
Как работим в клубовете по интереси? 

И тази учебна година продължиха работата си по интереси клубовете в 

нашата професионална гимназия „Петър Парчевич“ град Раковски: 

„УЧИЛИЩНИ  ЕКОИДЕИ“   -   с  ръководител  Мария  Ячева                          

Клуб „КЕТЪРИНГ“ -  с ръководител Снежанка  Звискова                                  

Клуб  „МЛАД  ХЛЕБАР И СЛАДКАР“  -  с  ръководител   Венета Габерова 

и „ВЕСТНИК     ГИМНАЗИСТ“   -   с  ръководител  Елена  Райчева. 

Участниците в кръжоците са ученици от почти всички класове. Те са  

активни и с радост се включват в различните мероприятия и инициативи.  

Клубовете „КЕТЪРИНГ“ и „УЧИЛИЩНИ  ЕКОИДЕИ“    стартираха с 

инициативата „Седмица на добрата храна“ . Учениците приготвиха 

здравословна храна, използвайки продукти от еко градината в двора на 

училището ни.          

 

ПГ„Петър Парчевич“ получи ГРАМОТА за участието си 

в кампанията ЗЕЛЕН КАРТОН в рамките на националната седмица на 

достъпа до добра храна 21 година под патронажа на Министерството на 

земеделието, храните и горите. Снимки за нашето участие бяха публикувани 

във фейсбук страницата на „ Достъп до 

добра храна 21г “. Клубовете получиха 

плакати и карти за викторинни игри на тема 

продоволствена сигурност, а  на всеки един 

от участниците бяха изготвени и раздадени 

сертификати.   

Друга голяма инициатива, в която се 

включиха всички кръжочници бе коледното 

благотворителното мероприятие организирано от Община Раковски, а 

именно подпомагане на 130 нуждаещи се от грижа семейства.  Клубовете 

„МЛАД ХЛЕБАР И СЛАДКАР“ и  Клуб „КЕТЪРИНГ“ изработиха сладки и 



соленки в пакетчета, клуб „УЧИЛИЩНИ  ЕКОИДЕИ“   подготвиха етикети 

за благотворителното  мероприятие, а ние от вестника отбелязахме 

събитието със статия и  снимков материал.  

 

Всеки един от 16-те класа в 

гимназията получи подарък - 

календар за 2022 година, изработен 

собственоръчно от кръжочниците на клуб  

„УЧИЛИЩНИ  ЕКОИДЕИ“ .  

Същите ученици ежеседмично  почистват и екоградината  

и  засаждат сезонни зеленчуци. Най-активни са Милко Патазов от 9в  клас и  

Петя Стефанова от 8г клас.  

Ще отбележим и последната благородна 

инициатива за календарната 2021 година, в която 

заедно с кръжочниците се включиха и съучениците 

ни със СОП – поздравления с новогодишна 

картичка за самотните възрастни хора в с. 

Горнослав, Асеновградско.  

 

А нашата работа, на учениците от кръжока  

„ВЕСТНИК ГИМНАЗИСТ“ е да 

популяризираме успехите на училището 

като отразяваме винаги живота в нашето 

училище - всяко едно мероприятие, всяко 

едно събитие, всяка бележита дата или годишнина – със статия, рисунка, 

презентация и много снимков материал.  


