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Абитуриенти  

 

Изпраща ни учителят любим. "На добър 

час!" - на всички пожелава...  

Сълзите си не можем да сдържим -  

раздялата на пътя ни застава.  

Самотни ще останат чиновете стари... 

Звънецът ще звъни, но не за нас.  

А бяхме толкова добри другари...  

но свърши днес последният ни час!  

И време е сега от тук да отлетим,  

като птици към живота да поемем.  

От утре нови върхове ще покорим,  

а днес със детството си "сбогом" ще си 

вземем.  

  

 

Скъпи зрелостници, 

Всеки граничен 
момент от живо-
та на човека е по-
вод за равносмет-
ки и пожелания. 
Равносметките са 
личен акт. Затова 
ще ви отправя по-
желания.  

Желая ви да следвате мечтите си – и 
най-дръзките, и най-близките до реал-
ността. Бъдете с отворени сетива за 
света. Вземете от него най-доброто 
в придобиването на умения и опит. В 
същото време не забравяйте страна-
та и града си. Един ден се върнете в 
родния си град, но не за да се адапти-
рате към средата в него, а за да я 
променяте. Имате потенциала за то-
ва. И останете да градите в него, за-
щото „у дома и стените помагат“. 

На добър час! 

Мариана Милева 

Директор на  

ППМГ „Добри Чинтулов” 



МАЙ  2019  

12. „А“ 

 Имало едно време, в далечната 2014г., 

едно градче на име Сливен. Септември месец 

съдбата решила да създаде клас само от лидери, 

идеалистични активисти и уникални персонажи. 

Теоретично той нямало как да съществува, за-

щото това били 26 изявени личности със силен 

характер. Съдбата добавила два мола разбира-

телство, един мол съпричастност и три мола лю-

бов. И така, за да си приключи работата, тя дала 

името на класа „А“ (разбирайте – авантюристич-

ни, амбициозни, активни, автентични и артистич-

ни). С течение на времето този клас станал 

едно голямо семейство. Много хора искали 

да бъдат част от него, но класът допуснал 

само двама нови членове. И така това се-

мейство се състояло от 28 деца и един баща. 

Сърдечният и любящ баща наричал своите 

деца „пуФкави амеби“. И така, докато не се 

превърнахме в това, което сме.  

 Тръгнахме по пътя водени от него – 

класния – с неговото чувство за хумор и не-

оспорим професионализъм, ни поведе в ед-

но петгодишно пътешествие през дебрите 

на знанието. Това приключение беше осея-

но с опасности, но разнообразието от харак-

тери допринесе до успешното постигане на 

целта. Ролята на всеки един от нас в това 

пътешествие беше като звено в хранителната ве-

рига, което правеше индивидуалното неизменна 

част от колективното. И както в Менделеевата 

таблица всеки химичен елемент има точно опре-

делено място, така и ние носехме определен но-

мер и имахме определени „функции и свойства“. 

 С прегракнали гласове сега броим до 12, 

сбогувайки се с нашето училище и с всички спо-

мени, които то ни даде, ние се отправяме на ново 

пътешествие, наречено „живот“. От „пуФкави 

амеби“ ние еволюирахме в зрели самостоятелни 

хора. Надграждайки своите знания, ние написах-

ме истории, които гимназията ни дълго ще пом-

ни… 

  Ива Семова 

С ТРАНИ ЦА 2  МАЙ  2019  

Мили момичета и момчета от 12а клас!  

      Завършва един етап от вашето развитие и израстване. През пос-

ледните четири години тук, в Чинтуловата гимназия заедно се учех-

ме, че в живота трябва да бъдете победители и вашите оръжия са 

знанията, упоритостта, честността, волята! 

      Винаги сме успявали да намерим правилния тон във взаимоот-

ношенията ни. Изградихме колектив, който устоя на всички предиз-

викателства. Уверен съм, че ще бъдете достойни граждани на Бълга-

рия и света. 

      Когато червейчето на носталгията ви загризе отвътре, връщайте 

се в Старата гимназия, защото оставате част от нея. 

 Напред и нагоре, приятели!  

Станислав Димитров - класен ръководител  

на 12. “а” клас 



12. „Б“ 

БРО Й  3 ГО ДИ НА 1  С ТРАНИ ЦА 3  

 Класен ръководител съм на 12 б клас, на който скоро предстои абиту-

ренски бал, матури и кандидат-студентски изпити. Тази е една от най-

важните и незабравими години от живота им. Убедена съм, че успешно 

ще се представят на зрелостните изпити, както и във всички бъдещи и 

вече зрели начинания. От все сърце им пожелавам много успехи, много 

щастливи мигове и преди всичко - крепко здраве. И нека всички труд-

ности и проблеми, които ще им сервира животът занапред, да ги прие-

мат спокойно, трезво и с лекота. Дано никога не забравят емоциите и 

вълненията, които са преживели в училище, и нека ги запазят дълбоко в 

сърцата си. 

На добър път! 

Г-жа Росица Монева - класен ръководител на 12. „б“ клас. 

Осми клас, ден първи, 

минаваме под венеца 

с наведена глава 

и смирено полагаме клетва. 

Сетне бие звънеца, 

започва първият ни час, 

влизаме в нов клас, 

с нов класен ръководител. 

Минава годината бързо, 

свършва и лятото късо.  

Девети клас, ден първи- 

нова класна, нов късмет.  

Нова „майка” имаме ние, 

защото с нея отминават ни 

дните. 

Започваме на чисто.  

На всеки характерът е откоро-

ен като мънисто. 

Дисциплина ужасна, 

горко ѝ на нашата класна. 

Минава годината тъй бързо, 

отминава и лятото късо. 

Десети клас,  

първият звънец изби. 

Димитров влезе в час, 

с входно ниво, което ни уби.  

То не бяхме „утайки”,  

не бяхме „пуфкави амеби”.  

Всеки час се борихме 

да еволюираме в зелени еуглени. 

Всеки час спорове и страсти, 

всеки час нещо делихме. 

Дисциплина ужасна, 

тежко ѝ беше на нашата класна. 

Отмина и десети клас, 

отмина и лятото с пълна газ. 

Единадесети клас, 

усмихнат, почука на вратата.  

Започна още една година 

потънала в мъки и дрязги.   

Печатахме си двойките,  

в борчове затъвахме.  

Бележници всяка сутрин  

през прозорците си хвърляхме.  

И всеки път на първа смяна,  

проверяваха за червената премяна. 

Отмина и единадесети клас, 

отмина и лятото последно с мръсна газ. 

И кой каза... 

Да, вече сме дванадесети клас.  

Кой като нас!!!  

Вече сме зелени еуглени.  

А животът не е приключил, 

напротив, той тепърва започва.  

И някой ден ще си мечтаем да се върнем,  

скъсаните дънки да закърпим,  

бележници да си подаваме  

и просто да се забавляваме.  

Ще ни липсва лошата дисциплина, 

ще ни липсват и проблемите дузина. 

Но знаят само малцина, 

с колко обич всичко отмина.  

И днес в последният ни час, 

с гордост си отива нашият клас. 

И като прелетни птички  

отлитаме накрая всички. 

  Ана– Мария 



С ТРАНИ ЦА 4  МАЙ  2019  

12. „В“ 
Скъпи ученици, 

Преди 5 години дойдохте да учите в едно от най-старите училища в България. 

Да, да учите! Да получите знания! А успяхте ли? Дадохте ли всичко от себе си? 

За някои отговорът, може би, се крие в оценките, за други – в собствената им 

съвест… 

Мисля, че знанията, наистина, са нещо много важно, но далече не са всичко! 

Затова бъдете човечни и състрадателни, честни и толерантни, бъдете усмихна-

ти и позитивни, творете добро! Следвайте своето разбиране за красотата и 

щастието! 

Не мога да ви кажа, че ще ви бъде лесно. Не, няма да е лесно! Животът става 

все по-труден. Но ако изберете верния път – това е успех! Вървете по него 

здрави и щастливи, по-мъдри и много успешни! 

Задавайте си въпроси! Търсете правилните отговори! 

Мечтайте! Бъдете изпълнени със сила, воля и постоянство, за да осъществите мечтите си! 

 

НА ДОБЪР ЧАС! 

Елисавета Коларова - класен ръководител на 12. “в” клас 

12 „В” 

Синус, косинус – не го вълнуват, 

Сашо пак за сън бленува! 

Веси вечно пее и танцува 

и срещу всяка неправда се бунтува! 

Друмката, макар и доста саркастичен, 

на сцената е просто фантастичен! 

Гошо – роден пък е за бизнесмен, 

но и в тениса на маса, всеки му е фен! 

Ето го и Герман- отличника по математика, 

той е във вихъра си в тази тематика! 

Със заразителна усмивка и ненадминат чар, 

пристигна и Делян – вечният бунтар! 

Капитан е Митко на отбора, 

но и в математиката му викат Питагора! 

Ранди пак печели състеазние след състезание, 

но за него и един учебен час е изтезание! 

За Колев, футболът е призвание и стихия, 

а в танците е ненадмината фурия! 

Ели често надминава дори и Ван Гог, 

рисунките и просто нямат аналог! 

Тук е време и за наш’те лауреати – 

Калоян и Иво – вечно водещи дебати, 

но в езика английски, 

достигнаха те върхове олимпийски! 

Ками пък все поправя грешки граматични 

и често показва своите умения артистични! 

Ето я и Тина – най-големия ни кей поп фен , 

но и в създаването на бижута тя е феномен! 

Бъдещият Доктор Тошев пали фас след фас, 

но напоследък рядко виждаме го в час! 

Мирелка пък не е само литератор, 

но и във философията – същински терминатор! 

Ориентировач  е Миро велик, 

но не отстъпва и като математик! 

А артистичността на лъчезарната  Миша, 

с думи просто не мога да опиша! 

Роси е номер едно тенисистка, 

но скоро ще бъде и успешна юристка! 

А най-отговорната и усмихната персона , 

във „В” клас се казва Симона! 

Стефи пък е звездният ни фотограф, 

скоро всеки ще я гони за автограф! 

На информатиката Стоян е малък Бог, 

но за пет години не научи нито един урок! 

Таниел е покровител на бойните изкуства и със своя-

та ирония всеки може да разчувства! 

Някога Тедо беше фитнес машина, сега не слиза от 

Бавареца ни лете, ни зима! 

И  дойде време за Чинтуловата награда, в ръцете на 

Тина тя несъмнено попада! 

 

Камелия Василева 



БРО Й  3 ГО ДИ НА 1  С ТРАНИ ЦА 5  

12. „Г“ 
Скъпи ученици, 

В тези последни дни в гимназията искам да Ви помоля: 

Бъдете разумни! Бъдете силни! Вярвайте в доброто и себе си! Развивайте се, 

израствайте, покорявайте върхове! Не искайте повече от колкото можете да 

дадете! Живейте в хармония със себе си и със света! Помнете в живота не ви-

наги 2+2 е равно на 4! 

Румен Иванов,  

класен ръководител на 12. “г” клас 

 

Неусетно минаха години-

те сладки, всеки обръща 

се на друга страна. И по 

кориците на старите тет-

радки, ще си спомняме 

за тези времена. А ся-

каш беше вчера, сякаш 

само миг измина, и ся-

каш още спомням си 

камбанения звън. Но 

ето, че дойде последната 

година, и нови хоризонти чакат ни навън. Навън от тесните ни чинове, грави-

рани със наще имена. Които колко ще ни липсват, разбираме едва сега. 

Сплотени, весели, задружни бяхме но ето, че напускаме последния си час. И 

сякаш цял един живот живяхме, а сме едва 12-ти клас… 

Деян Пейчев, 12. “г” 



С ТРАНИ ЦА 6  МАЙ  2019  

12. „Д“ 
Първото ми впечатление от 12.д клас, когато станах техен 

класен ръководител в 9.клас е умереност. Това впечатление 

се запази и остана тяхна характеристика до края на обучени-

ето им в ППМГ „Добри П. Чинтулов“. 

Те са умерени в учението, умерени в неученето; умерени в 

присъствието в час, умерени и в отсъствията от час. Малко 

са отличните ученици, малко са и средните ученици – мно-

зинството са добри и много добри.. За разлика от другите във 

випуска, тук в 12.д клас няма крайности. Те са сечението, 

средното аритметично, изглежда притежават най-характерните черти на поколението си . За-

това сигурно, лесно се разделиха с напусналите ги трима ученици,  бързо приобщиха при-

дошлите от други класове четирима ученици. 

Пожелавам на момичетата и момчетата от 12.д клас да запазят хубавите си качества и да ги 

развиват през годините на своето възмъжаване. На средните – да станат добри, на добрите-

много добри, на много добрите- отлични, а отличните да останат отличници и като майки и 

татковци, съпруги и съпрузи, и в професията си, и като граждани. 

На добър път, мили деца, бъдете щастливи 

Таня Еленска - класен р-л на 12. „д“ клас 

И ето пак последният звънец изби, а ние тук 

седим с нашите мечти, говорим за отмина-

лите дни, забравяйки за всичките сплетни. 

Превърнахме се в един задружен клас и чес-

то бягахме от час! Ха, това да не би да е ше-

га, Ние бунтари? Откога? А какво за нашето 

училище? Някои ще кажат: “ППМГ- най-

голямото мъчилище!” И може би има нещо 

вярно, но за нас си остава място специално! 

А кажат ли, че утре очаква ни контролна го-

ляма, пищова е надписан, съмнение няма. 

И тъгата голяма е, знам, но в сърцата ще ос-

тане същия плам. Макар че, скоро трябва да 

се разделим, един към друг не ще се проме-

ним. На добър час, приятели добри, нека жи-

вота с успех да ви дари! 

Деница Йорданова  



12. „Е“ 

БРО Й  3 ГО ДИ НА 1  С ТРАНИ ЦА 7  

А КОИ СА УСПЕШНИТЕ ХОРА? 
УСПЕШНИТЕ ХОРА:  

 1.Имат мечти и не са удовлетворени просто да преживяват нормално 
и спокойно. Имат стремежи да постигнат нещо стойностно с живота си. Това 
ги е амбицирало да търсят нещо повече.  
 2.Превръщат мечтата си в цел и разработват стратегия за постигане-
то й. Повечето хора остават само на ниво мечти. Малцина успяват да мате-

риализират мечтите си в цели и стратегии.  
 3.Постоянство – там където почти всички се отказват, те продължават. Това е качество, което все 
повече липсва в обществото ни. Те имат своята голяма идея и се придържат към нея неотклонно.  
 4.Там където другите казват, че дадено нещо не може да се случи, те измислят начин да го нап-
равят. Това са хора, които се осмеляват да поемат риска на новаторското мислене. Те отказват да живе-
ят според стереотипните мисловни модели, които обществото ни е приело безрезервно.  
 5.Успешните хора имат реалистична представа за своите възможности и за своя талант. Те поз-
нават добре своите лични сили и слабости. Използват силните си страни максимално, а слабостите си 
побеждават, осланяйки на силата на хората около себе си.  
 6. Успешните хора са гъвкави и издръжливи. За тях провалът е възможност за поука и израства-
не. Те не се страхуват от провала, а го приемат. Провалът не ги спира, а ги образова и мотивира. Всяка 
грешка възприемат като стъпка към реализацията на своите мечти. Те се превръщат в майстори в пре-
махването на препятствия и в целенасоченото преследване на положителни резултати.  
 7.Постоянно инвестират в самообразованието и себеусъвършенстването си. Те са хора, които не 
спират да учат, да четат, да се зареждат с информация. Информираността е едно от най-силните им оръ-
жия. Те са осъзнали, че информацията е едно от най-скъпите „притежания” на земята.  
 8.Остават верни на ценностите си, дори когато е неудобно. Те разбират, че тяхната самоличност 
е ключът към успеха. Ако се „продадат” т.е. откажат се от човешките ценности на честност, упоритост, 
постоянство, дори и банковата им сметка да нарасне към момента, в дългосрочен план се обричат на 
загуба. Да останеш верен на ценностите си е дългосрочна, печеливша инвестиция.  
 9.Умеят да управляват ресурси – време, хора, финанси и т.н  
 10.Успешните хора никога не оставят обстоятелствата да диктуват резултата. Те се научават да 
реагират на заобикалящите ги обстоятелства. Знаят, че не могат винаги да контролират това, което ста-
ва, но винаги могат да контролират своята реакция на това, което става.  
 11. Успешните хора са изпълнени със страст. Твърдо са убедени в целите си и преследват своите 
мечти с неотслабваща упоритост и дълбока любов. Те не се страхуват от отхвърляне и загуба - повече се 

страхуват да живеят празен и безцелен живот. 

Бъдете такива! 

С обич: Д. Дюлгерова! 

Скъпи учители, 

През последните 5 години, 

ние станахме семейство. 

Отношенията ни прерасна-

ха от от ученици-учители до 

едно голямо семейство. 

Благодарни сме Ви, че ни 

разбирате и ни подкрепяте 

в трудните моменти и ни 

поощрявате всеки ден. 

Благодарим Ви за цялата 

Ви всеотдайност!  

12. “е” клас 
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Абитуриентски версии на класически  

стихотворения 

Хаджи Димитър 

Жив е той, жив е! Там под учебника, 

потънал в пот, лежи и кълне 

юнак с голяма двойка в бележника, 

юнак в изтощение и сълзи. 

 

На една страна захвърлил доклад, 

на друга химикалка на две строшена; 

очи темнеят, главата компот, 

уста проклинат цяла вселена!  На прощаване 

 

Не плачи, госпожо, не тъжи, 

че станах ази абитурентин, 

абитурентин, госпожо, хаймана, 

та тебе нервна оставих 

за пет години да жалиш! 

Но кълни, г-жо, проклинай 

тоз министър - наш душманин, 

дето нас млади пропъди 

по тази тежка чужбина - 

да ходим да се скитаме 

немили, клети, недраги!  

 Отново е май! Отново мирише на люляк и божур! Отново 

улиците на Сливен се огласени от веселите гласове на младите 

момчета и момичета от поредния неразделен клас! След време ще 

се питат навярно:  

„Къде останахте чудни вечери?“,  

както се пее в песента, но днес е техният ден, 

техният празник!  

 Скъпи абитуриенти, запазете този ентусиа-

зъм на 19-годишните и винаги следвайте мечтите 

си!  

 Посрещайте и преодолявайте всички 

трудности на живота с високо вдигната гла- ва! 

 Вече сте на прага на трудния и безком- промисен живот, 

но не забравяйте, че главното в него е да бъдеш винаги ЧОВЕК! 

   От редколегията 

http://belowtheheaven.blogspot.com/2009/05/blog-post_11.html
http://belowtheheaven.blogspot.com/2009/05/blog-post_11.html
http://liternet.bg/publish5/hbotev/poezia/na_proshtavane.htm

