
 

  брой1,  февруари,2012           

 Скъпи уче-
ници, приемете поз-
дравленията на 
ръководството на 
ПГЕЕ "М.Кюри" и 
лично моите по 
повод излизането на 
бр.1 на вестник 
“ Х а р м о н и я  в 

техниката”, издание на клуб "Млад журналист" 
към  П рофесионална гимназия  по 
електротехника и електроника. В интересния и 
пълноценен път, който поемате, и първите 
стъпки по него, проявете старание и 
постоянство, вложете цялото си сърце и душа. 
Защото не е лесно в динамичното и 
предизвикателно време, в което живеем, в една 
нова за вас област, журналистиката, да се 
научите да овладеете нейните принципи: 
обективност, истинност, независимост, точност, 

отговорност и честност. Знайте, че издаването 
на вестник е и територия на творчество, а 
словото - магия, която ще преоткривате. Със 
сила, кураж, упоритост и постоянство 
овладявайте правилата на независимата и 
качествена журналистика. Нека клубът бъде 
ваша трибуна, чрез която да поставяте 
проблемите, които ви вълнуват, с вестникът  - 
място, от което да водите диалог с другите, да 
отправяте своите младежки предизвикателства 
и средство за подхранване на творческия огън 
в себе си. Желаем ви творчески успехи и верни 
читатели! 

Да живеем в хармония 
със себе си  Вестник "Хармония в 

техниката" е вече в 
ръцете ви, приятели! 
К о г а  п о - п од хо д я щ 
момент да представим 
редакционния екип на 
училищния вестник. 
Петнадесет журналисти 
неуморно ще следят 
новостите от училищния живот и ще се стараят по най-
интересен за вас, читателите, начин да пресъздават 
емоциите от събития с думи. 

 Осъзнаваме огромната отговорност, която пада на 
плещите ни. Все пак ние сме млади, непроходили в тази 
област, неопитни, но с голям хъс и желание се впускаме в 
това приключение за откриване на призванието ни, за 
преследване на целите ни и за осъществяване на мечтите 
ни. А на ПГЕЕ "Мария Кюри" чрез проекта "УСПЕХ" можем 
само да благодарим, че ни предоставя основата, от която 
да започнем. Въпреки че всички ние имаме общо желание - 
да направим вестника възможно най-интересен и да се 
забавляваме чрез работата, донякъде сме и различни - в 
своите хобита, в своите интереси, но по този начин се 
допълваме като истински колектив.  

Ние имаме много идеи, които се надяваме да осъществим, 
а единствената ни цел е да накараме читателите да чакат 
всеки...                      на стр. 2 

Кои сме ние? 

С огромно удоволствие  ви 
представяме интервю с Петя 
Георгиева,старши учител по 
български език и литература, 
ръководител на клуб "Млад 
журналист" по проект "УСПЕХ" и 
главен редактор на вестник 
"Хармония в техниката". 

Госпожо Георгиева, какво 
представлява проектът 
"УСПЕХ"?  
"УСПЕХ" е абревиатура, означава "Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски 
хоризонти". Този проект е част от схемата "Да направим 
училището привлекателно за младите хора" и се 
реализира по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси". Насочен е към осмисляне 
свободното време на вас, учениците. Философията на 
проекта е да се изведе социалната мрежа от интернет и 
да влезе в клас.. Една от целите на проекта е да бъде 
върнато нормалното общуване между учениците, което 
да става в класната стая, а не във виртуалното 
пространство.               на стр. 2 

Директор: Добри Маргенов 
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от стр. 1 
Какво Ви мотивира да се включите в 
този образователен проект? 
Щом разбрах за проекта се ентусиазирах да участвам. 
Основната ми мотивация бе желанието ми в ПГЕЕ 
"Мария Кюри" да издаваме училищен вестник, нещо, за 
което много пъти съм си мислила, но така или иначе, не 
съм реализирала. В гимназията имаме радио, имаме 
телевизия, защо да нямаме и вестник. 

Как сформирахте клуб "Млад 
журналист"? 
Споделих за идеята ми да издаваме училищен вестник 
на учениците, на които преподавам. Редакционният 
екип е сформиран измежду тях - ученици от 9а, 9б, 9в, 
11б и 11в клас.Надявам се, че ще ви бъде интересно и 
забавно да бъдете в ролята на журналисти. 

Вие сте главен редактор на вестника. 
Какво да очакват читателите? 
Ще издаваме вестник "Хармония в техниката" и 
електронен вестник на сайта на гимназията. Ще 
отразяваме горещите новини и прояви от живота на 
нашето училище, ще отразяваме събитията от 
Културния календар на Община Сливен, чествания на 
годишнини, както и събития от Календара на 
православните църковни празници. Ще отразяваме 
работата на клубовете по проект "УСПЕХ". Общо 11 са 
те в ПГЕЕ "Мария Кюри", както и работата по други 
проекти в гимназията. 

Заедно с вас ще се срещаме с интересни хора - ваши 
съученици, любими учители - настоящи и бивши, но 
останали наши приятели. Ще се срещаме с възпитаници 
на гимназията, реализирали се успешно в живота. А те 
са толкова много! Във вестника ще отделяме специална 
страница на забавната електроника и електротехника. 
Ще има място за спорт, музика и много смях. 

Вие сте винаги усмихната. Помага ли 
това в работата Ви на учител? 
Една усмивка не струва нищо, а прави толкова много. 
Достатъчна е само една усмивка, за да направим онези, 
които обичаме, щастливи. Споменът за нея понякога е 
вечен. А и усмихнатите хора са по-красиви! Ако се 
научим да се усмихваме по-често, това ще накара 
всички хора, които срещаме и те да се усмихват. Те от 

своя страна ще предадат настроението си на други. И 
така по веригата, а това ще повлияе и на средата около 
нас. Всичко е свързано и се влияе. Нека предизвикваме 
една усмихната верижна реакция. 

Откога работите в ПГЕЕ "Мария 
Кюри"? Харесвате ли професията си 
на учител? 
От 17 години работя тук. Харесвам професията си. 
Пожелавам на всички да изберете такава професия за 
себе си, която да ви доставя голямо удоволствие и да 
вършите всичко с желание! Защото професията е 
призвание. Работата, която носи удовлетворение, 
запазва хората млади - това е мое лично становище. А 
и не може да работиш с млади хора и да не си млад по 
дух. Но истинско щастие за мен като учител е да срещна 
бивши ученици - на улицата, в някое учреждение, в 
магазина дори. Уважението, което показват, както и 
добрите и топлите думи на признателност, са най-
голямото признание за това, което правя. 

Какво ще пожелаете на читателите 
на вестника? 
Надявам се всеки един ученик от ПГЕЕ "Мария Кюри" да 
открива в нашия вестник "Хармония в техниката" 
истинските, стойностните новини, интересни интервюта 
и забавни четива. На всички желая късмет и да бъдат 
винаги в хармония със себе си! Ние ще сме актуални, 
точни, безпристрастни, коректни и...вярвам, че ще 
бъдем успешни! 

Попътен вятър на редакционния екип на вестника, който 
ще стане, надявам се, ежедневникът на всички ученици 
в ПГЕЕ "Мария Кюри"! Със здраве и хъс, напред! Успех 
на всички в новото начинание! 

         Интервюто взеха: Николай Радев и Любомир 
Миланов—11б клас 

 От стр. 1      ...следващ брой с нетърпение. Искаме да 
се запознаваме и да комуникираме с нови хора. Така ще 
опознаваме света около себе си и ще се впускаме в 
различни преживявания чрез техните истории. Искаме 
да откриваме новото и интересното. Ще бъдем 
неустрашими пред предизвикателствата. За 
амбициозната ни същност ще търсим одобрението на 
читателите за нашата работа. 

                        Разбира се, тук трябва да споменем и 
нашия ръководител  Петя Георгиева. Без нея работата 
ни би била непосилна и безсмислена. Тя с усет ни 
наставлява в правилната посока по пътя към успеха, 
предава ни знания и винаги с усмивка ни окуражава в 
нашите смели мечти. 

                       Ние сме настоящето и бъдещето 
на  вестник "Хармония в техниката". Заедно ще 
обсъждаме теми, ще реализираме идеи, ще се учим да 

работим в екип. Ще добиваме умението да правим 
компромиси и да изслушваме другите. Но най-важното 
от всичко - истински ще се забавляваме. В 
журналистическия екип сме не само за да натрупаме 
опит, а и за да създадем дълготрайни приятелства. 

                       И дълбоко в сърцата си се надяваме 
крайният резултат от работата ни да удовлетворява и 
радва вас, драгите читатели. Ние сме: Мартин 
Стефанов-9а, Иван Стойков-9а, Добри Дондуков-9а, 
Хамиде Кьойбашиева-9б, Радостин Иванов-9б, Марио 
Петров-9б, Ибрахим Хюсеинов-10а, Гено Генов-11б, 
Георги Петков-11б, Даниел Колев-11б, Жулиен Чолаков-
11б, Здравко Желязков-11б, Любомир Миланов-11б, 
Николай Радев-11б, Пламен Господинов-11б, Станислав 
Чолаков-11б, Стефан Ботушев-11б, Тодор Хътов-11б, 
Даниел Димитров-11в.            
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На 19-ти февруари 
стотици сливенци се 
стекоха на площад 
„Васил Левски”, за да 
отдадат почит пред 
името и подвига на 
А п о с т о л а  н а 
с в о б о д а т а .  Н а 
възпоменателната 
ц е р е м о н и я 
п р и с ъ с т в а х а 
н а р о д н и т е 
представители Кирчо 

Д и ми т р о в ,  Ян к о  Ян к о в ,  Д и а н 
Червенкондев ,  Юлиана Колева, 
областният управител Марин Кавръков, 
председателят на Общинския съвет Соня 

Келеведжиева, общински съветници, 
ученици от сливенски училища, граждани. 
В ритуала по полагането на цветя пред 
паметника на Васил Левски участваха 
много ученици и учители от ПГЕЕ „Мария 
Кюри”. Литературна композиция от 
текстове на Христо Ботев и Иван Вазов за 
Левски рецитираха Мино Минов – 10б клас 
и Никола Александров – 10в клас. „Левски 
е еманация на българския свободолюбив 
дух, на предаността и отдадеността на 
България, на свободата и на народа ни. 
Т о й  е  в ъ р х ъ т  н а 
националноосвободителната идея. Левски 
е осъзнатата саможертва. Нашето 
обръщение към Левски днес не е 
оправдание пред саможертвата, то това е 
нашият дълг да я носим в борбата за 

възмогването на българския народ. 
Защотот България има нужда не просто от 
светли примери, а от водачи, които мислят 
и се борят за своя народ. И днес, 139 
години по-късно, Левски е между нас. Той 
е българският Христос, който ще живее 
във  всички  времена”,  каза  в 
емоционалното си слово заместник-кметът 
на Община Сливен Иван Славов. 
   Левски не е само история, не е само 
борба за свобода, а е борба за нашето 
настояще, в което народното дело е по-
ценно от всичко. 
Паметникът на Апостола беше обсипан с 
венци и цветя в знак на признателност към 
историческото дело и човешкия пример за 
служене на Отечеството, които Левски ни 
завеща.  
   Организатор на тазгодишните прояви 
бяха Община Сливен, РИО-Сливен, 
Сливенска митрополия, Общински комитет 
„Васил Левски”, Сдружение „Мати 
Болгария”, ПМГ „Добри Чинтулов”, ПГИ 
„Проф. Димитър Табаков” и ПГЕЕ „Мария 
Кюри”, по чиято инициатива през 2007 г. 

бе построен паметникът на Левски. 
                                                                                             

Сливен почете годишнината от гибелта на Апостола 

ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 

Репортери: Хамиде Кьойбашиева и Радостин Иваов - 
9б клас 
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      СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ 

 

На 26 февруари, в 
деня на прошка в 
село Блатец се 
състоя 
традиционният 
празник „ 
Маскарадни игри – 
2012” . Той се 
провежда всяка 
година около Сирни 
Заговезни със смяна 
на домакинството. 
Целта на празника е 
да се стимулира 
проучването на 

маскарадната обредност, съхраняване и 
популяризиране на фолклорната традиция.  
Участниците бяха 
оценявани в две 
тематични направления : 
зимна и пролетна 
маскарадна обредност. 
Организатори на 
празника бяха община 
Сливен, кметсвото и 
читалището в село 
Блатец. 
„С вашите усилия в 
днешния ден ще изгоним 
тежката зима, 
олицетворение на трудностите ни и чрез 
вашата игра ще тържествува надеждата, 
пролетта и вярата в живота”.Това каза Иван 
Славов,  зам.-кмет по хуманитарни и 
социални дейности, от името на кмета на 
Сливен инж. Кольо Милев, при откриването 
на празника Маскарадни игри - Блатец 2012. 
Организаторите връчват награди в размер 
на 1500 лева за най-точно възпроизвеждане 
на обред или фрагмент от обред, за обредно 
облекло, маска, реквизит и за изпълнение на 
обреден танц.Празникът почетоха и 
председателят на общинския съвет Соня 
Келеведжиева, председателят на 
постоянната комисия по култура и 
вероизповедания в общинския съвет Иван 

Петров, общински съветници, кметове на 
населени места в община Сливен, гости и 
жители на село Блатец. На фестивала 
присъствахме и ние, учениците от клуб 
„Млад журналист” и клуб „Народни обичаи и 
традиции” в Сливенско при ПГЕЕ „Мария 
Кюри”. В игрите участва младият журналист 
Гено Славов от 11б клас. Празникът 
„Маскарадни игри – Блатец 2012” се 
превърна в празник на българските 
традиции и вярата в доброто. С пречистени 
души и въздигнали се над злото, се 
прибрахме вкъщи, за да поискаме и да 

дадем прошка на близките си хора. 

Гено Генов-11б клас 

Клуб “Млад журналист” и клуб “Народни обичаи и 
традиции” в с. Блатец 

ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ—От мястото на събитието 

Репортер: Даниел Димитров 
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На учителя с любов! Учителите в ПГЕЕ -  наши приятели! 

Предстои първото ми интервю като млад 
журналист на училищния вестник. Естествено е 
първоначалното ми притеснение и от самия факт, 
че съм начинаещ, и от първата ми среща със 
събеседника. Отварям вратата на кабинета по 
химия, като се опитвам да успокоя ръката си, 
която трепери с бързия ход на развълнуваното ми 
сърце. Погледът ми попада на симпатична дама -
това е учителката ми по химия и биология и 
сегашен мой събеседник. Г-жа Пепа Жечева се 
отличава с откровеността си, която личи от 
погледа й и от категоричния й тембър. Въпросите 
ми видимо я вълнуват, разказва изключително 
емоционално и както винаги, с усмивка.  

Н Е  С П И Р А Й Т Е  Д А  
М Е Ч Т А Е Т Е 

Пепа Жечева - старши учител по химия 
и биология в ПГЕЕ "Мария Кюри". 
Представители на в." Хармония в техниката" се 
срещнаха с г-жа Жечева, която любезно 

отговори на 
зададените й 
въпроси. 
Откога работите в 
ПГЕЕ "Мария 
Кюри"? Какво е за 
вас учителската 
професия? 
От 20 години работя 
тук. Обичам 
професията си. 
Училището е моят 
втори дом. 
Половината от 
денонощието ми е 
посветено на него. 
Дори и да не съм в 
училище, мисля за 

училището. 

Как успявате да покажете на учениците, че 
учейки химия и биология, те могат да се 
забавляват? 

Химията е точна наука и има голямо 
практическо приложение.В много случаи тя обяснява 
и необяснимите неща. Всичко е химия. И любовта е 
химия. Искам учениците да се потопите в магията на 
химията. Споделям с вас полезни неща и умения, 
които биха ви послужили във всеки един момент в 
живота. Защото химията ще ви обогати, ще ви накара 
да мислите логично и да си обяснявате много неща в 
заобикалящата ви среда. Понякога обаче вие ги 
подминавате с лека ръка. Същото е и в часовете по 
биология. Не казвам, че химията и биологията са на 
първо място, защото вие сте дошли в нашата 
гимназия да учите преди всичко електроника и 
електротехника, но в живота ще потрябват и 
биология, и химия. 

Кое би Ви изкарало "извън релси" в 
училище? 

Аз съм спокоен и уравновесен човек и не бих 
си позволила да си изпусна нервите в час. Старая се 
да бъда винаги в крак с вашето време. 

Какви са интересите Ви? Любимо 
занимание, хоби? 

Обичам да чета. Най-вече чета исторически 
романи и криминалета. Обожавам зимните спортове, 
но за съжаление не мога да карам ски. Следя с 
огромен интерес всичко по телевизия Евроспорт. 

Усмивката помага ли Ви в работата с 
учениците? 

Да, 
много. Аз съм 
позитивен 
човек. Дори и 
да съм имала 
някакъв 
проблем 
вкъщи, той е 
останал там. 
Вляза ли в 
час, забравям 
за проблемите и се отдавам на учениците. Усмивката 
ми е винаги на лицето.  

Тази година сте "абитуриентка". Класен 
ръководител сте на 12 Ж клас. Какво ще 
пожелаете на випуск 2012 г.?  

На всички абитуриенти пожелавам преди 
всичко да бъдат здрави, да се реализират успешно в 
живота! И да не спират да мечтаят! Най-важното 
обаче е да бъдат много търпеливи! Нищо не става с 
вълшебна пръчица, а с много труд, упоритост, 
търпение. 

Какво мислите за новото ни начинание - 
вестник "Хармония в техниката"?  

Чудесна идея. 

Вашите пожелания към читателите на 
вестника? 

Много успех желая на вашия вестник! Да има 
много броеве и най-вече много и верни читатели! 

Редакционният екип на вестник 
"Хармония в техниката" благодари на г-жа 
Жечева за отделеното време, за 
отзивчивостта и за уважението към нашия 
вестник. Желаем й да бъде здрава, да бъде все 
така усмихната, мила и добра. 

 

                                                                                    
Първо интервю на Николай Радев - 11 Б клас 

                                                                                    
Оператор: Станислав Чолаков - 11 Б клас 
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Живот и кариера след ПГЕЕ “Мария Кюри” 

Иван Петров е възпитаник на 
П Г Е Е  „ М а р и я  К ю р и ” , 
дългогодишен учител и помощник 
– директор на гимназията, 
общински съветник, председател 
на Постоянната комисия по 
образование, култура, наука и 
вероизповедания при Общински 
съвет Сливен. 

Бихте ли се представили на 
ч и т а т е л и т е  н а  в е с т н и к 
„Хармония в техниката” ? 
Роден съм в Сливен , 49 години 

живея в този град.  

Имах щастието да уча в училището, в което учите и 
вие. Казвам щастието, защото наистина връзката, 
която остава с учителите, които са отдали всичко от 
себе си, остава за цял живот и прави човека щастлив. 
Ако в училище, докато учите, има някаква граница, то 
след години остава само приятелството. Най-важното 
нещо, което човек може да натрупа като богатство, 
това са приятелствата. От сърце ви пожелавам да 
останете приятели с много от вашите учители. 

 

Нека заедно си припомним приятните мигове, 
преживяни в ПГЕЕ „Мария Кюри” ? 
1     - Интересното по онова време беше, че имаше 
ученически бригади. Какво представляваха те? Даваш 
труда си, ставаш рано, трудиш се, уморяваш се, но се 
учиш на ред. Първата бригада беше преди да започнем 
училище. Двадесет дни работехме някъде. Тогава се 
запознаваш със съучениците си, тогава разбираш кой 
кръшка, кой е музикален, кой може да пее, да свири на 
нещо. Вечерите бяха незабравими, една вечна забава, на 
която купонът тече. Така създаваш приятелства преди да 
си започнал училище. По наше време имаше прегледи на 
ТНТМ и прегледи на художествената самодейност. 
Провеждаха се в сегашната актова зала. 

Прекрасни спомени имам от ученическите ми години. 
Имахме един учител Митко Митев – по механика и физика, 
за съжаление той вече не е между живите. Влизайки в час, 
отваряше учебника на някоя страница – например 26-та и 
започваше комбинация от цифри – 2,6,26 и така нататък 
номера, всички, почти целият курс, ни нареждаше на 
дъската. Всеки трябваше да напише една формула. 
Нямаше как да си позволим да не учим. Имахме по 30 
оценки. Този човек ни накара да научим физиката. Преди 
няколко години, когато бях помощник – директор на 
гимнзията, имах идея прегледите на художествената 
самодейност да се възродят. Това са неща, които 
зареждат. Много кръжоци посещавахме тогава. Тези 
клубове, в които сега вие участвате, са много полезни, те 
осмислят свободното ви време. 
 

Кой беше любимият Ви предмет? А любимият Ви 
учител? 
 Преди два дни се чухме по телефона с моя 
директор, на моето училище и любим учител г-н Кольо 
Великов. Казвам моят директор, защото така го чувствам. 
Най-искрено приятелство ни свързва вече толкова години. 
Любима учителка ми беше и Димка Кадънкова – по руски 
език, която за съжаление вече не е между нас.Определено 
любимият ми предмет беше електрониката, по-точно 

промишлената електроника, която ни водеше Кольо 
Великов. Но имахме учители, на които им личеше, че не 
им е ясно как протича токът. Една учителка имахме няма 
да й казвам името, по ел. измервания. Тя ни показваше, че 
си е научила урока малко преди нас. Ние я засичахме, че 
не е съвсем подготвена, но тя успяваше да излезе от 
ситуацията. Много е важно да кажеш, да споделиш това, 
което знаеш. Можеш да научиш повече, само ако желаеш. 
 

Какъв ученик бяхте? 

Мисля, че бях добър ученик. Завърших с отличен. 
 

По какво си приличат и по какво се отличават 
учениците по Ваше време и сега? 

     Обучението ни тогава беше насочено основно към 
практиката. Навивахме двигатели, трансформатори, 
изчислявахме ги. Училището имаше магазин, там се 
продаваше продукцията ни. За съжаление вие сега реално 
нямате практика. Но пък сте облагодетелствани, сега 
имате този добър съветник Google. Времето, в което 
живеехме тогава, беше по-безгрижно. Сега вие имате 
повече отговорности.  
 

За какво мечтаехте, когато бяхте на нашата възраст? 

Да пораснем и да излезем от училище 
 

Разкажете ни за работата си като общински 
съветник? 

Вече втори мандат съм общински съветник и 
председател на Постоянната комисия по образование, 
култура, наука и вероизповедания. С какво се занимава 
комисията, която ръководя? Всяка година Общинският 
съвет приема Културен календар на Община Сливен. В 
него са включени всички празници – културни и църковни, 
както и чествания на годишнини. Разбирам, че една от 
целите на вашия вестник е да отразявате това, което се 
случва в нашия град. Радвам се, че се срещаме с вас – 
младите журналисти от ПГЕЕ „Мария Кюри”, на всички 
културни мероприятия, организирани от Общината. 
Община Сливен раздава и различни награди. Всяка година 
за Деня на славянската писменост, на българската 
просвета и култура се връчва награда на името на видната 
сливенска учителка и общественичка Аргира Жечкова. За 
принос при издигане обществения престиж на учителската 
професия и доказани професионални умения като 
преподавател и възпитател на младото поколение тази 
награда досега са получавали Елена Мухтарова, 
Валентина Димитрова и за миналата година Мария 
Пенчева – и трите от нашата гимназия. Радостно е за мен, 
когато в комисията трябва да гласувам за колеги. Като 
общински съветник се опитвам да подсказвам на новия 
кмет, че е много важно да има връзка между училищата и 
Общината. Трябва да подаваме ръка на училищата и 
конкретно на професионалните гимназии, като нашата. 
Казвам нашата, защото това е моето училище и всичко, 
свързано с него, ме вълнува живо. Имам предвид, че 
определени неща за общината могат да бъдат свършени 
от вас, сегашните ученици. Както преди години ел. 
инсталацията и видеонаблюдението на болница „Амброаз 
Паре” бяха изградени от ученици на ПГЕЕ „Мария Кюри”. 
Много неща можем да свършим, стига да подредим 
приоритетите си заедно и правилно. Идеята ми като 
общински съветник е да работя за нашия град и нещата, 
добрите неща да се случват.  
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Как успявате да се справите с напрегнатото 
ежедневие? Ние, учениците, често се 
оправдаваме, че не ни стига времето. На Вас 
стига ли Ви времето? 
 

Най-лесният начин е човек да става един час по-
рано и да си ляга няколко часа по-късно. Доста 
ангажиран човек съм, гледам да не отказвам срещи, но 
тогава изостава личната ми работа. 
Българският народ има една хубава 
поговорка – „С много хора работа да 
вършиш, с малко хора хляб да ядеш”. 
Като поставиш малко повече задачки 
на хората, които мислят като теб и 
които би могъл да ползваш, по-лесно се 
справяш със задачите. На вас, 
учениците, не ви стига времето, защото 
мислите за толкова много неща – за 
съученички, приятелки, купони... но 
знайте, че при добро желание и добра организация за 
всичко се намира време. 
  

       Кой е Вашият пътеводител в живота? 
„Човек се ражда в светлина, за да твори, за да 

създава и красотата на деня на други хора да раздава”. 
Тези думи са моят пътеводител. Както в някоя тъмна 
юлска вечер, когато забележиш няколко малки 
светулчици. Когато ги събереш в шепите си, тази 
светлина вече е различна. Раздавайки я на останалите, 
тя може да те води. Това е доброто. Толкова лесно 
можем да го постигнем. Да отваряме очите на онези, 
които по своя воля са станали слепци.  

Бихте ли посочили основните ценности в наше 
време? 

Мой пътеводител винаги са онези ценности, в чиято 
стойност са ме убеждавали и възпитавали моите 
родители – уважение към хората, честност, 
толерантност, чувство за справедливост. Най-важното е 
да бъдем хора. И да ставаме все повече и  повече 
добрите хора. Както се пее в една любима моя българска 
песен – „Ако до всяко добро същество застане поне още 
едно ...” 

 

Какво е Вашето послание към младото поколение 
и конкретно към учениците от ПГЕЕ „Мария Кюри” ? 

Бъдете себе си! Отстоявайте позициите си! Трябва 
да получите добро образование! Стремете се да 
научавате колкото се може повече неща! Съмнявайте се 
дори в науката, търсете нови и нови хоризонти! Трябва 
да имате активна гражданска позиция. Това са най-
хубавите ви години. Изживейте всеки  миг, всеки час! 
Мечтайте, не спирайте да мечтаете! А мечтите? Те нека 
се случват! 

 

Какви трябва да са учениците и учителите на 
настоящето и бъдещето според Вас?                

Трябва да бъдат знаещи, можещи, толерантни, 
изобретателни, уважаващи се взаимно. С две думи – 
Добри хора! Петър Дънов е казал : „Подкрепяйте се и ще 
успявате!” Затова е изключително важно да се подкрепят 
всички хора. Това се отнася за учителите и за учениците. 
Да има дух на приятелство!  

 

Как виждате бъдещето на ПГЕЕ „Мария Кюри” ? 
С болка на сърцето казвам – трудно. Училището ни 

трябва да се развива, защото електроника и 
електротехника има навсякъде около нас. 
 

     Какво ще пожелаете на читателите на вестник 
„Хармония в техниката” ?  

 

На редакционния екип и на читателите на вестника 
пожелавам много здраве. Вярвайте, че заради това, че 

сте се родили в тази страна и в този 
град трябва да свършите нещо тук и 
сега, за всички в нашия град. Мислете 
как да се реализирате тук и как всички 
да живеем по-добре. Да създадем 
заедно гражданското общество. 
Постоянно задавайте въпроси на 
онези, които управляват обществените 
средства. Но преди всичко бъдете 
добри хора! Аз ще бъда ваш приятел. 
Винаги можете да разчитате на мен. 

Желая ви битие, изпълнено с повече духовност и 
жизнерадост, с повече смисъл и упование в бъдещето! 
Подредете своя свят така, че да сте винаги в хармония с 
емоциите си! 

 

Разделихме се с изключително приятния ни 
събеседник с пожеланието: До нови срещи! И дори 
се пошегувахме, че с неговите разкази можем да 

Успех на нашите спортисти! 

 
Радващи резултати на 

общинските състезания 
Хандбал 8-10 клас - 1-во място 
Хандбал 11-12 клас - 2-ро място 

Баскетбол 8-10 клас - 4-то място 
Баскетбол 11-12 клас - 3-то място 

Волейбол 8-10 клас - 4-то място 
Волейбол 11-12 клас - 2-ро място 

Тенис на маса 9-10 клас - 3-то 
място 

 
Успех и повече късмет на 

следващите състезания!!! 
 

Репортер: Любомир Миланов– 11б 
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Репортери: Радостин Иванов-9б, Марио 
Петров-9в, Николай Радев-11б 

През месец февруари Детски 
комплекс-гр.Сливен организира 
конкурс за изработване на 
рисунка,постер и снимки на тема 
„Промените в природата”. Под 
ръководството на г-жа Пепа 
Жечева и г-жа Мария Пенчева 
ученици от гимназията 
изработиха постер.  ПГЕЕ”Мария  

Кюри” спечели грамота за най-оригинална идея в раздел 
постери.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наградени бяха следните ученици: 
Ивайло Георгиев - 9в, Николай Иванов - 9в, Денис Митев - 9в, 
Петър Богданов - 12ж, Пламен 
Иванов - 12ж, Петър Пенчев - 
12ж 

ПГЕЕ РЕПОРТЕРИТЕ - От мястото на събитието 
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ВНИМАВАЙТЕ!!! СТОЕНЕТО ПРЕД 
КОМПЮТЪРА ВОДИ ДО ЗАТЪПЯВАНЕ 
Замисляли ли сте се по колко време прекарвате 
пред компютъра? Не?! Така и очаквах! И аз не 
обръщам внимание на нещо толкова нормално, ала 
наскоро се натъкнах на статия, която ме стресна. 
Според изследване на американски учени този, 
който стои повече от два часа дневно пред 
монитора, рискува постепенно да затъпее...Сред 
изследваните млади хора, тези, които гледат 
повече от 2 часа телевизия, видео или се 
вторачват в компютъра губят способността си 
да запаметяват лесно текстовете. Ето как 
отговориха на поставения въпрос: „По колко време 
прекарвате пред екрана на компютъра или 
телевизора?” 

 КОМПЮТЪРЪТ ИЛИ ТЕЛЕВИЗОРЪТ? 

  -В.Г.  : Около 8-9 часа. 

  -С.П. : Около 8 часа, когато нямам 
какво да правя! 

  -Р.Х. : Пред телевизора – около 6-7 
часа. 

  -К.П. : Около 8 часа пред компютъра, 
когато ми е скучно. 

  -Г.П. : Пред компютъра около2-3 часа, а 

пред телевизора – 4 часа, може и повече. 

  -Д.Т. : През почивните дни почти 
денонощно се ровя из Интернет, Facebook, а  и 
игрите ме кефят! 

  -Р.К. : Колкото повече гледам 
телевизия, толкова повече ми се гледа! Това е 
като хазарта! А пред 
компютъра стоя 3-4 часа. 

Как ви се стори? Малко 
страшничко или напълно 
нормално?! Изводите 
оставям за вас. А между 
другото, колко време 
прекарвате вие пред мониторите? А пред 
книгата?...Дали ще позволим ”мишката да 
изяде книжката”? 

                                                                                                       
Николай Радев, XІ Б клас 

Знаете ли, че... 

През месец февруари почерпиха: Тодор 
Иванов (IX А), Хюсеин Кючюкхасанов (IX Б), 
Иван Стойков (IX А), Силвия Йорданова (XI 
А), Живомир Илиев (XI В), Пепа Дякова (XII Д), 
Николай Драганов (IX Б), Николай Драганов 
(IX Б), Динко Марков (X А), Никола 
Александров (X В), Ангел Кондев (XI Б), Петко 
Василев (VIII А), Стилиан Цандев (XII Ж), 
Митко Райчев (XII Е), Валери 
Вълчев (XII А), Стефан 
Америков (XII Ж), Атанас 
Атанасов (X Г), Дани Данев 
(IX Б), Стоян Георгиев (XI В), 
Андон Иванов (IX А), Неделчо 
Георгиев (XII Д), Валентин 
Джуров (XII Б),Георги 
Катранджиев (XII Е), 
Християн Стоянов (IX Б), 
Антон Хулиян (X В), Петър 
Петров (XII А), Габриел Ганев 
(VIII А), Илия Петров (VIII А), Йордан Атанасов 
(X А) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Учители-рожденици: 
Марина Станева, Кичка 
Терзиева и Невена 
Христова 
 
     Екипът на вестника 
желае на всички 
здраве,късмет и сбъднати 
мечти!!! 

Рождени дни 
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Проект “УСПЕХ” 
От началото на втория срок стартира най-мащабният образователен проект в България. 
140 ученици от ПГЕЕ “ Мария Кюри “ участват в 11 извънкласни и извънучилищни 
дейности. 

Клуб “Туристически походи и 
екопътеки” 

Клуб “Аз и моят град - 
минало, настояще и бъдеще” 

Секция “Тенис на маса” 

Клуб “ Виртуални пътешествия в 
Европейските столици” 

Студио “Забавна електроника” 

Р-л : Александър Атанасов 

Р-л : Мирослав Игнатов 

Р-л : Димитър Димитров 

Р-л : Ангел Ангелов 

Р-л : Людмила Петкова 
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Клуб “Народни обичаи и 
традиции в Сливенско” 

Р-л : Красимира Далакчиева 

Студио “Графичен дизайн” 

Р-л : Михаил Далакчиев 

Секция “Тенис на маса” 

Р-л : Иванка Колева 

Клуб : “Дебати” 

Р-л : Соня Гегова 

Клуб “Игрите в интернет” 

Р-л : Димитър Тодоров 

Успех на УСПЕХ!!! 
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Ученик на абитуриентския бал признава на 
учителката си:  
- Искам да ви се извиня. За всички тези единадесет 
години не съм учил за нито едно контролно. Помните 
ли, че на чина ми постоянно стоеше един несесер, 
целия в японски йероглифи? Това ми беше пищова. 
На японски.  
- А ти откъде знаеш японски?  
- Всяка вечер вместо да си пиша домашните, учих 
езика. Специално за пищовите.  
- А не беше ли по-лесно да учиш математика, 
история, литература, химия?  
- Шегувате ли се? Това е много по-сложно!  

e e e 
Прибира се Иванчо вкъщи щастлив като на половин 
каса бира. Баща му гледа бележника и казва:  
- Глупако! Сума ти двойки, а ти се радваш!  
- Само един бой и е ваканцията!  

e e e 
Учител връща бележника на ученик с думите:  
- Баща ти ще побелее, когато ти види бележника.  
- Няма да побелее.  
- Нима твоите оценки не го интересуват?  
- Разбира се, че го вълнуват, но той е плешив.  

e e e 
В училище раздават бележниците. Гошо се прибира. 
- Мамо, нали знаеш колко обичам госпожата. 
- Да! И какво? 
- Ами за това ще остана още една година в нейния 
клас.  

e e e         
Учителят изпитва ученик: 
- Кажи, Иванчо, какво внасяме от Индия? 
- Не знам, господине. 
- А, откъде вземаме черния пипер? 
- От съседката...  

e e e         
Бащата: 
- Синко, получил си двойка по математика! 
- Кой ти каза? 
- Твоята учителка! 
- Ах, тези жени хич не могат да пазят тайна.  

e e e         
Баща пита сина си: 
- Ще ми покажеш ли бележника си? 
Момчето гордо отговаря: 
- Не е в мен. Дадох го на Иван. Искаше да уплаши 
баща си. 

e e e         

Смях на MAX. Убий скуката! 

Изготвиха: Хамиде 
Кьойбашиева– 9б и Марио 

Петров - 9в 


