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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. 

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

 

2017/2018  

 учебна година 

    Още по-вдъхновени и ентусиазирани! За последна година в 

нашето училище, защото следващата есен всеки ще е поел по 

своя път – силно се надяваме да е успешен. Затова ще дадем 

всичко от себе си, като с още повече всеотдайност отразяваме 

училищния живот. 

      

Защо вестник? Защото търсим начин да правим нещо, което ни 

удовлетворява и носи радост на хората около нас. Това ни кара 

да се чувстваме щастливи, дава ни самочувствие на хора, кои-

то активно присъстват в живота на гимназията и в живота на 

малкия ни град. Отзивите за нашата дейност ни правят по-

уверени и ни стимулират. 

      В ролята си на млади журналисти ние придобиваме „остро 

социално зрение“, улавяме актуални проблеми, чувстваме се 

полезни. Така развиваме социалните си умения, което е усло-

вие за успешна социализация. Като млади хора ние сме убеде-

ни, че това , което учим , ще ни е необходимо в живота. А кога-

то то е интересно , и амбициите ни са по-големи. Извличането 

на новини от училищния живот е собствената ни реакция 

спрямо света, в който ежедневно присъстваме. 

      Училищният вестник е част от модерното образование. Тук 

ние издирваме, събираме информация и обработваме материа-

лите си. Учим се на творческо писане. Изграждаме умения за 

редактиране и прецизиране на текста. До нас винаги са прия-

телите ни от Клуб „Дигитални компетентности“, защото доб-

рият дизайн е част от успеха на вестника. 

Това ще правим и тази година.  

Подкрепете ни!  

Пожелайте ни успех!  

Ние ще бъдем винаги до вас! 

                                      Участниците в Клуб „Журналистика“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писателят Марин Трошанов и ученикът от 11 б клас -

Габриел Вълчев, който представи свое стихотворение  

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от клуб  

“Дигитални компетент-

ности” , които помагат 

на своите съученици—

журналисти за оформя-

нето и издаването на 

училищния вестник 
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 ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

Среща с истински писател 

        За много от нас,  българските ученици, думата “писател” 

означава  „черно-бяла снимка от учебника по литература”, 

просто автор, включен в учебната програма, върху която тряб-

ва да държим безброй изпити и тестове, повтаряйки заучени 

фрази и конструкции.Темите, по които ние сме принудени да 

разсъждаваме в часовете по литература, често са далечни и не 

могат да предизвикат и задържат интереса ни. Същевременно 

учителите са задължени да преподадат огромно количество 

материал, като разполагат с ограничен времеви ресурс и бук-

вално никакви възможности за “импровизация” в подбора на 

произведенията. Като резултат от това много от нас губят на-

пълно интереса си към четенето на всякакъв вид литература.  

Целта на Кампанията “Писател назаем” е да покаже на всич-

ки, свързани с българското образование, че часовете по лите-

ратура могат да бъдат модерни, разнообразни и интересни, а 

фигурата на писателя може да бъде модел за подражание. 

„Искаме учениците да знаят, че крайната цел на изучаването 

на литературни произведения не е да разбират “какво е искал 

да каже авторът”, а да разпознават посланията на текста, да 

могат да прехвърлят мисленето за литературните ситуации 

към своя собствен живот и опит, да развиват своята емоцио-

нална интелигентност и емпатия именно чрез процеса на чете-

не в различните му форми“ – казват инициаторите от най-

големия сайт за четене у нас „Аз чета“. 

        И така ние откликнахме на тази инициатива и поканихме 

Марин Трошанов, млад автор, защото темите, които той пред-

лага, ни се сториха най-интересни.  

         Кой е МАРИН ТРОШАНОВ? 

        Марин Трошанов е роден през 1984 г. в Бургас. Магистър 

по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“ 

и стипендиант на Шефилдския университет, където е на път 

да защити втора магистратура по Бизнес администрация. Той 

е с дванадесет годишен опит в сферата на информационните 

технологии, носител на престижната награда „Бизнес лидер от 

ново поколение“, присъдена от в-к „Капитал“. В момента от-

говаря за IT операциите на голяма енергийна компания в Цен-

трална и Източна Европа.Той е автор на разкази, романи, пое-

зия и популярни статии. Съсценарист на комикса „Дамга“, на-

рисуван от Петър Станимиров, и е спечелил наградата за най-

добър класически комикс на международния фестивал в Белг-

рад, състезавайки се с 300 претенденти от 30 държави. В края 

на 2016 г. Трошанов издава първия от трилогия романи – 

„ЛАМЯ ЕООД“ – мрачен трилър с фантастични елементи, чи-

ето действие се развива в съвременна България. Член е на пи-

сателския клуб „Лазарус“. Кариерата му е свързани с интен-

зивни пътувания и богат културен обмен. Младият творец раз-

говаря с учениците от 11 и 12 клас на тема: Практическа връз-

ка на учебния материал по литература с бъдещата професио-

нална реализация на ученика и изграждане на лидерски качес-

тва в съвременна международна бизнес среда: умение за ана-

лиз на текст и герои, богатство на изказа и изразните средства, 

аргументация и мотивиране на гледна точка . 

         Марин Трошанов сподели, че инициативата му допада, 

защото има възможност да се среща с млади хора в цялата 

страна. Впечатлен е от вниманието, с което учениците го пос-

рещнаха , от въпросите, които му зададоха. На мнение е, че 

пред прага на житейската си мъдрост  младите хора трябва да 

бъдат по-отговорни и мотивирани, за да успеят. Успехът нико-

га не идва даром , за него се изисква много труд и упоритост, 

постоянство. 

         Като спомен от срещата и в знак на благодарност Марин 

Трошанов получи малък плакет. 

 

 

                                                       Клуб „Журналистика“ 
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ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

Среща с младите журналисти 

     Както вече разбрахте, бяхме посетени от писател. Известна 

личност. Важен човек. Човек, извън границите на нашата гим-

назия. Разбира се, Клубът по журналистика го отвлече за около 

1 час и го разпита някои малко по - интересни неща, от тези, 

които разказа на учениците в час. В това интервю взеха учас-

тие по - голямата част от Клуб "Журналистика" и техният ръ-

ководител г-жа Ж. Кефирска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На колко години започнахте  да пишете? 

 - Всъщност съм творец от малък. Правил съм всякакви неща. 

Правил съм комикси, сценарии, книжки, обръщал съм първите 

страници на тетрадките си за да ги изрисувам така, както на 

мен ми харесва! Писал съм стихотворения, разкази, книги. 

Първият ми комикс бе "Агент 007", където изразих всички 

идеи, които ми дойдоха на момента. Тогава нямаше техноло-

гии. Всъщност единственото нещо, което имахме, бе ксерокс, 

затова всичко правех на ръка.  

- Кога започнахте да пишете "Ламя ЕООД" ? 

 - Писах я в продължение на година и 8 месеца и я издадох но-

ември  2016г. Не става бързо. Знаете, работя, почивам, нямам 

много време за себе си,случвало ми се е да пиша в офиса, до-

като съм на работа, защото просто няма да имам време вкъщи, 

а писането на книга е голяма отговорност, не може просто да 

започнеш и да я оставиш. Рекордът ми е страница - две за една 

вечер. Всъщност  започвайки да пиша една страница, на мен 

ми идват други идеи, които да добавя, затова понякога ми се 

налага да се връщам, да трия или да добавя, да местя и така 

докато не получа перфектната страница.  

- Четете ли, колко книги сте прочели, имате ли любими пи-

сатели, нови и стари? 

 - Чета, да. Много при това. В миналото съм изчел много книги 

и продължавам да чета. Сега съм на вълна Стивън Кинг. Пише 

страхотни книги, хоръри, пише ги по свой собствен начин, са-

мият той не знае как! Аз лично, започвайки да пиша книга, 

знам повърхностно всичко, което ще стане, докато той - 

не.Самият той е казал "Книгите се пишат сами, аз просто се 

водя по тях". Голям фен съм му, а книгите му са написани по-

вече от професионално. Силно го препоръчвам. 

      Също така харесвам и 

Карл Май. Той е германец. 

През неговото време не е 

имало как да пътешестваш из 

света, но чрез силата на въоб-

ражението си той е описал 

индианците по уникален на-

чин. Аз използвам Гугъл мапс 

за да опиша мястото, на което 

се намират героите ми, а той - 

въображението си. 

       След кратката ни среща 

господин Трошанов изяви 

желание да разгледа ТЕЦ-

овете на комплекса и да 

направи снимки. 
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ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”  

финансиран от Европейския съюз, Наука и образование за интелигентен 

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

„Не“ на тормоза в 

училище 
       От 13 до 17 ноември 2017 г. в хиляди учи-

лища по света се провежда Седмица „Анти-

Тормоз” (Anti-Bullying Week). Тя се организира 

вече 14-та година във Великобритания, както и 

в редица училища по света, като се случва през 

3-та седмица на ноември. Тази година мотото на 

седмицата е „Всички различни, всички равни”. 

Българските училища  се присъединяват към 

тази международна инициатива. Както и при 

другото популяризирано вече 6 години  събитие 

с подобна насоченост – Денят на Розовата фла-

нелка – ние смятаме, че най-добре нещата ста-

ват, когато те са инициирани, организирани и 

осъществени от самите нас, а не толкова от въз-

растни. 

         Какъв е тормозът в училище? Тормоз в 

училище от връстниците означава, когато едно 

дете или група деца нарочно се отнасят лошо 

към друго дете, което е по-слабо и не може да 

се защити : дразнят го, обиждат го, подиграват 

му се, измислят му неприлични прякори, бутат 

го, удрят го или го ритат, заплашват го, взимат 

му нещата, изнудват го, заключват го в стаята 

или правят други неприятни неща. Тормоз озна-

чава също така, когато за някое дете се пишат 

обидни неща, например по дъската, стените, 

разпространяват се злобни слухове, клюки и из-

мислици или когато другите деца нарочно го 

изключват от игрите, не искат да говорят или да 

правят нищо заедно с него.Тормоз е и когато 

това се случва не само веднъж , а много пъти 

или в продължение на дълго време.Тормозът се 

различава от конфликтите, караниците или 

схватките в училище, които възникват между 

деца с приблизително еднаква сила. При тормо-

за едно дете  е очевидно по-силно от другото 

дете, което е по-слабо и не може да се защити, 

да отговори на тези, които го тормозят. Тормо-

зът от връстниците в училище често се определя 

като „мълчалив кошмар“, защото много деца се 

срамуват да признаят дори пред родителите си, 

че са обект на тормоз.  Освен това тормозът чес-

то е  прикрит, защото този, който тормози дру-

гите, не поема риска да го прави публично. 

           Затова участниците в Клуб 

„Журналистика“ откликнаха на инициативата, 

като посетиха учениците от осми клас. Естел 

Кръстева, Иванка Здравкова и Стилияна-

Михаела Христова разговаряха с осмокласници-

те за това, какво представлява тормозът, какви 

са неговите прояви, какво отражение дава върху 

психиката на човека. Според Стилияна-Михаела 

всяко човешко същество трябва да бъде спокой-

но в собственото си тяло, заедно със собствени-

те си мисли, в своето училище.За жалост в 

днешно време се приема за съвсем нормално да 

бъдеш тормозен в училище. Обиди, подигравки, 

груби погледи, дори и бой се случват толкова 

често, че повечето дори не го приемат на сери-

озно. Въпреки че не го разбират, те оставят 

трайни страхове и спомени в тялото на друг чо-

век, а ако има подигравки по повод тяло или 

лице, това остава за цял живот.  

         „Преди да започна да говоря за това, за ко-

ето искам да говоря, ще ви разкажа за няколко 

известни личности, които са били тормозени на 

наша възраст: 

        Ще започна с Илон Мъск. Той е бил жесто-

ко малтретиран като дете. Бил приет в болница, 

след като група момчета го хвърлили по стълби-

те, а след това го били, докато не изгубил съзна-

ние. В случай, че не знаете, днес е главен изпъл-

нителен директор на "Тесла". 

        Херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидъл-

тън също е била повод за подигравки. Като 13-

годишна дукесата прекарала само два срока в 

училището интернат Downe House, защото съу-

чениците й се подигравали, че е слаба и с екзе-

ми. Днес тя е патрон на няколко благотворител-

ни организации, които се борят с тормоза над 

деца, заедно със съпруга си - принц Уилям.  

         Майкъл Фелпс всъщност е започнал карие-

рата си на плувец, плувайки с цел да отмие сра-

ма и болката от тормоза в училище. Днес е 

олимпийски шампион.  

       Тони Хоук е един от най - известните скейт-

бордисти в света. По негово време обаче, скейт-

бордът е бил повод за подигравка. Той обаче не 

приел  обидите и изградил кариера! 

Кейт Уинслет, можете ли да повярвате, била е 

подигравана от съучениците си, защото имала 

по - голямо тяло,а 4 години по - късно - Леонар-

до Ди Каприо я е рисувал гола. 

Всъщност  дори Елвис Пресли е бил повод за 

подигравки.  След като семейството му се мес-

ти, Елвис е прехвърлен в нова гимназия в Мем-

фис. Там той е сериозен обект на подигравки и 

има само един приятел.Днес хиляди хора по 

света отказват да повярват, че е мъртъв. Стоти-

ци се мислят за негови двойници.  

Джаки Чан -   Той прекарва години на нещастно 

детство в Peking Opera School. Тормозът го 

вдъхновява да работи по-усилено и да усъвър-

шенства бойните изкуства.В крайна сметка  той 

се превръща в защитник на тормозените не само 

на екрана, но и в реалния живот.  

Еминем  -  Той е най-продаваният хип-хоп из-

пълнител в САЩ.В училището си в Детройт 

обаче той е бил обект на толкова голям тормоз, 

че майка му съди училищното настоятелство за 

неизпълнение на задължението да защитава де-

тето й. Като деветгодишен той получава сериоз-

на мозъчна контузия, която носи след себе си 

посттравматична главоболие и временна загуба 

на зрението и слуха.   

 

Барак Обама - Историята на президента на Аме-

рика също не е розова. Като дете Обама имал 

доста големи уши и децата смятали името му за 

странно, тези две неща често били причина дру-

гите да му се подиграват. Тези лични преживя-

вания президентът споделил по време на конфе-

ренция, която била посветена на насилието в 

училищата. 

Мадона - В детските си години певицата е била 

истински аутсайдер. Тя не харесвала хипи кул-

турата и марихуаната, но била върла фенка на 

рокендрола и наркотиците, именно заради това 

останалите деца я отбягвали. Въпреки труднос-

тите, с които се сблъсквала, певицата успяла да 

стане силна личност и по всякакъв начин се е 

стараела и продължава да се старае да показва 

своята уникална индивидуалност. 

     Изброявайки тези неща, искам да ви кажа, че 

тези които тормозят, са  нищожества. Изправете 

се срещу тях. Говорете! Споделяйте! Така по-

лесно ще преодолеете последиците от тормоза." 

 

Покажете, че вие също сте хо-

ра и че не заслужавате подоб-

но отношение. Ние вярваме 

във вас! 

                                         Естел Кръстева,         

Стилияна-Михаела Христова 


