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График за дейностите по приемането на ученици 

 

 

№ 

Вид дейност 

Срок за подаване 

на документи на 

завършили  

VІІ клас 

Срок за подаване 

на документи на 

завършили  

VІІІ клас 

1 

Подаване на заявление за 

полагане на приемни изпити 

17-20.05.2011 г. - 

2 

Тестове по:  - 

Български език и литература 27.05.2011 г. - 

 Математика 30.05.2011 г. - 

3 

Провеждане на изпит за 

проверка на способностите по 

Изобразително изкуство 

06.06.2011 г. - 

3 

Подаване на документи за 

участие в І етап на класиране 

15-21.06.2011 г. 01-05.07.2011 г. 

4 

Обявяване на списъците с 

приетите на І етап на класиране 

до 24.06.2011 г. до 06.07.2011 г. 

5 

Записване на приетите ученици 

на І етап на класиране 

27-29.06.2011 г. 07.07.2011 г. 

6 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след І етап на класиране 

- 08.07.2011 г. 

7 

Подаване на документи за 

участие в ІІ етап на класиране 

27-29.06.2011 г. 11-12.07.2011 г. 

8 

Обявяване на списъците с 

приетите на ІІ етап на класиране 

до 01.07.2011 г. до 13.07.2011 г. 

9 

Записване на приетите ученици 

на ІІ етап на класиране 

04-06.07.2011 г. 14-15.07.2011 г. 

10 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след ІІ етап на класиране 

до 08.07.2011 г. до 18.07.2011 г. 

11 

Подаване на документи за 

участие в ІІІ етап на класиране 

11-12.07.2011 г. 19-20.07.2011 г. 

12 

Обявяване на списъците с 

приетите на ІІІ етап на класиране 

13-14.07.2011 г. 21.07.2011 г. 

13 

Записване на приетите ученици 

на ІІІ етап на класиране 

15 и 18.07.2011 г. 22-25.07.2011 г. 

14 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след ІІІ етап на класиране 

до 20.07.2011 г. до 26.07.2011 г. 

15 

Попълване на незаетите места 

след трети етап на класиране и 

записване 

Определя се от 

Директора на 

училището до 

29.07.2011 г 

Определя се от 

Директора на 

училището до 

01.09.2011 г. 

 

Необходими документи за приема 

 
1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;  

2. Копие на удостоверението за завършен VII клас  

или свидетелството за завършено основно образование; 

3. Копие на служебната бележка за оценките от  

положените приемни изпити, когато  

ученикът кандидатства 

 в друга област  след VІІ клас; 

4. Копие на медицинско свидетелство със заключение,  

че професиите, за които се кандидатства, не са  

противопоказни на здравословното състояние на ученика. 

   При подаване на документите учениците представят оригинала  

на документите за сверяване. 

 

 

 

 

П Р И Е М 

за учебната 2011/2012 година 

 

 

 

 I. Дневно обучение, прием след VII клас – 5 години о 

 

1.Специалност „Моден дизайн,  с интензивно изучаване на 

английски език. 

Балообразуване: оценка от тест по БЕЛ, оценка от теста по 

математика, удвоената оценка от теста за проверка 

способностите за изобразително изкуство, оценката по 

изобразително изкуство и оценката по информационни 

технологии от удостоверението за завършен седми клас.   

.                                                                                Максимален бал – 36    

 

II. Дневно обучение, прием след VIII клас – 4 години  

 

1. Специалност „Конструиране, моделиране и технология на 

облекло от текстил”. 

Балообразуване: оценката по български език и литература, 

оценката по математика и утроената оценка по изобразително 

изкуство от свидетелството за завършено основно образование.   

Максимален бал - 30.                                                                                    

 
 

2. Специалност „Фризьорство".

Балообразуване: оценката по български език и литература, 

оценката по биология и утроената оценка по изобразително 

изкуство от свидетелството за завършено основно образование.   

Максимален бал – 30 

 

3. Специалност  „Козметика”. 

Балообразуване: оценката по български език и литература, 

оценката по биология и утроената оценка по изобразително 

изкуство от свидетелството за завършено основно образование.   

Максимален бал – 30 

 

     

 ІІІ. Вечерно обучение, прием след VІІІ клас 

 

1. Специалност „Производството на облекло от текстил”

Балообразуване: оценката по български език и литература, 

оценката по математика и утроената оценка по изобразително 

изкуство от свидетелството за завършено основно образование   

Максимален бал – 30

 
     
 

Телефони за контакти: 082/ 83-49-46, 83-49-57, 87-30-25 

Директор 

 
Е-mail: pgo_rousse@abv.bg   URL: http://www.pgo-rousse.com 
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Издание на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ съвместно с Общински младежки дом – Русе Брой 7, март-април 2011 г.

По традиция в навече-
рието на 14 февруари мла-
дите дизайнери от Профе-
сионална гимназия по об-
лекло „Недка Иван Лаза-
рова“ – Русе под ръковод-
ството на своите учители 
изработиха оригинални 
Валентинки и сувенири за 
влюбени. Във фоайето на 

гимназията учениците от 
секция „Мода“ с ръково-
дител Ирена Парашкево-
ва поставиха ръчно изра-
ботена пощенска кутия, в 
която всеки може да пусне 
поздрав, картичка до лю-
бим човек или послание 
към любим 
учител.

С изработените творби 
учениците се представиха 
и заслужено спечелиха на-
града за иновативност на 
конкурса, организиран от 
Общински младежки дом 
– Русе, посветен на Деня 
на влюбените.

Обичам те
Според мен лесно е да кажеш „обичам те“, но да-

ли е така, наистина трябва да се уверите, защото, ако 
не го направите, така ще бъдете лъгани и измамени. 
„Обичам те“ можеш да кажеш на човек, когото оби-
чаш истински и на когото много държиш.

Но да обичаше е едно прекрасно нещо, което не 
може да се опише само с думи, а със сърцето, защото 
само с него разбираш какво е да обичаш и да жела-
еш някого толкова много. Когато обичаш някого, ти 
се чувстваш все едно си на седмото небе от щастие, 
сякаш всеки момент сърцето ти ще изхвръкне от гър-
дите ти. Когато обича, човек се променя като външно, 
така и вътрешно, и все едно се раждаш отново, за да 
живееш за любовта. И щом видиш любимия, цялата 
почервеняваш от срам, краката ти се подкосяват, а 
сърцето, какво да кажа за него, то бие лудо и крещи 
„обичам те“!

Любовта е най-голямото богатство, защото който 
обича, никога няма да е нещастен и винаги щастието 
ще го следва, където и да отиде. Защото любовта е 
за това – да споделяш живота си с любимия човек до 
себе си, а ако не сте го открили, не губете надежда, 
защото рано или късно ще я намерите и с нея ще на-
мерите пътя към щастието.

Затова обичайте се, за да бъдете обичани!
Мариела Мирчева ЙОРДАНОВА, 9 А кл.

Обичам те
Не се съмнявам, че всеки от вас рядко или често 

е изричал тази така прекрасна фраза.
А знае ли всъщност, колко много означава тя. Лю-

бовта ще спаси света – аз и вярвам, защото точно тя 
ни дава сили да продължим напред, когато животът 
изглежда безразличен…

Тя е чувството, което прави хората щастливи. Аз 
имах нужда от едно кратко и искрено „обичам те“ и 
мисля, че и ти имаш нужда от него. Когато имаш до 
себе си приятели, готови да дадат и най-скъпото за 
теб, разбираш, че всички несгоди са нищо в сравне-
ние с тяхната обич. Погледни света около теб и ще 
видиш колко положителна енергия блика от хората, 
които те заобикалят – това ме накара да открия едни 
прекрасни създания, които дори не познавам лично.

Те ми помогнаха, когато имах нужда и аз сега им 
отвръщам с едно „обичам те“.

Изел Ердинчева ХАМЗОВА – 9 А кл.

На 16 февруари в ПГО „Недка 
Иван Лазарова“ – град Русе се 
проведе училищен кръг от На-
ционалното състезание „Най-до-
бър млад фризьор и гримьор“. В 
конкурса участваха ученици от 12 
клас – специалност Фризьорство 
и Козметика. Под ръководството 
на своите учители и след усилена 
подготовка учениците се състеза-
ваха в категория „Абитуриентска 
прическа 2011“. Те демонстрираха 
придобитите знания и умения при 
свободен избор за изработване на 
абитуриентска прическа на сред-
но дълга коса както и поставяне на 
подходящ грим. Чрез отразяване 
на свободното и модерно вижда-
не на гримьорите за съвремените 
тенденции.

Журито в състав: инж. Диана 
Иванова – директор на ПГО, Ди-
ана Петкова – управител на салон 
„Коса и стил“ и представител на 
WELLA за България, Боряна Об-
решкова – фризьор-консултант 
беше затруднено в избора си. 
Направените прически показаха 
въображението и таланта на за-
вършващите бъдещи специали-
сти в професията. Изработените 
прически и грим бяха оценявани 
по следните критерии – познаване 

на модните тенденций и тяхното 
прилагане, спазване на трудовите 
и хигиенни задължения, както и 
технологичната последователност 
при изработването на абитуриент-
ска прическа.

Първа награда бе присъдена 
на Полина Пламенова Маринова 
– фризьор от 12 г клас с модел Мо-
ника Маринова Цветанова от 11 г 
клас, втора получи Виолета Миха-
илова Великова – фризьор от 12 
г клас с модел Светлозара Вален-
тинова Балтаджиева от 12 г клас 
и трета Венимира Руменова Не-
делчева – фризьор, от 12 г клас с 
модел Мариела Даниел Ковачева 
от 11 г клас.

За изработване на грим пър-
вото място получи Симона Гочева 
Русева – от 11 г клас, второ – По-
ля Неделчева Пенева от 11 г клас и 
трето – Пресияна Иванова Петрова 
от 12 д клас.

На 14 февруари 2011 г. в ПГО 
„Недка Иван Лазарова“ под ръко-
водството на г-жа Галина Станева – 
учител по руски език, се проведен 
конкурс за рецитатори на руски 
език под надслов „По-високо от 
небето”, посветен на 50-та годиш-
нина от първия полет на човек в 
космоса. В него взеха участие уче-
ници от 10 клас, изучаващи II ЧЕ, 
като представиха стихове от Пуш-
кин, Лермонтов и Тютчев.

Участниците бяха насърчени 
от присъствието на авторитет-
на публика ПДУД – г-жа Ивелина 
Иванова, главен учител по общо-
образователни предмети – г-жа 

Татяна Нахабедян, учители и уче-
ници. Излъчвайки победителите, 
журито оцени високо ентусиазма 
и отговорността, която ученици-
те проявиха преди и по време на 
конкурса, като взе под внимание 
вълнението и сценичната треска, 
която беше обзела участниците.

На първо място бяха класи-
рани Грациела Георгиева и Галина 
Георгиева, второто заеха Мюкерям 
Камберова и Стилияна Йорданова.

Конкурсът се превърна в ис-
тински празник с невероятна за-
душевна атмосфера между учас-
тници и гости на чаша руски чай и 
руски кулинарни изкушения.

14 февруари – Празник на влюбените Най-добър млад 
фризьор и гримьор

По-високо от небето

МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ



2 На добър час, скъпи зрелостници!

1 въпрос: Много положителни 
емоции, учители, на които мога да 
разчитам за всичко – дори за въ-
проси извън учебния процес. Ще 
запомня всички моменти – и до-
брите, и лошите, празниците и из-
вънкласните дейности.

2 въпрос: Надявам се да ме при-
емат да уча. Ако не стане ще прила-
гам знанията си и уменията от ПГО в 
някоя шивашка фирма. Като начало 

ще изкарам едно страхотно лято.
3 въпрос: Сменихме няколко 

класни ръководители, но те бяха 
много добри и адаптирането ста-
ваше бързо. Що се отнася до класа, 
едва ли бих се чувствала на място-
то си в друг клас. Много ги обичам 
и много ще ми липсват. На 12 а клас 
пожелавам успешно дипломиране, 
добра реализация в живота – като 
студенти, а после като професиона-

листи. На г-жа Ивелина Апостолова 
– да е все така добра и усмихната!

4 въпрос: Да са здрави и все та-
ка приятелски настроени към уче-
ниците. Нашите учители наистина 
са качествени професионалисти и 
истински хора. Пожелавам им да 
останат все същите и да са все така 
загрижени за учениците си.

5 въпрос: На всички желая 
много забавления и купони!

1 въпрос: От годините в ПГО ще 
ми останат хубави спомени. Мечта-
та ми беше да уча „Моден дизайн“ и 
тя се сбъдна в ПГО. Всеки ден в гим-
назията беше изпълнен с емоции. 
Участвала съм в много извънклас-
ни дейности, които ми помогнаха 
да обогатя знаията и уменията си. 
Имах най-прекрасния клас, класен 
ръководител и най-прекрасните 
учители. Ще ми останат много ху-
бави спомени, приятелства, любов.

2 въпрос: Плановете ми са да 
уча медицина. Мисля да кандидат-
ствам „Туризъм“ и да се реализи-
рам в тази област.

3 въпрос: Пожелавам на всеки 
от класа да се реализира и да успее 
в живота. Класната ни – г-жа Йор-
данка Кънчева, да е все така добра. 
Пожелавам на съучениците си да 
реализират целите си и да не забра-
вят ученическите си години, когато 
сме били заедно и сме се веселили. 

На класната пожелавам да е винаги 
така усмихната и да обича ученици-
те си като нас.

4 въпрос: Пожелавам на всич-
ки здраве и късмет. Учителите да 
са все така усмихнати и всеотдай-
ни, да дават всичко от себе си, за 
да предават знанията си.

5 въпрос: На всички ученици 
пожелавам да преследват целите 
си докрай.

1 въпрос: Ще ми останат мно-
го хубави спомени от ПГО. Ще ми 
липсват 4-те години. Ще запом-
ня красивите и забавни учениче-
ски моменти, свързани с учене и 
практика, смеха, тревогите, прия-
телството. Всички години, прекара-
ни в ПГО, са били чудесни.

2 въпрос: След като завърша 
заминавам в чужбина, дано имам 
късмет там. А аз мисля да уча, но 

ако не успея, ще работя в студио 
или салон.

3 въпрос: Да са много упорити 
и да не спират да мечтаят. Класната 
г-жа Ренета Димитрова да е все та-
ка усмихната и добра. Пожелавам 
на съучениците ми да живеят пъл-
ноценно и щастливо!

4 въпрос: Пожелавам на всич-
ки учители да са живи и здрави, 
все така усмихнати и да постигнат 

много успехи. Да не са строги с уче-
ниците, които остават! Учениците 
да усвояват знанията и да радват 
учителите си. Да имат повече къс-
мет в живота си!

5 въпрос: На всички ученици 
пожелавам успешно дипломира-
не. Да учат усилено и да се трудят 
повече, но и да се забавляват. Да 
знаят, че като завършат, ПГО ще 
им липсва!

1 въпрос: Винаги ще помня пър-
вия миг, когато видях моето учили-
ще. Още тогава разбрах, че ме очак-
ват прекрасни мигове. Тук срещнах 
най-добрите си приятели, учиха ме 
най-добрите учители. Винаги ще се 
връщам назад и ще помня училище-
то си. Ще запомня интересните ча-
сове, конкурсите по фризьорство, 
екскурзиите и всеки красив спомен, 
който ме връща в миналото. 

2 въпрос: Моите планове след 
дипломирането ми са зададени 
като цели в живота. Желая да про-

дължа образованието си, а придо-
битите знания и умения от ПГО да 
останат като хоби, а може би и про-
фесия някога? 

3 въпрос: На класа пожелавам 
много успехи в живота, да напра-
вят кариера, да осъществят меч-
тите си, да са обичани и щастливи. 
Надявам се да си останем приятели 
за цял живот, да споделяме праз-
ници и щастливи мигове и никога 
да не се забравяме! 

4 въпрос: Учителите да останат 
такива, каквито са, защото само 

истинският човек може да оцени 
това, което те правят за нас. Поже-
лавам им да са все така добри, гри-
жовни и амбициозни в работата си. 
Да бъдат позитивни, много щастие, 
любов и късмет в живота. 

5 въпрос: Да уважават учите-
лите и съучениците си. На всички 
бъдещи 12-класници пожелавам 
да се насладят максимално на ос-
таващото им в ПГО време, защото 
годината ще мине като миг. Поже-
лавам всеки да поеме по пътя, кой-
то е избрал и да постигне целите си.

1 въпрос: През годините в ПГО 
разбрах, че няма лоши учители, 
има лоши ученици. Нашето учили-
ще е стартът ми в живота. Ще за-
помня всички хубави и лоши мо-
менти, които ни направиха такива 
каквито сме. Тези години ни дадоха 
много знания, много усмивки и ху-
бави преживявания.

2 въпрос: След дипломирането 
мисля да работя по професията. Ще 
продължа да уча по професията и 
да се развивам, ще следвам меч-

тите си. Ако ме приемат да уча, ще 
съм много щастлива. Ако не успея 
в България, ще замина за чужбина.

3 въпрос: Пожелавам на всич-
ки успешно дипломиране. Да са 
все така мили и усмихнати. На кла-
са пожелавам да учат, да са много 
щастливи, здрави и обградени от 
много любов. На класната – г-жа 
Нели Мицова, пожелавам все та-
ка да вдъхновява учениците си. 
Нашата класна е най-добрата! Да 
е все така активна и много добра 

в професията си. Тя винаги ще има 
специално място в сърцата ни.

4 въпрос: Пожелавам на всич-
ки учители да имат сили да продъл-
жат напред. Да направят от учени-
ците си достойни граждани. Да са 
все така амбициозни и активни. Те 
ни имаха за свои деца, надявам се 
да не ги разочароваме. 

5 въпрос: Пожелавам на всич-
ки да осмислят значението на обу-
чението в ПГО. Да реализират меч-
тите си и да са добри към хората.

1 въпрос: В ПГО съм преживяла 
най-хубавите мигове в живота си. Тук 
ме научиха на култура и възпитание. 
Много благодаря на всички учители, 
че ме подкрепяха и насърчаваха във 
всяко начинание. Учителите ни по-
магаха и насърчаваха всеки момент, 
за да успеем да се реализираме. Ще 
запомня много хубави мигове, които 
никога няма да забравя, както и учи-
телите, които ни помагаха да взема-
ме важните решения.

2 въпрос: Мисля да спортувам 

и да се развивам в тази посока. Мо-
ите планове след дипломирането 
ми са да продължа да уча. Надя-
вам се да успея във всичко. Ще се 
опитам да си намеря добра работа, 
за да започна да си изграждам жи-
вота лека-полека.

3 въпрос: Пожелавам на всич-
ки мои съученици да успеят в жи-
вота, да създадат семейства, да на-
правят кариера и да са много здра-
ви. И да не се забравяме никога! По-
желавам им да намерят верния път 

в живота и винаги да са щастливи, 
а на класния ръководител – едно 
голямо Благодаря!

4 въпрос: Пожелавам на всич-
ки учители да са здрави, все така 
търпеливи и положително настро-
ени. Нека са все така всеотдайни 
в работата си и най-вече да не ни 
забравят.

5 въпрос: Нека успешно да се 
реализират в живота. Пожелавам 
им да завършат училище успешно и 
да си изградят един успешен живот.

Зрелостници от 12 класо-
ве отговориха на няколко въ-
проса за училищния вестник:
1. Какво ще запомните 

от годините в нашето 
училище?

2. Какви са плановете ви 
след дипломирането?

3. Какво ще пожелаете на 

класа и класния ръко-
водител?

4. Какво бихте пожелали 
на учителите от ПГО?

5. А на останалите уче-
ници?
Ето и най-важното, 

което споделиха с наши-
те репортери:

Анкета 12 „А“ клас

12 „Б“ клас

12 „В“ клас

12 „Г“ клас

12 „Д“ клас

12 „Е“ клас

3Училищен живот

Казвам се Полина Николова 
и уча в Професионална гимна-
зия по облекло вече цели 2 годи-
ни и съм част от Общински мла-
дежки парламент на Русе. Преди 
един месец ние две прекрасни 
държави, Австрия и Унгария. 
Посещението ни беше с цел мла-
дите хора от Русе да се запознаят 
с други млади хора от Унгария и 
Австрия. По време на престоя ни 
там от 2 до 5 март включително 
създадохме много нови контак-
ти, запознахме се с българи, кои-
то живеят там от много години и 
дори учат там от малки. Хотелът, 
в който отседнахме в Унгария, бе-
ше български. В Австрия бяхме 
само един ден, но беше много за-
бавно, особено в метрото. Поне-
же в Унгария бяхме доста време 
успяхме да се запознаем повече с 
тяхната история и култура. По-
сетих църква, разрушавана от 
битки е и построявана наново и 
самият двор е целият в кули (там 
им казват риболовни кули). Аз 
ги видях, пипнах и им се радвах, 

реших да се кача най-отгоре и да 
погледам. Честно казано, такава 
красота не бях виждала, гледка-
та беше уникална, когато отварях 
очи – виждах река Дунав, парла-
мента и няколко от мостовете, 
които съединяват Буда и Пеща… 
На трети март имахме честта в 
нашия хотел да бъде организира-
но празненството, на което всич-
ки българи се събрахме в залата 
и празнувахме. Гости бяха външ-
ният премиер на Унгария, който 
ни поздрави за нашия празник с 
една дълга и красива реч, а Симе-
он Дянков ни беше пратил писмо, 
за да ни поздрави. Пуснаха бъл-
гарска народна музика и всички 
в парламента станахме от столо-
вете, за да изиграем едно право 
хоро дори и дори гостите ни от 
Унгария.

Пътешествието беше наисти-
на прекрасно, имахме прекрас-
ни моменти с хората от тези две 
държави и в нас това завинаги 
ще остане като един незабравим 
спомен!

Здравей, сестричке,
Представям си, че съм дърво, 

и листата ми потрепват от вятъ-
ра. Аз съм нежна трепетлика и 
клоните ми се огъват. Там през 
пролетта една малка птичка сви-
ва гнездо и цяло лято чурулика-
нето ме весели.

Но радостните дни бързо 
свършват. В края на гората хора-
та започнаха да секат дърветата. 
Едно след друго те падат отсече-
ни на земята. Звукът на резачката 
ме подлудява и всяко листенце от 
короната ми потръпва.

Птичките още не знаят какво 
ги очаква, весело пеят и огласят 
гората от ранно утро. Но и те от-
литат изплашени, когато ками-
оните идват. Ужасният шум се 
смесва с виковете на работни-
ците. За тях това е само работа и 
те бързат да я свършат. Не знаят, 
че в тази гора всяко дърво е тук 
от години. Аз бях малко дръвче, 
но оцелях в бурите. Около мен 
светкавица удари една топола и 
тя се разцепи на две. Дълго чу-
вах пукането на клоните й. Още 
изтръпвам като си спомня онази 
нощ. Светкавици осветяваха го-
рата, а вятърът пищеше.

Дните минават и аз виждам 
как мъжете приближават и скоро 
ще стигнат до нас. Не знам какво 
ще спечелят хората като ни уби-
ват. Ще ни превърнат в мебели, 
в книги, ще стоплим нечий дом. 
Колко години трябват на едно 
дърво да израсте, а само миг е 
нужен да бъде погубено.

Сбогом, сестричке!
Може би хората ще се огледат 

и ще видят колко грозно е праз-
ното място и как стенат дънерите 
на отсечените дървета. И тогава 
ще помислят какво ще загубят, 
ако ни превърнат в куп мъртва 
дървесина.

Ива Янкова АТАНАСОВА

Новини
Ваня Иванова от 10 А клас със 

своя рисунка спечели 1 място в кон-
курса „Водата – извор на живот в от-
говор на градското предизвикател-
ство“, организиран от ВиК ООД – Ру-
се и Общински младежки дом – Русе

По случай 27 март – Между-
народен ден на театъра, ученици 
от ПГО посетиха театралната по-
становка на Орлин Дяков „Уравне-
ние“. След спектакъла в камерната 
зала на театъра актьори, ученици и 
учители проведоха откровен разго-
вор за проблемите в съвременното 
училище – агресията, липсата на 
мотивация за учене, грубия език и 
негативното поведение на част от 
учениците.

От 11 до 15 април в ПГО се про-
веде седмица, посветена на първия 
полет на човек в Космоса и приноса 
на България в космонавтиката. За 
тази цел на учениците бе представе-
на презентация, подготвена от г-жа 
Цонка Донева за първия космонавт 
Юрий Гагарин. На 12 април учени-
ците имаха възможност да наблю-
дават в реално време видео канала 
„First Orbit“ („Първа Орбита“), спе-
циално създаден от YouTube. Инте-
рес предизвикаха документалните 
кадри и компютърните симулации 
на приземяването на капсулата. 
Филмът „Контакт“ допълни про-
грамата като даде възможност на 
младите хора да се включат в диску-
сия по темата за човека и Космоса. 
На 18 април група присъстваха на 
среща в РУ с Георги Иванов, първия 
български космонавт.

От месец януари 2011 г. ПГО 
е партньор на „Асоциация Ди-
слексия – България“. Стремежът 
на педагогическия колектив е да се 
подпомогнат всички учащи с ди-
слексия, създавайки благоприят-
на среда, в която всеки млад човек 
да намери своя талант и достойна 
форма на изява.

Продължение от бр. 6
33. Когато се запознаваме с ня-

кои, се ръкувайте и повто-
рете името му
Когато ходим на екскурзия се запоз-

наваме с различни хора. Когато Ви ги 
представям,се постарайте да им запомните 
имената. На тръгване се ръкувайте и им бла-
годарете, като се обърнете към тях по име.
34. Когато ви предлагат храна, 

вземете само онова, което 
ви се полага
Ако ви предлагат храна, независимо да-

ли това става в заведение или когато в клас 
се черпим с лакомства, никога не вземайте 
повече от необходимото. Не е хубаво да сте 
лакоми и да искате да получите повече. То-
ва не само е прахосничество, а е и знак на 
неуважение спрямо другите, за които няма 
да остане достатъчно храна.

Продължава в следващия брой

55 златни правила
Четиво с продължение

Как всяко дете да успее 
в училище и в живота

Здравейте, за тези, 
които не ме познават!
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