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В секундите, надбягани от пулса на сърцето, 
пристига сняг на прага ни и става светло. 
Приижда с гръм и музика, облечена във бяло,  
среднощната илюзия да почнем отначало, 
да сложим ясна граница на своя ден  предишен, 
и върху чиста страница – ден първи да напишем. 
След празничните истини в пространствата далечни, 
ще срещнем нови истини и хора по-човечни. 
Тревоги ще изпитаме, ще се стремим към нови цели, 
В нощта прииждат дните ни като снежинки бели. 

 
 

Весела Коледа и Щастлива Нова година, скъпи съученици! 
СИП „Журналистика” 

 

 
В кошарата на бедните пастири в 
такава нощ Христос се е родил. 
И днес пак търсим светлите му 
дири, 
и вярваме, че свят човек е бил. 
Със Коледната приказка на баба 
потегляме насън към Витлеем, 
а в приказките както подобава 
пред нищо трудно няма да се 
спрем. 
А в стаята елхата 

във приказна позлата 
ни чака да се върнем 
от сладкия си сън.  
Свещичките догарят, 
очите още парят, 
В прозорците отеква 
красив камбанен звън!  
Отеква красив камбанен звън! 
Коледа! Коледа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В броя ще 
прочетете : 
 
В кошарата на 
бедните пастири 
 
Снежно утро 

Виктория 
Атанасова 

 
Именни дни през 
месец  декември 
 
Зодиакалните 
знаци през 2013г. 
 
Коледни 
пожелания 
 
Хроника на 
културния живот  в 
Професионалната 
гимназия 
 
Животът обича 
непушачите 

Живомир Бодуров, 
Александър Жеков 
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Снежно утро 

 
Детски смях, радостни викове, песен на празнични звънчета. Събуждам се и с любопитство 

поглеждам през прозореца. Потърквам очи и осъзнавам, че не е сън. Бялото вълшебство пред погледа 
ми е реалност. Дългоочакваният първи сняг най-после е тук, а най- нетърпеливите вече са навън и му се 
радват.  

Няколко деца с топли шалове и ръкавици заравят пръсти в пухкавия сняг, други две тичат към 
тях с шейни и ги подканват за първите снежни игри. Тази весела глъчка, разнасяща се над нашата 
улица, ме накара да грабна палтото си, да изляза и да усетя снега. Омагьосана от красивото 
представление на снежинките, тръгвам напред по улицата. Всичко напомня за идващата коледа. 
Фасадите на сградите са обсипани с хиляди лампички, голите клони на дърветата са скрити в празнична 
украса. От къщите се носи аромат на канела и коледни сладкиши.  

Вървейки, виждам празничното настроение на част от хората, с които се разминавам по 
улицата. Усмихнати, те влизат в магазините, за да купят подаръци за близките си. Други обаче, сякаш 
не забелязват промяната в града. Те бързат в сивото си ежедневие, забравили за наближаващите 
празници. Потиснати от проблемите си, те не отделят дори секунда, за да се насладят на танца на 
снежинките. Замислям се защо едни се радват, а други са така безразлични. Точно в този миг, сякаш в 
отговор на моя въпрос, една старица на отсрещната улица оплакваше злощастната си съдба. Тя 
обвиняваше снега, че затруднява още повече живота й. Тогава си дадох сметка защо не всички са 
радостни. Забелязах тъгата в очите на много хора, които в снежинките вероятно виждаха собствения си 
живот. Детството им - чисто и безгрижно напомня раждането на невинните снежинки от пухкавите 
бели облаци. Успехите, които са постигали в най- добрите си години, са като полета на снежинките. Но 
след всеки възход има падение. Младостта отминава твърде бързо, постиженията се сменят с 
проблеми. Хората осъзнават колко крехък и кратък е животът им- точно както танцът на красивите 
снежинки.  

Макар и обречени да станат на кал, във въздуха снежинките изиграват най- красивия зимен 
спектакъл. Те могат да бъдат пример за подражание на хората как да изживеят живота си. Макар и 
кратък, човешкият живот се различава от този на снежинките. Дарявайки любов, подкрепа и доброта 
на другите, човек постига най- важното нещо- да обича и да бъде обичан. Въпреки че следващата зима 
ние ще се радваме на съвсем нови снежинки и ще сме забравили старите, никога няма да забравим 
хората, които са ни помагали, и са ни правили щастливи.  

Ако поне веднъж подадем ръка на човек в нужда, усмихнем се на непознат, ако никога не 
предаваме приятелите си и вярваме в доброто, то тогава животът ни може да бъде не само оприличен 
на грандиозния снежен спектакъл. Можем да оставим следи, много по-трайни и значими от тези на 
снежинките.  

 
Виктория Атанасова 
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Именни дни през месец декември 
ДАТА ИМЕН ДЕН ПРАЗНУВАТ 

4 Декември - Света Варвара Барбара, Варвара, Варвардан 

5 Декември - Света Сава Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, 
Десислав, Десислава, Сабина, Сава, Савка, Савчо, 
Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, 
Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, 
Станислава, Съби, Събина 

6 Декември – Св. Николай Мирликийски Чудотворец 
(Никулден) 

Никол, Никола, Николай, Николина, Николинка, 
Николета, Ненка, Нина, Нинка, Кольо, Нико, Ница 

9 Декември - Света Ана Ана, Анета, Анелия, Анка, Анна, Аница, Анелия, Яна, 
Янка, Янко 

12 Декември - Св. Спиридон Чудотворец Спиридон, Спиро 

13 Декември Евгений, Адам 

14 Декември -  Снежа, Снежана, Снежка, Снежи, Снежна, Снежанка 

15 Декември  Свобода 

17 Декември Анани, Данаил, Данаила, Даниел, Даниела, Дани, 
Данко 

20 Декември - Игнажден Игнат, Искра, Искрен, Огнян, Огняна, Светла, Светослав, 
Пламен, Пламена 

22 Декември - великомъченица Анастасия Анастасия, Ася, Сийка, Сия 

24 Декември - Бъдни вечер (Малка Коледа) Евгени, Евгений, Евгения, Бисер, Бисера, Бистра, 
Благородна, Жени, Женя, Жечка, Първан, Първана 

25 Декември - Коледа Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, 
Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, 
Христи, Христин, Христина, Христофор 

26 Декември Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф 

27 Декември - Стефановден Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, 
Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, 
Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, 
Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, 
Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стою, 
Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, 
Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоню, 
Шон, Шона 

На всички именици,честито! 
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Овен – подаръците за вас ще са в обилно количество. Съветваме ви да разширите 

комина си, както и да разчистите покривното пространство, за да улесните товарно-
разтоварните операции. 

Телец – в никакъв случай не се заковавайте пред камината точно в дванадесет часа, 
приберете хронометъра в джоба и в никакъв, ама в никакъв случай не правете забележки на 

белобрадия старец, ако се случи да закъснее! 
Близнаци – вечерята е сложена, всяко нещо е по мястото си, млякото е топло, а вас не ви 

свърта. Отпуснете се и внимавайте да не омаете Снежанка дотолкова, че да зареже 

задълженията си . 
Рак – Спрете да подреждате библиотеката си. Не ви ли стигна цяла година! Отпуснете се 

и отморете покрай камината с чаша изстудена кока-кола в щипка и поднос вкусни хапки от 
плъх… Лъв – Слезте веднага от върха на елхата! Всички знаят, че сте коронована особа и вашето 
място е на върха на иглолистната верига. Все пак вие сте великодушен и може да отстъпите 
мястото за тъжната коледна звезда. Съветваме ви да не посягате на чужди библиотеки, освен 
разбира се ако съответната е необезопасена и охраняващите дракони са в коледна ваканция . 

Дева – Имаме добра новина. След коледната нощ, вече никой няма да смее да ви 
нарече Дева! Все пак добре е да бъдете облечен/а/ в бяло, въпреки опасността да се слеете с 
напиращите да изядат курабийките ангели . 

Везни – Едно по едно! Да, украсата на елхата ви е перфектна, не е нужно да се терзаете 
толкова… Дядо Коледа ще ви посети – имам писменото му уверение, подпечатано с еленско 
копито. 

Скорпион – Авантюристичната ви натура подло ви шепне да се метнете на 
профучаващата край вас шейна? Това е, защото някой иска да си присвои подаръците ви, 
скрити под елхата! Не се доверявайте на никого и отбранявайте с всички възможни средства 
това, което ви принадлежи по право. Курабийките също! 

Стрелец – Интелигентни и очарователни, вие привличате всички. Очаквайте непоканени 
изгладнели гости, елени и джинджифилени човечета. Постарайте се да има достатъчно неща за 

излапване, защото ще ви изпасат коледното дръвче, а от икебаната дървесата ги болиииии… 
Козирог – Разумни сте и търпеливи. Работата ви няма да побегне. От вас зависи 

спокойствието и уюта в коледната нощ. Спрете да зяпате върха на близкия хълм и се 

съсредоточете върху дребните неща, носещи радост . 
Водолей – Екстравагантността в Коледната нощ ще уплаши Дядо Коледа, но ще 

превъзбуди Снежанка. И сестра й! И леля й! С две думи – нужни са ви доста помощници. 
За жените – ще ви се случи нещо необичайно и доходоносно ! 
Риби – Творческият ентусиазъм ви е завладял и елховите клонки потръпват в несвяст… 

Вълшебните ви пръсти ще зарадват всички, които обичате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВИ ИЗНЕНАДИ НИ ПРЕДЛАГАТ ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ ПРЕЗ 2013 

ГОДИНА 
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За Коледа 

получаваш 

пълен 

пакет: 

интернет 

плюс 

телевизия, 

телевизор, 

къща, жена 

и пачка 

пари да се почерпиш! 

 

Ако Коледата изпразни джобовете ти нека 

поне напълни сърцето ти с любов и 

радости! 

Весела Коледа! 

 

Ако си пожелаеш за Коледа чувал пълен с 

подаръци, трябва да кажеш какви точно, 

защото може да получиш чувал с картофи. 

Весела Коледа! 

 

Ний сме млади коледари, 

много здраве ти желаем 

и успехи, и долари 

Къща пълна с коприна, 

във градина-лимузина, 

във леглото готина мадама, 

да те чака без пижама! 

 

Пожелавам ти голяма къща с голям комин,  

през който всеки ден дядо Коледа да ти 

оставя подаръци! 

 

 

 

Тази година дядо Коледа няма да дойде, 

защото е карал шейната си без 

регистрационни номера. За това ще дойда 

аз да ти подаря себе си. 

Весела Коледа! 

 

Някои обират банки, други магазини, а ти 

може да обереш дядо Коледа. 

Весела Коледа! 

 

Нека Коледа да бъде, 

отрупана с меса и вино, 

до горящата камина, 

гола какичка да има. 

 

Ако пишеш писмо до дядо Коледа не искай 

материални неща. Може да поискаш 

просто да си шеф на банка! 
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В навечерието на Коледа мъж се 
клатушка по улицата, носейки 
елхичка. Една възрастна дама го 
вижда и с изумление казва: 

 - Как не ви е срам по Коледа 
да се напивате, а да не стоите при 
семейството си? 

- И на мен ми се иска да се 
прибера, но не знам как да се 
измъкна от тази гора?  

 
- Татко, ти нали ми каза, че 

Дядо Коледа е единствен в целия 

свят? 
- Да, така е - отговаря таткото. 
- А защо тогава на площада 

видях трима мъже, облечени като 
Дядо Коледа? 

- Ох, пак са раздули щата, 
моето момиче! - опитва се да 
обясни конфузната ситуация 
бащата. 

 
Мамо, вярно ли е, че 

щъркелите носят бебетата? 

- Вярно е 
- А подаръците ги 

носи Дядо Коледа?  
- И това е вярно . 
- А ти се блъскаш и 

печелиш пари? 
- Съвсем вярно. 
- В такъв случай, мамо, татко 

май е напълно излишен в тази 
къща! 

 
 Приемаме поръчки за Нова 

година.  
Ценоразпис:  
Снежанка и Дядо 
Коледа - 50 лв 
Снежанка без Дядо 
Коледа - 200 лв. 

 

Избери си какво желаеш да ти 
донесе Дядо Коледа и му пиши 
колкото е възможно по-скоро - 
Вече направих това - отговаря 
Лили. - Тъй като желая всичко, 
изпратих му каталога.  

 

 Слушай, брато, Коледа идва, а 
няма пари и никой не иска да ми 
даде назаем. Вече втора нощ не 
мога да мигна.  
- Защо не каза по-рано бе?  
- Ти можеш ли да ми помогнеш?  
- Разбира се! Точно вчера ми 
докараха от Швейцария страшни 
хапчета против безсъние.  

 
Катаджия спира автомобил, 

превишил скоростта: 
- Закъде сте се забързали 
толкова? - пита той шофьора. 
- За вкъщи. Посрещах Нова година 
с приятели и се позабавих. Жена 
ми се сърди. 
- Но сега е месец май... 
- Именно, затова и бързам. 

 
Телефонна анкета на 1 януари 

сутринта: 
- 2% отговорили с 
"Да", 
- 3% с "Ало", 
- останалите 95% се 
затруднили да 
отговорят. 

 

Вестникарска обява:  
"Дами и господа! Направете тази 
Нова година 
незабравима за 
своите деца - 
извикайте у дома 
Дядо Коледа!  

P.S. Господа, 
доставете и на 
себе си 
удоволствие в тази празнична 
вечер - извикайте си Снежанка!" 

 
Четиригодишният син на 

програмист пита баща си:  
-Тате, татее, как Дядо Коледа носи 
толкова много  
подаръци????  
Бащата отговорил:  
-С Win Zip дете мое с Win zip! 
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1 ноември – Ден на Народните будители: 
В навечерието на деня на Народните будители 

учениците от СИП „Журналистика” изготвиха 
актуална презентация, с която отбелязаха празника. 

Същата презентация бе представена и на 
общоградското празненство, проведено на 30 
октомври в Малката зала на дома на културата. 

18 ноември – Ден на борбата против 
тютюнопушенето. Денят бе отбелязан с презентация, 
предупреждаваща за вредата от тютюна. 

Презентацията изготви студио „Дигитални и 
мултимедийни технологии”  към  проект „Успех” с 
ръководител инж. Камелия Жекова. 

21 ноември – Ден на християнското семейство. 
Светъл християнски празник, в който са събрани 
типичните за българина привързаност и обич към 

семейството. Празникът бе отбелязан с презентация, 
изготвена от участниците в СИП „Журналистика”. 

29 – ноември - в Дома на културата се състоя 
тържествен концерт, посветен на 100-годишнината 

от Балканската война. Водещи на тържеството бяха 
учениците от ПГЕЕ Виктория Атанасова и Светослав 
Димов. 

През месец ноември бе изработено логото на 
Професионалната гимназия с ръководител 
инж.Бойчо Чаталов. То бе монтирано във фоайето на 
училището и е част от мероприятията през 
юбилейната за гимназията 2012 година. 

1-ви декември – Световен ден на борбата 
срещу СПИН. В Професионалната гимназия 
участниците в СИП „Журналистика” подготвиха 
символа на антиспинкампанията – червената 
лентичка- и закичиха своите съученици.Мото на 
кампанията за 2012 година е „Животът е безценен”. 
На 30 ноември бе представена и презентация , която 

предупреждава за опасната болест. 

6 декември - грейна училищната елха, която тази 
година бе украсена от участниците в клуб 
„Интериорен дизайн” по проект „Успех”. Украсата  е 
направена с много любов и разкрива умението на 
учениците да аранжират. Към празничната 
атмосфера се прибавя и изготвената от студио 
Дигитални и мултимедийни технологии” 
презентация  по повод настъпващите Коледни и 
Новогодишни празници. Ръководител на 
инициативата е инж. Камелия Жекова. 

ХРОНИКА НА  КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 
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7 декември - служители на Контуър Глоубъл 
направиха посещение в нашето училище. Учениците 
проявиха интерес към работата по проект 
„Безопасен труд”. Учебният кабинет се оказа тесен 
да побере желаещите, които с интерес посрещнаха 
презентацията. Увлекателно, с много вещина, 
двамата служители на Контуър Глоубъл проведоха 
непринуден разговор с учениците. Обичайната на 
пръв поглед тема, се превърна в занимание, в което 

е вложена огромна отговорност. 

7 декември - бе подписан договор за спонсорство 
между Контур Глобал Марица Изток 3 и 
Професионалната гимназия по енергетика и 
електротехника. Предмет на Договора е 

спонсориране на закупуване на ИТ техника – 
компютри, интерактивна дъска и мултимедия, с 

които да се обзаведе нов компютърен кабинет . Към 
Договора се включва и обучение на персонала за 
работа с интерактивната дъска. ПГЕЕ като 
спонсорирана страна се задължава да рекламира 
спонсора. Договорът бе подписан от Гари Левсли – 
изпълнителен директор и инж. Цветковска – 
директор на ПГЕЕ; 

13 декември се проведе среща между два 
творчески колектива в редакцията на вестник 
„Гълъбовски вести”. Младите журналисти от СИП 
„Журналистика” гостуваха на екипа на общинския 

вестник.  С „Добре дошли, колеги!”г-жа Жечка 
Минкова  посрещна гостите и представи историята 
на вестника, преминал през „Гълъбовска искра” и 
„Гълъбовски вести”, говори за трудната професия на 
журналиста. Много въпроси вълнуваха учениците, 
които в непринуден разговор получиха своя отговор. 
Те разгледаха стари броеве от вестника и 
проследиха неговото развитие през годините.  
Вниманието бе привлечено от броя, излязъл на 7 
декември 1987г., който отразява 25-годишния 
юбилей на тогавашния техникум.В навечерието на 
Коледа и Нова година  двата екипа взаимно си 

пожелаха здраве и късмет и все повече читатели. 
 

Екипа на Високо напрежение 
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Кампании против 

тютюнопушенето се правят 
непрекъснато не само у нас, но и в 
целия свят. За съжаление 
статистиката показва, че пушачите 
се увеличават, особено сред 
младите хора, които започват още 

в тийнейджърска възраст. Сякаш 
колкото повече съществува 
стремеж за създаване на вина, 
толкова повече тютюнопушенето 
се увеличава. Хората трябва да 
бъдат информирани за избора, 
който правят, да знаят какви 
рискове поемат. Когато става 
въпрос за статистика, никой не 
знае в каква част ще попадне 
животът му.Днес близо 13 
милиона души в двадесет и 
седемте страни, членки на 
Европейския съюз, страдат от 
едно или няколко заболявания, 
причинени от цигарите. Ако 
съществуващата тенденция се 
запази, през 2030 година 70 
процента от смъртните случаи ще 

бъдат свързани с употреба на 
тютюн. 

Тютюневият дим е опасен и за 
пасивните пушачи. Това са хората, 
които вдишват издишаната от 
пушача струя и многократно по-
вредния страничен димен поток, 
поемайки всички съдържащи се в 
него вредни  вещества. Така, ако 

един пушач изпуши десет цигари, 
пасивният пушач до него ще е 
погълнал дим, равен на шест 
цигари. Не е установено 
безопасно ниво на излагане в 
среда с тютюнев дим и пасивните 
пушачи са застрашени от същите 
заболявания, от които и активните 
пушачи. 

Цигарите убиват по четири 
начина 
Никотинът - отровата, която 
съблазнява 

Самият никотин е отрова, 
която първоначално стимулира 
мозъка и централната нервна 
система, но впоследствие 
понижава нервната активност. 

Точно заради това цигарите 
действат едновременно като 
стимулант и релаксант. 
Първоначално реакцията е 
възбуждаща, а след няколко 
минути се постига отпускане. 
Именно този парадоксален ефект 
прави тютюнопушенето така 
желано. То се оказва добро 
средство за всичко, в смисъл, че 
ще ви стимулира, ако се чувствате 
отпаднали и апатични; и ще ви 
отпусне, ако сте нервни и 
напрегнати. Какво страхотно 
средство! Само а Цигареният 
"катран" 

И така, какво причинява целия 
този дискомфорт ? 

За съжаление, отговорът не е 
нито чист, нито прост 

"Катранът" в цигарения дим е 
съставен от няколко хиляди 
химични съединения, сред които 
киселини, гликол, алдехиди, 
кетони, както и такива разяждащи 
и отровни газове като водороден 
цианид и въглероден оксид. 
Отровата въглероден оксид 

Въглеродният оксид 
съставлява относително голямото 
количество от 4 процента от дима 
и щом навлезе в белите дробове, 
се насочва към червените кръвни 
телца, изтласквайки настрани 
кислорода, който в противен 
случай би се намирал там. Това 
вещество лишава сърцето и 

другите тъкани от жизненоважния 
кислород и засилва отлагането на 
холестерола в артериите. 

Сто и петдесет хиляди души 
умират от рак годишно 

Сякаш това не е достатъчно 
лошо, но и повечето съставки на 
цигарения дим са канцерогенни. 
Има твърдения, че 30 % от всички 
случаи на смърт от ракови 

заболявания се дължат на 
тютюнопушенето, най-вече от рак 
на белите дробове, на ларинкса, 
на устата и на хранопровода. То 
допринася и за рака на пикочния 
мехур, на панкреаса и на 
бъбреците 

От всички видове рак най-
фаталните са ракът на белите 
дробове и на панкреаса. 

Всяка година близо 150 000 
души умират в резултат на 
тютюнопушенето.,  

И учениците от нашата 
гимназия откликнаха на 
провеждащата се кампания. 
Кристиян Митков от СИП-а по 
журналистика изготви актуално 
табло за вредата от 
тютюнопушенето. С такива 
материали в кампанията се 
включиха и участниците в СИП-а 
по биология и здравно 
образование,  а ко 
междувременно не ограбваше 
години от живота ви.  

Дигитално студио, което 
работи по проект „Успех” изготви 
подходяща тематична 
презентация. В часа на класния 
ръководител се проведе здравна 
беседа за вредата от 
тютюнопушенето. 

Живомир Бодуров, 
Александър Жеков 

ЖИВОТЪТ ОБИЧА НЕПУШАЧИТЕ 
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Нека да съумеем да запазим 

магията на коледната нощ през цялата 

година, за да бъдем по-добри, да се 

обичаме повече и да имаме силата да 

сътворяваме по едно малко чудо всеки 

ден – една усмивка, едно добро дело, 

един топъл жест.  

 

СКЪПИ СЪУЧЕНИЦИ, 

В навечерието на Коледа и Нова година  Инициативен комитет от 12 а клас в лицето на Пламена 

Илиева  и Мария Иванова се обръща към вас с молба да проявим човечност и състрадание към нуждите на 

изоставени от родителите си деца, като се опитаме да направим едни от най-хубавите празници весели и 

щастливи и за тях. 

Децата от Дом „Българка „ в Стара Загора имат нужда от нашата 

помощ. Там живеят момичета и момчета, които са на възраст от  6 до 

18 години. Те изпитват потребност от дрехи – зимни и летни, обувки, 

чехли, шапки.. Полезни ще им бъдат и пособия за училище от 

всякакъв вид: тетрадки, моливи, химикали, блокчета, флумастери, 

глина и др. 

Нека да проявим нашето милосърдие към тях. 

Дрехите трябва да бъдат изпрани и изгладени, добре опаковани 

или поставени в кашони. Същото се отнася и за ученическите пособия. 

Даренията ще се събират до 19 декември в хранилището на 

кабинет № 14 / кабинета по химия/ 

От Инициативен комитет 
 
 


