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Скъпи Приятели,
Пожелаваме Ви 2018 година да бъде изпълнена с много успехи и творчески устрем, които да Ви носят удовлетворение и
да Ви водят напред. Нека новите идеи, печелившите начинания и просперитетът бъдат Ваши неизменни спътници и
Ви окрилят да постигнете целите си и да давате найдоброто от себе си. Бъдете здрави, креативни и нека усмивките не слизат от лицата Ви! Дерзайте и не спирайте да
мечтаете!
Весела Коледа и Честита Нова Година!
От екипа на вестник „Будител“

ТИХА НОЩ

Година 1, Брой 1

В броя четете:
ППМГ Колектив на годината

2 стр.

III място на Енгин Ахмедов

2 стр.

Трето място на Васил Николов 3 стр.
Ралица Жекова с I награда

3 стр.

Даниел Влахов - I награда

3 стр.

Състезание на седмокласници- 4 стр.

Тиха нощ! Свята нощ!

Международен ден без тютюнопушене

4 стр.

Цяла земя е в тишина.

ППМГ получи робот

5 стр.

Градинката на ППМГ

5 стр.

Изкачване на „Хамам баир“

6 стр.

Ученическо творчество

7 стр.

Какво е Коледа?

8 стр.

Виж! Витлеемската светла звезда

мъдреци води от чужда земя,
дето Христос се роди!
Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала.
Ангели пеят със радостен глас

. за нас.
Вест за спасение носят
Ето Христос се роди!
Тиха нощ! Свята нощ!

Цяла земя пей с веселба.
Почит на Бога нека всеки даде,
че между нас днес спасител дойде.
Мир на всички на земята!

Даскал Добри

ППМГ СЛИВЕН – КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА
ППМГ „Добри Чинтулов“ е колектив на
годината, а Радост Енчева – председателят на Обществения съвет към гимназията е с наградата
„Софроний Врачански“ за спомоществовател в образованието. За
шеста поредна година на 30 октомври 2017 г., в навечерието на Деня
на будителите, Регионално управление по образование – Сливен,
връчи награди за постигнати високи постижения или цялостна високо професионална дейност в областта на просве-

тата. Наградата е индивидуална или колективна и
се присъжда на директори, учители и педагогически екипи от Област Сливен. Присъжда се по
образователни
степени.

ТРЕТО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Енгин Ахмедов от 10. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ зае
трето място в крайното класиране на 10. Юбилейно национално
състезание за ключови компетентности по природни науки, провело се в периода 1-3 декември 2017 г. в гр. Плевен. Енгин се състезава в отбор от 6 ученици в състезанието, което тази година бе на тема „Постижения, вдъхновени от природата“.
Всяка година състезанието включва решаване и публично
представяне на задачи, проверяващи усвояването на ключовите
компетентности в областта на природните науки – физика, химия,
биология.
Учител по биология на Енгин в гимназията е Росица Делчева.
ОЩЕ ТРИМА ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА С ПРИЗОВИ МЕСТА В ЧЕЛНИТЕ
ДЕСЕТКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ „ДЖОН АТАНАСОВ“
В челните десетки на своите направления се класираха и
други трима възпитаници на гимназията - Радослав Мъндев от
12. клас и Дария Лазарова и Преслава Стефанова от 8. клас. Те
участваха в Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, проведен също в периода 1-3 декември 2017 г. в гр. София. Радослав
участва в направление „Приложни
програми“ с проекта „Училищен асистент“. Осмокласничките
Дария и Преслава защитаваха своя проект „Спортно ориентиране“ в направлението „Интернет приложения“, което по регламент е за ученици от 9.-12. клас.
Учителят, който подготвя Радослав, Дария и Преслава за турнира е Христина Ангелова.
Страница
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ТРЕТО МЯСТО И МЕДАЛ ЗА ВАСИЛ НИКОЛОВ
Васил Николов от 8. клас на ППМГ „Добри Чинтулов се класира
на трето място в присъствения кръг на състезанието „VIVA Математика с компютър”,
което се проведе на 30-и септември в Централния офис на VIVACOM - София.
В него участват най-успешните участници в
състезанието „VIVA Математика с компютър” и състезанието „Тема на месеца“ за
учебната 2016 – 2017 година.

РАЛИЦА ЖЕКОВА ОТ ППМГ С ПЪРВА НАГРАДА ОТ УЧИ - БАН
Ралица Жекова от 10. клас на ППМГ
„Добри Чинтулов“ спечели първа награда в
четвъртата научна сесия на Ученическия
институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) в областта на българистиката. Сесията се състоя на 14 ноември 2017 г.
На нея бяха представени 32 проекта в различни научни области, разработени от ученици от 8. до 12. клас. Ралица се представи
в областта „Българска диалектология и социолингвистика“ с проекта „Изчезващите
имена на цветя в буренясалата градинка на
моята баба“. Проектът бе предварително
селектиран и получи 48 т. от 50 възможни.

Научен ръководител на Ралица е учителят и
по български език и литература Веселина
Тонева. За убедителното ѝ представяне заслуга има и учителят по философски цикъл в
гимназията Стефка Генчева.

ДАНИЕЛ ВЛАХОВ ОТ ППМГ С ПЪРВА НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС НА ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ”
Първата награда в Х Юбилеен национален исторически
конкурс на фондация „Ценности“
спечели Даниел Влахов от 12.
клас на ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен. Тя му е присъдена за разработката „Съдбата на
потомците на сливенските текстилни индустриалци след национализацията”. Разработката на
Даниел е по темата на конкурса
„Семейни и родови истории от
времето на комунистическия режим”. В работата по реферата Даниел получи съдействие от Кета Пирдопска, председател на сдруГодина1,
Брой
1 Брой 1

жение „Мати Болгария“, и от учителя по история в гимназията Таня Еленска. Даниел е третият възпитаник на ППМГ „Добри Чинтулов“, който печели първо място в
конкурса. Преди него, през 2000
г., Светослав Събев и Ивайло
Джавкаров, печелят първо място в
първото издание на конкурса. Миналата година, в деветото издание
на конкурса, с второ място бе отличена разработката на Аделина
Фендрина „Граници и мостове в градското
пространство.
Страница
Page 3

Интервю с Костадина Янакиева

СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА ППМГ ПРЕМЕРИХА СИЛИ В
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

... Продължение от стр. 2

Състезание по български език и литература събра родители, учители и ученици седмокласници от
ППМГ „Добри Чинтулов“ в зала „Май“ на 7 ноември
2017 г. Шестте отбора на седмокласниците премериха
знания по владеене на езиковите норми, по находчивост и по езикова комуникативност. Надпреварата бе
под надслов „Книгата е гост, умът – стопанин. Чети, за
да знаеш!“ Възпитаниците на гимназията се конкурираха в различни категории: в самопредставяне в мерена реч, в редене на литературен пъзел, в решаване на кръстословица; влязоха в ролите на тв водещи и на комици. Не пропуснаха да покажат колко лесно могат да произнасят скороговорки и колко граматически правилно и смислово уместно
могат да подредят думите на пословица.
Състезанието изцяло илюстрира разбирането на учителската колегия в ППМГ, че ученето може да е приятно, когато става чрез личния опит и чрез провокирания познавателен интерес към
светa. Изявата се проведе по инициатива на самите ученици и на учителя им по български език и
литература Ирена Желязкова.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ –
„ЗАМЕНИ ЦИГАРАТА С ПЛОД!”
На 16 ноември доброволци от младежката
организация на БЧК – Сливен призоваха
своите връстници да заменят цигарата с
плод. Акцията „Замени цигарата с плод”
се осъществи в най-големите училища на
град Сливен. Партньор на младежката организация на БЧК – Сливен беше Регионалната здравна инспекция – Сливен, които осигуриха плодовете.
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ППМГ СЛИВЕН ПОЛУЧИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО РОБОТ
ППМГ „Добри Чинтулов“ е сред
одобрените кандидати за безвъзмездно предоставяне на училището на комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и маса за състезателнo поле.
За поредна година фонданция
„Работилница за граждански
инициативи“ обяви конкурс по
програма „Роботика за България“, която е насочена към обучение на ментори и създаване на
отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO
League. В конкурса се включват
учители, които трябва да сформират менторски екип от двама
души.
Програма „Роботика за България“ е създадена по идея и инициатива на една от най-големите
софтуерни компании в България
SAP Labs и се реализира в партньорство
с
Фондация
„Работилница за граждански
инициативи“. Програмата цели

да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и да им даде възможност
да работят в екип чрез създаване на условия за изграждане и
подготовка на училищни отбори по роботика. Отборите са
съставени от 3-5 ученици на
възраст от 10 до 16 години, като всеки един отбор работи за
осъществяването на социално
значими мисии с роботи, създадени от неговите членове.
Състезанието преминава в три
етапа, като всяко следващо задание представлява надграждане на предходното. Заданията

се обявяват през януари, март и
април. През месец юни се провежда фестивалът, на който избраните отбори мерят сили в четири категории: Отборна игра, Изследователски проект, Игра с роботи, Робо дизайн.
Програмата осигурява обoрудване за дейността на всеки отбор –
комплект Lego с програмируем
модул
Mindstorm
educations
45544 и състезателнo поле.
През изминалата 2016/17 учебна
година ППМГ „Добри Чинтулов“
закупи първия комплект Lego с
програмируем модул Mindstorm
educations 45544. Състезателното
поле беше изпратено от SAP
Labs България.
Благодарение на това бе сформиран отбор The Power Robots,
който се включи в програмата
„Роботика за България“. Ментори на отбора са Пепа Пенчева и
Недялка Рандева, учители по
информатика и информационни
технологии.

ГРАДИНКАТА НА ППМГ
Ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“
засадиха 23 туи и 1 магнолия в градинката
пред гимназията. Акцията по засаждането бе
осъществена със съдействието на Държавно
горско стопанство – Сливен, откъдето бяха
дарени дръвчетата, и със съдействието на
ВиК – Сливен, което подпомогна младежите
при изкопните работи. Под ръководството на
учителя по химия Станислав Димитров еди-

Брой 1

надесетокласници и дванадесетокласници доброволно се включиха в оформянето на изкопите, в засаждането и подравняването на дръвчетата. Всички дейности се осъществиха с подкрепата на родителската общност. Това е първият етап от залесяването. Предстои засаждане
още на брези и храсти, както и затревяване.
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СКОРОСТНО ИЗКАЧВАНЕ НА ХАМАМ БАИР
Представителите
на
ППМГ
“Добри
Чинтулов” спечелиха Купата на Ротари
клуб
–
Сливен
в шестото издание на скоростното изкачване на Хамам баир
по стълбите, водещи до паметника.
Отборът на гимназията
събра актив от 35 точки, след
като излъчи индивидуални
призьори в няколко от възрастовите
групи.
Това
е четвърта Купа за представителите от гимназията.

В групата 8.-9. клас победи Деница Пенева от 9. б” клас
с време 6.09 мин. В същата
група при младежите второ
място зае Деян Марков от 9.
„г” клас с 4.45 мин, а на трета
позиция се класира Данаил
Петков от 9. „в” клас с
4.49 мин.

В проявата под наслов
„Напред и нагоре” се включиха над 250 ученици от 5. до
11. клас от 15 сливенски училища. Стартът на изкачването бе пред параклиса
„Свети цар Борис-Михаил –
Покръстител”, а финалът пред паметника на Хамам баир.

В групата на младежите
10.-11. клас с най-добър резултат пред паметника на Хамам баир финишира Стефан
Куртев от 10. „е” клас с
4.33 мин, следван от съотборниците си Мирослав Куртев
от 11. „в” клас с 4.39 мин. и
Иван Златев от 11. „е” клас с
4.51 мин.
Всички те получиха медали и тениски, връчени от
експерта по спорт в Община
Сливен Силвия Никова и президента на Ротари клуб – Сливен Христо Стоянов.
След приключването на
скоростното изкачване за ученици Ротари клуб – Сливен
покани зрителите да преминат
по състезателния маршрут, за
да присъстват на официалното връчване на наградите,
което се състоя пред паметника на Хамам баир.

ПРОЕКТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Целта
на
проекта
,,Срещу агресията в училище“
е участниците е да открият
своето място в обществото и
да бъдат отговорни граждани.
Проектът е част от направлението
,,Активизирай
младите“. Реализира се от
екип от учители и ученици от
ППМГ ,,Добри Чинтулов“
чрез Училищното
настоятелство към гимназията.
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Проведе се през периода
01.07-30.09.2017г. И включва
над 150 ученици и 11 ръководители. Организирани са 4 лагера: тематичен еколагер в
СОК ,,Камчия“, темаричен
спортен
лагер
в
СОК
,,Камчия“, обучение по медиация в комплекс ,,Хелиос“,
спортно ориентиране в местност Карандила.

висимости, както и способност за успешна комуникация
в обществото. Чрез тази инициатива се постига усвояването на навици за опазване на
природата и водене на здравословен и физически активен
начин на живот.

Направлението има за
цел да се стимулира инициативността, младежкото творчество и изявата на младите
хора и изграждането на умения за осъзнаване. Също така
проектът цели да се справя с
рисковите фактори, които водят до поява на агресия и заБудител
Шило

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО
около 20 минути бях у дома. Вече
цялата тази емоция беше изчезнала.
Пликът беше отново затворен.
Всичко беше страхотно и щеше да
бъде, докато не те видя отново да
минаваш…
Александра Громова 7. „б“

Групата „Арт студио“ по проект „Твоят час“
от 6. „а“ и „б“ клас проявиха креативност и
създадоха красива украса по случай празниците. Изработените материали са подготвени за традиционния коледен базар, който се
организира всяка година във фоайето на
втория етаж на гимназията. Ръководител на
групата е г-жа Галина Перфанова, която е и
организатор на коледния базар.

Беше сутрин. Шест часа сутринта. Алармата ми звънна и след изключването й си позволих да се насладя на
последните минутки почивка преди да
се потопя в забързаното ежедневие.
Станах. Отворих гардероба и започнах
да се чудя какво да облека. Толкова
много дрехи, но сякаш нищо не ми
привличаше вниманието, сякаш гледах
през тях, но не виждах. След известно
време просто грабнах един суитчър,
някакви дънки и два чорапа. Чорапите
бяха различни, но на кого са му притрябвали чифтове. Направих си чай. Той
беше горещ, негоден за пиене, но в студа навън имах нужда точно от това –
чаша гореща течност, която да стопли
ръцете ми.
Излязох от вкъщи. Беше още
тъмно. Беше самотно. Беше студено.
Включих си слушалките, за да не чувам
тишината навън, която до някаква степен ме плашеше. Тръгнах. Вървях надолу по улицата и си припявах, защото
нямаше никого, когото да смущавам с
гласа си, който звучеше като нещо средно между раждаща котка и умираща
гарга. Улицата беше празна. Вървях,

вървях, вървях, докато най - накрая
не стигнах до училищната сграда.
Видях познати лица. Това ме накара да се усмихна мигновено. Сякаш бях потънала в глъчката на
класовете и не можех да не се усмихвам. Сякаш някой се бе постарал да запечата всички лоши и депресиращи мисли в главата ми в
плик и го беше скрил. Тези мисли
просто ги нямаше. Всичко беше
страхотно, но тогава ти мина по
коридора. Погледна ме за секунда
и отвърна поглед, мислейки си, че
аз не те забелязах.
- Здравей! – викнах ти аз, в очакване да ме подминеш, но ти се постара да опънеш докрай нежните
струни на и без това обърканата ми
от бушуващите чувства душа.
- Здрасти! – отвърна ти. Никога не
бях чувала по-принудено и постудено „здравей“.
В този момент пликчето с
мислите се скъса, а те изхвърчаха и
директно се настаниха в ума ми.
Всяка дума, която беше достигнала
до слуха ми, ме дразнеше, исках да
остана сама, но това не беше възможно. Макар и да исках да го
скрия, прекалено очевидно беше,
че нещо ме притеснява, че нещо ме
натъжава. Това от своя страна
привличаше толкова много хора
към мен. Имаше такива, които се
притесняваха за мен. Имаше и такива, които просто нямаха какво да
правят и да разберат нечий чужд
проблем, някоя клюка, беше точно
това, от което имаха нужда. Трети,
такива, които искаха да намерят
още за какво да ми се присмиват.
Часовете свършиха. Сложих
си слушалките и тръгнах. След

Коледа наближава
и снегът затрупва всичко по пътя си,
а аз до теб седя,
обвита в твоите прегръдки,
които ме успокояват всеки път.
Гледаш ме докато спя,
а аз гледам теб в съня.
Там отново аз потъвам в прегръдките твои
щастлива, че те има и че си до мен в
този час.
Отварям аз очи ти отново стоиш и бдиш над мен.
Взирам се дълбоко в очите ти,
които разтопяват ме всеки ден.
Но нещо друго отвлича ми вниманието.
Празничния дух се усещаше
във въздуха,
елхата блестеше все така ярко,
подаръците бяха под нея и чакаха
някой да ги отвори с ентусиазъм.
Всичко това казваше само едно вече беше Коледа…
Виктория Минчева 7. „б“

Валерия Велкова
- 5. „б“ клас

Ивайла Дженева
- 5. „б“ клас
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Коледни рецепти
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

КОЛЕДНИ МЕДЕНКИ

2 бр. яйца
1 ч.ч. захар
1 ч.ч. мед
2 ч.л. сода

2 г ванилия
5 ч.ч. брашно
1 ч.ч. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Медът се разбива с 2-те лъжички сода и към
него се прибавят разбитите яйца със захарта,
ванилията и олио на струйка и брашното. Разточва се кора и се изрязват формички. Пекат
се на 180° С във фурна за 15-20 минути.

Какво е Коледа?
Коледа е най–популярният християнски празник. Възрастни и малки деца го очакват с нетърпение. На
Коледа има различни обичаи и вярвания - украсяването на елха, подаряването на подаръци, оставянето на бисквити и мляко за Дядо Коледа. Когато снегът натрупа, децата излизат навън, правят снежни човеци, ангели от
сняг и се замерват със снежни топки. За трапезата на Бъдни вечер се приготвят нечетен брой постни ястия. Коледа е време, свързано с надеждата за по-добро, време да дариш вяра и любов на хората около теб, да зарадваш
близки и приятели или хора в нужда, които не познаваш.
Коледа – време за щедрост, време за вяра в по-доброто, време за надежди и време за сбъднати мечти! Коледа – времето, когато вярваме в чудеса!

Кой празнува имен ден на Коледа?
Христа, Христо, Рада, Радослава, Радослав,
Радостина, Радосвета, Радостин, Радомира,
Емил, Емануил, Християн,
Ренета, Християна, Кристиян, Кристияна, Христина,
Кристина, Румен, Румяна,
Руска.

Виц:
Дете на програмист към баща
си:
- Тате, как Дядо Коледа побира в чувала си подаръците
за всички децата по света?
- С WinZip, моето момче.

Редакционна колегия:
Гл. редактор: Ивайло Киров - 12.клас, Христина Ангелова - ръководител на групата
Редактори и репортери: Ралица Радева, Грациела Златанова, Илияна Стойкова Димитър
Друмев, Анастасия Стойчева, Дария Лазарова, Димитър Няголов
Фотография: Ивайло Ставрев - 12. клас; Антония Кондева - 8 клас, Даниел Христов и
Димитра Гурцова- 12. клас
Компютърно оформление и дизайн: Виктор Пиперов, Бистра-Дона Кондузова, Добромира
Добрева от 12. клас.
Брой 1 на вестник “Будител” е изработен от групата
“Училищен вестник” по проект ”Твоят час”:
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