
 

 

 
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

НАШИЯТ ГЛАС 
 

                           Брой 1/ 2013 г., изд. клуб „Млад журналист“/ Проект „УСПЕХ“ ,  ПГИ „Иван Илиев“ 

*  Х Р О Н И К А  *   
 

 
  Иновационен лагер в ПГИ  

        През световната седмица на предприемачеството  

в училището се проведе  състезателната инициатива 
на Джуниър Ачийвмънт  "Иновационен лагер". В 
надпреварата се състезаваха 5 отбора, в   които 
участваха ученици  от  ХII  клас.  Кординатор беше                                                                      
г-жа Б. Димитрова, с чиято помощ, както и на 
консултантите г-жа Г. Узунова и г-жа Н. Манова 
младите икономисти и предприемачи  разработваха  
идеи за бизнес, с който да съдействат за развитието на 
региона. На официалната част на състезанието те 
представиха презентациите си пред публика и жури с 
п-л инж. Жана Техова, старши експерт в РИО. В 
оспорваната надпревара бяха определени  две І-ви 
места - отбор "Мизуми" с идея за създаване на лечебен 
център в Марикостиново и отбор "Дядовата 
ръкавичка" с идея за създаване на детски комплекс. 
Името на училището достойно защитиха: Ася 
Виделова, Георги Марков, Онасис Стойчев, Гергана 
Маркилова, Славина Димитрова, /отбор „Мизуми"/; 
Мая Борисова, Вилиян Тасев, Вероника Милтова,  Ваня 
Янева,  Александър   Божиков /„Дядовата ръкавичка/.  

 

  Ученици и преподаватели  в Рим 

   Представителна група от ПГИ по 

проект „Еднопосочен билет към 

професионалния живот“ с ръководител 

г-жа Л.Константинова посети Рим. 

Пътуването  бе работна среща с групи 

от други страни: Италия,  Франция, 

Полша. Учениците  имаха възможност  

да наблюдават как протича учебен 

процес в една италианска гимназия, 

обмениха опит със свои връстници.  

 Те бяха впечатлени  от красотата и  

забележителностите на вечниия град, 

съхраниха у себе си културата и  духа 

на общото европейско семейство. 

 
 

  Патроният празник на ПГИ  и през 

тази година беше честван  с   много 

изяви, в които учениците  проявиха 

устрем и творчество.  Интересна изява 
бе ученическата викторина, която    
гимназистите   подготвиха   сами.  
                             (продължение на 2 стр.) 

                                                                                                                                                                  

Страницата изготвиха: Благой Дафков, Даяна Иванова, Валерия Сотирова 
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     През  седмицата на предприемачеството    
училището  беше  посетено от  г-жа  Ж. Техова , 
старши експерт в РИО.  С нея разговаряха 
представители   на клуб  „Млад  журналист“. 
   –Г-жо Техова, какви са Вашите впечатления 
от изявите на младите икономисти в ПГИ?  
   –Прекрасни! Те се представиха на високо 
професионално ниво. Със своите проекти, 
идеи за бизнес и развитие показаха, че са 
готови за успешна реализация. Това доказва, 
че в ПГИ обучението  е на  високо ниво. Тя  е 
една от водещите гимназии  в Благоевград.        
   –Как  според  Вас може да се поддържа 
високият имидж на едно училище? 
   –Преди всичко с отличните изяви на неговите 
ученици, с високи  резултати и постижения на регионално и национално ниво. След това, което 
наблюдавах, вярвам в отличното представяне на младите икономисти от ПГИ на националния кръг 
на състезанието и им пожелавам успех. Бъдещето принадлежи на младите хора! 
 

     ================Продължение от 1-ва страница –викторина=================== 
     Водещитe  Дениз Трифонова /ХIг/ и Кристиян Златков /ХIб/   с    артистично    майсторство 

поддържаха интереса.  Участник беше цялата публика.   Победиха учениците от IХ клас.                             
Състезание „Перфектният сандвич“ 

     Най-атрактивната проява в чест на празника беше състезанието „Перфектният сандвич“. 
Учениците от ХIIд клас под ръководството на г-жа Узунова се съревноваваха в 7 екипа. 
Бъдещите бизнесмени създадоха предприятие за производство на сандвичи, направиха 

себестойност на един сандвич и продажна цена. Публиката се наслади на перфектния вид и 

вкус на сандвичите, като с удоволствие ги дегустира. В оспорваното състезание на първо 

място се класира екип 1 в състав:Мирослав Пандурски и Осман Фейзиев, а втората позиция 

зае дамският екип на Полина Беличанова, Десислава Хаджиева и Гергана Мунина.       

 

  

 
 

Страницата изготвиха: Валерия Сотирова, Даяна Иванова, Антония Стойчева 
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Представителна изява на клуб  
„ Архимед“ и клуб „ История 

на математиката“ 
       Клубовете „Архимед“ и 
„История на математиката“ с 
ръководители  г-жа  Здравка 
Хаджииванова и г-жа Антоанета 
Величкова   бяха  едни  от 
първите в училището по проект 
„Успех“, които проведоха 
своята представителна изява. 
Тя се състоя съвместно под 
мотото: „Трябва да се учи 
много, за да се знае поне 
малко“/Монтескьо/. Гости на 
изявата бяха директорът  г-жа 
Бояджиева, зам.-директорът  
  г-жа  Деренцева, както  много 

ученици и преподаватели.                     
В началото младите математици споделиха как прекарват времето си в клубните занимания. След 
това повишиха вниманието с оригиналната  игра „Стани богат със знания”, в която се състезаваха 
два отбора, като всеки  се състоеше от четирима ученици.  Бяха задавани въпроси от областта на 
математиката. Учениците демонстрираха своите знания и наученото в клубовете. Присъстващите 
бяха впечатлени от уменията на ученичката  Веника  Михтарска от Хб  клас, която по оригинален 
начин нарисува изображението на Айфеловата кула. 
      Публиката  бе провокирана с интересни въпроси, изискващи математическа логика и остроумие. 
Предлагаме част от тях на нашите читатели. 
Изравнете следните задачи с едно преместване само на един знак: 
 

1.  VI  -  IV  =  IX           3.  ХI  +  I  =  Х                 
2.  VII – VI =  III             4.  IХ – II  =  ХII     
                                                                                           

                                 
                                                              
 
    Публиката също обогати своите познания. Едно от 
нещата, които научи, е какво представлява пентограма: 
 Звезден петоъгълник, или пентограм, -  
питагорейски символ на пет велики неща –  
Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел 
    Посланието на представителната изява беше да 
постигаме тези ценности чрез знанието. 
 
 

  

                    Страницата изготвиха:  Анна Атанасова, Ванеса Пецева ,  Дениз  Трифонова 
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            Няколко клуба по проект “Успех” 
проведоха съвместно мероприятие с цел 
посещение на една от най- забележителните 
държавни институции в столицата – 
Българската народна банка. Многобройната 
група се състоеше от участници в клубовете 
“Компютри в банките”, “Млад журналист”, 
“Лидерство и умения за успех”, “Аз искам да 
успея”, “Трудният диалог в училище”,   заедно 
със своите ръководители Б.Димитрова,           
Г.Атанасова, Л.Ценкина, Н.Манова. 

Мероприятието бе уважено от  директора  на  училището  г-жа  Бояджиева.  
      Във внушителната сграда на БНБ те бяха посрещнати от уредника на музея и от главния касиер – 
бивш възпитаник на ПГИ “Иван Илиев”. Запознаха се с историята и дейността на банката. 
Увлекателният разказ на г-жа Лазарова за историята на парите и интересните експонати в музея 
събудиха любопитството на гимназистите. Спомените на г-н Стефан Цветков за ученическите му 
години в ПГИ повишиха емоционалния тонус и амбициите на бъдещите икономисти за 
професионална реализация. В непринуден диалог той подчерта, че пътят към успеха минава през 
много труд и усилия. Секция “Компютри в банките” подари на музея  книжка, посветена на 
управителите на БНБ от 1879 г. до днес. 
      Впечатлени от видяното, младите журналисти с интерес отразяваха събитието. 
За възпитаниците на ПГИ мероприятието бе ново преживяване, натрупване на професионален опит 
и полезни контакти. Запознавайки се с условията за финансиране на дребния бизнес, те повишиха 
възможностите си за личностна изява. Същевременно съвместното мероприятие се превърна в 
групова терапия за укрепване на общуването извън училище между ученици с различни интереси. 

***** 
     Вълнуваща изява за участниците в клуб „Млад екскурзовод - предприемач“ беше пътуването до 

село Огняново с цел да се формират умения и да се 
обогатят знанията на учениците по темата „Селски 
туризъм“. Под ръководството на г-жа Яна Стоянова и     
г-жа Илияна Кадурина те приложиха на практика  
наученото в клубните занимания. Влязоха в ролята 
на екскурзоводи и проведоха беседи по съответната 
тема. 
     При посещението в село Абланица  групата бе 
впечатлена от модерното местно училище. То 
разполага с модерни кабинети и зали, с богат 
етнографски кът. 
     Обучението бе съчетано с емоционална вечер на 
веселие и приятни преживявания. 

                  Страницата изготвиха: Дениз Трифонова, Ванеса Пецева, Антония Стойчева 
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Представяме ви младата поетеса от ХIIв kл. 
Нели Воденичарова 

 
Сънувах го! Той беше, зная. 
На кръст разпънат светеше в нощта. 
Ръцете му посочваха в безкрая 
една звезда – лика на любовта. 
 
Помолих го! Дали ме чу, се питам? 
Ни звук, ни стон не промълви. 
Докоснах го и пожелах си да опитам 
от мъката, която го уби. 
 
Устни не помръдна, ала душата му говореше. 
В кърви облян, разпънат бе Христос. 
Очите му не зърнах, ала ликът разказваше 
за теб, за мен, за грях и за любов. 
 

*** 

До гроб да обичам – безумна е мойта награда!              
Последното ми желание е с теб да посетиме Ада! 
Да докосвам твойто алено небрежно тяло, 
когато нощем всичко е облечено във бяло. 
Да полетим мечтая. Крилете си с въздуха да слеем. 
В облаци от златен прах един за друг любовно 
да копнеем… 
С плахи устни аромата си да пием,  
в страсти с теб греховно пак да се обвием. 
С пръсти от пера запалваш огъня във мене, 
изгаря  моето сърце, издъхнало във плен. 
Владееш го…безумна жажда лудва тялото ми 
денем. 
Вечер – нощтна птица сякаш – будно търся те до 
мене. 
Душата плаче, ала глухи са ушите ти за нея. 
Не я ли чуваш? Или си забравил приказната фея? 
 
Днес споменът на две е разделен. 
Едната част къде е, другата е в мен.   
                                                        

*** 

 
Какво ли правя самичка в нощта? 
Защо не си със мене сега? 
Усещам те, сякаш си близо до мен… 
Усещам плътта ти от сатен… 
 
Умирам, 
но някакси адски боли. 
Не чувствам сърцето си, 
спря да тупти. 
 
Мрак се спуска в очите ми, 
сама съм в пепелта. 
Жарава изгаря лицето ми, 
усещам топлина. 
 
Дяволи нахлуват в Рая,                                                                                          
помогни ми да ги спра.                                                                                            
Няма време! Отлетяло е в безкрая...                                                                                           

Единственият шанс е любовта!!! 
 
Не се страхувай! Приближи се!                                                                                       
Няма да те нараня.                                                                                      
Докосни дланта ми.                                                                             
Слей се с моята душа! 

 

*************** 
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Моето училище днес 

 
     Училището е важна стъпка в живота. Не е лесно да 
избереш къде да завършиш средното си образование. 
Преди да направя своя избор, аз често бях чувала за ПГИ 
„Иван Илиев“, която се слави със своя авторитет и 
престижност. Всеки родител иска добро бъдеще  за 
децата си, а то зависи  до голяма степен от доброто 
образование . Моят избор и този на родителите ми беше 
правилен. Днес съм част от ПГИ „Иван Илиев“ и съм 
горда от този факт. Аз вярвам, че тук ще получа добро 
образование и че това училище ще ми даде наистина 
добър старт в живота. 
 Въпреки че гимназията е професионална по 
облик, тя отлично ни подготвя и по 
общообразователните предмети. Доказателство за това 
са завършилите тук математици, доктори, физици. 
Училището дава много на своите възпитаници, стига ние 
да знаем какво точно искаме. То ни предоставя огромна 
възможност за реализация и ни подготвя за 
живота, изпълен с трудности и изпитания. Знанията, 
които получаваме, ще ни помогнат да изградим от себе 
си една силна личност, справяща се с проблемите на 
съвременния свят. 
 Много често не оценяваме усилията на нашите 
учители, които те влагат, за да бъде нашето обучение 
успешно. Сърдим се, че са строги и взискателни, но това 
е само в наша полза. Учителите ни учат на много повече 
от уроците по химия или биология. Сочат ни пътя към 
познанието, помагат ни да открием себе си. Моето 
училище е едно голямо семейство. Всяка година 
изпращаме абитуриентите, които са готови да 
продължат живота си, но вече сами. Те напускат 
любимата гимназия със сълзи в очите, защото се 
разделят със своите приятели и учители, които остават 
част от живота им завинаги. 
 Аз знам, че моето училище ПГИ „Иван Илиев“ е 
правилното място за мен,място, където ще успея да се 
реализирам.То е моята врата към мечтаното бъдеще и 
ключ към успеха. 
                                        Атидже Дунгьова, Хв кл. 
 Есето е отличено в литературния конкурс на тема 
Моето училище 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подадох ти ръце – 
в тях имаше сърце. 
Ти го взе. 
Но в другата ръка държеше нож – 
ти го нарани. 
Остави болка непозната 
и парченцата дори не събра. 
Сега съм само с мойта самота... 
 
 

                ***  
 
 
Себе си открих в тишината, 
душата срещнах в самотата. 
До стената самотата ме държи 
и с мъка заживях. 
 
Силата на добротата не познах 
и не почувствах... 
Това е моята съдба – 
сам до края на света. 
 
      Десислав Стоянов, Хд кл. 
 
 
 

*** 
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   Спортните изяви в чест на патронния празник 
на училището преминаха в оспорвани двубои 
между сборни отбори от всички класове. 
Състезанието по футбол се проведе на стадиона 
в комплекс „Езерец“ . Независимо от 
дъждовното време, младите футболисти, 
поддържани от ентусиазирана публика, дадоха 
всичко от себе си. Финалният мач беше между 
отборите на XI и XII клас, който завърши с 
победа за дванадесетокласниците. 
 

 В състезанието по волейбол 
бяха сформирани женски и мъжки 
отбори. На финалната среща между 
дамите надделяха момичетата от  X 
клас, които се бориха с много хъс и 
желание за победа. При момчетата 
победител стана отборът на XI клас.  
    Двубоите по канадска борба 
се проведоха със съдействието на 
спортен клуб „ Спартак“ и Георги 
Гайдарджиев- световен шампион и 
бивш възпитаник на ПГИ. Той лично 
награди победителите в отделните 

категории: Валентин Михайлов (XI б кл.), Кирил Джабиров (XII б), Вероника Димитрова 
(XII ж), Анна Атанасова (ХI г). Двубоите 
преминаха  в изключителен  спортсменски  дух. 

Страницата изготвиха:  Валентин Господинов, Николай Оджовски, Анна Атанасова 
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„Бисери“ на ученици и…учители 
 

Учители въдворяват ред и дисциплина в час: 
*Тихо!!!   Искам да чуя тишина!                                              
*Или си без тетрадка, или си редовно без акъл!? 
*Не можете да влезете без тетрадки в час. Къде ще 
седите?  
*Научи ли да разкажеш за себе си? 
*Изречението ти прозвуча много канибалски! 
*Ледниковият период  при вас настъпи през лятото… 
 
Ученически „бисери“: 
                                                      =литературни=           
Санчо Панса е добре, когато е пипнал и хапнал…/Б.р.: „пийнал и хапнал“/ 
Дон Кихот и Санчо Панса са изваяни от фантазия и реалност. 
Дон Кихот е 50-годишен  младеж  с плешив  кон. 
Алеко  Константинов  чул приближаващия се към него Ниагарски водопад. 
                                                      =исторически= 
Кирил и Методий са двама братя близнаци, единият от които е сирак. 
Славяните  ловили  риба  и други горски  животни. 
Армията  на  прабългарите  се  състояла  предимно  от  коне. 
Били  се  до  последния  човек,  а  останалите  продължили  боя. 
Б.р.: Всяка прилика с лица и събития е случайна. 
 

========================КОМЕНТАР  на  броя================================= 

       През тази учебна година гимназистите получиха нова придобивка в ученическия стол – 
напълно нови, удобни и красиви маси и столове. Но можем ли изобщо да говорим за  
естетика? След всяко голямо междучасие /а и не само тогава/ по масите безразборно остават 
остатъци от храна, опаковки и хартии. Белите седалки на столовете често са  «украсени» със 
следи от закуски. Кошчетата за боклук не са актуални. И защо са ни, след като можем просто да 
оставим всичко на масата.Някои все пак са решили да изхвърлят хартиите  в… саксиите за 
цветя!? Може би така сме свикнали у дома и по същия начин оставаме вкъщи масата 
непочистена. 
      Често се смеем на Бай Ганьо…А не сме ли ние самите байганьовци? В ученическия ни стол 
едва ли проличават нашето европейско съзнание и култура, за които имаме претенции. 
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