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МАРТ – МЕСЕЦЪТ НА ИДВАЩАТА ПРОЛЕТ  

Първият ден на месец март започна с много настроение и наричания за здра-
ве и късмет! В Деня на баба Марта, учениците от ЕКОклуб и клуб „Гражданско 
образование“ в Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, 
зарадваха всички с ръчно изработени мартеници. Красивата първомартенска 
изложба допринесе още повече за настроението на този толкова български и 
мил за всички празник.        Честита Баба Марта!  

ПОЧИТ КЪМ ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ 

В навечерието на 3 март учениците 
от ПГСС отбелязаха навършването 
на 141 години от Освобождението на 
България от османско владичество.  

Шествие от ученици и учители се отп-
рави към мястото, където през 1878 г. 
са посрещнати руските войски в Чир-
пан, ръководени от полковник Сидел-
ников. Признателните граждани на 
Чирпан са издигнали тук паметник и 
всяка година в навечерието на 3 
март, поднасяме цветя. 

С едноминутно мълчание бе почете-
на паметта и саможертвата на всички 

войни, загинали за свободата на стра-
ната ни.  

 По инициатива на учениците от клуб 
„Гражданско образование“, патрио-
тични стихове огласяваха гимназия-
та. С вълнуващи изпълнения на сти-
хове на Ботев и  Вазов - Атанас Ген-

чев, Атанас Тихомиров, Виктория 
Стоева, Иванка Желева от VIII

а
 клас, 

Мирела Иванова, Анелия Стойчева и 
Вилизара Славова от IX

а
 клас, вне-

соха много емоция и патриотично 
настроение. 

В отбелязването на 141 от освобож-
дението на България двадесет уче-
ници от VIII до XII клас под ръководс-
твото на г-жа Нинова и г-жа Цветко-
ва взеха участие в честванията на 
връх Шипка и традиционния поход от 

3-ти март 
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вр. Столетов до гр. Шипка.  

   Участвахме и в тържественото шествие организирано 
от община Чирпан по случай националния празник. Па-
вел Николаев от IX

а 
клас поднесе от името на училище-

то цветя, в знак на признателност към загиналите за 
свободата на България руски и български воини. 

КРЪГ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ 2019 

От 21 до 23 март 2019 год. в Професионалната гимна-
зия по селско стопанство и лека промишленост в гр. 
Карнобат се проведе регионалния етап за Южна Бълга-
рия на престижното национално състезание „Млад фер-
мер 2019“. 

В него взеха участие 22 професионални гимназии по 
селско стопанство в Южна България. Стоян Желязков, 
ученик от XI

Б
 клас, специалност „Механизация на селс-
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ПОДКРЕПА ЗА КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА 
БЪДЕЩЕ“  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Учениците от ЕКОклуб и клуб „Гражданско образование“ 
в Професионалната гимназия с ръководители г-жа София 
Генова и г-жа Светла Радева организират кампанията в 
Чирпан за втори пореден път. Инициативата е свързана с 
благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“, чрез 
която се закупуват и даряват нови кувьози на общински 
болници със средства, събрани от предадени за рецикли-
ране капачки. Своя принос към благородната кауза нап-
равиха и  деца, родители и учители от ДГ „Слънце“, гр. 
Чирпан. 

кото стопанство“, с ръководител Николай Рачевски, се 
представи отлично в майсторското управление на трак-
тор по предварително зададен маршрут и при решаване-
то на електронен тест по безопасност на движението по 
пътищата и завоюва призовото четвърто място. Това му 
дава право да участва в националния кръг от състезание-
то, който ще се проведе от 23 до 25 април в гр. Добрич.  

Успех! 
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150 години Менделеева таблица  
 
ЮНЕСКО обяви 2019 година за година на Менделее-

вата таблица по повод 150-годишнината от създаването 
й.  

   По инициатива на учениците от деветите класове в 
Професионална гимназия по селско стопанство, на 21 
март, в конферентната зала на училището, се проведе 
конкурс за изготвяне и представяне на мултимедийни 
презентации, на тема: „Периодичната таблица на химич-

ните елементи – създаване и развитие“.  
  Водещи на училищната инициатива бяха Виктория 
Стоева и Атанас Генчев, ученици от VIII

А
 клас.  

Под формата на състезание деветокласници от трите 
паралелки, демонстрираха умения за изготвяне и пред-
ставяне на тематична мултимедийна презентация. Жу-
ри в състав: председател – г-н Валентин Николов – хи-
мик и членове: г-жа София Генова – главен учител по 
биология и здравно образование и г-жа Галина Матева 
– старши учител по химия и опазване на околната сре-
да, оцени представените презентации по определени 
критерии. 
  Своя глас за определяне на най-добрата презентация 
дадоха и ученици и учители, присъстващи в залата. 
Надпреварата бе оспорвана.  

След обобщаване на гласуването от жури и публика, 
с почетното първо място бе отличен Красен Георгиев 
Филипов, от IX

Б
 клас.  

Председателят на журито, г-н Николов, връчи на по-
бедителя грамота и предметна награда.  

Инициативата бе подкрепена и с предварително из-
готвени тематични постери за значимостта на перио-
дичната таблица и приносът на Менделеев за химията, 
като наука.  

От името на ръководството на училището, г-жа Галя 
Нинова, заместник-директор по учебната дейност, поз-
драви всички, включили се в училищните инициативи и 
им връчи грамоти и периодични таблици.  

  На 25 март 2019г., ученици от 
ЕКОклуб и клуб „Гражданско об-
разование“ в Професионална гим-
назия по селско стопанство, при-
състваха на информационна сре-
ща на тема: „Проучване на фло-
рата, растителността и природни-
те местообитания на територията 
на община Чирпан“.  
  Инициативата се проведе в при-
съствието на: г-жа Блага Димит-
рова – заместник-кмет на община 

Чирпан, г-жа Мария Илиева – ръководи-
тел отдел „Образование“ в община Чир-
пан, г-жа Радина Иванова – ръководител 
отдел „Екология“ в общината, гл. ас. Сто-
ян Георгиев – Институт по полските кул-

тури, град Чирпан, г-жа Таня Тотева – 
директор на училището и г-жа Емилия 
Рашева – заместник-директор по учебно 
производствената дейност в ПГСС.  Лек-
тор на екологичната инициатива бе гл. 
ас. д-р Кирил Василев – научен сътруд-

ник в БАН.  
  Чрез мултимедийна презента-
ция, учениците се запознаха с 
екологичната характеристика на 
община Чирпан и съседните на 
нея общини, защитените местнос-
ти и растителни видове. Постави-
ха се съвместни задачи с еколо-
гична насоченост, за бъдещи ини-
циативи, на територията на защи-
тена местност „Каваклийка“.  
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Издание на ПГСС и 

Училищното настоятелство 

   В следващия брой! 

     Празник на училището 
    Панорама на професионалното образование 
    Училищна хроника 
    Знаете ли? 
    Вестникът се вписва от учениците на ПГСС 
   Дизайн и оформление— Галя Нинова 

Училищна хроника 

  Учениците от ЕКОклуб при ПГСС, 
Гергана Георгиева от XII клас и Вик-
тория Енева от IX клас, участват в 
Националния конкурс по народно 
приложно изкуство "Лазарка мома 
гиздава". Конкурсът се организира 
от МОН и Националния дворец на 

децата и се провежда традиционно 
в навечерието на Великден.  
  Гергана Георгиева се представя 
със своя творба в раздел: 
„Приложни и обредни предмети“, с 

   Успех за отбора по баскетбол на 
ПГСС VIII—X клас момчета. Те се 
класираха на второ място на Облас-
тното първенство в гр. Стара Заго-
ра. На полуфинала нашите момчета 
разбиха тима на Казанлък с 18 точ-
ки разлика и се класираха за фина-
ла. Там след първоначално превъз-
ходство те отстъпиха на по-опитния 
тим на Стара Загора. Така младе-
жите на ПГСС доказаха, че баскет-
бола е един от най-практикуваните 
и успешни спортове в нашия град 
през последните години.  

Браво момчета!  

кукла-лазарка, изработена от ца-
ревична шума, дърво и текстил. 
 Виктория Енева участва с тема-

тична рисунка: „Лазарки край река-
та“, в раздел „Изобразително из-
куство“. 

Пожелаваме им успех!  

1. Знаете ли защо гумите на колите са черни?  
Когато първата масова кола в света - Ford T се поя-

вява на бял свят, гумите й са бели на цвят. Чак по 
време на Първата световна 
война автомобилните гуми 
стават черни.  
Предвид естествения вид 
на каучука, автомобилните 
гуми би следвало да са 
светли на цвят. Има една 
съставка обаче, която ги 

прави черни. Тя се нарича технически въглерод или с 
неправилния, но използван в разговорния език тер-
мин "сажди". 
Още преди началото на Втората световна война хи-

микът Джек Кениг доказва ползата от използването на 
сажди в гумите. Неговото 
твърдение е, че автомобил-
на гума без наличието в нея 
на технически въглерод мо-
же да издържи пробег от 
едва 8 000 километра, а 
както е известно в днешно 
време гумите спокойно изкарват "служба" от пет годи-
ни или по над 30-ина хиляди километра. 
2. Около 165 000 коли се произвеждат всеки ден. 
3.За да стигнем до Луната с автомобил със скорост 

от 95 км/ч ще ни отнеме по-малко от 6 месеца. 
  4. Докато е в затвора , Хитлер пише писмо до Mer-
cedes, за да му дадат кола на заем. 

5. Средно колата има 
около 300,000 части. 
6. Volkswagen притежава 

Bentley, Bugatti, Lambor-
ghini, Audi, Ducati и Por-
sche 
  7. В Русия е престъпле-
ние да караш мръсна кола. 
  8. Изобретателят на круиз-контролът е бил сляп. 
  9. Най-бързата кола, на която е позволено да се дви-
жи по пътищата е Bugatti Veyron Super Sport (431км/ч). 
 10. 95% от живота на автомобила минава докато е 
паркиран. 

 11. Първата автомобилна катастрофа се е случила 
през 1891 г., в Охайо. 
 12. Въздушната възглавница се изпълва в рамките 
на 40 милисекунди при сблъсък. 
13. Автомобилът е най-рециклирания материал в 

света. 


