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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. 

   Тя идва с песента на птичките, с  
пролетните нежни лъчи на слънцето, с 
вече завърналите се щъркели. Навън са 
цъфналите  цветчета и нашето настроение. 
   Пролетта има своите специални 
символи,  които извикват  красиви 
усмивки. Това е сезонът на размислите, на 
някакво ново начало на всеки и на 
галените слънчеви очички. Пролетта е 
свързана и със суеверия.  Като видиш 
щъркела, трябва да си сложиш 
мартеницата на разцъфнало дръвче, за да 
бъдеш здрав и усмихнат през цялата 
година.  Пролетта е сезонът, през който 
всеки може дори за миг да се почувства по
-добре,  разхождайки се по поляни и 
радвайки се на природата. Тя е времето, 
което се посреща през "женския" месец с 
"променлив характер". 
       През този сезон всеки си прави 
планове и решава как да продължи да се 
бори с живота си. Въпреки "пролетната" 
умора, на всички ни идва някакво ново, 
изпълнено със сили вдъхновение – радост 
от хубавото време . 
       Честита пролет! 

Ученици от Професионалната гимназия участваха в общоградските 
тържества за отбелязване на Националния празник  3 март 
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     Клубът по 
журналистика 
при Професи-
оналната гим-
назия по 
енергетика и 
електротехни-
ка търси нови 
възможности 
за популяри-
зиране на сво-
ите изяви , 
както и за 
пълноценно 
сътрудничест-
во с подобни 

клубове по проект „Твоят час“. С тази цел на 10 март Клубът 
гостува на учениците от Второ основно училище „Христо Бо-
тев“, където малките ентусиасти издават свой училищен вест-
ник „Лъч светлина“. Силно развълнувани, децата от 4 до 8 
клас, които участват в създаването на вестника, посрещнаха 
част от представителите на Клуба при ПГЕЕ. 
     Ръководител на Клуба във Второ основно училище е Зорни-
ца Кърджилова – педагогически съветник в училището. Тя 
представи пред аудиторията облика на вестника и работата по 
неговото оформяне. Той излиза веднъж месечно в електронен 
вариант и се публикува на сайта на училището. В създаването 

му е въведена строга организация, като за всяка от неговите 
осем страници отговаря екип от по двама ученици. Вестникът 
отразява училищния живот, дава трибуна за огласяване на раз-
нообразни и любопитни новини, които вълнуват децата. Тук 
откриваме както отличника на месеца, така и интервю с учител 
от училището или вълнуващи факти около живота на известни 
личности. Сериозното върви заедно с развлекателното, за да се 
обедини в едно интересно издание, намерило подходящото си 
име – „Лъч светлина“. 

И 

     След това срещата 
продължи с представяне 
на вестник „Високо нап-
режение“, за което загла-
вие Зорница Кърджило-
ва изрази мнението си, 
че е много сполучливо. 
Тук , като по-опитни, ду-
мата имаха 
„журналистите“ от 
ПГЕЕ. Естел Кръстева 
представи тазгодишните 

изяви на Клуба. Особена гордост за участниците е да публику-
ват свои материали на страниците на общинския вестник 
„Гълъбови вести“, за което са благодарни на неговия екип.За 
тях това е признание от професионални журналисти, което е 

стимул за бъдещи изяви. Неслучайно някои от тях са се насо-
чили към журналистиката, избирайки я за своя бъдеща профе-
сия като Естел, а Габриела е увлечена по фотография-
та.Стилияна-Михаела запозна участниците в срещата с офор-
мянето на вестника и отпечатването му – всичко онова, което 
го прави да изглежда истински вестник. 
     Естествено в една такава среща , малките се учат от по-
големите, но тук и големите получиха своите уроци. Най-
хубавото е, че се постави началото на едно сътрудничество, 
особено полезно за учениците от седми и осми клас, които, из-
бирайки ПГЕЕ, за да продължат образованието си, могат да 
станат част от екипа на „Високо напрежение“ 

Естел Кръстева 
Стилияна-Михаела Христова 

Снимки:Габриела Красимирова 

  За втори пореден път ученици от Професионалната гимназия участваха в  
състезание  

по английски език с ръководител НИНА МАЦУМОТО 
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        Вероятно това заглавие предизвиква в съзнанието на чи-
тателя негативни асоциации. За щастие съвсем не е така . Това 
са първите две думи, които научи в България Ан Маеда – май-

ка на Нина Мацу-
мото – нашия ста-
жант- учител по 
английски език. 
Ние , участниците 
в Клуб 
„Журналистика“ , 
имахме удоволст-
вието да се срещ-
нем с нея. Тя гос-
тува в Професио-
налната гимназия 
в четвъртък. Пред 
нас се представи 
една усмихната и 
лъчезарна жена, 
която веднага сто-
пи притеснението 
ни и беше любез-
на да ни разкаже 
за себе си. Родена 
е и е прекарала 

част от живота си в Сиатъл. Там завършва  университет и след 
това  се мести в Япония . Работи в университет ,като препода-
ва на бъдещи учители по английски език. Работата й е свърза-
на с чести пътувания, особено в последно време. Преди да 

дойде тук е била в Сингапур за конференция, преди това, фев-
руари месец, - в Непал за 2 седмици  във връзка със собствено 
изследване. Работата с млади хора й харесва и предполага, че 
Нина е наследила любовта към професията от нея. Когато е 
избрана да дойде в България  от комисията „Фулбрайт“, тя по-
лучава от майка си ценни съвети.  
        Госпожа Маеда е в България за една седмица, но може да 
разкаже много вълнуващи неща. „ Бяхме в София. Обиколих-

ме всички известни места там, като прекарахме много време . 
България има много интересна  история. В София можеш да 
видиш значителна част от нея.“  Но най- интересни са й хората 
и особено специфичното  „да“ и „не“. „Между другото българ-
ските жестове за „да“ и „не“ са много различни от нашите и 
малко се обърквам, когато ми казваш „да“, а показваш амери-
канското“ не“. Това намирам за доста  забавно. Един вид каз-
ваш“ да“, но всъщност казваш „не“. 
         Харесва й българската кухня. В Гълъбово има среща с г-
жа Цветковска :“  Пихме кафе, сок и ядохме пица, след това 
Цветковска ни заведе в  Общината, където гостувахме на Нела 
Петрова. Хареса ми, беше интересно,  разменихме си подаръ-
ци и си направихме снимки за спомен.“ 
        Попитахме я какво й е мнението за българските ученици 
и нашето училище. Според нея младите хора и духът им е ед-
накъв навсякъде, единственото различно е това как изказват 
себе си.  В училище българските ученици могат да бъдат доста 
срамежливи, но извън нея всички са еднакви – момчетата са 

луди, а момичетата -бъбриви. Учителите са много мили. Не 
знае български, затова й е трудно да се разбере с тях. Изненад-
ва я фактът, че учениците се справят доста добре с английския 
език. Тя присъства в два от часовете на Нина. „ Вчера говорих 
с ученик, попитах го дали има диалекти в българския език, той 
ми отговори, че тук има доста турски думи, и че в цяла Бълга-
рия всеки говори с различен диалект. По това, как говори чо-
век, можеш да кажеш откъде точно е. Северняците са по – 
трудни за разбиране, което ми направи впечатление, понеже в 
Америка и Япония е по същия начин.“  
    Макар че свободното й време е оскъдно, тя обича градинар-
ството. Има градинка с кактуси. Това  е любимото й цвете.  
Госпожа Маеда  беше приятно изненадана от училищния вест-
ник. Представихме й нашите издания, сред които беше и пър-
вият брой на тазгодишния вестник, преведен на английски 
език от Стилияна-Михаела. 
         Разделихме се с тъга, но и с удовлетворение от срещата с 
един изключително позитивен човек, който има обаянието да 
печели събеседниците си и да зарежда с енергия, също като 
думата „вода“, която е научила, тя сякаш е  символ на самия 
живот. 

  Участниците в Клуб „Журналистика“ при ПГЕЕ: 
                                                      Стилияна-Михаела, Естел, 

Габриела, Грациела, Веска. 
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ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 
 
   Той е съвсем обикновено момче, както всички други в Про-
фесионалната гимназия по енергетика и електротехника, и със 
съвсем обикновени недостатъци – понякога закъснява, защото 
се успива или защото трябва да си купи закуска. Не заляга над 
учебниците и не е от старателните ученици. Но е амбициозен 
и дисциплиниран, що се отнася до спорта. Това е Георги Ди-
митров от 10б клас. Вече два пъти на страниците на нашия 
вестник ви съобщаваме за негови постижения. И сега повод за 
срещата ни е поредният му успех – второ място на Държавен 
личен шампионат по борба в град Бургас. Там 16-годишното 
момче стана вицешампион в категория до 42 кг, като само една 
седмица преди това се наложи с много упоритост да свали пет 
килограма. Ето кратката история на неговите успехи, споделе-

на пред нас: 
    „По борбата ме запали един мой приятел, първо той започна 
да тренира и ме накара да започна и аз да тренирам. Най-
напред започнах в категория до 35 кг. Още на първото състеза-
ние неочаквано за мен се класирах втори, което ми даде сти-
мул да продължа да тренирам. Получих огромна подкрепа от 
моя треньор, Георги Тодоров. Само, който не спортува, не знае 
какво носи спортът. Влизайки в залата за тренировки, се успо-

коявам. Спирам да мисля за каквото и да е било и се успокоя-
вам. Приятно е. Харесва ми.  Не усещам кога свършва времето 
за тренировка. Тренирам всеки ден по два часа, пет пъти в сед-
мицата. Бил съм на отборни състезания, състезавал съм се от 
името на Димитровградския клуб, който в момента е най-
добър в България. Но най-сигурен се чувствам , когато се със-
тезавам от името на Гълъбовския клуб. 
    Познавам съперниците си и се чувствам уверен в категория-
та си до 42 кг.В по-високата категория е по-трудно. Не съм си-
гурен дали ще стигна до финал, макар че съм побеждавал ня-
кои от състезателите в нея. 
    За четирите години, в които се състезавам, имам 10 медала, 
сред тях все още нямам златни, но съм упорит и със сигурност 
ще спечеля. Всички са от републикански първенства. Гълъбов-
ската школа е много силна, по мое мнение по-добра от нея е 
само тази на Левски, София. Именно неин представител ме по-
беди на последното състезание. 
    В спорта винаги има риск от контузии – навяхвал съм си ръ-
ката, чупил съм пръст. Но само като си представя тръпката, 
вълнението, което изпитвам от състезанието, мисълта за евен-
туална травма ми минава. В името на добрите постижения съм 

готов да се лиша от много неща, на които се радват моите 
връстници. 
    Не винаги имам шанса да изляза с приятели навън, но е по-
добре да тренирам, защото с разходка няма да постигна нищо, 
докато с тренировка се изкачвам нагоре. Смятам това за едно-
образно. Предпочитам да правя нещо, от което аз ще имам 
полза. Имам си своя мечта – след като завърша средното си об-
разование, да продължа със спорта.“ 
 
    Ние, неговите съученици и приятели,  
 

Знаем, че когато човек има мечта и я 
преследва с упоритост, той ще успее. 
 

 
Материалът е подготвен от : 

Стилияна-Михаела Христова, 
 Веска Туан Чан   

Клуб „Журналистика“ при ПГЕЕ  

КОГАТО ИМАШ МЕЧТА... 


