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Русе празнува
Епохите си отиват една след 

друга. Различието им в едно е про-
дължение на друго. Във всяко но-
во има нещо от старото и във всяко 
старо вече кълни нещо ново. Така 
ли е с градовете? Те не са изклю-
чение. Не е изключение и градът 
на Дунава – старата Сексагинта 
Приста. Тя ще умре, за да се роди 
новото Роси, Руси... още по новото 
Русчук и накрая – Русе. На 6 май 
почитаме св. Георги, а този ден се 

чества и като празник на земята, 
земеделието и животновъдство-
то. Тази дата е специална за всич-
ки русенци, тъй като отбелязваме 
празника на Русе и почитаме хра-
бростта на българската армия. По 
случай празника Община Русе ор-
ганизира редица мероприятия за 
жителите на града.

За празниците
Празниците създават чувство 

на съпричастност към проблемите 
на населеното място. Ние русенци, 
сме щастливи, че живеем в краси-
вия крайдунавски град Русе, който 
е на повече от 19 столетия, има бо-
гато минало и градивно настояще 
и бъдеще. Река Дунав ни е отво-
рила път към света през векове-
те и чрез нея сме го опознавали. В 
Русе са живели, строили, творили 
десетки поколения и ние сме щаст-
ливото следващо поколение вече 
в Обединена Европа. Нашият град 
винаги е имал празници, но офи-
циално чества своя от 1995 г. От 
тогава до сега русенци ежегодно 
го отбелязват, не само като един 
ден, а „Дни на Русе“, „Празници на 
Русе“! Каква е кратката му история 
и ще я продължим ли достойно?

Началото
Инициативен комитет под ръ-

ководството на русенския свеще-
ник отец Стефан прави предложе-
ние за празник на Русе пред сесия 
на Общинския съвет. След обсъж-

дане се гласува: „С Решение №254 
от 24 февруари 1995 г. се определя 
Денят на Вси светии (осмата неде-
ля след Великден) за празник на 
Русе, който да се провежда еже-
годно под патронажа на Община-
та“. В съответствие с това решение 
започва официално честване на 
празника на нашия град . По време 
на първия празник през 1995 г. се 
издига националното знаме и флаг 
с надпис „19 века Русе“. Провежда 
се литийно шествие начело с мит-

рополит Неофит. В 
подготовката на 
празника вземат 
участие всички 
културни инсти-
тути. По-голяма 
част от изявите 
са на открито. И 
през следващата 
година има много 
спортни прояви, 
концерти, шоу-
програми, модни 
ревюта, карнавал 
на приказките. 
Отбелязват се 90 
години от рожде-
нието на Елиас Ка-
нети. Празниците 
завършват на ре-
ка Дунав.

От 2002 г. празникът на Русе е 
на 6 май. Патронът-закрилник и 
покровител на Русе е Свети Георги. 
Много и разнообразни са изявите 
за празника на Русе през 2002-2006 
г. В инициативата „Русе през веко-
вете“ през 2002 г. градът оживява 
в изложба от географски карти и 
книги за Русе. През 2003 г. френ-
ска и румънска делегации гостуват 
на Русе, провеждат се карнавал-
но шествие, спортни състезания, 
спектакли на три сцени, военен па-
рад, детски шоу-програми за праз-
ника, лъчове от деца се срещат в 
центъра със знаменца „Аз обичам 
Русе“. Читалище „Ангел Кънчев“ 
представя русенски творци. На 6 
май 2004 за почетни граждани се 
удостояват русенските граждани: 
Антон Петров – загинал в Ирак, из-
пълнявайки воинския си дълг, д-р 
Евгени Назъров – за принос в сис-
темата на здравеопазването в Ру-
се, митрополит Неофит – за принос 
в духовния живот на града. Гост на 
празниците е кметът на Гюргево и 

удостоен с почетния знак 
на Русе. През 2005 г. исто-
рическият музей предста-
вя „Българска стая“. Про-
веждат се отново концер-
ти и детски шоу програми. 
Президентът на Републи-
ка България поздравява 
русенци с празника през 
2006 г. Връчват се почет-
ни знаци на отличени ру-
сенци. Наградени са ак-
трисата Царева Беева и 
пещерняка Теодор Киси-
мов. Провеждат се шест-
надесет инициативи за 
Русе, между които и кон-
курс за проект за празник 
на Русе, както и приказно 
детско шествие.

На тазгодишната Вто-
ра национална панора-
ма на професионалното 
образование в Бълга-
рия, която се проведе в 
Пловдив на 22-23.04.2010 
г. МОМН постави предиз-
викателство пред учени-
ците да сътворят „Съвре-
менно ежедневно и офи-
циално младежко облекло 
с елементи от фолклорни-
те райони на България“ и 
официа лна мла дежка 
прическа и грим.

Народните носии на 

старите българи са сред 
на й-з аб ележ и тел н и те 
творби на народното ни 
творчество. Отделните 
части на облеклото, укра-
сата и накитите изграждат 
сложна система от знаци, 
определящи мястото и 
ролята на човека в обще-
ството, неговата полова, 
възрастова и семейна ха-
рактеристика. Народните 
вярвания за облеклото, 
представени в митове и 
легенди, песни и приказ-
ки, разкриват древните 
представи за света и чо-
века. Българските нацио-
нални носии впечатляват 
и очароват. Невероятно-
то съчетание на цветове 
и форми разкрива вроде-
ното чувство за ритъм и 
хармония на техните съз-
датели. Магията на носи-
ята е в съзвучието на шар-
ките, което струи от нея, в 
блясъка на сърмата, моне-
тите, мънистата, в причу-
дливите форми, обрису-
вани от гайтани, ширити 
и бродерии. Всичко това 
съчетано със съвремен-

ните материи, техноло-
гии и линии формира ко-
лекцията на учениците, а 
съчетана с таланта и мо-
дерното мислене придава 
на колекцията усещане за 
стремеж към висша мода.

За пореден път Про-
фесионална гимназия 
по облекло „Недка Иван 
Лазарова“ гр. Русе доказа 
своето водещо място сред 
училищата в страната, 
подготвящи кадри за ши-
вашката индустрия, фри-
зьорството и козметиката. 

Спечелените на-
гради са: I индиви-
дуална награда за 
фризьорство на Да-
ниела Иванова от 12 
клас, специалност 
„Фризьорство“, на-
пътствана в подго-
товката си от Диана 
Петкова – собстве-
ник на салон „Коса 
и стил“ Русе;

II отборна награда по 
фризьорство и грим;

III отборна награда 
за облекло с дизайнер на 
ежедневните облекла Па-
вел Дойчинов и на офи-
циалните – Анжела Ка-
менова.

Класирането на призо-
вите места, след отборите 
на домакините на състе-
занието е сигурен знак 
за вярната посока на раз-
витие на Професионал-
на гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ 
гр. Русе, професионализ-
ма и амбицията на учи-
телския екип и гаранция 
за успешната реализация 
на талантливите ученици.

Панорама на професионалното образованиеПразникът на Русе
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К о н с т р у -
иране, мо-
делиране и 
технология 
на облекло 
от текстил – 
кл. р-л Свет-
ла на Боя-
джиева

Констру-
иране, мо-
делиране и 
технология 
на облекло 
от текстил – 
кл. р-л  
Емилия  
Василева

Производ-
ство на об-
лекло от 
текстил – 
кл. р-л  
Ренета  
Димитрова

Констру-
иране, мо-
делиране и 
технология 
на облекло 
от текстил 
– модулно 
обучение –  
кл. р-л  
Христанка 
Недялкова

Моден  
дизайн – 
кл. р-л  
Йорданка 
Кънчева

Констру-
иране,  
модели-
ране и  
технология 
на облекло 
от текстил –  
кл. р-л  
Свилен 
Иванов

Фризьор-
ство –  
кл. р-л  
Анка  
Събева

Организа-
ция в про-
изводство-
то на облек-
ло – кл. р-л  
Татяна  
Димитрова

Козметика –  
кл. р-л Нели Мицова

Фризьор-
ство –  
кл. р-л  
Пламена 
Дочева

Компютърно проектира-
не и десениране на пле-
тени площни изделия –  
кл. р-л Нели Станчева

Компютър-
но проек-
тиране и 
десениране 
на тъкани 
площни из-
делия – кл. 
р-л Румяна 
Йорданова

Оператор  
в текстилното 
производство –  
кл. р-л  
Зорница  
Маркова

Кои сме ние

XІ А клас

XІІ А клас

XІ В клас

XІІ В класXІ Б клас

XІІ Б клас

XІ Г клас

XІІ Г клас

XІ Д клас

XІІ Д клас

XІ Е клас

XІІ Е клас

XІІ Ж клас

На всички абитуриенти 
пожелаваме успешно дипло-
миране и професионална реа-
лизация! Бъдете здрави и на 
добър час!

От вашите учители

ЕДИН НЕРАЗДЕЛЕН КЛАС…

Къде останахте чудни вечери 
с безброй желания неизречени? 
Къде сте мигове пожелавани
със откровения незабравени 

цял живот?

Един неразделен клас 
с радостни песни ишеги
дълго огласяшеграда 
след петия час.
. . .

Изпълнител: Тоника СВ
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Денят на Земята – 22 април, е 
най-големият нерелигиозен праз-
ник в света, отбелязван от над по-
ловин милиард хора. Всяка годи-
на Международната мрежа за Де-
ня на Земята координира дейст-
вията на повече от 12 000 парт-

ньори в 174 държави, насочени 
към опазване на планетата Земя 
и съхраняване на живота върху 
нея. Мрежата се стреми да създа-
де широка гражданска подкрепа 
за устойчиви и ефективни еколо-
гични политики за развитие по 

целия свят. България е една от 
първите страни, присъединили 
се към международното отбеляз-
ване на Деня на Земята, което за-
почва от 1990 г. На призива за от-
белязването на Деня на Земята се 
отзовават хиляди българи и де-

нят се чества с разнообразни про-
яви, посветени на опазването на 
околната среда. В отбелязването 
на този ден се включиха членове 
на различни клубове и секции в 
гимназията начело със секцията 
по биология с р-л Анка Събева.

Мозайка

Рон Кларк е обя-
вен за учител №1 
на Съединените 
щати за 2005 го-
дина. Наричат го 
„Учителят на Аме-
рика“. През 2006 го-
дина отваря врати 
неговото собствено 
училище „Ron Clark 

Academy“ (Матю Пери е сред борда на ди-

ректорите на това 
училище). Неговата 
книга „55 Златни 
правила“ („55 
Essentials“) е 
била бестселър на 
New York Times с 
продажби на над 1 
милион копия. Пре-
ведена е на 25 езика, 

включително и на български.

Продължение от бр. 2.
8. Не показвайте неуважение 

чрез жестове
Не цъкайте, не въртете очи иронично и 

изобщо – не изразявайте неуважение чрез 
никакви жестове.
9. Винаги благодарете, когато 

получите нещо. Винаги каз-
вайте: „Благодаря!“, когато 
ви давам нещо
Ако не го кажете до 3 секунди след по-

лучаването, ще си го взема обратно. Няма 
извинение за това, че не сте проявили приз-
нателност.
10. Когато ви подаряват нещо, 

никога не обиждайте пода-
ръка или човека, който ви 
го е дал
Когато някой ви подари нещо, никога не 

обиждайте човека, като изтъквате недоста-
тъците на подаръка или като подсказвате, 
че за вас той няма стойност.
11. Изненадвайте другите с не-

очаквани прояви на вни-
мание
Правете приятни изненади на хората. 

Поне веднъж в месеца, без да са ви помо-
лили, вършете нещо, което е неочаквано 
мило и щедро.
12. Когато оценявате контрол-

ните на съучениците си, 

поставяйте справедливи 
оценки
Понякога може групово да оценяваме 

контролните на съучениците си. Когато про-
верявате и поставите на някого неправилна 
оценка, била тя по-висока, или по-ниска от 
тази, която той заслужава, броят на точки-
те, които са различни от реалните оценки, 
ще бъде отнет от собственото ви контролно.
Върху контролните на съучениците си имате 
право да пишете единствено ,,X’’ и броя на 
сгрешените точки.
13. Следете текста,когато в час 

четем на глас
Когато в клас четем на глас, трябва да 

внимавате. Ако ви накарам да продължите, 
трябва да знаете точно докъде сме стигнали 
и незабавно да започнем да четем.
14. При писмен отговор винаги 

давайте пълен отговор
На всички писмено зададени въпроси 

отговаряйте с пълно изречение – например 
ако се пише: ,,Коя е столицата на Русия“ пис-
меният отговор трябва да бъде: ,,Столицата 
на Русия е Москва“. При разговор също е ва-
жно да използвате пълни изречения, в знак 
на уважение към зададения въпрос. Ако ви 
попитат: „Как си?“ вместо краткото ,,Добре 
съм.“, трябва да кажете: „Благодаря, добре 
съм. А ти как си?“.

Продължава в следващия брой.

55 Златни правила

Четиво с продължение

Как всяко дете да успее в училище и в живота

Денят на Земята – 22 април

По инициатива на ученици 
от 10 В кл., спец. „Фризьорство“ 
в ПГО „Недка Иван Лазарова“ 
на 16 април се проведе конкурс-
надфризирване „Пролет 2010“, на 
който младите професионалисти 
предизвикаха „колегите“ си от 
11 Г клас – същата специалност. 
Конкурсът беше посветен на на-
стъпилата пролет, така чакана от 
всички след дългата зима. 

Темите в отделните категории 
бяха: пролетни цветя, младост, 
екология, слънце, вода и любов. 
В украсения с цветя и балони 
фризьорски салон на гимназия-
та в продължение на 2 часа кипя 

усърдна работа. С много настро-
ение и фантазия учениците под-
готвиха прическите на моделите 
си. Журито с председател Боряна 
Обрешкова беше изключително 
затруднено да подбере най-до-
брите.

И все пак, победители станаха: 
І място – Виолета Великова 

от 11 Г кл.;
ІІ място – Радостина Белчева 

от 10 В кл.;
ІІІ място – Велиян Георгиев 

от 11 Г кл. и Денислава Ризова от 
10 В кл.

Наградите бяха осигурени от 
книжарница „Пингвините“.

Конкурс-надфризирване 
„Пролет 2010“

Ученици от 10 В клас с Асен Блатечки
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Учениците от 10 А, 10 Б , 10 В и 10 Г клас се включиха в дебата „Общото и 
различното между Дон Кихот и Хамлет“ в часа по БЕЛ

Писмо от Мариела от 10 Г клас
Здравей, Паисий!
Радвам се, че си написал на-

шата история. Разказал си за 
нашите битки и победи, но съ-
що така се радвам,че не може да 
видиш какво е станало с нашата 
България. Ти си написал истори-
ята, за да разберем какви сме, от 
къде идваме и да не се срамуваме, 
че сме българи. Едно време сме 
били велик народ със славно 
минало, но сега нас, бълга-
рите, ни гонят и ни пре-
зират. Преди България е 
била велика сила и не се 
е съобразявала с никого и 
с нищо, но сега изпълнява 
чужди заповеди. Честно 
да ти кажа, Паисий, не 
се гордея на 100%, че съм 
българка, опитвам се да 
виждам само хубавите 
неща, но не мога…

Бих искала да се вър-
на назад във времето и 

да живея във Велика България. 
Много други хора у нас мислят 
като мен – че това не е държава-
та, която ти някога си описал. 
А други се срамуват да кажат, че 
са българи…

Поводът за тези писма, спо-
деля Татяна Нахабедян – учител 
по БЕЛ, е изучаването на „Исто-
рия славянобългарска“ от Паисий 
Хилендарски: „Учениците от 10 

клас споделиха мнени-
ето си за минало-

то и за нашата 
съвременност. 
Аз се радвам 
н а ис к ре н а 
обич към род-
ната земя на 
нашите уче-
ници и на кри-
тичното им 
о т н о ш е н и е 
към действи-
телността. 
Вярвам, че те 
ще съхранят 

и предадат нататък тази ис-
крена любов. За голяма част от 
тях това са все още само думи, 
но е въпрос на време искрено да 
усетят носталгията.Колкото до 
мен, пожелавам им това никога 
да не им се случва. Ето и моят 
принос в подкрепа на идеята, че 
българите са умни и силни хора – 
и не са в миналото:

Писмо от Ралица от 10 А клас

Скъпи Паисий,
Пише ти едно момиче, решило 

да изкаже своята благодарност, 
почит и уважение към делото, ко-
ето си извършил. Благодарение на 
теб днес аз знам коя съм, какво 
е било миналото на дедите ми, 
какво са преживели. Докато раз-
листвам пожълтелите листи на 
малката ти историйка, с инте-
рес и любопитство четях редо-

вете и. Разбрах откъде си тръг-
нала, колко много е преживял на-
родът ми, колко много е изгубил 
през робството, но и колко много 
е спечелил след освобождението 
ни. Научен да цени свободата си, 
днес българинът върви с гордо из-
правена глава. Но ако я нямаше 
тази малка история, с всички те-
зи факти и събития, сполетели 
българския народ, животът ни 
днес не би бил същият. Тази мал-
ка книжка съдържа много за ми-
налото ни и носи волята то да се 
събере от нищото, да се пренася 
от човек на човек и да се преписва 
и до днес. Благодарение на книж-
ката ти аз научих коя съм, какво 
е било миналото ми и какво е пре-
живял народът ни, който отново 
се е изправил на крака. Днес аз мо-
га да вървя свободна по улицата, 
горда с миналото си и с факта, че 
съм българка!

На 19 април гости на нашето училище бяха ученици от 7 и 8 клас на ОУ 
„Тома Кърджиев“, с което се постави началото на Дните на отворени 
врати за всички кандидат-гимназисти

Културна полемика Рекламна кампания

Писмa до Паисий Хилендарски


