
С К О Р О С Т  
 ВАСИЛ ЛЕВСКИ — 150 ГОДИНИ 

БЕЗСМЪРТИЕ 

 Има една личност в 
българската история, приета 
от цяла нация за герой. Това 
е Васил Иванов Кунчев — Ва-
сил Левски. Ние, учениците 
от ПГ по транспорт, изразих-
ме своята почит към делото 
на най-великия българин за 
всички времена. Под вещото 
ръководство на госпожа Вик-
тория Пенева в гимназията се 
проведоха множество дей-

ности, с които от-
белязахме 150—
годишнината от 
обесването на 
Апостола.  

 Учениците 
от 8а и 8б клас се 
включиха активно 
в инициативата за 
отбелязване на го-
дишнината от ги-
белта на Дякона. 
Гимназистите ре-
цитираха Ботевата 

елегия „Обесването на Васил 
Левски“.  

 Изграждането на нацио-
нална идентичност и чувство 
за гордост винаги е било при-
вилегия за училището и вяр-
ваме, че с участието си сме 
допринесли за достойното от-
белязване на събитието.  

 

 

 За да поче-
тем паметта на 
Апостола на свобо-
дата, в ПГ по тран-
спорт се организи-
ра спортно състеза-
ние под надслов 
„Лъвски скок“. Съг-
ласно регламента 
му, ученици изпъл-
ниха скок на дъл-

жина с два крака от 
място. Участници в 
надпреварата бяха 
девет ученици от 9 
и 10 клас. Победи-
тел е Иван от 10б 
клас, който постиг-
на резултат от 
240см. 
(резултати на останали-
те участници на стр. 3)  
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Седмица, 
посветена на 
Васил Левски 
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• Спорт 7 

• Забавно 8 

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 

„ЛЪВСКИ СКОК“ 



 

ГОСТ НА БРОЯ 
Евгения Рашкова — зам.-директор на ПГ по транспорт 

 - Здравейте, 
госпожо Рашко-
ва! Ние сме ре-
портери от уче-
ническия вест-
ник ,,Скорост‘‘. 

Днес ще Ви притесним и 
ще Ви отделим от натова-
реното ежедневие с някол-
ко въпроса. Знаем, че ра-
ботата Ви е много отго-
ворна. 
- Какво Ви вдъхновява 
всеки работен ден? 
 Вдъхновяват ме най-
вече учениците. В учили-
ще всеки ден е различен, 
интересен, динамичен. Ни-
кога не знаеш какво те 
очаква и как ще премине 
денят ти. Работата ни е 
разнообразна и интересна, 
а аз съм човек, който не 
обича скучните неща. Чо-
век съм на динамиката. Да 
си учител е приключение! 
- Какво е нещото, което 
не харесвате в образова-
телната система и искате 
да промените? 
 Искам да променя 
бюрократщината. Натруп-
ването на голямо количес-
тво излишна документация 
води до загуба на енергия 
от страна на учители и 
персонал. Енергия, която 
би трябвало да се вложи в 
друга посока. Това е нещо-
то, което не харесвам и 
ако мога, бих променила. 
- Вие сте били учител 
по математика в гимна-
зията. Кой стол Ви е по 
на сърце — учителският 
или директорският? 
 Аз все още съм учи-
тел! Няма бивши учители! 
Да съм преподавател ми 
харесва повече и ми дос-
тавя по-голямо удоволст-

вие, отколкото камарите с 
хартия, в които сме затру-
пани. 
- Как протича един Ваш 
свободен ден, далеч от 
училището? Имате ли 
хобита, спортувате ли? 

 
Ако ходе-
нето по 
природни и 
историчес-
ки забеле-

жителности е спорт, то 
значи аз съм спортна на-
тура. Има ли почивен ден, 
съм извън града. Обичам 
да ходя на нови места, да 
виждам нови неща, но 
имам и любими дестина-
ции, които посещавам по-
често и се връщам отново. 
Едно от тях е Соколският 
манастир. Там витае неве-
роятна атмосфера, която 
ме зарежда положително.  
- Това ли беше детска 
Ви мечта — да работите 
в образователната систе-
ма? 

 Не! 
Никога не 
съм си 
предста-
вяла, че 
ще бъда 
учител. 
Моята 
препода-

вателска дейност старти-
ра в ПГ по транспорт, ко-
гато бях на 34-35 години. 
Никога не съм сменяла 
училището за друго. Така 
се стече животът ми. За-
това винаги казвам на сво-
ите ученици — учете, за-
щото не се знае къде и 
какво ще ви потрябва. 
Всички привилегии, кои-
то можете да вземете от 
нашето училище, са ог-

“Аз съм 
човек на 

динамиката!“ 

ромно предимство при 
стартирането на една добра 
кариера. 
- Бихте ли заменили про-
фесията на заместник-
директор с друга? 
 Да, бих я заменила 
само и единствено като 
учител! 
- Кой беше любимият Ви 
предмет в училище? 
 История и математи-
ка. От двата предмета пред-
почитах историята. Класна-
та ми беше учител по исто-
рия и в последствие спрях 
да обичам предмета. Много 
зависи от преподавателя 
коя ще е любимата ви дис-
циплина. Затова в нашето 
училище математиката е 
любим предмет! :) 
- Отличничка ли бяхте 
като ученичка? 
 Да! 
- А като студент? 
 Да! 
 - Ще пожелаете ли нещо 
на учениците или учите-
лите в ПГ по транспорт? 
 Желая ви да вземете 
всичко, което предоставя 
нашата гимназия. Това е 
едно от нещата, поради ко-
ито сте избрали училището 
ни. Искам всички да се взе-
мат всичко! Да се дипло-
мират успешно и да сме но-
мер едно. На учителите по-
желавам както и досега да 
идват с желание на работа, 
да си обичат професията,  
да са спокойни и винаги 
така отдадени към учени-
ците си. На всички пожела-
вам здраве, късмет и благо-
получие.  
 
Благодарим на госпожа Рашко-
ва, че отдели от времето си! 
Пожелаваме ú здраве и успехи! 
Интервюто изготвиха: 
Павлин — 11а и Сечил — 8б  



УЧЕНИЧЕСКА ИЗЛОЖБА 

„ЛЪВСКИ СКОК“  

Резултати от състезанието 
„Лъвски скок“ 

Иван 10б — 240см 

Драгомир 10б — 222см 

Йордан 9б — 201см 

Павел 10а — 200см 

Азис 9а — 192см 

Преслав 9а — 181см 

Даниел 9б — 159см 

Здравко 10а — 158см 

Тургай 9а — 150см 

Благодарим на участниците за достойното 
представяне и им желаем още победи и 

успехи! 

 Левски ни завещава уроци по чест, достойнство 
и безсмъртие! Учениците знаят, че не всички могат 
да бъдат шампиони, но могат да бъдат истински и 
достойни хора. 

 Ученическа изложба с 
рисунки и графики, изработени 
от наши ученици, бе открита 
във фоайето на гимназията.  
 Творбите напомнят, че 
много имена могат да се 
забравят, но Левски е в сърцата 
ни! За народа той е не само 
герой. Той е светец! Онзи най-
скъп син, пред  когото майка 
България винаги е стояла на 
колене задавена от гордост и 
сълзи! 

              (продължение на стр. 4→) 



Викторина между учениците от 9 и 10 клас 

Поклон пред теб, Апостоле! 

 В ПГ по 
транспорт се про-
веде надпревара, 
посветена на жи-
вота и делото на 
Васил Левски. В 
нея деветокласни-
ци се изправиха 
срещу десеток-
ласници, за да 
премерят своите 

знания в образова-
телна викторина и 
сглобяване на пъ-
зел с известни не-
гови мисли. Състе-
занието беше изк-
лючително оспор-
вано, донесе много 
емоции на участни-
ците и на организа-
торите, както и по-

„Дела трябват, а не думи!“ 

 

УЧЕНИЧЕСКА ИЗЛОЖБА 

беда на уче-
ниците от де-
сети клас, ко-
ито получиха 
заслужени 
награди. 



 В България наци-
оналното състезание 
„Най-добър млад авто-
монтьор и водач на 
МПС“ се провежда от 
2008 г. и е част от 
състезанията по про-
фесии, организирани 
от Министерство на 
образованието и нау-
ката. От тогава ПГ по 
транспорт ежегодно 
участва в провеждане-
то му. Не са една и две 
годините, в които зае-
маме челно място в 
надпреварата.    

Национално състезание  
"Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" 

(училищен кръг)  

УСПЕХ, МОМЧЕТА! 

 От 15.02.2023г. до 
17.02.2023г. в ПГ по 
транспорт се проведе 
училищен кръг на със-
тезанието. По регла-
мент участниците пре-
минават през три етапа 
- теоретични тестове, 
кормуване и практика. 
За регионалния кръг, 
който ще се проведе в 
Силистра, се класираха 
първите трима участни-
ци:  

Емилиян Николов 

Велислав Бенев 

Габриел Кирилов 



Св. Валентин & Трифон Зарезан 

 Февруари е месецът на любовта и виното. Представители на Уче-
ническия съвет направиха проучване сред 8, 9 и 10-те, класове и уста-
новиха, че в гимназията е предпочетен Денят на лозаря. От анкетира-
ните 126 ученици, 45 клонят към Свети Валентин и 81 са за Трифон За-
резан. В специално изработена кутия, ученици и учители имаха въз-
можност да поставят благодарствени валентинки, чрез които да изка-
жат любовта, уважението и приятелството към скъп човек. Благодарим 
на всички, които се включиха в празника. Желаем любов в сърцата и 
щастливи мигове на всички наши съученици, учители и целия персо-
нал на гимназията. 

 

Д Е Н  Н А  Р О З О В А Т А  
Ф Л А Н Е Л К А  

  Всяка последна сряда от месец 
февруари отбелязваме Световния ден 
против тормоза в училище, известен 
като "Ден на розовата фланелка!". Пре-
ди първия учебен час представители на 
Ученическия съвет, заедно с госпожа 
Деси Атанасова, посрещнаха ученици и 
учители с усмивка и раздадоха стикери 
с надслов „Не на тормоза“. Напомниха, 
че ние сме тези, които можем да про-
меним живота към по-добро.  



 На 18.02.2023г. се проведе общински 
кръг на Националното състезание по безо-
пасност на движението по пътищата. Учени-
ците от ПГ по транспорт, които взеха учас-
тие са:  

Лияна Георгиева—8а клас 

Максим Габров—8б клас 

Павел Парашкевов—10а клас 

Емил Стефанов—10б клас 

 Отборът ни се представи блестящо и 
спечели четвърто място. Участниците полу-
чиха специална похвала за отлично справяне 
с теоретичната част. Пожелаваме призово 
представяне на възпитаниците на ПГ по 
транспорт в следващите състезания! 

СПОРТ 

Предстоящи турнири 
 
Април 
Футбол 
 
УСПЕХ, МОМЧЕТА! 

III МЯСТО ЗА ПГ ПО ТРАНСПОРТ В ТУРНИРА ПО БАДМИНТОН 

Браво, момчета! 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА 



savet_uchenici@abv.bg 

Нашите репортери 
 
Павлин Тодоров 
11а клас 
 
Сечил Ахмед 
8б клас 

 

☺ ☺ ☺ ЗАБАВНО ☺  ☺   ☺ 
 

 

 В Габрово: - Сине, кажи на госпожата си по геогра-
фия, че няма да ти купя нов атлас, докато обстановката в 
света не се успокои...  
 
 
 
  
Учителят: - Знаеш ли защо ти писах двойка? Ученикът: - 
Погледнете се, господине! Пишете двойки наляво и надяс-
но, а сам не знаете защо!  
 
 
 
 
 
 
- Сине, ти защо имаш двойка по математика? - Ами, госпо-
жата каза да намеря Х, а аз не можах! -Да му се не види, тоя 
Х още ли не са го намерили, и по мое време го търсиха!  

 
СКОРОСТ  Брой 2          Страница 8 

Очаквайте през Месец Март! 

• Отбелязване на 3 март! 

• Провеждане на регионален кръг на на-
ционалното състезание „Най-добър 
млад автомонтьор и водач на МПС“! 

• Още много изненади! 
 




