
Д 
ръзновение и много успехи.  

   На 15 септември 2016 г. нашата 

професионална гимназия отново 

посрещна своите възпитаници. С кратко 

тържество, проведено в двора на учили-

щето, започна първият учебен ден и за 

новопостъпилите ученици от VІІІ а от спе-

циалност „Икономическа информатика“ и 

ІХ а клас от специалност 

„Електрообзавеждане на производство-

то“.  

          Директорът на училището инж. Еле-

на Костадинова произнесе приветствено 

слово, в което поздрави учениците, учите-

лите и служителите с настоящия празник 
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Отново на училище 

Стартира новият проект „Твоят час“ 

Е 
кипът на ПГ „Акад. Сергей П. 

Корольов“ започна работа по 

проект BG05M20P001-2.004 

“Развитие на способностите на ученици-

те и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специ-

фични знания, умения и компетентности 

(Твоят час) - Фаза 1.  

    След проведеното проучване на инте-

ресите на учениците от гимназия бяха 

сформирани  8 клуба по интереси и 3 

обучителни клуба.  

     Целите, които си поставят участници-

те по този проект: 

 развитие на потенциална на учене, 

творческия и спортния потенциал 

на учениците; 

 преодоляване на образователните 

дефицити на учениците; 

 развитие на допълнителни знания, 

умения и компетентности у учени-

ците, свързани с подкрепа за раз-

витие на способностите им, извън 

тези които са включени в задъл-

жителната училищна подготовка; 

 осмисляне на свободното време на 

учениците чрез насочването им 

към дейности за развитие на инди-

видуалните способности и интере-

си; 

 и др. 

     Освен провеждането на занятия пред 

участниците в проекта стоят и предизви-

кателствата да работят с родители и дру-

ги граждани, както и да представят свои-

те постижения в представителни изяви. 

  

     Очаквайте в следващите броеве още 

информация за дейностите по „Твоят 

час“. 

Мария Вучкова 

Продължава на стр.2 

Брой 11, септември-октомври 2016 г. 

Инж. Елена Костадинова посрещна нови-

те учениците с питка и мед 
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За първи път след 25 
години новата учебна 
година започва с нов 
закон - със Закона за 
предучилищното и 

училищното 
образование, който 

влезе в сила на 1 август 
т.г. Към новия закон 
има и 19 държавни 

образователни 
стандарта, но не 

всички от тях влизат в 
сила от новата учебна 

година. 
 

***** 
 

Предишният 
образователен закон - 
Законът за народната 
просвета, е обнародван 
в "Държавен вестник" 
на 18 октомври 1991 г. 

и оттогава по него 
бяха направени много 

"образователни 
кръпки".  

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете ли, 
че…? 

Продължава от стр.1 

и им пожела здраве, дръзновение и 

много успехи.  

Прочетени бяха поздравителни 

адреси от МОН, РУО Кюстендил, 

кмета на град Дупница и др. От 

името на новоприетите  ученици 

осмокласничката Габриела Кам-

джилова също поздрави своите 

учители и нови съученици. Тя спо-

дели своето вълнение и обеща от 

името на новите си приятели, че ще 

станат достойни представители на 

училищния колектив.  

По традиция новите ученици бяха 

посрещнати от Директора с хляб и 

мед и бе спазен старият обичай да 

се излива менче с вода, за да е пол-

зотворна и лека новата учебна го-

дина. 

Нека да ни върви по вода! 

Дванадесетокласникът Станислав 

пръв удари учебния звънец 

Габриела, ученичка от VІІІ клас позд-

рави своите съученици и учители. 

27 септември - Европейски ден на езиците 

Н 
а 27 септември в ПГ „Акад. 

Сергей п. Корольов“ бе от-

белязан Европейският ден 

на езиците. Заедно със своя класен 

ръководител г-жа Евгения Попова 

учениците от VІІІ а клас четоха текс-

тове на английски език и изготвиха 

постери и табла.   

30 септември - Европейски ден на спорта 

Н 
а 30.09.2016 г. учениците, 

учителите и служителите от 

ПГ „Акад. Сергей П. Коро-

льов“ се включиха за пореден път в 

Европейския ден на спорта в училище 

–Europen School Sport Day /ЕДСУ/.  

Начело на колоната бе тазгодишният 

вицесветовен шампион Доброслав , 

ученик от Х в клас.  Нямаше победите-

ли, но най-важното е, че всички се убе-

диха, че спортът е здраве и всички под-

крепиха идеята, че „Движението създа-

ва приятелства”.  



П 
од наслов „Написаното 

остава! Пиши правил-

но!” Институтът за бъл-

гарски език към БАН проведе 

форум на тема „Изследователски 

подходи в обучението по българ-

ски език”. Зала № 4 на НДК съб-

ра стотици преподаватели във 

Благотворителен концерт за Емо в Дупница 

За закрилника на град Дупница - свети Иван Рилски 

бобошевското село Скрино, 

вероятно през 876 г. Живее по 

времето на княз Борис I, цар 

Симеон Велики и цар Петър I. 

        Когато родителите му умират, 

раздава на бедни и болни хора сво-

ята част от наследеното и постъпва 

като послушник в манастира „Св. 

Димитър“ под връх Руен във Вла-

хина планина. Там придобива бо-

гословско образование, изучава 

богослужебните книги, получава 

духовнически сан и се подготвя за 

великата си духовна мисия. Приел 

монашество, той се отдава на пост 

и молитва, като се установява пър-

В 
сяка година на 19 октомв-

ри нашият град отбелязва 

своя ден и денят на свети 

Иван Рилиски. 

        Свети преподобни Иван 

Рилски е български духовник, най-

великият  български светец и 

отшелник, небесен закрилник и 

покровител на българския народ, 

патрон и основател на най-

големия ставропигиален манастир 

в България – Рилския, патронът на 

българските будители, още 

приживе наричан земен ангел и 

небесен жител. 

      Роден е според житиеписците в 
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воначално 

във Витоша, а по-

късно в най-

високата и без-

людна българска 

планина Рила, 

където по-късно 

основава еднои-

менния манастир. 

Там той извърш-

ва множество 

чудеса, помага на 

хората в нужда, изцерява от тежки бо-

лести. 

      Славата му се разнася далеч 

от Рила планина из пределите не само 

Радослав Георгиев 

Н 
а 7 октомври 2016 г. от 

18:00 часа в салона на  

ОбДТ „Невена Кокано-

ва” се проведе благотворителен 

концерт под надслов ”ДА ПО-

МОГНЕМ НА ЕМО”. Емо е едно 

чудесно дете само на 4 годинки от 

Дългопол,  което се бори с диагно-

зата „ Тумор на костния мозък“. 

Младежите от Дупница Алекс Бо-

чуков и Вяра Маврова организира-

ха концерт за събиране на средст-

ва за лечение. В него взеха участие 

изпълнителите Янко Неделчев, 

Христо Косашки, Мария и Магда-

лена Филатови, илюзионистът 

Радослав Георгиев от ПГ ”Акад. С. 

П. Корольов”, танцьорите от Ан-

самбъл „Рила”, Денс Машийн и 

вокална група „ПО-по най” към 

СУ ”Св. Паисий Хилендарски”. 

      Дупничани се насладиха на 

чудесните изпълнения на участни-

ците и съчетаха приятните мигове 

с една благородна кауза. Благода-

рение на човешката доброта и съп-

ричастност  се събраха 3 342лв. за 

малкия Емо от Дългопол. Със си-

гурност не само паричните средст-

ва, но и стотиците пожелания за 

оздравяване ще помогнат на мъ-

ничкия герой да пребори болестта 

и да се радва на живота! 

Зная ли български език? 

висши учебни заведения, учители 

по български език и учени, които 

споделиха тревогите и надеждите 

си в областта на родния език, мяс-

тото му по света днес и перспекти-

вите в обучението по български 

език на различните образователни 

степени в българското училище. В 

програмата бяха включени инте-

ресни и актуални теми и проблеми 

в обучението по български език. 

Преподаватели в Института за 

български език и водещи учители 

от страната представиха резултати 

от свои изследвания в областта на 

българското езикознание- общата, 



Екип: 

Маргарита Владимирова - 

редактор 

Силвия Боянова - дизайн 

Мария Вучкова - репортер 

Радослав Георгиев - репортер 

Александра Иванова - репортер 

Мартин Борисов - фоторепортер 

Денислав Банев  - фоторепортер 
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Ние сме: 

Продължава от стр.2 

За свети Иван Рилски 

Радослав Георгиев 

 Двама ученици си 
говорят: 

- Ти каква ще правиш 
след като завършиш? 
- Мисля да стана полицай 
в КАТ. А ти? 
- Абе, и аз ще се захвана 
с някакъв рекет... 
 
 
 
 

 Изпитват ученик в 
час по Астроно-
мия. 

- Какво представлява 
планетата? 
- Ами, планетата …е тя-
ло от земя, заобиколено 
от небе. 

теоретичната, приложната и компютърната лингвистика.. 

      Споделени бяха добри практики в приложението на изследователски подходи при 

преподаването на български език. Лектори от СУ „Св. Климент Охридски,” от Инс-

титута за български език и различни училища предложиха свои модели за повишава-

не на нивото на езиковите компетентности на учениците в гимназиалния етап на обу-

чението по български език. Особен интерес предизвикаха изнесените данни от меж-

дународни изследвания на грамотността PIRLS’ 2006 и PISA’ 2009 като стимул за 

насърчаване на грамотността чрез обучението по български език. 

      Мястото на диалектите в съвременната реч, новото място на българския език по 

света, затрудненията пред създателите на учебници по български език, речниковият 

статут на учениците в различните възрастови групи- това бяха само част от темите , 

които обединиха аудиторията от българисти в зала № 4 на НДК и очертаха пътя към 

повишаване на нивото на езиковата култура на българските ученици. Чрез езика и 

езиковите си компетентности човек развива мисленето си. Колкото по-високо е ниво-

то на езиковите компетентности, толкова по- резултатно и пълноценно е мисленето 

на човека - тази велика истина трябва да осмисли българският ученик, за да постигне 

цялостно личностно развитие.  

Цвята Таслакова - учител 
по Български език и лите-
ратура 

С усмивка 

на България, но и на Европа. Българ-

ският цар Петър I изминава цялото 

разстояние от 450 km от столица-

та Велики Преслав до Рила, за да се 

срещне с него. Монахът обаче не 

пожелава да се запознае с владетеля 

поради смирение. Той приема плодо-

вете, но не и златото, което държав-

ният глава му предлага, като само 

му се покланя отдалеч. Това още 

повече увеличава славата му и към 

него заприиждат ученици от цяла 

България.. 

      Умира на 18 август 946 г. на 

около 70 годишна възраст. На тази 

дата църквата чества неговото 

успение. Погребан е в притвора на 

църквицата в каменна гробница, 

запазена и до днес. 

Продължава от стр.3 


