
В броя четете: 

Година 4    януари 2021     брой 1 

Един различен първи учебен ден. За пър-

ви път 15 септември премина  в сянката на 

корона вируса, но това не помрачи празни-

ка. По новите правила учебната 2020/2021 

година бе открита с тържество само за ново-

постъпилите ученици от V и VIII клас. Цере-

монията се проведе в двора на гимназията, 

където учениците положиха клетва на 

„Младият чинтуловец“ и минаха под знамето 

н а 

училището, Традицията беше спазена с пит-

ка, здравец и вода учениците прекрачиха 

прага на новото си училище. Директорката 

госпожа Милева им пожела спорна и ползот-

ворна година.  

15 септември - първият различен първи учебен ден 

15 септември – откриване 

на учебна година 

1 

Матем. без граници 2 

 Изследователски проекти 2 

 Бобър България 3 

Веселина Симеонова - 

Прогноза за 2021  

3 

 Посланици на доброто 4 

  НТ по ИТ Джон Атанасов 

 

4 

Симона Василева – 8. клас 5 

В.Симеонова - Прогноза за 

2021  продължение 

6 

Бъчваров любимец на 

учениците  

 7 

  

Коледно послание  8 

ПРАЗНИК, ВЪПРЕКИ...  8 

БЧК, Аз, програмистът! 9 

Шестокласничка съавтор на 

сборник 

9 

Успешни изяви УчИМИ 10 

СофтУниФест2021 11 

Ученически бисери 12 

В е с т н и к  н а  м л а д и я  ч и н т у л о в е ц   



 

ГО ДИ НА 4    

 Я НУ АРИ  2021    

ПРИЗЬОРИ ОТ ТУРНИРА „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“  

 22 са призьорите от ППМГ от есен-
ния кръг на турнира „Математика без грани-
ци“, който се проведе на 31 октомври 2020 
г. Почти 20 000 участници от 18 страни, 
сред които 15 200 български ученици се 
включиха в есенния кръг на турнира 
„Математика без граници“. Страните участ-
нички са Австралия, Афганистан, България, 
Виетнам, Естония, Казахстан, Киргистан, 
Македония, Малта, Нигерия, Румъния, Ру-
сия, Тайван, Турция, Тайван, Узбекистан, 

Филипините и Узбекистан. 

Със златни медали са наградени учениците
- Раян Деянов Камаринчев, 6. клас, Денис 
Николаев Сираков, 7. Клас, Преслава Доб-
ринова Добрева, 7. клас 

 Учителите по математика, подготви-
ли тези ученици, са Венета Кирова, Таня 
Стоянова, Румен Иванов, Таня Димитрова 
и Ваня Няголова. 

 Две първи награди заслужиха възпита-
ници на ППМГ „Добри Чинтулов“ на 10, 11 и 12 
ноември 2020, в условията на дигитална сре-
да, в седмата сесия на Ученическия институт 
на БАН. 

 В конкуренцията на общо 68 проекта от 
20 български града, две възпитанички от ППМГ 
„Добри Чинтулов”, Сливен успешно защитиха в 
платформата ZOOM своите разработки и бяха 
класирани от компетентното жури на първо 
място, всяка в своята област. 26 от проектите, 
включително и тези на двете сливенски гимна-
зистки, са подготвени от 22-те малки учебно-
изследователски общности, с които УчИ – БАН 
работи през 2019 и 2020 г. по едноименния 
проект на програма „Образование с наука“, фи-
нансирана от Министерството на образование-
то и науката. Проектът приключи успешно, 
въпреки сложната обстановка в страната и ог-
раниченията заради епидемията от Covid-19. 

 Александра Апостолова от 11.в клас 
представи своето историческо изследване под 
надслов „Сага за Вороневски и Голикови”, а 

Христина Димитрова от 12.в клас защити ин-
тердисциплинарен проект, посветен на транс-
плантациите. В съавторство с бившата ученич-
ка на гимназията Ралица Жекова, Христина се 
представи с постер под надслов „Донорството 
- мисия възможна”. 

 Научен ръководител и на двете ученич-
ки бе старши учителят по история и цивилиза-
ция в ППМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, Цвета-
лина Топракчиева. 

 За четвърта поредна година ученици от 
ППМГ „Добри Чинтулов” вземат участие в този 
най-престижен научен форум. В своето позд-
равително слово към Александра, Христина, 
Ралица и г-жа Топракчиева, академик Петър 
Кендеров, директор на УчИ на БАН, подчерта, 
че това дълголетно и ползотворно сътрудни-
чество логично предопределя настоящите ус-
пехи и е доказателство за това, че въвеждане-
то на изследователския подход в училищното 
образование има бъдеще 
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АВТОРИТЕТНИ НАГРАДИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 



ПРЕСТИЖНО ПРЕДСТАВЯНЕ В БОБЪР-БЪЛГАРИЯ 
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Ученици от VI, VII и VIII клас на ПМПГ 
„Добри Чинтулов“ – Сливен участваха в 
състезанието "Бобър-България", което е 
част от Международното състезание 
"Бобър" по информатиката и компютърна-
та грамотност. В България състезанието 
се организира от Съюза на математиците 
в България и Института по математика и 
информатика при БАН. Състезанието се 
проведе online на 8 ноември, 2020 г. След 
първоначалното влизане в системата 
състезателят разполага с време от 30 ми-
нути, за да въведе своите отговори на 
въпросите. Състезанието включва 18 за-
дачи, които не се изучават по нито един 
предмет в училище. Логически задачи, ко-
ито случайно могат да попаднат в 1-2 
учебни часа по математика през целия 
курс на обучение, извънкласна дейност по 
математика и информатика. Формáтът е 
интересен, забавен, напомнящ гла-
воблъсканиците, пъзелите, решаването на 

кръстословици и судоку. Поднесени са 
много занимателно и това се харесва на 
учениците. При състезатели с равен брой 
точки, по-напред в класирантое се поставя 
състезателят, който е употребил по-малко 
сумарно време за решаване на задачите. 

Във възрастовата група 8.-9. клас от 
ППМГ участва Ивайло Станимиров Мън-
дев – 8.в клас, а в групата 6.-7. клас се 
включиха Михаил Михайлов Бояджиев - 
6.б, Марияна Софиева Димитрова - 6.б,                
Александър Димитров Абаджиев - 6.а, 
Виктор Христов Друмев - 6.а, Раян Дея-
нов Камаринчев - 6.а и Денис Николаев 
Сираков - 7.б клас. 

Поздравления за всички участници, които 
се представиха много добре и за Раян Ка-
маринчев, който постигна най-висок резул-
тат от участниците на ППМГ. Раян получи 
120 точки от максимален 144 на крачка от 
първият участник, който е с 137 т. Това го 
класира в челната десетка и го поставя на 
трето място сред връстниците му от 6. 

ПРОГНОЗА НА ВЕСЕЛИНА СИМЕОНОВА ЗА 2021 Г. 
 Моята прогноза за 2021 година… на пръв поглед е лесно 
да се направи, но се оказа, че е мисия не-толкова-
лесноосъществима. Почувствах се като Вапцаровия герой, който 
трябва да пише за Ботев /… дълбоко въздишам/ и казвам:/ – Н е 
м о г а! – / . Защо? Питах се нима е толкова трудно – това е годи-
на, в която ще продължим да работим върху всичко, което вече 
сме започнали. Някои биха казали: Какво сме започвали, че да 
го довършваме? Въпреки гласовете на скептиците годината, коя-
то изпратихме, ни научи на много неща. На търпение – в очаква-
не на доброто! На смирение – пред силата на съдбата! На много 
повече любов – защото тя ни подкрепяше във времето раздел-
но. Защо време разделно? Защото децата се отделяха от роди-
телите, младите от старите. И не от омраза, а от обич, от грижа, 
от разбиране и за подкрепа…   Продължава на 
стр. 6  
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Учениците от X „а“ клас на ППМГ „Добри 
Чинтулов“ – гр. Сливен, Георги Веселинов 
Иванов, Иван Петков Александров и Мая 
Живкова Тачева са номинирани за посла-
ници на доброто в инициативата на Дър-
жавната агенция за закрила на детето 
„Посланик на доброто“. За втора поредна 
година Държавната агенция за закрила на 
детето организира Празник на доброто, 
който се провежда в деня на християнско-
то семейство. Агенцията инициира съби-
рането на истории за хора, помогнали на 
дете и/или на семейството му, в труден 
момент, беда, тежък инцидент и проме-
нили житейска съдба. Мая, Георги и 
Иван бяха номинирани от ППМГ „Добри 
Чинтулов“ заради помощта и съпричас-
тието, което проявяват към свой съуче-
ник със здравословен проблем. 

Инициативата на ДАЗД е вдъхновена от 
една дата – 21 ноември 1948 г., когато 
ООН приема Всеобщата декларация, в 
която за първи път на едно място са опи-
сани правата, които има всяко човешко 

същество. Въпреки че 2020 година е труд-
на и повратна за всички нас заради пан-
демията COVID-19, и тази година над 20 
личности и организации ще получат отли-
чието за сторено добро. Различното е са-
мо, че отличията ще бъдат връчени в на-
чалото на следващата 2021 година. 

„Нека не чакаме световен ден, за да бъ-
дем добри! Светът може да е далеч по-
красив, ако се обичаме и си подаваме ръ-
ка с добро дело всеки ден“, призовават от 

ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО 

НТ ПО ИТ ДЖОН АТАНАСОВ 

 Николай Стоянов и Владимир Вълков 
от 10. „в“ клас се представиха достойно в 
поредното издание на Националния есенен 
турнир по информационни технологии 
„Джон Атанасов“. Те заеха съответно 6. и 7. 
място в направление „Софтуерни приложе-
ния“. Турнирът се проведе на 28 ноември 
2020 г. Предвид усложнената епидемична 
обстановка и съобразявайки се с последни-
те заповеди на министъра на здравеопазва-
нето и на министъра на образованието и 
науката, участието бе дистанционно. Орга-
низатори на турнира са МОН, РУО – София
-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр. София. 
Николай Стоянов представи проект 
„WebOrder”, който дава възможност за ма-
сово използване на смартфон при правене 
на поръчка в ресторант или кафене. Проек-
тът е написан на Python с Django фрей-
муорк. Идеята на проекта е всеки клиент да 
може да направи избор от електронно ме-
ню, достъпно през QR код и да заяви своята 

поръчка, без да е нужно да чака сервитьор. 
Поръчката се изпраща мигновено до кухня-
та и единствената задача на сервитьора е 
да я достави до масата на клиента. Проек-
тът ще позволи оптимизация на необходи-
мия брой сервитьори в едно заведение и 
намаляване на времето за поръчка и кон-
такт между клиент и сервитьор. 
 Владимир Вълков представи проекта 
"HumanRadar", който позволява автоматич-
но откриване и проследяване на хора чрез 
видеокамера. Проектът е написан на Python 
и може да намери приложение в най-
разнообразни сфери на човешкия живот - 
оценка на пешеходен трафик, проследява-
не и анализ на поведението на клиенти в 
магазин, както и някои „горещи“ теми като 
откриване на прекомерно струпване на хора 
и неспазване на дистанция в условия на 
епидемия. 
Ръководител на учениците е Петър Стоянов 
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Симона Васи-
лева от 8. „г“ 
клас на ППМГ 
„Добри Чинту-
лов“ бе удос-
тоена с втора 
награда в На-
ционалния 
конкурс по 
народно при-
ложно изкуст-
во „От Коледа 
до Васильов-
ден“. Конкур-
сът е органи-
зиран от На-
ционалния 
дворец на де-

цата и от Министерството на образование-
то и науката и е част от Националния ка-
лендар за изяви по интереси на децата и 
учениците за учебната 2020/21 учебна го-
дина. В конкурса, който се осъществява в 
три направления: етнография, изобрази-
телно изкуство и литературно творчество, 
участваха ученици от І до ХІІ клас, разделе-
ни в три групи: 
І група – І – ІV клас 
ІІ група – V – VІІ клас 
III група – VІІІ – ХІІ клас 
Симона спечели второ място в направле-
ние „Литературно творчество“ във възрас-
товата група VІІІ – ХІІ клас с разказа си 
„Свята нощ“. Това не е единствената награ-
да за осмокласничката. Появяването и на 
всеки конкурс е белязано от високи оценки, 
които получава от журитата. Ето нейните 
успехи през 2020 година. Ето нейните успе-
хи през 2020 година: 
 ІV Международен конкурс „Моята бро-

дирана риза – 2020”, 15.09.2020 г. ху-
дожествен текст – трета награда 

 Национален конкурс „Аз и моите прия-
тели – животните” 2020, НДД, гр. Со-
фия, раздел приложно изкуство –
 втора награда 

 Национален литературен конкурс 
„Неразказани истории на един ловец 
на приключения”, гр. Сливен, 
23.09.2020 г. , проза – трета награ-
да 

 Седемнадесети литературен конкурс 
„Мария Смилова”, 2020 г., проза –

 първа награда 
 Петнадесети НК за литературно твор-

чество и компютърна рисунка 
„Морето, морето, морето…”, ЦПЛР – 
Общински детски комплекс, гр. Варна, 
2020 г., раздел компютърна рисунка -
 поощрителна награда 

 Творчески конкурс посветен на приле-
пите, Сдружение „Зелени балкани”, 
10. 2020 г., раздел литература –
 втора награда 

 Национален ученически конкурс „Тоз, 
който падне в бой за свобода, той не 
умира”, 24.10.2020 г., гр. Сливен, кате-
гория Есе – втора награда 

 „Аз обичам Черно море”, НДД, Общин-
ски детски комплекс, гр. Несебър, 
31.10.2020 г., раздел проза – първа 
награда 

 ХІІІ Национален ученически конкурс 
„Стоян Михайловски”, 01.11.2020 г., гр. 
Русе, раздел литературно творчество 
– втора награда 

 VІІ Национален конкурс „Национален 
парк „Рила” – познат и непознат”, 
МОН, НДД, гр. Благоевград, 2020 г., 
раздел есе – поощрителна награда 

 Конкурс посветен на християнски 
празник „Въведение Богородично”, 
Пловдивска света митрополия, 
20.11.2020 г., раздел разказ – втора 
награда 

 Първи национален конкурс за рисунка 
и литературна творба посветен на Ни-
кулден, 06.12.2020 г., Община Бургас, 
Народно читалище „Фар – 1946”, лите-
ратура – първа награда 

 Първи национален конкурс за рисунка 
и литературна творба посветен на Ни-
кулден, 06.12.2020 г., Община Бургас, 
Народно читалище „Фар – 1946”, диги-
тална рисунка – първа награда 

 Национален конкурс по народно при-
ложно изкуство “От Коледа до Васи-
льовден” 2020 г., НДД, гр. София, раз-
дел литературно творчество – проза –
 втора награда 

 Конкурс за оригинално коледно поже-
лание „Коледна магия”, гр. Сливен, 
2020 г. – първа награда 

СИМОНА ВАСИЛЕВА—8 КЛАС 
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Продължава от стр. 3 

...Минахме през чистилището 

на низки страсти, егоизъм и 

лицемерие. Подредихме ду-

шите си и сега в душата тай-

ник връх взе доброто. Нау-

чихме се да се радваме на 

малките неща – разходка в 

парка или планината, добра 

дума, споделена с приятел, 

хубава книга, прочетена след 

дълго време на отлагане поради липса на вре-

ме. Помирихме се и с него, вездесъщия пове-

лител на човечеството – времето. Все бързах-

ме, все се надпреварвахме със себе си, все 

искахме да направим нощта ден, за да постиг-

нем целите си. Най-после разбрахме, че няма 

нужда и от тази надпревара. Научихме урока, 

който ни даде животът. Вече можем да влезем 

в новата година. Не съм с розови очила и няма 

да кажа, че всичко ще е идеално, но знам, че 

ще се справим. И подкрепата ще идва от са-

мите нас. В няколко несъвършени изречения 

ще се опитам да подредя пъзела на 2021 г. 

Цветовете в него съм ги избрала – ярки, прек-

расни, слънчеви. Всяко от парченцата ще под-

реждаме ние, ще броим до 12, колкото са и 

месеците в нашата година. Януари – ще си 

изберем път, не предопределен от другите, а в 

съзвучие с нашите лични потребности. Февру-

ари – Малък Сечко ще ни накара да се замис-

лим за малките големи неща в живота. Ще 

разберем, че нищо човешко не ни е чуждо, и 

ще обичаме от душа и сърце. Март – в първи-

те цветя на пролетта – кокичетата – ще видим 

чистата радост от това, че ни има, че сме ИЗБ-

РАНИ ДА БЪДЕМ в този живот. Април – някои 

дни са по-добри от другите, така е и с месеци-

те. Това са очевидни неща, но ние ще се нау-

чим да разбираме и очевидното, което до този 

момент сме пренебрегвали. През май като фе-

никс от пепелта животът отново ще се преро-

ди, а ние, съвършените несъвършени човеци, 

мъдро ще клатим глави и ще се радваме, че 

животът не може да спре. Юни – сприятелени 

със себе си и с другите, ще обмисляме бъде-

щи пътешествия. Някой скептик може да се 

намеси и да каже: Ами ако не може да се пъту-

ва? Ако пак си седим вкъщи? Веднага ще му 

отговоря: Може да се пътува и със сърцето. 

Неизбродими са пътищата на ума… Юли – 

слънце, топлина, приятели, светът е за тези, 

които обичат. Опиянени от слънцето, в топла-

та прегръдка на морето, ще се целуваме с 

вълните, ще изпращаме лодките и ще рисува-

ме бъдещето – не на бял лист, не с молив или 

акварел, а с нежността на пръстите, запомни-

ли едно докосване; с нежността на сърцето – 

запечатало хиляди спомени. 

Август – месеците ще са ни научили да разго-
варяме със себе си и с другите, ще сме откри-
ли нови хоризонти, които да бъдат наша подк-
репа, когато времето започне да плаче и да 
рони златни сълзи (разбирай, когато дойде 
есента). За септември още поетът (Гео Милев) 
е казал: Септември ще бъде май! Ще бъде, 
защото в нашите ръце е животът, от нас зави-
си дали ще го погледнем навъсено или с ус-
мивка. Аз избрах усмивката – предлагам и ти 
да направиш същото. Тя е силно оръжие. Ок-
томври – ще събираме топлина за студените 
дни, защото, когато на душата е топло, ще е 
топъл и денят ни. Ноември – мъдро и хармо-
нично ще се подготвим за равносметката на 
изминалата година. Декември – последната 
част от пъзела. Дванадесетата житейска крач-
ка, последна за 2021 година, но подготвяща ни 
за следващата ни лична година на върхове и 
спадове. Дванайсет крачки, в които, както вся-
ка година, се учихме да обичаме, да се борим, 
да постигаме целите си. Научихме поредния 
урок, срещнахме нови приятели, бяхме себе 
си! Това е прогнозата… за да я има, трябва да 
се вгледаме в света, който ни заобикаля. Рис-
кувам да бъда обвинена, че съм твърде пози-
тивна. Знам, че не може като с вълшебна пръ-
чица злото да си отиде, но също така знам, че 
само така – ведро и с добро чувство – ще мо-
жем отново да се върнем в училище, където 
шумът от детската глъч ще гали душите и ще 
радва. Ще можем с моите най-прекрасни ак-
тьори отново да излезем на сцената, за да 
направим това, което най-много обичаме – да 
изиграем спектакъла на живота си (правим го 
всяка година, а миналата само репетирахме и 
ние си бяхме публика, но пак бяхме щастливи, 
че нещо направихме). И накрая ще завърша с 
думите, употребени от мой ученик в негова 
публикация, думи от мъдра и вечна книга – 
всички знаем, че и да влезе мъка да пренощу-
ва, пак радост идва сутрин. Така е – нека мъ-
ката да си отива и да даде път на доброто. Да 
живеят утрините! С пожелание да посрещаме 
с усмивка предизвикателствата – здрава и ус-
пешна 2021 г.!  

Веселина Симеонова—ст. Учител по БЕЛ в ППМГ 

ПРОГНОЗА НА ВЕСЕЛИНА СИМЕОНОВА ЗА 2021 Г. 



НИКОЛАЙ БЪЧВАРОВ – ЛЮБИМЕЦЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ  
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Той е участвал в мач от турнира УЕФА срещу 

немския „Кайзерслаутерн”. Още на 17 години 

дебютира с отбора на Сливен в А група. „Беше 

срещу отбора на Локомотив – Пловдив, който 

победихме”, спомня си днес Николай Бъчваров. 

На Никулден той приема поздрави от своите 

близки, но и от много бивши и настоящи учени-

ци на ППМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, където 

Бъчваров е учител по физкултура вече четвърт 

век. „Заниманията със спорт и завършването 

на ВИФ при мен бяха естествено продължение 

на пътя на баща ми, който също беше учител по 

физкултура.”, казва Бъчваров. 

Въпреки че е професионален футболист в елит-

ната група на България, той успява да завърши 

с пълно отличие Гимназия „Добри Чинтулов” и 

продължава обучението си във ВИФ „Георги Ди-

митров” по специалностите „Футбол” и „Учител 

по физкултура”. Най – големите си успехи във 

футбола днешният учител постига в някогашния 

студентски футболен отбор „Академик”. Именно 

там той завършва на четвърто място в А – група 

и играе мач от турнира за купата на УЕФА. През 

1983 г. Николай Бъчваров се завръща за поло-

вин сезон в отбора на Сливен, след което играе 

в „Загорец” – Нова Загора и „Светкавица” – 

Търговище, където за 13 години има 350 мача, 

а със своите 70 гола се нарежда на четвърто 

място във вечната листа на тима. 

От 1995 г. Бъчваров е учител по физкултура в 

ПМГ „Добри Чинтулов”. „Работата с младите хо-

ра ми носи истинско удоволствие. Въпреки че 

нямаме най – добрите условия за закрити тре-

нировки, в Гимназията постигнахме много успе-

хи с различни отбори. 

През 2017 г. нашият отбор по лека атлетика за 

девойки участва на световно първенство, а де-

сет години по-рано отново девойките ни стигна-

ха до световно първенство по баскетбол. Неиз-

менно отборите на Гимназия са участници във 

финалите на ученическите игри, а волейболисти-

те ни бяха републикански шампиони”, припом-

ня учителят. Който не крие, че се ядосва от ло-

шата дисциплина и безотговорността. 

„Дисциплината е в основата на всеки успех в 

спорта и изобщо в живота”, категоричен е Нико-

лай Бъчваров. Той се чувства истински щастлив 

с победите и призовите места на учениците от 

Гимназия „Добри Чинтулов”. Любимото му вре-

ме са разходките и посещенията на непознати 

места със съпругата му Виолета. Двамата оби-

чат да обхождат околностите на Мюнхен, където 

като психолог работи дъщеря им Камелия. 

Автор: Г. Мангинов 



 

С ТРАНИ ЦА 8  

 

ГО ДИ НА 4    

 Чуй! Звънчета звънят, някой пристига 
с голяма шейна. Ето, спира върху снега и 
поздравява ме топло и благо. С усмивка ши-
рока и бузи зачервени, с голямо сърце и топ-
ли ръкавели, хваща ръцете ми и ми прошеп-
ва: „Защо не спиш дете, късно е вече?” Сър-
цето ми лудо бие, как да му кажа, че в меч-
тите ми най-силни и искрени съм го чакала 
тук до елхата. И с очите си да го зърна съм 
искала. Да му дам топлото мляко, силите 
негови да възвърна и силно да го прегърна. 
Старецът добър и благ измъкна от чувала 
вълшебен дар за мене, чакан и така желан. 
Та той беше така красив! Нима направен от 
джуджетата мили? Опакован прилежно, с 
панделка червена, голяма. Подаде ми го и 
ми каза: „Весела Коледа, мило дете! Нека 
всичко около теб бъде така специално, както 
е тази нощ. Късмет да имаш не само от пит-
ката, но и от живота. Мечтите ти нека се 
сбъднат с усмивки. Приятели верни по пътя 

да срещнеш към най-епичните приключения. 
И чуй ме, дете, запомни. Трудно е днес и 
сега и с предизвикателства тежки ни изигра-
ва животът, но бъди силна и смела, никога 
не се предавай, бори се и бъди, а аз ще съм 
с теб, не забравяй. Помагай и любов пода-
рявай!” Аз стоях и слушах омаяна, зашеме-
тена. Не бях чувала нещо по-мило и краси-
во. Успях само да кимна с глава и старецът 
мил ме разбра. Целуна ме по челото и каза: 
„Трябва да тръгвам, очакват ме още хиляди 
деца по света. Благодаря ти за топлото мля-
ко.” Качи се в шейната и полетя към небоск-
лона, изпъстрен със звезди. Аз помахах с 
усмивка искрена. Мечтаех за този ден от го-
дини, но не, не за подаръка, а за деня, в кой-
то Дядо Коледа, мил и красив, ще ми даде 
сили, ще ми пожелае всичко, което сърцето 
ми да изпълни с доброта и надежда. А сега 
ти казвам и на теб. Запомни! Всичко, което 
ми пожелаха в тази приказна нощ, нека ти 
бъдат лъча светлината в мрачния ден. Нека 
ти помагат и дават кураж в трудните момен-
ти и да ти напомнят, че вълшебствата и доб-
ротата са навсякъде около нас! ВЕСЕЛА, 
ВЕСЕЛА КОЛЕДА! 

Автор: Симона Василева  
8. клас 

КОЛЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ  

ПРАЗНИК, ВЪПРЕКИ... 

Празник идва... Въпреки предизвикател-
ствата, въпреки необходимостта да го 
посрещаме по различен начин. Той носи 
обаче така нужния ни лъч светлина в 
изолацията и хаоса от негативизъм. 
Младежи и девойки от ППМГ „Добри 
Чинтулов“ отправят пожеланията си към 
всички нас с надежда за нова нормал-
ност. Младостта е мъдра в усета си да 
намери и да даде оптимистичната визия 
за утрешните ни дни. С ентусиазъм и ус-
мивка възпитаниците на гимназията от 
клуба за занимания по интереси 
„Училищна телевизия“ с ръководител 
Ирена Желязкова, учител по български 
език и литература, поднасят своя Коле-
ден дар за всички нас. С почти професи-

онални умения Цветилин Цветилов, уче-
ник от 12. клас, събра в клип послания за 
здраве и вдъхновение. 
Ето техния дар: 
https://youtu.be/-lsNomiyHT0 

https://youtu.be/-lsNomiyHT0


БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
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Клубът на ППМГ" Добри Чинту-
лов" към Български Младежки 
Червен Кръст Сливен се включ-
ва активно в акциите, организи-
рани в областта. Проведе се 
акция в училище по повод 1 де-
кември- Световен ден за бор-
бата със СПИН, където се раз-
даваха предпазни средства, 
червени лентички и флаери със 
съвети за безопасен полов жи-

вот. Проведени са и акции 
свързани с прилагането на пър-
ва долекарска помощ.  

ШЕСТОКЛАСНИЧКА ОТ ППМГ – СЪАВТОР НА МАТЕМАТИЧЕСКИ 
СБОРНИК 

Мариана Димитрова от 6.б клас е съав-
тор на излезлия в края на миналата ка-
лендарна година сборник със задачи по 
математика. 
В края на 2020 година 16 млади матема-
тици от 1. до 5. клас станаха съавтори на 
сборник със задачи по математика. Де-
цата са членове на клуб „Математически 
таланти“, а ръководител на проекта е 
математикът Любомир Любенов. За 
празниците сборникът беше изпратен 
специално на проф. Минко Балкански, 
който това лято лично връчи отличията 
на българските млади таланти в седмия 

международен тур-
нир „Математика без 
граници“. 
Сборникът стана ре-

алност след прове-

дено обучение през 

миналата година. На 

финала на обучение-

то в Стара Загора 

участниците предс-

тавиха и свои автор-

ски задачи, които ве-

че са част от сборника. 

АЗ –  ПРОГРАМИСТЪТ 
Декември месец 2020 г. се проведоха две on-line срещи с ученици от 10д, 11в, 

11г и 11д на тема дигита-
лен маркетинг. Ученици-
те имаха възможност да 
се срещнат с Алексан-
дър Иванов (лектор от 
Софтуни), който разказ-
ва за трудния си път да 
стане CEO на дигитална 
компания и  отговори на 
всички въпроси, които 
имаха учениците.  
Събитията се организи-

раха от Таня Стоянова и 

Силвия Янкова.  



С ТРАНИ ЦА 10 ЗАГЛ АВ И Е НА БЮЛЕТИ НА  

 Грамота за отлич-
но представяне и ме-
дал заслужи Владимир 
Вълков от 10. „в“ клас в 
Двадесет и първата 
ученическа конферен-
ция (УК’21) на УчИМИ.  
С грамоти за много 
добро представяне са и 
учениците Николай 
Стоянов от 10.“в“ клас, 
Йордан Попов и Мар-
тин Колев от 12. „г“ 
клас на ППМГ. 

 Владимир Вълков 
представи проекта 
"HumanRadar", който 
позволява автоматично 
откриване и проследя-
ване на хора чрез виде-
окамера. Николай Сто-
янов представи проект 
„WebOrder”, който дава 
възможност за масово 

използване на 
смартфон при правене 
на поръчка в ресторант 
или кафене. Ръководи-
тел на двамата учени-
ци е Петър Стоянов. 

 Йордан и Мартин 
представиха проект - 
"Нутриспорт-фитнес по-
мощник” – приложение, 
чиято основна цел е да 
помогне на своите пот-
ребители да следят 
прогреса си при трени-
ровка, да организират 
своя режим на тренира-
не, независимо дали 
тренират в домашни 
условия или във фит-
нес зала. Приложение-
то помага при изготвя-
не на хранителен ре-
жим, който да устройва 
напълно потребителя и 

да включва богат избор 
от менюта и ястия. Два-
надесетокласниците 
получиха и отлични 
оценки за прием във 
ФМИ на ПУ „П. Хилен-
дарски“ за учебната 
2021/2022 година.  Ръ-
ководител на ученици-
те е Виолета Балтова – 
ст. учител по информа-
тика и ИТ в ППМГ. 

 Двадесет и пър-
вата ученическа конфе-
ренция (УК’21) на УчИ-
МИ се проведе онлайн 

на 16 и 17 януари 2021 
г. В конференцията 
участваха 48 ученици, 
които представиха 8 
проекта по математика 
и 32 проекта по инфор-

матика и информацион-
ни технологии. 

ПОРЕДНИ УСПЕШНИ ИЗЯВИ 
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Учениците Виктор Алтънов, 
Питар Георгиев, Симеон 
Стоянов и Стамен Иванов 
от 11. „д“ клас работиха ка-
то екип „Млади чинтулов-
ци“ в ежегодното състеза-
ние SoftUniFest 21, органи-
зирано от СофтУни на 17 
януари 2021 г. Поради епи-
демиологичната обстанов-
ка, то се проведе изцяло 
онлайн. Тази година участ-
ниците от ППМГ работиха 
в 

категорията „Дизайн и кри-
ейтив“. Беше зададена те-
ма, която в рамките на 
шест часа трябваше да бъ-
де разработена и след то-
ва защитена. В тези някол-

ко часа мом-
четата подре-
диха идеите 
си и разрабо-
тиха проект 
за 
(бъдещата) 
платформа за 
инфлуенсъри 
#TagMe. Кон-
куренцията 

им беше многобройна и 
силна, но те се класираха в 
челната десетка. 

Състезанието събира на 
едно място хора с интере-
си в програмирането, диги-
талния маркетинг и дизай-
на, за да премерят сили в 3 
категории: Дигитален мар-
кетинг, Дизайн и криейтив и 
Програмиране. 

Ето какво споделиха мла-
дежите от ППМГ за своята 
разработка: 

„ #TagMe, мобилното при-
ложение, което няшият от-
бор разви като идея, е да 
се направи платформа за 
всички инфлуенсъри, мяс-
то, където те да могат да 
показват това, което създа-
ват. Платформата ще има 
за цел инфлуенсъри с вся-
какви таланти от различни 
сфери да показват това, в 
което са най-добри и да 
бъдат сравнявани с други 
състезатели, които имат 
сходни таланти с техните. 
Ще бъдат организирани 
състезания всяка седмица 
в различните области на 
талантите (влогинг, арт, 
вотография…)- Те ще кач-
ват своите работи в плат-
формата TagMe и потреби-
телите ще имат право да 
гласуват за своя фаворит. 
Ще се провежда и надпре-
вара за инфлуенсър на 

седмицата, който ще бъде 
човекът с най-много харес-
вания на своя пост. Побе-
дителите получават рекла-
ма, а занапред, ако идеята 
се развие, могат и да полу-
чават парична награда. За 
да станеш инфлуенсър в 
TagMe и да участваш в 
седмичните състезания, 
ще ти бъдат нужни опреде-
лен брой последователи 
(например над 10,000+ ). В 
противен случай си потре-
бител, който може да качва 
в приложението свои сним-
ки, клипове и други креа-
тивни идеи. С постоянство 
във времето натрупваш 
последователи и харесва-
ния, докато не се превър-
неш в един от инфлуенсъ-
рите.“ 

Поздравления за дебюта 
на учениците, които пока-
заха, че могат и знаят! Про-
дължавайте в същия дух, 
искайте, работете и се раз-
вивайте! 

Наставник на учениците е г
-жа Силвия Янкова, старши 
учител по информатика и 
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Ученически бисери по време на онлайн обучение 

 Камилите издържат дълго в пустинята, защото имат 
вода в бъбреците. 

 Баба Илийца не обръща внимание на факта, че е жива. 

 И защо баба Илийца не оставя детето директно в лодка-
та. Ами така тя може да го настъпи, докато вади кола.... 

 Баба Илйца захвърля детето си в реката и започва мъжки 
да се бори с кола. Но детето не е умряло! То само се прес-
трува! 

 Нашите прадеди са живели в колиби. Те не са имали дрехи, 
ризи, нищо освен една дупка, за да излиза пушека. За да си 
създадат семейство те са разполагали само с един съв-
сем примитивен инструмент. 

 По време на фараоните, живите са балсамирали мъртви-
те, за да не се отегчават. Мумиите са мъртъвци, на кои-
то са извадени вътрешностите, но те не са умрели от 
това. 

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

 Докато спартанците ходели на война, жените им раждали 
деца. За тази цел те били тренирани от най-ранна въз-
раст.  

Фото: Ралица Петкова 
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Който желае да му бъдат публикувани 

материалите в училищния вестник, може 

да ги изпрати на следният имейл:  

vestnik_buditel@abv.bg 

За вестника можете да: 

 изпращате новини; 

 интервюта; 

 отразявате културни събития; 

 пишете отзиви за каквото и да 

било; 

 изразявате гледна точка; 

 напишете реклами; 

 поздравите някого; 

 споделяйте вицове и анекдоти. 


