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И ДНЕС ИМА НАРОДНИ
БУДИТЕЛИ

Такабеозаглавенафотоизложба,откритавСОУ„Ва-
сил Левски“ в понеделник, 29 октомври. Автори на
снимкитесад-рНадкаДанковаиДесиславаХаджийска
от 9 клас. В изложбата са експонирани кадри, пред-
ставляващи истински фотографски находки. Обекти-
вите на учителката и ученичката са уловили и увекове-
чили уникални мигове. Снимките носят поетични име-
на „Красиви, но бодливи“, „Небесни престрелки“,
„Поздрав от природата“, „Есенни багри“, „Пролетна
фантазия“, „Топлинавснега“, „Вечнасветлина“и др.В
художествените наименования личи креативният
рисунък на учителката по български език и литература
Цветанка Христова, която бе инициатор и организатор
нафотоизложбата.

Снимкитесаефектноекспониранив тримодулавъв
фоайето на третия етаж на СОУ „Васил Левски“. Заслу-
гата за това е на преподавателя по изобразително
изкуство Красимир Ганеков и на ученика от 9 клас
Николай Мичев, който също носи в себе си афинитет
към естетичното. Изложбата „Уловени мигове“ е
посветена на Деня на народните будители. Тя бе офици-
ално открита от Розалина Русенова – директор на СОУ
„Васил Левски“, която поздрави учителите и учениците
и им пожела да продължат да допринасят за духовното
израстванесподобниинициативи.
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„Уловени мигове
на учител и ученик

“

Иднесиманароднибу-
дителиирадетелинаобра-
зователното дело. Дока-
зателство за това е
жестът на Йонка Мичева,
която бе удостоена със
званието „Почетен граж-
данин на Троян“ за Праз-
ника на града Петков-
ден. Тя дари финансовите
средства, които съпътст
ват престижното отличие,
на СОУ „Васил Левски“
Троянис товаощеединпът доказаправотатанамотива,
с който бе номинирана За силното й и градивно при-
съствиевобщественияживотнаградТрояниобщината.
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С разнородни дейности учениците от 5 и 7
клас отбелязаха Деня на народните будите-
ли. Часът на класа беше посветен на всички
просветители, книжовници, радетели на
българщината. Шестима ученици бяха под-
готвили мултимедийни презентации, които
станаха достояние на младите хора. Благо-
дарение на поместенитефакти момичетата
и момчетата си припомниха колко важен е
за всеки българин 1 ноември, колко ценен е
съссвоетопосланиеднестозиден.Осъзнаха
за пореден път, че народните будители вина-
ги са имали нелеката задача да пробудят
националното самосъзнание, да провоки-
рат народностното самочувствие, особено в
днинабезпътица.Ликоветенатезикрепите
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самочувствие
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самочувствие



брой 16, стр.2брой 16, стр.2

(пътепис)

ПЪТЯТ КЪМ САМИТЕ НАС

И ДНЕС ИМА НАРОДНИ БУДИТЕЛИ

Единсептемврийскиден.Нагледкатовсичкиостанали!Ивсепак
различен… Летим със самолет по линията София Париж. После про-
дължавамезаШвейцария къмЖенева.Оттам ЦЕРН...

Полетът премина вълнуващо. Картините на алпийските хребети
семенятбързо.Върховетеиздигатчеланадразлюлянотоморенаобла-
ците. 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 нареж-
датМонте Роза (4034м) иМатерхорн (4478м) вШвейцария. Първият
българин,стъпилнавръхМатерхорн,епроф.БорисМариновотс.Скан-
далото, Троянско.Малъке светът, голямеподвигът навсекичовек, дал
приносзаопознаванетому.

Полетът над Швейцария остава незабравим с гледката към Же-
невскотоезеро,най-голямотосладководноезеровЗападнаЕвропа. То

сенамиранаграницатамеждуФранцияиШвейцарияинадълбочинадостиганад300м.
НатериториятанаЦЕРНнипосрещнаМикСтор еднаотнай-интереснителичности, скоитосезапознахмепо

временапрестоявЦентъра.ТойефизикотВеликобританияиръководиобразователнияотделкъмЦЕРН(Европей
–
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Обществената биография и трудовият път на Йонка Мичева са тясно
свързанисучилище„ВасилЛевски“. ТязавършваТроянскатасмесенагим-
назия (след това биология в Софийския университет). Началото на трудо-
вия 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
наместно, ноинанационалнониво.ИднесЙонкаМичеванамираначинда
продължи да работи в тази посока, дарявайки на СОУ „Васил Левски“ фи-
нансовите средства, съпътстващи приза „Почетен гражданин“. Така тя ни
доказва,чесамосилниятдухомисвободенотматериалнитеоковичовекможедабъдеистинскиблагороден.

Отсвоястрана, учителскиятколективнаСОУ„ВасилЛевски“решидаизползвасредствата,заданаграждаваот-
лично завършили средното си образование ученици. Парите ще бъдат разпределени за няколко години и с тях, от
името на ЙонкаМичева, ще бъдат награждавани завършилите втори по успех зрелостници (за първите по успех бе
учреденапрезминалатагодинаотИванРадевнаградата„Знание“).

Ръководството на СОУ „Васил Левски“, учителите и учениците използват случая отново да изкажат своята ис-
крена благодарност към г-жаЙонкаМичева. Дарителският йжест е високо оценен, защото неговатаморална стой-
ност е съизмеримас делатанабудителитенанародаинарадетелите заразвитиенабългарското образователно де-
ло.

(продължава на стр. 4)

линабългарскиядух ученицитепоставихаинаспе-
циално изработено за целта табло, като тук ценна
бешеподкрепатанапо-големитеипо-опитни ученици
от7 клас. Такапредвсичкиостанахада„греят“обра-
зите на Кирил иМетодий, на Паисий Хилендарски, на
Софроний Врачански, на Левски, Ботев и Вазов. В
края на часа всички отдадоха почит на будителите ни
подзвуцитенаХимнанаРепубликаБългария.
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Клубът по вътрешноучилищни медии – на 1 година
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Запръвпътнапресконференциянипоканисдру-
жение „Българка – Троян“. Тя се проведе в
четвъртък, 25 октомври, в офиса на Сдружението.
На поканата се отзовахме ние, младите журналис-
ти от клуб „Вътрешноучилищни медии и PR“. Пос-
рещнаха ни Цветомира Гечева, председател на
сдружение „Българка“, и Диана Янкова: един от
най-активнитемучленове.

Те разказаха за създаването на Сдружението,
за дейността, която то е осъществявало през годи-
ните, и за благотворителните цели на Организа-
цията.

Нашата първа пресконференция

Клубът по вътрешноучи-
лищни 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.

Училищното радио

Нашата телевизия

Ние се грижим за паметта на историята

Запървата годинаот съществуванетона училищноторадиов
радиоефира се реализираха рубриките „Новини в часа на клас-
ния ръководител“, „Музикално междучасие“, „Честит празник“
и „Етика и естетика“. Наша гордост е рубриката „На тази
дата“, с която доказахме, че сме готови да поддържаме
ежедневенрадиоефир.

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 схе-
ма.

С цел събиране архив на училището, репортажно бяха
заснети събития като посещение в ЦДГ „Здравец“, теат-
рална постановка „Марсианчето“, открити уроци, посе-
щениянаделегациивучилището,пресконференцияпо

Изработени бяха коледно-новогодишно телевизионно
предаване и предаване по случай патронния празник на
училището, филм „Пътуване в спомена“, филм „Коприв-
щица“, филм „Забравени“, предаване „Виртуално пъте-
шествие“. Вече може да видите и имиджов филм за СОУ
„ВасилЛевски“.

проект „Коменски“, акция по почистване на училищния
двор, училищна борса, изпращане на абитуриентите, тържес-
твенактзавръчваненадипломитеидр.

За една година училищният вестник бе издаден в периоди-
ка4брояиединбройдопълнителнопопроект„Енергийнаефек-
тивност“.Ниеобогатихменеговотосъдържаниеисголямоста-
раниеработимзаподобряваненавизиятаму.

Друга дейност на Комисията е електронната страница на
училището. Сайтът промени своя облик, разви се и видимо
подобри своята уеб визия, обогати и прецизира съдържание-
то. Ние се постарахме това да е сайт, информационнонаситен
сновини,събитияиснимковматериал.

Вестник „Междучасие“

Сайт

Ние, като бъдещи журналисти, проявихме голям ин-
терес към Организацията и зададохме много въпроси,
свързаниснейнатадейност: наколкодецаепомогнало
Сдружението досега, как се финансира, как работи с
другисродниорганизацииисобщинаТроян,каквоеес-
теството напредседателската работа, койможеда чле-
нува, защо носи това име. Научихме и девиза на
Сдружението:„Добритеделавинагипораждатдруги“.
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ската организация за ядрени изследвания) и
осъществява програми за обучение на учители пофизика
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
основнитевъпросизавсичковидимоиневидимо.Отгово-
рите имможебищеобяснят
смисъланасъществуването
ни“.

Големият адронен ко-
лайдер (LHC) е уникален на-
учен проект, който няма ра-
вен на себе си по мащаби и
сложност. Той трябва да ре-
ши основните проблеми на
съвременната физика. Цел-
та 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
търсенетонановифизичниявленияизакономерностииз-
вънрамкитенаCMипо-точновопознаванетонаприрода-
таинейнотоединство:отмикросветадограницитенаВсе-
лената.

Намираме се на територията на най-големия уско-
рител на елементарни частици в света. Научният му по-
тенциалеогромен.Внегоработятнад10000учени.От тях
7000 са физици от 108 страни. По време на заниманията
се срещнахме с: доц. Леандър Литов (ръководител на
българскияекип), проф.ВладимирГенчевотИнститутаза
ядрени изследвания, Цанко Спасов от Лабораторията по
експериментална физика и частици, Даниела Кирилова
(космолог), Димитър Балабански, Пламен Яйджиев, Зор-
ницаЗахариева,ДеянЙордановидр.

Едноот най-силните преживяваниявЦЕРНбеслиза-
нетона дълбочина95метрапод земята, припосещението
на една от най-големите установкиCMS (Компактенмюо-
нен соленоид). Българското участие е предимнов този ек-
сперимент. От асансьора по стълби слязохме на най-
голяматадълбочина.Непосредственатаблизостна техни-
ката, с която се реализира експериментът, ми даде
възможност да оценя по достойнство подвига на всички
хора, участваливнеговотореализиране.Физикаивисоки
технологии това е накратко същността на големия колай-
дер, товаенеговатавизитка.

ЕкспериментътCMSепроектирандаработинатери-
торията на най-мощния ускорител с насрещни снопове
протони(LHC).Очаквасе,чепривисокитеенергиинасно-
повете се раждат достатъчно количество Higgs бозони и
масата им ще може да се регистрира по параметрите на
технитеразпади.

ПроектиранетонакалориметъранаCMSиоптими

зирането на неговите характеристики е дело глав-
нонабългарскиспециалисти.

По-голямата част от месинговите плочи за абсор-
бера на централната част на адронния калориметър
(700 тона) и част от абсорбера за крайнитему части (о-

коло 30 тона) са произведени в
България.Товасасамочастотпри-
носитенабългарскитеспециалис-
ти занапредъканасветовнатана-
укаитехнологии.

Пътуването до ЦЕРН бе
свързано с много предизвикате-
лства. Най-голямото от всички бе
да си отговорим на няколко
въпроса:

Каква е ролята на човека
в този свят? – Едновременно гига-
нтски като Вселената, която оби-
таваме,ивсъщотовремемикрос-
копичен като частиците, които го
изграждат.

Кои сме ние? – Частици и
Вселениедновременно.

Койенашиятпът?– ПътяткъмГоляматанаукаи
къмсамитенас…
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