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Година 3, Брой 1 

На 15 септември бе открита 
новата учебна 2019/2020 година. 
На церемонията по случая, която 
се проведе в двора на 
гимназията, учениците от V и VIII 
клас положиха свойте клетви към 
училището, а директорката 
госпожа Милева им пожела 
успешна година. 

След това всички ученици 
влязоха в класните си стаи за 
своя първи час на класа за 
учебната 2019/2020 година.  

 



ППМГ стана част от Знам.бе - Образователно Турне 2019. 
На 13.11.2019 г. Ангел Георгиев - учител и част от софтуерната компания Mu-
sala soft и един от създателите на znam.be гостува в ППМГ "Добри Чинтулов", 
където се срещна с ученици от различни класове за да им помогне да разберат 

за професиите на бъдещето и коя е най-близка до техния профил. В двора на 
училището бе разположен кемпер, където учениците попълваха въпросник, 
който да покаже евентуалния път на развитието им.  
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Знам.бе 

От 15 до 17 ноември 2019г. в гр. Копривщица 
се проведе XII Национално състезание за 
ключови компетентности по природни науки. 
Темата тази година е „Климатичните промени“. 
Всяка област участва с двама ученици от 5 до 9 
клас. Единият представител на Област Сливен 
беше Бояна Баева, ученичка от 9 в клас на 
ППМГ „Д. Чинтулов“ гр. Сливен. Отборите, 
съставени от ученици от различни класове и 
области, решаваха 4 теоретични и 2 практически 
задачи от областите физика, химия и биология. 
Бояна се справи отлично с представянето на 
задачата „Човекът, океанът и коралите“. 
Състезанието е нестандартно, изисква богата обща 
култура и задълбочени познания по природни 
науки. Учениците работят в екип с непознати. 
Обогатяват своите компетентности в различни 
направления. 

Представянето на Сливен за пореден път беше 
много добро.  

Национално състезание за ключови 
компетентности по природни науки  



 

  

ППМГ „Добри Чинтулов“ е вписана в списъка на 

иновативните училища от 2017 г. Периодът на иновацията, 
предложена през 2017 г. е три учебни години. През тази 

годна училището участва в НП на МОН „Иновации в 

действие. Програмата дава възможност за обмен на 
иновативни училищни практики, чрез контакти и 
посещения, между училища-партньори от цялата страна. 
Основна цел на проекта е да се повиши качеството на 
образователния процес чрез увеличаване на 
интерактивността и активната включеност на учениците, посредством иновативни 
педагогически методи, както и употребата на дигитални средства и информационни 
технологии в обучението.  

На 18. октомври ППМГ „Добри Чинтулов“ гр. Сливен посети партньорско иновативно 

училище ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали, на 24 и 25 октомври 2019 г. партньорите от ЕГ гр. 

Кърджали върнаха визитата в ППМГ. През първия ден се осъществи съвместно посещение с 
ученици и учители от ЕГ "Христо Ботев" гр. Кърджали на крепостта „Туида“ и бе представен 
проекта „Музеите като образователна среда“, практическо занятие на тема „Един ден в 
средновековния град”.  

Иновации в действие 
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На следващия ден гостите посетиха музея на 
Чинтуловата гимназията, където разгледаха 
историческата и природонаучната част, както 
и старопечатната литература с която 
разполага училището. Докоснаха се отблизо с 
богатата история на гимназията. Разходиха се 
из гимназията, след което се запознаха с 
успешната работа по проект „Иновативно 
училище“. Показани бяха филм за иновациите 
в гимназията, клубовете по роботика и 
практични финанси, интерактивен подход за 
изучаване на езиковите норми "Ловци на 
грешки", както и книгите „Езикът на 
растенията“ и „Традиции при изучаването на 
природни науки в гимназия „Добри 
Чинтулов“. В неформална обстановка и преки 
разговори учители и ученици от двете 
училища заедно споделиха опита и 
впечатленията си от работата в областта на 

иновациите. Гост на партньорската среща бе 
г-жа Веселина Бонева – Старши експерт по 
чужд език и майчин език в РУО – Сливен.  



Мария 
Кабаджова е на 
11 години, учи в 
5 ,,а“ клас в 
ППМГ „Добри 
Чинтулов”. 
Наскоро спечели 
първо място в 
литературния 
конкурс „Моята 
мечта за родния 
Сливен”, 
организиран от 
фондация 
„Обществен 
дарителски 
фонд-Сливен”. 

Конкурсът бе част от инициативата на Фонда за 
подкрепа на талантливи деца от Сливен в 
различни творчески направления.  

Ето и разказа на Мария Кабаджова, с който тя 
стана победител във втора възрастова група в 
литературния конкурс „Моята мечта за родния 
Сливен”:   

,, Имам любима приятелка, но на скоро тя се 
премести в друг град. Родителите й казаха, че в 
Сливен нямало бъдеще. Не можели да си 
намерят добра работа, нямало добро 
образование, не успявали да водят добър и 
спокоен живот. Въобще не разбрах какво искат 
да ни обяснят възрастните. За мен и моята 
приятелка Сливен беше най-доброто място на 
света. Нашият роден град. Градът, в който 
живеем, учим, играем, намираме приятели, 
споделяме с тях хубави и лоши моменти, 
растем и мечтаем.  

 Не исках моята приятелка да заминава и затова 
решихме да уговорим родителите й да останат. 
Не помагаха нито молби, нито плач, нито 
обещания за повече отлични оценки и по-малко 
джобни пари. Въпреки всичко, което 
направихме, не успяхме да ги убедим и в края 
на лятото приятелката ми замина. Тогава се 
замислих какво може да се промени в нашия 
град, за да поискат хората да останат в него. Не 
зная какво трябва да се направи, но мога да 
помечтая. Представям си, че в Сливен има 
огромен лунапарк с високоскоростни влакчета, 
сложни лабиринти, страховита къща на ужасите 
и симулатори за виртуална реалност. Иска ми 
се да има огромни офиси и модерни заводи, в 

които възрастните да работят. Хубаво 
училище за децата с много кабинети за 
експерименти, практически занимания, 
интересни проекти и организирани 
екскурзии. Мечтая и за огромна стена за 
скално катерене, стръмни пързалки по 
Даулите и беседки за пикници в Карандила. 
Обичам красивата природа на моя роден 
град. Няма друго място в България, където 
камъните са сини, ветровете са толкова 
буйни, а прасковите са така сладки.  

 Мечтая си и хората в Сливен да са по-
добри, по-мили и по-умни. Да се уважават, 
да не се обиждат и нараняват. Иска ми се 
всеки да може свободно да изказва мнението 
си и да не се взема за по-ценен от другите. 
Надявам се в града ни да има много умни и 
успели хора, от които ние децата да се учим 
и чиито пример да следваме. От близките си 
знам, че в нашия град са живели много 
специални хора. Войводи, които смело са се 
борили за свободата на България и са 
жертвали живота си, за да живеят по-добре 
хората след тях. Творци, които са оставили 
незабравими песни, разкази, стихотворения 
и са вдъхновявали българите да се 
просвещават и да се борят за по-светло 
бъдеще. Търговци и фабрикаджии, които са 
изпреварили времето си и са направили 
Сливен един от най-модерните и богати 
градове. Спортисти, които с труд и усилия са 
спечелили важни победи и са 
разпространили името на града ни по целия 
свят. Мисля, че заради всичко това трябва да 
сме горди, че се наричаме сливналии и да 
знаем, че всеки от нас носи в себе си малка 
част от хората, живели преди нас. Надявам 
се, че също като тях, ние ще бъдем полезни.“ 

 Надявам се един ден моята приятелка да се 
завърне в нашия град. Да се разхождаме 
заедно, да говорим за трудностите и 
успехите си, да правим различни неща. 
Мечтая си и други хора да мислят като мен, 
за да бъде Сливен по-пълен, по-пъстър, по-
образован и по-страхотен. Вярвам, че това 
може да се случи, защото нашият град е 
специален. Това е градът под Сините 
камъни. Градът на ветровете. Градът на 
Стоте войводи. Градът дал на България 
първата фабрика и едни от най-
хубавитереволюционни песни. Градът на 
добри и мили хора ...“ 
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Мария Кабаджова - един от талантите на 
ППМГ ,,Добри Чинтулов“ 

(Със съкращения) 



 

По повод Деня на народните будители – 
1 ноември в сградата на Регионалното 
управление на образованието – Сливен 
бяха връчени ежегодните награди 
„Софроний Врачански“. Отличията са 
за принос в системата на народната 
просвета и се присъждат за осма 
поредна година. 

В категория „Учител на годината“ в 
гимназиален етап на образование бе 
удостоена Елисавета Коларова - ППМГ 
„Добри Чинтулов“, гр. Сливен. 
Музикален поздрав към гостите на 
тържеството отправи Добромира 
Стоянова, ученичка в 5. клас на ППМГ.   

Наградени ученици от ППМГ "Д. 
Чинтулов", гр.Сливен 
Розалина Влахова от 9."в" клас и 
Александра Громова от 9."а" клас са 
сред лауреатите на традиционния 
Национален конкурс, обявен от Първа 
езикова гимназия във Варна на тема, 
свързана с будителите, посветен тази 
година на Софроний Врачански и даскал 
Ботьо Петков. Наградите бяха връчени 
от проф. Кирил Топалов от СУ "Св. 
Климент Охридски" и от Ботевия 
наследник Боян Ботьов. Ментори на 
двете ученички са г-жа Таня Еленска и г-
жа Веселина Тонева - учители в ППМГ. 

Елисавета Коларова - учител на годината 

Наградени ученици 
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,,Многознайковци“ 

 

Ученици от 5., 6. и 7. клас взеха участие в 

първия кръг на състезанието 

„Многознаи ко” в категорията „ Аз зная 

англии ски език”. Участниците бяха 53. Те 

спечелиха 27 златни, 20 сребърни и 6 

бронзови медала. Всички получиха 

сертификати за участие. Браво, 

Многознаи ковци и успех на следващия 

кръг! Учителки на децата са Марияна 

Бонева и Галина Перфанова. 



На 10.11.2019 г. се проведе състезанието "Бобър-
България", което е част от Международното 
състезание "Бобър" за ученици в областта на 
информатиката и компютърната грамотност. 
Николай Стоянов от 9. клас зае Трето място, а 
Розалина Влахова също от 9. клас се класира на 
единадесето място сред 227 участници. Останалите 
ученици Денис Сираков от 6. клас, Давид Павлов и 
Ивайло Мъндев от 7. клас също се представиха 
достойно във своята възрастова група. Резултатите 
можете да видите на сайта на състезанието. 
Всички участници от ППМГ получиха Сертификат 
за участие в състезанието „Бобър-България“ 2019. 
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„Бобър” 

 Приключи есенният кръг на седмото 
издание на турнира „Математика без 

граници“. 
В него участваха 16 736 ученици от 1 до 12 
клас от България и 7 218 участници от 

чужбина. 
От ППМГ „Добри Чинтулов” участие взеха 
74 ученици. 

Златни медали завоюваха: 
5. клас 

Раян Деянов Камаринчев 

Виктор Христов Друмев 

Мирослав Цветомиров Павлов 

6. клас 

Денис Николаев Сираков 

Сребърни медали: 
5. клас 

Мариана Софиева Димитрова 

Иванелиа Петрова Петрова 

Георги Николаев Райчев 

Давид Ивайлов Стоянов 

6. клас 

Преслава Добринова Добрева 

8. клас 
Мария Атанасова Къчева 

12. клас 
Божидар Панайотов Андонов 

Бронзови медали: 

5. клас 

Кристина Пламенова Желева 

Добромира Иванова Стоянова 

Борис Николаев Димов 

Антонио Цветанов Русинов 

Мария Веселинова Кабаджова 

Христиана Христова Халачева 

Михаил Нанков Петров 

6. клас 

Диан Богданов Сотиров 

Андон Димитров Такев 

7. клас 

Златомир Живков Атанасов 

Ниа Данаилова Господинова 

Юлиан Динков Димитров 

11. клас 

Цветилин Петров Цветилов 

“Математика без граници” 



 

  

Световният ден за борба със 
СПИН ежегодно се бележи на 1 
декември и е посветен на 
повишаване осведомеността 
за СПИН - пандемията, причинена 
от разпространяването на 
вируса ХИВ. Доброволците от 
клуба на ППМГ ”Добри Чинтулов” 
отбелязаха този ден с ХИВ/СПИН 
информационна кампания пред 
съучениците си . 

Акция на БЧК 
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ППМГ “Добри Чинтулов” отново с Купата на   
„Ротари клуб-Сливен“ по скоростно изкачване на 

Хамам баир  

Отборът на ППМГ 
“Добри Чинтулов” 
спечели осмото издание 
на Купа „Ротари клуб – 
Сливен” по скоростното 
изкачване на Хамам баир 
по маршрут, водещ към 
паметника в местността. 
Първенците събраха 
актив от 38 точки, след 
като излъчиха 
индивидуални призьори в 
няколко от възрастовите 
групи. Това е шеста Купа 
за представителите от 
гимназията.  Диян 
Марков и Патрисия 

Илиянова за последна година участници в отбора на ППМГ с купата за 
първото място. 

Патрисия Илиянова второ място и Деница Пенева трето място! За поредна 
година и двете са на почетната стълбица. Златен медал за Петър Петров от 
8."в" клас и бронзов медал за Иван Андонов 9."д" клас.Отново две 
медалистки-Симона Николова 8.“б“-второ място и Милица Лазарова-8.“г“- 
трето място!Поздравление за всички, които участваха в състезанието! 
Благодарим за отличното им представяне, за многото медали през годините и 
пожелаваме здраве, дръзновение и бъдещи успехи! 



Коледа в училище 

Любимият ми цвят  

Вестник на младия чинтуловец  

Традиционния коледен базар на 
ППМГ ”Добри Чинтулов” се 
проведе през последния учебен 
ден на 2019 г. - 20 декември. 
Ученици от 5. до 12. клас се 
включиха със своите сладки 
творения. Парите, събрани от 
двете смени, бяха дарени за 
Димитър Щилянов и Стоян 
Стоянов.  
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Коледен базар 

Коледа - време за добрини 

Ученическият съвет на ППМГ "Добри 
Чинтулов" бе организирал благотворителна 
кампания за набиране на хранителни 
продукти и санитарни материали в подкрепа 
на дома за сираци "Св. Николай" при 
манастир "Св. Троица" в с. Нови хан през 
периода 02-06.12.2019 г. Повече от 350 кг 
храна и други дарения бяха събрани не само 
от ученици и учители, но и от родители. 

Ти си да, 

ти си моя цвят любим, 

ярък и неустоим. 

Жълт, 

защото щастие си ти. 

Оранжев, 

защото всичко в мен гори. 

Червен, 

защото страст е второто ти име. 

Розов, 

защото с романтиката улови ме. 

Лилав, 

защото владееш моите мечти. 

 

Син, 

защото живот в теб кипи. 

Зелен, 

защото символ на живота си, 

живота мой прекрасен, 

само мой и необятен. 

 

Александра Громова 

Редакционна колегия:  

Гл. редактор:  Димитър Няголов  10 клас, Христина Ангелова - ръководител на групата 

Редактори и репортери: Ралица Радева,  Илияна Стойкова,  Мария Данчева,  Преслава Стефанова, Дяариа 
Лазарова - 10 клас 

Фотография: Антония Кондева  и Ралица Петкова– 10 клас, 

Компютърно оформление и дизайн: Елена Чалканова; Иляйда Мустафа - 10 клас 

Брой 1 на вестник “Будител” е изработен от  групата за извънкласни дейности “Училищен вестник”. 

 


