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

Професионална гимназия по енергетика и електротехника, Професионална гимназия по енергетика и електротехника, Професионална гимназия по енергетика и електротехника,    
гр. Гълъбово отбелязагр. Гълъбово отбелязагр. Гълъбово отбеляза   

144 години от обесването на Васил Левски144 години от обесването на Васил Левски144 години от обесването на Васил Левски   

     В деня, в който отбелязваме  поредната годишнина 

от  обесването на Левски,  ни обземат разнообразни 

чувства. Сякаш той още ни гледа от това бесило, а вятъ-

рът го полюлява, като език на камбана и отеква, отек-

ва ... дълбоко в душата на всеки един от нас. 

 

      Горди сме че сме го имали, сочим себеотричането 

му за пример, палим свещи, сравняваме го с Исус Хрис-

тос (и не напразно), а това бесило и тези небесни сини 

очи,  продължават да ни изгарят, да оставят привкус на 

вина. Заслужаваме ли го Апостола, какво сбъднахме от 

неговите мечти  през тези 144 години, какво наследих-

ме от водача, жертвал себе си за доброто на другите, го-

тови ли сме, като него, да дадем без да очакваме в замя-

на... 

     Ще бъдем ли някога достойни 

за тебе, Апостоле?! 

“Васил Левски”, худ. Иван Солаков 
АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА 

В броя четете: 
 
 
Стр.1 -  144г. от обесването на В.Левски 
 
Стр.2 -  14 февруари– двете гледни  
              точки 
 
Стр. 3 - Да кажем “СТОП” на насилието 
              Гости от Техническия  
              университет, Габрово 
 
Стр.4 - На състезание по английски език 
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     В последно време, с все по- силното налагане на Свети 
Валентин, като че ли типично българският Трифон Зарезан 
сякаш остава на по-заден план и губи значението си. Тачен 
дълги години по нашите земи, познат с обичая ритуално да се 
направи първата резитба на лозите за плодородие след 
дългата зима, той бива изместен от чужд празник.  
     Ако попитате някое малко дете какво се празнува на датата 
14-ти февруари, то веднага, с една хитра усмивка, ще каже, че 
това е празникът на влюбените и най-вероятно дори няма да 
знае за съществуването на нашенския празник.  

     Дали за ръка с любимия 
човек , или на чашка с до-
бър приятел, всеки празну-
ва по своему този ден. И 
това се повтаря отново и 
отново всяка година. 
     На  четиринадесети 
февруари  навсякъде 
гъмжи от разнообразни 
картички и какви ли не 
подаръчета за Свети 

Валентин, а цветарските магазини едва смогват да осигурят 
червени рози и огромни букети, красиви плюшени играчки, 
които са част от атмосферата на празника.  Около нас на този 
ден сякаш е пълно с червени сърчица – лакомства, валентин-
ки. Всички са обзети от празнична еуфория, "любовта е във 
въздуха", както гласи популярната песен.  
      В същото това време  българското село празнува Деня на 
лозаря. В чашите се леят от хубави по-хубави вина, носят се 
народни песни. Атмосферата е коренно различна, няма и 
помен от романтици по улиците. А в града единственото, 
което напомня за Св. Трифон, са  двете гледни точки за 
отбелязването на датата и постовете в мрежата предимно на 
тийнейджъри, възприемащи празника като поредния повод за 
излизане.  
      Не по-малко на този ден беше и вълнението на учениците 
от ПГЕЕ, които по разбираеми причини отбелязаха Деня на 
любовта. Участниците в Клуб „Журналистика” се подготвиха 
старателно , за да изненадат съучениците си. По тяхна идея 

бяха изработени цветни картинки, 
които сутринта на 14 февруари пос-
рещнаха учениците на Професио-

налната гимназия. А надписът „Честит Свети Валентин” внесе 
допълнителна емоция. През целия ден се раздаваха валентин-
ки – не само на онези, които са влюбени, защото любовта е не 
само интимно чувство, тя е доброта и надежда. 
      С помощта на съучениците си Стилияна-Михаела направи 
тематична презентация, поднесена на мултимедията, а Естел 
се вдъхнови от празника и посвети стихотворение на любовта. 
Любов- дъждовна капка  
Любов огромен океан  
Любов минута кратка  
Миг с вълшебство обладан 
Потъваш в магията на любовта 
Спускаш огнени завеси 
На фона на лунна светлина 
В главата разиграват се пиеси 
 
Любовта е чувство свято, 
Изпълнено с блясък, красота. 
Сърцето чувства се богато. 
Душата пълна е със топлина. 
Пускаш си симфониите на Бах 
Музиката гали сетивата 
Забравяш за тъга или за страх 
Прегърнат си в на любовта крилата 
 
Обичайте се ,мили хора 
Пийнете вино в чест на любовта 
Свободно се носете из простора 
Нека ухае на любов и на цветя! 

Ние се обичаме ... обичайте се и Вие!  
 
 
   И още две 
събития – на 
14 февруари 
се навърш-
ват 1148 го-
дини от 
смъртта на 
Константин-
Кирил Фило-
соф  – създа-

теля на славянскята писменост. 
       Любопитно е и друго -  на този ден през 2003 година уми-
ра най-известният в света клонинг  при овцете – Доли. Като че 
ли датата не е случайна, защото Свети Валентин показа на све-
та безперспективността на клонинговото възпроизвеждане на 
нови същества. 
 

 Клуб „Журналистика” - ПГЕЕ  
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Да кажем "СТОП" на насилието! 
НЕКА ЗАЕДНО ДА СЕ УСМИХВАМЕ!                         ДА МЕЧТАЕМ ЗАЕДНО! 
ВСЕКИ ЧОВЕК Е ЛИЧНОСТ!                                         НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН!                                          
ДАЙ ПЪТ НА ДОБРОТО!                                                  ВСЕКИ ЧОВЕК Е ЦЕНЕН!  

        Това са част от лозунгите , под които  се осъществи кампанията,  
чиято кулминация бе на 22 . 02. 2017г. 

За първа година в ПГЕЕ  -  Ден на Розовата фланелка 

 
        За 6-та поредна годи-
на  фондация „Човек Плюс” кани 
всички ученици да се включат  в 
станалия популярен в много 
училища в страната глобален Ден 
за антитормоз, известен повече 
като „Ден на Розовата фланелка”, 
който се чества последната сряда 
на месец февруари, т.е. тази 
година е на 22.02.2017г.  

       За да е по-интересен, по-съвременен, а и по-ефективен, 
Фондацията предлага  да се продължи и тази година , като 
акцентът падне  върху  кибертормоза и по-голямата 
продължителност на инициативата   
        За първа година ПГЕЕ решава да се включи в тази инициа-
тива. Тъй като началото на кампанията е 07.02., време, в което 
учениците са във ваканция, то началото бе поставено в първия 
учебен ден на втория срок. По инициатива на двата клуба по 
проект „Твоят час” – „Журналистика” и „Дигитални компетент-
ности”, бе изработено табло с нагледни материали, разкрива-
щи опасността от насилието и тормоза в училище.   Първият 
ден на кампанията е обявен за Безопасен ден Internet 2017 , с 
темата "Бъди промяната: обедини се за по-добър 
интернет". Участниците в двата клуба излъчиха свои предста-
вители, които запознаха съучениците си с историята на Деня 
на Розовата фланелка, разпространиха подготвените диплян-
ки. Историята за началото на кампанията впечатли учениците. 
Всичко започва като протест срещу инцидент, станал в 
училище в канадска провинция Нова Скотия. Това събитие е 
организирано от двама ученици - Дейвид Шепърт и Травис 
Прайс. При откриване на учебната година през септември 

2007г. в тяхното училище, група от по-големите ученици са се 
подигравали и тормозели един деветокласник, че дошъл на 
училище с розово поло. На следващия ден тези двама 
ученици са решили да се организират да купят и 
разпространят сред съучениците си 50 розови тениски   .  
         Тази тяхна инициатива бързо става популярна и сред 
учениците от други училища. 
        Нека и ние да подкрепим тази инициатива, да покажем, 

че не искаме 
тормозът да 
съществува в 
нашето 
училище. 
       А защо 
точно кибер-
тормозът? 
През послед-
ните 10-15 го-
дини, обаче, 

и по света и у нас, кибертормозът не само се появява, но ста-
ва, първо, 4-ти, след това 3-ти по честота сред другите форми 
на тормоз, сега се «бори» за 2-рото място, а в бъдеще (2020-
2025 г.), нищо чудно да стане и най-разпространената форма 
на тормоз сред подрастващите. Освен това статистическите 
данни сочат, че ако за традиционния тормоз с учителите спо-
делят между 15 и 20% от учениците, то за кибертормоза, осо-
бено тийнеджърите, споделят със своите учители под 10%, т.е. 
той е на практика неизвестен на учителите. Кибертормозът 
има определена специфика и различия спрямо традиционния 
тормоз (напр. анонимност, 24-часово действие, 7 дни в седми-
цата , практическа невъзможност за спиране и др.), затова 
противодействието му изисква по-доброто му разбиране.    

ГОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 
       На 14 февруари в ПГЕЕ гостуваха 
представители на Катедра„Електро-
снабдяване и електрообзавеждане” на 
Техническия университет- Габрово, наче-
ло  с  доц. д-р инж.Пламен Цанков. Меж-
ду двете учебни заведения съществуват 
добри партньорски връзки, защото значи-
телна част от завършващите нашата гим-

назия продължават образованието си в Техническия универси-
тет. Пред учениците от 11 и 12 клас доц.  Цанков изнесе урок 
на тема :СЪВРЕМЕННИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ  ЗА  ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДИ”. Освен чисто 
теоретическата част, урокът  разгледа и практическото прило-
жение на софтуерни продукти, които най-често се използват от 
професионалните проектанти. Лекцията имаше за цел да ори-
ентира учениците в избора на професия, която отговаря на 

нуждите на пазара. Бе разгледано и приложението на софту-
ерните продукти в учебния процес. Проследена бе и реализа-
цията на завършилите с професионална квалификация „ Елек-
троинженер” в специалност „Електроенергетика и електрооб-
завеждане”. 
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На състезание по английски езикНа състезание по английски езикНа състезание по английски език   

     На 11 и 12 февруари Фондация 

“БЕСТ” организира първия си регионален 

турнир за 2017 година в град Пазарджик. 

271 ученици се събраха за участие в 

състезанията в Езикова гимназия “Бертолт 

Брехт” Двадесет и два отбора от 17 града 

в България, три от които за пръв път в 

програмата (от София, Петрич и Гълъбово), 

се съревноваваха в разнообразни речеви 

дисциплини и дебати с формат “World 

Schools” 

Инициатор за  нашето първо участие е г-ца 

Нина Мацумото, помощник-учител  по 

английски език в ПГЕЕ  Гълъбово, по 

програма  „Фулбрайт”, Фондация „Америка 

за България”.С нейна 

помощ  десетокласникът Габриел  Вълчев подготви есе на английски 

език, с което се  представи  на турнира. Нина Мацумото и нейният 

наставник, г-жа Дарина Василева, са доволни от участието . Предс-

тавители на Клуб „Журналистика” се срещнаха с г-ца Нина Мацумото 

и Габриел, които с удоволствие разказаха за участието си в състеза-

нието. 

 Какво представ-

лява Фондация 

„Бест”? 

    Фондация 

„Бест“  е органи-

зация  на всички 

учители по 

програмата 

„Фулбрайт“. Про-

веждането на състезанието, което носи същото име,  и предвари-

телната подготовка са  тяхна инициатива. Преди около 5-6 години 

участниците във фондацията решават, че е добре да направят нещо, 

чрез което учениците от цяла България да се изявят и да покажат 

знанията си. Това  е „Бест“. Около 300-400 ученици  участват на всяко 

състезание  с дебат, проза, поезия, ораторство. Това са различните 

категории.  Така се  дава шанс на българските ученици да 

практикуват английския си. Всяка година състезанието се провежда в 

различни градове на България, като обикновено домакин е езикова ги-

манзия:  Този път беше в Пазарджик, като домакин бе Езиковата  гим-

назия”Бертолт Брехт”.  Следващият ще бъде в Бургас. Инициатива-

та се състои в 4 състезания на срок и 1 финално за учебната година. 

На всяко състезание има кръгове, които преминаваш само ако те 

класират на 1,2 или 3-то място. Наистина е забавно да участваш, 

защото така обикаляш България.  

Габриеле, представи твоето участие в състезанието! 

          Аз участвах в категория  ораторство.  Предварителната ми за-

дача бе да създам  текст, с помощта на учител. Наизустяваш го и го 

представяш пред жури,  като нямаш правото да използваш лист пред 

себе си. Намираш се в класна стая, трябва да добавиш малко стил и 

актьорство, за да се представиш добре. Моят текст беше на тема 

„Приятелство“. Стигнах до втори кръг, не успях да се класирам за 

трети, конкуренцията беше много силна, защото  повечето ученици 

са от езикови гимназии.  Приех  участието си  като състезание, но се 

забавлявах само след кръга, в който не бях одобрен. Тогава се запознах 

с повечето хора, преди това не го приемах като забавление,защото  

се стараех  да се представя добре. Като за първи път  съм доволен от 

представянето си. Мога да участвам на следващо състезание със 

същата тема, със същата реч, позволено е. От останалите участни-

ци силно впечатление ми направи една участничка, която вложи цяло-

то си актьорско майсторство, като разказваше за пробуждането на 

България. Това ми хареса. 

   -  Г-це Мацумото, каква е  работата Ви като съдия и помощник? 

        Цялото състезание се организира от учителите, които работят 

в България. Нашата работа като помощник първо е да разкажем на 

учениците си за състезанието, да ги убедим да участват, след това 

да им помогнем в избора си на категория, в избора на тема, в 

писането.  Организираме целия път и осигуряваме хотела, в който ще 

останем,като цялото това нещо е безплатно за учениците, защото 

се плаща от „Бест“. Като съдия работата ми е да гледам 

представянето на много ученици и да им дам коментари като „Браво, 

справи се добре!“ или „Трябва да се подобриш върху това, това или 

това“ и реално тези коментари им помагат да се подготвят повече 

върху проблемните си части и да се усъвършенстват за следващото 

състезание. Също така да определим ниво на представянето.  В този 

смисъл Габриел  на  първия кръг беше на ниво  V , на втория VI, като I е 

най – високото ниво. Там няма оценки. Получаваш само коментар. Ако 

нивото ти е I, II или III имаш правото да отидеш в следващ кръг и 

така до последния, като кръговете зависят от това, колко ученици 

участват. 

   -   Доволна  ли сте от представянето на Габриел? 

       Да и не. Горда съм от факта, че мой ученик се е престрашил да 

участва в състезанието, т.к. това е нещо ново за нашето училище и 

реално е първият, който го прави. За това се иска доста храброст. 

Горда съм, че се записа, че даде всичко от себе си, но също така и не 

съм, защото знам, че можеше да се справи  по – добре. Дадох му доста 

ограничения, нещо като… краен срок за писане, учене и т.н. и той 

превиши всичките. Но   се постара  и съм сигурна, че следващият път 

ще бъде по – добре! 

   -  Какви други състезания на английски език освен „Бест“, 

съществуват в България? 

      „Бест“ е винаги едно и също, състезаваш се в различна категория, с 

различна тема. Не знам толкова много за други състезания. Знам за 

„Spelling bee”, където ученици изговарят правописа. Също знам за 

олимпиади по английски език. Те са инициирани от различни 

организации.  

Да по-

желаем 

нови ус-

пехи на г

-ца Ма-

цумото 

и нейни-

те уче-

ници! 

   

Интервюто взеха: Стилияна-Михаела Христова  и Веска Туан 
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