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Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

Честит Великден!
Боядисаните яйца, според народните вярвания,
имат магическо и предпазващо свойство, поради
което първото яйце или се заравя в нивата за
плодородие, или се държи на иконата, за да се
“лекуват” болните с него. Когато домакинята
боядиса първото яйце, тя натърква с него бузките
на децата, за да са здрави.
На “разпети петък” не се върши никаква
домакинска работа. Тази забрана отдавна е
загубила значението си като почит към смъртта на
Христос и се е превърнала в суеверие, което гласи,
че който работи на този ден, ще го сполети
Първият и най-големият от празниците на нещастие. Затова домакините, които не са успели
новозаветната църква е Великден или да боядисат яйцата в четвъртък, правят това в
Възкресение Христово. На
събота. На този ден се правят и
този
ден
се
отбелязва
великденските хлябове, в които
възкресението
на
Исус
се вмесват боядисани яйца.
Христос - Божият Син, който
В събота, два часа преди
със смъртта Си изкупил
полунощ, започва службата в
греховете на човечеството, а с
православната църква. На нея
възкресението
Си
дал
ходят всички, като носят със
надежда за живот след
себе си по едно боядисано яйце.
смъртта.
Когато
свещеникът
обяви
Последната седмица преди
Възкресението на Христос,
Възкресение
се
нарича
всички се поздравяват и заедно
Страстна.
Тогава
се
с
това
прекратяват
припомнят
събитията
от
Великденския пост.
последната
седмица
от
живота на Исус Христос от
момента, в който тържествено
влязъл в Йерусалим, до деня,
в който бил разпънaт на кръста и възкръснал
на третия ден. В края на Страстната седмица
се “тримири”, т.е. не се яде нищо, може само
да се пие вода. Това според някои трае
последните три дни преди Възкресението, а
според други – само един ден.
В четвъртък преди Възкресение се
боядисват великденските яйца.Съществуват
много варианти относно вярванията, свързани
с появата на тази практика.

Симона 10 а
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"Хубав ден Великден,
още по-хубав – Гергьовден..."

Ден на
ученическото
самоуправление

Гергьовден
е
най-големият
б ъ л г а р с к и
пролетен празник.
Народът вярва, че
светът е поделен
между светците.
На свети Георги
се паднало да
владее
полето.
Затова
този
празник
го
свързваме
със
събуждането на природата, с времето, когато горите,
ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася
омайващият аромат на цветята, тревите и билките.
По старите схващания делели годината на два периода:
от Гергьовден до Димитровден /летен/ и от Димитровден до
Гергьовден /зимен/. Така с Гергьовден се бележи едно ново
начало. Гергьовден играе определяща роля за стопанската
дейност. Някога в частното стопанство от Гергьовден се
наемали работници-ратаи, а били освобождавани на
Димитровден. Празникът е най-разгърнат в животновъдните
и най-вече в овцевъдните райони.
Гергьовден е празник не само на овчарите и земеделците,
а празнува и армията.
След приемането на християнството езическите
покровители на стадата и на плодородието са изместени от
християнски светци, запазващи своята първооснова.
Коленето на агнето от семейно-родова жертва се превръща в
жертвоприношение на свети Георги.

На 09.05.2013г. учениците
ще имат възможност да
изпълняват
различни
длъжности в училище само
срещу подаване на заявление
до 07.05.2013г. Всеки има
право да кандидатства да
бъде
учител,
директор,
помощник - директор в
зависимост от желанието си.
Призоваваме
всички,
мечтали да разберат какво е
да си директор или желаещи
да се поставят на мястото на
учителя,
нека
подадат
заявления в Канцеларията
или при г-жа Ивелина
Иванова в дадения срок.

Назлъ Хг

УС

Училищно изложение на УТФ
На 27. 03. 13г. се проведе традиционното изложение на учебно-тренировъчните фирми.
В изложението взеха участие шест търговски фирми и една застрахователна компания по
програма „ Джуниър ачивмънт ”. Всички фирми имаха щандове, на които предлагаха
своите продукти и извършиха сделки с ученици от други класове. В края на изложението
журито класира следните УТФ:
1 място- УТФ „ Биосвят”– с учител Диана Димитрова
2 място- УТФ „ Гранд Мистрал ”- с учител Диана Дянкова
3 място- УТФ „ Респект + ”- с учител Сийка Хачикян
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ПГИ"Д-р Иван Богоров" - Варна
Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" е партньор в проект по секторна
програма "Леонардо да Винчи" – "Насърчаване на
предприемачеството сред младите хора". Дейностите
по проекта се финансират по програма „Учене през
целия живот” на Европейския съюз. Целите на проекта
са: да се разкрие предприемаческия дух на младите
хора, да се усъвършенства бизнес-английският eзик
сред ученици и учители, да се обменят добри практики
за насърчаване на предприемачеството, да се определи
предприемачески европейски модел за подражание, да
се открият условията и възможностите за младите
предприемачи в Европа.
Партньори по проекта са училища, колежи и центрове за обучение от Испания, България,
Великобритания, Полша, Словакия,Литва и Малта.
В периода от 14 до 19.10.2012 г. в Испания (община Пиелагос) се проведе първата работна среща, на
която бяха уточнени сроковете на мобилностите, задачите за изпълнение и отговорностите на всяка от
страните.
Втората среща се състоя в Уелс, гр. Рексъм в периода 25.02 - 02.03.2013 г. Домакин беше YALE
COLLEGE.

Всеки партньор презентира по две добри практики от своята работа в областта на

предприемачеството.
Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" представи обучението си по
професионална подготовка обвързано с предприемачеството – работа в учебно предприятие по
програмите на ЦУТФ и Джуниър Ачийвмънт и извънкласните си дейности, свързани с предприемачество:
„Иновационен лагер” - инициатива на Джуниър Ачийвмънт, „Инициативност и предприемачество” –
училищно състезание, конкурс за реферати на тема: „Предприемачеството – алтернатива за реализация на
младите хора”, националното състезание „Най-добра бизнес идея”, клубовете: „Работилница за идеи”,
„Приложни изкуства”, „Слънчеви колектори”, „Архитектура”, „Млад счетоводител”.
Разгледахме базата за професионално обучение в YALE COLLEGE, посетихме най-стария стадион в
Англия, каналите за разходка, забележителностите на града, замъка с най-красивата градина.
Домакин на следващата работна среща на страните партньори ще бъде ПГИ „Д-р Иван Богоров” през
месец октомври. Предстоящата задача на учениците, участващи в проекта, е да проучат биографиите и
презентират двама успешни предприемачи от регион Варна.
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9 май- Ден на Европа
На 9 май през 1950 г. Робер Шуман,
министър
на
външните работи
на
Франция,
п р е д с т а в я
декларация,
с
която призовава
Ф р а н ц и я ,
Германия
и
д р у г и т е
европейски
страни
да
о б е д и н я т
производството си
на въглища и стомана като „първа стъпка към
Европейска федерация“. Днес този документ,
известен като “Декларацията Шуман”, се
считат за първата крачка към обединяване на
европейските държави и създаване на
Европейския съюз. Създава се една общност,
основана на солидарност, споделени ценности
и общи интереси.
“Европейският съюз е общност,
основана
на
единство,
равенство
и
солидарност. Днес светът и Европа са
изправени пред сериозни изпитания от
икономически и социален характер, но вярвам,
че с общи усилия, с доверие и сътрудничество
между страните-членки, ще преодолеем тези
трудности и ще изградим една още по-силна и
устойчива Европа.”, сподели евродепутат
Илиана Иванова. “Пожелавам на Европейските
граждани да бъдат единни и уверени със силна
европейска идентичност, за да запазим и
отстояваме
европейските
ценности
и
принципи!”, добави българският евродепутат.
Датата 9
май символизира
стремежа
към
единство, мир и
просперитет
в
Европа. На този
ден хората от
различни нации
повече от всякога
се
чувстват
граждани
на
единна Европа,
членове на една обединена и просперираща
общност.
Михаела 10 г клас

Състезание "Какво знаем за др Иван Богоров"
Състезанието "Какво знаем за д-р
Иван Богоров"
се превърна в
традиция
в
н а ш е т о
училище. То се
проведе
на
20.03.13г.
в
актовата зала на
гимназията. В
него
се
в к л юч и х а
новопостъпилите ученици през тази учебна
година от 8 а,б,в,г,д и 9 е клас, които с
ентусиазъм приеха да се включат в
надпреварата. Предоставена им бе интересна
и подробна информация за патрона на нашето
училище.
Състезанието протече в три кръга:
- Какво знаем
за живота на
Иван Богоров?
-Какво
е
творче ството
на
Иван
Богоров?
- Представяне
на презентации
за Богоров от
всеки отбор.
Журито, което определи победителите в
състезанието, беше в състав:
1. г-н Иван Панов - отговорник компютърен
кабинет в ПГИ "Д-р Иван Богоров"
2. Стефан Димитров от 11 е клас
2. Диляна Йорданова от 10 е клас
В състезанието най-успешно се представиха
учениците от 8 г клас, второ място заеха
ученицте от 9 е клас, а трети останаха 8 в
клас.

Кристин 10 а клас
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3 май - световен ден
на свободата на
печата

От
1992 г. по инициатива на Организацията на ООН по въпросите на
образованието, науката и културата на 3 май се
отбелязва Световния ден на свободата на
печата.
Според класацията на американската
неправителствена организация „Фрийдъм
Хаус" България е на 78-о място в света по
свобода на медиите. Класацията определя
медиите в страната ни като частично
свободни. Миналата година България беше на
76-то място, отбелязва БГНЕС.
Водещите 65 страни в класацията на 196
държави се определят като свободни, а
последните 63 са несвободни. България е
изпреварена от страни като Източен Тимор,
Бенин, Гвиана и Намибия и дели 78-та
позиция с Унгария. Малко след страната ни се
нареждат
Индия,
Монголия,
Ботсвана.
Хърватия и Румъния също са след България съответно на 83-то и 86-то място.
На първо място по медийна свобода се
нарежда Финландия, следвана от Норвегия и
Швеция. Сред страните от Централна и
Източна Европа България е на 10-о място. В
групата на свободните държави в региона
„Фрийдъм Хаус" поставя Естония, Чехия,
Словакия, Литва, Полша, Словения и Латвия.
Симона и Сияна Xa клас
Шумът, носещ се от съседния клас, пречи на учителя
да си води урока. Отива той в съседната стая, хваща
за ухото главния виновник и го води в своя клас.
Оттатък става тихо. След малко се чука силно на
вратата. Влиза ученик от съседния клас и казва:
- Господин Петров, бихте ли ни върнали
преподавателя?..
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ВИЦОВЕ
Иванчо:
- Тате днес имам двойка?
- Защо така бе? Какво не си научил този път?
- Напротив всичко си казах! Учителката
попита, какво са Слънчев бряг и Плиска и аз
веднага отговорих „коняци“...
- Е, добре де, а не се ли сети, че са
градове?!?
- Абе и на мен ми се стори странно в час по
география да говорим за алкохол, ама на!

Час по география.
Учителката: Мария, моля, посочи
Америка на картата.
Мария: Ето тук.
Учителката: Браво. Сега ученици, кой
откри Америка?
Учениците: Мария, госпожо!

Учителката:
- Иванчо, кажи ми честно, кой ти
е писал домашното?
- Не знам, госпожо, бях заспал.

Учителката пита Иванчо:
- Иванчо, ти защо винаги сядаш на
последния чин?
- Баща ми е военен и казва, че първите
редици дават най-много жертви.

Урок по вероучение. Учителката
казва:
-И запомнете, деца-тези, които
получат 6-ца и 5-ца, ще отидат в Рая,
а тези, които получат 4-ка, 3-ка и 2ка ще попаднат в Ада!
Иванчо от задния чин:
-Ама живи няма ли завършим
училище???

- Моят син трета година повтаря
първи клас! Кога, най-накрая, ще
му пишете тройка по аритметика и
ще го пуснете в следващия клас?
- Когато успее да каже кой е
следващият клас.
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СУДОКУ

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ

За изданието работиха учениците от Клуб “Млад журналист”
с ръководител Славейка Мазнева
Предпечат: Добринка Василева 10а и Сияна Петрова 10а

