
Вестникът е издание на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език 
„Михай Еминеску“, гр. София

Подай ръка
брой 1, декември 2017 г.

Уважаеми ученици, колеги, приятели,

В навечерието сме на едни от най-красивите, светли, човешки
празници - Бъдни вечер и Коледа. Чакаме ги с нетърпение - 

в училище, с приятели, у дома. С тях си отива и една година,
която изпращаме с радост, доволни от постигнатото. Добре 

поработихме и продължаваме да го правим - в учебните часове, 
във формите на извънкласна дейност. Учихме се на човечност, 

на толерантност, разговаряхме за доброто и злото,
за красивото и грозното. Не всички можем да бъдем красиви,

богати и знатни, но всички можем да сме добри. Доброде-
телта на човека се измерва не само с това, че е извършил

нравствени постъпки в отделни случаи, а с ежедневното му
поведение. Казваме, че човек е добродетелен, ако

това поведение е постоянна черта в характера му.

 Уважаеми ученици, колеги, приятели,
поздравявам ви с настъпващите празници. Нека влезем

в Новата година със съзнанието и амбицията, че градим
един по-добър, по-човечен, по-справедлив и по-миролюбив 

свят. Скъпи ученици, поемете съдбата си в свои ръце и всеки
ден работете, за да осъществите мечтите и надеждите на

вашата младост. 
И в нощта на Рождество Христово погледнете Витлеемската

звезда, изгряла, за да възвести раждането на нова ера и 
открила пътя към доброто в душите ни.

Весели, красиви, щастливи празници! Да ни бъде в бъдещето! 

                                                                                     Н. Тасева,
                                                                                  директор

 

Честито Рождество!
Честита Коледа!

Честита Нова Година!

Святата нощ 
 

Преди две хиляди и седемнайсет години, на 

двайсет и пети декември, мъдреците на Западна 

Азия поемат пътя към Витлеем, за да се 

поклонят на младия бог. Следвайте ме - им казва 

Витлеемската звезда, това е правият път... и 

единственият. Той ще ви изведе към новия свят, 

християнският. 

Цяла вечност е чакал светът Спасителя. И ето, 

мъдреците, или по-точно мъдростта на света ще 

прогласят - роди се младият Бог. Радвайте се. 

Нека песните и химните в негова възхвала не 

секват. Хвалете Бога! Хвалете раждането на 

светлината, защото, знае се, който владее 

светлината, владее живота. Родил се е 

Спасителя. 

И всичко се случва на двайсет и пети декември. 

Всепобеждаващото слънце започва да расте 

колкото грахово зърно, защото това е и денят на 

зимното слънцестоене. Така са казали още преди 

много години египетските астрономи. Ще расте 

слънцето, ще лудува и ще се укроти чак по 

Еньовден, когато ще тръгне да вика зимата.  

Честито Рождество Христово! Честит празник 

на вярата, надеждата и любовта!  

На любовта, защото Бог е любов.  

Честит празник, човечество! 

Всичко е приказно. Всичко е бяло: 
Думи, желания, грехове.
Пушат комините... Пак е валяло,
пак е натрупал Божич снегове.
Пак е смирената вечер магия. 
Пали светът витлеемски звезди.
В святата нощ Преподобна Мария
в тайнство заченала, син ще роди.

Слязъл от царството на светлината,
в образ господен, в лъчист ореол,
вечният Бог благославя софрата –
виното, хляба и шепата сол.
Цялата челяд е вкъщи. Молитва
някои реди за Исуса Христа.
Ангели пеят... Надеждата литва –
редом до вярата и любовта.
                                 Александър Михайлов



                                                            На този въпрос всеки от нас би 

отговорил без колебание. - „Защото са източник на знания”.  Но на въпроса: 

„А, какво четете в момента?”. О, това определено  не е за питане. Много от 

моите връстници ще се затруднят. Не само ще се затруднят, но и няма да 

отговорят, защото не биха могли да отговорят. За съжаление нашето 

поколение все по-малко и по-малко чете. Има млади хора на по 15 -16 години, 

които не са прочели нито една книга. За тях това е изгубено ценно време. И 

често съм чувала реплики  като: „А, бе, ти луд ли си да четеш?”. Това е 

тъжната истина. 

Съгласна съм с факта, че преди всичко книгата е източник на важна 

информация. Дали е историческа, дали е фантастика или енциклопедия - няма 

значение. Книгата дава необходимите знания, които търсим. Но идва и друг 

аргумент. Нали в Интернет само за няколко минути можем да открием 

каквато и да е информация, без да се натоварваме особено с разлистването на 

книги. Интернет е пълен с информация. Търси се лесно,  лесно се намира. Има 

само една малка подробност – прави мозъците ни лениви. Не мислим, не 

разсъждаваме. Търсим механично информацията,  която ни трябва и дори не 

си правим труда да я прочетем... Копи и пейст.  

Ние сме поколението копи -пейст. Ние сме поколението на разглезените 

деца, които искат да получат всичко наготово. Ако е възможно и четенето да 

се налива с фуния, директно , колко лесно би било, нали?  Сама за себе си 

обаче аз направих едно много важно откритие, прочитайки първата  книга. 

Важно е за мен, разбира се - не за световния мир.  Първата книга ме накара да 

прочета втора, трета, четвърта. Убедих се, че трябва да четем, много да четем, 

непрекъснато да четем.  Не, това не е поза, това е вътрешно убеждение, което 

мога да аргументирам с много доводи.  Говорех за първата си прочетена по -

сериозна книга. Сама. Прочетена от самата мен. Може би бях в трети или 

четвърти клас. На един рожден ден ми подариха книга с приказките на 

Андерсен. Тогава мразех да чета и реших, че това е може би най -лошият и 

безсмислен подарък в живота ми.  Прииска ми се да попитам мама  дали не ме 

обича вече, щом ми подарява книга, а не обещаният DVD  плейър. След 

няколко дни цупене все пак разлистих произволно страниците . Попаднах на 

„Малката кибритопродавачка”, после бързо запрепусках  из „Грозното 

патенце”, „Малката русалка”, „Огнивото“. Прекрасен автор!  

 

Следва продължение ... 
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Да четем заедно

Защо е необходимо да четем книги?

Мария Борисова, ХІ клас



 
Мавзолеят се намира в с. Гривица. Той е създаден през 1902 г. по инициатива на крал Карол І 

(1866-1914 г.) в памет на храбрите румънски войници, загинали в Гривица. В костницата на 
мавзолея са положени останките на 1300 румънски герои. От 1949 г. мавзолеят се администрира от 
българската държава. Музейният кът е посветен на участието на Румъния в Руско-турската война 
1877-1878 г. Показани са бойните действия при с. Гривица, водени от руската армия в началото 
на Плевенската епопея и на румънската армия по време на Третия щурм на Плевен (11-12 септември 
1877 г.). Изложени са образци от оригинални румънски униформи, копия от румънски бойни 
знамена и предмети, отразяващи селския бит по време на Руско-турската война. 
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Клуб „Здравей, 
Румъния!“ 
представя 

3

Румънските	паметници	в	
България

 

 

    Построен е през 1882 г. в чест на румънските войници, 
загинали в сражението за освобождението на с. Рахово в 
руско-румънско-турската война. През 2000 г. паметникът 
е преместен в центъра на гр. Оряхово. 

Паметникът на румънските войници
в Оряхово (Рахово)

Мавзолеят на румънските войници
и Музейният комплекс в парка в Гривица

Мавзолеят на румънските и 
руските герои в Плевен 

Мавзолеят на румънските и руските 
герои, загинали във войната за независимост, 
се намира в центъра на Плевен в близост до 
площад Карол І. 

 
 
Той е открит на 16. септември 1907 г. В 

него са положени останките на 1725 
румънски герои. През 1957 г. по повод на 80-
ата годишнина от началото на войната за 
независимост, българската държава създава 
румънски военен музей в Плевен в сграда с 
четири стаи. Музеят е затворен през 1960 г., а 
експонатите, фотографиите и рисунките на 
румънската армия са прехвърлени в Музея на 
руската армия. 
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Проектът „Народните будители и Аз“ 

На 30.10.2017 г. В Пловдив беше даден старт на Осмото издание 

на състезанието „Народните будители и Аз“. 

Вече е обявен графикът на дейностите, свързани с подготовката, 

организацията и провеждане на състезанието. В срок до 15 декември 

2017 г. паралелките трябва да определят за свой патрон бележит 

българин - народен будител. До 31.01.2018 г. учениците трябва да са 

намерили информация за живота и делото на избрания патрон и за 

приноса му в развитието и утвърждаването на българщината и 

българския дух. В размер до пет пълни страници (А4) всеки клас 

представя биографията на своя патрон. В нея се отразяват фактологично 

елементи от живота му, специфични качества и дейности. Проследява се 

емоционалният свят на личността, отчитат се тревогите и надеждите й. 

Снимки, схеми, графични материали могат да се представят като 

приложение извън петте страници. Важен момент в биографията е 

изчерпателното и достоверно представяне на историческите факти.  

Биографиите на патроните трябва да се изготвят до 31.01.2018 г., 

като се оформят кътове с информационно табло в класната стая. 

 
Първият етап на състезанието започва на 01.02.2018 г.  

 

Има изисквания към състезателните материали:  

�  Въпросите и отговорите трябва да са толкова на брой, колкото 

на брой са учениците в противниковата паралелка. 

�  Всеки ученик отговаря само на един въпрос. 

�  Отговорите на въпросите трябва да се съдържат в съответната 

биография и по обем не трябва да са по-дълги от три реда. 

�  Всяка от двете състезаващи се паралелки задава и три 

допълнителни въпроса, чиито отговори ги няма в дадената 

биография, а са от други източници - енциклопедии, Интернет, 

биографични книги и др. 
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      „Приятели на поезията“ съществува от 

шест години. Неговата дейност се разгръща в 

няколко посоки: представяне на творби на 

съвременни български поети в къта на поезията; 

представяне на ученически творби; литературни 

четения; отбелязване на годишнини на български 

писатели; срещи със съвременни български 

поети и писатели; отбелязване на Световния ден 

на поезията.  

Мрак. Студ. Тъжна песен.
Самотно момиче. Мирис
на есен. 
На дъжд. На паднали  листа. 
Земята я вика.
До нея се притиска тя
и усеща... топлина.
А после тишина.
Пада мъгла, а тя стои 
на топлата от лятото
земя. 
Въздухът студен е, 
но не трепери тя.
Мрак. Студ. Тъжна песен.
Няма вече самотно момиче,
но още мирише на есен.

                                  Артемис
                                 

Надеждите на ПГИИРЕ

в поезията

Рими с бодли
Различните думи

Играеха си думите различни  ̶  обикновени,
странни, поетични...
Най-ценните, най-важните и мили
тогаз се бяха под езика скрили...

Те знаеха кога ще са на власт.
Те знаеха, че имат своя час.
Те знаеха, че именно тогава
ще трябва нещо да се отстоява.
И че игра, каквото да е тая, 
със другите не бива да играят.
Че трудно се говори откровено, 
но три пъти по-трудно  ̶  СЪКРОВЕНО.

Тогава винаги сърцето вика
с оставеното... под езика.
     
                                 Ат. Звездинов 

Гатанки в рими
Тези уравнения решаваме без умора
като делим на Х или У на втора.

От първа степен с един аргумент,
имат и свободен член.
С универсална формула решаваме ги ние, 
коя е тя - познайте вие.

Тези задачи решават се бавно
и друг знак имат те вместо равно.

                                            Ал. Евтимов

Клуб „Приятели“
на поезията

Клуб
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1. декември - Национален празник на Румъния

На първи декември нашата северна съседка отбелязва своя
национален празник - Деня на обединението на княжествата
Влашко, Молдова и Трансилвания с Румъния в единна държава.

Честит  празник, Румъния!

На 15. януари 2018 г. се навършват 168 години от рождението на 
румънския поет романтик Михай Еминеску, който е патрон на 
нашата гимназия. Роден е в Ботошани, Северна Молдова. Учи
във Виена и Берлин. Работи като уредник в библиотека, учили-
щен инспектор, редактор във в. „Тиммпул“. Още като млад се
утвърждава като творец със стихотворенията си. През 1883 г.
се разболява тежко. Умира през 1889 г., само на 39 години.
Въпреки че умира млад, Еминеску оставя творчество с уникал-
на стойност за румънската литература.



 На 21.11.2017 г. отборът на ПГИИРЕ по тенис на маса участва 
в състезание, организирано от 29. СУ. Учениците Йордан Йорданов, 
Георги Върбанов, Кирил Стамболийски, Петър Николов, Йоан 
Тодоров се пребориха за третото място.  
 Можете повече, момчета. 
 
 
 За втори път от създаването си през 2016 година футболният 
отбор на ПГИИРЕ спечели първото място в надпревара с отборите на 
14. СУ, ПГИИ, 29. СУ, 59. СУ. Състезанието, проведено на 25.10.2017 
г. е първи етап от районно първенство, организирано от район 
„Сердика“. 
 
  
 В състезанието „Стъпала на знанието. БЕЛ“ - І предварителен 
кръг, проведено на 10.11.2017 г. ученичките Валентина Златева, 
Венислава Янкова, Йоанна Самоковска от ІХ клас постигнаха 
необходимия брой точки и се класираха за участие във втория кръг. 
 Състезанието е организирано от сдружение „Десет книги“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Предстои участие на ученици от ПГИИРЕ в световно 
състезание по английски език. В него ще се включат ученици и 
студенти от цял свят. Това е възможност да покажат уменията си по 
английски език, да научат нови интересни факти, свързани с различни 
култури, да открият нови хора и да създадат приятелства, да обсъдят 
вълнуващи човечеството събития и да дават идеи за нови проекти. 
Чрез дебати учениците стават съпричастни към актуални теми, 
обсъждат ги и се забавляват. Състезанието ще се проведе на 27 и 28 
януари 2018 г. 
 
Пожелаваме успех! 
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Извънкласната ни дейност

ПГИИРЕ

БЕЛ
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На 28 октомври 2017 г. в Столична библиотека се проведе Ден на европейските езици. Румънска-
та гимназия беше предствавена от ученичката Зорница Лазарова от ХІ клас, която чете откъс от 
книгата „Пипи дългото чорапче“ на румънски език.
 

В изпълнение на програмата на клуб „Дебати“ са проведени дискусии по следните теми: „Да
направим образованието забавно и лесно“, „Глупостта - болест ли е?“, „Уютът и красотата в
училище“, „Външният вид, естетиката и правилата в училище“.

Досега от програмата по гражданско образование са обсъдени темите: „Под слънцето има място
за всички“; „Насърчаване на равенството, социалното единство и активната гражданска позиция -
една от стратегическите цели на европейското сътрудничество в областта на образованието и 
обучението“; „Европейските институции“; „За“ и „против“ ранния секс; „Политическото устрой-
ство на държавата. Единство и различия между видовете власти“; „Приятел помага на приятел“.

Много активна е работата на Клуб „История на София“. 
Във връзка с темата „Стара история на Сердика“ беше посетен Националния археологически 
музей. Музеят за история на София ще допълни знанията на учениците по темата „Нюанси на 
християнството“ на 7 декември 2017 г. 
Членовете на клуба бяха поканени за участие в лектория на тема „Панонските българи“, органи-
зирана от СУ „Св. Климент Охридски“.

Редакционен екип:

Валентина Златева - главен 
редактор
Венислава Янкова - редактор
Йоанна Самоковска - редактор
Кейти Петрова - редактор

Александър Евтимов - 
графично оформление
и дизайн

Честито Рождество!
Честита 2018 година!
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