘‘ – повтаряше си Бела,
докато ходеше към новото си бъдеще. Едновременно
се вълнуваше и страхуваше какво я очаква.
Застана пред вратата на гимназията и си пое
дълбоко дъх, преди да отвори. От вътрешната
страна на сградата се чуваше силна музика и много
гласове, по които се съдеше, че се радват да се
видят след дългото лято. Най-накрая Бела реши
да отвори вратата. Никой не забеляза, че влиза
и по една или друга причина това ѝ хареса. Това
малко 14-годишно момиче предпочита да се слива
с тълпата и да си остане незабелязано, вместо да
бъде център на внимание.
***
След цялата лудница покрай празненството
учениците от осми клас трябваше да се качат на

Криминален разказ от София Цекова, 8с клас
втория етаж на училището, за да направят тест за
разпределяне на групите.
С влизането в стаята, в която трябваше да отиде
Бела, всички започнаха да ѝ се представят и разбира
се, тя също, но не запомни нито едно от имената на
децата, което й се стори нормално.
По време на теста изведнъж се чу необичайно
силен шум, който накара всички да излязат в
коридора, за да проверят какво се случва. В
следващия миг сирената за пожар се включи и
всички изпаднаха в паника и започнаха да тичат
към изхода, включително и Бела. Тя беше също
толкова объркана, колкото и всички останали.
Когато повечето деца бяха вече на двора на
училището, Бела и още две деца-момче и момиче,
все още бяха вътре. Изведнъж входната врата рязко
се затвори и отнякъде се чу зловещ смях.
(Следва продължение…)

Н А Ш АТА Г О РД О С Т
Асен Хавов от 11 клас
завърши на 2–ро място –
HOME MOUNTAIN BIKE
CUP 2018, а Теодор Ангелов
от 9 клас е бронзов медалист на Републиканския
шампионат по скейтборд!
Специално за APOSTOLOFFTIMES Теодор Ангелов
заяви: „Състезанието се
проведе миналия уикенд
в Скейт
парк София,
Студентски град. Протече
с разпределение по възраст.
Сутринта
бяха
наймалките, след това от 14 до
18-годишна възраст и слад
това над 18. Конкуренцията
беше от цяла България,
имаше хора от Габрово,
Бургас. Според мен, ако се
бях стегнал малко повече,
можеше да взема второ
място, не съм напълно
доволен.”

Победите ни продължиха с два бронзови медала на
състезанието по лека атлетика „Лекоатлетически звезди
на София 2018”! Марина Хараламбова спечели бронзов
медал на скок дължина, а Николай Иванов – бронзов
медал на 100м гладко бягане!
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