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ПМГ Днес 

Редакционно 

Пред вас е вторият брой на училищния вестник „ПМГ Днес“ . 
Трябваше ни време,  за да се появи на бял свят. Мислехме си, че 
няма да бъде трудно, но, повярвайте ни, никак не е лесно. Когато 
се подготвяхме за интервюта, трябваше да прочетем доста ма-
териали, а  и нашите събеседници се притесняваха повече и от 

нас. 

 Все пак успяхме и не искаме да ни съдите прекалено стро-
го. Опитахме се да  представим част  то клубовете на занимани-

ята по интереси.  

 Предстои ни още да учим, да се усъвършенстваме и се на-

дяваме следващите ни опити да бъдат все по-добри. 

 Пожелаваме ви приятни минути с нашия вестник. 

    Клуб „Училищен вестник“ 

                                                                       Брой ноември  2019 г. 



1. От къде е страстта Ви към физиката.? 

 

Ю. А. :Страстта ми към физиката  е 

свързана с природата и с детството 

ми.А з бях  пълничко и жизнено дете, 

изпълнено с много енергия и желание 

за успех. Харесвах всички природни 

науки, които подредени в определен 

ред ,отразяват действителността.  
 

2. Как протича процеса на работа в часа  

Ви? 

 

Ю.А.: Аз имам  предварително изготвен 

план за работа, който може да се проме-

ни според желанията, предпочитанията 

и нагласата на учениците. Трябва учи-

телят да бъде гъвкав, съобразителен и 

да притежава обширни познания .  

3. На какво се основава работата в клу-

ба? 

Ю. А.: Работата в клуба се основава на 

пълното взаимодействие между учителя 

и учениците, изразяващо се в идеи и 

потребности.  

Клуб „Физиката в нас и около нас“ 

Ръководител на клуб „Физиката 

в нас и около нас „ е госпожа 

Юлиана Ангелова. Направихме 

интервю с нея и ви представяме 

нейните мисли.  

4. Какъв за Вас е перфектният час? 

Ю.А.: Перфектният  час за мен  е радос-

тен, изпълнен с ентусиазъм, участие от 

всички, с беседи и дискусии над някакъв 

проблем и т.н. По време на часовете си 

допускам и двигателна активност на 

учениците, както и практическа насоче-

ност на занятието. В заключителната 

част на урока се правят изводи, изводи, 

които не са свързани само с учебния 

материал, но и с действителността от 

живота.  

5. Какви тънкости използвате , за да 

предизвикате интерес у учениците? 

Ю.А.: Поставям на първо място собстве-

ния си интерес към науката, който неп-

рекъснато се стремя да го поддържам и 

да го предавам на учениците си. 

6. Определете себе си в 5 думи. 

Ю. А.: Аз съм весел и любознателен чо-

век, обичам да експериментирам, не се 

отказвам лесно и участвам в почти всич-

ки предизвикателства, като по този на-

чин поддържам собствения си интерес и 

стандарт. 



Ръководител на този клуб е госпожа Боряна Ас-

парухова. Зададохме и няколко въпроса, зя да ви 

я представим отблизо. 

1. Госпожо Аспарухова, с какво информацион-

ните технологии помагат на учениците? 

Б. А. :Подготвят учениците за живота извън учи-

лище .Технологиите вече преминаха периодът, в 

който бяха недостъпни за голяма част от хората 

днес и вече са част от това, което мнозина нари-

чат „обща култура“. Уменията за боравене с ком-

пютър и оформянето на документи и презентаци-

онни материали за класната стая помагат за по-

нататъшното развитие в професионален план по 

много начини. Допринасят за интерактивно обу-

чение - чрез различни типове софтуер, учебният 

материал може да бъде представен по редица 

различни начини, даващи възможност на учени-

ците не само да гледат на учебния процес отстра-

ни, но да станат част от него. Чрез различни мул-

тимедийни материали, един учител може да нап-

рави и най-скучния урок едно много по-

вълнуващо преживяване за децата в класната 

стая.  Достъпът до компютри и интернет позволя-

ва на учениците, а и учителите ,да се запознаят с 

интересни факти и други видове любопитна ин-

формация относно преподавания материал. Не е 

тайна, че всяко следващо поколение борави все 

по-пълноценно и ефективно с електронните уст-

ройства, които го обграждат. Използването им за 

целите на образованието предоставя една вече 

позната платформа за комуникация, която неимо-

верно улеснява учениците. Помагат за по-

доброто общуване с учениците и техните родите-

ли  .Въпреки че ученето заема най-висок приори-

тет в класната стая, тя е и дом на набор от раз-

лични социални взаимоотношения, било то меж-

ду ученици и учител или само между обучаващи-

те се. Нужно е комуникацията с всеки един учас-

тник в обучителния процес да протича максимал-

но пълноценно, но това не е лесно, когато става 

въпрос за голям брой деца. 

2. Какво е вашето хоби? 

Б.А. :Моето хоби е пътуването в 

страната и чужбина.  

3.Кое е мястото , на което бихте 

отишли, или на което бихте се 

върнали? 

Б.А. :Местата, на които бих отиш-

ла, са много. Искам всяка година да 

пътувам в различна държава. Лю-

бимият ми град е Истанбул. Там се 

връщам много пъти. 

4. От колко време са занимавате 

с ИТ? 

Б.А.: С ИТ се занимавам от преди 

18 години.  

5. Защо избрахте да сте учител, 

вместо да работите друга профе-

сия, свързана с технологиите? 

Б.А.:Това е мое призвание: усещам 

се, чувствам се прекрасно да рабо-

тя тази професия. За мен да си учи-

тел е едно приключение, защото 

всеки ден е различен сам по себе 

си, носи разнообразни емоции и 

моменти. Това също така е едно 

предизвикателство, тъй като се 

сблъскваш с неподозирани ситуа-

ции. Да идваш с желание и силна 

мотивация е огромен плюс, за да 

можеш да се справяш ежедневно с 

трудностите през деня и да се при-

бираш вкъщи удовлетворен от пос-

тигнатото. 

 

IT  Клуб 



Ръководител на този клуб е госпожа Аделина Тодорова. 

1.Какво за Вас е биологията? 

А. Т. :Ако разсъждаваме малко по-разкрепостено, 
биологията е наука за живота в тази материална фор-
ма ,която ние познаваме на живот на Земята. В този 
смисъл тя се оказва науката, която изучава материята 
на планетата ни в най-сложния й вид.  

2.Опишете се с 3 думи. 

А. Т. :За да се опише човек с три думи трябва много 
добре да познава себе си. Аз се определям като търпе-
лив,импулсивен и безразсъден човек. Безразсъд-
на,защото не си давам сметка понякога в какво се във-
личам. 

3.Какъв за Вас е перфектният ученик? 

А. Т. :Перфектният ученик е мечта на за всеки учи-
тел! На първо място да бъде отговорен и към себе си и 
към околните, да осъзнава ,че идвайки на училище той 
трябва да се съобразява с изискванията. Да се стреми 
да развива познанията и интересите си и да бъде ко-
ректен. 

4.Рекламирайте клуба си! 

А. Т. :Целта на моя клуб е да се занимаваме с експе-
риментални дейности  не само в клас, а и в природата. 
Искам учениците ми да експериментират не само с хи-
микали,епруветки и микроскопи , а да ги прилагат в жи-
вота си  в различни ситуации и по този начин да извли-
чат знания. 

5.Защо избрахте да се занимавате точно с биоло-

гия? 

А. Т. :Всичко започна още от училище от моите пре-
подаватели. Този предмет ми направи силно впечатле-
ние. Като наука биологията е доста многостранна и от 
нея могат да се намерят приложения във всяка една 
област от живота. Обичам предмета ,който преподавам 
и съм го изучавала с изключителна лекота и интерес и 
не бих спряла да се занимавам с нея! Биологията е нау-
ката на бъдещето! 

„Природа и знание“ 

Зададохме въпроси и към участниците 

в клуб „Природа и знание“ 

1. Отглеждате ли растения– цветя, зе-

ленчуци у дома? 

Вкъщи отглеждаме стайни ростения,а 

на  село, при баба, гледаме и зеленчу-

ци. Аз лично имам кактус, който съм 

нарекла Пешо. 

2. Интересувате ли се от генните мута-

ции? 

Аз предпочитам да изучавам системи-

те в човешкото тяло, защото след вре-

ме искам да се отдам на лекарската 

професия. А мутациите  сигурно са ин-

тересни,но не и за мен. 

3. Смятате ли, че  клонирането на хора 

има бъдеще? 

Мисля, че не трябва да се месим в ра-

ботата на природата и да променяме 

крехкия й баланс. А клонирането е 

много сериозно вмешателство. 

4.Биологията ще бъде ли ваша профе-

сия или ще си остане само хоби? 

Още е рано да се взема решение, но 

не предполагам, че има такъв вариант. 

 



              Арт студио  Арт -студио работилница 

за малки и пораснали  

1.Как решихте да посветите живота си на изкуство-

то? 

  К. Г. :Всичко тръгна от моите приятели, защото чу-

дейки се кaкво да уча след осми клас се записах в едно 

училище в с.Дрен, там се запознах с много приятни 

хора, к оито общо взето ми дадоха тази насока като 

преподаватели и ми помагаха във всичко, свързано с 

изкуството. С моите приятели започнахме да се зани-

маваме с изкуства, но не рисувах толкова добре и ме 

влечеше много повече приложното изкуство. 

  По-късно записах за учител по изобразително изкуст-

во и от там ме грабна графиката, но чак във втори курс 

установих, че наистина искам да бъда преподавател, 

защото влизайки в един клас децата веднага проявява-

ха интерес към задачите и в очите им се четеше цялото 

щастие на света, а това ме зареждаше с толкова много 

енергия, че аз веднага разбрах, че ще посветя живота 

си на това. 

2.Опишете се с три думи!  

 К. Г. :Позитивен, к реативен, иновативен. 

3.Според вас отделя ли се достатъчно време на из-

куството в ежедневието? 

К. Г. :Не,не мисля.При много семейства вкъщи не се 

говори за изкуство,а всеки един би се възхища-

вал,когато се докосне до него. 

4.Страстта към изкуството предава ли се или се 

раждаш с нея? 

  К. Г. :Зависи, но по-скоро се предава, защото, както 

обясних в началото при мен тя дойде благодарение на 

моите приятели, с които заедно се впускахме в прик-

лючения да творим и на учителите, които ми показаха 

красотата и удоволствието от изкуството . 

5.Виждате ли развитие в клуба си? 

  К. Г. :Вече 4 поредни години сме заедно. Помня как 

тръгнахме и какво правим сега и виждам развитието 

ни в една много положителна посока, защото децата 

имат желание да идват и ако има записан някакъв оп-

ределен брой деца, но идват двойно повече. Въпреки 

че някои ходят на други извънкласни дейности и ид-

ват при мен в малкото си свободно време аз винаги 

съм казвал, че никога не бих спрял никой да идва и да 

твори. Аз опитвам да запаля искрата на любовта към 

изкуството във всеки един и не променям идеята на 

детето, а му помагам само да изгражда нещата. Д ори 

и да не са по мой стил е важно то само да ги създаде, 

защото аз мога да ги променя, но  тогава се губи 

същността им, отражението на детето в тях. 

 

 

Ръководител  

на този  клуб 

Е Кирил  

Георгиев.  



 

Клуб  „Математика плюс „ е ръководен от госпожа Павлина 

Демерова. Предлагаме ви интервюто ни с нея. 

 

1. Как решихте ,че това ще е вашата професия? 

П. Д.: Математиката ми е била любим предмет от дете . Виждам 

много проблеми в системата и реших ,че мога да помогна по някакъв 

начин. Това ми е водещото. 

2.Как си представяте живота ако не бяхте учител ? 

 П. Д.: Ами за момента не си го представям ,сигурно щях да 

имам повече свободно време—знам ли ? Не знам ,не си го предста-

вям . 

3.Какво обичате да правите през свободното си време ? 

П. Д.:  През свободното си време се занимавам с личните си де-

ца ,обичам също и да чета ,но не ми се е отдала възможност наскоро. 

Сега пък чета предимно детски приказки.  

4.Ако имахте властта какво бихте променили в училищното 

заведение ? 

П. Д.:  Може би бих дала повече проекти ,които да се правят 

групово и задачи ,които са по -практически насочени ,отколкото 

теоретични знания. Това е което мисля ,че му липсва днес на нашето 

училище като цяло. Научавайки нещо на теория и не го прилагайки 

на практика ,учениците не виждат смисъл от знанието . Това е което 

мога да кажа. Ако мога ,това бих променила. Научавайки нещо на 

теория да се приложи и на практика в момента. 

5. Ако се поставите на мястото на учениците, като каква госпо-

жа бихте се определили ? 

П. Д.:  Много ми се ще да се определя като строга ,ама нещо не 

ми се получава .Определям се като справедлива.  

Представяме ви и интервю с участниците в 

клуба по математика– ученици от десетите 

класове в ПМГ „Христо Смирненски“. 

1.Защо избрахте математиката?  

Ученици :  За надграждане на знанията. 

Защото не разбираме много от предмета и 

чрез клуба получаваме допълнителни знания, 

чрез които наваксваме пропуснатото. 

2.Освен математиката с какво друго се за-

нимавате? 

Ученици: География , история, спорт 

 литература. 
 
3.След време бихте ли застанали на място-

то на госпожата?  

Ученици: Категорично не. Бих работила 

като учител по география, но не и по матема-

тика . 

4.Защо не бихте станали учители по мате-

матика? Какви са слабостите Ви?  

Ученици: Този предмет не ни влече. 
  
5.Защо сте в клуба по математика?  

Ученици:  Да се подготвим за матурата, 
която ни очаква в края на десети клас. 
 

Клуб „Математика плюс“ 


