
И ето ни в новата календарна 2023 година! Дано се сбъднат желанията ни за здраве, 

мир и успех! Ние, учениците от ПГ „П.Парчевич” гр. Раковски продължаваме да сме 

все така дейни и  активни участници в различни мероприятия и случващи се събития. 

Представяме Ви Актуални  новини от месец януари на новата година.  

*** 

Започнахме  с олимпиада по химия - училищен кръг проведена на  

5 януари 2023 година организирана от г-жа Пауна Колева .   

*** 

Рисунки послучай Богоявление,  подготви 

ученичката  Мануела 

Масалджийска от 8в     

  

  

 

*** 

По рубриката „Бележити дати и събития” подготвиха 

презентации:  Милко Патазов от 10в послучай  175 години 

от рождението на  Христо Ботев ;  Гергана Маринова от 9б 

клас - послучай  160 г. от рождението на Алеко 

Константинов ; Наталия и Верка от 9г клас за 145 години от 

рождението  на Пейо Яворов. Не пропуснахме да 

отбележим и международния ден на вълшебната думичка 

„Благодаря”. По тази тема работиха Ваня Дончева от 12в и Ванеса Жекова от 8в клас.   

*** 

Отбелязахме  и Световната седмица на предприемачеството с постер  

и  съвети как  да пестим парите си.  

*** 

Портрети на най-успешните и известни аутисти 

поставиха учениците със СОП с 

помощта  на г-жа Мария Златкова.  



Какъв е риска от тютюнопушенето? Това  ни 

припомни с презентация 

Валерия Чанова от 12а кл.  

   

 

*** 

С нови рисунки ни зарадваха талантливите ни 

съученици Иван Чоков от 11в клас, Борис Пъдев от 

9в клас и Милен Белчев от 

10а клас.  

  

 

 

*** 

 На 11 януари 2023 година  на гости ни бяха НОВА телевизия и 

журналиста Благой  Бекриев, който направи  репортаж и даде гласност  

за работата ни по проекта „ Силата на вятъра в училище ”. Поздравяваме 

и се гордеем с участници в проекта момчетата с 

професия Електромонтьoр Стефан Велев и Георги Иванов от 9в , 

Иван Тодоров, Антон Плачков и Асен Асенов от 10б клас и техния 

ръководител г-н инж. Алдомир Коленаров.  Гордеем се, че сме 

първото в страната училище, което само ще произвежда ток за 

собствени нужди.  

   

Вестник „Гимназист”  


