
 

 
 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 

Училищен вестник  
               Бр.5месец  III 2017г. 

   Новините  на броя 

• Възпитаниците на ПГТЛП - Омуртаг 

вложиха мечтите си в засадените 

дръвчета, които получиха от играта 

„Хиляди дървета за децата на България” 

• Участие в състезанието "Най-добър млад 

автомонтьор и водач на МПС". 

• Честита Баба Марта!  
• Ученически есета за 3 март 

 

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПГТРЛП - 

ОМУРТАГ ВЛОЖИХА МЕЧТИТЕ СИ В 

ЗАСАДЕНИТЕ ДРЪВЧЕТА, КОИТО 

ПОЛУЧИХА ОТ ИГРАТА „ХИЛЯДИ 

ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА 

БЪЛГАРИЯ” 
Всеки трябва да посади поне по едно 

дръвче. Това е един от призивите на 

Международния ден на горите. Може би 

не е случайно, че точно на този ден в 

Професионална гимназия по транспорт и 

лека промишленост град Омуртаг 

пристигнаха 100 дръвчета от играта 

„Хиляди дървета за децата на България”. 

Учениците от 10а клас, победители в 

играта, получиха 85 дръвчета черен бор 

и 15 дръвчета червен дъб, които засадиха 

в двора на училището .  

Горди сме, че възпитаниците на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по транспорт и 

лека промишленост град Омуртаг 

сътвориха нещо красиво и зелено и  

вложиха мечтите си за бъдещето в 

засадените дръвчета. 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155912561288976.1073741909.289021678975&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155912561288976.1073741909.289021678975&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155912561288976.1073741909.289021678975&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155912561288976.1073741909.289021678975&type=3


 
 

 
 

 

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГТРЛП ГР. 

ОМУРТАГ В РЕГИОНАЛНИЯТ КРЪГ НА 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕТО 

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И 

ВОДАЧ НА МПС" 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

Цветовете на месец март са червено и 

бяло. В тези два цвята са вложени много 

символични значения. Основното 

послание е червено за здраве, бяло – за 

дълголетие. Двата цвята вървят заедно, 

преплетени в мартеница. Най-

опростената и класическа мартеница е 

само две пресукани нишки – червена и 

бяла. 

Навремето обичаят е бил бабата да 

приготвя мартеници за цялото 

семейство. Тя трябвало да завърши 

направата им още преди изгрев слънце 

на първи март или дори в навечерието 

му. Поверието е, че първият мартенски 

ден трябва да се посрещне с мартеници. 

Разбира се, подготовката започват по-

отрано. Старинният обичай изисквал 

бялата вълна за мартениците да се 

събере от пасищата на стадата, където 

кичури овча вълна са останали по 

храсталаците. Така вълната е “поела” 

магическа сила от природата и от 

звездите. После част от вълната се 

оцветява в червено. И накрая бабата 

изприда и пресуква заедно бяла и 

червена нишка. Докато ги преде и 

усуква, тя изрича обредни заклинания. 

Вярвало се е, че преди да се залови с 

направата на мартеници, жената не бива 

да е пипала огъня в домашното огнище, 

за да има мартеницата магическа сила. 

 

Първоначално мартениците служели за 

амулет, който предпазва от злосторни 

духове, болести или урочасване   лоши 

очи”. 

Мартениците пазят човека от болести; 

свалят се чак тогава, когато се види 

първия щъркел и след като се свалят, се 

закачат на разцъфнало (или зелено) 

дръвче. По други места я слагали под 

голям камък и след девет дни гледали 

какво има под него. Ако са се настанили 

мравки, годината ще е богата с овце, ако 

има други по-едри буболечки - сполука 

при крави, едър добитък. Затова някъде 

наричат мартеницата “гадалушка”. 

Другаде я хвърляли в реката, та по вода 

да им върви и всичко лошо да изтече. 

 



 

 

 
 

 СВОБОДА …Каква красива дума и 

колко трудна за обяснение, колко 

разнолика по съдържание, по усещане. 

Свобода – физическа и духовна. 

Свободна ли съм – от какво? Всеки 

човек е различен, но всички нас ни 

обединява едно нещо – живеем. 

Свободни сме да избираме как, с кого, за 

какво да живеем.  

  Животът е ценност без стойност – той е     

безценен. Не се измерва с пари и   

богатство, а със   смисъл. Животът е 

предизвикателство. Посрещаме го всеки 

ден, но не можем да го победим. 

Животът е подарък, но невинаги го 

оценяваме. 

Животът е игра – играем я, без да сме 

учили правилата. Осъзнаваме ги, когато 

губим. Животът е песен. Никой не е 

успял да напише текста, защото не 

владеем езика на емоциите. Умеем да ги 

изпитваме, без да ги контролираме.  

Животът е обещание – не можем да го 

спазим, защото все пак един ден си 

отиваме. Животът е цел – преследваме я 

и все не можем да я постигнем. Но нали 

това е смисълът – да се надяваме. 

Надеждата умира последна …Свободата 

е да осъзнаваш всичко това и да 

продължаваш да вярваш, че животът има 

смисъл. Всичко, което ни се е случвало 

или ще ни се случи, има защо и е 

трябвало да стане. Ако не ценим това, 

което имаме, което ни плаши или 

защитава, което ни наранява, но в 

същото време ни прави по-силни – значи 

не го заслужаваме. Тогава трябва да се 

замислим           над смисъла на своето 

съществуване – владеем ли свободата да 

ръководим живота си, или до края му ще 

се лутаме в хаос, безверие и 

бездуховност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник „От игла до кормило” се издава 

от ученици, участващи в проект "ТВОЯТ 

ЧАС" 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 

„Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) " по 

Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж" 

2014 - 2020, съфинансирана от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за програмен 

период 2014 - 2020 г. 

Ръководител:Госпожа Галина Стоянова- 

преподавател по български език и 

литература и руски език 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

Адрес Индустриална зона 

гр.Омуртаг 7900 

тел:+359 0601  22 -17 

E-mail pg_tlp@abv.bg 

www.pgtlpomurtag.dir.bg 
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