
1 

 

Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

По пътя си към своята Голгота Апостола 

на свободата – Васил Левски минава през 

много селища в страната ни, като нався-

къде оставя дълбоки и незаличими следи 

в народната памет.Едно от тези селища  е 

село Войнягово, където той за първи път 

се цани за учител по Великден на 1864 г. 

– само дни, след като на Гергьовден са-

моръчно отрязва дългите си на свещеник 

коси и се „раздечва”.Съдбата не случайно 

го отвежда в това населено 

място, където има не малко 

роднини.  

      По Гергьовден на 1864 г. 

той се отбива в това село , за да 

занесе една боядисана от майка 

му прежда и да придружи  вуй-

чо си , който имал дюкян с ба-

калски стоки. Същия ден там 

се провеждал най-таченият 

селски празник и по стара тра-

диция местните жители, нарамили агне-

та, се събрали на една поляна край село-

то, за да прикадят жертвените животни в 

чест на Свети Георги. 

Бившият вече калугер се включил в 

службата, като пригласял с омайващия си 

глас на тукашния свещеник. Войняговци 

останали запленени от гласа на напетия 

гражданин, в чието лице разпознали сина 

на рано овдовялата карловка Гина Кунче-

ва, при която често ходели да боядисват 

гайтаните си. 

И тъй като селският чорбаджия често ги 

лъжел при събирането на десятъка, из-

ползвайки тяхната неграмотност,  реши-

ли да главят“раздечения песнопоец за 

даскал. Църковното настоятелство му от-

пуснало възнаграждение от 800 гроша и 

решило да преустроят църковния навес за 

дърва в училище. Едното помещение пре-

върнали в класна стая, а другото предос-

тавили на даскала. 

 

Малко известен епизод от живота  

на Васил Левски 

  Всяка година през месец февруари, в навечерието на един от най-тъжните 

дни в българската история, ние отдаваме почит на Апостола на свободата – 

Васил Левски. За него сякаш всичко е казано, но историята е съхранила разкази 

на съвременници за необикновената му личност. Именно един такъв, малко из-

вестен епизод от живота на Дякона, ни представи нашата преподавателка по 

история, г-жа Таня Пенева 
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 Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Той обаче рядко оставал да преспи в не-

го. Предпочитал да се приюти в схлупе-

ната къщурка на баба Ивана в края на се-

лото, откъдето лесно можел да се измък-

не незабелязано от Войнягово. А и в по-

късни времена – вече като издирван бун-

товник, да намира тук убежище и подс-

лон. 

При един от тези случаи заптиетата го 

сварили при старата му хазяйка. Но тя не 

загубила самообладание. Наскоро снаха й 

била родила и била отделена в самостоя-

телна стая, тъй като тогава строго се 

спазвало изискването мъже да не виждат 

родилката 40 дена, докато тя се „чисти”. 

Баба Ивана чевръсто я вдигнала от ъгъла 

и настанила на нейно място до пеленаче-

то Левски, като го наметнала със завив-

ките. 

Понечил един от турците да провери и 

тази одая, но съобразителната войняговка 

го предупредила да не влиза, че вътре 

има родилка. Въпреки това той надзърнал 

вътре, па затворил вратата. Ивана го на-

хокала: „Върни се и остави пара, че да не 

вземеш съня на детето”. Турчинът скон-

фузен я послушал, оставил монетата и се 

изнизал на пръсти от къщата. 

Когато Даскала напуснал селото след 

близо две години престой в училището, 

той взел скритите у баба Ивана пушка и 

елече и й оставил 2 наполеона със заръ-

ката да си купи нива. И жената наистина 

купила нива, която войняговци после на-

ричали „Нивата на Левски”.Ивана се 

вслушала и в молбата на Даскала, който я 

заклел да не споделя с никого нищо за не-

го. Въпреки че доживяла 104-годишна 

възраст, тази смела българка така и не 

обелила повече дума за учителя и много 

сведения за престоя му във Войнягово за-

винаги останали неизвестни. 

Но и доста факти за неговото присъствие 

тук все пак са съхранени и до днешни 

времена в народната памет, предавани ка-

то легенди от поколение на поколение. 

Младият даскал бързо спечелил сърцата 

на учениците си. Във възпитаването им 

той заменил битуващата по това време 

система от сурови наказания, шляпане с 

пръчката по задните части на немирници-

те и строга дисциплина с въздействието 

на своята харизма, авторитет и назидате-

лен поглед. 

Даскалът подхожда новаторски и спрямо 

взаимно-учителната метода. Незабравим 

и до днес е един епизод от неговото дас-

калуване, разказан от братовчед му Васил 

Караиванов и увековечен от Захари Стоя-

нов в биографичната му книга „Васил 

Левски (Дяконът). Черти от живота му”: 

„Учениците му разправят, че той взимал 

едно агне, едно куче и една котка.Тези 

три животни отначало живели в голяма 

вражда помежду си. Той показал на свои-

те ученици начина на примирението, като 

успял да приближи тези животни. Отна-

чало те бягали едно от друго, но толкова 

се сближили, че трите вкупом стояли и 

не се разделяли”. Така нагледно Левски 

демонстрирал на своите възпитаници 

идеите си, че в света няма място за анта-

гонизъм. 

  Като спортна натура, той първи започва 

да преподава физкултура. Редовно в хуба-

вите дни извеждал учениците си край се-

лото на Дългата поляна, на Рошава моги-

ла, край Юнашкия къмък или край река 

Стряма, където ги упражнявал в бягане, 

скачане и други дисциплини. По-късно, 

вече като учител в севернодобруджанско-

то село Еникьой, той ще направи и прос-

ловутия си лъвски скок... 

Левски печели уважението не само на 

двадесетината си ученици, но и на всич-

ки в селото. Той е канен на всички годе-

жи, сватби и кръщенки, където винаги 

бил посрещан като най-личния гост. И на 

всяко събиране пеел любимите си песни, 

на които научил и войняговци. Не про-

пуснал и да разучи местния автентичен 

фолклор, който много му харесвал. 

Тук, във Войнягово, Левски изпитал сил-

ни чувства към красивата и работлива де-

войка Йова. На седенките все я подканял 

заедно да изпеят любимата му песен 

„Мари заискали се мома и момък”. При 

едно от по-късните си идвания в селото й 

донесъл гердан.Очевидно и Йова не била 

безразлична към синеокия даскал, тъй ка-

то дълго време след неговото заминаване 

тя не се е омъжила и когато след години 

се задомила и родила син, тя го изучила 

за... учител. Въпреки че съпругът й имал 

дюкян в столицата и момчето е можело 

да наследи търговията на баща си. 

Когато във Войнягово стига вестта, че 

техният даскал е обесен, църковната кам-

бана не спира да бие цяла седмица, а 

всички жени в селото връзват черни заб-

радки и обличат черни дрехи.  

 Васил Левски  никога не се е готвил да 

става народен учител, обаче условията го 

заставят известно време да бъде просве-

тител. Опитът, добит от тези дни, впос-

ледствие му става най-ценното оръжие в 

изграждането на могъща комитетска ор-

ганизация. 

Основите на това „Тайно братство”, пре-

раснало по-късно в революционен коми-

тет, бъдещият Апостол на свободата пос-

тавя именно във Войнягово. Защото пок-

рай даскалуването си там се е убедил, че 

войняговци са будни, юначни, честни и 

достойни българи. 

Освен с разказа на г-жа Таня Пенева, 

Денят на Апостола бе отбелязан и с 

презентация, изготвена от Клубовете 

по интереси „Млад журналист“ и 

„Дигитални компетентности“ 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Ученици от Професионалната гимназия по енергетика и елект-

ротехника участваха в проведената тридесет и шеста олимпиа-

да по техническо чертане, която се проведе на 29.01.2020г. 

Олимпиадата е по инициатива на Министерството на образова-

нието и науката и се провежда в три кръга – училищен, облас-

тен и национален. Задачите за училищния кръг се подготвят от 

училищната комисия с председател инж. Надежда Димитрова 

и членове – инж. Стоянка Динчева и инж. Бойчо Чаталов 

     Г-жа Димитрова бе любезна да ни запознае с регламента на 

олимпиадата: „Учениците в рамките на средното образование 

са разделени в две възрастови групи: 8 клас и 9-12 клас. Зада-

чите са върху материала от задължителната професионална 

подготовка по учебния предмет техническо чертане. Всяка 

писмена работа се проверява от двама членове на училищната 

комисия , а ако разликата в оценките им е повече от две точки, 

проверката се извършва от арбитър. Неговата оценка е оконча-

телна. За областния кръг се допускат ученици, получили оцен-

ка минимум 5.50. Оценяването се извършва по предварително 

представени на участниците критерии. Доброто представяне 

гарантира възможност за използване на оценката като вход във 

висше учебно заведение. Условието е при участие на национа-

лен кръг и завършване през тази учебна година, полученият 

резултат да е Отличен 5.50“ 

От учениците, явили се на първия кръг, от първа група най-

добре се е представил Николай П. Маринов от 8 б клас, а от 

втора възрастова група – Габриела Николаева, Жесика Радос-

тинова и Десислава  Бонева . За съжаление  получените оцен-

ките  не са достатъчни, за да ги класират на следващия етап. 

Остава удовлетворението от доброто представяне. 

НАЙ – ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО 

Национално състезание 

На 23.01 се проведе националното състезание „Най-добър тех-

ник в машиностроенето“, в което участваха ученици от специ-

алността „Топлоенергетика“. Основната цел на състезанието е 

да се стимулира научно-техническата мисъли да се популяри-

зират машиностроителните професии.Първият кръг на надпре-

варата се провежда на училищно ниво. Учебното съдържание , 

предвидено за участниците,е от задължителната общообразо-

вателна и отраслова професионална подготовка по теория на 

професията. Състезанието е теоретично. Състои се от тест, 

който съдържа двадесет въпроса от учебните предмети тех-

нимческо чертане, техническа механика, материали и заготов-

ки. Втората част е приложно-творческа задача, съдържаща де-

тайлиране по даден чертеж и довършване на чертеж на ребро-

во съединение. Учениците имат право да работят в продълже-

ние на три астрономически часа. Оценяването се извършва в 

точки, като максималният им брой е 30 точки и се извършва по 

предварително зададени критерии, с които участниците са за-

познати. 

За участие в националния кръг се класират учениците, които 

са получили минимум 20 точки – 15 точки от теста и най-

малко 5 точки от приложно-творческата задача. 

От заявилите желание да участват в състезанието 4 ученици, 

се явиха двама – Пламена Асенова и Жесика Радостинова от 

10 а клас.  Двете момичета се представиха добре, показаха зна-

ния, но за съжаление не набраха необходимия брой точки, за 

да участват в следващия етап на състезанието. 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Месец януари бе твърде напрегнат 

за кандидатите по проект „Медийна 

грамотност“. Това са ученици от де-

вети и десети клас , които през ме-

сец април ще заминат за Италия, за-

едно с трима свои преподаватели. 

Както съобщихме в миналия брой, 

проектът е нов за нашата гимназия. 

Десети януари бе крайният срок за 

подаване на документи за участие в 

проекта. Условията на проекта пред-

виждат кандидатите да се явят на 

писмен изпит по английски език – 

тест и интервю, на което да предста-

вят презентации на английски език 

по темата.Резултатите от теста по-

казват , че учениците владеят анг-

лийски език на ниво, като разликата 

в точките между тях е съвсем незна-

чителна.  

От явилите се на теста осем канди-

дати, седем се представиха на ин-

тервюто. Подготвените презентации 

бяха тематични, свързани с изисква-

нията на проекта. Първите три мес-

та заеха Павел Йотов и Иван Геор-

гиев от 10 б клас и Яна Кондова от 9 

б клас, които , заедно с Красен Ан-

гелов и Ирена Жекова, оформиха 

броя на петимата ученици, които се 

класират. Поднесените презентации 

показаха разнообразие в избраните 

материали – от изясняване на поня-

тието медийна грамотност до исто-

рия на най-старата медия – вестни-

ка, и еволюцията на рекламите. Г-

жа инж. Пенка Атанасова, която бе 

председател на комисията, изказа 

удовлетворение от подготовката на 

учениците и изрази увереност, че 

ще представят достойно гимназията 

в Италия. Като част от екипа на ко-

мисията Кийган Скот изрази задо-

волство от умението на учениците 

да водят разговор на английски 

език. За резерви са определени Пе-

тър Георгиев и Габриел Динев. 

Снимки от интервюто, на което 

участниците представиха сво-

ите презентации 


