
В броя четете: 

Година 4    април 2021     брой 2 

Скъпи учители, ученици, родители и при-
ятели на Гимназията! 

В условия на епидемична обстановка и 
обучение от разстояние в електронна среда 
днес отбелязваме празника на нашето учи-
лище във виртуална среда! 

Патронният празник е светъл ден за 
ППМГ „Добри Чинтулов“, която вплита в се-
бе си делото на тези, които са поставили 
началото и на онези, които продължават да 
пазят традициите и осъвременяват облика 
ѝ през годините. 

Скъпи ученици, следвайте примера на 
нашия патрон! Нека делата му водят чисти-
те ви сърца и креативни умове към успеха! 

В навечерието на празника бе обявен 
конкурс за литературна творба (разказ, сти-

хотворение, есе) и рисунка (живопис, гра-
фика, колаж) на тема: „И нека името на моя-
та гимназия да пребъде във времето чрез 
мен и чрез всеки от нас!“ 

Със средствата на изкуството, словото и 
информационните технологии възпитаници-
те на гимназията изразиха своите мисли, 
представи и творчески идеи, свързани с ми-
налото, настоящето и бъдещето ѝ и във 
връзка с нейната 143- годишнина 

Благодарим на всички, които изпратиха 
свои авторски текстове – разкази, есета, 
стихотворения и рисунки. Творбите ви  въл-
нуват, трогват и впечатляват. 

Интересът към конкурса беше голям, а 
материалите – много добри, което направи 
избора ни комисиите изключително труден. 

Творбите на от-
личените млади та-
ланти, участници в 
конкурса можете да 
разгледате в след-
ващите страници. 

Честит празник 
на всички и нека 
винаги носим в сър-
цата си любимата 
гимназия! 
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ГО ДИ НА 4    

 АПРИ Л 202 1    

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И СТИХОТВОРЕНИЕ 

В конкурса се включиха 72 ученици от 5-ти 
до 12-ти клас.  
Рисунките бяха класирани в 3 категории, 
както следва: 
 
1-ва категория: 5-7 клас 
I място: Мартин Абаджиев V

"Б"
 клас 

 
II място: Красина Недялкова V

"Б"
 клас 

 
III място: Ангела Ангелова V

"А"
 клас. 

 
2-ра категория: 8-10 клас 
I място: Вангел Христов IX

"Д"
 клас 

 
II място:  Александра Громова X

"А"
 клас 

 
III място: Марина Трифонова IX

"Б"
 клас 

 
3-та категория: 11-12 клас 
I място : Ралица Петкова XI

"А"
 клас 

С ТРАНИ ЦА 2  ГО ДИ НА 4    

Празничният дух може да усетите и с отличе-
ните литературни творби: 

Раздел стихотворение 

I място: Мариела Дюлгерова – V
"Б"

 клас, за 
стихотворението: „Моето училище“ 

II място: Николина Бойкова Бостанджиева – 
VII

"A"
 клас, за стихотворението: „Моята гимна-

зия“ 

III място: Елизабет Петрова Георгиева – IX
"Б"

 
клас, за стихотворението: „Моята гимназия“ 

Раздел есе 

I място: Цветелина Симеонова Симеонова – 
IX

"А"
 клас, за есето: „Началото на успеха“ 

II място: Мария Веселинова Кабаджова – 
VI

"А"
 клас, за есето: „И нека името на моята 

гимназия да пребъде чрез мен и чрез всеки от 
нас“ 

III място: Стефан Светославов Раднев – 
VII

"А"
 клас, за есето: „За моята гимназията - с 

любов и гордост. Гимназия Вселена“ 

МОЕТО УЧИЛИЩЕ  

Там, в сърцето на град Сливен,  

В центъра красив и дивен  

Извисява се голма сграда,  

тя за нас – децата, е награда.  

С името на Добри Чинтулов дарена  

И с завета му нас е поверена  

– Да се учим, да се борим, да градим,  

Да славим Чинтулов – човек значим.  

Природо – математическа гимназия  - 

 Там не може само със фантазия.  

Трябва да си упорит, да се стремиш,  

Мечтите си да гониш, да осъществиш.  

Учители – добри, трудолюбиви, всеотдайни  

Преподават ни науките без тайни.  

В единство към успеха ний вървим,  

Върховете на живота си да покорим.  

   Мариела Радостинова Дюлгерова, 

5. „б“ клас  

https://ppmgtv.com/image/show?refer=https%3A%2F%2Fres.cloudinary.com%2Fdje4dx1yt%2Fimage%2Fupload%2Ff_auto,q_auto%2Fv1616257510%2Fbofyrh9a8u2tiofr_20-3-2021_galleryphoto.png
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Dulgerova.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Bostandvieva.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Bostandvieva.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Georgieva.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Simeonova.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Kabadjova.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Kabadjova.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Kabadjova.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Radnev.pdf
http://pmg-sliven.com/bg/Konkursi/2021/Radnev.pdf


ГО ДИ НА  4  С ТРАНИ ЦА 3  

НАЧАЛОТО НА УСПЕХА  

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И СТИХОТВОРЕНИЕ 

 Първият ми ден в новото училище. Бях тол-
кова притеснена! От ляво до мен стояха красивите 
цветя, които мама избра за новата ми госпожа, чието 
име дори не знаех, а от дясно беше раницата ми, коя-
то скоро щеше да бъде напълнена с учебници. Не 
знаех какво да очаквам и дали ще познавам някого от 
класа си, но все пак бях щастлива, че вече ще съм в 
гимназия. Ще уча в ППМГ „Добри Чинтулов“ и ще съм 
пети клас. Дойде време да тръгваме! Слизайки от 
колата, видях толкова много ученици, които се прег-
ръщаха и си говореха. Аз не познавах никого. Натъ-
жих се, но усмивката трябваше да е на лицето ми, 
защото не исках да карам родителите ми да се при-
тесняват. В двора бяха изписани прилежно цифрите и 
буквите на класовете, всичко беше подредено и гото-
во да посрещне нас- учениците. Реших да застана в 
празното поле 5„б“. Учениците започнаха да заемат 
местата си и ето, че и на нашата буква дойде момиче. 
Тъй като на лицето й беше изписана най-голямата 
усмивка, реших да я заговоря и да я попитам за името 
й. Тя отговори с най-милия и щастлив глас, който ня-
кога бях чувала. Казваше се Мила. Може би името й 
най-добре издаваше същността й. Първият ден мина 
по-добре от всякога, имайки Мила до себе си, най-
добрата ми приятелка и до днес.  

 Защо ви говоря за първия си учебен ден тук 
ли? Това е една история, която продължавам да раз-
казвам на всяка лекция, свързана със създаденото 
приложение от нас двете с Мила. Както ви казах, чрез 
училището не само придобивате знания, за да успее-
те в живота или просто да си намерите работа. Чрез 
моето училище, в което стъпвате и вие сега, аз наме-
рих приятел, цел в живота и още повече- открих 
шанс, който помогна не само на мен, но и на редица 
хора. Стъпвайки тук, едва ли някога съм си мечтала 
да дойда и да говоря на вас, защото аз дори не си 
представях да завърша. Но ето ви един пример, че 
мечтите се сбъдват. Дори всичко да започне страшно, 
дори да имате много строги учители, трудни контрол-
ни, продължете напред. Най-важното, което научих 
беше и че никога не трябва да се отказваш от себе 
си, дори да ти налагат нещо друго или предметът, 
който учиш да не ти харесва. Просто продължете нап-
ред, бъдете устремени и винаги отстоявайте себе си. 
О, и нещо друго! Клетвата, която казвате, никога няма 
да бъде просто думи, изречени, за да мине времето 
на церемонията на 15 септември. Наистина ще пре-
бъдете, за себе си, но и за своето училище и когато 
някой ви попита, ще отговаряте с радост, че сте учили 
в тази гимназия. Чинтуловата гимназия.  

 Годините властно минаваха, ние тръгвахме 
бодро след тях. Завършихме дванадесети клас и за-
почнахме съвместна работа. Две ученички, приятел-
ки, вече и големи хора. Създадохме реалност, която 
преди години беше само мечта, затова пребъдете и 
не се страхувайте, но славете миналото си и не заб-
равяйте от къде сте тръгнали!  

 Двете с Лилия се спогледахме. „Еха, това 
беше уникална история“, каза ми тя. „Да“, съгласих се 
аз и се запитах колко общи неща можехме да имаме с 
това голямо успяло момиче. Зачудих се дали въобще 
е възможно да стигна до там, където е тя в момента. 
Загледах се в сините й очи, цветята, които държеше и 
като че ли видях щастието й, когато е видяла Мила за 
първи път. Двете се гледаха с усмивката, която успях 
да си представя от разказа й. Стоях на стола, поглед-
нах Лилия и се замечтах отново: И ние ще успеем, 
името на гимназията ни ще пребъде и чрез нас.  

Цветелина Симеонова Симеонова,  

9. „а“ клас  

МОЯТА ГИМНАЗИЯ 

В града под сините скали,  

в който вятърът не спира да фучи,  

в града, родил стоте войводи,  

под сините му небосводи  

величествено се издига  

моята гимназия любима.  

В моя Сливен е тя емблема и светилище -  

желано, обичано и необикновено училище.  

Всеки, който се стреми към знания,  

избира природо - математическата гимназия.  

И щом веднъж е сред избраните,  

с лекота ще стигне великаните.  

Да носиш Чинтулов в сърцето  

това е нещото, което  

осмисля моя крехък детски свят  

и гордост буди всеки път,  

когато името на моята гимназия  

прославя родната България.  

И нека, посяла на знанието семето,  

да пребъде тя във времето!  

Николина Бойкова Бостанджиева,  

7„А“клас  



ГО ДИ НА  4  С ТРАНИ ЦА 4  

„И НЕКА ИМЕТО НА МОЯТА ГИМНАЗИЯ ДА ПРЕБЪДЕ ЧРЕЗ МЕН И ЧРЕЗ 
ВСЕКИ ОТ НАС“  

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И СТИХОТВОРЕНИЕ 

 На всички е известно, че гимназията е 
учебно заведение, в което се получават знания, 
но за мен училището е повече от това. В гимна-
зията се сблъскам с различни предизвикателст-
ва, с разнообразни човешки характери и с нео-
чаквани житейски ситуации. В действителност, 
нещата често изглеждат като трилър или сюжет 
на екшън филм, но аз лично избирам да ги възп-
риемам като житейски уроци, от които мога да 
се поуча занапред.  

 В пети клас, когато престъпих прага на 
моето ново училище, аз се заклех гимназията да 
стане незаменима част от мен. Позволих й да 
разпали в мен буйния пламък на знанието, възп-
риех утвърждаваните принципи и традиции, 
включих се в отбора на възпитаниците на гимна-
зията и намерих там много приятели. Така неу-
сетно гимназията се превърна в значима част от 
моето ежедневие и аз вярвам, че и за в бъдеще 
тя ще остави траен отпечатък както върху мен, 
така и върху всеки от нас, защото допринася за 
изграждането ни като личности.  

 В училище се учим на много неща. Учи-
телите смятат, че най-важното, на което ни учат, 
е знанието по различните предмети на учебната 
програма, но според мен много по-важно е поз-
нанието, което получаваме за това как да бъдем 
добри и верни приятели, как да уважаваме въз-
растните и съучениците си, как да се вслушваме 
в думите на хората с различно мнение, как да 
приемаме грешките си и да се справяме с трево-
гите си, как да се държим отговорно независимо 
от личните ни желания и страхове. Моята гимна-
зия учи на всичко това. Наистина често става 
дума за трудни и неприятни уроци, но това не е 
проблем, защото винаги се намират учители и 
приятели, които да те подкрепят и да ти вдъхнат 
надежда. Мисля си, че именно чрез всичко това 
моята гимназия ще пребъде в мен, защото аз 
никога няма да забравя научените уроци и пода-
дената приятелска ръка.  

 Нашата гимназия ще пребъде не само 
във всеки от нас, но и във времето. Тя е оставя-
ла и ще продължава да оставя следи не само в 
своите възпитаници, но и в обществения живот 
на нашия град. През годините тя е била безспо-
рен културен център, възпитал и образовал мно-
го достойни за уважение личности. Но историята 
на училището ни не е само списък от известни 
учители и ученици. Тя е преди всичко разказ за 
духа на гимназията и българите, изучавали се в 
нея. Това е дух, с който всеки млад чинтуловец 
трябва да се слее, да го съхрани в себе си, да го 
закали и да го предаде чрез делата си на след-
ващите поколения.  

 За мен истинският дух на нашата гимна-
зия е преди всичко в уважението към знанието, 
което отваря очите ти към света и те кара да 

мислиш, когато нямаш отговор на въпросите, 
които си поставяш. Може би това е силното же-
лание да знаеш, което побеждава всяка несигур-
ност от факта, че не си способен да знаеш всич-
ко на света. И именно тук, според мен, има въз-
можност да си измислим свое решение, да изп-
робваме нов път и да се опитаме да тръгнем по 
него. Сигурно това е уникалната математическа 
формула на нашата гимназия - желанието да 
побеждаваш трудностите, като се каляваш в 
сложни битки и изпитания.  

 Още от преди година обещах, че и аз ще 
дам всичко от себе си според възможностите си, 
за да утвърдя доброто име на моята гимназия. 
Опитвам се да не пестя усилията си, да постъп-
вам правилно, да поемам отговорност и да се 
развивам, за да допринеса за Чинтуловата гим-
назия. Смятам това за мой дълг, защото моето 
училище ми дава много и бих искала и аз да му 
отвърна със същото. Всъщност е много просто – 
всяко посято семенце, един ден пониква и се 
превръща в хубав плод, който съдържа в себе 
си един и същ градивен материал.  

Мария Кабаджова, 6. „а“ клас  

https://ppmgtv.com/image/show?refer=https%3A%2F%2Fres.cloudinary.com%2Fdje4dx1yt%2Fimage%2Fupload%2Ff_auto,q_auto%2Fv1616257534%2Fv_mexh1obecncazm_20-3-2021_galleryphoto.png


ГО ДИ НА  4  С ТРАНИ ЦА 5  

МОЯТА ГИМНАЗИЯ  

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И СТИХОТВОРЕНИЕ 

Това е моята гимназия,  

с история пищна и богата,  

роди се в мен някаква симпатия,  

щом престъпих прага на вратата.  

  

И посади се в мен малко семенце,  

семенце на знание, благослов,  

то намери своето местенце,  

покълна и започна да расте с любов.  

  

Още щом като влязох във класната стая  

и седнах на чина си с тетрадка в ръката,  

осъзнах колко много ще науча и зная,  

колко много пъти ще се трие дъската...  

  

Колко много нощи, ще учим безумно,  

и ще изпишем стотици тетрадки  

и въпреки че някога ще ни бъде трудно,  

аз знам, че трудните победи са най-сладки!  

  

И посаденото семенце в мене,  

в мене и във всички останали,  

ще порасне през дългото време,  

защото във нас са повярвали.  

  

И чрез нас гимназията ни добре позната  

ще пребъде във времето,  

защото тя е в основата на нещата  

да порасне дърво от семето!  

  

 Елизабет Петрова Георгиева ,  

9. “б” клас  

ЗА МОЯТА ГИМНАЗИЯТА - С ЛЮБОВ И ГОРДОСТ 

ГИМНАЗИЯ ВСЕЛЕНА  

Моята гимназия е прозорец към света за много 
достойни българи, които са славили, славят и днес 
името на Сливен. Сред онези, които полагат нейно-

то начало, са Димитър Инзов, Сава Доброплодни, Д-р 
Александър Козарев, Симеон Табаков, Иван Иванов, Пенчо 
Славейков, Елин Пелин, Константин Константинов, Георги 
Джагаров, Радой Ралин, Дамян Дамянов и много други.  

Известни учители, лекари, министри, икономисти, жур-
налисти, поети, художници, музиканти, режисьори, обикно-
вени трудови хора. Различни поколения, живеещи в раз-
лични епохи, с различни разбирания, с различни амбиции, 
постижения, настояще и бъдеще, но обединени от едно 
общо начало - гимназия „Добри Чинтулов“.  

Гимназия Родина, както я нарича Дамян Дамянов в ед-
ноименната си творба. А аз бих добавил още много опре-
деления за нея: Гимназия Легенда, Гимназия Култура, Гим-
назия Стремеж към съвършенство, Гимназия Мечта, Гим-
назия Вселена. Защото тя е поставяла, поставя и днес 
здравата основа, на която се гради животът на нейните 
възпитаници. Изгражда личностни качества и ценности, 
които са гарант за успех и желание за развитие.  

ППМГ „Добри Чинтулов“ учи поколения ученици да бъ-
дат горди и свободолюбиви личности, полагащи максимал-
ни усилия и стремящи се към най-доброто. Тя създава се-
беуважение и открива пътя към сбъдването и на най-
смелите мечти.  

142 години училищна сграда със своя уникална атмос-
фера и собствен дух!  

142 години огнище на знание, светлина, възпитание и 
родолюбие за хиляди сливенци!  

142 години отправна точка на достойни граждани на 
България, Европа и света!  

142 причини да се гордея, че съм неин възпитаник!  

И днес в моята гимназия оживяват българските тради-
ции, които ме учат на родолюбие.  

Моите учителите ми дават знания за света - близък и 
далечен, умения да бъда полезен на себе си и околните. 
Възпитават в мен добродетели – трудолюбие и любозна-
телност, стремеж към доброто и красивото, честност, воля 
и упоритост.  

В моята гимназия се провеждат различни състезания и 
конкурси, в които мога участвам. Така се чувствам част от 
едно голямо семейство и виждам своето място в него.  

В моята гимназия аз открих нови приятели, които ме 
подкрепят, на които вярвам и които ме правят по – уверен. 
С тях споделям съкровените си желания, успехите, весели-
те моменти, а понякога и разочарования си.  

Моята гимназия е безценен извор на мъдрост и любов. 
Тя е уютен, вълнуващ дом, към който аз ще се завръщам 
винаги с носталгия, усмивки и мъничко тъга, когато след 
години съм вече далеч от нея, но завинаги свързан.  

Стефан Светославов Раднев,  

7„А“клас  



ГО ДИ НА  4  С ТРАНИ ЦА 6  

ПОЧИТАМЕ ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА 

 ППМГ почете паметта на Апостола на свободата. 148 години 
от обесването на националния герой и идеолог Васил Левски се на-
вършват през тази година. Венци в знак на признателност бяха поста-
вени от ученици от 9 клас на плочата изградена в памет на Михаил 
Икономов, Михаил Греков, Сава Геренов, Атанас Узунов и Пенчо Чер-
ковски – учители в класното училище и участници в комитетите, съз-
дадени от Васил Левски. Цветя пред паметника на Васил Левски на 
площада, носещ неговото име поднесоха и ученици от 8. д и 10. г кла-
сове.  

ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА СЪЗДАВАШ КУЛТУРНИ МОСТОВЕ 

Онлайн среща с преводача от китайски език Стефан Русинов се проведе на 19 февруари 
2021 г. Срещата беше планувана да се състои в зала „Май“, но заради пандемичната си-
туация бе избран онлайн формат. Организатори бяха Община Сливен, Общински съвет 
Сливен, Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания към ОбС и ППМГ 
„Добри Чинтулов“ Конкретният повод за разговора с възпитаника на гимназия „Добри Чин-
тулов“ е преводът на романа „Живи“ от китайския автор Ю Хуа, издаден от Издателска 
къща „Жанет-45“ в края на 2020 г. Стефан Русинов бе представен от Тодор Камбуров, 
учител по БЕЛ в гимназията. Разговорът засегна теми, свързани с естеството на превода, 
с китайската литература, култура и народопсихология, с предизвикателството да се пре-
вежда от език с графична система, различна от тази на индоевропейските езици. 

Стефан Русинов е роден в Сливен и завършва гимназия „Добри Чинтулов“ през 2002 г., а след това – китаистика и 
магистратура по превод и редакция в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и съвременна китайска 
литература в Централнокитайския педагогически университет в гр. Ухан (2008-2012). В момента води курс по ки-
тайска култура и художествен превод в Софийския университет. 

Преводи: 

Сборник „Един ден“ от У Цин, прев. 2013 г. 

Сборник „Изплези си езика“ от Ма Дзиен, прев. 2014 г.; награда на Съюза на преводачите за художествен превод - 
за ярко постижение на млад преводач - на името на Елена Мутева за 2015 г. 

Роман „Изтезание със санталово дърво“ от Мо Йен, Нобелов лауреат за 2012 г., прев. 2016 г.; номинация за награ-
да за превод на изд. „Христо Г. Данов“ в раздел преводна художествена литература за 2017 г. 

Роман „Къщата на улица Манго“ 
на Сандра Сиснерос, прев. 2016 
г., от английски, номинация за 
награда „Кръстан Дянков“ на Фон-
дация „Елизабет Костова“. 

Роман „Трите тела“ от Лиу Цъсин, 
част от трилогията „Земното ми-
нало“, получила престижната 
международна награда за фантас-
тика „Хюго“, прев. 2020 г. 

Роман „Живи“ от Ю Хуа. Първото 
издание на романа в Китай е през 
1992 г. През 1994 г. романът е 
екранизиран от режисьора Джан 
Имоу и печели „Гран при” на кино-
фестивала в Кан. 



СЛИВЕНСКА УЧЕНИЧКА—ПОСЛАНИК НА МАРОКО ЗА ЕДИН ДЕН 
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Симона Василева от 8-и клас на 
ППМГ „Добри Чинтулов“ е едно 
от момичетата – победителки в 
инициативата „Посланик за 
един ден”, организирана от Бри-
танското посолство. Тя бе изб-
рана за есето, което написа по 
предварително зададената те-
ма: „Ако бяхте посланик за един 
ден, как щяхте да помогнете на 
България да се възстанови след 

пандемията от Ковид-19 и по 
кои три приоритетни области 
бихте работили?“. 
Конкурсът на Британското по-
солство се организира за чет-
върта година. И тази година 
посланици в България се обеди-
няват по повод Международния 

ден на жената 8-и март и пре-
доставят възможност на моми-
чета от цяла България между 14 
и 18 години да изпитат усещане-
то какво е да си посланик за 
един ден. 
На победилите в конкурса се 
предоставят възможности за 
среща и участие в дейност за-
едно с посланик-патрон, участие 
в програма на тема добровол-

чество, участие в заключително-
то събитие на високо равнище 
през март 2021 г. 
Симона ще работи с посланика 
на Мароко в България. Тя вече 
се срещна в посолството на 
Кралство Мароко с Н. Пр. Закиа 
Ел Мидауи на 12 февруари.  

МЕДАЛИСТИ В „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ 
В края на м. януари 2021 г. се проведе зимният 
кръг на 8-то издание на Международниа турнир 
„Математика без граници“. В него участваха почти 
17 000 ученици от 19 страни: Австралия, Азер-
байджан, Афганистан, България, Виетнам, Есто-
ния, Киргистан, Казахстан, Китай, Малта, Нигерия, 
Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, 
Тайван, Турция, Узбекистан и Филипините. 
Участие от ППМГ „Добри Чинтулов“ взеха 18 уче-
ници. Половината от тях имат отличие за висок 
резултат. Ето медалистите: 

 

Златен медал: 
Денис Николаев Сираков, 7. клас 
 
Сребърен медал: 
Раян Деянов Камаринчев, 6. клас 
Бронзов медал: 
Александър Евгениев Кунчев, 5. клас 
Давуд Исмаилов Юмеров, 5. клас 
Хакан Осман Календжи, 5. клас 
Марияна Софиева Димитрова, 6. клас 
Виктор Христов Друмев, 6. клас 
Преслава Добринова Добрева, 7. клас 
Здравко Здравков Въндев, 12. клас 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ 

Националната програма „Изграждане на училищна 
STEM среда“ е насочена към училища с иновативни практи-
ки и с потенциал за развитие на иновации в областта на 
природните науки, дигиталните технологии, инженерното 
мислене и математиката /STEM/. Програмата цели създа-
ването на интегрирана учебна среда от ново поколение, 
създаване на нови училищни центрове – учебни пространс-
тва с фокус върху изучаването и прилагането на компетен-
тности в областта на природоматематическите науки. Все-
ки училищен център включва промяна на образователната 

среда /подобряване на вътрешната архитектура и обзавеж-
дането на съществуващите пространства/, учебното съдър-
жание, методите на преподаване, управлението на образо-
вателния процес. По програмата се финансират големи 
проекти за цялостни единни центрове с няколко учебни 
помещения и прилежащи общи пространства, както и малки 
проекти за трансформиране и оборудване на по-малки 
физически пространства – една или две класни стаи или 
кътове в съществуващо пространство. Целите на проектите 
са: създаване на условия за развиване на умения, свърза-
ни с творчество в дигиталните технологии; експериментал-
на работа; развиване на инженерно мислене и способности 
за решаване на проблеми; работа по проекти и задания с 

практическа насоченост в науките и технологиите. 

ППМГ „Д. Чинтулов“ ще създаде център по природни 
науки и иновации „STEM алтернатива“, който включва ре-
монт на 11 помещения, създаване на втора лаборатория по 
биология, обособяване на зони за групова работа и други. 
Проектът включва най-съвременно оборудване и обзавеж-
дане, както и разработване на учебно съдържание по теми 

с интегрален характер по природни науки. 



КОСМОНАВТИКА 2021 

ГО ДИ НА  4  С ТРАНИ ЦА 8  

На 12 април 1961 г. с космическия кораб 
“Восток” в околоземна орбита полита съветс-
кият военен летец Юрий Алексеевич Гагарин. 
Тази първа 108-минутна обиколка на Земята 
проправя пътя на човешката цивилизация в 

космическото пространство.  
 На 12 април 2021г – денят, в който се 
навършват 60 години от полета на първия чо-
век в космоса, 12 ученици от ППМГ „Добри 
Чинтулов“ взеха участие в  националния кон-
курс  „Космонавтика 2021“ в четири различни 
категории – рисунка, макет, есе, презентация. 
Освен грамота за участие от Планетарен ин-
формационен център за астронавтика, всички 
те получават и грамота със звезда на косми-
ческа надежда. 
 

5.”а“ клас – Анна Янакиева, Мириам Госпо-
динова, Велина Майсторова, Ралица Колева, 
Васил Петров, Никола Кондев, Мария Мари-
нова, Джулияна Георгиева, Янна Ангелова; 
5. “б“ клас – Мария Черкелиева, Давуд Юме-
ров,  
10. “д“ – Йоана Нанева  

ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛНИТЕ ОЛИМПИАДИ 
Английски език –3 ученици 
Бояна Боянова Баева, 10. клас 
Николай Златинов Стоянов, 10. клас 
Юлиана Доброславова Иванова, 10. клас 
Учител: Бонка Накова  
 
Български език и литература –1 ученик 
Изабел Иванова Иванова, 11. клас 
Учител: Веселина Симеонова  
 
Биология и здравно образование –1 ученик 
Грациела Иванова Златанова, 11. клас 
Учител: Людмила Йорданова  
 
Математика –1 ученик 
Денис Николаев Сираков, 7. клас 
Учител: Венета Кирова  
 
Астрономия –2 ученици 
Ния Данаилова Господинова –8. клас 
Златомир Живков Желев –10. клас 
Учители: Марияна Аврамова, Кети Маринова  
 
Немски език –1 ученик 
Теодора Тодорова Кацарова, 8. клас 
Учител: Мария Станкова  

 
География и икономика –2 ученици 
Андон Димитров Такев –7. клас 
Александър Величков Йовчев –10. клас 
Учител: Милена Илиева  
 
Лингвистика –2 ученици 
ВасилИвановНиколов,11. клас 
РозалинаИвановаВлахова, 10. клас 
Учител: Таня Стоянова 
 
История и цивилизация –3 ученици 
Андон Димитров Такев, 7. клас 
Розалина Иванова Влахова, 10. клас 
Цветилин Петров Цветилов, 12. клас 
Учители: Лилия Боярова, Алеко Стойчев, 
Цветалина Топракчиева  
 
Очакват се резултати от олимпиадите по 
гражданско образование и информационни 
технологии. 



С ТРАН И ЦА 9  ГО ДИ НА 4    

 

КАКВО ПРАЗНУВАМЕ? 

Великден, смятан за най-големия християнски празник, всяка година 

озарява дома на българското семейство. На този празник 

християнската религия чества връщането на Исус Христос към живота 

на третия ден, след като е разпънат на кръста и погребан.  

Празнуването на Великденските празници по света има различни 

обичаи според народните вярвания и предания. Яйцата, козунака и 

агнето са три от основните елементи на великденската празнична 

трапеза. Всяка година традицията повелява яйцата да се боядисват на 

Велики четвъртък или Страстната събота.  

ВЕЛИКДЕН – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И РИТУАЛИ 

КАК ДА БОЯДИСАМЕ И УКРАСИМ  

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ЯЙЦА?  
Боядисване с естествени багрила  

Какво по-хубаво от това да се върнем във времето на бабите и дядовците 
ни, когато сегашните бои не съществували. Те са получавали багри от съв-
сем естествени материали и с това предложение ще ви докажем, колко 
красив може да е резултатът. Необходими са ви: яйца, обелки от стар лук, 
червено зеле, цветя и листенца, тънки найлонови дамски чорапи. Притис-
нете желаното цветче или листенце към суровото, все още, яйце и обгър-
нете с чорапчето, като се стремите да увиете колкото се може по-плътно. 
След това завържете чорапа, за да не се размести желаният естествен 
орнамент. Пригответе си две тенджери, в едната наредете люспи от стар 
лук, а в другата листа от червено зеле. Наредете яйцата между люспите и 
зелето и залейте с вода. Поставете на огъня, изчакайте водата да кипне и 
отдръпнете тенджерите от котлона. Тук е моментът да ви вдъхновим, как 
да постигнете и други багри: 
Червено: червен лук, ягоди, червени боровинки 
Светло зелено: листа от спанак 
Жълто: портокалови и лимонови обелки, моркови, семена от целина, стри-

та куркума 

Светло синьо: боровинки 
Светло кафяво: силно кафе 
 

Необходими продукти  

1 кг пресято брашно 

6 яйца 

250 мл мляко 

330 г захар 

80 г мая 

200 мл масло и олио 

Ванилия 

1 ч.л сол 

Лимонова кора  

1 бр. яйце за намазване 

Великденските рецепти на Катето Евро: Празничен козунак без месене 

Начин на приготвяне: 

В огнеупорен съд смесваме топлото прясно мляко, 2 с.л. захар, 2 с.л. 

брашно и натрошената мая. Разбъркваме хубаво, покриваме съда с 

кърпа и слагаме във фурната на 45-48С да се активира маята за 10-15 

минути. Разтопяваме маслото с олиото. 

През това време в друг съд разбиваме яйцата, захарта, лимоновата 

кора и ванилията. Към вече готовата мая прибавяме сместа с яйцата и 

поохладеното масло. 

Към тази смес прибавяме по малко от брашното (пресято 2 пъти с 1 

с.л. сол), като бъркаме с ръка. При необходимост се прибавя още мал-

ко брашно. Тестото трябва да остане доста меко. Прехвърля се на наб-

рашнена повърхност, за да се доомеси, но се внимава да не стане твърдо. Получава 

се меко, лепкаво тесто. 

Слага се в намазнена купа, намазва се отгоре с олио, покрива се с кърпа и се слага 

пак във фурната да втасва на 45-48С за около 1 час. 

Тестото е утроило размера си, слагаме го на намазнена повърхност и с мазни ръце 

оформяме 3-4 козунака. 

Формите с козунаците втасват отново по познатия начин за около 30-40 минути. Отго-

ре се намазват с 1 бр. яйце разбито с 2 с.л. прясно мляко и се поръсват със захар. 

Пекат се в предварително загрята фурна на 170-180С за около 35-40 минути. 
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За профил „Природни науки“ от: 
1. удвоената оценка от външното оценяване по бъл-

гарски език и литература в точки (максимален брой 
– 200 т.); 

2. удвоената оценка от външното оценяване по мате-
матика (максимален брой – 200 т.); 

3. оценката по биология и здравно образование от сви-
детелството за основно образование (максимален 
брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00); 

4. оценката по химия и опазване на околната среда от 
свидетелството за основно образование 
(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка 
Отличен 6,00). 

За профили „Математически“ и „Софтуерни и хар-
дуерни науки“ от: 

1. удвоената оценка от външното оценяване по бъл-
гарски език и литература в точки (максимален брой 
– 200 т.); 

2. удвоената оценка от външното оценяване по мате-
матика (максимален брой – 200 т.); 

3. оценката по математика от свидетелството за основ-
но образование (максимален брой – 50 т., съответс-
тващ на оценка Отличен 6,00); 

4. оценката по български език и литература от свиде-
телството за основно образование (максимален 
брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00). 

 
Максималният приемен бал за всеки от профилите се форми-

ра като сбор от: 
1. удвоената оценка от външното оценяване по български 

език и литература в точки (максимален брой – 200 т.); 
2. удвоената оценка от външното оценяване по математика 

(максимален брой – 200 т.); 
3. 2 оценки по предмети от свидетелството за основно обра-

зование (максимален брой – по 50 т., съответстващ на 
оценка Отличен 6,00). 

Общо: 500 т. 

Броят на учениците в паралелките е 26. 
 

Скала за превръщане на оценките в точки: 
Отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

Много добър 5 се приравнява на 39 точки; 
Добър 4 се приравнява на 26 точки; 
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ГО ДИ НА  4  С ТРАНИ ЦА 10  

Прием в 5. клас  

 Две паралелки 5. клас с общ брой уче-
ници 52. 

 

Прием след 7. клас   

Профил „Природни науки“ 
с интензивно изучаване на английски език 
и профилиращи предмети биология и 
здравно образование и химия и опазва-
не на околната среда – 1,5 паралелки. 
Профил „Природни науки“  
с интензивно изучаване на немски език и 
профилиращи предмети биология и здрав-
но образование и химия и опазване на 
околната среда – 0,5 паралелки. 
Профил „Математически“ 
с интензивно изучаване на английски език 
и профилиращи предмети математика и 
информатика – 1,5 паралелки. 
Профил „Математически“  
с интензивно изучаване на немски език и 
профилиращи предмети математика и ин-
форматика – 0,5 паралелки. 
Профил „Софтуерни и хардуерни нау-
ки“ 
с интензивно изучаване на английски език 
и профилиращи предмети информатика и 
информационни технологии – 1 пара-
лелка. 


