
 

 
 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 

Училищен вестник  
               Бр.1  месец  IX-  X 2013г. 

   Новините  на броя 

 Откриване на учебната 2013-

2014 година 

 Ученически дейности 

 22.09. – Ден на Независимостта 

 Ученическо творчество 
 

 

УЧИЛИЩЕ 

 

Училище – начало, спомен скъп. 

От буквите в тетрадката ми първа все в 

теб на детството смехът и тебеширен 

път към бъдещето тръгва. 

 

Училище – едно безгрижно ято – 

наивно, дръзко, волно полетяло. А тука 

– сякаш времето е спряло – чинът ни 

стар безмълвно ни очаква. 

 

За да си спомним и дори когато сме 

вече безнадеждно помъдрели – 

букварчето и първата тетрадка  

в едно начало тихо сме поели. 

 

 

              

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Свърши като филм доброто лято, ненадейно  

тръгна си от тук, 

както тръгват ято подир ято, птиците да 

дирят своя юг. 

Обгорели, весели  здрави, връщаме  се в 

къщи ние пак. 

Сбогом, изумрудени дъбрави,  

златен Черноморски бряг! 

Планините думат: Останете! С вас ни 

беше толкова добре! 

Хвърля се в нозете ни морето, да ни 

върне или да ни спре. 

Но звънчето вика ни обратно, властно 

ни зове да влезем в клас: 

Свърши междучасието лятно, почва 

новият учебен час! 

 

 
 

 
 

 

 ЕТО ОБРЪЩЕНИЕТО НА 

ВАЛЕНТИН ОТ 9 Б КЛАС КЪМ 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ: 

 

Уважаеми господин Директор, 

уважаеми 

учители, скъпи съученици!От името на 

всички деветокласници благодаря за 

оказаната чест да се обърна към всички 

вас и да ви честитя новата учебна 

година. 

 

От всички най-вълнуващ е празникът за 

нас-учениците от 9 клас, които за пръв 

път ще прекрачим прага на новото 

училище с вълнение и трепет.  

Предстоят отговорности,които поставя 

училището и животът. Изисквания, 

които предполагат увереност в 

собствените сили, по- голяма 

самостоятелност, устойчивост на 

вниманието, наблюдателност и 

любознателност.  

Избрахме професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост град 

Омуртаг, защото знаем, че негова мисия 

е да подготвя за живота личности, които 

умеят  да общуват, да търсят и откриват 

сами нужните знания, да се справят с 

всякакви проблеми в учебна, 

професионална и житейска ситуация.  

Ще учим, ще творим, ще се 

забавляваме, ще мечтаем и ще намерим 

приятели! На прага сме пред една важна 

стъпка от нашия живот.Приемаме 

ключа на знанието от по- големите 

ученици и тържествено обещаваме да 

пазим традициите и уверено да гледаме 

само напред- в бъдещето.Ще работим 

упорито, ще развиваме творческите си 

заложби, ще спортуваме и винаги ще 

бъдем победители. 

Избрахме Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост град 

Омуртаг, защото сме уверени, че това е 

училището, което ще сбъдне нашите 

мечти. 

Пожелавам много здраве и успехи на 

всички! На добър час през 2013-2014 

учебна година ! 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

През септември въздухът изстива, 

Първи тръгват птиците по навик  

С блясък чист върху крилете здрави  

С дъх на лесове и зрели ниви. 

Нещо се променя ненадейно. 

Празнични се втурват нашите стъпки  

Към училището, гдето с чисти тръпки 

Личицата ей сега ще грейнат. 

Не зная ли по-хубав ден в годината от 

този, в който всички се събират заедно  

Заедно, за да започнат едно ново 

начало, по-добро, по-чисто, по-ведро от 

миналото. 

Всички заедно – ученици, учители и 

родители. На добър час! 

 

 

Посещение в Професионална гимназия 

по транспорт и лека промишленост  на 

работна група от гр. Мюнхен за обмяна 

на опит между община Омуртаг, 

община Пазарджик и община Мюнхен, 

Германия за стартиране на инициативи 

и разработване на конкретни решения 

по темата за икономическо развитие, 

възможности за повишаване на 

качеството на образование, 

професионална квалификация и 

повишаването на здравната култура на 

ромската общност  

 Работната тема на срещата беше: 

 „Осигуряване на качествено 

професионално образование в 

мултикултурна образователна среда” 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Силата на думите 

         

         „Рана от меч заздравява, рана от 

дума никога!”Китайската поговорка 

ясно изразява силата на думите.Чрез тях 

ние можем да нараним околните, но и 

да спечелим тяхната любов. Затова 

винаги трябва да се вслушваме добре в 

това, което говорим, много да 

внимаваме в каква обстановка се 

намираме и с кого говорим. 

         Но дали е така?Дали винаги се 

вслушваме в думите си или говорим 

колкото да не мълчим? 

          Ние знаем, че със силата на 

думите можем да нараним до болка 

един човек, но можем и да го накараме 

да ни заобича, но не винаги се 

съобразяваме с това. 

           Хората казват, че езикът е по-

остър от меч и то е така. Когато сме 

ядосани, ние можем да изкрещим в 

лицето на ближния си всякакви думи, 

които могат да го наранят, без да се 

замисляме върху тях.Но не затова, че не 

го обичаме, а за това, че не се 

съобразяваме с думите, които 

изричаме.Понякога ние си изкарваме 

яда на хората, които ни заобикалят, 

дори и да не са виновни за нашето 

отрицателно настроение, и ги 

нараняваме. Защо? Защото човек е 

такъв, наранява всички с думите си, 

като с меч, когато е нещастен. 

            А като се замислим, колко много 

неща бихме постигнали с една блага 

дума и с една усмивка на лицето.С 

думите „скъпа”, „миличка”, „може ли”, 

„благодаря” бихме накарали ближния да 

ни заобича, да ни се довери, дори и да 

ни прости.С тези слова може да се 

спечели сърцето и обичта на всеки 

човек, само да можеш да ги използваш 

по най-добрия начин. 

            „Казана дума- хвърлен 

камък!”Ние хората трябва винаги да се 

вслушваме в думите, които изричаме, 

защото те могат да наранят, но могат и 

да ни зарадват. 

             Затова:”Говори каквото знаеш, 

но знай какво говориш!” 

                                                                    

Мария Тодорова 11 а клас                                                   

 



Моят букет за вас 

    Държа в ръцете си букет от цветя - 

пъстри, ароматни, красиви. Току-що 

откъснати, ще ги поднеса на човека, 

когото обичам, който е моята сродна 

душа, другото ми „аз”.  

  И думите са като цветята- нежни, 

бързо увяхват.Те също изискват  грижи. 

Трябва да се посеят първо зрънцата, но 

преди това  да се огледат да не би да са 

наранени. А после е нужно да ги 

поливаме с обич, внимание, надежда, за 

да израснат здрави, смислени, 

красиви.Когато ги откъснем от душата 

си и ги подарим на някого, те ще го 

заредят с нашата емоция, пожеланията 

ни ще се сбъднат. Такива отгледани с 

труд слова имат вълшебна сила-те се 

връщат към създателя си двойно и 

тройно по-богати, правят го щастлив.    

  Човешкото слово притежава безкрайна 

сила, чиято амплитуда  е от любов, 

благоговеене до гняв и агресия, от 

възкресяване до смърт. В динамичното 

време, в което живеем, не обръщаме 

много внимание на подбора на думите 

си.  Приемаме ги като някаква даденост, 

с която сме се родили и сме с 

убеждението, че няма сила, която може 

да ни отнеме способността да говорим. 

 Ставаме сутрин, често дори без да 

поздравим родителите си, и сядаме  

веднага на компютъра.Отиваме на 

училище, връщаме се, затваряме се в 

стаята си и пак сядаме пред машината. 

Там се усмихваме, пращаме поздрави, 

споделяме интимни неща…, разкриваме 

душата си понякога пред съвсем 

непознати. Предметът удостояваме с 

повече внимание.Болезнено реагираме, 

ако по някаква причина нямаме 

интернет, нервираме се, не знаем какво 

да правим с времето си. 

  А в същото време може някой от 

семейството ни да има нужда да 

поговорим с него, да го погледнем 

внимателно и да видим тревогата или 

болката, страха или безпомощността по 

лицето му. С всеки изминал ден, 

прекаран пред екрана,  ние губим  

живата връзка с хората, които наистина, 

а не виртуално ни обичат и доказват 

това с търпението, грижите за нас, чрез 

приемането дори на пренебрежението 

ни към тях..Чрез способността да 

говорим открито, естествено без 

посредници, ние можем да проверим и 

себе си – колко сме чувствителни, 

добри, способни да прощаваме, 

помагаме…. 

    Има пролетните, летни, есенни 

цветя.Има полски, градински.Едни 

ухаят силно, зашеметяващо, други са с 

нежен аромат.Червени жълти, сини, 

зелени……толкова разнообразни са и 

човешките думи.Важното е, че 

сравнението с цветята цели да ви внуши 

моята ТЕЗА-РЕЧТА Е, ЗА ДА СЪЗДАВАМЕ 

РАДОСТ, СВЕТЛИНА, КРАСОТА, ДА 

ТВОРИМ ДОБРО, ДА ПОДГОТВЯМЕ  

СЪРЦАТА СИ ДА ПОЕМАТ, ПОПИЯТ 

ХУБАВИТЕ ДУМИ. ЗАЩОТО СПОРЕД 

МЕН СЛОВАТА СА ОБЛЕКЛОТО НА 

МИСЛИТЕ НИ, НА НАШИТЕ 

УБЕЖДЕНИЯ, НА ИСТИНСКАТА НИ 

СЪЩНОСТ.   Да  премахваме плевелите 

или да не допускаме те да виреят в 

градината на ума и душата ни, трябва да 

стане нашата основна грижа. Добри 

стопани ли сме на себе си?Как да 

действаме?Ами отговорът е ясен – със 

словото. 

Вестник „От игла до кормило” се 

издава от ученици, участващи в клуб 

„Училищен журналист” по проект 

BG051PO001-4.2.05„Да направим 

училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) 

Ръководител:Госпожа Галина Стоянова- 

преподавател по български език и 

литература и руски език 
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