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“Моден портал Русе 2013” 
се проведе в зала “Европа” на 
Доходното здание. Той бе част 
от дейностите по проект “По-
добряване на пазарните пози-
ции на специализиран клъс-
тър за облекло и текстил на 
национално и международ-
но ниво”, който се осъщест-
вява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма 
“Развитие на конкурентнос-

пособността на българската 
икономика”, чрез Европей-
ския фонд за регионално раз-
витие и националния бюджет 
на България.

Организатори на събитие-
то бяха Сдружението специа-
лизиран клъстер и институт 
по облекло и текстил – Дунав, 
Браншовия съюз на произво-
дителите от леката промиш-
леност – Русе и ПГ по облек-

ло “Недка Иван Лазарова”. 
Участие взеха над 50 шиваш-
ки фирми от Русенска област 
и производители на аксесоари 
за този вид промишленост 
от цялата страна. Облеклата 
и аксесоарите бяха предста-
вени от чудесните манекени 
на нашата гимназия, които 
предизвикаха аплодисмен-
тите със своя чар и младежко 
дръзновение.

Фестивал “Етноритми без 
граници” събра деца и мла-
дежи в пленарна зала на Об-
щина – Русе. “Етноритми без 
граници” се осъществи от Об-
ластна администрация – Ру-
се в партньорство с много об-
ществени организации, меж-
ду които и Професионална 
гимназия по облекло. Ние се 
представихме с атрактивната 
етно колекция, Създаваното 
през вековете облекло у нас е 
художествена изява на пали-
трата от етноси – български, 
турски, ромски, руски, еврей-
ски и арменски. Със своите 
характерни особености то 

представлява част от нацио-
налните им култури. В проце-
са на своето развитие облек-
лото е съчетавало елементи 
на традиционните носии на 
различните народи.

Всеки от основните типо-
ве облекла има множество ва-
рианти и инварианти. Те са се 
формирали като резултат на 
културното взаимодействие 
между носиите на отделни 
области и райони или само 
между носиите на отделни 
етнографски групи. Магията 
на носията е в съзвучието на 
шарките, което струи от нея, 
в блясъка на сърмата, моне-
тите, мънистата, в причу-
дливите форми, обрисувани 
от гайтани, ширити и броде-
рии. Всичко това съчетано със 
съвременните материи, тех-
нологии и линии представи-
ха талантливите дизайнери и 
манекени от Професионална 
гимназия по облекло “Недка 
Иван Лазарова” – Русе.

Успешно приключи учас-
тието на Професионална 
гимназия по облекло “Недка 
Иван Лазарова” на провелата 
се на 19 април Пета Панора-
ма на професионалното об-
разование, организирана от 
Министерството на образо-
ванието, младежта и наука-
та. В Международен панаир 
Пловдив бъдещите дизайне-
ри, козметици и 
фризьори пока-
заха атрактивен 
и нестандартен 
подход към за-
дачите от таз го-
дишния форум.

В направле-
ние “Моден ди-
зайн и десенира-
не на текстил” с 
проекта “Дръзки 
и красиви в еже-
дневието – мла-
дежка мода, ля-
то 2013” заехме трето място 
в съревнование с 15 отбора 
от цялата страна. За “Най-
добър млад фризьор и гри-
мьор” с решение за “Красиви 
и стилни в ежедневието – Еле-
гантен пънк” спечелихме сре-
бърен медал.

Високо бяха оценени и ин-
дивидуалните състезателни 

качества на Юлия Стоянова, 
ученичка в 12 клас, специал-
ност “Козметика”, за което бе 
удостоена с второ място за 
грим и Грациела Георгиева, 
12 клас, специалност “Фри-
зьорство” с трето място за 
прическа.

Наше ревю бе част и от 
програмата по време на Па-

норамата. С много 
грация и финес дефи-
лираха на модния по-
диум възпитаниците 
на Гимназията и за-
служено събраха ова-
циите за колекцията 
от учителски облекла 
и “Аксесоари от еко 
кожа” на Ателие “Бу-
тикови облекла” към 
ПГО “Недка Иван Ла-
зарова”.

Нашите отбори бя-
ха в следните направ-
ления: Моден дизайн 

и десениране на текстил на 
тема “Дръзки и красиви в 
ежедневието-младежка мода, 
лято 2013” и Най-добър млад 
фризьор и гримьор на тема 
“Красиви и стилни в ежедне-
вието – Елегантен пънк”

Как изглежда класирането 
ни вижте на стр. 4:

“Моден портал Русе 2013”

Етноритми без граници

Успех на Пета Панорама  
на професионалното образование
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За всеки човек любовта е 
нещо различно. Тя е смисъ-
лът на живота ни. Всеки пом-
ни първата си любов, защото 
тя е най-чиста, най-невинна. 
Но както хубава, така тя може 
да бъде и жестока. Смисълът 
и за всеки от нас е различен. 
За едни любовта може да из-
пълни душата му с доброта, 
защото самата ту е чувство, а 
не материално благо. За дру-
ги хора, когато обичаш, не са 
нужни никакви думи. Не е за-
дължително да знаеш какво е 
любовта, за да я изпиташ към 
дадено човешко същество. Тя 
може да ни накара да вярваме 
в неща, които преди са ни се 
стрували невъзможни. Любо-
вта е способна да променя на-
строенията ни, да ни накара 
да вярваме, да можем да про-
меним живота си. Магията на 
любовта оцветява света и му 
дарява онази топлота, която 
пазим в сърцата си цял живот, 
която ни кара да живеем, да 
мечтаем и най-важното, лю-
бовта е способност да заста-
нем между реалния и измис-
ления свят. Тя ни показва, че 
има смисъл във всичко, което 
правим. Тя смекчава сърцата 
на хората, сразява злобата и 
лъжата. Показва ни пътя, по 
който няма 
сълзи, съз-
дава пала-
ти от чув-
ства. Често 

се казва, че любовта е сляпа, 
че влюбените гледат не с очи-
те, а с душата си. Според мен 
този, който обича, не трябва 
да е “сляп”, а просто от време 
на време да си затваря очите 
за грешките на човека до себе 
си. Рано или късно и най-пер-
фектните хора грешат и ако в 
минал момент сме постъпи-
ли с разбиране спрямо човека, 
властелин на сърцето ни, той 
би отвърнал със същото.

Красива или опасна, тиха 
или запленяваща, сладка или 
греховна, любовта съществу-
ва и трябва да се изживее, за-
щото тя е истинският смисъл 
на живота. Не бива да позво-
ляваме на нищо и на нико-
го да разруши щастието ни. 
Ако любовта е истинска, тя 
ще преодолее всички пречки.

Радостина Тончева,  
11 б клас

Училищен живот

“За нас българите 3 март 
1878 г. е въплъщение на едно 
начало. С него се правят пър-
вите стъпки към утвържда-
ването на България като су-
веренна държава. Онази първа 
политическа крачка, заради 
която дадоха живота си хи-
ляди верни синове и дъщери на 
България. Трети март е повод 
да си припомним, че трябва да 
се гордеем с това, че сме бъл-
гари. Всеки носи родината си 
чрез своето семейство, чрез 
своя роден край, в сърцето си 
до последните дни от живо-
та си. В този предпразничен 
ден ще си спомним за нашите 
предци – достойни българи. 
Техният живот е урок по родо-
любие, послание, което трябва 
грижливо да пазим и предадем 

на бъдещите поколения.”
С тези думи започна тър-

жеството, посветено на 3 март 
в Професионална гимназия 
по облекло “Недка Иван Лаза-
рова” – град Русе, организира-
но от г-жа Даниела Маринова 
– учител по история. Уроци 

по родолюбие на своите съу-
ченици предадоха момичета 
и момчета, съхранили памет-
та на родовете си. Ирен от 11 Б 
клас разказа за баба си Добра-
на Лазарова, везала народни 
носии на газена лампа. Октай 
от 9 А клас плени всички с не-

вероятния си разказа за своя 
прадядо опълченец, заловен 
от турците по време на Руско-
турската освободителна вой-
на. Младежът с гордост пока-
за завещания му от дядо му 
колан на смелия му родстве-
ник. Трифон също от 9 А клас 

сподели спомените си за своя 
братовчед Антон Петров, за-
гинал в Кербала при мисия на 
българските войници. Силве-
на от 11 Б клас вложи в дума-
та патриотизъм героизмът на 
дядо си – граничар, заловил 
нарушител на българо-ру-
мънската граница. 

Спомени за свои близки 
и бивши учители споделиха 
инж. Диана Иванова – Дирек-
тор на гимназията, Даниела 
Маринова – учител по исто-
рия и организатор на търже-
ството и Татяна Нахабедян – 
учител по БЕЛ. В края на съ-
битието във фоайето на гим-
назията прозвуча български-
ят химн, изпълнен с чувство 
на гордост и преклонение от 
всички присъстващи.

За поредна година учени-
ци, учители и служители на 
ПГО “Недка Иван Лазарова” 

отбелязаха заедно Междуна-
родния ден на жената – праз-
ника на живота, красотата, 
доброто и любовта.

На поканата да поощ-
рят изявата на участниците 
от ИИД по Проект УСПЕХ 
на МОМН се отзоваха г-жа 
Светла Чобанова – старши 
експерт в РИО на МОМН, гос-
пожа Елена Петкова – експерт 
в СНЦ “Еквилибриум” и г-жа 
Евгения Явашева – актриса от 
Драматичен театър “Сава Ог-
нянов”.

Необикновен театрално-
поетичен букет, аранжиран с 
помощта на ИИД “Театрална 
работилница” в партньорство 
с ИИД “Бутикови облекла и 
аксесоари”, в знак на уваже-
ние и признателност към 
всички дами, поднесоха мла-

дите актьори Ирен Григоро-
ва от 11 б клас и Сергей Ми-
хайлов от 10 а клас. Театра-

лизираната инсценировка по 
произведението на Марк Твен 
“Дневниците на Адам и Ева” 
представи с чувство за хумор 
вечния въпрос за земното 
съществуване на две гледни 
точки през погледа на скеп-
тично настроения оптимист.

В качеството си на спе-
циален гост една талантли-
ва и чувствителна българска 
жена, актриса, режисьор и 
майка – възпитаник на ПГО 
“Недка Иван Лазарова”, ук-
раси училищния празник. 
Срещата, вдъхновена от 
ИИД Студио “Театрална ра-
ботилница”, беше подготвена 
и реализирана от ИИД Дис-
кусионен клуб “Център за 
кариерно развитие”. За въз-
торжената аудитория беше 
от изключителен интерес да 

научи как Евгения Явашева 
оценява от дистанцията на 
времето ролята и значението 
на училището за формира-
нето си като личност и като 
творец. В края на интервюто 
Евгения Явашева поздрави 
своите млади колеги за блес-
тящия им театрален дебют и 
ги покани на предстояща те-
атрална постановка с нейно 
участие.

Стремежът на българка-
та към красивото и етично-
то беше изразен и заявен не-
двусмислено и от настоящите 
възпитаници на гимназията 
– поколение активно, креа-
тивно, провокиращо интерес 
и формиращо вкус. С много 
грация и финес участници-
те в ИИД “Манекени” демон-
стрираха на модния подиум 
уникалната колекция “Аксе-
соари от еко кожа”, създаде-
на с творческо въображение 
и тънък усет към детайла и 
силуета от ИИД “Бутикови 
облекла и аксесоари”.

Поздравителната осмо-
мартенска картичка към 
пъстрия и ярък празничен 
букет подготви домакинът на 
празничното събитие – инж. 
Диана Иванова.

С професионалното си 
изпълнение артистичните 
водещи Даниел Димитров и 
Трифон Тодоров превърнаха 
празника в още по-светло и 
незабравимо преживяване.

Екип на ИИД Студио  
“Театрална работилница”

3 март – “Moят род – моята гордост” – традиции и модерност

Осми март – празник на живота, 
красотата, доброто и любовта

Любовта в нас

С настроение и танци учениците от 9 А и 9 Б 
клас посрещнаха пролетта в нашата гимназия. 
Те заразиха всички с доброто си настроение и 
във фоайето се изви истинско пролетно хоро!

Вълн у ва-
ща среща 
на ку рса 
след 20 г. 
на 5 април 
2013 г. с 
ку рсовия 
ръководи-
тел Весел-
ка Дойчи-
нова.
“Усп я х ме 

да се почувстваме както преди 20 години благодаре-
ние на Вас и на това, че влязохме в нашата класна стая! 
Тръпката беше голяма, споменът ще остане завина-
ги!” – Миглена Събева

Толерантни всеки ден- това показаха с отноше-
нието си всички на Международния ден за то-
лерантност-инициатива на Ученическия съвет

Пролет идва!
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ПРОГРАМА „Успех“ за развитие на ИИД  
в ПГ по облекло  „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Секция „Манекени“ с р-л Зорница Маркова
В секция ,,Mанекени’’ не само участваме в ревюта, но и 

посещаваме много интересни места, които ни помагат за 
обща култура.

В едно от заня-
тията ни посетихме 
ресторант. Показа-
ха ни регламент за 
поведение при бан-
кет и други подоб-
ни събития, как се 
сервира и какво се 
слага на масата. 
Демонстрираха ни 
комбинации от предястия с видове прибори за хранене, ви-
дове питиета и подходящи чаши, важни детайли за серви-
ране и консумация. Видяхме и много други интересни факти 
за правилно хранене.

Клуб „Език свещен на моите деди“  
с ръководител Пламена Дочева

На 14 февруари милиони хо-
ра по света честват празника 
на влюбените – деня на свети 
Валентин. Корените му се гу-
бят в далечното минало. В ПГО 
празникът бе отбелязан с учас-
тието на ученици от клуб “Език 
свещен на моите деди”. На тази 
дата съвпадат три празника – то-
ва са църковният празник за ус-
пението на Свети Кирил Славя-
нобългарски, празникът по стар 
стил на Свети Трифон Зарезан, 
честван като Ден на лозаря, и 
празникът на Свети Валентин. 
За младите най-вълнуващи са 
преживяванията, свързани с 
любовта, тя е и вечната вдъхно-
вителка на творците, а нейният 
най-красив и ярък израз е по-

езията. Затова всички присъстващи бяха поздравени със 
стихотворения за любовта. Есета на тема “Любовта в нас” 
написаха Радостина Тончева и Магдалена Христова.

Клуб „Хармония на дух и тяло“ 
с ръководител Марина Похожалова

Вече за втора година съм член на клуб “Хармония на 
дух и тяло”. Само че миналата година групата ни се казва-
ше клуб “Спорт” и заниманията ни бяха изцяло със спортна 

насоченост: подготовка за участие и участие в състезанията 
по волейбол, лека атлетика; игри на боулинг и подобни.Тази 
година ние разширихме сферата си на заниманията, новото 
название на клуба “Хармония на дух и тяло” ни позволява 
да се занимаваме не само със спорт, но и да надникнем в 
света на изкуството. Посетихме постановката “Хъшове” в 
драматичен театър “Сава Огнянов”, за пръв път в живота си 
гледахме опера – “Севилският бръснар”. Беше необичайно 
и абсолютно ново усещане за мен. Най-яркото ми прежи-
вяване беше все пак участие на нашия отбор в Общинско 
първенство по волейбол. То беше много емоционално, под-
крепиха ни много хора – наши съученици и учители. Веро-
ника Маринова 11 Б клас.

Секция „Работилница за здраве“  
с ръководител Ивелина Петрова

В нашета ИИД “Работилница за здраве” с ръководител 
Ивелина Петрова, често се събираме в Общински Младежки 
дом. Една от любимите ми теми, която дискутирахме беше 
“Дърво на про-
блемите”. Нари-
сувахме дърво, 
върху което все-
ки един от нас 
имаше възмож-
ност на самоза-
лепващо листче 
да запише про-
блем, който го вълнува. Някои от темите, които коменти-
рахме бяха: Насилието сред децата – властта над по слабите, 
Завистта и злобата, “Родителите не са ми приятели” – липса 
на комуникация между деца и родители, Стресът, свързан 
с успеха в училище. Ние успяхме да обсъдим най-важните 
проблеми, пред които са изправени младите хора, причините 
за тях и как да ги преодоляваме.

Студио „Учебна компания“ с р-л Татяна Димитрова
За празника 

“Св. Валентин” уче-
ниците от Учебна 
компания “Афроди-
та” решиха да изне-
надат съучениците 
си, изработвайки 
символа на влю-
бените – червено 
сърце. Всички учас-
тници се включиха 
с огромно желание. 
Те с вълнение изби-

раха материалите, направиха кройките, ушиха сърцата и 
избродираха надписите по тях. Всички харесаха двойното 
сърце, което направиха от плат, картон и брокат. В кутията 
за “Валентинките” много от гимназистите пуснаха писмата 
си. Голяма беше вълнението на момичетата и момчетата, кои-
то се включиха в училищния празник чрез своите изделия.

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“  
с ръководител Свилен Иванов

Като ученик в 12 клас все по-често ми се налага да мисля 
за времето след дипломирането. Опитвам се да си отговоря 
на въпроси, свързани с ориентирането на пазара на труда, 
данъчната култура, сключването на трудови договори и до-
говаряне на заплащане, възможностите за участие в мла-
дежки програми по добровол-
чество. Интересувам се и от 
качествата, които всеки един 
млад човек трябва да прите-
жава, за да е успешен в жела-
ната професия. За голяма моя 
радост сред моите приятели от 
дискусионен клуб “Център за 
кариерно развитие” намерих 
съмишленици. Това споделих 
с тях и заедно в нас се породи 
желание да намерим отговори 
по тези теми. С подкрепата на 
нашия ръководител г-н Иванов 
започнахме осъществяването 
на нашите намерения – посе-
тихме Регионално управление “Социално осигуряване” град 
Русе, където заедно с експертите разговаряхме за ролята, 
на осигуровките, срещнахме се с адвокат Ганчев, който ни 
информира за трудовите договори, срещнахме се с Евгения 
Явашева, актриса и режисьор в Русенския драматичен те-
атър и др.

Клуб „Танцова шевица“ с р-л Цонка Донева
Аз съм Бенет 

Севдимова от 9 Б 
клас и участвам 
в клуб “Танцова 
шевица” с ръково-
дител г-жа Цонка 
Донева. Исках да 
участвам в този 
клуб, защото бъл-
гарските народни 
танци много ми 
харесват. Всяка 

седмица в сряда ние изучаваме нови хора. Целта на нашия 
клуб е да изучим шестте етнографски области – Тракийска, 
Пиринска, Северняшка, Добруджанска и Шопска. Когато 
почнахме да изучаваме… област на мен ми хареса много 
хорото “Трите пъти”.

Гордея се с това, че съм в този клуб. На 22 март с нашите 
изпълнения предизвикахме всички да се хванат на хорото!

Секция „Модерно“ с ръководител Соня Георгиева
На 25.04.2013 

г. посетихме ши-
вашка фирма “Ан 
Ви” и се запоз-
нахме с модните 
тенденции за се-
зон пролет – ля-
то 2013 г. Разгле-
дахме машинния 
парк на фирмата 
и се запознахме 

с действието на някои от машините. Видяхме модели об-
лекла, които се шият във фирмата за Франция и Германия. 
Останахме много впечатлени от целия трудов процес при 
създаване на модните облекла за сезона. След занятието 
си направихме и пролетна разходка

Доротея Веселинова Миткова – 9 А клас

Ателие „Бутикови облекла и аксесоари“ 
с ръководител Емилия Василева

По случай празника на жена-
та – 8 март, и по поръчка на ИД 
“Teaтрална работилница” проекти-
рахме и изработихме костюмите на 
Адам и Ева. Предизвикателството 
за нас беше да направим проект в 
зависимост от идеята на предста-
влението. Обсъдихме и подбрахме 
стила на модела, избрахме подхо-
дящите по цветове и състав плато-
ве и скроихме дамска пола, бюстие 
и мъжки костюм по детайли, съо-
бразени с водещата идея и посла-
ние на тържеството. Моделите бяха 
модерни и провокираха чувствата 
и емоциите на публиката.Студио „Театрална работилница“ 

с ръководител Галина Станева
Необикновен театрално-поетичен букет, аранжиран с 

помощта на ИИД “Театрална работилница” в партньорство 
с ИИД “Бутикови облекла и аксесоари”, в знак на уваже-
ние и признателност към всички дами, поднесоха младите 
актьори Ирен Григорова от 
11 Б клас и Сергей Михай-
лов от 10 А клас. Театра-
лизираната инсцениров-
ка по произведението на 
Марк Твен “Дневниците 
на Адам и Ева” представи 
с чувство за хумор вечния 
въпрос за земното същест-
вуване на две гледни точки 
през погледа на скептично 
настроения оптимист.

Поздравителната ос-
момартенска картичка 
към пъстрия и ярък празничен букет подготви домакинът на 
празничното събитие – инж. Диана Иванова.

С професионалното си изпълнение артистичните водещи 
Даниел Димитров и Трифон Тодоров превърнаха празника в 
още по-светло и незабравимо преживяване.

Клуб „Съвременник-2004“ с р-л Татяна Нахабедян
На 19 февруари членовете на клуб “Съвременник-2004” 

подготвиха тържество за Васил Левски и видеоклип за 
инициатива на БНТ. За поредна година отбелязването на 

този ден поста-
ви началото на 
Десетдневката 
на свободата в 
нашата гимна-
зия. Делото на 
Апостола бе-
ше почетено с 
викторина, па-
метни стикери, 
табла и излож-
ба за делото и 

съмишлениците му. Членовете на клуба потърсиха снимки 
и факти за живота и делото на великия българин и запознаха 
съучениците си с тях на тържеството в гимназията. Всички 
се включиха в инициативата да се съберат лични послания 
в изработена от Айлин кутия и да бъдат положени на връх 
Шипка на 3 март.
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Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.
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ПГО „Недка Иван Лазарова” вече и в ефир

Благодарим на всички, които се отзоваха на поканата 
ни да подкрепят инициативата “Благотворителен базар 
без аналог” на 19 април и посетиха нашия щанд в Малката 
изложбена зала на “Борисова” №6.

Благодарение на вас събрахме 86 лева, които дарихме 
на СНЦ “Еквилибриум” и КСУДС Русе. По този начин вие 
допринесохте за това децата със специални потребности 
да имат летен лагер.

Поздравления и към момичета от 10 и 11 клас специ-
алност “Козметика” – Афифе, Галина, Ива, Петя, Силвия, 
Симона, Християна, Яница, Екатерина и Теодора, които 
спомогнаха всичко това да се случи и ни заразиха с ду-
ха на добротата и съпричастността към хората, търпящи 
лишения.

Направление : Най-добър 
млад фризьор и гримьор 
на тема “Красиви и стилни 
в ежедневието – Елегантен 
пънк” – отбор:

Грациела Николаева Ге-
оргиева – ХII Б кл. – фризьор

Юлия Светославова Сто-
янова – ХII В клас – гримьор

Моника Ивайлова Коча-
нова – ХII В клас – модел.

Класиране на отбора: 2-ро 
отборно място – от 9 отбора 
от цялата страна.
Индивидуално класиране:

Юлия Стоянова – 2-ро 
място за грим;

Грациела Георгиева – 
3-то място за прическа.

Направление : Моден ди-

зайн и десениране на тек-
стил на тема “Дръзки и кра-
сиви в ежедневието-младеж-
ка мода, лято 2013” – отбор:

Кристияна Василева – 
IХ Б клас – изпълнител на 
художествен проект

Зорница Маринова – ХI А 
клас – изпълнител на кон-
структивната задача

Велина Бърдарова – ХI А 
клас – изпълнител на техно-
логичната задача.

Класиране на отбора: 
3-то отборно място – от 15 
отбора от цялата страна.

Проектът за приказен герой 
“Вълк” на учениците от спе-
циалност “Конструиране, 
моделиране и технология на 
облекло от текстил” спечели 
първа награда на Сливенския 
театър.

Първо място в училищния 
конкурс за фризьор – Гра-
циела от 12 Б клас, козметик-
Юлия и модел – Петя от 9 Б 
клас.

На 23 април отбелязахме Международния ден на книгата

През месец ап-
рил членове на 
Ученическия съ-
вет и г-н Сви-
лен Иванов взеха 
участие във Вто-
рия национален 
форум “Граждан-
ското образова-
ние” – 2013 г. в град 
Силистра. Велина 
заедно със своите 
съученици Илгюн 
и Зорница от 11 
клас, специалност 
“Констру ира не, 
моделиране и тех-

нология на облекло от тек-
стил”, представиха дейност-
та на Ученическия съвет при 
гимназията по проблемите 
на безвъзмездната помощ на 
млади хора в неравностой-
но положение и доказаха, че 
гражданското образование е 
мисия възможна. Те изнесоха 
доклад на тема “Формиране 
на устойчиви социални ком-
петенции чрез доброволче-
ската култура в работата на 
Ученическия съвет”.

Материалите и снимки-
те са публикувани със съ-
действието на учители и 
ученици от ИИД, за което 
екипът на вестника бла-
годари!

Ученици от 9 Б клас почисти-
ха паметника на Баба Тонка 
като част от инициативата 
“Златната метла” на Младеж-
ки дом – гр. Русе.

В п реда ва не то 
“Добро утро с БНТ 
2” се включиха 
много ученици и 
учители от всич-
ки специалности 
с идеи за модерно 
облекло, грим и 
грижа за косата.

И пак се срещнаха след 10 годиин учениците от 12 Б клас – 
ВИПУСК 2003

Успех на Пета Панорама…


