
С К О Р О С Т  
 Скъпи учители и ученици,  

 Това е първо-
то издание на нашия 
училищен вестник. 
В него ще отразява-
ме актуални и инте-
ресни новини, свър-
зани с живота в 
гимназията, както и 
теми, които вълну-
ват всички нас.  

 Започвайки 
работа по нов про-
ект, всеки човек си 
поставя определена 
цел. Целта на нашия 
екип е да превърне 
вестника в трибуна 

на всички, които 
ежедневно работят 
за авторитета на 
училището, да да-
де възможност и 
поле за изява на 
учениците, да ин-
формира и забав-
лява. Всеки месец 
ще поместваме 
всякакви ученичес-
ки бисери, есета, 
стихотворения, 
статии, репортажи 
и интервюта. Ще 
публикуваме и но-
вини за събития, 
които не трябва да 

остават встрани от 
полезрението на 
учениците. Надява-
ме се учениците да 
бъдат активни и да 
се включват с жела-
ние в предстоящите 
инициативи.  

 Ако имате 
въпроси, идеи, кри-
тики или информа-
ция, която желаете 
да споделите, моля 
свържете се с нас на 
имейл: 
savet_ucenici@abv.bg 

 И тази година в 
ПГ по транспорт се 
посрещнаха тържестве-
но коледните и нового-
дишните празници. 
Дойдоха коледари от 
ОУ „Васил Априлов“. 
Зарадваха всички гости 
с песните си, пожелаха 
здраве и берекет през 
новата година.           (продължава на стр.3) 

 В този брой: 

Ще се запоз-
наете с нас и 
нашия екип 

1 

Гост на броя 2, 3 

С аромат на 
Коледа 

3, 4 

Спорт 5 

Конкурси 5 

Забавно 6 

Членове на Учени-
ческия съвет: 
 
VIIIА – Саркис 
Ховсепян, Никола 
Петров 

VIIIБ – Сечил Ахмед, 
Емилия Иванова 

IXА – Преслав Или-
ев, Божидара Георги-
ева 

IXБ – Даниел Вели-
ков, Калоян Йорданов 

XА – Сергей Илиев, 
Павел Парашкевов 

XБ – Драгомир Узу-
нов, Иван Иванов 

XIА – Павлин Тодо-
ров, Даниел Енчев 

XIБ – Свилен Хрис-
тов, Адриян Димит-
ров 

XIIА – Емилиян Ни-
колов, Кристиян Джу-
ров 

XIIБ – Александър 
Георгиев, Денис 
Донев 

Коледно настроение! 



 

 

 

ГОСТ НА БРОЯ 
инж. Радосвета Жекова — Директор на ПГ по транспорт 

 - Подкре-
пяте ли 
нашата 
идея ПГ по 
транспорт 
да издава 
месечен 
вестник? 

 

Напълно 
подкрепям и адмирирам идеята 
на Ученическия съвет за създа-
ването на училищен вестник. 
Работете и сбъдвайте смело 
вашите идеи. Животът в учили-
ще е динамичен! Учениците се 
включват в разнородни инициа-
тиви както в професионалните 
направления, така и в общооб-
разователни и спортни мероп-
риятия. Всички изяви, както на 
учители, така и на ученици 
трябва да бъдат отразени и да 
останат за спомен в архива на 
училището. 
 

 - Вие сте лицето на гимна-
зията. От кога сте директор и 
трудна ли е работата Ви? 

 Ръководя гимназията от 
2005г. Който казва, че е лесно 
да си директор—греши! Това е 
много отговорна и трудна зада-
ча. Носи се отговорност както 
за учениците — техния успех, 
дисциплина, постижения, така 
и за учителите и целия персо-
нал. Трудна е тази професия, 
но любовта към децата и мла-
дите хора ми дава стимул. Да, 
тревогите са много, но на пре-
ден план са хубавите преживя-
вания, положителните емоции 
и постиженията на ученици и 
учители. 

 

- Какво Ви вдъхновява всеки 
работен ден? 

 Вдъхновява ме работата 
с всички вас, с педагогическия 
и непедагогическия персонал, 
работата по проекти. За мен е 
важно микроклиматът в учили-
ще да е приятен за всички, да 
се чувствате добре в класните 
стаи. За това всеки ден тръгвам 

на работа вдъхновена от мисъл-
та, че отивам да правя това, ко-
ето обичам.  

 

- В нашето училище има ду-
ална форма на обучение. Как-
во е Вашето мнение за нея и 
ефективна ли е тя? 

 Това е много добра 
форма на обучение за вас. При 
постъпване в учебното заведе-
ние вие не сте наясно по кой 
път да поемете, какво искате от 
живота. При започване на рабо-
та във фирмите вече се ориен-
тирате, ставате по-амбициозни, 
развивате по-активно мислене, 
преследвате с по-голямо уси-
лие и стремеж целите си. Ду-
алната форма на обучение ви 
дава шанс да опознаете работо-
дателите, да се насочите в про-
фесията, да преследвате цели-
те си и посоката на житейския 
си път. Изключително добра 
форма на обучение е, защото 
учите, едновременно с това и 
работите, а накрая този труд ви 
се заплаща. 

- Какви са очакванията Ви за 
тазгодишния проект по прог-
рама „Еразъм+‘‘? Какво ще на-
учат учениците в Италия? 
Каква е най-важната цел за 
постигане на реализирането 
на проекта? 

 Целта на ежегодно раз-
работваните проекти по програ-
ма „Еразъм+“ е надграждане и 
усъвършенстване на уменията в 
професионалната област, обо-
гатяване на чуждоезиковите и 
културни познания. В Италия 
вие ще се запознаете с култура-
та, правилата, начина на живот, 
законите. Важно е какво ще нау-
чите, защото не отивате толко-
ва на културно мероприятие, 
колкото да „откраднете“ занаят. 
Очаквам бенефициентите да се 
завърнат с креативно мислене. 
Да могат да прилагат научено-
то, да обогатят и надградят зна-
нията и уменията си. 

 

  - Знаете, че Ученическият 
съвет организира Коледен 
благотворителен базар, на 
който се събраха средства. 
Нашата идея е с тях да под-
помогнем организирането на 
екскурзия за учениците. Вие, 
като човек с опит, и на който 
имаме доверие, коя дестина-
ция бихте ни препоръчали да 
посетим? 

 Бих ви препоръчала 
крайломието, посещението на 
исторически места, Домът на 
кирилицата в Плиска, гробни-
цата в село Свещари, Истори-
ческия парк в близост до Варна. 
Около Русе също има много 
места, които може да посетите. 
Моят съвет е да се запознаете с 
историята на Русе и областта. 
За никого не е тайна, че страна-
та ни може да се похвали с не-
вероятно природно и истори-
ческо богатство. Затова, което и 
кътче да посетите, вие ще взе-
мете и частица щастие. След 
повече от 2 години пандемия 
всички ние сме зажаднели за 
природа, пространство и спо-
койствие. 

(продължава на стр. 3 →) 

“Винаги бъдете себе си! 
Винаги се вслушвайте в 

разума! Учете!“ 



 КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ  

 Ученици от всички класове 
запознаха присъстващите с обичаите 
при посрещането на коледните праз-
ниците при българи, турци, роми, 
гърци и арменци.  

 За доброто настроение на 
всички се погрижи Кристиан Ненов от 
9а, който е гайдар и демонстрира си-
лата на българската музика чрез вир-
туозното си изпълнение. Не липсваха 
и коледни късмети, които бяха изтег-
лени посредством забавна рулетка. 
Актьорски талант показаха ученици 
от 8а клас, които пресъздадоха коме-
диен скеч и развеселиха аудиторията. 
Смях и веселие обзе всички присъст-
ващи. 

 Проведе се и традиционната 
надпревара за най-добре украсена клас-
на стая. Първа награда получиха уче-
ниците от 8б клас, с класен ръководи-
тел госпожа Боряна Нечкова. Тяхната 
класна стая беше превърната в същинс-
ка коледна приказка, за което класът 
беше възнаграден с вкусна торта. На 
второ място журито отреди 10б клас, 
които бяха преобразили до неузнавае-
мост кабинета по биология. Трети в 
конкурса са учениците от 9б клас, кои-
то се представиха по възможно най-
добрия начин и получиха заслужен 
приз. Разбира се имаше и поощрителни 
награди за всички класове.  

  

НАЙ-ДОБРЕ 
УКРАСЕНА 

КЛАСНА СТАЯ 
 

I място 8Б клас 
II място 10Б клас 
III място 9Б клас 

Пожелаваме на учениците от ПГ по транспорт винаги да 
бъдат толкова активни в провеждащите се мероприятия. :) 

  - Ако имате магическа 
пръчка, какво бихте про-
менили в професионално-
то образование? 

 Интересен въпрос! 
Бих променила мързела, 
защото неможещи и глупа-
ви хора няма. Има мързели-
ви, непостоянни, има вирог-
лави. С пръчицата бих пре-
махнала тези лоши качества 
и ако може, ще ги обърна в 
положителна насока. Да се 
учи и да се мисли повече. 
Учението дава сили, стимул 
за по нататъшна реализация 
в професията и добра кари-
ера в бъдеще. 

 

  - Как си представяте 
училището на бъдещето? 

 Представям си го 
като голямо, обновено и 

иновативно. Бих се радвала 
да има бивши наши учени-
ци, работещи като учители. 
Целият колектив, учители и 
ученици, да е сплотен и 
едномислещ, както и сега, 
като едно семейство. Кол-
кото и да се учи, идва един 
момент, в който човек е 
нужно да „изпусне парата“. 
Трябва да има емоционални 
моменти — повече игри, 
спорт, извънкласни занима-
ния и представителни изя-
ви. 

 

  - Какво искате да поже-
лаете на учениците от на-
шето училище? 

 Винаги бъдете себе 
си! Винаги се вслушвайте в 
разума. Учете! Бъдете умни! 
Разгръщайте своя потенци-
ал! Правете добро, за да ви 

се връща! Надявам се да 
продължите традицията в 
издаването на месечен вест-
ник. Бъдете здрави и целе-
устремени! 

 

 

 

 

Благодарим на госпожа 
Жекова, че отдели от вре-
мето си! Пожелаваме ú 
здраве и много успехи! 

Интервюто изготвиха: 

Павлин Тодоров—11а клас 
и Сечил Ахмед—8б клас 



Надяваме се тази инициатива да стане традиция във 
времето и да се включват все повече участници! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР 

 За първа година 
в нашето училище се 
проведе благотворите-
лен Коледен базар. 
Идеята дойде от 11а 
клас. Заедно с госпожа 
Йорданка Великова те 
се организираха и де-
монстрираха, че са доб-
ри не само в професио-
налното си направле-
ние, а имат изявени и 
кулинарни заложби. 
Представени бяха раз-
нообразни сладки и 
солени изкушения. В 

базара се включиха и ня-
кои учители, които пока-
заха таланта си в кулина-
рията. На символична цена 
всички се насладиха на 
приготвените вкусотии. 
Събраната сума от базара 
се предостави на Учени-
ческия съвет. Те едино-
душно решиха да се под-
помогне организирането 
на екскурзия през пролет-
та. Дестинацията все още 
се уточнява, но със сигур-
ност ще е забавно и инте-
ресно за всички.  

От златните ръце на нашите ученици и учители! 

 

Не е достатъчно само храна за тялото. 
Нужна е храна за душата!  

Благодарим на всички, 
приготвили тези кулинарни 

вълшебства!  
 

„Едно от най-чудесните 
неща в живота е, че 
периодично трябва да 

поспираме с работата, с 
която сме се захванали, за 
да посветим вниманието си 

на храненето.“ 
 Лучано Павароти 

Благодарим на всички участници за 
вкусотиите, с които се насладихме! 

  



 В нашето училище 
спортът е на особена почит. 
Участваме в отборни или инди-
видуални спортове, които ни 
носят и много ползи, освен 
физическа активност. Спортът 
ни помага да бъдем здрави, да 
придобиваме увереност и са-
мочувствие, както  и ни моти-
вира за постигане на по-добри 
успехи в училище.  

 Включваме се в различ-
ни спортни мероприятия и със-
тезания. Ежегодно се провеж-
дат турнири по волейбол, фут-
бол, бадминтон, тенис на маса, 
БДП. Наши съученици имат и 
индивидуални изяви в спорто-
ве, които тренират.  

СПОРТ 

ФОТОКОНКУРС  

 Във връзка с отбелязването на Световния ден на 
водата — 22 март, Ученическият съвет към ПГ по транс-
порт обявява фотоконкурс на тема „Водата през моите 
очи“. Изисквания към снимките НЯМА! Моля, изпращай-
те своите творби на имейл: savet_uchenici@abv.bg 

ФОТОКОНКУРС  

Народно читалище „Св. св. Кирил и 
Методий 1985“ обявява фотоконкурс 
на тема: „БЪЛГАРИЯ“ за ученици от V 

до XII клас. 

Изпращането на снимки да бъде на 
електронната поща на читалището: 

chitalishtekm@gmail.com 

За повече информация — каб. 208 

К о н к у р с и  

Предстоящи 
турнири 

 
Февруари 
Бадминтон 
Тенис на маса 
БДП 
 
 
Април 
Футбол 
 
УСПЕХ, 
МОМЧЕТА! 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

Конкурс за ученици по превенция на нар-
команиите 

“Човекът – свободен и независим” - 
разказ, есе, стихотворение, рисунка, 

пострер, мултимедийна презентация. 

За повече информация — каб. 208 

 Този месец се състоя ежегодното състезание по волейбол. Това е отборът ни, който се пред-
стави достойно и внесе много добро настроение на терена. 



savet_uchenici@abv.bg 

Нашите репортери 

 

☺ ☺ ☺ ЗАБАВНО ☺  ☺   ☺ 
 

 - Повиках ви в училище, защото си-
нът ви се държи безобразно. 
 - Той и вкъщи е същото лайно, но аз 
не ви викам! 

 
- Тоше, какво е магаре? 
 - Магаре, госпожо, е кон, който е за-
вършил online училище! 
 
 
 Катаджия спира кола за превишена 
скорост и казва: 
- Максималната скорост е 50км/ч, а вие 
карахте с 90км/ч. За къде така бързахте? 
- Да ви донеса ей тези двадесет лева...  
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