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Здравейте, приятели! 
Пред вас е първия брой на училищен вестник създаден от групата 

“Журналистическо творчество”, сформирана по проект на МОН - 
BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 
знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Целта на начинанието е да изложи още една гледна точка по теми на нашето 
време – това на учениците и учителите от ПГХРТ”Цар Симеон Велики”, 
гр.Провадия. Единствено от нас зависи  дали този проект ще успее. Нека поне 
за миг да загърбим различията и апатията, да забравим обидата и фалша и да 
работим заедно за бъдещето на нашето любимо училище. УСПЕХ!       

Ръководител на група  „Журналистическо творчество”  
 

 

       
 
 

 

  
 

 УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

 БРОЙ 1                                        ПГХРТ” Цар Симеон н Велики” гр.Провадия           Януари, 2018г.  ЦЕНА 0.30лв. 
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Журналист:/Ж/: От кога сте Директор 

на училището? 

Директор/Д/: от месец април 2015г. 

Ж.:Как виждате бъдещето и развитието 

на училището? 

Д: Голямото ми желание е в период от ня-

колко години напред, да се преместим в 

нова сграда, да имаме едно по-голямо 

училище  с по-добра спортна база също 

така и  оборудвани учебни кабинети, къ-

дето ще  е по-лесно и интересно да се изу-

чават тайните на професиите.  

Преди всичко бъдещето на училището за-

виси от нас и  това какво ще направим за 

едно по-добро развитие. 

Ж: Трудно ли Ви е да сте Директор? 

Д: Не е лесно! Въобще не е лесно! 

Ж: Какъв ученик сте били? 

Д: Ако говорим за успех - бях отличник на 

класа, а пък ако говорим за това дали съм 

правил бели- да правил съм! 

Ж: За какво сте мечтали тогава! За тази 

професия ли мечтаехте или за нещо дру-

го? 

Д: Директор не е професия, Директор е 

длъжност! Професията е учител!  Не мога 

да кажа, че мечтата ми е била да стана 

учител. 

 

 
 

Така се стекоха събитията, че избрах да 

бъда учител и то с предмет, който не е 

особено популярен сега  сред вас - химия. 

Между другото тогава, когато аз учих в 

университета,  тази дисциплина " химия" 

се изучаваше от по-малко студенти, поне-

же е наистина много труден предмет. 

Ж: Доволен ли сте от това, което сте 

постигнали  в живота си до сега? 

Д: Да, доволен съм! Най-важното нещо, 

което човек може да постигне в живота си, 

това е да има добро семейство, деца, да 

види как тези деца порастват, как се реа-

лизират, как самите те стават родители.  

Ж: Как се справяте с конфликтните уче-

ници? 

Д: Директорът на едно училище има не 

малко средства за справяне с всяка една 

ситуация. Разбира се всички действия, 

които се предприемат са регламентирани в 

Законите и Наредбите. Освен това, колко-

то и да е способен един Директор, колкото 

и да е силен, той никога сам не може да 
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постигне оптимален резултат. . Затова в 

училището имам екипи, състоящи се от 

учители с които работим заедно. Освен 

това се използват и възможностите, които 

предоставят другите институции като 

Агенция Социално подпомагане, отдел 

Закрила на детето, Районно полицейско 

управление, община Провадия и др.  

Как се справяме в училище? - вие ще ка-

жете!  За сега не е имало тежки инциденти 

,слава богу, в гимназията, за които да се 

налага да си съдействаме с другите инсти-

туции. 

 

 
 

Сами виждате какво се случва в други 

училища в страната и за жалост понякога 

се стига и до смъртни случаи. Дано тук да 

нямаме подобни инциденти. До момента 

се справяме с нашите вътрешни екипи, 

които сме сформирали 

 

По- доброто бъдеше и просперитет на 

гимназията зависи от всички нас!. 

 

Край. 

 
 

 

 

Всички от групата 

Журналистическо творчество, 

благодарим на Г-н Тодоров за 

отделеното време и внимание! 

 
 

 

 

 

 

Снимковият  материал е благодарение на 

Клуб “Фотография” , сформиран  също 

по проект на МОН - BG05M2OP001-

2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)“ – 

финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове с ръководител 

Светла Вълчева. 
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Представяме Ви  информация за всички 

публични изяви на групите сформирани 

по проект на МОН - BG05M2OP001-

2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“  

 

На 06.12.2017 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Мънисто" –      

 

  
 

Клубът е сформиран по проект на МОН - 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишава-

не на мотивацията им за учене чрез дей-

ности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ с 

ръководител Наталия Стефанова. 

 

Аксесоарът е това, което превръща обик-

новеното в завършено, атрактивно, убеди-

телно. Учениците от клуб „Мънисто”, 

проявяват находчивост, изобретателност и 

импровизации, като едновременно с това 

се забавляват, показвайки идеите си за 

бижуто като аксесоар. 

 

На 27.11.2017 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Фотография" – 

 
 

– Фото сеанс на изявени ученици. Клубът 

е сформиран по проект на МОН - 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишава-

не на мотивацията им за учене чрез дей-

ности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ с 

ръководител Светла Вълчева. 
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Членовете на клуб "Фотография" подбра-

ха и отпечатаха снимки, направени от тях 

и отразяващи училищния живот. Най-

сполучливите са подредени в изложба.  

 

 

 

На 11.12.2017 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Бит, традиции и 

културно изкуство" - 

 

 
 

презентация на тема " Етнография в сним-

ки ". Клубът е сформиран по проект на 

МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Разви-

тие на способностите на учениците и по-

вишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ с 

ръководител Римма Димитрова.  

 
Учениците от клуб "Бит, традиции и ку-

линарно изкуство" представиха презента-

ция на тема:"Етнография в снимки". Кра-

сивите народни носии, с които бяха обле-

чени момичетата и момчетата, внесоха 

много колорит и настроение сред участ-

ниците.  

 

На 20.12.2017 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Сомелиерство" 

 

 
на тема "Поднасяне на чаша вино по слу-

чай Новогодишните празници".  
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Клубът е сформиран по проект на МОН - 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишава-

не на мотивацията им за учене чрез дей-

ности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ с 

ръководител Светлана Иванова. Ученици-

те приготвиха новогодишна баница с къс-

мети на своите гости и презентираха вино 

„розе“ от различни винарски региони. 

 
 

 

На 22.12.2017 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Журналистическо 

творчество" – 

 

 
Отразяване на Коледното тържество в 

ПГХРТ. Клубът е сформиран по проект на 

МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Разви-

тие на способностите на учениците и по-

вишаване на мотивацията им  

за учене чрез дейности, развиващи специ-

фични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“ с ръководител Невелина Нел-

кова.  

 
Членовете на клуб "Журналистическо 

творчество" взеха интервюта от участни-

ците в Коледното тържество. Задаваха им 

въпроси за отминаващата година и за 

предстоящата нова. 

 

 
 

Общо за проведените интервюта; 

Ж- Харесвате ли  коледното парти? 

У - Да ! 

Ж - С какво ще  запомните 2017 година ? 

У - С много смях  и любов. Както и  с  

много  хубави моменти . 

Ж - Какво ще  пожелаете на съучениците 

и на учителите си за  новата 2018 година? 

У- Да  са  живи, здрави   и  много   щаст-

ливи! И  учениците  да слушат. 
 

 



брой 1                                                         междучасие                                                                                                         

 

                                  

7 

 
http://pghrt.idwebbg.com/ 

 
  

 

На 22.12.2017 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Моден диктатор".  

 
 

Клубът е сформиран по проект на МОН - 

BG05M2OP001-2.004- 0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишава-

не на мотивацията им за учене чрез дей-

ности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ с 

ръководител Надя Великова.  

 

 
 

Представени бяха вариации на “Vintige –

грим”. Беше използвана цветова гама от 

80-те и 90-те години на миналия век.  

 
 

На 04.01.2018 г. се проведе първата пуб-

лична изява на клуб "Здравословно хра-

нене" – презентация на тема "Здравослов-

но хранене". 
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Клубът е сформиран по проект на МОН - 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишава-

не на мотивацията им за учене чрез дей-

ности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ с 

ръководител инж.Валентина Железова. 

 

 
 

Презентацията изготви и представи пред 

своите съученици Женета и протече под 

мотото: 

• Нека храната Ви бъде лекарство и лекар-

ствотохрана; 

• Ям за да живея, не живея, за да ям       

 

На 15.01.2018 г. се проведе първата 

публична изява на клуб "Баскетбол" – 

 

 

Баскетболен турнир. Клубът е сформиран 

по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-

0004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час с ръководител 

Веселка Христова. 

Мачът беше изключително оспорван и 

завърши с равен резултат. На участниците 

бяха раздадени грамоти.  
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На 30.10.2017 г. ученици от 9 до 12 клас 

при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" взеха 

участие в "Крос Овеч".След проведеното 

състезание отличия получиха:  

 

 
 

Недялко от 11 б клас - 2-ро място; 

Рениха от 9 а клас - 3-то място; 

Мийрем от 9 б клас - 4-то място; 

 

 

 
 

На 10.11.2017 г. в Природния музей на 

горско стопанство град Провадия се про-

веде Общински фестивал "Есенен листо-

пад", организиран от Център за подкрепа 

за личностно развитие Общински детски 

комплекс. Учениците от СИП Химия и 

природа при ПГХРТ-Провадия взеха учас-

тие в направление "Есенен колаж". 

Независимо и компетентно жури оцени 

творчеството на участниците.  

 

 

 
 

Кметът на град Провадия-инж. Филчо Фи-

лев-награди изявените ученици с грамоти. 

Селена, Минка, Атанаска, Росица, Габри-

ела и Мийрем спечелиха 2-ро и 3-то място 

за Есенен колаж. 
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На 30.11.2017 г. в спортна зала - Варна се 

проведе Кулинарен Никулденски фести-

вал. Учениците при ПГХРТ "Цар Симеон 

Велики" се класираха на 3-то място в 

двете категории: за оригинално предяс-

тие подходящо за Никулденската трапе-

заа и за основно ястие - Традиционен 

пълнен шаран, но по собствена рецепта. 

Лъчезар Живков Жечев от 11 Б клас и 

Радослав Димитров Радославов от 12 Б 

клас презентираха ястията пред автори-

тетното жури като достойни бъдещи рас-

торантьори.  

 
 

На 21.12.2017 г. на тържествена церемо-

ния в зала 119 при Община Провадия 

ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Вели-

ки“ получиха дипломи и грамоти във 

връзка с инициативата „Направих добри-

на“

 
Носители на годишната награда на Об-

щина Провадия и МКБББМН „Направих 

добрина 2017г“ са:  

Андреа Пламенова 9А клас 

Селена Стоева 9Б клас 

Божидар Денев 9 Б клас  

 

 
Специална награда „Пример за подръжа-

ние“ получи Джимил Шидеров от 12 А 

клас 

 
Грамота „Направих добрина“ получиха:  

Пламена Добрева 8 А клас  

Надежда Стоянова 11 А клас  

Деница Христова 11 А клас  
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Училището се гордее с Вас ученици!!! 

Дано примера Ви  е  дал стимул  на хо-

рата, за да може всеки да прави добри-

ни и да бъде удовлетворен от това, че е 

направил другиго поне малко щастлив! 

 

 

 
 

 

 

Аплодисменти за: 

  

Недялко Недялков- 11б клас ;  

Станислав Михайлов- 10б кла;  

Гюлджан Али- 10а клас   

 

Завоювали първо,второ и трето място на 

общинския рецитал посветен на 170 го-

дишнината от рождението на гениалния 

поет и революционер Христо Ботев.  

Рецитаторите от нашата гимназия поко-

риха сърцата на публиката и заслужиха 

високата оценка на журито. 

 
 

Поздравления за учениците ни! Про-

дължавайте да сте любознателни и  

творчески настроени! Гордеем се с 

Вас!  Няма нищо по-ценно , по-полезно  

и  по-приятно от четенето на кни-

ги!!! 

 

 

Преди коледната ваканция беше 

обявен конкурс за есе, стихотворение и 

рисунка на коледна тематика. 

 

Ще Ви представим най-добрите произ-

ведения! 

 

Весели Празнци. 
 Винаги когато наближава Коледа, за-

почваме да се чувстваме по различен на-

чин. Този празник е най-тихият и светъл 

ден в годината. Древните вярвали, че в 

този миг се ражда Слънцето. И в настоя-

щето, очаквайки Коледа, сякаш всяка го-

дина се приготвяме да приемем неговата 

светлина в себе си.   Рождество Христово 

не е само ден, на който си подаряваме 

любими и желани вещи. Той е времето, в 

което се обръщаме към близките си, за да 

им дарим обичта си, за да им покажем, че 

те са най-важната част от живота ни.    
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 Коледа е празник на семейството, на то-

плината между хората, на нейното спо-

деляне помежду им. Той не е изпълнен с 

фойерверки и оглушителна музика. По-

скоро е мълчаливо посрещане на едно 

свято раждане. Свързан е с идването на 

нов живот, затова в него има тиха почит 

и смирение пред съкровеното събитие. 

Изпълнен е с притихнала радост пред 

очакването на един разтварящ се в тайн-

ственост свят.       

    Светлината на Коледа е толкова 

въздействаща, че ни кара да се обърнем 

към себе си и да се запитаме за всичко, 

което е чудо за нас. Това ни прави част 

от нейната магия. Сядайки около колед-

ната трапеза, ние преживяваме необик-

новеното рождение заедно. Споделената 

радост е по-силна и заразителна. Духът 

на Коледа оживява, когато всеки от нас 

носи частица от нея в сърцето си. Когато 

всеки от нас срещне обичта на човека до 

себе си.              

 Празникът Рождество Христово не е в 

скъпите подаръци. Той е в това да напра-

виш някого щастлив. Всеки човек е спо-

собен на добри дела. Ако не сме сторили 

поне едно, Коледа е подходящ момент да 

опитаме да изпълним пропуснатото. Не 

защото така трябва, а защото това ще на-

кара и нас самите да се почувстваме ща-

стливи.            

 Духът на Коледа проблясва в мига, в 

който дарим усмивка, в който подадем 

ръка. Когато накараме някого да се по-

чувства добре или да изпита радост от 

живота. Само тогава силата на празника 

се ражда в нас и ни прави щастливи.                                                                                      

.                 Паскал Паскалев от 8а клас 

 
Коледа е! 

Коледа е!  Хората стават по–добри ,по   

улиците хората са  забързани ,едни тичат 

за  подаръци ,други  търсят  продукти  за 

приготвянето на  празничната трапеза. А 

трети  просто  се  разхождат  под  пада-

щите  снежинки. По  Коледа  всички  

стават по –добри ,злото  изчезва . По  

Коледа  стават  чудеса  ,но чудесата ни 

сътворяваме самите ние.Чудо е  самото 

настроение ,чудо са и  топлите  взаимо-

отношения , украсените елхи, на Коле-

да,едни  мечтаят  за богатство  ,друг за 

любов  ,а  трети просто иска  близките им 

да са живи и  здрави. Аз  мечтая  да има  

любов. Искам  тя   да е  навсякъде  и  да 

трае вечно. Искам  да има  истинско при-

ятелство  без лицемерие и подлост. Ис-

кам   да  няма  лъжи, мечтите  дали  се  

сбъдват  по Коледа  ,не  зная. Но  тази  

година ще проверя  ,и ако  моята   мечта 

се сбъдне ,бъдете сигурни ,че ще разбе-

рете.Най–малкото по  усмивката  на  ня-

кой  вечно  намръщен. Весела Коледа. 

                 Мийрем Йосуфова от 9б клас 
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Моята коледа! 

 

Преди да дойде коледа ние купуваме ук-

раса за нашата къща и за  елхата. Съби-

раме се цялото семейство и украсяваме 

нашата къща. С моята сестра Селена из-

мисляме изненада за нашата баба за рож-

дения й ден. За да бъде истинска коледа 

нужно е истинско семейство с топли ус-

мивки. Аз се чувствам прекрасно на Ко-

леда защото се събираме цялото семейс-

тво,когато погледна към прекрасното се-

мейство на трапезата как всички са ус-

михнати и щастливи, кара ме да се чувс-

твам спокойна и горда. С нетърпение ча-

кам да дойде другия ден, събуждам сест-

ра си и бягаме облечени с пижамите към 

елхата и взимаме нашите подаръци, пог-

леждам към моята сестра Селена в нея 

виждам топлата усмивка и това ме кара 

да се чувствам щастлива. Весела коледа! 

            Маргарита Недялкова от 8а кл 

 

 

 
 

Пламена Добрева 8 А клас 

 

 

 

Малко забавление-вицове 
 

• Хотел. Двама подпийнали се при-

ближават към рецепцията: 

- Колко струва стаята в този сви-

нарник? - пита единият. 

- За една свиня 30, за две - 60... 

 

• Мъж се опитва да си наеме стая в 

хотел: 

- За съжаление, нямаме свободни 

стаи! - казва му рецепционистката. 

- Ами, ако например, дойде Брад 

Пит, ще намерите ли стая за него? 

- Разбира се, за него винаги ще на-

мерим! 

- Добре тогава, дайте ми я на мен, а 

пък той ,така или иначе няма да 

дойде! 
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СРЕДСТВАТА СЪБРАНИ  

ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА  

УЧИЛИЩНИЯ 

ВЕСТНИК ЩЕ БЪДАТ 

ПРЕВЕДЕНИ ПО 

СМЕТКАТА НА 

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 

КАМПАНИЯ 

«БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА», 

КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА 

ЦЕЛОГОДИШНО! 

 

ТЕМА НА „БЪЛГАРСКАТА 

КОЛЕДА” 2017/2018 „В 

ПОДКРЕПА НА СПАСЕНИЯ 

ДЕТСКИ ЖИВОТ” 
 

През изминалите 14 години 

подпомогнатите от „Българска-

та Коледа“ деца са преодолели 

критично здравословно състоя-

ние. Най-честите причини - ри-

скви новородени, деца с тежки 

заболявания, с вродени мал-

формации, преживяни тежки 

инциденти, инфекции, и др. По-

следващите грижи за здравето 

на тези деца съществено подоб-

рява тяхното състояние и нама-

лява случаите на тежко инвали-

дизиране или загуба на безце-

нен детски живот. Налице е не-

обходимост от подпомагане на 

детското здравеопазване в об-

ластите, свързани с осигурява-

нето на  

продължително лечение и реха-

билитация на деца с различни 

заболявания за възстановяване 

на тяхното здраве.Затова  пет-

надесетото издание на благо-

творителната инициатива 

„Българската Коледа“ е посве-

тено на спасения детски живот, 

като насочва своите усилия да 

помогне в грижата за про-

дължителното лечение и актив-

ната рехабилитация. 

 

 

 

Очаквайте следващото издание 

на вестник «Междучасие « през 

месец  юни

 


