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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

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

2020/2021 

Светът нямаше да е същият,  

ако не беше това произведение  

на човешкия интелект! 

23 април – Световен ден на книгата 

     Международният ден на книгата и авторското 

право се отбелязва в цял свят от различните пра-

вителства, неправителствени организации и кул-

турни институции, чиято дейност е обвързана с 

книгата и литературата. Той е посветен на всички 

четящи и се отбелязва с цел популяризиране на 

четенето, книгоиздаването и защитата на авторс-

кото право.По този повод подбрахме за вас любо-

питни факти от света на книгата. 

    В Русия книгата на Иван Александрович Кри-

лов „Басни”се смята за една от т.нар. мини-книги. 

    За най-голямата книга в света се приема атласът 

„Кленке“ ,висок е 1,75 м и  широк 1,9 м. Подарен 

е през 1660 г. на английския крал Карл II от хо-

ландския търговец Йоханес Кленке по случай рес-

таврацията на монархията. За да бъде вдигнат и 

преместен атласът, са необходими шестима души. 

    За една от най-популярните книги в света се 

смята произведението на Даниел Дефо 

„Робинзон Крузо”. Излиза за първи път през 1719 

година и е претърпяла множество издания и пре-

издания на почти всички езици в света. 

    

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ  

ОТ 12А И 12Б КЛАС 

   

   Отлетяха като ято птици тези дванадесет години от  

живота ви. А помните ли…? 
 

1 клас –    Бяхте малки и уплашени! 

2 клас –    Вече знаете да четете и осъзнавате къде се намирате! 

3 клас –    Бяхте  в свои води и  големи калпазани! 

4 клас –    Свършиха детските пакости и проявихте интерес към тези 

на големите! 

5 клас –    Започнахте  умело да хитрувате! 

6 клас –    Всички Ви казваха, че сте големи за игри! 

7 клас –    Започнахте да си играете на големи! 

8 клас –    Опознахте първата любов на живот и смърт! 

9 клас –    После и втората! 

10 клас –  После и третата! 

11 клас –  Изведнъж решихте, че училището си струва! 

12 клас –  Превърнахте се в прекрасни младежи, готови за предизвика-

телствата на живота! 

 

Честито завършване! 
 

   Пожелаваме  Ви да продължите  успехите  в живота, да по-

ложите успешен старт в кариерата с мечтаната специалност в 

университета и да запазите верните приятели от училищната 

скамейка! 

                                                           На добър час! 
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 Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Ден на отворените врати в ПГЕЕ 
 

   На днешния празничен ден -11 май 2021 г., в Професионална 

гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово се от-

кри Деветата областна панорама на професионалното образо-

вание и кариерно развитие. За пореден път нашето училище 

посрещна бъдещите си възпитаници, които с интерес се осве-

домиха за специалностите в професионалната гимназия. Вни-

манието им привлякоха много макети от практическото обуче-

ние и рекламни материали.  

   Днес гости на Професионалната гимназия бяха седмоклас-

ници от СУ „Васил Левски“ и Второ ОУ „Христо Ботев“ в гр. 

Гълъбово.   

   Специалностите за учебната 2021/2022 година са:  

1. Електрообзавеждане на производството 

2. Електрически превозни средства 

3. Металообработващи машини 
   Панорамата на професионалното образование и кариерното 

развитие продължи с посещението на седмокласниците от 

ОУ" Св. Св. Кирил и Методий", с. Обручище и от Първо ОУ 

"Св. Паисий Хилендарски", гр. Гълъбово. 

  Учениците разгледаха кабинетите по професионална подго-

товка, запознаха се със спецификата на изучаваните профе-

сии, присъстваха на демонстрации. След това в Актовата зала 

на училището получиха информация за проектите , по които 

работи училището. 

 

инж. Павлина Арнаудова – кл. ръководител на 12 б клас 

Класните ръководители на 12а и 12б 

      Вие избрахте да учите  

в Професионална гимназия  

по енергетика  и  

електротехника преди четири години. 

Надявам се ,че получихте  знания ,  

които  ще   са полезни  за бъдещата ви 

реализация. Има много –важни неща в 

живота  и сред тях е изборът  

на професия.  

Дано този избор да ви даде  

добър  старт в живота. 

Таня Пенева– кл. ръководител на 12а клас 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

23 април – Световен ден на книгата  

Продължение от стр.1 

-  Най-голямото по обем издание е съставено от 1112 тома: сбор-

ник с документи на Британския парламент от 1800 г. до 1900 г. 

Този сборник е печатан от 1968 до 1972 г. в Ирландия. Това 

„чудо” тежи 3640 килограма и за да бъде прочетено изцяло, ще са 

необходими повече от шест 

години четене по 10 часа на 

ден. Общият му тираж е 500 

екземпляра. 

   Най-дългата биография в 

света е тази на Уинстън Чър-

чил и е написана от неговия 

син Рандолф  Мартин Гилбърт. 

Книгата е в 22 тома. 

   Агата Кристи е най-

печатаният в света автор в де-

тективския жанр. След Библи-

ята и произведенията на Шекс-

пир, книгите й заемат трето 

място 

    Със сигурност тези любопит-

ни факти за книгите не са един-

ствени. Една част от тях е въз-

можно и да са неточни. За четя-

щия човек те са нещо като осве-

жително питие по време на 

„литературен пир”. 

    По-важно е друго. Книгата 

трябва да се обича и уважава. 

    Ако четете просто заради са-

мото четене – не го правете. Да 

се чете означава и да се мисли, 

да се вниква в текста, да се ус-

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Изпълнението на настоящата програ-

ма ще има като краен ефект повиша-

ването качеството на преподаването и 

формирането на знания и умения в 

областта на STEM компетентностите 

 

 

бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

STEM профе-

сии и профили;  

гиите по изучаваните профилиращи предмети и специал-

ности от професии 

 

ОРАК Инженеринг е софтуерно консултантска фирма основана през 1996г. в 

град Пловдив. Основната й дейност е проектиране, изграждане и поддръжка 

на софтуерни бизнес решения за туризма, производс-

твото и търговията на  

едро и дребно. 

Компанията е изградила своята репутация на базата  

на успешното си партньорство с много български и  

международни организации.  

     На 17. 05. 2021г. по Национална програма „Бизнесът преподава“, Модул 1 

„Семинари в училищата от представители на технологични фирми“, учени-

ци от ПГЕЕ Гълъбово получиха най-актуалната информация за развитието 

на 3D принтерите и тяхното приложение в различни професионални облас-

ти директно от представители на бизнеса „ Орак Инженеринг“. Пред тях 

специалистите демонстрираха целия процес на 3D принтирането, а ученици-

те докоснаха изработения краен продукт. 
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Училищен вестник                              Професионална гимназия по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово      

Последен звънец и последна вечер с  

любимия клас.. Абитуриентският 

бал - магична и незабравима нощ.. 

Учениците от 12 а избраха комплекс 

„Приказките“ , а 12 б– по традиция - 

ресторант „Верде“, гр. Гълъбово 

Изпращане на 12 б клас - 14 май 2021 

Спомен на 12б с учители от ПГЕЕ - 24 май 2021г 

 Павлета поздрави учителите с изпълнение  

на песента „Учителко любима“  

 
Тържеството започна 

- Випуск 2021 

Учениците поднесоха на учителите сувенири за 

спомен от Випуск 2021 

DJ М. Славов, водещ Т. Христов  

и Мис  и Мистър Абитуриентски бал 2021г - Павлета и Емил 

Успешен старт в живота,  

мили момичета и момчета! 


