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ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020г., Министерство на образованието и науката 

ВИСОКО   НАПРЕЖЕНИЕВИСОКО   НАПРЕЖЕНИЕ  
Издава се от учениците от Клуб “ЖУРНАЛИСТИКА” със съдействието на учениците от Клуб “Дигитални компетентнос-

ти” по проект “Твоят час” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово. 

 

Зимна ваканция от 24.12.2016г. - 04.01.2017г. 

 

Декември 2016г. 

      Коледните  празници наближават. Всички ние 

ги очакваме с нетърпение, за да поздравим близки и 

приятели  с  радостната вест за Рождеството на 

нашия Спасител.  

      Душите ни ликуват, сърцата ни са изпълнени с 

веселие, а хората като че ли са станали по-

добри...,защото ... по Коледа стават чудеса! 

И дните на тази календарна година се отрониха 

бързо. 

Идва Новата 2017.  

Всеки от нас си пожелава тя да е изпълнена с ра-

дост, оптимизъм и  добри дела, а и да я посрещаме 

още много години с хората, които обичаме!  

А послучай Коледните и Новогодишните празници  

ние Ви пожелаваме: 

Да се наслаждавате на дните!  

Здравето и доброто настроение да не Ви напускат! 

Успехи във всяко начинание! 

Много незабравими моменти!  

Приключения! 

Веселба!  

Благополучие 

Топлина!  

... И разбира се...  

Да получавате и дарявате много любов! 

                                          КЛУБ  ”Журналистика 

    В училището грейна и празнична 

новогодишна елха с помощта на уче-

ници от 10 б клас. А Татяна, Деница и 

Яница  направиха красив снежен чо-

век, но не от сняг, а от пластмасови 

чашки. 
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  В съгласие с изискванията на проект „Твоят час”, група учас-

тници в Клуб „Журналистика”  посетиха редакцията на об-

щинския  вестник „Гълъбови вести”.  Младите журналисти бя-

ха посрещнати с усмивка от екипа на вестника – г-жа Стоянка 

Цачева – временно изпълняващ длъжността управител, и Таня 

Бораджиева – репортер и фотограф. Приятна изненада бе и 

присъствието на Гергана Стоева – PR на Община Гълъбово.В 

създалата се приятна атмосфера г-жа Цачева запозна ученици-

те с основните изисквания при подбора на информация и 

структурирането й във вестника. Общинският вестник 

„Гълъбови вести” е седмичник, информацията е богата, но тя 

трябва да се подреди така, че да предизвика читателския инте-

рес. На статиите трябва да се поставя провокиращо заглавие, 

то трябва да е кратко и да буди очакване за нещо любопитно. 

От значение са снимките към тях, защото така информацията 

се възприема по- пълноценно. Стоянка Цачева разказа инте-

ресни случки от своята и на колегите си практика. Не пропус-

на да отбележи, че не липсват и гафове. Очевидното й умение 

да предразполага събеседниците си, създаде непринудена обс-

тановка на близост и възможност за откровен разговор.  Таня 

Бораджиева даде ценни  съвети за техниката на фотографията 

и предложи някои участници да присъстват по време на рабо-

тата й. Гергана Стоева покани младите хора да й гостуват в 

Общината, за да ги запознае по-подробно със съвместната си 

работа с вестник „Гълъбови вести”.Учениците споделиха сво-

ите притеснения за вестника.  Вестникът има за цел да отразя-

ва училищния живот. Не винаги има актуална информация и 

това води до забавянето му. Понякога няма възможност за 

предварителна подготовка и трябва да се реагира спонтанно. 

Проблем е и разпространението на вестника, защото Клубът 

няма право на търговска дейност. На въпроса на Стилияна-

Михаела как като специалисти  оценяват първите два броя на 

„Високо напрежение”, г-жа Цачева сподели, че е приятно из-

ненадана  от дизайна и начина на поднасяне на информацията. 

Особено й допадат закачките  във вестника, които го правят 

забавнопровокативен. Тя даде някои идеи за бъдещи публика-

ции. Близо двучасовата среща успя да разчупи официалната 

обстановка и да постави началото на едно необходимо сътруд-

ничество. И най-хубавото – в бъдеще „Високо  напрежение” 

ще има своя страница в общинския вестник „Гълъбови вести”. 

       Коледни символи 

 

 

    Рождество Христово е празник, посветен 

на християнската любов и братство, които 

са част от културата на много народи по 

света. Чества се раждането на Христа – спа-

сителя на човечеството. Всички празнични 

символи имат определен произход и значе-

ние. Те са свързани с божествената сила и защита, на които 

Йосиф и Мария се радвали, и затова ние ги пренасяме в домо-

вете си във вид на коледна украса. 

   Звездата на върха на елхата символизира звездата, изгряла 

над Витлеем, когато Иисус Христос се родил. Тя има значение-

то на пътеводна звезда в нашия живот. 

   Извитата захарната пръчица е куката, гегата на пастирите, 

които първи огласили новината за раждането на Иисус Хрис-

тос. Коледният венец напомня короната от тръни, която била 

поставена на главата на Иисус по време на неговото разпятие 

на кръста.  

Коледната елха 

 

  Камбанките свързваме с църквата и християнската религия. 

Църковните камбани канят вярващите да дойдат и да се покло-

нят в църквата. В най-общ смисъл те служат за отправяне на 

съобщения. Те също така символизират хармонията в христи-

янското общество, действат като посредник между Земята и 

Небето и представляват връзката между хората и Бога. 

   Запалената свещ е елемент от широко разпространена тради-

ция при много народи и има различни тълкувания, но при ко-

ледните символи е свързана със светлината на небесата, със 

слънчевата топлина и светлина, с любовта, страстта и надеж-

дата. Изкуственото осветление символизира светлината на све-

та, която носи Иисус Христос, и ни извежда от тъмнината. 

Светлината ни помага да видим пътя на живота. Свещта е ду-

ховността, вярата, копнежът, посветен на духовната страст и 

стремеж. Тя се свързва с мимолетността, преходността на чо-

вешкия живот и бързото изнизване на годините . 
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Зина Георгиева - мед. сестра в ПГЕЕ 

МЛАДИТЕ ХОРА В ПГЕЕ „ВОЮВАТ”  

СРЕЩУ БОЛЕСТТА СПИН 

          

 

   По традиция и тази година в Професионалната гимназия по 

енергетика и електротехника се отбелязва Световният ден на 

борбата против СПИН – болестта, която в момента взема  най-

много жертви, а човечеството още не е открило пътя за спасе-

ние.  В навечерието на Първи декември Стилияна-Михаела 

Христова и Веска Туан от Клуб „Журналистика” посетиха ка-

бинета на медицинската сестра в гимназията – Зина Георгие-

ва  , която с готвност отговори на зададените въпроси.За двете 

момичета това  е тяхното първо интервю като част от Клуба. 

-  Госпожо Георгиева ,какво представлява болестта  
СПИН?  
           СПИН е съкращение на Синдром на придобита имунна 
недостатъчност.Той атакува и унищожава белите кръвни тел-
ца, които са от съществена важност за човешката имунна сис-
тема. Вирусът обезоръжава тялото , имунната защита на орга-
низма отслабва и човек става неспособен да се бори дори с 
грипа. Когато ХИВ заразява някоя клетка ,то той се слива с 
нейния генетичен материал и може да остане пасивен за дълги 
години. Повечето хора, заразени с ХИВ, са привидно здрави и 
могат да живеят дълги години, без да имат симптоми или само 
леко неразположение. Те са заразени, но не са болни от СПИН. 
След определен период от време, който варира според случая, 
вирусът се активира и постепенно води до инфекции. Незави-
симо че съществуват лечения, които могат да удължат живота, 
СПИН е смъртоносна болест. Засега единственият метод за 
контрол на болестта е предпазване от заразяване. 
- Какви са симптомите на СПИН? 
         При ранен стадий:  висока температура, възпалено гърло, 
кожен обрив, гадене и повръщане, липса на апетит, диария, от-
падналост и умора, главоболие, болки в мускулите и ставите и 
подуване на шийните лимфни възли. След това симтомите за-
почват да намаляват, тъй като заразеният навлиза в безсимтом-
на фаза, която трае до 10 години.  
 Започват фази с тежки симтоми, заради които се развива край-
ната болест СПИН. Най – честите оплаквания на болните от 
спин са: кашлица и недостиг на въздух, припадъци и загуба на 
координация, болезненено и трудно преглъщане, объркване и 
лесно забравяне, тежка и постоянна диария, трайно повишена 
темпеартура, отслабване и загуба на зрението,гадене, болки в 
корема и повръщане, отслабване на тегло и силно изразена 
умора, тежко главоболие и скованост във врата, кома. 
- Как се предава болестта? 

       СПИН се предава по сексуален път, при анален, вагинален 
и орален секс. Може и по кръвен път, като се използват едни и 
същи игли при манипулация: татуиране, кръвопреливане, пи-
ърсинг, може да се предаде и при бременност, ако жената е 
ХИВ позитивна, при раждане и при кърмене. 
- Как не можем да се заразим? Има ли такива възможнос-
ти?  
      Не можем да се заразим при ръкостискане, прегръдка , раз-
говор. ХИВ не се предава при използване на едни и същи при-
бори. Дори при хранене от едни и същи съдове, пиене от една 
и съща чаша, или целувки. Ухапването от комар или муха съ-
що не води до заразяване. 
- Лечима ли е болестта? 
     Ако се открие в ранен стадий, може да бъде лекуван, тъй 
като медицината е напреднала, но в повечето случаи, хората не 
ходят на преглед и става прекалено късно. Тогава СПИН става 
неличим и човекът става източник на заразяване.  
- Как да се предпазим от заразяване? 
     Единственият начин за предпазване от СПИН е кондомът. 
Алкохолът и употребата на наркотици намаляват самоконтрола 
и водят до рисково сексуално поведение. 
-Каква е позицията на учениците от нашата гимназия към 
болестта? 
      Някои се отнасят несериозно, с насмешка, други гледат по-
отговорно, интересуват се от повече неща , свързани с болест-
та. Мисля , че в последно време отношението на младите хора 
е по-ангажиращо. И така трябва да бъде, ако искаме да имаме 
успех в борбата със СПИН. 
 

Стилияна-Михаела Христова, 
 Веска Туан 

      
      Интервюто бе само началото на кампанията в гимназията. 
В подготовката, организацията и провеждането на изявата се 
включиха много  млади хора.  Участниците в Клуба подготви-
ха символа на борбата против СПИН – червената лентичка, и  
на първи декември  я  поставиха  на съучениците си. Проучиха 
значението на символа  на антиСПИН кампанията - червена та 
панделка.  В кратко резюме Стилияна-Михаела запозна съуче-
ниците си с посланието на символа. Той  е създаден преди 12 
години от група художници, нарекла се "Visual AIDS". Изразя-
ва подкрепата към  тези, които живеят със СПИН. Червеният 
цвят символизира кръвта и опасността, а насочените надолу 
краища на панделката се свързват с отиващия си живот. През 
годините червената панделка става изключително популярен 
символ и сега може да се срещне в изключително разнообраз-
ни комбинации. Панделки с национални знамена, лица, човеш-
ки тела, капки кръв и какво ли още не, са логата на безброй 
инициативи и организации за борба с фаталната инфекция. 
Може да се каже, че червената панделка обединява символич-
но усилията на всички хора по ограничаването и унищожение-
то на СПИН.  
       Учениците от Клуб „Дигитални компетентности” изготви-
ха тематична презентация, която бе поднесена на мултимедия-
та в гимназията. 
 

Екип на вестник „Високо напрежение” 
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   Учениците от клуб “Журналистика” показаха своето 

съпричастие към болните от СПИН чрез поставяне на 

червената лентичка на своите учители и съученици. 

А учениците от клуб “Дигитални компетентности” 

изготвиха презентация СПИН - AIDS. На 1 декем-

ври тя бе пусната на мултимедийния екран във фо-

аето на гимназията. 
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На  деветнадесет си. Напускаш сигурната и позната  класна стая, къ-

дето знаеш кой ти е приятел ,кой  враг. Навлизаш  в нов  етап от жи-

вота си . Можеш да поставиш точка на  учебниците под , зад, на и в 

бюрото. Точка на преподавателите . Точка на оценките. Защо изби-

раш многоточие? Защо университет ? Може ли да бъде ли даден един

-единствен отговор ? Не! Всеки има своя истина, своя причина. Един 

отива за купона. Втори заради натиска от родителите. Тре-

ти ,защото иска да успее, да получи добро образование и професия , за 

която е мечтал. 

    Универси-

тетът е из-

бор. Такъв , 

който ще 

промени жи-

вота 

ти .Единици 

са тези , кои-

то от най-

ран-

но  детство  знаят какви искат да бъдат „когато пораснат големи”.  

С тези въпроси, които ни вълнуват, пристъпваме към наши бивши съ-

ученици, вече студенти. В навечерието на 8-ми декември се питаме 

къде са те сега.Чрез социалните мрежи се чуваме с голяма част от 

тях, избрали да учат в София, и убедени, че са направили  точния из-

бор – поне засега. Златка и Елизар  са студенти по специалността, 

която са изучавали в ПГЕЕ - 

„Електрообзавеждане на произ-

водството”.  И макар той да е 

в София, тя  - в Пловдив, си об-

щуват непрекъснато. 

      Жоро и Денислав са се ориен-

тирали към една интересна 

специалност в Минно-

геоложкия университет”Св. 

Иван Рилски” – „Компютърни 

системи и технологии”, а Денис 

е предпочел англоезичното обу-

чение по специалността 

„Строителство на сгради и съ-

оръжения”  в   УАСГ.  

      Към  инженерните специалности  в Техническия университет - Габ-

рово. са се насочили доста момчета Между тях са Наско и Стилян. 

Някои са предпочели редовното, други – задочното обучение. 

     Памела и Галин са избрали да учат в Софийския университет.Тя е 

из-

брала „ Начална и предучилищна педагогика”, защото след време иска 

да работи с деца, а той – „Археология”.  Професията на учителка са 

предпочели Лъчезара и Ирена , само че в Тракийския университет в 

Стара Загора. 

  Висшето образование освен  знания, ти  дава  възможност  да се от-

къснеш от семейството,  да бъдеш  самостоятелен. Младите хора са 

намерили и нови приятели, но продължават да поддържат връзка по-

между си. Често са в компанията на по

-големите си бивши съученици и прия-

тели от Гълъбово, с които споделят 

весели моменти. Разчитат на тяхна-

та подкрепа. И не пропускат да се оба-

дят на учителите си, когато това е 

възможно.  Събиранията по квартири 

и заведения с цел забавление, както и 

по официално признатите дати за 

празнуване, са незаменим източник за 

релакс по време на следването, който 

се изпуска само в краен случай. Тогава 

се забравят всякакви изпити, заверки, 

проекти и младежите се отдават на веселие.  

      Отмина първият им студентски празник. За него много от тях 

предпочетоха да купонясват на някой зимен курорт,  да резервират 

вила в тихо селце, други пък  места в хижа. Има и такива, които си 

останаха в общежитията, квартирите или празнуваха в популярни 

заведения в самия град, където следват. Където и да празнуваха, вече 

са част от академичната общност. 

      А след месец идва първата им студентска сесия. Ние от Клуб 

„Журналистика” при ПГЕЕ им пожелаваме успех и стискаме палци. 

    Грациела Пламенова  

Клуб „Журналистика” при ПГЕЕ 
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ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020г., Министерство на образованието и науката 

   Празникът, който отбелязваме непосрествено 

преди Коледа, е Бъдни вечер, и той като повече-

то зимни празници спада към групата на непод-

вижните празници. Той се чества винаги на 

24.12. За разлика от предходните празници Бъд-

ни вечер се отличава с богата празничнообредна 

система. В някои краища на България Бъдни ве-

чер се нарича още Мала или още Детска Коле-

да. На този ден българите принасят в жертва 

прасе, което е гледано цяла година. Макар и да 

колят на 24.12, то храните, приготвени от свин-

ското месо, а и от всяко друго месо, се консу-

мират на Коледа. Това се прави с цел понеже 

денят преди Коледа се явява последният от тъй 

наречените Коледни пости. 

   Едно от характерните неща за този ден е 

”бъдникът“. Той е задължителен за всяко се-

мейство. Обикновено няколко мъже от дадено 

домакинство ходят в гората да отсекат дървото, 

което ще играе ролята на бъдника и гори цяла 

нощ. Бъдникът бива дъб или круша. Самият 

бъдник, като се качи на шейната или друго пре-

возно средство, не трябва да опира или падне на 

земята. По пътя за дома то не трябва да докосва 

земята. Когато пристигне в дома, стопанинът го 

слага в огнището. Бъдникът трябва да гори без 

прекъсване не само в нощта на Бъдни вечер сре-

щу Коледа, но и до Йордановден. След като из-

гори бъдникът, пепелта от него не се изхвърля, а 

се ползва като лекарство през годината. 

   Основната обредна храна на този празник е 

постна. Тя винаги трябва да бъде тек, т.е. нече-

тен брой гозби. На празничната трапеза трябва 

задължително да има следните ястия: постен 

боб яхния, постни лозови сарми, варено жито, 

ошаф, тиквеник (постна баница с плънка от тик-

ва), зеленчуци, които са произведени през изми-

налата вече година. Наред с това се приготвя 

постна пита, украсена отгоре. Най-често използ-

ваната пластика е монограмът на Христос. Топ-

ките на питата символизират овцете или други-

те домашни животни, но най-често овцете, а зат-

ворения кръг- кошарата. Това не е случайно, 

тъй като ранните християнски зографи са предс-

тавяли Христос като добрия пастир, заобиколен 

от стадо овце. Освен това според Библията, след 

раждането си детето Исус е сложено в ясла. Та-

ка че в празничнообредната система на Бъдни 

вечер и Коледа често се преплитат библейските 

притчи и народните вярвания. 

   Вечерта, когато цялото семейство седне на ма-

сата, най-възрастният член на този дом прикадя-

ва вечерята. След това главата на семейството 

разчупва празничната погача, като първото пар-

че се оставя винаги за Богородица. По време на 

бъднивечерската вечеря никой от челядта на 

стопанина не може да става и ходи изправен. 

Ако се наложи на някого да стане, то той трябва 

да върви приведен. Празничната трапеза не се 

раздига до сутринтта на Коледа. 

    

  Друга много важна съставна част в празнично-

обредната система на тези два празника е коле-

дуването. То започва още вечерта на Бъдни ве-

чер срещу Коледа, но коледарите се събират 

седмица по-рано за да разучат нови песни и да 

си припомнят стари. 

   Ръководител на тази дружинка е тъй нарече-

ния станеник. Той е най-възрастният коледарин 

в групата. Всяка коледарска група има и деца, 

които също изпълняват определени функции. 

Тези от тях, които чукат на вратата, се наричат 

коте, а тези, които приемат и носят даровете, се 

наричат магаре. Коледарите обикалят къщите и 

благославят техните стопани. Коледарите, чрез 

специални песни и заклинания наричат за здра-

ве и берекет домашните. Самите стопани от 

своя страна даряват коледарите с пари, кравай и 

други. Тези дарове се слагат в дисагите на мага-

рето. Те не влизат само там, където има починал 

и този дом все още е в траур.   В деня на самия 

празник Коледа, който е най-големия зимен 

християнски празник, приключват дългите чети-

ридесетдневни пости.  Основната идея, която е 

заложена в неговата символика, е за вечната 

умираща и възраждаща се природа. Тогава за 

пръв от 40 дена може да се яде блажно. Естест-

вено, че вече на коледната трапеза ще присъст-

ват и месни ястия. 

   Въпреки че човек може да разпусне след ко-

ледните пости, остават все още някои забрани, 

които важат до Йордановден. Става въпрос, че 

от Рождество Христово до Богоявление са тъй 

наречените  „мръсни дни“. Човек не трябва да 

замръква, защото тогава излизат някои митоло-

гични същества, ползващи се с лоша слава. Та-

кива са вампири, талъсъми, караконджоли и 

други. Ако случайно му се налага на човек да 

излезе навън по късна доба, то той трябва да 

има муска или амулет, чиято основна съставка 

да е чесънът. Той служи като защита срещу тези 

мрачни сили. 

  Като повечето наши празници и Бъдни вечер, и 

Коледа са тясно свързани с нашето далечно ми-

нало. Те са част от нашата национална идентич-

ност. Така че, ние, българите, трябва знаем и 

помним нашите традиции. Те са нашите корени.  


