
 

 

Вестник „Междучасие“  

набира екип. Учениците, които желаят да 

станат част веселата ни компания, да се 

обадят на г-жа Силвия Боянова. 

Винаги сред първите! Брой 1 ,  септември 2015 

В броя четете: 

 Първият учебен ден 

 Сергей П. Корольов 

 Нашите герои 

Училище наше родно, 

върви по пътя си достойно 

за много ти бе дом, призвание, 

храм за наука и знание. 

 

Расти и процъфтявай! 

Достойни люде възпитавай! 

Укрепвай своето достолепие 

по пътя към твоето столетие! 

 

Пренесло традиции през не един 

брод, 

да носим с чест името на Корольов, 

за да пребъде во веки веков 

просветното дело на болгарский род! 

 

Училище прекрачило в два века, 

в тебе израства човека - 

от юношата неуверен 

с надежда на учителя поверен. 

 

 

инж.Павлина Коларова- 

дългогодишен учител в нашето 

училище 

Юбилейно 

В лето 1927-мо в царстваща България 

с трима учителя от Унгария 

в Дупница – градеца рилски 

роди се школо за техници. 

 

Ковеше коларо- железари, 

а после фрезисти и стругари, 

понякога даже миньори 

и разни категории шофьори. 

 

В по-ново време електротехници 

и монтьори на хладилници, 

още кадри за електрониката, 

и мениджъри за икономиката. 

 

Училище прекрачило в два века, 

в тебе израства човека - 

от юношата неуверен 

с надежда на учителя поверен. 

За своя половин век 

именува се на дръзкия човек, 

на Циолковский мечтите прегърнал 

по космически друмове тръгнал. 

Нашите герои 

Доброслав Радев – Европейски 

шампион по кик-бокс 

Защо 15 септември е първият учебен ден в България? 

      До 1921 година първият учебен ден е бил 1-

ви септември. При правителството на 

Александър Стамболийски обаче датата се 

измества с две седмици напред, за да могат 

учениците да участват в прибирането на 

селскостопанската реколта. В периода от 

Възраждането до 1944г. учебната година 

започвала с водосвет и тържествено приемане 

на училищното знаме.     

    Историческата справка показва още, че 

учебните години не са започвали на обичайната 

дата само когато България е участвала във 

войни. По време на Балканските и на Първата 

световна война, например, повечето от големите 

ученици и преподавателите били на фронта , а 

голяма част от училищата се ползвали за щабове 

или военни лазарети. 
За още информация на: 

 страницата на 

училището във 

Фейсбук  

 нашия сайт 

pgkoroljov.weebly.com 


