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Скъпи абитуриенти,
Екипът ученици,
списващ вестника,
Ви честити празника
и пожелава на всеки един от
Вас упоритост и попътен
вятър в осъществяване на
мечтите.
Бъдете дръзки и смели в
реализирането им!
На добър час!

Лесно се работи,
когато всички гледат в една посока!
ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев“ изпрати випуск 2022
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

ПГХТ
„Акад. Неделчо Неделчев“
изпрати випуск 2022

Поредните успехи и
повод за гордост

Проектите
по които работим

Традиции и съвремие

ПГХТ
„Акад. Н. Неделчев“ в
Майски дни на културата

Втори юни

ПРИЕМ 2022-2023

Новият
знаменосец
Димитър Христов от XI
в клас обеща с гордост
да носи знамето на
ПГХТ „Акад.Неделчо
Неделчев“ и да го пази
чисто и неопетнено.
По традиция г-жа
Петрова, директор на
гимназията, отново застана на сцената, за да
В зала „Сливен “, на 12 май 2022 година се
състоя
тържествено
изпращане
на
абитуриентите от випуск 2022 г. Общо 88

поздрави лично всеки един от номинираните
младежи. Уважение към своите учители
засвидетелстваха и учениците, които бяха
подготвили номинации за тях.
момичета и момчета поеха към своето ново
бъдеще, приветствани от своите родители,
близки и приятели. Много емоции, богата
програма и броене от 1 до 12 изпълниха
залата.
Пред грейналите лица и изпълнени с радост
очи на зрелостниците се осъществи и
церемонията по предаването на знамето и
приемането му от следващия випуск.
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ПОРЕДНИ УСПЕХИ И ПОВОД ЗА ГОРДОСТ
Народните будители и Аз
Под патронажа на
Президента на България
Румен Радев

За пореден път Министерството на
образованието и науката подкрепи
инициативата на неправителствения
сектор за повишаване на качеството на
българското образование.
Вече дванадесет поредни години
Ротари клубовете на гр. Пловдив и
гр.Пазарджик, заедно със „Зонта“ клубПловдив организират и провеждат
национален
проект
„Народните
будители и Аз“ за ученици от V до XI
клас. Дванадесетото поредно издание на
проекта бе под патронажа на Президента
на България Румен Радев.
Ростислав
Георгиев
Георгиев,
ученик от IX г клас, воден от своята
амбиция да се усъвършенства ежедневно, приемайки предизвикателството да продължи да съхранява и развива
Българския
дух,
прояви
своята
творческа мисъл по темата:
300 години от рождението на Паисий
Хилендарски- български народен
будител, духовник и светия, автор на
„История славянобългарска“, пръв
идеолог на Българското национално
възраждане /1722 – 1773/

ГЪВКАВИ, АДАПТИВНИ И УСПЕШНИ
ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Учениците от ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“ се
включиха в работилница за боядисване на
великденски яйца на Велики четвъртък
пред сградата на Община Сливен.

Нашите възпитаници се включиха
в редица национални конкурси и се
представиха изключително.
За поредна година Дирекция на
Природен парк “Сините камъни” обяви конкурс за детско и ученическо
творчество, по повод Седмица на
гората 2022, на тема: “Заедно да опазим
гората”.
В конкурса взеха участие деца от
детски градини и ученици от 1 – ви до 12
– ти клас, разпределени в четири
възрастови групи.

Проект „Човекът и езиците“

Участниците в конкурса за детско и
ученическо творчество, учители и
родители изпълниха зала "Божур",
намираща се в административната сграда
на ДПП "Сините камъни", с усмивки и
положителни емоции.
Поводът за доброто настроение бе
награждаването
на
класираните
участници, които получиха грамота и
тениска с логото на Седмицата на гората
и тазгодишното мото: "Аз обичам
гората!"
Престижното първо място в четвърта
възрастова група „от IX до XII клас“
грабна Петя Кацарова от IX б клас.
Второ място в трета възрастова група „от
V до VIII клас“ бе присъдена на АннаМария Колева от VIII клас.

В Професионална гимназия по хотелиерство
и туризъм „Акад. Н. Неделчев“ езикът не е
само средство за комуникация, а и
възможност за творчество. В часовете по
български език и литература, учениците
откриват със свобода и въображение
безпределната сила на буквите.

Доказателство за това е реализираният
проект от г-жа Катя Радева и учениците от 10ти и 11-ти клас „Човекът и езиците“.

Сред оспорвана конкуренция от 106
участници Ростислав Георгиев грабна
престижната
трета
награда
в
категорията мултимедийна презентация
и отново ни накара да се гордеем.

СТРАНИЦА 2

02. VI.2022 / / ЧЕТВЪРТЪК / / БРОЙ 4

Знанието е сила и даказан професионализъм!

ПРОЕКТИТЕ ПО
КОИТО РАБОТИМ

Изпитите, през които минават учениците, имат за цел
те да се справят с всички слабости и отрицателни
качества, които се крият в глъбините на тяхното

2021-2022 УЧЕБНА
ГОДИНА
НП „Информационни и
комуникационни
технологии (ИКТ) в
системата на
предучилищното и
училищното образование“

естество, и които те, в своя съзнателен живот, често не
подозират. И ако
при-емем,
че
„учителите отварят
вратата, но всеки
ученик сам трябва да
мине през нея“, то в
тази
последна
седмица на месец май
вратата за нашите
дванадесетокласници е отворена
в очакване на успешното им представяне.
Учениците от Випуск
2022
показват
знания, умения и
висок
про-фесионализъм.
Очевидно
добрата
подготовка на учениците под умелото ръководство на
научните им ръководители са в основата на
убедителното им представяне.

Подкрепа за дуалната
система на обучение
Проект BG05M2OP001-2.014-0001
"Подкрепа за дуалната система на
обучение".Проектът е на обща
стойност 24 425 618,58 лева и се
финансира
по
Оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален
фонд.

ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“,
проект: „Ученически
практики – 2“
Проект „Развитие на предприемачески умения по време на
училище“, Договор 2019-1-LV01KA229-060441_4 по Програма
„Еразъм+”, Ключова дейност 2
“Сътрудничество за иновации и
обмен на добри практики“,
сектор: „Училищно образование“
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в
институциите от системата на
предучилищното и училищното
образование“
НП „Без свободен час“.
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Вертикално: 1. гарга, галица 2. титла на арабски владетел 3. дете без родители 4. лично
местоимение 5. богът на Слънцето в митологията на инките 6. мочур, тресавище (диал.) 7.
чувство на освобождаване от напрежение 8. декоративна кокосова палма 9. голяма кражба
10. музикална нота 11. висша цел 12. новозеландски актьор (р. 1947, "Джурасик парк") 13.
богът на мюсюлманите 18. тропическа вишна 19. недоверие във вярността на партньора 22.
малък магазин за закуски 24. Тънък памучен плат на шарки 27. подправка 28. лице, образ 33.
върховното божество на Индия 34. вид гравюра върху метал 36. връх в Стара планина 37.
увивно растение 39. римска богиня на брака 40.площадка в салон, където се играе театрално
представление 42. ирландски остров 43. село в Северна България, община Велико Търново
45. главата на Римокатолическата църква 46. въглеводородно съединение 51. частица за
съдружие 53. приток на река Кама

Кръстословица №2
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Хоризонтално: 1. фейлетон от Алеко Константинов 14. град в Северна Франция 15. трън 16.
дълбоко място в река 17. рицари на Храма 20. тъмно английско пиво 21. владетелка в
монархическа страна 23. свещен град на шиитите в Ирак 25. руски хеликоптери 26. територия
на страна, изцяло в друга държава 29. малкото име на американски артист [Жега] 30.
строителен материал 31. възприятелни органи 32. вид кафе 34. дърво, разделящо впрегнати
животни 35. дрехи 38. буква от гръцката азбука 41. италиански художник и архитект от
Флорентинската школа (1483 - 1520) 44. жител на европейска държава 47. румънски джипове
48. фантастичен екшън филм от САЩ (1999, с Киану Рийвс) 49. гръцка комуникационна
компания 50. област в централна Италия 52. транскрипция на китайския език на основа на
латинската азбука 54. град в Северна България 55. римски император (211- 217 г.)
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Вертикално: 1. фамилията на американски киноактьор (Реката на
тайните) 2. село в Западна България, община Сливница 3. футболен
отбор от В група 4. [предприемане на] действие с неизвестен изход 5.
тревисто растение с красиви цветове 6. италиански лютиер от 17 век
7. порода кокошки 8. историко- географска област в днешна Украйна
9. голяма празнична забава с танци и музика 11. благороден метал 12.
дебел вълнен плат, шаяк 14. дупка, яма 17. вид големи папагали 18.
уред за установяване на хоризонтално или вертикално положение 21.
вид спортна обувка 22. външен вид, стойка, излъчване на тялото 24.
занаятчия, който прави изделия от метал 25. балкон 28. географска
област обхващаща определени видове 30. вид сладководна риба 32.
Организацията на страните износителки на петрол 34. тичане 37.
нелегална терористическа организация

Хоризонтално: 1. търговско изложение 6. град и община в Белгия 9. вид права лопата 10. заблуждаване, лъжа с користна цел13.
имената на български режисьор ("Хиндемит") 15. международна организация, пазеща световния мир 16. източно бойно изкуство
17. издигнато място в църква за проповед 19. марка български телефонни апарати 20. древни индиански племена в Южна Америка
22. трите дъщери на Зевс и Темида 23. френска дворянска титла 26. приказно същество 27. столица на държава в Европа 29.
български хан (760 - 763) 31. село в Югозападна България, област Благоевград 33. шотландски танц 35. малка монета в Замбия
36. земята на Дядо Коледа 38. билка, самодивска ягода 39. мерна единица за работа, енергия [извънсистемна] 40. герой от Илиада
41. средновековна крепост в югозападната част на Перник
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Страстта към българския фолклор и
традициите, които нашият народ е
съхранил векове наред е жива и днес.
Доказателство за това е проведеният на 21
май 2022 година пети Фолклорен събор
„Еленово“, организиран от Община Нова
Загора, Кметство Еленово и НЧ „Светлина
- 1908“, с. Еленово, който пренася
българските традиции в съвремието, за да
ги съхраним и за поколенията след нас.

Популярният фестивал отново събра
участници от различни краища на страната,
които премериха сили в категориите
инструментални групи, народни обичаи и
пеене, певчески и танцови групи за
обработен и традиционен фолклор, танцови
клубове и танцово надиграване.

На 24 май ние празнуваме най-светлия и
най-български празник - празник на духа
и знанието, празник на българщината.
Скъпи учители,
На този ден обръщаме поглед с много
благодарност към Вас - нашите
учители, които първи ни въвеждате в
тайните и магията на българското
слово и литература.
Бъдете светлинната в мрака на
незнанието, връзката ни с българската
култура, история и традиции, които са
центъра на смисъла на дните ни!

День славянской
письменности и
культуры

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Виктория Иванова 9б клас

ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев“
в Майски дни на културата
Ученици и учители от ПГХТ „Акад.
Неделчо Неделчев“ се включиха в
празничното шествие в Сливен, в Деня на
светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета, култура и на
славянската
книжовност.
Шествието
премина по главната улица до централния
площад „Хаджи Димитър“, където се
състоя тържествената церемония за
издигане на националния флаг и бе
поднесен традиционният гирлянд пред
паметника на Хаджията и сливенските
възрожденци.

Сред красотата на местността „Кара дере“
на Свети Илийските възвишения неповторим колорит внесе възста-новката на
дружество „Традиция”, както и изпълненията на известния български изпълнител
Веселин Маринов.

По традиция учениците от ПГХТ взеха
участие в откриването на традиционните
Майски
дни
„Сливенски
огньове”.
Началото на празниците бе поставено на 3
май на площад „Хаджи Димитър” с ритуала
по запалване на символния огън .

Ежегодно 24 мая во всех
славянских странах отмечают
День славянской письменности
и культуры и торжественно
прословляют создателей славянской
письменности
святых
Кирилла и Мефодия – учителей
словенских.
Как
известно,
светые равноапостольные братья
Кирилла и Мефодий происходили из знотного и благочестивого рода и проживали в
греческом городе Солуни. Они
были православными монахами
и славянскую азбуку создали в
греческом монастыре.
Кирилл, каторый с малых
лет появил большие способности
и в совершенстве постиг все
науки своего времени, а также
изучил многие языки, на основе
греческой создал славянскую
азбуку. Он сушественно изменил
греческую азбуку, чтобы более
точно передать славянскую
звуковую
систему.
Были
созданы две азбуки – глаголица
и кириллица. Кроме того братья
– греки перевели на славянский
язык Евангелие, Апостол и
Псалтыр.

Екипът ни ви прави съпричастни към
събитието, защото смята, че опазването на
родовата памет и българските традиции е
онова, което ни превръща в истински народ.
Ростислав Георгиев
9г клас
Василена Митева
9б клас

Марияна Вълканова
9б клас
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Проект, който провокира и създава усещане за
принадлежност към род и родина …
Когато говорим и мислим за Ботев не може да не се
сетим за „Петрушан“, това споделят учениците от девети
клас, които в навечерието на 2 юни приключиха проект
на тема - Жертвеността и подвигът в статията
„Петрушан“ и баладата „Хаджи Димитър“. Думите
винаги
носят
особена сила, но
толкова силни и
истински могат
да бъдат само
тогава, когато са изречени с ясното съзнание, че
личното щастие е невъзможно без това на народа.
В
своята
статия
„Петрушан“
(по
повод
тригодишнината от безсмъртния подвиг на четата на Хаджи Димитър) Христо Ботев пише:
„Дойде пролетта на 1868 и на хиляди юнаци закипя кръвта,
хиляди бяха готови да вдигнат всичкия народ на оръжие!
Всеки продаваше мило за драго, всеки забравяше бедност и
възраст, родители и роднини и всеки думаше “На Балкана!
На Балкана!”.
В символичния акт на поемането по пътя на борбата
деветокласниците откриха реализацията на порива към
смъртта, която за Ботев смислово се изравнява със
свободата и осмислиха функцията на мотото в
публицистичния текст. Първоначално плахи и несигурни,
поставени в необичайната роля на изследователи и анализатори, с любопитство пристъпиха
към прочита на текста и след като получиха
отговор на част от своите въпроси, станаха поуверени. Именно активната позиция на
учениците, споровете и работата в екип направи
възможно успешното представяне на проектите.
Придобитите знания, умения и компетенции в
съчетаване с практически умения, поставиха
акцент и върху образователно-възпитателната
функция на проектната работа.
Докоснати от патриотичния дух и пламенно
слово на Ботев, те изпълниха със съдържание породилите се дискусии за дълг, памет и почит.
Чрез проектите си изразиха и почитта си пред героизма и саможертвата на Христо Ботев и
всички загинали в борбите за свободата на България.

ТОЙ НОСЕШЕ БЪЛГАРИЯ В
СЪРЦЕТО СИ

За героите няма смърт, защото и
днес те ни вдъхновяват и ни дават
сили да отхвърляме всяка форма на
потисничество, вълнуват сърцата ни
чрез силата на своята зряла и
проницателна мисъл, чрез примера
и достойните си дела.

Пророчески и истински са стиховете
на Ботев:
Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира; него жалеят
земя и небо, звяр и природа
и певци песни за него пеят...
И тази година на 2 юни, точно в 12
часа сирени ще огласят небето на
България, припомняйки ни подвига
на Ботев и неговите четници,
светлия подвиг на всички велики
българи, дали живота си за
свободата
на
България.
Ще
притихнем в знак на преклонение и
в тази минута тишина ще си
припомним отговорността, която
носим – да пазим вечно жив в
умовете и душите си спомена за
Ботев, за да пребъде българският
дух и народ!

Из „Петрушан“
Нам казваха, че те са разбойници,
излезли из своите вертепи, но те нищо не
зеха, нито даже парче хляб; и ний чухме
от тях само едно: Дошли сме да измрем
за земята си.
Л. Меркантини

Пълни три години са днес от оня героически подвиг, подобни на който виждаме само в историята на Италианската революция; пълни
три години са от онуй славно събитие, кое направи епоха както в историята на нашата емиграция, тъй и в историята на нашето
политическо и умствено възраждание. Какъв спомен за потомството! Какъв урок, какъв пример за нас, братя емигранти! Шепа
решителни млади момци, без никаква революционна организация, без никакви средства, презрени и гонени - момци, кои претърпяха
сичко за една благородна свята цел, - минаха Дунава и с живо свидетелство показаха какви съкровища се крият в душата на българина...
Наистина, голяма душевна сила трябва да има човек, за да може каза: „Ние си достигнахме целта, защото измираме, а вие още не сте,
защото сте живи!...“ А това трябва да го каже всеки, който мре за свободата на човечеството, това им казаха с примера си нашите
въстаници в 1868 г. под войводите Хаджи Димитра и Стефан Караджа.
Тези мъченици на свободата, що измряха с усмивка на уста, бяха наши приятели, наши братя; с тях деляхме скръб и радост, смях
и сълзи; с тях сядахме на бедна и богата трапеза и разговаряхме за съдбата на нашето потъпкано отечество...; с тях деляхме сичко, само
смъртта и свободата не можахме с тях да разделим! Затова елате, братя, да ги споменем с добра и свята памят за нази и славна за нашия
злочестен народ!
…
И ето и до днес кръвта на тези мъченици не е още засъхнала по бащините ни полета; сенките им бродят денем и нощем и чакат онези,
кои от Петрушан им пожелаха „добър час и добра стига!“ - чакат нази, братя емигранти, да откопаем костите им и избършем сълзите
на техните клети майки, които са вече майки и нам!...
в. „Дума“, 1871 г.
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БАЛООБРАЗУВАНЕ

1.Удвоената оценка от изпита по
български език и литература в точки
(максимален брой точки -200 т.);
2. Удвоената оценка от изпита по
математика в точки
(максимален брой точки -200 т.);
3.Оценката по първи чужд език
от свидетелството за основно образование
(максимален брой точки -50 т.);
4. Оценката по география и икономика
от свидетелството за основно образование
(максимален брой точки -50 т.);
Максимален бал: 500 точки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ЗАПИСВАНЕ

1 . Свидетелство за
завършено основно образование
2. Оригинал на медицинско свидетелство,
издадено от личен лекар, удостоверяващо,
че ученикът може да бъде записан в
съответната специалност/професия

Подробна информация за
паралелки и специалности

сайт на училището: pght-sliven.com
тел: 0877623298
email: pght@abv.bg
гр. Сливен
ул. “Великокняжевска” №1
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НИЕ ПОЗНАВАМЕ ПЪТЯ ДО УСПЕХА !

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Здравейте , приятели на Клуб „Млад журналист“! С огромно желание и празнично настроение ви
представяме четвърти брой на „Вестникът“ за учебната 2021-2022 г. Приятни мигове от екипа ни: Ростислав
Георгиев, Ивана Стоянова, Румяна Николова, Георги Христов, Петър Стоянов, Валери Николов, Мирослав
Атанасав, Хасан Алиосманов, Деница Калеева, Марияна Вълканова, Виктория Иванова, ученици от 9 клас и
ръководител г-жа Мария Грамова.
Очакваме попълнения в редакционния екип за следващата учебна година!
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