
СЪВРЕМЕННИЦИ
Издание на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Брой 1 , Март - Април 2014 г.9

Националният празник на Република 
България винаги е повод за гордост и въл-
нение в нашето училище. Тържеството 

тази година поднесе спек-
такъл от музика, песни, 
танци, фолклор и най-ху-
бавите стихове, посвете-
ни на България. С вълне-
ние всички се включихме 
в изпълнението на фол-
клорната програма, под-
готвена от клуб „Танцова 
шевица“ с р-л г-жа Цонка 
Донева и „Съхрани българ-
ското“ с р-л г-жа Пламена 
Дочева.

 Професионалните гимназии по текстил, облекло 
и дизайн участваха в националния конкурс „Млади 
таланти в модата“. За него се класираха 45 уче-
ници от градовете София, Пловдив, Варна, Русе, 
Видин, Шумен, Гоце Делчев, Сливен и Разград. Те 
демонстрираха умения за проектиране, моделиране 
и технологично изработване на облекло , които пред-
ставиха в ревю-спектакъл на 25 април 2014г. Проек-
тите на младите таланти бяха оценявани от авто-
ритети в модната индустрия и висшите училища 
по текстил, мода и дизайн. Членове на журито са 
Албена Александрова - собственик на модна къща 
„Рошавата гарга“, трикратен носител на „Златна 
игла“; проф. Христо Петров – ръководител катерда 
„Текстилна техника“, Технически университет – Со-
фия и Елена Тодорова – ръководител на център за 

млади таланти, гр. Бургас. Събитие-
то се проведе под патронажа на Ми-
нистъра на образованието и науката.

Поздравления и благодарности за 
нашите момичета, момчета и техни-
те учители, които завоюваха призови 
места на провелата се в Междунаро-
ден панаир град Пловдив Шеста Пано-
рама на професионалното образование, 
организирана от Министерството на 
образованието и науката.

Спечелихме ВТОРО място за 
„Млади таланти в модата” ежеднев-
но младежко облекло на тема „Мода 
и традиция”, ПЪРВО място за грим и 
ТРЕТО отборно място за „Най – до-
бър млад фризьор и гримьор” на тема 
„Дамска ежедневна прическа”, ИНДИ-
ВИДУАЛНА награда за най-креативна 
прическа.

ИНДИВИДУАЛНА награда от 
фонда -

ция „Да пазим децата 
на България“ получи 
г-жа Емилия Василе-
ва за принтовете от 
картините на худож-
ника Владимир Ди-
митров – Майстора 
върху ежедневното 
младежко облекло, 
внасящи обновен бляс-
кав гръндж от 90 - те 
години на ХХ век, съ-
четан с пънк, предиз-
викателен рок и малко 
метъл, придаващи еле-
гантност и стил.

На 14 март 2014 година за 13-ти по-
реден път в София се проведе инициати-
вата на Junior Achievement “Мениджър за 
един ден”. Взех участие в нея след като 
автобиографията ми бе одобрена от Ми-
нистерството на отбраната.

Престижната церемония по откри-
ването се проведе в големия софииски 
хотел „Шератон”. Залата беше украсена 
с цветя и имаше много кръгли маси, на 
който се запознахме с „колегите си” за 
деня. Церемонията премина и вече беше 
време да се отправим към „работните 
си места” и да видим как работи Министерството на 

отбраната. На откриването се запознахме с Началника 
на политическия кабинет на министерството, който 

беше с нас през целия 
ден. Пристигнахме и 
влязохме в голямата 
красива града, къде-
то ни чакаха много 
медии и журналисти 
с камери и светкави-
ци. Бяха с нас, дока-
то ни развеждаха от 
кабинет на кабинет 
и ни разказваха за 
историята на минис-
терството.

Време беше да се захванем за работа. Имахме съвет 
на политическия кабинет, на който обсъждахме Начално-
то военно обучение за 9 и 10 клас. Наложи се да пишем 
докладна записка, която лично да предадем на Министъра. 
Докато се разхождахме из министерството ни беше уре-
дена среща с директора на Националния военно-истори-
чески музей. След обяда се отправихме към служебните 
коли, с които стигнахме до музея. Там ни разведоха из 
цялата вътрешна част на най-големия музей у нас.

За мен беше интересно да видя неща, които може би 
няма да видя повече, да вляза в сърцето на едно минис-
терство. Беше хубаво изживяване да се чувстваш като 
звезда и навсякъде те посрещат с камери, фотоапарати, 
да даваш интервюта с усмивки и ентусиазъм. 

 Велина Бърдарова, 12б клас

С пролетно ревю край реката отбе-
лязахме Световния ден на водата. Нали 
учим на брега на Дунава! Вълнението и 
вдъхновението от цветните модели се 
предаде на всички и детското настро-
ение предизвика много смях и закачки. 
Пролетта зарази всички.

Да се търсят таланти стана модерно, но пък 
е и забавно. Нали затова и ние решихме да започ-
нем представянето на най-талантливите от нас. 
Предизвикателството е в това всеки талант да по-
желае да се представи и изяви като по този начин 
ще подкрепи развитието на идеята на нашия клуб.

Потърси ни Кристиян от 9а клас, който е поет 
„под прикритие“. Е, вече не е. Надяваме се стихове-
те му да ви харесат и да споделите с нас таланта 
си!

Клуб „Съвременник - 2004“
Продължение на стр. 5

3 март - повод за 
гордост и размисъл

УспЕХ на ШЕстата панорама на
профЕсионалното образованиЕ!

пго търси талант 

свЕтовЕн дЕн
на водата

мЕниджър за Един дЕн
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драматизация на трагЕдията „антигона“
от софокъл с УчЕници от 9а и 9б класовЕ

на добър час на 12а клас
с кл. р-л г-жа марина поХожалова!

Делници и празници

на добър час на 12б клас
с кл. р-л г-жа пламЕна дочЕва!

на обУчЕниЕ за УчастиЕ в проЕкти
на Ес за младитЕ граждани на Европа

интЕрвю с… козмЕтик (I част) 

морЕ от любов за 
дидЕм от 11б клас 

УчилищЕн конкУрс за таланти

Нека помисля какво мога да кажа 
за нас. Бунтари, хейтъри, несигурни, 
неорганизирани, недоволни, освен 
това и влюбчиви, весели, отзивчиви- 
все различни епитети. Всъщност, 
една палитра от 24 цвята, събрана 
на едно място. Всеки казва, че подо-
бен клас няма в училището, но мисля 

През месец април се проведе въ-
трешен кръг за излъчване на най-до-
бър фризьор и гримьор. В продълже-
ние на няколко часа се състезаваха 
най-добрите и талантливи ученици 
от 11 и 12 клас. След оспорвана над-
превара журито отличи на 1 място 
Ирен Григорова от 12б клас специал-
ност Фризьорство и Стела Димова 
от 11а клас специалност Козметика.

Разговор на Кристияна Николова, 10 „Б“, специалност „Ко-
зметика“ клас с Маринела Друмева

кристияна: Здравей! Казвам се 
Кристияна и уча в Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван Ла-
зарова“ – Русе. Бих искала да ти задам 
няколко въпроса относно твоята про-
фесия. Позволи ми да започна с първия 
и най-важен - какви качества трябва 
да притежава козметикът?

маринела: Здравей! Много е важно 
всеки козметик да е добре запознат с 
особеностите на занаята. Да знае как 
се работи и общува с хората и да го 
прави добре, за да се върнат отново 
при него. Това означава, че се е спра-
вил и е добър в професията си.

кристияна: Какви трудности си 
срещала докато си упражнявала про-
фесията си?

маринела: Честно да ти кажа сре-
щала съм всякакви, но дребни и съм се 
справяла с тях. Особено големи труд-
ности не съм имала до момента, защото с удоволствие съм учила и работя 
като козметик. А с желание трудностите по-рядко се появяват.

кристияна: Какви позитивни случки и емоции са ти се случвали?
маринела: Много положителни емоции съм преживявала, защото ми е 

хубаво да работя и общувам с клиенти. Срещам се с разлизни хора , има 
много смях и интересни истории.

кристияна: Защо избра да бъдеш козметик?
маринела: Още от малка ме грабна тази професия. Направи ми добро и 

интересно впечатление. Не съжалявам за избора си. Доставя ми удоволст-
вие да правя една жена още по-красива.

кристияна: И последният ми въпрос към теб - кое е най-важното ка-
чество, което трябва да притежава един козметик?

маринела: Трябва да умее най-вече да работи и контактува с клиента. 
Да познава занаята си, за да успява да го прилага и клиентът да остане 
доволен от резултата.

кристияна: Благодаря за интересния разговор! Желая ти много успехи 
като козметик!

маринела: И аз ти благодаря за проявения интерес към мен и ти желая 
много успехи в учението.

Макар че в началото, когато 
влязох в новото училище, не позна-
вах никого, скоро намерих приятели. 
През тези четири години, когато 
сме били заедно, ставахме все по - 
единни и задружни. Въпреки че всич-
ки сме различни, ние се уважаваме, 

подкрепяме в 
трудни момен-
ти и успяваме 
да бъдем добри 
ученици. Всички 
имаме добри и 
лоши страни. 
Ако трябва-
ше да се върна 
четири години 
назад и да избе-
ра своя път, не 
бих променила 
нищо. Не бих 

променила училището, паралелка-
та, съучениците, дори чина. Създа-
дох много спомени и не съжалявам-
за нито една моя дума, постъпка 
или решение.В края на годината 
осъзнавам, че пътищата на всички 
нас се разделят. Дойде моментът, 
в който трябва да решим своето 
бъдеще и да се стремим да постиг-
нем целите си. 

  Искам да благодаря на всички, 
които ме направиха човек - пози-
тивен и отговорен, благодаря и на 
нашите учители от името на це-
лия клас, че бяха толкова добри с 
нас и ни научиха на толкова много 
неща, даваха ни полезни съвети и 
ни тласкаха към върха.

С обич от Маги!

че ще е скучно без нас. Няма да има 
на кого да се ядосвате, кой да съз-
дава проблеми. 12а е труден клас, но 
пък е шарен и различен.

Така ще се и запомни – 12а – 
„проблемните“ цветя на ПГО!

С обич от Велина!
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ПРОЕКТ УСПЕХ

клуб съвременник - 2004
с р-л татяна нахабедян

клуб съхрани
българското

с р-л пламена дочева

клуб танцова шевица
с р-л цонка донева

студио
театрална работилница
с р-л галина станева

дискусионен клуб
„център за кариерно развитие” с р-л свилен 

интЕрвю с… козмЕтик (II част) 

Разговор на Несин Темурлекова, 10 „Б“ клас, специалност 
„Козметика“ с Неджля Айдънова

несин: Здравей! Казвам се Несин Темурлекова и имам задача да проведа 
разговор с козметик по „Професионална етика“ относно особеностите на 
професията.

неджля: Здравей! С удоволствие ще отговоря на въпросите ти и ще се 
радвам да съм полезна.

несин: Какви качества трябва да притежава един козметик?
неджля: Козметикът трябва да умее да прилага всички козметични 

услуги и най-важното - да умее да разговаря учтиво и възпитано.
несин: Какви трудности си срещала докато си упражнявала професията 

си?
неджля: Аз съм човек, който трудно овладява емоциите си, имала съм 

трудности с клиенти, които не знаят какво искат и нахалстват по време 
на процедурите.

несин: Какви позитиви са ти се случвали докато упражняваш профе-
сията си?

неджля: Почти винаги положителни.

Цветна олимпиада по БЕЛ
България - това съм аз!
Всеки човек има определени цен-

ности в своя живот. Лично за мен 
това са семейството ми, любимия 
човек и България. Въпреки всички 
трудности аз ще продължавам да 
обичам моята Родина, да трупам в 
съзнанието си незабравими преживя-
вания сред нейната природа и сред 
пожълтелите страници на нейната 
история. Затова я обичам - защото, 
макар и малка, винаги има с какво 
да ме изненада и да ме накара да я 
заобичам все повече и повече. Обо-
жавам да пътувам из моята родна 
страна и да посещавам места, за 
които само съм чела. Когато ги видя 
с очите си, нещо в мен трепва и 
затаявам дъх. 
Гордея се с 
това, че съм 
българка и че 
живея в Бъл-
гария. И дока-
то по целия 
свят туптят 
честни бъл-
гарски сърца, 
България ще 
пребъде през 
вековете!

Татяна
Атанасова
10б клас

Участници в ИИД „Съхрани 
българското” посетиха читалище 
„Зора“, за да се запознаят с истори-
ята на читалището и дейността на 
известни русенски възрожденски бу-
дители , свързали живота си с него. 
Официално читалището е открито 
през 1866 г. по инициатива на масона 
Драган Цанков, учител и обществен 
деец. Името „Зора“ - (пробуждане, 
нов ден), говори за основата му цел 
- просветление чрез просвета и кул-
тура, възможност за самообразова-

Записах се в клуб „ Танцова ше-
вица“ , защото ми харесват народ-
ните танци. Когато играем, емоци-
ите, които са бушували в нас през 
целия ден, излизат наяве. Учим хо-
рата стъпка по стъпка и с много 
желание. Усилието си заслужава, 
защото се получава един красив ше-
дьовър. Щастието е неописуемо, ко-
гато танцуваме на сцена и хората 
ни гледат с възхищение и радост в 
очите.

Научихме различни хора от 
шестте фолклорни области: Север-

няшка, Добруджанска, 
Тракийска, Шопска, Пи-
ринска и Родопска об-
ласт. По случай „ Първа 
пролет“ в училище, об-
лечена в народна носия 
и с кошничка с цветя, 
танцувах хоро от Пи-
ринската област, което 
се казва Ширто. След 
това към мен се присъ-
единиха ученици и учи-
тели. Танцът беше един 
начин да покажем красо-
тата и хармонията на 
настъпващата пролет.

Росица Венкова
9а клас

Завръщане към родовите корени
Планината ни посрещна като 

желани и дълго чакани гости и ве-
ликодушно разкри пред нас своите 
неповторими природни прелести. 
Беше толкова красиво, че на души-
те ни стана едновременно и светло, 
и ни обзе и тиха тъга. Седнахме да 
си починем под дебелата сянка на 
вековно дърво, безмълвен свидетел, 
преживял заедно с мама и татко 
техните срещи – величествено из-
висяващо се вековно дърво. дърво. 
Широко разклонено, с голяма гъста 
корона, то приютяваше с щедро гос-
топриемство и хора, и птици. Тат-

ко разказ-
ваше за 
любимото 
им природ-
но кътче 
за уедине-
ние. Дока-
то слушах 
историята 
им, съзрях 
на дърво-
то тех-
ните ини-
циали. В 
този миг 
осъзнах, че 

несин: Защо избра да бъдеш козметик?
неджля: Надследствена професия e, oбичам да се грижа за другите, 

харесва ми тяхната нужда от мен, за да се чувстват добре поддържани, 
красиви и уверени в себе си. Дори един красив маникюр може да възвърне 
самочувствието на една жена.

несин: Кое е най важното нещо, което трябва да знае един козметик?
неджля: От какво се нуждаят клиентите.
несин: Благодаря ти много, че ми отдели време! Приятна работа!
неджля: Много се радвам,ч е успях да ти помогна. Приятен ден и успех 

в училище!

„Интервю с… козметик“ на Кристияна Николова и Несин Темурлекова, 
10 клас, специалност „Козметика“ е във връзка с развиване на умения по 
анализ на практически ситуации от учебно-производствената дейност по 
учебния предмет „Професионална етика“ и е част от планираните дейнос-
ти на дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“ по провеждането 
на Втория училищен форум по кариерно ориентиране „Преди да взема реше-
ние 2014“. Форум, целящ да подпомогне абитуриентите да направят своя 
качествен избор на университет или работа, получавайки възможност да 
придобият директни впечатления и опит в конкретна работна среда за 
основните дейности, необходими умения и изискванията на професията към 
качествата на личността, както и дискутирайки проблемите на кариерно-
то планиране в училищните уъркшопи.

това е мястото, където те са се 
врекли да бъдат заедно и да се оби-
чат цял живот. Досега не разбирах 
какво е любовта, но като гледах пла-
мъка в очите на татко и неумело 
прикритото вълнение на мама, ос-
ъзнах, че тя е магията на живота, 
че тя е, която ни преобразява до 
неузнаваемост и заради която сме 
готови на всичко.

Така и не забелязах кога сенките 
на дърветата се бяха издължили и 
беше настъпил онзи следобеден мо-
мент на раздяла между слънцето и 
гората... 

Възможно е тази история да не 
е най-интересната в живота ми, но 
със сигурност ще остане една от 
най-скъпите и неза-
бравимите, от тези, 
които човек носи в 
сърцето си, докато е 
жив. Надявам се след 
време, споделяйки я с 
моите деца, да „съм 
написала” и нейното 
продължение – мо-
ята история, също 
толкова съкровена и 
вълнуваща, истори-
ята за дървото на 
живота и неговите 
корени…

Бернарда
Ахмедова
9б клас

ние.  
В народното читалище „Зора“ 

членували будни занаятчии, дребни 

търговци, ученици и мла-
дежи, които се събирали да 
четат и обсъждат получа-
ваните вестници, списания 
и книги. Сред активните 
членове на читалището е 
завърналият се от Цари-
град Иван Ведър, който се 
сприятелява с Ангел Кън-
чев, Захари Стоянов, Тома 
Кърджиев и Никола Обре-
тенов. За Захари и Тома 
той е нещо като настав-
ник. Благодарение на него 
бъдещият автор на „За-
писки по българските въс-
тания“ овладява четмото 

и писмото и става помощник-библи-
отекар в прочутото русенско чита-
лище „Зора“. 
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студио манекени
с р-л соня георгиева

Учебна компания
с р-л татяна димитрова

ателие бутик
с р-л Емилия василева

клуб работилница
за здраве

с р-л ивелина петрова

клуб Хармония на
дух и тяло

с р-л марина похожалова

клуб модерно
с р-л петя стоянова

На нас като на професионал-
ните манекени често ни се налага 
да представяме не само облекла, 
но и каузи. Затова за нас беше 
чест и удоволствие да участваме 
в рекламната кампания на наша-
та гимназия. Колекцията, която 
представихме в ОУ „Любен Кара-
велов“, беше посрещната с апло-
дисменти от учители и ученици. 
Всеки един от нас полага макси-
мално усилия да се справя с труд-
ните ситуации по време на всяко 
участие. Радостта и удовлетво-
рението са повече от всяка труд-
ност, а гордостта да си лицето 
на твоето училище е неописуема. 
Надяваме се да имаме още много 
такива преживявания.

Учениците от Клуб Учебна 
компания „NEW STYLE” посети-
ха Русенския бизнес център. Те 
се запознаха с дейността, която 
той изпълнава в Русенския регион 
и с конкретната помощ, която 
се осигурява за стартиращия дре-
бен бизнес. Учениците показаха 
заинтересованост и затрупаха с 
въпроси изпълнителния директор 
Катя Горанова, която разкри мно-
го „тайни” на бизнеса. Тя провоки-
ра в тях интерес към конкретни 
бизнес-идеи и ги насочи към реа-
лизиране на подходящ за тяхната 
професионална подготовка бизнес. 
Бъдещите предприемачи разбра-
ха, че е възможно начинаещият 
бизнес да започне в биз-
нес-инкубатор, да се из-
ползват наличните евро-
пейски фондове, както и 
възможността да се из-
ползват преференции при 
набирането на работна 
сила

Активно участие в 
разговора взеха Сергей 
Михайлов, Милена Соко-
лова, Марлена Градева и 
всички останали членове 
на Учебната компания. 

По време на занятията в ате-
лието ние посетихме магазини за 
платове и шивашки фирми като 
разгледахме модната линия за сезон 
пролет-лято 2014г. Взехме участие 
при изработването на 
колекцията за национал-
ното състезание „Млади 
таланти в модата“. Раз-
работихме кройки на със-
тезателния модел –пола, 
блуза и манто.Много чле-
нове на ателието взеха 
участие при изработване 
на изделията.Участвахме 
в конкурса „Бог е любов“ 
, „Живата планета“ с 

Всяка година, на 22-март, све-
тът отбелязва Деня на водата. 
Идеята е да се фокусира общест-

веното внимание върху 
значимостта на прясна-
та вода и необходимост-
та да пазим и използва-
ме разумно запасите от 
нея. За първи път тази 
инициатива се провежда 
официално през 1993 г. 
по време на Генералната 
асамблея на Обединени-
те нации. Инициати-
вата включва всякакви 
събития по целия свят, 
като организаторите 
по места сами избират 

начина, по който да отбележат да-
тата. Важна е идеята, чиято цел е 
да припомня на и обществото необ-
ходимостта от грижа за природата 
и водните ресурси. 

Тази година Международният 
ден на водата – 22 март, беше отбе-
лязан с конкурс, организиран от ВиК 
– Русе и Общински младежки дом – 
Русе. Целта му от една страна е 
да развие таланта, въображението, 
уменията на младите творци, а от 
друга - да осмисли значението на во-
дата в и за живота на планетата. 
Тази година конкурсът премина под 
надслов „Вода и енергия”. Участие 
с рисунка взе ученичката Севил Се-
лиманова от 10а клас, която получи 
трета награда в трета възрастова 
група. 

Тази година е първата 
ми в ПГО. В началото на 
годината много учители 
ме поканиха в техните 
форми за извънкласна дей-
ност. Много се колебах 
коя да избера. От малка 
обичам спорта и зато-
ва предпочетох 
„Хармония на дух 
и тяло“, за което 
не съжалявам до-
сега. В този клуб 
намерих прияте-

ли и се занимавах с изклю-
чително приятни и ин-
тересни неща. Това бяха 
тренировки и състезания 
по волейбол, бях вратар 
на футболния турнир. 
Притеснявах се дали ще 

Колко е важна прическата зна-
ят всички момичета и момчета, а 
и нашите учители . Затова всеки 
четвъртък членовете на нашия клуб 
работят усилено. При нас за съдей-
ствие идват манекените, когато из-
лизат на ревю, участниците в раз-
лични тържества или събития. Ние 
сме щастливи, че допринасяме за 
доброто им настроение и предста-
вяне. Всеки от нас дава всичко от 
себе си в такива моменти и въпреки 
умората сме доволни. Надяваме са 
да усвоим още нови техники и уме-
ния, за да се справяме като истин-
ски професионалисти.

бродирано пано и бродирана кар-
тичка. Изработихме картички за 
Баба Марта и Първа пролет.

Всичко, което сътворихме, 
беше направено с ентусиазъм и 
желание да се приложат на прак-
тика всички усвоени техники и 
умения.

се справя и дали няма да подведа 
отбора и треньора. Да си вратар е 
много отговорна задача и въпреки че 
не победихме, успяхме да затрудним 
противниците ни. Интересно беше 
и състезанието по волейбол. На па-
тронния празник на ПГО аз пред-
ставих целия клуб. Обичам спорта 
и винаги ще полагам усилия той да е 
част от живота ми.

Николета Георгиева
9б клас

ПРОЕКТ УСПЕХ
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Пролетна въртележка 2013
Седя и в нищото се взирам, уж тук 

съм, а пък май не съм.
И търся все, но не намирам на ра-

дост простичка вкуса.
Но блесна слънчев лъч в очите, пот-

репнах с мигли и видях -
под облак тъмен Слънчо скрит е, 

оттам намига ми със смях.

Огледах се - отвред напират кокиче-
та изпод снега,

под преспи търсят и намират пъ-
течка жива към света.

Тъй ведро стана ми и топло, че тези 
малки семенца

намират сила и се борят за въздух 
и за светлина.

В това е радостта навярно - в на-
деждата за красота.

Не в нещо сложно, планетарно, а в 
две-три стръкчета цветя!

На 24 април в Пленарна зала 
бяха връчени награди на най-до-
брите участници в Национална-
та образователна инициатива 
„Цветната олимпиада“. Наше-

С грамоти и книги бяха наградени Магдалена Христова от 12б клас, 
Ивайло Йорданов от 9б клас и Садие Доргут от 10б клас в конкурса на 
ПГИУ „Непознатото ще спаси познатото“.

Кървава Любов

О, Любима, очите ти по-черни от 
нощта са,
А ти красива като ангел си.

Ала с душата като с лък раняваш 
ме,
Със кърваво-любовни ангелски 
стрели.

Ти си цвете, красиво, но пустинно 
цвете,
С бодли, които не бодат.

Тъгата на нощта

Тъгата на нощта…
Тя тайно води те при мен,
И иска нежно да те гушна…

Но ти в тъгата на нощта,
Спотайваш се и тайно чакаш ме,
И мен, и моята н прегръдка.

Тъгата на нощта е мой приятел,
Защото води те,
При мен. Ела!

Тишината на сърцето

Тишината на сърцето ми е силна,
Сподавена и заглушена..
Тя иска да каже с тъгата си нещо,
но уви не можа, не можа…

Тишината на сърцето
  вътрешно крещи,
Но не успя да каже нищо,
Тишината на сърцето извика
  много неща,
Но уви заглушени..

Тишината на сърцето, изпълнено
   с болка,
Боли и боли… тишина…

Няма те!
(моя звездичка в нощта)

О, малка моя звездичке в нощта,
Защо те няма тук при мен,
Защо те няма до мен,
За да запълниш празнината ми?

Тръгна си ти,
Без мен да питаш дали аз го искам…
И сега няма те…
Няма те.

Аз повече няма да зърна,
Усмивката твоя,
Защо те няма,
Моя малка мила звездичке в но-
щта?

Ако беше

Ако беше облак в небето,
Ти щеше да си най–красивият,
Ако ти бе пеперуда,
ти щеше да си най-пъстрата,
Ако беше моя - аз щях да съм
  най–щастливи-
ят.

Ако ти беше в живота мой….

Но уви не си,
Не си в живота ми,
Моя малка пустинна сърна.

Цвете мое,
Моля те бъди моя,
Бъди моя,
За да мога да продължа
  да съществувам.

Моя малка пустинна сърна…
Цвете мое…

талант №1

Казвам се Кристиян Надев Ог-
нянов и съм на 15 години. Роден 
съм на 5 май 1998 г. в гр. Русе. За 
себе си мога да кажа, че съм чувст-
вителен човек, но не съм раним, 
не се отказвам лесно, девизът ми 
е: „Това, което не те убива, те 
прави по-силен“. Щастлив съм, че 
имам такова хубаво семейство, 
което ме подкрепя във всичко. 
През свободното си време обичам 
да пиша стихове и да слушам му-
зика, защото музиката и стихове-
те ми помагат да се изразя най-
добре. Аз ценя малките неща, не се 
старая да постигна нещо велико.
Ужасно много обичам приятелите 
си. Когато съм тъжен или просто 
не съм в настроение това, което 
правя е да слушам музика и просто 
да се мисля задълбочено. Старая се 
винаги да съм с високо вдигната 
глава и да гледам напред, въпреки 
трудностите и пречките. И още 
нещо, обичам новото си училище, 
защото то стана мой втори дом.

22 март

с награди от конкУрс!

пго търси талант
Цикъл от

стихотворения
„Несподелена любов“

цвЕтна олимпиада 2014
то училище беше от-
личено с второ място 
за участие във всички 
области на състезание-
то. Индивидуални на-
гради получиха Велина 
Бърдарова от 12а клас, 
Петя Благовестова от 
11а клас, Ива Дамяно-
ва от 11а клас, Татя-
на Атанасова от 10б 
клас, Бенет Ахмедо-
ва от 10б клас, Берна 
Реджеп от 9а клас. С 

много песни и настроение по-
срещнахме участието на наши-
те манекени, като и на Бобо и 
Сантра.

ПГО търси талант
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Конкурсът се осъществява в 
рамките на пролетните празници 
– Цветница, Великден и Гергьовден.

Целта на конкурса е да предста-
ви произведения на изкуството от 
млади таланти и насърчаването им 
за работа в тази област.

Прилагаме следния статут за 
участие като Ви пожелаваме про-
летно вдъхновение и предварително 
Ви благодарим.

статут
I. регламент на конкурса:

• всяка рисунка трябва да бъде ори-
гинална авторска творба, предста-
вена на хартия или друга материя;
• формат – свободен;
• техника – свободна: акварел, флу-
мастер, молив;
• възраст – ІV-VІІІ клас;
• име на ръководител
• срок за изпращане – 19.05.2014г. на 
адрес: гр.Русе, ул.”В.Търново”№21, 
ПГО ”Недка Иван Лазарова”

II. съдържание на рисунката – 
всеки ученик записва върху гърба на 
листа следните данни:
• име и фамилия на автора;
• клас;
• име и адрес на училището;
• телефон, фейсбук на ученика.

III. класиране:
• резултатите от класирането ще 
бъдат изнесени на 26.05.2014г в ПГО
• ще бъдат присъдени І-во, ІІ-ро и 
ІІІ-то място;
• всички ученици ще получат пре-
дметни награди и грамоти;
• ще бъде организирана изложба с 
творбите във фоайето на ПГО

Шеста Панорама на професионалното образо-
вание - 2014 г., организирана от Министерството 
на образованието и науката се проведе в град Пло-
вдив на 24 и 25 април 2014 год.

Участие в националните състезания по профес-
сии:

 
В направление „Млади таланти в модата” на 

тема „Мода и традиция”
Отбор: 
1. велина светославова бърдарова ХІІ а
2. фиген Еролова басриева   ХІ а
3. ралица николаева димитрова  ХІ а
4. марика теодорова димитрова  ХІ а
5. октай османов реджебов    Х а

Класиране на отбора: второ място – от 9 
отбора от цялата страна

Направление: Най–добър млад фризьор и гримьор  
На тема на тема „Дамска ежедневна прическа”
Отбор:
1. ирен галенова григорова  ХІІ б
2. стела милкова димова   ХІ а
3. цветина ивелинова иванова  ХІ б

Класиране на отбора: трЕто място – от  10 
отбора от цялата страна

Индивидуално класиране За най–добър грим
стела милкова димова, ученичка от ХІа клас, 

специалност „Козметика” – първо място; Инди-
видуална Награда – на ръководител на отбор на 
г-жа Петя Стоянова

Изданието е дело на клуб “Съвременник - 2004” с ръководител Т. Нахабедян - ПГО “Недка Иван Лазарова” - гр. Русе.
Дизайн и предпечат: PRIMAX 

ПГО “Недка Иван Лазарова”, 7000 Русе, ул. “Велико Търново” 21
+359 82 83 49 46, pgo_rousse@abv.bg, www.pgo-rousse.com

    
„Ние обличаме духа, а не само тялото си.”

Ивон Делендр

I. дневно обучение, прием на ученици в VIII клас – 5 години 
Специалност „конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”,  с интензивно изуча-

ване на английски език.
Балообразуване: оценка от тест по български език и литература, утроената оценка от теста по ма-

тематика, оценката по изобразително изкуство и оценката по информационни технологии от удостове-
рението за завършен седми клас.                                          

 
II. дневно обучение, прием на ученици в IХ клас – 4 години 
Специалност  „моден дизайн”. 
Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката по математика, оценката по чужд 

език и удвоената оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.
Специалност „конструиране, моделиране и технология на облек¬ло от текстил”.
Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката по математика, оценката по изоб-

разително изкуство и оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно 
образование.   

Специалност „фризьорство“.
Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката по биология и утроената оценка по 

изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.                                                                                                                          

III. вечерно обучение, прием на ученици в IХ клас
Специалност „производството на облекло от текстил”
Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката по математика и утроената оцен-

ка по химия от свидетелството за завършено основно образование                                                  

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе разполага с: 6 учебни работилници, 
оборудвани със съвременни електронни шевни машини и гладачна техника; компютърен кабинет с висок 
клас компютърни терминални решения; модерно обзаведени  козметично студио и фризьорски салон – пред-
ставителни на елитни европейски търговски марки за козметични и фризьорски продукти.

Училището е водещо в работата по Програми, финансирани от ЕС.

конкУрс за
рисУнка на тЕма

„пролЕт
край рЕката”

п р и Е м
профЕсионална гимназия по облЕкло

“нЕдка иван лазарова”
град рУсЕ

УчЕбна 2014/2015 година

УспЕХ на ШЕстата панорама на профЕсионалното образованиЕ!

Прием 2014 / 2015


