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Днес е денят на учителя! 
„Добрият учител е подарък за 
учениците, защото в негово лице 
те могат да намерят и приятел, и 
семейство.“ Ние, учениците от 
Професионална гимназия по 
селско стопанство “Сергей 
Румянцев“ имаме късмета да ни 
обучават високо квалифицирани 
професионалисти, които не само 
ни учат, а и са винаги до нас и ни 
подкрепят във всяко отношение. 
Благодарение на тях, ние 
успяваме да развиваме 
качествата и потенциала си и под 
тяхното  

ръководство, да постигаме 
уверено целите си. Те са нашата 
опора, те ни карат да мечтаем и 
да вярваме в успеха си. Те ни 
учат да бъдем добри и 
отговорни, да си помагаме и да 
се подкрепяме. Те ни 
провокират да мислим 
творчески и креативно, и ни 
учат как правилно да взимаме 
собствени решения. Във всеки 
един от нас остава частица от 
Вашата душа и сърце, скъпи 
учители, и ни кара да усещаме 
топлината на Вашите искрени 
чувства.  

Благодарение на Вас, ние се 
превръщаме в стойностни хора, 
готови да започнат 
самостоятелния си живот с 
необходимите знания и умения.  
Благодарим Ви, наши пътеводни 
звезди! 
„Да си учител не е просто 
професия. 

Да си учител е призвание, орис, 
съдба… 

Бъдете все така всеотдайни към 
децата 

и учителската професия!“ 

  

 
 
 

посрещната от 
учителите като тяхно 
дете. Учителите ни 
даряваха с широки 
усмивки и ни накараха 
да се почувстваме 
специални. 
Обстановката, всичките 
им приготовления за 
нас, ни накараха да се 
почувстваме като у 
дома си още от първия 
ден. Ние бяхме 
зайчетата в новото 
училище. А днес по 
коридорите на нашето 
училище крачат нови 
зайчета, смели и с 
грейнали усмивки, 
готови да преминат 
през всички изпитания. 

А ние по-големите ще 

сме до тях, за да им 

помагаме, защото ние в   

ПГСС,,Сергей Румянцев'' 

сме едно голямо 

семейство. Пожелаваме 

ви много здраве, 

ученически години 

изпълнени с много 

емоции и успехи. 

Вярваме, че ще се 

справите. Смело напред 

и нагоре по пътя към 

мечтите,скъпи 

осмокласници! 

15 септември е денят, в 
който по традиция се 
открива учебната 
година в българското 
училище. За някого това 
е първият учебен ден, а 
за други-последният. 
Времето минава 
неусетно, в един 
момент си малкото 
детенце, което 
прекрачва плахо прага 
на новото училище, а в 
следващият, вече 
излизаш помъдрял и 
пораснал от там.  
Училището е мястото, 
където  

порастваме, където 
получаваме знания, 
изграждаме се като 
личности, натрупваме 
житейски опит, който е 
много необходим за по-
нататъшното ни 
развитие. Всяка  година  
поемаме нови 
предизвикателства и 
заедно с нашите 
учители, успяваме да 
преминем успешно през 
тях. Преди две години, 
когато прекрачих  за 
първи път училищния 
праг на ПГСС ,,Сергей 
Румянцев'' бях  

За Вас, учители, 
с любов ! 

,,Защото тези 
учители са 
вдъхновение и 
опора, те носят 
любовта в себе си” 

Автор: Виктория  Лалева, 
ученичка от  11-а клас 

 
Добре дошли, скъпи 
осмокласници ! 

Автор: Десислава Динкова, 
ученичка от 10-а клас 

 



 
 

 

 

На периметъра на ПГСС „Сергей Румянцев“ и в сградата на училището, носенето на 

маски е задължително! 

 

Есента 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Днес ще говорим с една млада и 
амбициозна дама, която преди броени 
месеци напусна нашето училище, а вече 
смело върви към сбъдването на мечтите 
си. Тя е целеустремена и е постигнала 
много успехи в нашето училище. Тя е 
чаровна, тя е умна, тя е Наталия Иванова. 

 

Лятото вече се изнизва през 
задната врата, а есента настъпва 
все по-уверено с всяко жълто 
листо, падащо от дърветата. 
С отминаването на топлите сезони 
преустановяваме дългите 
разходки под натиска на 
застудяващото време и първите 
студени капки дъжд. Повод за 
носталгия обаче няма.  Есента е 
времето за презареждане и 
връщане към нормалното и 
забързано ежедневие. Това е 
времето, в което учениците 
прекрачват праговете на класните 
стаи и слагат едно ново начало 
вече по-зрели с всяка отминала 
година. Обожавам дните вкъщи с 
топли дрехи и чай в ръка, някой 
хубав филм или книга. 
Температурите падат, дните 
стават по-къси, а листата на 
дърветата сменят цвета си – 
всички признаци, че лятото си 
отива и настъпва есента. За една 
пълноценна есен може да 
направите списък с всичко, което 
искате да постигнете до Коледа. 
Това може да е свързано с 
обновяване на гардероба, 
придобиване на нови вещи, 
влизане във форма или каквото 
друго искате да осъществите, но 
все отлагате. Когато запишете 
идеите и амбициите си черно на 
бяло имате по-голям шанс да си ги 
визуализирате, осъзнаете и да 
пристъпите към изпълнението им. 
Това е времето, през което може да 
възстановим баланса си. 

Животът продължава, 
споменът остава 

 

Автор: Деница Петрова, 
ученичка от 10-а клас 

Сега е време да 
възстановите 
вътрешната си 
хармония и да се 
подготвите 
спокойно за 
посрещане на 
зимните месеци 
и празниците 
през тях. Не се 
поддавайте на 
стреса, който 
настъпва с 
връщането на 
училище. 
Настройте се 
положително и 
намерете нови 
неща, които ви 
предстоят и 
които да 
очаквате с 
нетърпение. 
Наслаждавайте 
се на есента. 
Използвайте 
пълноценно 
хубавото време 
до последно и 
събирайте 
последните 
слънчеви лъчи. 
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  Няма човек, който да знае всичко без да се е учил 

от някого. Пожелавам на всички Ви тази 
учебна година да бъде по-успешна от 
предишната, но не по-добра от 
предстоящата. Бих посъветвала всички, на 
които им предстои да напуснат училището да 
не забравят учителите си, те преди всичко са 
наши приятели. През тези години те са 
нашето семейство, споделят нашите тревоги. 
Решаваме всички заедно как да постъпим 
като големи хора, защото те са тези, които 
живота ги е научил на много и те ни учат нас, 
пък дори понякога се учим заедно. А мили 
осмокласници, знайте,че може да им 
разчитате безрезервно за каквото и да било.  
Те преди всичко са хора като вас и  биха ви 
разбрали, ако имате проблем. Вие сте на 
правилното място и не се колебайте, че те са 
правилните хора.  Искам да завърша с един 
цитат на   Фридрих Дистервег, за да ви 
напомня, че без тях всички ние сме това в 
момента-малки нешлифовани диаманти: 

„Най-важното явление в училище, най-
поучителния предмет, най-живият пример за 
ученика е самият учител.“  

Нека всеки запомни тези думи на Фридрих 
Дистервег и нека ги носим със себе си. 

 

 Приеха ли те в 
мечтания 
университет с 
мечтаната 
специалност? 

 Човек никога не е 
изпълнил мечтите си 
напълно, но частично 
бих казала, че имаме 
ли желанието, стимула 
и характера-няма 
невъзможни неща. 
Студентка съм в един 
от най-старите 
университети в 
страната ни, за което 
се гордея. На този етап, 
както казах, мечтата 
ми не е напълно 
сбъдната, но понякога 
нещата не се 
получават по начина, 
по който всички 
очакваме и 
приоритетите на човек 
се променят. Но това 
може само да ме кара 
да не спирам да се боря 
и да преследвам 
мечтата си до 
последно. Бих 
посъветвала всички 
никога да не остават  
без мечти и без нещо, 
за което да се борят, 
защото само тогава се 
намира верният път 
към удовлетворението 
на човек. Никога не се 
задаволявайте с малко 
само, защото не е 
станало в конкретното 
висше заведение или 
специалност. Винаги 
има искрица, която да 
ни покаже надеждата в 
мрака. Вярвайте в 
мечтите си, дори 
когато ви изглежда 
невъзможно. 

Липсва ли ти 
училищния живот? 

Изглеждаха ми голямо 
клише думите, които 
всички казват, че ще 
ми липсва училището, 
но това клише е точно 
така. Когато дойде 
тази година 15- 
септември и 
прекрачих прага на 
училището като гост, а 
не като ученик, се 
почувствах странно, 
носталгично със сълзи 
в очите, но пък и с 
радостта, че съм била 
част от това място. 
Радвам се, че успях да  

участвам в 
откриването на тази 
учебната година и да 
усетя трепета, да видя 
новите ученици и  за 
момент, и аз да стана 
пак ученик на същото 
място. Това чувство 
може да го усетите, 
когато прекрачите 
прага за последно. 
Живейте  тези години 
на макс и гребете с 
пълни шепи, защото 
си струва. Оказаха се 
прави всички, които 
казваха,че по- хубави 
от тези години няма, 
уви оказа се и това 
реалност. Животът 
наистина започва 
след училище. В 
момента ме очакват 
нови 
предизвикателства и 
се чувствам плаха и 
несигурна, но бих 
дала всичко за още 
един учебен час в 
любимото ми 
училище. Ще се 
опитам при всяка 
възможност да идвам 
и да влизам в 
класните стаи, за да не 
забравям това място и 
тези години. 
Училището е моят 
втори дом и заема 
специално място в 
моето сърце. Радвайте 
се на това, което 
имате. 

Кой е най-яркият ти 
спомен от 
гимназията? 

Спомените в училище 
са безброй много. 
Както успехи, така и 
неуспехи. От 
послушни и добри 
деца до невъзможни 
за укротяване. А може 
би един от най-
хубавите ми спомени 
е с клуб        ,,Традиции, 
ритуали, култура и 
образование,, с 
ръководител госпожа 
Антоанета Нечева, 
когато спечелихме 
първо място в гр. 
Благоевград. Клубът е 
едно страхотно място, 
което ни кара да се 
връщаме назад във 
времето с нашите пра 
баби и деди и да 
пресъздаваме нашите 
прекрасни обичаи.  

Ние сме страна с 
богата история, с 
вековни традиции, 
обичаи и ритуали, 
които във времето 
леко са се изгубили 
покрай сегашните 
технологии, но нищо 
не може да ги замени. 
Бих казала, ако имате 
възможност включете 
се и сами се докоснете, 
и върнете назад във 
времето, за да усетите 
всичко това, което 
може да ви даде клуба. 
Повярвайте ми няма 
да сгрешите. 

Какво би казала на 
нашите  
осмокласници? 

Преди всичко добре 
дошли, осмокласници. 
Направихте 
правилния избор. 
Пожелавам Ви преди 
всичко да бъдете 
здрави, много 
успешни, упорити и 
целеустремени. 
Давайте всичко от 
себе си, за да получите 
положителни 
резултати. Знайте,че 
няма да е лесно и на 
моменти ще се 
отказвате, но пътя 
към успеха е трънлив. 
Дори да е трудно и да 
Ви се струва 
невъзможно имате 
подкрепата на вашите 
учители - те са там, за 
да ви помагат и дори 
на моменти да се 
учите взаимно, 
колкото и да ви се 
струва, че те знаят 
всичко. Успех и 
помнете: всичко 
зависи от вас самите. 

Броят ще бъде 
издаден на 05.10( 
Международен ден 
на учителя) и броят 
ще бъде посветен на 
нашите учители. 
Какво би им казала/ 
пожелала? 

Честит празник, 
учители! На първо 
място бъдете живи и 
здрави. 
Продължавайте 
великото си дело, 
защото си струва. Вие 
сте едни от най-
важните хора, без 
които не може да 
съществува човек.  

Провела интервюто: 
Виктория Лалева, ученичка 
от  11-а клас 

 



 
 

#BeActive #ESSD2021 Започни 
днес, бъди активен всеки ден! 
За втора поредна година ПГСС 
"Сергей Румянцев " гр. Луковит  
се включи  и  подкрепи  
инициативата "Европейски ден 
на спорта в училище". 
Инициативата е координирана 
от организация BG Бъди активен. 
Участието ни бе под надслов 
„Спортно отговорни и активни“. 
Реализирани бяха различни 
активности -   щафетни игри и 

  

 

 

Ботев-гордост и пример 
на всички българи 

 

Автор: Елена Стилиянова  от  
9-а клас 

като човек. 
Той е личност 
със силна 
воля, човек, 
който силно 
люби и мрази. 
Ботев е 
пример за 
подражание за 
младите хора. 
Той води 
бурен и 
динамичен 
живот, 
изпълнен с 
бунтовна 
страст, с дела, 
посветени на 
най-висшата 
идея-идеята 
за свободата. 
Той дава 
всичко от себе 
си, без да иска 
нищо в 
замяна. „Но… 
стига ми тая 
награда –  да 
каже нявга 
народът: умря 
сиромах за 
правда, за 
правда и за 
свобода…“ 

 

 

 

 

Всеки един 
народ има 
история, 
култура и 
велики 
личности. 
Личности, които 
се знаят от всеки 
и са се откроили 
с дейността и 
качествата си. За 
нас българите, 
именно един 
такъв човек е 
Ботев. Той е 
заслужил 
уважението и 
почитта на 
българския 
народ. Изявява 
се като учител, 
прозаик, 
публицист, поет, 
революционер 
или накратко  

Човек с главно Ч, 
който търси 
нещо ново. Ботев 
е личност, 
останала в 
историята, 
позната като 
поет с уникално 
творчество, в 
което е включил 
робския живот, 
действията и 
идеите си, както 
и 
преживяванията 
на човека 
бунтовник, 
съвпадащи с 
неговите лични 
революционни 
подвизи. Всичко 
това ни показва 
какъв всъщност 
е той  

#Be Active свързани с 
разделното 
събиране на 
отпадъци 
дейности.  
Да спортуваме 
заедно! 
Спортът и 
чистотата са 
равнозначни  на  
здраве и 
младите 
сергееци се 
убедиха в това. 
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Изнесени практики   

На 23.09.21г. учениците от 
ПГСС "Сергей Румянцев" гр. 
Луковит, професия 
"Моделиер-технолог на 
облеклото" проведоха 
изнесена практика във 
фирма "Вани-09" ЕООД. 
Там в реална обстановка 
осъществиха обмен на 
знания и показаха 
практически умения. 

А на 24.09.21г. учениците 
от 8б клас, проф. 
"Агроеколог" към ПГСС 
"Сергей Румянцев" гр. 
Луковит проведоха 
изнесена практика в 
реална среда. Видяха 
процеса на изветряне на 
скалите и 
почвообразуване. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

По случай Деня на учителите “Клуб традиции, ритуали, култура и образование” изготви 

ръчно изработени подаръци за учителите. 



 
 

 

 

 

Летни 
приключения

 

Лятото-то е време за игри, 
пътувания, забавления, срещи 
с нови приятели и много 
развлечения. Най-топлият 
сезон, най-подходящото време 
за море или за почивка извън 
страната и много игри! Не 
трябва да пропуснем и 
забравим книгите, които са 
толкова важни, които ни 
привличат с интерес и всички 
славни приключения през 
изминалото лято. Ярко слънце, 
синьо небе, горещи дни, 
всичко това ни радва 
допълнително. Лятото е най-
веселото, прекрасно и 
радостно време от годината. 
През този сезон не е нужно да 
обличаме много дрехи и ни е 
много удобно и комфортно. 
Най-важното е радостта и 
свободата през лятото, които 
ни правят щастливи. Макар и 
да нямаш луди приключения, 
всичко, което преживяваш 
през лятото са едни ценни 
мигове, изпълнени с много 
красота, които остават за цял 
живот. А най-хубавото е да  
прекараш време с най-
близките си хора. Да посетиш 
любими места с любими хора. 
Лятото е време да си починеш 
и да се заредиш с много 
енергия за новата година. 
Сега е време за училище , а 
след новата учебна година, ще 
сме заредени за още много 
забавления. 
 

   

 
 

Творческа 
страст 

 
 

  

 
  

Елена Стилиянова 9-а. 

клас  

Десислава Динкова  
10-а. клас  

Гергана Вацова 11-а. 

клас  

Автор: Елена Стилиянова, ученичка 
от  9-а  клас 
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Виктория Лалева 11-а. клас  

 

Гергана Вацова 11-а. клас  

 

Виктория Лалева 11-а. клас  

Гергана Вацова 11-а. клас  

 

Гергана Вацова 11-а. клас  

 


