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  Метеоролозите съобщиха, че на 20 март в 18.15 мин. идва 

пролетта.  Как ще идва като изобщо не си е тръгвала оттук,  тя 

излезе само от нелегалност.  

  Първо се увъртя покрай Декември и така го омая, че си оста-

нахме без сняг по Коледа и Нова година. После, като му се на-

сити, се приюти до Януари и какви ги вършеха не знам, ама 

какви кокичета и треви са народиха. По едно време Януари се 

поосвести и трупна малко снежец, та да демонстрира някакво 

мъжко достойнство.  Ранната пролет му даде гръб и се затича 

към Февруари. Е, там вече стана, каквато стана, слънцето  ни 

огря като през май, едно топличко стана, нацъфтяха килими от 

иглики по дворове и поля. 

  Баба Марта, като дойде, малко я понарита в началото, но ран-

ната пролет и на нея успя да влезе под кожата, голяма палавни-

ца е, на всичко му намира решение. Направо си отживя този 

месец и създаде невероятни картини в природата. 

Навън е пролет топла и красива 

обагря тя  света  със   шарки 

и чувства се природата щастлива, 

а птичките са нейните другарки. 
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Изумителната история,  

родила празника на жената 

 

   На 8-ми март 1857 г  жени работнички в Ню Йорк  излизат 

на протест срещу лошите трудови условия. 2 години след това 

е създаден първият женски работнически синдикат. 

      Причините за отбелязването на специален ден на жената са 

многобройните протести за подобряване на условията на труд, 

породени от бурната индустриализация в началото на 20-ти 

век.Най-известният и масов протест на жени е през 1908 г. в 

Ню Йорк, в който се включват 15 000 жени. Основните им ис-

кания са за по-малък работен ден, по-добро заплащане и право 

на гласуване.Всъщност за първи път ден на жената се отбеляз-

ва на 23 февруари 1909 г в САЩ по идея на Американската со-

циалистическа партия.За основоположник на този празник се 

смята германката Клара Цеткин. На международната конфе-

ренция на жените социалисти в Копенхаген на 27 авг. 1910 г., 

тя предлага да се чества ден на жената. 

Клара Цеткин е известна с борбата си за икономическа незави-

симост на работещите жени. Обявява се за еднакво право на 

заплащане с това на мъжете, за еднаква работа, държавно и 

детско обслужване. Бори се за каузата за подобряване на роля-

та на жената в семейството. Жената не трябва да бъде само до-

макиня и майка.Бракът трябва да бъде обединение на равноп-

равни партньори, които са отговорни съвместно за възпитание-

то на децата. По идея на Клара Цеткин за първи път се чества 

международният ден на жената през 1911 г най-напред в Гер-

мания, Швейцария, Дания и Австрия. През 1913 г празникът 

се отбелязва и в Русия и Франция.През 1914 г. честването на 

деня на жената във всички страна става на тази дата – 8-ми 

март.Малко хора знаят, че Руската революция от 1917 г започва 

с демонстрации на жените в Русия. На 8-ми март 1917 г работ-

нички от Петроград излизат на протест срещу глада, царизма и 

войната.През 1920 г. участнички във Втората международна 

конференция на жените –комунистки предлагат 8-ми март да 

се обяви като официален неработен ден на жените в Съветския 

съюз. 

През 20-те години на миналия век празникът се позабравя и 

честванията поутихват. Но през 60-те години с масовото разп-

ространение на феминизма, отново се преражда.През 1977 г. 

Общото събрание на ООН приема 8 март да бъде признат за 

Международен ден за правата на жените и за мир.Счита се, че 

този ден се отбелязва главно в страните от Източна Европа и 

Русия. Неслучайно някои от противничките на празника го оп-

ределят като политически и затова го игнорират. 

 В България Осми март първоначално се отбелязва с беседи в 

тесен кръг на социалисти през 1911г., през 1915г. е първото 

публично честване. Като общобългарски празник Осми март 

започва да се празнува след 9 септември 1944г. Отначало по 

предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които 

се отчита приносът на жените в производството, културата, на-

уката и обществения живот. След 1960 г. честването взема осо-

бено широки размери и става любим празник на жените от 

всички възрасти, особено в държавните учреждения. Даже 

празникът получава неофициалното наименование „ден на ко-

лежката“.И макар споровете и дискусиите да продължават – 

трябва ли жената да има специален празник , или трябва всеки 

ден да бъде празник на жената – денят се отбелязва и почита. 

Независимо какво мисли всяка жена за този празник, тя заслу-

жава да бъде уважавана, обичана, глезена и почитана всеки ден 

от годината. 

 

Веска Туан, Габриела Красимирова 

Трудно е да си жена! 

  Един ден в годината ние официално отбелязваме деня на 

жената , а така ли трябва да е? Нима само един ден в годи-

ната тя е жена,  и понеже рядко си задаваме този въпрос , 

нека все пак на Осми март й отдадем заслуженото. 

    Осми март е празник на всички жени. Жената -  тя е на-

чало на толкова значими неща от живота. Единствено тя 

може да започна да пише началните страници на книгата 

на някой друг. Тя е нашата опората сутрин и вечер.Тя е де-

нонощният шофьор на повикване Тя винаги се притичва 

на помощ ,когато любимите й  за нея  хора имат нужда. 

    Майка - другото достойно  име на Жената, която издържа 

на всякакъв товар на плещите си. Майка, нуждаеща се 

единствено да види усмивката на детето си, майка, която 

поправя винаги счупените играчки и разбитите детски 

сърца. 

 Раменете ѝ са достатъчно силни да поемат тежестта на це-

лия свят и въпреки това 

достатъчно нежни, за да даряват удобство.  Вътрешна й си-

ла  издържа раждането на дете и отхвърлянето,което много 

пъти идва от децата ѝ. 

    Твърдостта й  позволява да продължава напред, когато 

другите се отказват, и да се грижи за семейството си дори 

при болест и изтощение, без да се оплаква. 

    Обича децата си независимо от всичко и въпреки всички 

обстоятелства дори когато детето ѝ я е наранило много. 

    Понякога плаче , и то скришом. Под  сълзата  се приютя-

ва. Това е нейно 

уникално право, за да го използва, когато има нужда. Кра-

сотата на жената не е в дрехите, които носи, не във фигура-

та, която има, или в начина, по който сресва косите си. 

Красотата на жената е в нейните очи, които са пътят към 

сърцето ѝ -мястото, където любовта обитава. 

 Честит празник на всички Жени! 

 Благодарим Ви ,че въпреки болките си, се усмихвате...!!! 

Естел Кръстева 
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   Успешно начало в участието си на  общинския футболния турнир 

постави отборът на ПГЕЕ. Турнирът е за ученици от  гимназиален 

етап - 8 до 10 клас. Съперник на момчетата от гимназията бе отборът 

от СУ „Васил Левски“.  Господин Иванов, преподавател по физическо 

възпитание в училището, сформира отбора и проведе няколко трени-

ровки. Срещата се състоя на 14.03. на градския стадион. Играха се две 

полувремена по 30 минути. Нашите футболисти излязоха самоуверени 

на терена, но изненадващо за тях, отборът на СУ поведе в резултата. 

Това начало бе неочаквано , но младежите се мобилизираха и за крат-

ко време обърнаха резултата в своя полза. Така първото полувреме 

завърши с обнадеждаващия резултат 7 : 1. 

   Във втората част убедителното надмощие продължи и това пролича 

в крайния изход на мача. Срещата завърши при резултат 12 : 

2.Господин Иванов е повече от доволен от играта на момчетата, които 

добиха самочувствие. Следващото участие на нашия отбор ще бъде на 

Областното първенство в Стара Загора. 

Пожелаваме им успех! 

Валентин Беязов 

Клуб „Журналистика“ 

Цветя и усмивки 

Част от празничното настроение  в 

нашето училище 
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   На 10-11 март 2018 г. ученици от цяла България участваха в 

турнир по реч и дебати на английски език в ЕГ „‘Гео Милев”, 

Добрич - „БЕСТ”. На английски  това е съкращение на 

“Български турнири по английска реч и дебати”. Основана през 

2013 година, Фондация “БЕСТ” предоставя на българските уче-

ници, изучаващи английски език, възможност да бъдат част от 

общност, където не само да усъвършенстват уменията си по анг-

лийски език, но и да постигнат личностно развитие. “БЕСТ” си 

поставя за цел да мотивира учениците да мислят критически, да 

се изразяват креативно и да бъдат част от общество, което ак-

тивно се интересува от бъдещето и успеха на България.   Учени-

ците  се състезаваха в следните 5 дисциплини на английски 

език: дебати, публична реч, драматически дует, рецитиране на 

проза и рецитиране на поезия. 

   Учениците от Професионалната гимназия по енергетика и 

електротехника вече имат опит в това състезание от предишни 

години. Тази година подготовката се проведе под ръководството 

на помощник-учителя по английски език Кийган Скот. Участва-

ха Кристиян Станчев и Жулиен Младенов от  Х б клас и 

Габриел Вълчев от ХІб клас. В дисциплината рецитиране на 

проза се представи Габриел Вълчев.В тази категория се подбира 

тема от книга или филм, подготвя се текст, като участникът има 

право да го ползва по време на представянето си. Габриел се 

ориентира към тема със забавно съдържание, която да събуди 

интерес и да вълнува връстниците му – вредното влияние на  

                                                                                           наркотиците в тинейджърска възраст. 

   Жулиен и Кристиян участваха в дисциплината драматически дует, при която по предварително избран сюжет от книга или филм се разиграва 

етюд. Двете момчета се спряха на комедийния филм „Внедрени в час“, като представянето им бе на ниво и те се класираха на престижното трето 

място.  

   Кийган Скот даде положителна оценка за участието на нашите ученици, особено на фона на преобладаващото участие на ученици от езикови 

гимназии. Всеки участник получи сертификат, но най-голямото удовлетворение на младежите е, че намериха нови приятели 

   Състезанието бе блестящо организирано от екипа на „Фулбрайт“. Младежите бяха  оценявани от близо 50 съдии, един от които бе АнджелаРо-

дел – изпълнителен директор на Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. Турнирът в Добрич е четвърти за “БЕСТ” за 

2017/2018 година и общо 26-и.  Около 300 души  посетиха състезанието, сред които почти 250 ученици участници от 19 различни отбора. 

Жулиен Младенов 

Ученик в 10б клас 


