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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

и Клуб “Дигитални компетентности” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

2019 година 

        Винаги когато наближава Коледа, 

започваме да се чувстваме по разли-

чен начин. Този празник е най-тихият 

и светъл ден в годината. Древните 

вярвали, че в този миг се ражда 

Слънцето. И в настоящето, очаквайки 

Коледа, сякаш всяка година се при-

готвяме да приемем неговата светли-

на в себе си. Рождество Христово не 

е само ден, на който си подаряваме 

любими и желани вещи. Той е време-

то, в което се обръщаме към близките 

си, за да им дарим обичта си, за да 

им покажем, че те са най-важната 

част от живота ни. Коледа е празник 

на семейството, на топлината между 

хората, на нейното споделяне помеж-

ду им. Той не е изпълнен с фойервер-

ки и оглушителна музика. По-скоро е 

мълчаливо посрещане на едно свято 

раждане. Свързан е с идването на 

нов живот, затова в него има тиха по-

чит и смирение пред съкровеното съ-

битие. Изпълнен е с притихнала ра-

дост пред очакването на един разтва-

рящ се в тайнственост свят.  Светли-

ната на Коледа е толкова въздейства-

ща, че ни кара да се обърнем към се-

бе си и да се запитаме за всичко, кое-

то е чудо за нас. Това ни прави част 

от нейната магия. Сядайки около ко-

ледната трапеза, ние преживяваме 

необикновеното рождение заедно. 

Споделената радост е по-силна и за-

разителна. Духът на Коледа оживява, 

когато всеки от нас носи частица от 

нея в сърцето си, когато всеки от нас 

срещне обичта на човека до себе си. 

Празникът Рождество Христово не е в 

скъпите подаръци. Той е в това, да 

направиш някого щастлив. Всеки чо-

век е способен на добри дела. Ако не 

сме сторили поне едно, Коледа е под-

ходящ момент да опитаме да изпъл-

ним пропуснатото. Не защото така 

трябва, а защото това ще накара и 

нас самите да се почувстваме щаст-

ливи.    Духът на Коледа проблясва в 

мига, в който дарим усмивка, в който 

подадем ръка. Когато накараме няко-

го да се почувства добре или да из-

пита радост от живота. Само тогава 

силата на празника се ражда в нас и 

ни прави живи.    

Елхата  

 Коледа! Тя иде много отдалеч... 

Иде с чудните си приказки... 

Но какво е Коледа без коледната 

елха? 

Украсяването на елхата е едно от 

най-разпространените традиции, 

свър-зани с празнуването на Рож-

дество Христово. Макар че днес 

коледната елха се счита за христи-

янски обичай, всъщност той въз-

никва в древността. В древен Еги-

пет са украсявали палмите. Колед-

ните дръвчета се обкичват с гир-

лянди, множество светлини и ко-

ледни играчки.. 

Нашата красива училищна елха 
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СПИН – кампания – „Промените се правят от общностите“ 

На 1 декември отбелязваме Световния 

ден за борба със СПИН. Датата е опреде-

лена през 1988 година по инициатива на 

Световната здравна организация с цел да 

насочи общественото внимание към 

проблемите на ХИВ/СПИН и да подчер-

тае необходимостта от подкрепа и разби-

ране за хората, живеещи със заболява-

не.Тази година Световният ден за борба 

срещу СПИН е под надслов „Промените 

се правят от общностите“. 

В света по данни на Глобалната програма 

по СПИН близо 38 милиона души живеят 

с ХИВ/СПИН, като само през 2018 г. бро-

ят на новите случаи е 1.7 милиона. Пове-

че от половината от всички нови инфек-

ции са сред уязвими групи и техните пар-

тньори. 

До края на 2018 г. близо  24 милиона ли-

ца, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили 

лечение.В България 97% от ХИВ-

позитивните, които се следят от лекарите 

се подлагат на терапии и при над 90 на 

сто от тях вирусният товар е неоткрива-

ем. 

Участниците в Клуб „Млад журналист“ 

и Клуб „Дигитални компетентности“ 

посетиха медицинското лице на гимна-

зията, г-жа Делийска. Тя запозна уче-

ниците с най-коварната болест на наше-

то време, с възможностите за заразяване 

и превенция. Разгледа признаците на 

заразяване и изрази мнение, че няма ни-

що срамно, ако човек се зарази, защото 

на всеки може да се случи. След това 

беше посетен 10 б клас, където учени-

ците разговаряха по темата. Бяха разда-

дени листовки, изработени от Клуб 

„Дигитални компетентности“ 
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Учениците от ПГЕЕ, гр.Гълъбово отбелязаха Световния ден на толерантността 

ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ 

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерант-

ността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава 

страните членки  да почитат датата за Ден на толерантността, 

като 

с 

дей-

ности се разпространява идеята за разбирателство между наро-

дите. 

Именно 

на 16 но-

ември 

1995 годи-

на, държа-

вите-

членки на 

ЮНЕСКО 

приемат 

Деклара-

цията за 

принципите на толерантността.ООН поставя началото на кам-

пания за разпространение на равенството, подобряването на 

условията на живот, отричането на дискриминацията. 

За поредна година в Професионалната гимназия по енергетика 

и електротехника  се включиха в отбелязването на деня. Участ-

ниците в Клубовете по интереси изготвиха актуална презента-

ция на тема: Урок по толерантност.Всички се обединиха около 

мнението, че толерантността е Доброта, Благодарност, Търпи-

мост, Човечност, Уважение 

Светът е пъстра мозайка от личности, идеи , възгледи. Всеки 

един от нас представлява едно малко единствено по рода си ка-

мъче от тази необятна мозайка. Хората по света се раждат раз-

лични, неповторими, уникални.Различията между нас правят 

живота красив и интересен.  

Под  слънцето има място за всеки. 

Ден на отворените врати  

в Старозагорския гарнизон 

         На 18. 11. 2019г. Старозагорският гарнизон организира 

Ден на отворените врати. Инициативата е по повод 19-ти ноем-

ври - празник на Сухопътните войски.На 18.11.2019 г. от 10.00 

часа до 16.00 часа във военно формирование 48430 – Стара За-

гора  се проведе Ден на отворени врати. Учениците от нашата 

професионална гимназия посетиха изложението. Бяха показа-

ни основни образци бойна техника на въоръжение в Сухопът-

ните войски и в частност във Втора механизирана бригада, об-

разци на стрелково въоръжение. Учениците от 9 и 10 клас се 

запознаха с тактико-техническите характеристики на оръжия-

та. С вълнение гледаха демонстрации по разглобяване и сгло-

бяване на 7,62 мм. АК, 7,62 мм. ПК, РПГ-7В, 9 мм. ОПМ и 

други. Потопиха се , макар и за кратко, в атмосферата на воен-

ния живот , а преживяванията оставиха отпечатък в многото 

снимки, които направиха. 
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ТРАДИЦИИ И ПОВЕРИЯ ЗА ДЕНЯ НА 

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
На 21 ноември църквата чества празника Въведение Бого-

родично - Деня на християнското семейство и мла-

деж.Въведение Богородично е един от големите вселенски 

празници. Според Светото писание на този ден родители-

те на 3-годишната Мария я завели в Йерусалимския храм 

и отдали в служение Богу.Йоаким, Ана и малката им дъ-

щеря били съпътствани по пътя от своите роднини и прия-

тели - млади де-

войки със свещи в 

ръце вървящи 

пред светата От-

роковица, а след 

тях родителите, 

водещи Девата до 

Йерусалимския 

храм. 

Църквата е приела празника и за Ден на християнското семейство. Семей-

ното ходене на църква в този ден символизира влизането на три-

годишната Мария в храма и напомня на родителите за духовните 

им задължения към децата. Защото семейството е най-доброто 

училище, което 

може да даде пър-

вите познания за 

Бога, за християн-

ските добродете-

ли, на които веко-

ве се е крепял бъл-

гарският род. 

В миналото този ден се е чествал в много ограничен кръг 

– само с родителите и ония от децата им, които не са встъ-

пили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да из-

молят за семейството си здраве и благоволение. След това 

в дома, събрани около огнището, на чаша вино, топла пита 

и вкусна гозба, чествали – освен празника Въведение Бо-

городично – и здравата връзка помежду си. Масата оставя-

ли неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да 

си хапне и да благослови домакините. 

Според народните поверия, на този празник българите гадаят 

какво ще е времето през следващата година. Ако е топло и слън-

чево, зимата ще е люта, а лятото – сухо; ако вали дъжд или сняг, 

зимата ще е снежна, лятото – дъждовно, а реколтата богата. 

Празникът е прекрасен повод да покажем на 

близките си колко много ги обичаме и колко 

много означават те за нас. 


