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Първият учебен ден стартира на 15 

септември както всяка година. Тази година 

започна като се събрахме в двора за 

тържествената част. Новата учебната 

2022/2023 година бе открита с тържество 

за учениците от V—XII клас. Церемонията 

се проведе в двора на гимназията, където 

учениците от  V и VII клас положиха клетва 

на „Младият чинтуловец“ и минаха под 

знамето на училището. Традицията беше 

спазена с питка, здравец и вода учениците 

прекрачиха прага на новото си училище. 

Директорката госпожа Милева им пожела 

спорна и ползотворна година. 
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След двегодишно прекъсване ”Ротари 

клуб” – Сливен, съвместно с Община Сливен, 

организира на 15 октомври 2022 г. скоростно 

изкачване “Напред и нагоре” на Хамам баир. 

За пореден път в отборното класиране отборът 

на ППМГ „Добри Чинтулов” се класира на първо 

място. 

ОТНОВО ЛИДЕРСКИ ПОЗИЦИИ 
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Най-добре представили се учениците са 

Жоана Стоянова – 5. „А“ клас, Стоян Стоянов – 

8. „В“ клас, Димитър Лапов – 11. „д“ клас. 

Всички те заеха първи места в своите 

състезателни групи. Катерина Димова от 11. „Б“ 

клас и Боян Георгиев от 11. „Д“ клас се 

класираха на второ място. Атанас Чираков от 

11. „В“ клас и Камен Канев от 9. „Г“ клас са 

трети. Милица Лазарова от 11. „Г“ клас зае 

четвърто място. 

ПЪРВЕНЦИ И В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ ПО ФУТБОЛ 

След отлична игра на финалите, с победи 

над ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ с 2:0 и над ПГХТ 

„Акад. Н. Неделчев“ с 6:0, и двата отбора на 

ППМГ „Добри Чинтулов” по футбол във 

възрастовите групи 8.-10. клас и 11.-12. клас 

извоюваха първото място и станаха за пореден 

път и в двете възрасти общински първенци. 

Общинският кръг на Ученическите игри по 

футбол приключи на 27.11.2022 г.  

Поздравление  за  прекрасното 

представяне и на двата ни отбора и на техния 

учител Николай Бъчваров! 

ППМГ СПЕЧЕЛИ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ШАХМАТ 
Отборите на ППМГ “Добри Чинтулов” се 

представиха отлично и в двете възрастови групи (5.-

7. клас и 8.-10. клас) в общинския кръг от 

Ученическите игри 2022/23 г. по шахмат, като 

извоюваха първите места.  

Поздравления за учениците Светлин 

Бакалски  – 7.а клас, Ния Парушева – 5.б клас, 

Анна Янакиева – 7.а клас и Ясен Димитров – 6.а 

клас. Поздравления и за учениците от групата 8.-10. 

клас Станимир Миланов – 10.в клас, Константин 

Петков – 10.г клас, Ивайло Мъндев – 10.в клас и 

Стасианна Попова – 10.в клас. Учители на младите 

шахматисти са Цветан Русинов и Николай 

Бъчваров.  
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СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ 

Първо място за Айхан 

Хасанов от 12.„Д“ клас, 

трето за Венелин Василев от 

11.„В“ клас, четвърто за 

Стефан Алексеев от 11.„В“ 

клас и за Мария Къчева от 11. 

„Г“ клас. Това са резултатите от 

участието на учениците от 

ППМГ „Добри Чинтулов“ в 

провелата се на 3.12.2022 г. 

Национална университетска 

олимпиада на Икономическия 

университет – Варна, за 

ученици в секции „Мicrosoft 

Excel“ и „Уеб дизайн“.  

В секция „Уеб дизайн“ Айхан 

Хюсеинов Хасанов от ППМГ 

„Добри Чинтулов“ е на първо 

място с 97 т. от 100 възможни 

и оценка отличен 6. 00. 

Валентин Атанасов и Венелин 

Маринов от 12. „Д“ също 

получиха отличен 5,75 в 

същата секция. 

 Н а  т р е т о  м я с т о 

в секция „Microsoft Excel“ с 95 

т. се класира Венелин 

Веселинов Василев, а веднага 

след него, четвърти са Стефан 

Алексеев и Мария Къчева с по 

93 т. и оценки за сертификат 

отличен 6. 00. Отлична оценка 

получи и Иван Иванов от 11. 

„Д“ клас с 88 точки. Много 

добро представяне също и за 

Айше Келешева – 11. „Г“ , 

Илкер Кула и Кристиан Иванов 

от 11. „Д“ клас в секция 

„Ексел“ и оценки много добър 

5, 25.  

ПЪРВА НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНИЯ КOНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Отлична езикова подготовка и впечатляваща 

култура за писане на есе показаха учениците от 

ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен в 

Националния конкурс за есе на английски език, 

организиран от ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр. 

Ямбол. Александър Йовчев, от ППМГ „Добри 

Чинтулов “ е на първо място в своята група /11-12 

клас/, а деветокласничката Мария Иванова 

получи поощрителна награда в групата /9-10/ 

клас. В състезанието участваха ученици от цяла 

България. То е посветено на патронния празник 

на ЕГ “Васил Карагьозов“ и на 133 – годишнината 

от рождението на Васил Карагьозов – поет и 

преводач.  

14 МАТЕМАТИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА С НАГРАДИ ОТ МТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 

Четиринадесет ученици от 5. до 11. клас на 

ППМГ Сливен бяха наградени за спечелени медали и 

отличия на Математическия турнир “Черноризец 

Храбър” на 25.11.2022 г. 

Денис Сираков от 9. клас, Раян Камаринчев от 

8. клас, Симона Павлова от 6. клас и Никол Димитрова 

от 5. клас завоюва ЗЛАТНИ медали във възрастовите 

си групи. 

Андон Такев от 9. клас, Васил Петров от 7. клас, 

Петър Халачев от 6. клас и Константин Теодосиев от 5. 

клас завоюваха СРЕБЪРНИ медали. 

Хакан Калленджи от 7. клас, Константин Радев от 

6. клас и Никол Вангелова от 5. клас завоюваха 

БРОНЗОВИ медали. 

Мария Къчева от 11. клас, Давуд Юмеров от 7. 

клас и Ралица Иванова от 5. клас бяха наградени с 

грамоти за достойно представяне. 

Поздравления, момичета и момчета! 



Петър Халачев от 6. клас, Раян Камаринчев от 

8. клас и Денис Сираков от 9. клас продължават 

със своите успехи в областта на математика. 

НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА 
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Денис Сираков завоюва златен медал в Interna-

tional Mathematics Olympiad Competition of 

Southeast Asia. 

УСПЕХИ ЗА СИМОНА 

На 1 ноември, деня на народните будители, Симона Василева от 10 „Г“ клас 

имаше възможността да присъства на награждаването, организирано от Фондация 

„Еврика“ по случай конкурса „Космосът – настояще и бъдеще“. Тя бе наградена с 

първа награда в категория „Литературни 

произведения“ за разказа си „Място под звездите“, 

посветен на космическите технологии, които всички 

ние използваме всеки ден на Земята. Още едно 

първо място извоюва десетокласничката. Тя бе 

високо отличена в престижния Национален 

ученически конкурс за литературно творчество и 

журналистика „Стоян Михайловски“ за приказка, 

която по детски начин разкрива в какво се крие 

щастието и добротата днес. 
 

 Симона грабна второ място и в конкурса 

„Куба – далечна и близка“, организиран от 

Асоциацията за приятелство „Куба – България“, СБУ, 

СБП, СБЖ, Министерството на образованието и 

науката и Посолството на Република Куба. Тя 

впечатли журито с краткия си разказ, посветен на 

красотата и тайните на перлата на Америка – Хавана, 

столицата на Куба. 
 

 Макар лятото отдавна да си тръгна, това не попречи на ученичката да се 

вдъхнови и да напише забавен разказ със заглавие „Печени чушки или море“. С него тя 

завоюва трето място в конкурса „Аз обичам Черно море“. 

В квалификационния кръг на Тайландската 

международна математическа олимпиада 

(TIMO) Петър Халачев и Раян Камаринчев 

завоюваха сребърни медали. Те се класират 

за участие във финалния кръг на 

Олимпиадата, който ще се проведе през 

месец април 2023 година. 

Освен тази награда, Раян Камаринчев спечели 

сребърен медал в SEAMO 2022 – едно от най-

трудните международни състезания по 

математика. 

Поздравления, Петър, Раян и Денис! 
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ПРИЗОВИ МЕСТА В НЕТИТ “ДЖОН АТАНАСОВ” 

Трето място завоюва Раян Камаринчев 

от 8. „В“ клас на ППМГ Сливен в Националния 

есенен турнир по информационни технологии 

„Джон Атанасов“, провел се в периода 2-4 

декември 2022 г. в гр. София. Четвърто и пето 

място в същия турнир заслужиха Златомир 

Желев и Владимир Вълков от 12. „В“ клас. 
 

 Турнирът се организира от МОН, РУО – 

София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“. 

Официални спонсори на състезанието са 

компаниите Musala soft, Sap Labs, Superhost-

ing.bg и TelebitPro. 
 

 Раян се състезава в направление 

„Софтуерни приложения“ с проект „Генератор 

на седмично разписание“, за защитата на 

който получи 81 т.  Разработката представлява 

десктоп приложение под Windows на С#, в 

което е използван генетичен алгоритъм. Сред 

тримата призьори той единствен е 

осмокласник. 
 

 Златомир се представи в направление 

„Разпределени приложения“, в което 

представи проекта си „Електронен 

Ебулиометър“ – приложение за измерване и 

отчитане на алкохолното съдържание в 

напитките, а Владимир защити проекта си 

„WiFi Tracker“ – устройство за проследяване и 

контрол на трафика. 
 

 За да участва в състезанието, всеки 

участник трябва да предостави проекта си на 

Националната комисия предварително чрез 

регистрационната система за организация на 

турнира.  
 

 Учениците са длъжни да качат цялата 

информация, свързана с проекта (изходни и 

изпълними кодове ,  документация, 

презентация и други необходими файлове) в 

интернет (dropbox.com, dox.bg, MS Sky Drive, 

Google Docs и др.) и да споделят връзката, за 

да може комисията да ги прегледа 

предварително. Предоставянето на изходен 

код на софтуерния продукт, реализиращ 

проекта, е задължително условие за 

допускането до защита. 



ИНТЕРВЮ 
С  

ЖЕНЯ 
КОЖЕВА 
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Проведохме интервю с госпожа 

Кожева - учител по химия и 

опазване на околната среда. 

Наскоро тя се върна от посещението 

си в Европейската организация за 

ядрени изследвания по известна 

като ЦЕРН в Швейцария. 

 

По какъв начин отидохте там и вие 

ли бяхте единствения представител 

от природо-математическата 

гимназия? 

-Беше обявен конкурс по документи, 

в който трябваше да представим 

работата си от последните 3 години в 

направление химия, физика и 

природни науки. От цялата страна 

бяхме одобрени само 28 учителя, 

преподаващи химия и физика.  

 

Колко време изкарахте там? 

-Прекарах там седем дни в градчето 

Церн. 

 

Как протече престоя Ви там и как 

бяхте посрещнати? 

- П о с р е щ а н е т о  б е ш е  м н о г о 

впечатляващо. Наш учен ни 

посрещна и ни разреши достъпа до 

интернет мрежата в ЦЕРН. Този наш 

български учен се занимава с 

информационната поддръжка на 

обстановките в ЦЕРН и освен това е 

физик.  

Какво успяхте да видите в 

самата централа? Какво най-

много Ви впечатли? 

-Много неща видяхме. Всичко 

ни впечатляваше. Интересно 

беше, че големият адронен 

колайдер е 27 километров 

тунел, но на четири места в този 

тунел има датчици (детектори) , 

които са тези големи установки, 

в които работят голяма част от 

нашите учени. Посетихме ATLAS 

и CMS от четирите възможни. В 

CMS е голямо участието на 

българските учени.  Там 

слязохме 80 метра под земята с 

асансьор, който се отключва с 

детектор на зеницата на единия 

ни сътрудник.  
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Какво по-точно е Хигс бозона с по-прости 

думи  ? 
 

- На нас учените също се опитаха да ни го 

обяснят по-простичко. Вие знаете, че има 

протони и неутрони в ядрото, но това не 

са всичко вътре. Протоните са изградени 

от кварки и тези кварки имат много 

хубави имена примерно- чаровен, висок, 

красив. Те са като тухлички в сграда в 

протона и трябва да има слепващ 

материал за тях. Всички са предвиждали, 

че този материал всъщност ще е бозона, 

но не са знаели кога ще може да бъде 

открит. Тук е голям плюс на нашите 

учени, защото те са участвали точно в 

експеримента, в който са предвидили 

откриването на Хигс бозон. Едни от 

участниците са нашият професор Леандър 

Литов, Иван Глушков (този, който ни 

посрещна) и Георги Анчев. Всички са 

много скромни, все едно не се 

занимават с нещо толкова велико и са 

много отворени. 
 

Бихте ли ни разказали как се държаха с 

Вас и с какво уважение Ви посрещнаха? 
 

- Бяхме очаровани. Очакването ни беше, 

че се виждаме с едни големи светила, от 

които не очаквахме да ни обърнат 

внимание. Там ние бяхме на почит. 

Чувствахме се като ученици, постоянно 

ни разказваха различни неща и ни 

казваха да задаваме повече въпроси, а 

на нас ни беше неудобно, защото 

смятахме, че някои въпроси ще им 

изглеждат глупави.  Казаха ни, че ние сме 

връзката с децата и че искат децата да 

учат, да се развиват и да поемат 

щафетата от тях.  
 

Имахте ли възможност да посетите 

контролния център на НАСА или някое 

друго съоръжение, за което да ни 

разкажете? 
 

- На НАСА не, не сме посещавали, но 

посетихме контролния център на ЦЕРН. 

Контролния център на ЦЕРН се управлява 

от българка - Жечка Цочева, която е 

изключително темпераментна дама. 



ИНТЕРВЮ  
С 

ВЕСЕЛИНА 
СИМЕОНОВА 
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Нарекохме Ви съвременен будител. 

Какво означава това за вас? 

- Отговорност, на първо място, стремеж 

във всеки един момент да бъда на 

нивото, което трябва да има един 

съвременен будител. На мен, когато ми 

кажат будител, аз винаги се сещам за 

онези възрожденци, за които ви говорим 

и в часовете по Български език и 

литература, като Паисий Хилендарски, 

Иван Вазов и редица други личности. 

Смятам, че съм далеч от тези имена, 

които са направили толкова много за нас 

и днес да можем гордо да се наречем 

българи, но моето старание е винаги да 

събудя някаква искра в сърцата на 

учениците, да се почувстват горди,  че сме 

българи, че сме наследници на такива 

велики хора и може би с присъствието и 

отношението ми към всичко мога да 

възпитавам, но далеч  от онези велики. 

Според Вас имаме ли нужда от будители 

днес? 

- Аз мисля, че всеки един човек дори и 

вие, които сте тук сте будители с това, 

което правите в този момент, със 

стремежа да видите света през вашите 

очи. Всеки един от нас носи частицата на 

будителя в себе си и стига само да 

поискаме тя ще се появи, винаги ще има 

нужда от будители.   

Напоследък се твърди, че образованието 

е повече възпитание, отколкото нови 

знания. Вие съгласна ли сте? 

- Смятам, че и двете неща са 

комбинирани. Когато предаваме нови 

знания, ние също и възпитаваме хората, 

вас, младите хора. Стремите се по 

всякакъв начин да постигнете целите, 

които сте си поставили, а целите си ги 

поставяме, когато имаме вече знания.  

Убедена съм, че вие вече имате 

представа какво искате от живота да ви 

се случи занапред, така че двете неща се 

комбинират. 
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Трудно ли се защитава мисията на 

будител? 

- Никога не съм била с тази представа 

задължително да направя нещо. Аз винаги 

съм знаела, че ще бъда учител и с това, 

което ще правя, ще се старая по някакъв 

начин да достигна до сърцата на 

учениците, които са срещу мен и е 

ежедневно, ежечасно. Не може да се 

оставим. Видите ли, стигнала съм до 

някакво ниво — оттук нататък няма какво 

повече. Не, много по-трудно е, когато 

големи надежди са възложени на теб, 

тогава човек трябва повече и повече да 

работи над себе си. Много по-лесно е, 

когато няма някакви надежди, но тогава 

за какво сме хора? 
С п о р е д  В а с  и м а  л и  м н о г о 

предизвикателства пред учителя в 

съвременното общество? 

- Има, разбира се. Във времето, в което 

живеем — на много технологии, учителят 

трябва да се старае максимално да бъде в 

крак с тези нови неща, да ги овладява и 

да може да ги приложи в практиката си. 

Какво Ви мотивира да бъдете съвременен 

будител? 

- Като застана в класната стая и видя 

очите на всички ученици, които са 

отправени към учителя — поредния учител, 

който застава пред тях в учебните часове 

и смятам, че съм длъжна да не предавам 

вашето доверие, защото всеки един от 

вас, влизайки в ролята на ученик, се 

доверява на своя учител и ние като такива 

по никакъв повод не трябва да ви 

предаваме, а напротив — да ви помагаме, 

доколкото можем да даваме знания и 

умения, които да са ви полезни за в  

бъдеще. 

Може ли да очакваме нова пиеса от 

театралната трупа в скоро време? 
- Да, театралната трупа започна своята 

работа. Нашите срещи са винаги в събота. 

Работим по цяла година, за да излезе 

постановката, която е в рамките на час, 

час и половина е плодът на това, което 

сме направили. Всъщност във всичко това 

стои изключително много работа и много 

отдаденост. Тази година ще ви накараме 

да се замислите върху много житейски 

ценности с нещо много сериозно. 
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ППМГ ОТБЕЛЯЗВА 200-ГОДИШНИНАТА НА СВОЯ ПАТРОН 
21.10.2022 

С факелно шествие ППМГ „Добри Чинтулов“ отбеляза 200-годишнината от 

раждането на своя патрон. Церемонията събра ученици и учители от гимназията, 

представители на различни организации и граждани на град Сливен. Непосредствено 

преди ритуала възпитаниците поднесоха цветя пред паметника. След това четири лъча с 

факли, носени от ученици на гимназията, тръгнаха от знакови за Сливен места и се 

събраха на централния градски площад, където бе и знамето на гимназията, носено от 

знаменосеца Николай Стоянов и om асистентките Розалина Влахова и Виктория 

Платева, всички от 12. клас. Хорът на ППМГ с ръководител Яна Бонева представи стария 

химн на гимназията, създаден през 1922 г. Благодарим и на учениците от 12. „Д“ с 

ръководител Веселина Тонева, които представиха художествената композиция "Даскал 

Добри". 

 Гости на събитието бяха кметът на Община Сливен Стефан Радев, председателят 

на общинския съвет Димитър Митев, областният управител Минчо Афузов, заместник-

кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, представители на Сливенската митрополия. 

„ГОДИШНИНАТА НИ ДАВА ПОВОД ДА ОБЪРНЕМ ПОГЛЕД КЪМ ВЕЛИКИТЕ ЛИЧНОСТИ 
НА НАШИЯ ГРАД И ТЕХНИТЕ ГЕРОИЧНИ ДЕЛА.“ 
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ПРИКЛЮЧИХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 

Ремонтът на старата сграда на ППМГ „Добри Чинтулов“ приключи. 

Обновеният обект бе официално открит от кмета Стефан Радев и 

директора Мариана Милева. 

Директорът на ППМГ „Добри Чинтулов" 

Мариана Милева благодари на ръководството 

на общината и общинския съвет, на общинските 

експерти, на архитектите и строителите, както и 

на съмишлениците на гимназията, за 

обновяването на сградата. Проектът по 

„Красива България" бе изготвен от арх. Мария 

Каразлатева. Принос към осъществяването на 

идеята имат още Росица Петрова — директор на 

РБ „Сава Доброплодни“, Дора Ескидарова, арх. 

Павлин Павлов, арх. Ирина Аврамова, Йорго 

Йоргов и Милко Йоргов, Даниел Влахов — 

възпитаник на гимназията, както и 

реализиралата проекта фирма "Гео Кри" ЕООД с 

управител Мартин Стефанов. Общата стойност 

на проекта възлиза на близо 265 хил. лева, от 

които 120 хил. са безвъзмездно финансиране. 

Останалите средства са осигурени от Община 

Сливен.  

„Ще продължим да 

инвестираме в 

образователната 

инфраструктура на 

града“, заяви 

Стефан Радев и 

подчерта, че 

желанието на 

общината е 

сливенските 

училища да са най-

добрите в България. 
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КОЛЕДЕН КУЛИНАРЕН БЛОГ 

ДЖИНДЖИФИЛОВИ СЛАДКИ 

Продукти: 

300 г брашно 

100 г кафява захар 

175 г краве масло 

8 с. л. кленов сироп 

2 ч. л. сух джинджифил 

1 ч. л сода бикарбонат 

1 капсула ванилия 

1 щипка канела 

За глазурата: 

2 белтъка 

350 г пудра захар 

2 с. л. лимонов сок 

1 ванилия 

Маслото и захарта се разбиват с миксер, докато станат на пухкава маса. Прибавят 

се содата, джинджифилът, канелата, ванилията и кленовият сироп и отново се разбърква. Слага 

се брашното и пак се разбърква, докато се получи хомогенно тесто. Оформя се като фитил, 

завива се в стреч фолио и се оставя в хладилник за около 20–30 минути да стегне. След това се 

разточва с дебелина около 0,5 см и от него се изрязват различни формички. Поставят се върху 

хартия за печене (ако са в тефлонова тава, не е необходимо) и се пекат в загрята на 180 

градуса фурна за 10–12 минути. Белтъците се разбиват с лимоновия сок, прибавят се 

ванилията и пресятата пудра захар, като се разбива на най-ниска степен с миксер (гъстотата 

може да се регулира със захар или вода). Оцветява се по желание в различни цветове. След 

като сладките изстинат се украсяват с глазурата. 

Начин на приготвяне: 

КОЛЕДНА КЪЩИЧКА 

Продукти: 

1 с.л. пудра захар 

120 г мед (течен) 

1 пак. ванилена захар  

1 бр. яйца 

250 г пшенично брашно 

1 ч.л. бакпулвер  

За украса: 

1 пак. цветни 

захарни шрифтове  

1 пак. четири украси 

за сладкиши  

50 г захарни 

конфети  

Начин на приготвяне: 

В купа пресейте пудрата захар, добавете меда, ванилената захар и яйцето и разбъркайте 

с дървена лъжица. Пресейте брашното с бакпулвера отделно. Омесете 2/3 от него в медената 

смес, а с останалата част набрашнете предварително почистения кухненски плот. Разточете от 

полученото тесто кора с дебелина 3 мм върху набрашнения плот и с помощта на шаблона 

изрежете 28 бисквитки от нея. С фуния или кръгла форма за дребни сладки (с диаметър 

приблизително 12 мм) и нож изрежете вратички. Изрежете 28 квадрата с размери 3х3 см за 

стени и 28 правоъгълника с размери 3х4 см за покрив на къщичката. Наредете изрязаните 

бисквитки върху хартия за печене. Печете 10 мин в средата на предварително загрята фурна 

на 180°С на горен и долен нагревател или на 160°С с горещ въздух.  За украса — залепете 

бисквитките с помощта на жълт  захарен шрифт, както е показано на снимката. Първо 

започнете от стените и продължете с покрива. Изрисувайте покрива с червен или зелен захарен 

шрифт и го поръсете с цветни захарни конфети.  
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КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР 

Традиционния Коледен базар се проведе на 23. 12.2022 г . в училище. 

Организатори са Ученическият съвет на гимназията. Децата се включиха с изключителна 

активност. На импровизираните щандове изобилстваше от кексове, соленки, баници, 

безкрайни вариации на традиционните коледни меденки, различни видове мъфини и 

различни атрактивни сладки.  

Събраните средства са предоставени на Сдружение „Синдром на Даун – България“. 

Точната сума, събрана от класовете, участници в базара, е 3643 лева и 20 стотинки. 

Освен че ще подкрепим децата със Синдром на Даун и тяхната нова кампания 

“Даунтаун”, ще украсим и стаите на училището ни с прекрасните календари, които 

сдружението изработва всяка година. 

Част от учениците от 5.“а“ и 5.“б“ клас на ППМГ "Добри Чинтулов" бяха гости на 

център за деца с увреждания "Св. Стилиян Детепазител". Те занесоха домашно приготвени 

лакомства и дариха сумата, събрана от двата класа на Коледния благотворителен базар.  

Благодарим, деца, за вложеното старание, ентусиазъм и желание да подкрепите 

каузите! Вие вече сте научили най-ценния урок: когато правиш добро, дори да е малко, 

никога не е напразно! 
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АНОНИМНИТЕ ПИСАТЕЛИ 

Коледа! 

Коледа е празникът вълшебен 

на него стават големи чудеса 

да не се делим на богат и беден 

да сме единни и добри в света. 

 

Желая всеки здравето да притежава 

да няма болести, беди и страхове 

и никой да не се стеснява 

да гони своите върхове. 

 

Желая щастието да блести 

във всяка къща под небето 

да се смеят детските очи 

любов да сгрява им сърцата.  

 

Весел празник Ви желая 

бъдете здрави и добри 

мога да Ви пожелая 

дълги и щастливи дни. 

Коледа 

Коледа е нещо повече 

от един ден през декември. 

Това са всички неща, които обичаме. 

Коледари пеят познати песни, 

пълни с живот и любов. 

Ярки цветни чорапи 

и лъскави влакчета играчки, 

стъклени сатенени играчки по елхата 

и смях… 

Смях и щастие, кънтят из цялата къща. 

Коледа е нещо повече 

от един ден през декември! 

Това е магия, това е любов, 

които винаги помним! 

Редакционен екип: 

Ръководител на групата — Христина Ангелова 
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Ако желаете да видите свои 

материали във вестника, 

свържете се с нас на следния 

имейл: 

 

vestnik_buditel@abv.bg 
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Редакционният екип пожелава на учениците в Гимназията година без двойки, без 

извинителни бележки, без извънредни срещи с родителите.  
На учителите пожелаваме търпение, за да оцелеят след всички сблъсъци с невинаги 

оправданите пориви на младостта, и вдъховение, с което да продължат да ни водят по 
пътя на знанието и доброто.  

На всички пожелаваме здрава и успешна година, изпълнена с радост, топлина, щастие и 
сбъднати мечти! 

Първо място за Дара Денева от 6. „б“ клас 

в конкурс за рисунка на тема „Домашно 

огнище“ 


