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Ученици с 
ОТЛИЧЕН УСПЕХ!
Изел Хамзова, 9A

Илгюн Юмерова, 9A

Анета Христова, 9В

Тихомир Тончев, 9В

Николета Куршумова, 10A

Ваня Иванова, 10A

Назике Недрет, 10Б

Сезен Сезгин, 10Б

Ралица Миланова, 10Б

грациела Николаева, 10Б

Ани Милчева, 10В

Виктория Радославова, 10В

Катерина Мицова, 10г

галина Симеонова, 10г

Ралица Николова, 11A

Айсун Бедри, 11Б

Кристина Йорданова, 11В

Лили Денчева, 11В

Мариела Ковачева, 11г

Ермина Стойчева, 11г

Станислава Петрова, 11г

Дженан Керим, 12A

Тунджел Керим, 12A

Боряна Петрова, 12A

Миглена Великова, 12A

Лили Пенчева, 12Б

Сибел Мехмедова, 12Б

Айлин Рамаданова, 12Б

Йоанна Николова, 12Б

Атидже Ибрахимова, 12Б

Кезбан Вели, 12Б

Клара Енева, 12В

Полина Маринова, 12г

Теодора Колева, 12г

Таня Бонева, 12г

Александра Ангелова, 12Д

Виолета Димитрова, 12Д

Лидия Иванова, 12Д

Ейлем Мюстеханова, 12Д

Ученици с АКТИВНА  
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ!
Ирен григорова, 9Б

Николета Куршумова, 10A

Ваня Иванова, 10A

Диляна георгиева, 10A

Ана-Мария Данева, 10A

Емел Ахмед, 10A

Михаела Асенова, 10A

галина георгиева, 10Б

Мария Динева, 10Б

Ралица Миланова, 10Б

Поля Николова, 10В

Илияна Илиева, 11A

Сузан Юсеинова, 11A

Мариела Печинякова, 11A

Айсун Бедри, 11Б

Моника Цветанова, 11г

Елис Нехатова, 12A

Атанас гроздев, 12A

Лили Пенчева, 12Б

Сибел Мехмедова, 12Б

Селиме Насъфова, 12Б

Клара Енева, 12В

Виолета Димитрова, 12Д

Моника Личева, 12Д

Маргарита Маринова, 12Д

гюлер Миленова, 12Д

Ученици,недопуснали 
НИТО ЕДНО ОТСЪСТВИЕ!
Екатерина Пенева, 9A

Яница Михайлова, 10Б

Ралица Миланова, 10Б

Катерина Мицова, 10г

галина Симеонова, 10 г

Ивелина Трифонова, 11г

габриела Бобокова, 11A

Полина Маринова, 12г

Никола Чоканов, 12Е

Ученици, недопуснали 
НИТО ЕДНО НЕИЗВИНЕНО 
ОТСЪСТВИЕ!
Илгюн Юмерова, 9A

Изел Хамзова, 9A

Магдалена Христова, 9Б

Ваня Иванова, 10A

Вилияна Димова, 10A

Михаела Асенова, 10A

Ралица Миланова, 10Б

Стилияна Йорданова, 10Б

Яница Михайлова, 10Б

Бела Йорданова, 11A

Веселка Арсенова, 11A

Наталия Бобокова, 11A

Ралица Николова, 11A

Елвин Салим, 11В

Калина Евлогиева, 11В

Дженан Керим, 12A

За участие  
във викторина на тема: 
„СЕКСУАЛНО И  РЕПРО-
ДУКТИВНО ЗДРАВЕ”
Моника Михайлова
Екатерина Пенева
Надежда Ангелова
Теодора Тончева от 9A

Форум  
„ТРАФИК НА ХОРА”
Ашкън Ахмед
Нурхаят Христова
Радостина Топчева
Евшен Ахмедоваа
Ани Милчева
Виктория Станчева
Виктория Радославова
гюлджан Мюрсялова
Миглена Димитрова
Моника Кочанова
Натали Йорданова
Полина Николова
Рамона Илиева
Юлия Стоянова
Светлозар ганчев
Мариела Ковачева
гергана георгиева
Атанас гроздев
Здравко Здравков
Ани Станчева
Маргарита Викторова 
Маринова
Цветелина Радославова 
Александрова

Калейдоскоп
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Продължава от предния брой.
40. Отваряне на дневника – Зати-

шие пред буря
41. В час по география – Баш май-

сторът на екскурзиите
42. Свободен час – Откраднато 

щастие
43. Междучасие – Троянската 

битка
44. Звънец – Цар Освободител
45. Учителска стая – Гнездо на оси
46. Учители – Банда голи глави
47. Класен ръководител – Поразя-

ващата ръка

48. След родителска среща – Как 
се каляваше стоманата

49. Пред бюфета – Опълченците 
на Шипка

50. Бележник – Черно досие
51. Край на срока – Героите са умо-

рени
52. Отлична диплома – Ревю на 

мечтите
53. Учители и ученици във вакан-

ция – Срещали сме се с вас ня-
къде

54. Поправка – На есен с песен

Речникът на ученика във филми

Продължение от бр. 5
27. Не гледайте към съу-

ченик, на когото в мо-
мента се карам
Ако аз или друг учител гово-

рим или порицаваме някой уче-
ник, не гледайте към него.

Не бихме искали другите да ви 
зяпат, ако имате неприятности или 
ви се карат, затова не правете та-
ка, когато съученикът ви е в такова 
положение. Ако вие сте ученикът, с 
когото разговарям, не се сърдете и 
не се карайте на съучениците, кой-
то ви гледат. Кажете ми го и аз ще 
се справя със ситуацията.
28. Звъннете ми, ако 

имате въп роси, свър-
зани с домашното и 
оставете едно съоб-
щение на телефония 
секретар
Ако имате въпрос, свързан с 

домашно, да ми звъннете по те-
лефона. Ако не вдигам, моля оста-
вете следното съобщение:

„Здравейте, г-н Кларк.
Обажда се…
Имам нужда от помощ за до-

машното по…
Можете да ми се обадите до… 

часа.
Благодаря ви!“
Няма нужда да оставяте това 

съобщение четиринайсет пъти.“
29. Азбука на правилата 

за храната
С храненето са свързани ня-

колко правила, към които тряб-
ва да се придържаме. Наричам ги 
„Азбука на етикета“.
30. След обяд в стола 

или другаде почисте-
те отпадъците си
Когато се нахраним, почист-

ваме след себе си. Това включва 
раздигане на масата и проверка 
дали не сме оставили боклук по 
пода или наоколо. Важно е да не 
замърсяваме и да се грижим за 
собствените си отпадъци, незави-
симо къде се намираме.
31. В хотела се отнасяйте 

с уважение към ка-
мериерките, които са 
почиствали стаята ви
Когато отсядаме в хотел, добре 

е да се държим учтиво със служи-
телите, които са се грижили за по-
чистването на стаята ни по време 
на нашия престой.
32. В автобуса винаги 

гледайте напред
Когато пътуваме с автобус, ви-

наги седим по посока на движени-
ето. Не се въртим, за да говорим с 
другите ученици, не размахваме 
нищо от прозорците и не ставаме 
от местата си. На слизане винаги 
благодарим на шофьора и му по-
желаваме приятен ден.
Продължава в следващия брой

55 златни правила
Четиво с продължение

Как всяко дете да успее в училище и в живота

Похвала за всички, които положиха много усилия и завършиха успешно първи учебен срок! Ние можем, а ВИЕ?

Зима

Издание на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“                   Брой 6, януари-февруари 2011 г.

Изповед 
за моето училище

Казват, че спомените от дет-
ството и училище се помнят за-
винаги. Може би, защото са най- 
силни, а може би, защото тогава 
сме най- чувствителни и най- ис-
крени. Затова не е нужно да ровя 
в миналото, за да открия един или 
друг спомен. Всички ги нося в себе 
си. Сега е моментът да призная, че 
моето училище ме завладя с не-
обикновената атмосфера на ува-
жение и доверие. Аз съм най-ва-
жната тук. Аз съм личност. Отна-
чало интуитивно усещах, а после 
се убедих, че това ми е помогнало 
да се адапти-
рам бързо и от 
плахо и неси-
гурно дете да 
стана уверено 
и смело моми-
че. Годините се 
търкалят. Вече 
съм в 11 клас 
и те чувствам, 
училище, ка-
то мой дом, в 
който съм за-
щитена, но и 
подготвена за 
идващото ут-
ре. Заобико-
лена от много 
хора и грижи 
не само аз, а 
всички ние, не 
просто растем, 
а порастваме 
духовно, раз-
виваме се и ставаме стойностни 
момчета и момичета.

Според народната мъдрост: 
„Броените дни бързо минават“. Та-
ка е. Вече знам, когато завършим и 
бъдем далеч оттук, най-хубавите 
години, най- истинските усмивки, 
най- чистите сълзи, както и най-
безгрижните ученици ще останат 
в теб, както и ти, училище, ще бъ-
деш в нашите щастливи спомени.

Ще носим цял живот това, ко-
ето ни даде и на което ни научи-да 

ценим добротата, амбицията, ува-
жението, обичта и честността. Ще 
излезем от класните стаи големи 
хора – със свои отговорности, но 
теб ще помним.

И когато се връщаме в нашия 
град, споменът ще ни води при 
теб, за да направим най-истин-
ското си признание – искрено и с 
гордост: Ти си моето страхотно и 
невероятно училище!

Випуск 2009

Моето училище
Училището-това е прозорецът 

ни към света. През живота си чо-
век преминава през най- различ-

ни периоди, среща нови хора, учи 
се докато е жив. В днешно време 
почти всеки ученик ходи на учи-
лище по задължение, без да пред-
полага колко е важно то за нас, бих 
казала едно от най-важните неща, 
защото човек без образование е 
нищо. Лично аз ходя с удоволствие 
на училище, макар да знам,че не 
всичко минава добре. Ако не въз-
никне проблем и всичко е прекрас-
но, няма да изживеем емоцията и 
вълнението от учебните дни.

Всеки има право на избор. 
Трябва да учи това, което самият 
ти пожелаеш, защото ,,насила ху-
бост не става“.

Аз избрах моето училище, за-
ради подготовката, която мога да 
получа в професионален аспект – 
фризьорство и козметика, две от 
моите любими занимания.Всяка 
себеуважаваща се жена иска да 
изглежда красива и поддържа-
на. Знам,че ще изляза с професия, 
която ще ми осигури бъдещето. 
Никога не е достатъчно завърш-
ването на един образователен или 
професионален курс и определена 
специалност, необходими са зна-

ния и умения, 
които да успеем 
да приложим 
практически в 
по-нататъчно-
то си развитие. 
Резултатът ид-
ва винаги тога-
ва, когато успе-
еш да постиг-
неш хармония 
между знания 
и умения. Мо-
ето училище 
е основата на 
бъдещите ми 
професионал-
ни успехи.

Много чес-
то ние, учени-
ците, си ми-
слим, че учим 
маловажни и 
несъществени 

неща, но в действителност не е та-
ка.Никога не знаеш какви шансо-
ве или възможности ще ти бъдат 
предоставени, затова е необходи-
мо да бъдем внимателни и отго-
ворни към целия учебен процес.

Щастлива съм, че попаднах 
в това прекрасно училище с екип 
от професионалисти и знам, че 
винаги когато имам всевъзмож-
ни проблеми и въпроси, мога да 
разчитам на тях.

Грациела Н. ГЕОРГИЕВА

На 20 декември в Про-
фесионална гимназия 
по облекло „Недка Иван 
Лазарова“ беше открита 

традиционната коледна 
изложба-базар. На нея се 
представят с оригинални 
изделия и нестандартни 
идеи ученици от секция 
„Бродерия “, „Бутикови 
изделия“, „Рисуване върху 
текстил“, както и млади-
те предприемачи и аран-
жьори от Учебната компа-
ния. Богата и разнообраз-
на е палитрата от изделия 
за бита- дамски несесери, 
коледни покривки, спално 
бельо и възглавници, дет-

ски играчки и др. Новост 
за базара са красивите 
брошки от плат, бродира-
ните коледни картички и 

коледни торбички. База-
рът беше открит от инж. 
Диана Иванова – Дирек-
тор на професионалната 
гимназия, която запали 
коледните лампички на 
уникалната елха, отрупа-
на с бутикови мини-мо-
дели на официални дам-
ски облекла. Красивите и 
пъстроцветни „бижута“ 
на елхата са изработени 
от младите дизайнери в 
гимназията.

Соб. инф.

Нашето училище празнува Нова година

6 декември – Патронен празник на нашето училище

Патронният празник през тази учебна година беше отбелязан 
с много и интересни събития. Проведе се традиционният конкурс 
за есе на тема „Моето училище“, турнири по тенис на маса и волей-
бол. По направления се организира ревю на модели и прически, 
а базарът за дрехи и аксесоари показа за пореден път уменията 
на младите моделиери-шивачи.

В навечерието 
на Новата 2011 
г. гости на гим-
назията бяха 
децата от дом 
„Надежда“ със 
своите възпита-
тели. С участие-
то на членове от 
групата за СИП 
по религия с ръ-
ководител г-жа 
Ани Димитрова 
те изпълниха с 
много настро-
ение приказка-
та „Червената 
шапчица“.

инж. Диана ИВАНОВА, Директор 
на ПГО „Недка Иван Лазарова“
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Училищен живот

Иван Вазов е първият профе-
сионален писател в българската 
културна история, първият, кой-
то превърна литературата в свое 
единствено призвание и съдба. 
Той е живата връзка на две епо-
хи – Българското Възраждане 
и следосвобожденското време. 
Връзка не само тясно литератур-
на, но и като всеобхватна духов-
на традиция. Като художник от 
възрожденски тип Вазов мисли 
в подчертано народностни кате-
гории. Той се стреми да изрази не 
толкова сърцето на отделния чо-
век, колкото копнежите на целия 
народ. В пъстрото многообразие 
на живота народният поет тър-
си преди всичко големите наци-
онално-исторически обобщения. 
И същевременно творчеството 
му може да бъде остро критич-
но, дори сатирично изобличител-
но. Художественият стремеж на 

Вазов е отражение на социално-
битовата и национално истори-
ческата обусловеност на човеш-
кото битие. Неговият характерен 
епически размах се определя от 
пълнотата, с която той обгръща 
облика и развитието на българ-
ското общество. Това превръща 
творчеството му в истинско бъл-
гарознание.

Вече 138 години поети и писа-
тели се прекланят чрез словото 
пред Апостола. Някои от стихо-
вете знаем наизуст, за други даже 
и не подозираме. Христо Смир-
ненски почита Апостола с разказ 
през 1922 г. На 19 февруари 1873 
г. е изпълнена смъртната присъда 
над Апостола на българската сво-
бода. Утрото е мразовито, точно 
както днешното – 135 години 
по-късно. Бесилото е издигнато 
в покрайнините на София, сега 
– идеален център на столицата с 
европейски цени на имотите… 
Левски са възпели много българ-
ски поети. Велики са стиховете 
на Ботев, посветени на Апостола. 
По-малко известно е обаче, че и 
Христо Смирненски се е вълну-
вал от личността на Васил Левски 
и по повод 49-ата годишнина от 
обесването му, през 1922 г. пуб-
ликува разказа си.

Ето как поетът описва послед-
ните мигове на Апостола:

„Аз съм Левски, аз върших 
всичко, по моя заповед бяха поли-
тическите убийства. Никого от 
тези не познавам…

На 22 февруари 1873 г. край 
софийските казарми се тълпеше 
любопитен народ. В зимния пре-
дутринен здрач се мяркаше чер-
ният силует на бесилката. Сту-
деният вятър свиреше в комини-

те, провираше се през тълпата и 
поклащаше въжето. Ето колата. 
Турци, селяни, цигани – всички 
очакват любопитното зрелище. 
Жените и децата се приповдигат 
на пръсти. Но от колата измък-
ват полумъртъв човек. Левски, 
неуморимият бунтовник, гор-
дият апостол на свободата, не 
пожела да достави със смъртта 
си удоволствие на властниците. 
В тъмната февруарска нощ той 
жестоко разби главата си в дебе-
лите хладни стени на затвора – 
сякаш те бяха същите стени на 
грамадния затвор, който цял жи-
вот той руши, сякаш това бяха 
железните пръчки на клетката, 
върху които настръхнал се удря-
ше затворен, обезкрилен орел…“

Соб. инф.

„И мойте песни все ще се четат“ – 
160 години от рождението на Иван Вазов

Обобщителен урок за 
творчеството на Иван Вазов 
в 11-ите класове

Неизвестен разказ 
на Смирненски за Апостола

На най-великия български писател бяха посветени уроците в 
края на първи учебен срок в 11 класове. Незабравими ще останат из-
пълненията на Мариела и Йоана от 11А клас, Кристина от 11В клас и 
почти всички участници от 11г клас в спектакъла, посветен на Вазов. Ни ко ле та ,  10  а
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Е, не успяхме да се класираме, но поне се борихме докрай!

11В клас и Асен Блатечки след спектакъла „Побъркани от любов“

Волейбол С обич за него…
Той беше невероятен човек и добър приятел. За съжа-

ление добрите хора си отиват, колкото и клиширано да 
звучи Трябваше да живее още, защото беше подкрепа за 
много хора… и за нас. След дълга борба с онази гадост си 
замина… а мислех, че се оправя вече.

Сигурна съм, че никой няма да го забрави. Надявах се, че е доста-
тъчно силен и може да прескочи тази дупка, надявах се и лекарите 
да са достатъчно добри или просто той да е късметлия.

Ето, че и това се случи-да загубим приятел. Винаги съм мислела, 
че не може да се случи на никой от тях, защото терапията е вид спа-
сение. Това е поредното доказателство, че терапията не е всичко. В 
България не може да се предостави адекватна медицинска помощ 
на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, дори когато те полагат грижи за 
живота и доброто си здравословно състояние.

Почивай в мир… А ние ще се борим всичко това да се промени!
Oт мрежата
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