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Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ 
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Ден на търпението 25 март 
– Благовещение е обявен за 
Ден на търпението. На 
необходимостта от 
разбирателство и 
търпение, на умението да 
изслушваме и да уважаваме 
мнението на другия, 
защото  училището е 
мястото, където се 
изграждат основите на  

бъдещата реализация на 
всеки ученик и се 
формира качеството 
търпение в личността 
като гарант за 
устойчивостта на цялото 
общество, за устояване на  
предизвикателствата на 
времето. По случая 
учениците от клуб 
„Традиции, ритуали, 

култура и образование“ 
,под ръководството на г-жа 
Преслава Христова, 
изготвиха постер, 
символизиращ дървото на 
търпението. Също така 
четирилистни детелинки, 
които раздадоха на 
работещия персонал в 
училището. Призоваваме 
Ви, БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ! 

  

провокираха 
творческите си 
умения, за да 
изразят своята 
благодарност 
към делото им, 
като наши 
наставници в 
живота и да 
разведрят 
обстановката в 
тежките 
времена на 
пандемия.      

 
 

„Традиции, 
ритуали, 
култура и 
образование“ 
под 
ръководството 
на г-жа 
Преслава 
Христова и клуб 
„Хармония от 
багри и цветове“ 
под 
ръководството 
на г-жа Петя 
Иванова  

изненадаха 
дамския 
учителски 
колектив на 
ПГСС „Сергей 
Румянцев“ с 
ръчно 
изработени 
картички, с най-
добри 
пожелания по 
случай 
празника. По 
този начин 
възпитаниците  

8-ми март е 
един от най-
красивите 
пролетни 
празници. Всяка 
година на този 
светъл ден 
светът се 
прекланя пред  
величието на 
жената.  

 

Това е денят, в 
който се отдава 
почит не само 
към майката и 
любимата, но и 
към жената като 
професионали
ст. По този 
повод 
учениците от 
клуб  

Автор: Виктория Лалева, ученичка 
от 10-а клас 

 

Здравей, пъстра 
пролет 

Жената не само като майка, 
но и като професионалист 

 

Автор: Деница Петрова, 
ученичка от  9-а клас 

 

,,Пролетта е 
време за 
планове и нови 
проекти” 



 
 

Благодарим 
Ви! 
 

 

 

Дистанционно обучение за всички ученици от 5 до 12 клас продължи от 17.03.21 и 

ще трае до 02.04.21. Възможно е този период да се удължи. 

 

Трудностите на 
обучението от разстояние 
в електронна среда пред 
един учител по 
физическо възпитание и 
спорт

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Месец Март безспорно е един от любимите ми 
месеци. Една от причините е, че той е свързан с 
надеждата! Зимата си отива, идва пролетта и 
прераждането на природата. Скоро всичко ще се 
изпълни с цветове и ухания, птичките ще 
създадат едно приятно и позитивно усещане, а 
живота при пчелните семейства ще започне 
отново. 

Взел интервюто: Гергана Вацова, 
ученичка от 10-а. клас 

 
За здравето на учениците и 
подобренията в училищния 
салон ще си поговорим с г-жа 
Биляна Михайлова - учител по 
Физическо възпитание и 
спорт. 
Ще повлияе ли 
обучението от разстояние 
в електронна среда на 
здравното състояние на 
учениците? 
Да, определено това 
застояване вкъщи влияе 
отрицателно на психическото 
и физическото състояние на 
учениците. Това е така, защото 
нямат никакво движение във 
всекидневието си, а както 
всички знаем движението е 
здраве. 
По какъв начин 
стимулирате учениците да 
спортуват от вкъщи? 
Подтиквам учениците към 
спорта, като им изпращам 
упражнения, които да правят 
вкъщи и чрез собствената си 
позитивна нагласа към тях. 
 Месец март - символ 

на надеждата 

 

Ще ни 
разкажете 
ли повече за 
новите 
спортни 
съоръжения
, които ще 
бъдат 
закупени? 
Нови 
попълнения в 
нашия салон 
ще са: пътека 
за бягане, 
комплекти за 
бадминтон и 
други 
различни и 
интересни 
неща, с които 
ще 
разнообразим 
движението и 
физическата 
активност на 
учениците в 
училищната 
среда. 
 

Биляна Христова, учителка 
по ФВС от ПГСС “Сергей 
Румянцев” 
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  Датата е избрана, заради американското 
й изписване – 3.14, което съвпада с най-
краткия начин за обозначаване на 
математическата константа, изразяваща 
отношението на дължината на 
окръжността към дължината на 
диаметъра й. Същевременно тя съвпада с 
рождения ден на Алберт Айнщайн. 
Нашето училище винаги отбелязва този 
празник, като тази година за пръв път бе 
проведена играта „Изгубени в училище“, 
която имаше за цел да провокира 
интереса към математиката у учениците. 
25 март – Благовещение е обявен за Ден 
на търпението. На необходимостта от 
разбирателство и търпение,  на умението 
да изслушваме и да уважаваме мнението 
на другия, защото училището е мястото, 
където се изграждат основите на 
бъдещата реализация на всеки ученик и 
се формира качеството търпение в 
личността като гарант за устойчивостта 
на цялото общество, за устояване на 
предизвикателствата на времето.  

С месец март се 
свързват много 
обичаи и празници, 
посветени на 
идващата пролет. 
Един от най–
любимите 
празници на малки 
и големи е Първи 
март – празникът 
на мартениците и 
пролетта. 
Празникът на Баба 
Марта е много 
почитан и 
емоционален 
български празник. 
В българските 
традиции, той е 
символ на пролетта 
и носи пожелание 
за здраве и 
плодородие в 
началото на новия 
цикъл в природата. 
С него ние 
поставяме 
символичното 
начало на новата 
стопанска година, 
пролетта и 
прераждането на 
природата. Най-
известният обичай, 
свързан с Баба 
Марта, е 
закичването на 
хора и млади 
животни 
с мартеница на 1 
март – деня на 
пристигането 
на Баба Марта. 
Както вече сигурно 
се досещате, няма 
как да говорим за 
първи март и да не 
споменем Баба 
Марта. Според 
народните 
вярвания тя е или 
стара и куца жена, 
или млада и хубава 
девойка, но и в 
двата случая 
олицетворява 
слънцето и 
пролетта.  
 

 

Тя е също и 
персонификация 
на месец март, 
който не случайно 
е наричан 
„женския месец“, и 
отново е символ на 
зачатието на 
пролетта и земята, 
която ще роди 
лятото и 
плодородието. 
Трети март е най-
големият 
национален 
празник на 
България – 
Освобождението 
на страната ни от 
османско 
владичество. 
Датата слага 
начало на Третата 
българска 
държава през 1878 
г.  след подписване 
на мирен договор 
между Русия и 
Османската 
империя, с което се 
слага краят на 
Руско-турската 
война от 1877- 
1878 година. За 
първи път Трети 
март се чества през 
1880 г. – две 
години след 
Освобождението – 
като Ден на 
възшествието на 
престола на 
император 
Александър Втори, 
а от 1888г. 
празникът започва 
да се чества като 
Ден на 
Освобождението 
на България от 
османско 
господство. На 7-
ми март пък 
празнуваме 
Тодоровден. 
Празникът се 
отбелязва в 
първата събота на 
Великденските 
пости.  

 

Преданията 
разказват, че на 
този ден светецът 
обличал девет 
кожуха и отивал 
при Бога да проси 
за лято. Във връзка 
с изградената 
представа за 
светеца на този 
ден стават 
надбягванията с 
коне. Отличилият 
се кон бива 
накичен с венец и 
тръгва пръв за 
село, причакван 
вкъщи от мома или 
млада булка. В 
къщата на 
щастливия 
домакин се 
спретва и хорото. 
На този ден 
жените месят и 
раздават обредни 
питки и хлябове, 
наречени „конче" 
или „копито", на 
които от тесто се 
измайсторяват 
съответните 
фигурки. Хлябът се 
раздава на 
роднини и съседи 
за здраве на 
конете. Няма как 
да пропуснем и 8-
ми март, един от 
най-красивите 
пролетни 
празници. Всяка 
година на този ден 
светът се прекланя 
пред  величието на 
жената. Това е 
денят, в който се 
отдава почит към 
майката и 
любимата,но зад 
този празник стои 
една дълга 
история. Един от 
най-необичайните 
празници – Деня 
на числото Пи.  

Автор: Виктория 
Лалева, ученичка 
от 10-а клас 

 



 
 

Предизвикателството 
„Изгубени в училище“ 
 На 16 март в училищната сграда се проведе 
интересна математическа игра, наречена "Изгубени в 
училище", която бе свързана със Световния ден на 
числото Пи.  В играта участваха ученици от 9-ти, 10-
ти, 11-ти и 12-ти клас. Участниците бяха разделени на 
три отбора – бяло, зелено и червено, като във всеки 
отбор имаше по един представител на участващите 
класове. Представители на белия отбор бяха Петко 
Василев, Виктория Лалева и Мирослав Иванов. 
Зеленият отбор бе съставен от Марина Тонева, 
Гергана Вацова и Светлин Иванов. Членове на 
червения бяха Десислава Динкова, Мирослав 
Димитров и Ростислав Младенов. Играта се състоеше 
от логически задачи със свободен отговор и целта 
беше решението да отведе към стая, в която да ги 
очаква следващата задача.  Етапите бяха вълнуващи 
и интересни, но въпреки трудностите, всички отбори 
успяха да стигнат до финала. Там ги очакваше 
последното предизвикателство, а то бе пъзел на 
Професионалната ни гимназия, който трябваше да 
подредят.  

Организаторите на играта бяха 
заели своето място, за да 
обявяват победителите и 
възнаградят участниците. 
Първо място извоюва белият 
отбор, второ-зеленият и  трето 
зае червеният. Провеждането 
на играта бе с цел да се докаже 
на учениците, че математиката  
може да бъде доста интересна и 
че всъщност тя ни е нужна в 

ежедневието. А какъв 
всъщност е повода за 
провеждането и? 14 март е 
празник, в които се отбелязва 
математическата константа π , 
числото е ирационално, което 
означава, че е безкрайно и без 
повтарящ се модел. Числото π 
е приблизително равно на 22/7 
или на 3,14 с точност до третата 
значеща цифра. 

В нашето училище 
празника на 
числото π, бе 
отбелязан по този 
начин за първи 
път, което силно 
заинтригува 
нашите ученици. 
Всички участници 
получиха грамоти 
и се заредиха с 
положителна 
емоция. В 
последния 
присъствен учебен 
ден  училищната 
сграда бе огласена 
от възторжените 
възгласи на 
сергеевци  и 
изпълнена с 
радостно 
въодушевление. 

 

 

 

Един по различен 
Ден на числото Пи 

 

Взел  интервюто: Виктория  
Лалева от 10-а клас 

 

Алекси и Наталия от 
12 клас много ми 
помогнаха за 
техническата 
организация, както и  
колегите П.Иванова, 
Н.Няголова и 
П.Панталеев. 
Благодаря им.   

Какво искахте да 
провокирате у 
учениците? 
Каква беше 
вашата цел ? 
Сигурно във всеки 
един клас има поне 
няколко човека, които 
ми казват: „Аз не 
разбирам 
математиката. Аз съм 
тъп. За какво ми е 
вашата математика?“. 
Моят отговор е, че 
няма глупави 
ученици, има 
мързеливи и 
страхливи. Страх от 
провал, страх, че ще се 
изложат. Учениците 
трябва да вярват, че 
могат да постигнат 
всичко, ако вложат 
необходимите усилия 
и не се отказват, 
когато стане трудно.  
А тези нагласи, 
умения и навици се 
изграждат още в 
училище.  А на 
въпроса за какво е 
математиката – ами тя 
е навсякъде около нас. 

Постигнах споразумение, че ако им давам 
занимателни задачи от живота, свързани с 
учебния материал ще започнат да учат. Ами да, 
УСПЯХ! 

Благодарим Ви! 
 

 

 

 

Да си отдаден изцяло на 
професията си, да 
правиш всичко от сърце 
и да влагаш всичко от 
себе си, за да 
провокираш интереса у 
учениците, говори за 
един голям 
професионализъм. 
Такъв професионалист 
е -г-жа Марицела 
Цолова, старши учител 
по математика в ПГСС 
„Сергей Румянцев“. За 
един по различен Ден 
на числото Пи, ще 
разберем лично от нея. 

От къде Ви хрумна 
идеята за играта 
“Изгубени в 
училище“?  Повече от 
година учим в 
електронна среда и 
това като че ли изхаби 
ентусиазма, както на 
учениците, така и на нас 
учителите. Много ми се 
искаше в училище да се 
случи нещо, което да ни 
извади от инерцията и 
еднообразието.  

Това е особено важно 
за часовете по 
математика. 
Постоянно търся 
начини да разчупя 
скучните, 
неразбираеми за 
повечето ученици 
уроци. Така и стигнах 
до идеята за играта 
“Изгубени в училище“ 
– голяма част от 
учениците се чувстват 
изгубени в света на 
математиката. 

Организацията на 
такава игра 
изисква доста 
усилия и време от 
ваша страна. 
Имахте ли 
помощници?  Да, 
косвени помощници 
ми бяха всички 
ученици, на които 
преподавам. Споделях 
идеите си с тях.  Давах 
подобни задачи, за да 
се насоча какво би им 
било интересно. 
Наблюдавах техните 
реакции. 

Автор: Десислава Динкова  
от 9-а клас 

 

Марицела Цолова, учителка по 
Математика от ПГСС “Сергей 
Румянцев” 
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Зрелостниците през 
погледа на един директор  

Няма по-голяма реклама за едно училище от 
неговите възпитаници! 

Тя е чаровница, умело съчетание на физическа 
красота, интелект и амбициозност! Ученичка 
от 12. клас, специалност "Икономист". 
Икономическата и професионална 
ориентация не ѝ попречи през годините да 
изяви и разгърне творческите и театралните 
си способности като почетен член на клуб 
"Традиции, ритуали, култура и образование" и 
част от театрална формация "Талия".  

И  заваляха като благодатен пролетен дъжд 
една след друга награди, прославящи родното 
училище из цяла България. 

Тя  е Наталия  Иванова Пейкова, родена и 
получила основното си образование в с. 
Дерманци. 

Наталия, : "Благодарение на твоята усмивка, 
светът става по-красив!” 

Щастливи сме, че си  достоен член на 
сергеевското ни семейство! 

Днес ще представим един добродушен, 
отзивчив и усмихнат зрелостник. Той се вписа 
малко по-късно в сергеевското ни семейство. 
Стана част от нас в десети клас, но това бе 
напълно осъзнато действие. Младежът 
благонравен обича да майстори разни неща. 
Добър е в резитбата, отличен животновъд е и 
майсторски шофира. Нетърпелив е да покаже 
своите умения и да представи подобаващо 
училището ни в предстоящото Регионално за 
Северна България състезание "Млад фермер".  

Да не забравим... и риболовец прочут е той...  

А кой е той!? 

Е, той е Веселин Любенов Христофоров, 
ученик в 12 а клас, специалност 
"Агроекология". 

Щастливи сме, че е част от голямото ни 
семейство! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представяме Ви една 
чаровна, скромна, 
търпелива и 
последователна в 
устремеността към своето 
позитивно развитие 
зрелостничка. Тя е 
изключително талантлива. 
Надарена с таланта на 
художник, използва умело 
това и го прилага успешно  
в професията, която 
овладява. Тази девойка не 
просто създава модели, тя 
изпипва до съвършенство 
всеки детайл в тях.  

  Специалността, която си е 
избрала, "Моделиер-
технолог на облеклото", 
напълно отговаря на нейна 
творческа натура.  

Коя  е тази зрелостничка?  

Накратко казано - просто 
Нелина! 

А по-изчерпателно - 
Нелина Петкова 
Георгиева, девойката от 
китното село Дерманци. 

Благодарим ти, Нелина, че 
избра ПГСС "С. Румянцев" 
за развитие на твоите 
творчески нагласи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Автор: Антоанета Нечева, 
директорка на ПГСС 
”Сергей Румянцев” 

 

Алекси Алексиев Иванов от 12.клас и Светлин Иванов Иванов от 11.клас се предстaвиха успешно и заеха призови места в 

класирането на ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ за ученици 

от XI и XII клас, провел се на 7.03.2021 година.. 



 
 

 

 

 
 
 

3 март
 

,,Българийо, за тебе те умряха, 
една бе ти достойна зарад тях 
и те за теб достойни, майко, 
бяха и твоето име само кат 

мълвяха,  умираха без страх.” 
 

3 март е ден за гордост. Ден, в който 
ние уважаваме делото на нашите 
предци и ден, в който трябва да бъдем 
единни. На този велик ден трябва да 
сме признателни на всички герои, 
загинали за свободата ни и ще е 
срамно , ако ние или нашите деца, не 
знаем какво се е случило тогава!!! 
Това не е само национален празник, а 
е ден, в който почитаме саможертвата 
на Опълченците и руските войски, 
защото малко народи честват подобно 
нещо. Каквото и да кажем ще е малко. 
Много хора са се борили за свободата 
на родната ни земя. Техният път към 
свободата е страшен, но славен, 
защото са проливали кръвта си и са 
жертвали живота си в името на 
свободата. Те рискуваха всичко, за да 
можем ние днес да сме свободни. 
Свобода-това не е само дума. Тя е 
ценност, богатство. Всяка страна има 
история, която я отличава от другите 
държави. Няма човек, който да не се 
прекланя пред свободата. Тя ни е 
толкова нужна, колкото въздуха, а 
докато сме под робство, е и толкова 
желана. Свободата е ценност, дадена 
ни от нашите герои, която трябва да 
пазим. Българските опълченци се 
бият с цената на всичко: ,,героите 
наши като скали твърди, желязото 
срещат с железни си гърди!” Връх 
Шипка се превръща в символ на 
българския дух. Ние помним героите 
и техните дела. Те съпътстват 
неизменно живота и съдбата на всяко 
българско поколение, защото ни 
оставиха възвишен пример за 
родолюбие. 
 

,,И днес йощ Балканът,щом буря 
зафаща, спомня тоз ден бурен , 

шуми и препраща, 
славата му дивна като някой ек, 
от урва на урва и от век на век” 

 
Нека тяхната саможертва не бъде 
напразна, а народът , извървял с  
достойнство пътя към свободата, не 
носи никога повече ,,срама на 
челото’’.Нека с гордост се наричаме 
българи! 
 
 

   

 
 

Творческа 
страст 

 
 

  

 
  

Елена Стилянова 8-а. 

клас  

Деница Петрова 9-а. 

клас  

Автор: Елена 
Стилянова от  8 –
а клас 

Десислава Динкова  
9-а. клас  
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Изкуството в нас 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Вацова 10-а. клас  

 

Гергана Вацова 10-а. клас  

 

Алекси Иванов 12-а. клас  

 

Наталия Пейкова 12-а. клас  

Гергана Вацова 10-а. клас  

 


