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ФЕВРУАРИ ПОД ЗНАКА НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА 

  ”Хайде, нека е берекет! Да прелива 
през праговете! Амин!” Това е едно от 
най-честите наричания за плодородие, 
което се чува на празника Трофон За-
резан, познат още като Зарезановден, 
Трифун Чипия, Трифун Зарезой, Три-
фун пияница. 
  От векове по стар обичай, на 14 фев-
руари във всички краища на България 
се зарязват лозята и се приготвят спе-
циални трапези. За да отбележим този 
празник и за да има богата реколта 
учителите от гимназията извършиха 
ритуал по зарязването на училищния 
масив. Според обичая г-жа Тотева – 
директор на ПГСС, първа отряза ня-

колко пръчки и заля отрязаното място 
с вино, последвана от г-жа Рашева- 
ЗДУПД, г-жа Нинова – ЗДУД, г-жа Пет-
кова, г-н Демирев, г-н Рачевски и г-н 
Стайков – старши учители по професи-
онална подготовка, като изричаха бла-
гословии за богата реколта.  

За осма поредна година община Чирпан на 8 февруари организира фес-
тивала "Вино и любов", който обединява в едно два празника - Трифон 
Зарезан и Свети Валентин.  

Благотворителна дегустационна вечер за петнадесети път  
Благотворителната дегустационна вечер за дегустация на вина от 

чирпанския регион се организира от училищното настоятелство и от 
Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан.  

През 2004 г. по идея на група ентусиасти за първи път се провежда 
това събитие, и така до 07.02.2019  г., когато за петнадесети път се ор-
ганизира благотворителната вечер.  

По традиция г-жа Тотева връчи грамоти на нашите съграждани, които 
са допринесли с дейността си за утвърждаването на професионалната 
гимназия. Към тях тя изказа благодарност за разбирането и щедростта  
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за подпомагане развитието на професионалното образование в гр. Чирпан. 
Вечерта продължи със забавни игри, викторини и изпълнения на ученици от Професионална гимназия по селско 

стопанство. Талантливите Никол Тошкова и Атанас Генчев, с художествен ръководител г-жа Ирина Делчева, из-
пълниха песните „Огън от любов“ и „Копнеж“. 

    
  Танцовият състав при училището, с ръководител Камелия Желязкова, 
ученичка от XIIБ клас, зарадваха гостите с красиво изпълнение, а накрая 
програмата завърши с оригинален танц, подготвен специално за дегуста-
цията по хореография на Тодор Танковски – „Луди млади“. 
    Г-жа Тонка Даскалова обяви резултатите от дегустацията, като за цар на 
виното беше избран представителят на винарска   изба с. Братя Даскалови 
г-н Стоян Стоянов, а събраните средства ще бъдат използвани за подпо-
магане на финансово затруднени ученици, за да продължат образованието 
си.  
Наградата беше връчена от г-жа Таня Тотева. 
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На щанда гражданите на града има-
ха удоволствието да опитат и от учи-
лищното вино. Празникът завърши с 
кръшно хоро, в което се включиха 
учениците от танцова формация 
„Хорце“  към ПГСС. 

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 
В ПГСС ГР. ЧИРПАН  

На 27 февруари 2019 година уче-
ниците от Професионална гимна-
зия по селско стопанство град Чир-
пан отбелязаха Деня на розовата 
фланелка. 

Осмокласници и деветокласници 
подготвиха и раздадоха тематични 
флаери с мото: „Не на тормоза и 
насилието в училище!“. Учениците 
от IX

А 
клас, членове на училищния 

ЕКОклуб и клуб „Гражданско обра-
зование“, изработиха и презенти-
раха постери с призиви.  

Всички участници в инициативата 
бяха облечени в символичния ро-
зов цвят на кампанията, призова-
ващ към добро!  

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА 

Ученици от ПГСС гр. Чирпан поднесоха цветя пред паметника на Васил Левски 
в града по повод отбелязването на 146 години от гибелта на Апостола и патрон-
ния празник на ОУ "Васил Левски" гр. Чирпан.  

стр. 1 Учениците от ЕКОклуб при Професионална гимназия по селско стопан-
ство, участват активно в училищния живот. Освен като Ден на лозарите 
и хубавото вино, 14 февруари бе отбелязан и като Ден на влюбените. 
Учениците бяха подготвили послания за любовта и приятно изненадаха 
ръководство, учители, служители и съученици.  

Във връзка с обявения за месец на трезвеността - февруари, ученици-
те от клуба изготвиха постери за вредата от алкохола и презентираха 
пагубното действие на алкохолната зависимост, пред свои съученици.  

Днес 25.02.2019 г., с учениците от VIII и IX клас, се проведе теоретично 
и практическо занятие на тема: „Действия в критични ситуации – при по-
жар, земетресение, гръмотевични бури, автомобилни катастрофи и др.. 
Оказване на ПДП при възникване на критичните ситуации“. Занятието бе 
водено от Данчо Игнатов – инспектор ДПК и ПД в РСПБЗН - гр. Чирпан и 
Недялко Николов – мл. инспектор в РСПБЗН - гр. Чирпан. По интересен 

и достъпен начин бе отго-
ворено на въпросите: „Как 
да реагираме в дадена 
критична ситуация?“, „Кои 
са основните правила на 

поведение в критична си-
туация?“ и „Как да помог-
нем на пострадал?“.  
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Училищен кръг от НС „Най- добър млад готвач“ и 
„Най- добър млад сервитьор“ 

На 26.02.2019 год. в ПГСС гр. Чирпан се проведе училищен 
кръг на националното състезание „Най- добър млад готвач“ и 
„Най- добър млад сервитьор“. В състезанието взеха участие три 
екипа- Гергана Георгиева – Десислава Иванова от ХII

A 
клас, 

Пламен Тодоров – Мария Дончева от ХII
Б 

клас и Мелиса Сюлей-
манова – Мариян Пенев от ХII

Б
 клас. Учениците от професия 

„Ресторантьор“ представиха придобитите си знания и умения в 
приготвянето на ястия и сервирането на храни и напитки пред 
жури в състав: г-жа Таня Тотева – директор на ПГСС гр. Чирпан 
и г-жа Емилия Рашева – заместник - директор по учебно произ-
водствената дейност. 

След извършеното класиране грамотата за „Най- добър млад 
готвач“ получи Пламен Тодоров от ХII

Б
 клас, а за „Най- добър 

млад сервитьор“ беше обявена Десислава Иванова от ХII
A
 клас.  
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   В следващия брой! 
    1-ви март 

     3-ти март 

    Училищна хроника 

     Знаете ли? 
Вестникът се вписва от ученици  и учители 
Дизайн и оформление— Галя Нинова, ЗДУД 

5 интересни факта за Черно море 
  Нашето прекрасно Черно море е 
едно от най-големите вътрешни 
морета в света. То е известно на 
цивилизацията още от древността 
най-вече заради името си, което се 
свързва с негостоприемни води за 
мореплавателите в миналото. 

1.Черно море е заобиколено от 
шест държави - мие бреговете 
на България, Турция, Румъния, 
Украйна, Русия и Грузия. 

2.Мистерия обгражда произхода 
на името на Черно море - Има 

различни теории за произхода на 
името на Черно море. В древ-
ността то дълго време е нарича-
но просто „Морето“ преди мореп-
лавателите и жителите на окол-
ните брегове да започнат да го 
наричат „Негостоприемното мо-
ре“. 
След идването на гърците по юж-
ните брегове на Черно море и 
плаването им в него, всички за-
почват да го наричат 
„Гостоприемното море“. Това мо-
ре е кръщавано по много начини 
през вековете и от различните 
народи, но се смята, че настоя-
щото му име е дадено от турците 
при тяхната инвазия през Сред-
новековието. 

3.Черно море има аноксична во-
да - водата в Черно море е осо-
бено интересна за учените. От 
хидрогеографска гледна точка то 
е маргинално и е най-големият 
меромиктичен воден басейн в 

света. Това означава, че горните 
слоеве на водата, богати на кис-
лород, не се смесват с долните 
дълбоки слоеве. Така дълбините 
нямат пряк контакт с кислорода от 
атмосферата. В резултат 90% от 
обема на Черно море е заето от 
бедна на кислород вода. 

4.Смята се, че Черно море е 
свързано с историята за Ное-
вия ковчег - Легендите и слухо-
вете, предавани през вековете 
говорят, че бреговете на Черно 
море откъм източната част на 
Турция, където се намира плани-
ната Арарат, са точката, на която 
е разтоварен Ноевия ковчег след 
потопа. 

5.По цялото крайбрежие на Чер-
но море има красиви острови -  
Черно море е дом на около 10 
средно големи острова, чиято 
флора и фауна е характерна за 
района, което го прави още по-
уникално. 


