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                ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

             „АКАД. СЕРГЕЙ П.КОРОЛЬОВ“  

 
 

 

 

                  

 
 

КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН  ВЕСТНИК 
 

            1927                                                     2001                                                     2022 

 

В ТОЗИ БРОЙ 
   

   НОВАТА ТРАДИЦИЯ 

„УЧИЛИЩНА ХОРОТЕКА“ 
 

 

1-ВИ НОЕМВРИ ДЕН НА 

БУДИТЕЛИТЕ 
 

 

16.11.- МЕЖДУНАРОДЕН 

ДЕН НА 

ТОЛЕРАНТНОСТТА 

 
 

27.11.2022Г. ПОСЕЩЕНИЕ 

НА ПЕЧАТНИЦАТА В ГР. 

САПАРЕВА БАНЯ 

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН 

БАЗАР 
 

   21.12.2022 КОЛЕДЕН 

КОНЦЕРТ   ОРГАНИЗИРАН 

ОТ ОБЩИНАТА            

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО 

 

КОРОЛЬОВЦИ 
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ ВИНАГИ   СРЕД   ПЪРВИТЕ 

 

 

 

1 

Всеки помни и вижда гимназията различно. Черно-бяла, само бяла, сива, цветна…Всякак. 

Но не и безцветна. 
 

Училищната хоротека е  част от мероприятията за 95–та годишнина на 

училището и деня на народните будители. Идеята се роди сред участниците в 

клубовете „Театрално изкуство“ и „Танцово изкуство“ с ръководители Веска 

Бориславова, Иван Иванов, Маргарита Владимирова и Александър Попов. 

Групите са част от Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ на 

МОН. Народните танци и театралните изяви на учениците са не само начин за 

забавление, но създават нови приятелства, възпитават в дух на толерантност и са 

средство за превенция на агресията в училищата. Младите танцьори и актьори се 

надяват, че примерът им ще бъде заразителен за връстниците им от другите 

училища в града и страната, за да пребъде българският национален дух!  

 

Новата традиция „Училищна хоротека“ 
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На 27.11.2022 г. по покана на собственика на фирма за печат "Демт" Тодор Попов, ученици от 

11. и 12. клас посетиха печатницата. Целта на посещението бе да се запознаят с възможностите за 

работа в нея. Учениците се разходиха в предприятието, запознаха се с отделните фази на производ- 

ствения процес и модерното оборудване. При интерес да работят там, г-н Попов им обеща и 

подкрепа за продължаващото обучение и образование. 

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури 

в нашия свят, на всички форми на само изява и способите за проява на човешката индивидуалност. 

Тази година подготовката извърших Вероника Якимова и Снежана Методиева-медиатори в 

гимназията, които изработиха плакати и тениски с добри послания 
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1 – ви ноември  Ден на будителите 

 

Учениците от ПГ" Акад. С. П. Корольов" по покана на г-

жа Кацарска, секретар на НЧ "Христо Ботев 1978" се 

включиха в инициативата "Седмица на дупнишките 

будители” и участваха в ученическа конференция, 

организирана от СЕУ "Св. Паисий Хилендарски", с 

презентация на тема: „Съвременници на Паисий". 

16 ноември - Международен ден на 

толерантността 
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„По делата им ще ги познаете!”, пише в Евангелието на Матей. И наистина как да познаем, 

че Вярата, Надеждата и Любовта се раждат ва Коледа в сърцата на хората, ако те не ги показват 

чрез делата си!? Водени от тези мотиви ПГ ”Акад. С. П. Корольов” участва в благотворителния 

базар под егидата на Ротари клуб Дупница, под наслов ”Да дарим здраве на децата” 

Сумата събрана от нашето училище е 1645 лв. 

 

      

Благотворителен Коледен базар  
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Коледният благотворителен бал на Ротари 

клуб Дупница, под наслов "Да дарим здраве на 

децата", който се състоя на 3 декември 2022г., 

беше повече от успешен.  

По време на самото събитие, благодарение 

на присъстващите и дарители, беше събрана 

невероятната сума от 44 610 лв. Събраните 

средства ще бъдат изразходвани за ремонт и 

оборудване на Детско отделение към общинската 

болница МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница.  

Много хора оцениха каузата като особено 

важна за целия регион, тъй като всички искаме 

нашите деца да се лекуват в приятна, свежа и 

уютна обстановка с ново и модерно оборудване. 

Благодарение на всички съпричастни, събраната 

до момента сума вече е повече от 65 хил. лв.  

 

 
Участие на наши ученици в Коледния концерт  на община Дупница 

 
Младите таланти от ПГ "Акад. Сергей Корольов" гр.Дупница взеха активно участие в 

Коледния концерт, организиран от Община Дупница на 21.12.2022г. Участниците в групите 

"Театрално изкуство" с ръководители Иван Иванов и Веска Бориславова и "Танцово изкуство" 

с ръководители Александър Попов и Маргарита Владимирова по НП "Заедно в изкуството и 

спорта" се забавляваха, като разиграваха скечове, изпълниха фолклорна танцова композиция и 

незабравимата песен "Я кажи ми, облаче ле бяло".  

От сърце благодарим на: Антонио Таушанов, Славянка Момчилова, Деяна Миленина, 

Николай Мехмед, Стефани Могиларска, Теодора Александрова, Дейвид Янков, Недялко 

Атанасов, Светлин Йорданов, Александър Александров, Кристиян Николов, Светослав Митев, 

Ангел Филипов, Емилия Найденова, Александрина Йорданова и Васил Кирилов и техните 

ръководители за отличното представяне и незабравимите коледни емоции. 
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продължение от страница 3 

 

      
 

Екип: Ваня Абрашкова –редактор, Весела Орозова – дизайн, инж.Ирена Величкова – дизайн 
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Всяка година коледните ни програми се превръщат в едно от най-вълнуващите събития от 

календара на училището. Може би, защото Коледа наистина е не просто дата, а състояние на духа, 

което одухотворява всичко и всички. 

Под формата на театрален етюд ученици и учители как се празнува Бъдни вечер: масата на 

земята с традиционните ястия, наричанията за здраве и берекет, прекадяването, молитвата "Отче 

наш", питката с късмети и коледуването то старите българи. Дядо Коледа и Снежанка раздадоха 

подаръци и кукери гониха злото. 

Хорото, което извиха учениците, учителите и гостите още повече подсилиха 

автентичността на представянето. 

 

  

 

Коледно тържество 


