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

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

„Розите на България“ в ПГЕЕ 

 

На 11 май 20011 година  Професионалната гимназия 

по енергетика и електротехника участва в първата по 

рода си инициатива „Розите на България“. Тя е орга-

низирана от Министерството на образованието, съв-

местно с българските общности зад граница, към кои-

то функционират български неделни училища. Иници-

ативата е посветена на Деня на светите братя Кирил и 

Методий. Събитието 

се проведе в двора и 

актовата зала на 

училището с участи-

ето на учениците и 

учителите.Началото 

на празника бе даде-

но от Памела Дауло-

ва, ученичка 

от 11 б клас, 

която предста-

ви смисъла и 

посланието на 

инициативата. 

След това в 

двора на гим-

назията се из-

ви кръшно хоро, в което се включиха всички ученици 

и учители. Под звуците на избраната музика 

„Празнична сюита“, изпълнена от оркестъра за на-

родна музика на БНР, учениците заявиха своята прис-

трастеност към българската музика. Гост на празника 

бе г-жа Нела Петрова, директор на Дирекция „АПО и 

финанси“ към Община Гълъбово. 

Истинският праз-

ник дойде след то-

ва, когато в актова-

та зала на учили-

щето учениците бя-

ха подредили свои 

маси с български 

ястия, народни но-

сии, които предста-

вят българските традиции и обичаи. Всеки клас сам 

бе избрал начина, по който да се представи. Традици-

онни национални ястия – месеници, баници, тутмани-

ци и др., бяха подредени на определените места. 

Представиха се български бродерии, произведения на 

тъкаческото изкуство, 

народни носии с чудни 

шевици. Журито, състо-

ящо се от г-жа Цветков-

ска, г-жа Борисова, г-н 

Стамов , наистина бе 

затруднено в избора 

си. Към тях по-късно 

се присъедини и г-н 

Пламен Бараков, зам.

-кмет на общината. 

Някои от класовете 

посрещнаха журито с 

изпълнение на емб-

лематична българска песен. И за да не бъде ощетен 

никой от участниците,  то отсъди по соломоновски: 

всеки клас получи грамота за участието си. Празни-

кът бе отразен с много снимки. 

Дори и след приключване на празника в училището 

продължи да кънти българска народна музика. 

 

Стилияна-Михаела Христова 
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По стъпките на историята 

  Крепостта Царевец е синоним на 

величие, слава и богатство! Това е 

уникално място за среща с минало-

то на България и историята на ней-

ните велики царе. Крепостта се на-

мира на едноименния хълм в стара-

та част на Велико Търново, недалеч 

от центъра, и е превърната в архи-

тектурно-музеен резерват. Над дво-

реца, на самия връх на хълма, се 

намира и възстановената Патриар-

шеска църква. Тя впечатлява с ма-

щаба и уникалната си архитектура, 

а иконописите й пресъздават въз-

хода и залеза на Второто българс-

ко царство. Особена нотка на тайнс-

твеност се прокрадва и около рес-

таврираната Балдуинова кула. Исто-

рията разказва, че тук е бил затво-

рен плененият в битката при Одрин 

пръв латински император Балдуин, 

който по-късно намира смъртта си 

в нея. 

На територията на крепостта могат 

да се видят и основите на 470 пост-

ройки, странноприемница, жилища 

на аристокрацията, 23 храма и 4 

градски манастира. Сред разкопки-

те са открити и уникални части от 

златотъкано облекло, както и много 

златни украшения на царската ди-

настия. 

Тази уникалност на нашата история 

провокира вниманието на клубове-

те по интереси  по проект „Твоят 

час“ в Професионалната гимназия 

по енергетика и електро-техника и 

на 21 април  

организира-

но те посе-

тиха исто-

ричес-кото 

място. Раз-

ходката из 

българска-

та история 

предизвика 

силни емо-

ции. Много снимки и сувенири ще 

оставят спомен за това историческо 

място. 

      На 21 април две от обучителните 

групи по проект „Твоят час“: 

„Физиката –лесна и интересна“ и 

„Аз обичам България“, посетиха Ка-

занлъшката гробница и Долината 

на тракийските царе край Казан-

лък. Учениците се потопиха в ат-

мосферата на отминалите векове , 

в бога-

тата 

култур-

на исто-

рия на 

родината ни. 

Грациела  

Пламенова 
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ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА НАШИТЕ „АНГЛИЧАНИ“ 

На 27-29 април Фондация “БЕСТ” проведе своя шести 

и последен за учебната 2017/2018 турнир в Аграрния 

университет – Пловдив. 410 ученици участваха в със-

тезанието по английска реч и дебати, провело се за 

пръв път в града и в университета. 38 отбора от 25 

български града участваха в турнира. Учениците се 

състезаваха в 5 дисциплини: оригинално ораторство, 

драматически дует, рецитиране на проза, рецитиране 

на поезия и дебати в стил „World Schools”. За пореден 

път нашето училище участва със свои представите-

ли :Кристиян и Жулиен от 10б клас. Оценката за учас-

тието им е много висока на фона на голямата конку-

ренция. Двамата ученици се представиха отлично, 

благодарение на добрата подготовка , получена от 

Кийган Скот, помощник- учител по английски език. 

Доказателство за това са получените сертификати. 

„ Животът е една прекрасна книга, в която ние, хора-

та, сме главните герои, а историите в тази книга са 

толкова интересни, забавни, понякога малко тъжни , 

но това са нашите истории. Пред нас , абитуриентите 

от випуск 2018 година ,е поставена бяла, празна стра-

ница и ние пишем ред след ред. Ако първа глава на 

житейската книга е раждането, втора – прохождането, 

трета – себеосъзнаването, то някак ми е тъжно да но-

мерирам тази, която завършваме в момента. Нека 

просто я наречем – прекрасна врата пред нас се затво-

ри, но десет други се отвориха.“ 

С тези размисли на Естел Кръстева, абитуриентка от 

12 б клас , бе открито  тържественото изпращане на 

випуск 2018 година, на 15 май.  
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На този ден от Професионалната гимназия по енерге-

тика и електротехника по пътя на зрелостта и постига-

не на мечтите тръгват ентусиазирани млади хора, кои-

то завинаги напускат класните стаи.Четиридесет и пет  

момчета и момичета днес се сбогуват с частица от 

детството. Учителите им пожелават попътен вятър в 

реалния живот, защото приказката, в която живяха до 

днес свърши. Отмина  последният учебен час. Всички 

го очакваха с нетърпение, а сега едновременно с ра-

достта идва и тъгата от раздялата.  В своето слово 

инж. Цветковска – директор на гимназията, пожела на 

абитуриентите преди всичко да бъдат здрави, да ста-

нат най-вече добри хора и да успяват, независимо от 

трудностите, които ги очакват. 

   В своето обръщение г-н Пламен Бараков , зам.-

кмет , изрази увереност, че младите хора ще се реа-

лизират на територията на общината. 

С умението си да  иронизират своето поведение , уче-

ниците от двата класа представиха своите визитки. 

Съответно всеки от тях получи грамота, такава каквато 

го представя най-добре в очите на неговите съучени-

ци. С шеговит и жизнерадостен тон Стилияна-Михаела 

представи епизоди от ученическото ежедневие на за-

вършващите. Учениците от специалност 

„Електрообзавеждане на производството поднесоха 

своя подарък на учи-

лището, в лицето на г-

жа Цветковска, 

„торта“, изработена от 

отвертки, щепсели и 

контакти, която е об-

раз на изучаваната 

специалност. Цветята, 

поднесени на учите-

лите , са израз на 

признанието и благо-

дарността, която зас-

лужават за положе-

ния труд. Дванадесет-

те гълъба пък бяха символ на 

дванадесетте незабравими уче-

нически години. 

След сбогуването със знамето 

абитуриентите са хванах на 

кръшно хоро. 

Пожелаваме им успехите вина-

ги да ги съпътстват и Професио-

налната гимназия да остави у 

тях скъп спомен и като научено, 

и като преживяно. 

Сега ги очаква вълнуващата бална вечер!  

 

Павлета Красимирова 
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Училище, със тебе се разделяме... 

С усмивка нежна свети пролетта... 

Дойдохме преди време неуверени... 

Но вече сме пораснали деца... 

 

Без нас навярно тъжни ще са стаите... 

Растяхме - сред уроци и игри.  

Лудеехме, споделяхме си тайните... 

И станахме приятели добри... 

 

Сега сме тук - облечени тържествено. - 

С мечти, цветя, със радост и с тъга... 

Пред нас блещука лятото божествено... 

И ние ще блестим като слънца... 

 

Дано да бъде светло пред очите ни!... 

И нека по вода да ни върви!... 

Довиждане - училище, учители! 

Довиждане, приятели добри!... 

Учениците и учителите на ПГЕЕ гр.Гълъбово участваха в мани-

фестацията в чест на 24 май - Денят на българската просвета и 

култура и на славянската писменост!  
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Абитуриентският бал – най-вълнуващата нощ в живота на всеки човек... 

Спомени, които остават до края на живота!  

25 май 2018г!  

Абитуриентите празнуваха в ресторант 

Вила Верде , а тържеството бе организи-

рано от Община Гълъбово Честито завършване! 

Уроците не свършват с последния 

звънец! 

Успешен старт в живота!  


