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Най–прекрасните години от живота на всеки човек са ученическите. Затова 

несъмнено в съзнанието ни  най–ярко се запечатват както първият, така и последният 
учебен ден. А наред с всички  неволи, четирите гимназиални години се изплъзват с 
невиждана скорост, остават единствено безбройните хубави мигове, преживявания и 
приятелите за цял живот. 

Дойде ли месец май, 
започват абитуриентските 
балове, а преди тях е 
изпращането на 
дванадесетокласниците от 
родното  училище. Прощаването 
за мнозина е трогателно, но и 
изключително тъжно. Оставяйки 
по–малките си съученици да 
вървят по техните стъпки, 
зрелостниците поемат по нов, 
дълъг път, стъпват в един 
непознат свят. 

Миговете на изпращането са 
най–мили за всички. Във всяко 
училище  този  ден е съпроводен 
от многобройни емоции. Освен 
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последния училищен звънец, последното 
сбогуване с учители, последната обиколка из 
сградата, зрелостниците преосмислят всички 
недоразумения – това е денят, в който всички са 
приятели, всички се обичат и милеят един за друг. 

Изключително е да видиш как вчерашни врагове, 
хора, които цяла година не са си разменили и 
едно изречение, сега се прегръщат и плачат един 
за друг и всичко това е толкова искрено! Нужен е 

само един такъв момент, за да се забравят 
всички обиди, да се прости всичко сторено или 
объркано. 

И за зрелостниците от випуск 2012/2013 
година този ден дойде. На 14 май в двора на 
училището се събраха учители и ученици, 

родители и приятели на абитуриентите, за да 
пожелаят успешен старт на поредния випуск. Много 
цветя, последни напътствия, усмивки, но и малко 
тъга в очите – това беше особеното на този миг. 

Завършващите бяха подготвили сами своето 

тържество. В типично духовития за празника тон, 
с чувство за хумор, те направиха самооценката 
си, номинираха себе си и своите учители. С 
последни думи към абитуриентите се обърнаха 
техните класни ръководители: Петранка Стойчева 
и Димо Димов. Много успехи им пожела и инж. 
Цветковска – директор на Професионалната 
гимназия, която награди изявени ученици, някои 
от които вече студенти. От името на общинското 
ръководство поздравления поднесе Димитър 
Василев – заместник-кмет на Община Гълъбово. 

Прощаване със знамето на училището, 
последни снимки, които запечатват този  ден , 
искрени пожелания и обещания за срещи – това 
са само част от емоциите, които вълнуваха  
абитуриентите през този ден. 

 
А ето и какво споделиха самите те за себе си и своите  класове: 
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12 
а 

клас 

За учителите си най-вероятно ще 
останем най-противоречивият клас с 
нашите спадове и възходи, но клас,към 
който не можеш да останеш безразличен. 
Когато  бяхме по–малки, нямахме 
търпение да завършим училище, но сега 
това е факт и ние всички се вълнуваме с 
отварянето на вратата към истинския 
живот. Завършването не е краят на 
нашето пътуване, това е място, 
откъдето всички ние ще поемем още 
веднъж по различни пътища. Животът 
често ни изправя на кръстопът, 
тествайки нашите способности. 
Надяваме се,че в тези моменти ще 
съумеем да изберем правилната посока, 
която ще ни отведе до желаната цел. 
Благодарим на всички учители,  
специално благодарим на нашата класна 
г-жа Петя Стойчева, която винаги 
заставаше зад нас, и я молим да прости 
болките и тревогите, които сме й 
причинили. 

Скъпи учители, каквито и думи да 
изречем, те ще са безсилни да изразят 
чувствата, които ни вълнуват, днес за 
последен път сме част от своя клас. 
Разделяме се със своето училище, за да 
поемем по пътя от едно старо вчера към 
едно съвсем ново, неизвестно утре.Какво 
ще ни поднесе животът, ние не знаем и 
може би затова мъничко ни е страх. Вие 
няма да сте до нас, за да ни 
напътствате. Днес сме изпълнени с 
мечти да покорим света. Имаме много 
копнежи без имена, неизречени желания и 
изригващи пориви. През целия ни живот 
ще поглеждаме назад, защото там между 
светлите стени на нашата класна стая 
завинаги оставихме частица от себе си. 

Скъпи учители, не ни съдете строго 
за сторените бели, виновна е младостта 
ни дръзка, непокорна, но и толкова 
чаровна. 

На всички Вас, скъпи учители, 
поднасяме  младежката си обич и 
признателност, затова, че бяхте 
невероятни.  

Таня и Теодора  
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В-к „Високо напрежение”  

12 
б 

клас 

Моят  клас 12 
б 

- един неразделен, усмихнат, 
задружен, един непослушен, но прекрасен клас. Бурни, 
емоционални, винаги защитаващи своето мнение. Един 
клас на емоции. Един клас, на който винаги се усещаше 
присъствието. Клас, в който срещнах приятели. Клас, 
в който винаги беше весело. Клас, в който имаше много 
усмивки и много закачки. Клас, който не познаваше 
скуката. Понякога несериозни, дори мързеливи, но 
винаги задружни в това. Понякога досадни и ужасно 
лигави, за което ви се извиняваме сега. 

Извиняваме се, учители, ако сме ви обидили, 
съжаляваме, ако в очите ви е имало тъга. А на класния 
ни да благодарим, за годините, през които ни изтърпя. 

Димо Димов, човекът, който застана до нас и ни 
подаде бащинска ръка от първия ден, в който 
прекрачихме прага на гимназията. Учителят, който ни 
поведе, който винаги ни разбираше и ни помагаше, 
който ни защитаваше, и който ще ни изпрати сега - 
може би с радост, може би с тъга. Съжаляваме, 
учителю, ако сме били лоши деца. Съжаляваме и 
прости ни, животът е виновен за това. 

Сега се замисляме и осъзнаваме колко глупости 
сторихме. Как 4 години като песен изминаха, какви 
необуздани и щури бяхме. Живее ни се още и не 
осъзнавахме колко сериозен беше редът. Колко 
отговорности имахме, а колко неотговорни се 
показахме пред Вас. 

Простете ни, учители, ние не сме лоши деца. Дори 
сме много добронамерени, винаги, ако се наложи, ще 
подадем първи ръка. 

Ние бяхме клас на веселието, клас от усмихнати 
лица. Клас, който обичаше шума и огласяше с музика 
двора.  Всяко бягане от часовете не го приемайте 
лично, а като нещо, което направи единен класа. Може 
да ви се стори дори смешно, но за нас всяко добре 
организирано бягство от часовете беше талант.  

Ние често имахме спорове, дразги, кавги, но винаги 
бързо утихвахме и забравяхме. Стояхме отвън в 
междучасието и споделяхме проблемите си. Знаем, че 
бяхме понякога лош клас, но на никого лошо не 
мислехме. Сякаш беше вчера, когато дойдохме, а днес 
вече ни изпращате. 4 години в шеги и закачки, как 
времето бързо лети. И докато се усетим и от тук ще 
си тръгнем днес и животът с пълни сили ще ни 
връхлети. 

От мое име и от името на целия 12 
б 

клас ви 
Благодарим, учители - за знанията, които ни дадохте, 
за търпението, което проявявахте, когато бяхме с 
лош характер и за миговете, когато сме имали нужда 
от помощ и Вие сте били до нас. Надяваме се да не ни 
запомните с лошо, а да се усмихвате, когато се 
сещате за нас. 

Благодарим Ви! 
Десислава 
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Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 

Празникът на буквите е специална дата за всички нас. Където и да се намира всеки 

българин пази спомена от жизнерадостната атмосфера на този майски ден. 

Част от празничното шествие посветено на писмеността

 

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

За първи път в Стара Загора на 12 и 13 
април в сградата на Държавната опера се 
провежда Панорама на професионалното 
образование. По време на форума български 
работодатели и ученици от професионалните 
гимназии от област Стара Загора  се 
срещнаха, за да си сътрудничат и да бъдат 
ефективни партньори. Обучението на 
младите хора за придобиване на 
професионални компетентности и 
квалификация, адекватни на съвременните 
изисквания на пазара на труда, е една от 
основните цели на срещата.Със свои 
щандове участваха професионалните 
гимназии от региона,сред които бе и нашата 
професионална гимназия.Инициативата има 
за цел да информира учениците и техните 
родители за професиите и специалностите, по 
които се извършва обучение в 
професионалните гимназии и колежи в 
Старозагорска област. На този форум си 
дадоха  среща училището, семейството и 
работодателски организации. 
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Панорамата е адресирана към всички 
кандидат-гимназисти и техните родители. 
Желанието на организаторите е да помогнат 
на младите хора да направят своя 
информиран избор на обучение по желаната 
професия и специалност. 

На официалното откриване присъстваха 
областният управител Недялко Недялков, 
зам.-кметът Иванка Сотирова, председателят 
на Общинския съвет Емил Христов, 
директорът на образователния инспекторат 
Татяна Димитрова, председателят на 
Търговско-промишлена палата - Стара Загора 
Олег Стоилов, изпълнителният директор на 
Българска стопанска камара - Стара Загора 
Иван Ленков и др. 

Панорамата е организирана от Община 
Стара Загора и Регионалния инспекторат по 
образованието. Нашето училище участва с 
най-добрите си постижения през последните 
години. Лице на гимназията бяха Елица 
Маджарова и Красимир Златков от 11 б клас. 

 
Екипа на  „Високо напрежение“ 

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището 

 привлекателно за младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Участниците в клуб „Интериорен дизайн” от проект „Успех”се включиха активно в 
озеленяването на училищния двор по техни идеи и проекти. 
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ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ 

По инициатива и с финансовата помощ на Контур Глобул през  
месец  април участниците в СИП „Журналистика” и Проект „УСПЕХ” 
посетиха Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” в 
Стара Загора. 

Центърът приютява редки животни от 
българската фауна, лекува бедстващи видове и ги 
връща в природата.В представената презентация 

учениците се запознаха с 
историята на създаване и 
базата на Зелени Балкани. 
Постигнатите от центъра 
резултати са големи. 
Средногодишно тук постъпват 
повече от 600 нуждаещи се от помощ диви 
животни. Изградена е мрежа от доброволци в 
цялата страна, които се включват в работата на 
центъра. 

Учениците с интерес разгледаха някои видове, 
които имат в момента нужда от помощ. 

Посещението им продължи близо два часа, а удовлетворението  бе очевидно. 

 

 

 

 

Американското европейско 
сдружение за образование EDUCATIONAL 
SULUTINS BULGARIA за втора поредна 
година организира конкурс за есе на 
английски език на тема: Екологичното 
училище – благоприятна среда за 
обучение и развитие“. 

 

 
 
От нашето училище в конкурса се 

включи Даниел Живков от 10
а 

клас със 
своя разработка по проблема. За есето си 
ученикът получи грамота за участие. 

 

 

През месец април се проведе общинско първенство по футбол между 

учениците в региона. Във възрастова група 8,9,10 клас. Нашите 

футболисти завоюваха първо място. 

 

Над вестника работиха : 
Василиса Димитрова, Таня Славчева, Елица Наскова, Виктория Димова, Красимир Златков, Росен Митков, Росен Костов, 
Янислав Иванов, Радослав Здравков, Живомир Генчев, Неделин Кънчев, Александър Жеков, Лора Златкова. 
Дизайн: Билян Жеков, Кристиян Митков, Янислав Иванов 


