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Âàðíà, Íîåìâðè, 2010 ãîäèíà

ãîäèíà ÕIV, áðîé 30

Èçäàíèå íà Ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî èêîíîìèêà “Ä-ð Èâàí Áîãîðîâ”
Скъпи съученици!
С настоящия брой на вестник “Богоровски гимназист” клуб “Литература и публицистика” се включва в
благотворителната инициатива за набиране на средства за подпомагане на семейството на Иван Генчев, ученик
от ПГС “Кольо Фичето” – Варна, който в началото на учебната година стана жертва на жесток побой от
роднини на негов съученик.
Иван е в 12 клас, възстановява се бавно от травмите и се подготвя за предстоящите матури в индивидуална
форма на обучение.
Семейството на пострадалия ученик изпитва остра нужда от средства, свързани с лечението му и с
подготовката на абитуриентския му бал.
Ученици, учители и служители на ПГС “Кольо Фичето” разпространиха чрез РИО на МОМН – Варна апел
за набиране на средства. Закупувайки този вестник, вие давате своята скромна лепта в тази благотворителна
кампания.
Редакцията на вестник “Богоровски гимназист” пожелава бързо възстановяване на Иван и незабравима
абитуриентска вечер!
“С гордост споделям, че съм
завършила тази гимназия…”
Стана
традиция
вестник
“Богоровски гимназист” да помества
на страниците си мнения на вече
бивши ученици на гимназията,
успешно
реализирали
се
в
професията или продължаващи
своето образование в икономически
висши учебни заведения.
Днес свои впечатления от
обучението си в ПГИ “Д-р Иван
Богоров” споделя Пламена Герова –
завършила с отличен успех и в
момента студентка в ИУ – Варна.
Пламена:
Професионална
гимназия по икономика “Д-р Иван
Богоров” ми помогна за развитието
ми в областта на икономиката
като професия, с която бях решила
да се занимавам и в бъдеще.
През годините на обучение успях
да формирам у себе си чувство на
отговорност,
стремеж
към
постигане на нови цели и вяра, че
нещата се случват, стига да
полагаш нужните усилия. И сега,
като студентка в Икономически
университет Варна, аз прилагам
наученото в училище и с гордост
споделям с колегите си, че съм
завършила тази гимназия. Всеки
ученик, който е
избрал да учи в
ПГИ “ Д-р Иван
Богоров “ няма да
с ъ ж а л я в а ,
защото тя дава
в с и ч к о
необходимо за
един
бъдещ
икономист,
д о с т о й н о
заемащ своето
място
в
обществото.

Учебната 2010/2011 година започна с много нови неща, но най-вече с нов
директор. Г-жа Янка Бакалова беше любезна да отговори на въпросите на
вестник “Богоровски гимназист” в интервю,
подготвено от Ванеса и Лили от 9а клас.
Какво знаехте за нашата гимназия преди да
се кандидатирате за директор?

Знаех, че гимназията е млада на години и
се стреми да се утвърди като авторитетно
и търсено училище във Варненската
образователна система. Знаех, че дръзва да
се конкурира с Варненска търговска гимназия
и това ми харесва.
Защо предпочетохте ПГИ „Д-р Иван
Богоров”?

Защото аз съм убедена, че училището има
бъдеще. То притежава потенциала да бъде
най-предпочитаната
професионална
гимназия, най-вече поради качеството на
професионалната и общообразователна
подготовка, която осигурява. И защото
считам, че професионалното образование
дава много по-добри възможности за
реализация на младите хора.
Каква е вашата професионална кариера?

Работила съм на три длъжности: учител по математика, главен
специалист по образование в Община Варна и директор на професионална
гимназия. Като ученичка мечтаех да бъда капитан на кораб. Недостигът на
13 фатални десети от оценката при кандидатстването ми във ВВМУ ме
отведе в учителския институт в гр.Силистра. Много по-късно разбрах, че
животът ми ще протече във и за училището.
Вие сте отдавна в сферата на образованието. Какво се промени през годините?

Не бих искала да се спиран на административните реформи. Те са много и
не винаги успешни. Най-голямата промяна, според мен , е в отношението на
децата и родителите към училището и образователно-възпитателния процес.
Обществено-икономическата криза, липсата на житейски ценности, морални
и етични норми на поведение, потребителското отношение на възрастните
към живота и най-вече криворазбраната демокрация, нанесоха и
продължават да нанасят непоправими щети върху разбирането за училището
и неговата роля.
Познаваме Ви като преподавател и директор. Какъв човек сте извън училище?

Извън училище времето ми е заето с грижи за дома и семейството, в
което приоритетно се включва хъскито Лора. За любимите ми занимания –
пешеходен туризъм и художествена литература почти не остава време. Но
имам ли най-малка възможност да съм сред природата, го правя, защото
това ме зарежда с енергия. Като планински водач съм водила много ученически
групи в Пирин, Рила, Родопите. Днес, това ми липсва.
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По пред ложение на УС от
няколко дни е активирана
електронната
поща
spodelete.s.eli@abv.bg.
Всички ученици могат да
споделят свои лични проблеми или
проблеми в училище.
Избрахме варианта «електронна
поща», за да може да се запази
анонимността на адресанта. Елена
Йосифова от XІв клас ще дава съвети
и ще отговаря на зададените
въпроси. Ако тя прецени, че не е
достатъчно компетентна по
дадената тема, ще се допитва до
училищния
псих олог
или

Пасивната къща се нарича още еко
къща, нулева къща, плюс къща или
модулна къща. Това е сграда, в която
вътрешният климат може да се получи
без активно отоплителна или
охладителна система. Къщата сама се
подгрява и охлажда и затова се нарича
“пасивна”. Предимствата й са много повисок топлинен и звуков комфорт,
равномерна
температура
на
вътрешните повърхности, минимални
енергийни разходи, въздухът е винаги
свеж, материалите са с голяма
устойчивост и дълготрайност.
Пасивната къща използва енергия
от възобновяеми източници – слънчеви
колектори или термопомпи, големи
колкото хладилник. Вложените в
строежа и оборудването инвестиции се
връщат във вид на по-ниски сметки за
ток, газ или парно.

училищното ръководство.
Интервю с г-жа Каролева – спортна
секция ( баскетболен отбор)
От кога се занимвате със спорт и
спрециално с баскетбол?
г-жа Каролева: Аз като ръководител на
отбора по баскетбол се занимавам със
същия този спорт от 5-ти клас в
училищния отбот.
От колко време съществува
баскетболния отбор?
г-жа Каролева: Аз наследявам
училищния отбор на ПГИ, така че не
мога да кажа с точност от колко години
съществува, но при мен тренират за 4та година.
Скоро е турнирът, който се
провежда между училищата. Как
подготвяте отборите си?
г-жа Каролева: Много мотивация и
тренировки.
Какви очаквания имате?
г-жа Каролева: Очакванията са ми да
заемем място поне в тройката.
Знаете ли срещу кои училища ще
се състезават богорoвци?
г-жа Каролева: Естествено, че зная.
Имаме изпратена програма за
участието на нашите момчета. Но найнакратко казано XI-XII клас сме като за
начало в една група с ВТГ и ПГХ, и ХБГ,
а VIII-X клас са в група с ВТГ, ПГЕ, VIII
Пушкин. Срещите се играят на
13.11.2010г , 14.112010г, 27.11.2010г,
28.11.2010г в зала ,,Локомотов”
Кога се провеждат вашите
тренировки и в какви условия?
г-жа Каролева: Тренировките се
провеждат по групово в часовете по
модулно обученуе (третия допълнителен час ) във физкултурния салон.
Условията са съобразени с нашата
натоварена физкултурна база,
съответно с другото училище.
Как протича кастинга за нови
попълнения в отбора? Какви качества
трябва да притежава един играч във
вашия отбор?
г-жа Каролева: Подбор на нови
състезатели се прави предимно чрез
участие в учебния процес. Трябва да
притежават качества като отскокливост,
бързина, издръжливост и добре
пласиране на игрището и в игра.

ПАСИВНИТЕ КЪЩИ
На 26.X.2010г. в Техническия
университет се проведе конференция,
свързана с пасивните къщи. В нея
участваха ученици и преподаватели от
нашето училище. Обсъдиха се теми като
“Какво е това пасивна къща”, “Къде е
създадена първата пасивна къща”, От
какви материали се строят пасивните
къщи”, “Може ли къщата наистина да
остане топла без отоплителна система”
и др.
По време на конференцията беше
обявен победителят, който учениците
избраха чрез анонимно гласуване. Това
е макет №3, изработен от Мариана и
Христина от IXд клас.
На 28.X.2010г. беше проведена
защита на макетите. Те бяха оценявани
от арх. Николай Маринов, арх.
Маринова и г-жа Валентина Христова.
Журито излъчи своя победител – макет
№9, изработен от Симона, Павлина и
Филип от IXг клас.

З а к л у б театър “Е в р о п а ” с у в а ж е н и е и п р и з н а н и е
Един от най-активните клубове в
гимназията е клуб театър “Европа”. Макар
че театралната дейност няма дълбоки
традиции в извънкласната работа на
учениците, вече няколко години
театралите на г-жа Йорданка Стоянова
доказват, че дори в икономическа
гимназия има таланти по сценично
майсторство, притежаващи завидни
умения.
Интервю с г-жа Йорданка Стоянова,
учител по БЕЛ и ръководител на клуб
театър „Европа” взе Иванина от 9г клас.
Какво ви накара да се занимавате
с драматично изкуство?
Поех ръководството на клуба преди
четири години. Това се случи не по мое
желание, а по желанието на г-жа Донка
Мандаджиева, бивша директорка на
гимназията. Признавам, че в началото
се страхувах, защото нямах представа
за визията на клуба, а на мен ми беше
гласувано доверие, доверие, което аз
трябваше да оправдая.
Трудно или лесно се работи с
ученици - актьори?
Започнах плахо, неуверено, но като
видях колко силно са мотивирани
участниците, какво голямо желание
имат за реализация, себедоказване,
реших, че трябва да положа максимум

усилия, да дам всичко от себе си, за да
просъществува клубът и да се утвърди
като лице на извънкласната дейност в
училището. Членовете на клуба искаха
само едно – да се положи началото на
традиционните представления и да се
заговори за клуб театър с нужното
уважение и признание.
Как подбирате постановките и имате
ли любима?
Нашият театър е възрожденски. Не
разполагаме със средства, реквизит,
декори. За всяка постановка търсим,
събираме и изготвяме необходимите
атрибути. Материали няма, но актьорите
ми са съзнателни и отговорни. Заедно
винаги намираме разрешение на всеки
възникнал проблем.
Работата в клуба е творческа.
Изисква повече време за сценична
подготовка – избор на пиеса, изготвяне
на
сценарий,
режисиране
на
постановката, но работя с млади
ентусиасти, с богата фантазия, които
споделят идеи.
Относно представленията – вече сме
поставили на сцена “Хамлет”,
„Ветрената мелница” по Ел. Пелин,
„Албена” на Й. Йовков, „Криворазбраната
цивилизация” по Д. Войников.
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Представяме ви клуб
“Дебати”
Вече шест години клуб „ Дебати” в ПГИ
„ Д-р Иван Богоров” - Варна е естествена
творческа среда за духовното израстване
на младите хора и превръщането им в
социално активни личности с изразена
позиция по наболели обществени въпроси.
За вестник “Богоровски гимназист”
ръководителят му, г-жа Мария Добрева,
сподели част от идеите и целите, обединили
учениците в клуба.
Г-жа Добрева: Изграждането на
гражданско общество започва с малкия
творчески екип, в който всеки е деен,
инициативен, но и отговорен. В тази
креативна атмосфера се изграждат и
развиват преди всичко личности,
генериращи идеи, които с ентусиазъм
увличат връстниците си към благородни
и високо етични цели.
Някои от по-важните цели на клуб
„Дебати” са свързани с поощряването на
критическото мислене на младите хора,
както и възпитаването на толерантност
и уважение към различни мнения и идеи.
Сбирките на клуба предизвикват
голям интерес сред участниците, а
темите, които се дискутират
отговарят на потребностите и
съдействат за формиране на редица
качества, умения и нагласи.
От всичко направено в клуб „Дебати”
безспорно печелят учениците –
участници, които се занимават с нещо
интересно, което ги обогатява, вълнува
и им дава възможност да се развиват и
усъвършенстват
Ванеса 9а

Интервю с г-жа Кичка Христова – ръководителка на
фолклорна група ,,Букавица’’
От кога се занимавате с
музика?
Г-жа Христова: От ученическите си години.
От колко време съществува
музикалната трупа?
Г-жа Христова: От 2002
година.
Как се провеждат репетициите и колко често?
Г-жа Христова: Всяка
седмиця по два часа. Репетираме в група и индивидуално с
изявените солисти.
Как протича кастинга за нови попълнения в групата?
Г-жа Христова: Прослушваме гласовите данни и проверяваме
музикалния слух на новите кандидати.
Какви очаквания имате от младите таланти?
Г-жа Христова: Да заобичат българските народни песни и да са
горди, че са българи.
Разкажете ни нещо повече за представянето на фолклорна формация
“Букавица’’ в София, в телевизия “Скат’’.
Г-жа Христова: Това беше поредното участие на “Букавица” след
заснетия самостоятелен филм с музикална компания “Сънрайз –
Маринов” Варна. Предаването се изпълни в реално време и точно
за това радостта от сценичната тръпка пред три камери и студийно
осветление беше много истинска. Разбира се в телевизионното
фолклорно предаване “От българско, по-българско” с автор и водещ
Галя Асенова ФГ”Букавица” представи достойно гимназията ни,
показа на цяла България, че младите икономисти от нашето училище
изучават и изпълнявт великолепно български народни песни.

Фолклорен фестивал „С песните на Соня Кънчева” – трето издание

Възпитаниците на Професионалната
гимназия по икономика „Д-р Иван
Богоров” откриват силата и обаянието на
българската музикална фолклорна
традиция, организирайки за трети път
Фолклорния фестивал „С песните на Соня
Кънчева”.
От месец юли до октомври 2010 г.
учениците от клубовете по изкуствата в
гимназията – Фолклорна група
„Букавица”, Клуб-театър „Европа” и
Танцова формация „Черно и бяло” с

художествени ръководители Кичка
Христова, Йорданка Стоянова и Светлана
Каролева подготвят фестивала с много
радост и всеотдайност по проект
„Богоровци – различни и близки,
вдъхновени в изкуството – упорити в
учението”, финансиран от инициативата
„Младежки проекти – 2010” на Дирекция
„Младежки дейности и спорт” на Община
Варна.
Младите
фолклорни
таланти
предизвикаха радостни сълзи в публиката,
която оцени по достойнство подготовката
на децата, а жури с председател проф. Петър
Льондев и членове Дочка Къшева и Атанас
Илиев открои най-добре подготвените
състави и солисти.
На третото издание на фестивала
изгряха звездите на спечелилите първа
награда изключително талантливи млади
народни певци, подготвили чудесни песни
на голямата народна певица Соня Кънчева.
Истинска
наслада
предизвикаха
изпълненията на Весела Нейкова,

Константина Илиева, Полина Димова, на
фолклорните
групи
„Букавица”,
„Мъниста”, „Гордостта на Средище” и
много други.
Ïредставители на „Галатея” наградиха
Атанас Цветков от ПГИ „Д-р Иван
Богоров” с национална риза, Музикална
компания „Сънрайз-Маринов” – Варна
подари
на
всички
участници
компактдискове с народна музика, а
звукозаписното студио „Юнисаунд”
осигурява звукозаписа на песен на
първенците от НГХНИ „К. Преславски”
Весела Нейкова - Николай Гурбанов.
Фестивалът „С песните на Соня
Кънчева” доказа за трети път, че младите
хора се интересуват от български фолклор,
търсят и намират в него мъдрост, красота,
хармония и посвещават голяма част от
свободното си време на народните песни и
танци, познават творчеството на големите
майстори и се учат от тях с огромна обич и
уважение!
Павлина 9г
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У Ч Е Н И Ч Е С К И
Ако историята се повтори,
можем да очакваме същото
нещо да се случи пак.


Гравитацията е открита от
Нютон. Забелязва се есенно
време, когато листата капят.


Жителите на Египет били
наричани мумии. Те живеели
впустинята Сахара, като някои
части на пустинята са
облагородени чрез напояване.


Пирамидите са се състояли
от помещение за покойника,
земен ресторант и множество
коридори, за объркване на
учените.


Сахара заема винаги
различна площ, тъй като
пясъците
й
изменят
непрекъснато мястото си.
Главни животни са камилите и
керваните.


Нормандия е плодородна
област. Там се отглеждат
волове, които дават много
мляко и яйца. Тревата е тлъста,
затова млякото е много
концентрирано.


Разликата между царя и
президента е тази, че царят е
син на баща си, а президентът
не е.


Агамемнон и Менелай са
били братя, но това се знае със
сигурност само за първия.


Б И С Е Р И

Гогол страдал от тройственост, която се състояла в това, че с
единия крак той стоял в миналото, с другия приветствал бъдещето,
а между краката му била страшната действителност.
(съчинение)
***
Баба Тонка - видна българска революционерка, размахала бяла
кърпичка, с риск да забележат, че не таи лоши намерения.
***
Алеко чул приближаващия се водопад.
(из ученическо съчинение)
***
Големият град направил Павел ненормален, благодарение на
това умряла жена му. (съчинение)
***
Дох Кихот бил 50 годишен младеж с плешив кон.
***
Вълците вият в полето, но това за тях си е нормално.
(ученически анализ на “Хаджи Димитър”)
***
Последният работодател на Иван Вазов му казал да стане поп
или композитор. Казал му да си ходи в България, че там имало
повече работа за него.
***
Иван Вазов е от следосвобожденските творци, който си има
свой собствен очерк. Той е голям родолюбец и антипод.
***
Вазов започва одата „Левски” с времетраене „9 годин”, което
показва колко време му е отнело, за да напише одата.
***
В чужбина Вазов се запознава с произведенията на известни
чуждестранни автори
(Юго, Хамлет).
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Ïðåäïå÷àò: Ñ. Éîðäàíîâà

Иван Вазов поставя
одата „Левски” пред
всички
други
революционери. В одата
7 героят е изразен все едно
като че ли е герой от
3 Гръцката
митология:
безстрашен,
безсмъртен,
9
доколкото си спомням.
***
Левски
е
един
своеобразен маргинал.
***
Апостолът привиква към
работа в екип.
***
Чрез словото си Левски се
опитва да натрапи идеята си.
Той е зъл предводител.

