Варна, Ноември 2012 година

година XIX, брой 46

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”
Ученици от ПГИ “ Д-р Иван Богоров” в Парламента

Клуб „Дебати” и клуб „Здраве” към европейския проект „Успех” от ПГИ „Д-р Иван Богоров”
гр. Варна проведоха тридневна екскурзия до гр. София в периода от 1 до 3 ноември 2012 г.

-

В програмата на екскурзията бяха включени :
- среща – беседа с омбудсмана на Република България – Константин Пенчев
среща с г-жа Ливия Христова и г-н Димитър Атанасов – членове на Комисията на
образованието в Народното събрание , които са от гр. Варна
- присъствие на пленарно заседание в НС
Учениците посетиха още:
- Исторически музей
- Музея „ Земята и хората”
- Боянската църква
- Природо-научен музей
- Храм-паметник „Александър Невски”

В ранните часове на 1 ноември – Ден на народните
будители - група ученици от Професионална гимназия по
икономика „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна, от клубовете
„Дебати” и „Здраве” по проект УСПЕХ, отпътувахме за
София по повод екскурзията с учебна цел, която беше
организирана от ръководителите г-жа Мария Добрева, г-жа
Ирена Михова и директора на гимназията - г-жа Янка
Бакалова. Първата ни среща в столицата, беше с
омбудсмана на Република България – Константин Пенчев.
Останахме впечатлени от гостоприемството му и
вниманието, което ни отдели. Силно ни въздействаха
изчерпателните му отговори на нашите въпроси. Той беше изключително любезен, когато ни
позволи да се снимаме заедно с него. Развълнувани от тази среща се запътихме към Националния
музей „Земята и хората”, където разгледахме уникалната колекция от минерали, които се
съхраняват там.
На следващия ден посетихме Храм – паметник „ Св. Александър Невски”, след което имахме
среща в Народното събрание с народните представители от град Варна – Л. Христова и Д.
Атанасов. С тях разисквахме въпроси, свързани с матурите, които ни предстоят и ги поканихме на
посещение в нашата гимназия. След официалната среща и цялостна обиколка на Народното
събрание се отправихме към Пленарната зала, където
наблюдавахме как протича парламентарният контрол. Когато
заседанието свърши, тръгнахме към Националния
природонаучен музей към БАН, който е най-старият и найбогатият природонаучен музей на Балканския полуостров и
най-старият музей в България.
В последния ден от нашата екскурзия се насочихме към
Националния исторически музей, който съхранява над 650 хил.
паметници на културата и е един от най-големите на Балканите.
По-късно разгледахме Боянската църква, която е под егидата на
ЮНЕСКО. В нея са изобразени портретите на ктиторите на
храма – севастократор Калоян и съпругата му Десислава. На стенописите видяхме и българския цар
Константин Асен Тих и царица Ирина, които се характеризират с ярка индивидуалност и
психологизъм. Удовлетворени от екскурзията отпътувахме за Варна.
От участниците в клубове
„Дебати” и „Здраве”
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Клуб “ Здраве”
Ние, участниците от клуб „Здраве” по проект „Успех”, на 02.11.2012 г. посетихме музея „
Земята и хората” в гр. София. Разгледахме богатата и интересна музейна експозиция от
минерали и кристали, които са били използвани още от древни времена и от много различни
култури за лечение на определени заболявания, за защита, за медитация и духовно
просветление. Минералите и кристалите действат на физическото и енергийно тяло. Доказано
е, че за мозъка най-подходящ е Планинският кристал. За сърцето отговаря зеленият
Аквамарин, а за белия дроб – Пиритът. Черния дроб можете да зареждате със зелен Жадеит.
Бъбреците - с Нефрит, който помага и на сърцето. Ако очите ви са уморени, наложете ги с
Планински кристал. Костната система поддържайте с Лабрадорат.
Красимира Ангелова - Ха
клуб „ Здраве” по проект „Успех”

Приключи Петото издание на Националния фолклорен конкурс „С песните на
Соня Кънчева”
Конкурсът се организира от Училищното настоятелство на
Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” –
Варна и се финансира от Дирекция „Младежки дейности и спорт”
при Община Варна по проект „Песен се пее за радост!”. За втора
поредна година НФК „С песните на Соня Кънчева” е включен в
Календара на извънучилищните дейности на МОМН и се
осъществява с подкрепата на Националния дворец на децата и
РИО – Варна. За пети път младите фолклорни таланти на
България показаха на сцената на Зала „Пленарна” на Община
Варна, че да изучават български песенен фолклор от родните си
места и песните на Соня Кънчева, е изключително интересно и

вълнуващо занимание.
Журито в състав: председател – академик Петър Льондев и членове Юлия Цанкова и Атанас Илиев
награди най-добрите изпълнители, разпределени в пет категории и в пет възрастови групи от селищата
на Варна, София, Търговище, Шумен, Силистра, Русе, Бургас, Пловдив, Добрич и Стара Загора.
Участваха 700 изпълнители, от които 138 солисти и 15 състава.
Носител на наградата ГРАНД ПРИ стана Детският фолклорен ансамбъл с художествени
ръководители Петя Драгнева и Венелин Мутафчиев от НГХНИ „К. Преславски” – Варна.
Г-жа Калина Попстефанова - заместник-кмет на Община Варна, благодари на г-жа Янка Бакалова –
директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна и на чудесния учителски екип за добрата организация на
конкурса, поздрави всички участници и техните художествени ръководители и връчи благодарствен
плакет на кмета на Община Варна на вдъхновителя, организатора и главния координатор на конкурса
от създаването му досега г-жа Кичка Христова – народна певица и диригент на ФГ „Букавица” в
гимназията по икономика.
Организаторите на Петото издание на Конкурса „С песните на Соня Кънчева” благодарят на всички
художествени ръководители и участници за достойното им представяне, затова, че заедно сътвориха с
песни надеждата, че бъдещето на българския
Посещение във ВарнаИнс
Учебна компания "ВарнаИнс" - ученици от 11 в клас , ръководител Диана
Димитрова
Тема на открития урок : "Застрахователни продукти на Дженерали
Застраховане АД и възможности за продаването им"

Представени бяха застраховките Каско, Имущество, Злополука и
Медицински разноски и как да се предлагат и продават. Интерес и въпроси
у учениците предизвика застраховка Имущество. От разговорите с
представителите на Дженерали, учениците разбраха, че трудности има
навсякъде, но инициативността , креативността и умението да се рискува, водят до успехи. Дори и при
продаването на застраховки.
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Иновационен лагер в София
На 17.11.2012г. в гр. София се проведе Националното
състезание по предприемачество ”Иновационен лагер”. В него
участваха 60 ученици на възраст 15-19г. от цялата страна.
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” взе
участие с 5 свои възпитаници Георги Георгиев и Георги Ганчев
от 11а клас и Стефани Мирчева, Йоана Евтимова и Стефан
Димитров от 11е клас.
Всичките участници бяха разпределени в 12 отбора от по 5
ученици в екип, като нашите представители бяха включени в 5
различни отбора. На екипите бе зададен казус: „ Как си
представяте идеалното училище”. В рамките на 6 часа отборите подготвяха своите идеи по казуса за
представяне пред журито. Всеки отбор разполагаше с 3 минути да презентира своята представа за
идеално училище.
На първо място бе отличен отбор, в който участваше Георги Ганчев от 11а клас. Отборът
спечели отличието с идеята на S-образно училище Алфа и Бета. Всички участници в екипа получиха
таблети SAMSUNG GALAXY
На трето място бе отличен отбор, в който участваше Йоана
Евтимова от 11е клас. Отборът спечели отличието , като
представи идеята си максимално най-точно до изискванията на
казуса и отличната си презентация. Всички участници от отбора
бяха наградени с много подаръци на организаторите и чанта за
лаптоп.
На второ място бе отличен отбор, който спечели
вниманието на журито с идеята за електронни чинове, чийто
плот е под формата на таблет. Всечи ученик, сядайки на такъв
чин, се регистрира и работи посредством флаш памет.
Националното състезание по предприемачество донесе на участниците много положителни
емоции . Възможността им да работят в екип се оказа ценен учител за личностното им израстване, а
обмяната и защитата на идеи остави своя отпечатък в работата на всички нас за едно по- добро
училище
Клуб „РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ”

Пасивните къщи – наша алтернатива

На 31.11.2012г.
нашият клуб
„Работилница за
идеи” посети
кафе-сладкарница
„My cafe Ani
Boland”. Там ние
се
срещнахме със
собственичката му Ани Боланд и разговаряхме
за нейния път към успеха. Тя ни запозна с
живота си и препятствията, през които е
преминала. Разказа как е започнала да се
занимава с изработването на торти, което от
хоби се е превърнало в професия. За началото
на бизнеса си и за дейността на своята кафесладкарничка ни даде полезни съвети, насочени
към това как ние да постигнем успех в живота,
винаги да вярваме в мечтите си и да
преследваме целите си докрай. Срещата с Ани
Боланд беше много интересна и полезна за нас
и бъдещето ни като предприемчиви млади хора.

Пасивна къща –
гр. Варна, местност
Пчелина. Къщите,
които сами се
топлят и охлаждат,
или така наречените
пасивни къщи са
хит в Австралия и
стават все повече в
света. В Европа най-много такива сгради има в
Германия, там дори си имат пасивна църква.

Изготвил: Елена Георгиева от10б клас

Единственият български модел на пасивна
къща вече е Формулата е “максимална изолация
плюс енергия от въздуха, земята или водата”. Те
са сгради, в които вътрешният климат може да
се получи без активно отоплителна или
охладителна система. Къщата сама се подгрява
и охлажда и затова се нарича "пасивна".Къщата
на инж. Радушев бе обект на внимание от клуб
„Нови енергии”, които я разгледаха и се
запознаха с този нов за България стандарт на
строителство.
Натали - 10г участничка в клуб „Нови
енергии
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Белослав - посещение във фабриката за стъкло
В България може да се практикува индустриален туризъм.
Вече четвърта година първата българска фабрика за стъкло предоставя
възможност на туристите да наблюдават производството, да се включат
в декорацията на изделията и дори да влязат в изстинала пещ за стъкло
и с въображението си да се насладят на стъклената река.
Става въпрос за фирма "ИНХОМ", създадена през 1997 година
като среден стъкларски завод, който запазва и развива технологията за
производство на белославско стъкло от 1893г.
Ние, членовете на клуб „Работилница за идеи”, посетихме
гр.Белослав и фабриката за стъкло. Поканени бяхме на демонстрация в
зала, в която ни чакаше майстор, обработващ стъклото директно от
пещта. Извадено от нея, с помощта на прът, нагорещеното стъкло се
оваля, за да бъде оформено, след това се заглажда над въздушна струя и с помощта на щипци се оформят
желаните фигурки, форми, съдове. За финал на демонстрацията пред нас беше раздуто нагорещеното стъкло,
което беше поставено на земята, за да бъде охладено, след което счупено. Видяхме как стъклото може да бъде
оформено и третирано без затруднение след нагорещяването му в пещта, но след като то изстине, става лесно
трошлив и крехък материал.
След кратката демонстрация ни преведоха по коридор с изложени вещества, от които се получава
стъклото. В края на коридора се намираше и втората зала. Още на влизане ни бяха раздадени каски, с които да
влезем в симулирана пещ, в каквато се добива стъкло. След като излязохме от нея , продължихме към
останалата част от залата, в която се откриваше прекрасна гледка
на също така симулирано поточе с всевъзможни видове стъклени
фигури и камъни, както биха могли да се срещнат в природата.
След това се запътихме към третата и последна зала . В
нея имаше вече изработени чаши, съдове, фигурки , разположени
в
огледални
витрини
.
В
дясно

от входа на залата е изграден кът със снимки и картини на
работници по време на производствения процес. Именно
там се намира и умалено работно място на работник с
всичките му необходими инструменти и пособия, където
посетители и туристи могат да се снимат и да се докоснат до
изкуството на обработването на този вид материал.

За финал на нашето посещение разгледахме магазина с готовата продукция за клиенти и купувачи
Изготвили: Грациела Костадинова и Румена Томова 11 а клас

Клуб “ Млад журналист” във вестник “ Народно дело”
На 7 Ноември клуб „Млад журналист” посети редакцията на вестник
„Народно дело”.
Бяхме посрещнати от журналиста Виолета Гурнакова, която отговаря за
културните статии в изданието.Тя ни разведе из редакцията и ни запозна
с процеса на създаване.Показахме и няколко броеве от „Богоровски
гимназист”.
За приятелската атмосфера спомогна и редакторът Мартин Марков.
Учениците от клуб „Млад журналист” изказват благодарности на екипа
на „Народно дело”, за търпението и гостоприемността им!

„Тайното“ изкуство да се пише бързо и красиво
Тази година в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за първи път отвори врати клуб „Млад стенограф“ към проект
„Успех“. Десет участници от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас под ръководството на госпожа Румяна Станоева ще усвояват
умения за стенографиране и дешифриране. Знанията имат приложен характер. Всеки, който желае да
рационализира писмения си труд в ежедневието, университета и бъдещата си професия може да се включи
през следващата учебна година, а защо не и да посети клуба като гост всеки четвъртък в кабинет 312 през
настоящата.
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Сън
Сънувах тази вечер сън.
Той беше тъй реален, див.
Крачейки сама навън
навлязох във света ни сив.
И ето вляво болка босонога,
а до нея смее й се малката
надежда.
Вдясно крие се в една бърлогаегоизма, той глава не ще да
свежда.
По пътя продължавам и усещам
леден полъх на несправедливост.
И така вървейки се досещам,
че за малките човеци няма
милост.
Зловещо гледа, грозно се
подсмихва
лицемерието със своя тъмен
поглед.
Щастието започва бавно да
утихва
във съня ми, правейки отчаян
оглед.
И тогава стреснато се будя аз
с изплашен поглед, капки по
лицето.
И разбирам, че тоз студ и мраз
е не в съня, а е тука - под небето.

Клуб
“Изкуството да
успявам”
БОЛКА
Обичам те!
А твоята любов е измама.
Обичам те!
Без теб и моята любов я няма.
Лъгах се!
Че теб ще променя.
Лъгах се!
Че твоето сърце ще покоря.
Загубих се!
В моята мечта голяма.
Загубих се!
И път назад вече няма.
Обичам те!
Въпреки, че твоя поглед върху
мен не пада.
Обичам те!
И не знам до кога сърцето ми ще
страда

Възможно ли е?
Възможно ли е някого с прегръдка
да обгърна,
а времето неусетно да минава?
Възможно ли е към себе си да го
обърна
без да мисля кой край нас
преминава?
Възможно ли е в дълбоките очи
да се изгубя
както лодката в морето потъва?
Възможно ли е само него аз да
любя
и никой любовта ни не препъва?
Възможно ли е ръцете топли да ме
галят
нежно като слънчеви лъчи?
Възможно ли е целувки страстно
да ме палят
тъй както огънят неудържим гори?
Възможно ли е да не мога аз без
него
както цветето без топли слънчеви
лъчи?
Възможно ли е – мислех, че не е,
но той дойде…
и живота ми с усмивка мила
озари!

Наталия Благоева

Валя Тихомирова

Джансу Сезгинова

Копнеж

В памет на една любов
Самотния бриз разлива тъмни вълни,
последна искра в пепелника блести.
Безмълвни целувки- всичко мълчи.
Няма любов сбогуваме се аз и ти.
Красива като капка есенна роса,
Целува устните ми някоя сълза.
И като сълза в есенна роса
Изчезвам бавно в нощта
Таня Минкова

„Обичал съм някога” ми каза,
но моите чувства с пренебрежение наказа.
Готова съм да те прегърна,
но ти със същото не ми отвърна.
Любовта към теб отвътре ме изгаря,
но побързай, последната искра догаря.
За целувка твоя устните копнеят,
но чужди устни твоите владеят.
Друга владее мислите твои,
но искам да си вън от мислите мои.
Може да е по – добра,
но защо тя другото сърце избра?
За нея ти винаги ще страдаш,
но на любовта в очите ми ще се изненадаш.
Надявам се денят да дойде, когато си готов,
но помни, че животът е твърде суров.
Ти тази възможност не пропускай
и истинската любов не изпускай.
Ивена Георгиева
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Открийте разликите

Вицове
Две жени изпратили мъжете си на
риболов. Два-три дни не се връщат
и едната казва на другата:
- А ма, да не са заминали при
други жени?
- Ти пък все най-лошото си
мислиш, може да са се удавили.

Учителка към ученик:
- Можеш ли да изброиш десет
животни, които живеят в нашите
гори?
- Пет вълка, четири лисици и една
мечка

Учителката пита Иванчо:
- Иванчо, кое е бъдеще време на
глагола прозявам се?
- Спя.

Учителката изпитва Иванчо:
- Иванчо, каква форма има земята?
- Ами, кръгла госпожо.
На изпит по химия професорът пита
студента:
- Кажете как да получим сяра?

- Докажи го де.
- А, няма да споря с вас, квадратна е
тогава.

Студентът отговаря:
- Взимаме сероводород и го
подгряваме. Водородът излита, а
сярата остава.
- Много добре! Пиша Ви шестица:
четворката излита, а двойката остава
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