В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
ОЧАКВАЙТЕ
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Ентусиаст

Рецепта за щастие
1.Общувайте! Живият контакт е
незаменим извор на поводи за усмивка и
.
щастие
2. Занивамавайте се с физически
упражнения .
3. Отворете очите си за света около вас,
наблюдавайте природата и откривайте
красотата на света и в най-малките неща .
4. Самообразование. Никога не спирайте
да научавате нови неща и да се развивате .
5. Поставяйте си конкретни цели и ги
постигайте .
6. Учете се от собствените си грешки и
поражения .
7. Бъдете позитивни .
8. Приемете се такива, каквито сте .
9. Станете част от някакъв клуб .

След завършен 8 ми клас — Нова
специалност в ПТГ “Васил Левски”

Ново
За нас…..
Група ентусиасти
търсещи творческия
дух и начало
издавайки
училищен вестник.

В ТОЗИ БРОЙ:

Новитае
специалности
Професиите в
училището

“Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви
зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди
приятел” Албер Камю
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Страници за
забавление

2

Per fummus
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На тази дата
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Спорт в училище
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Време за губене
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Авторски колектив ;
1.Данчо Георгиев—10 а клас

Име :Ентусиаст

2.Данаил Олегов—10 а клас
3.Павел Костадинов—10 а клас
4.Роза Иванова—11 а клас

Адрес:ул.Бдин №66,
ПТГ”Васил Левски” гр.Видин
К. 105;К 210
Тел;0895515219—Г-жа Радкова
0895515217—Г-жа М.Петрова

СТРАНИЦА

8

5.Радослава Димитрова-11 а клас
6.Стела Петрова—11 а клас
7.Иванела Цветанава—12б клас
8.Любомир Цветанов—12 б клас
9.Митка Георгиева—12 б клас
10.Петко Георгиев—12 б клас
11.Асения Каменова –12 б клас

Обучението по
професията “Монтьор
на компютърни
системи”, специалност
“Компютърни мрежи”
дава възможност за
придобиване на
задълбочени знания и
практически умения,
свързани с
изграждането и
поддържането на
компютърни мрежи.
Акцентите в обучението
са поставени върху
ключовите за техника
на компютърни системи
професионални
компетенции.
Тематичните области,
обхванати в обучението
са:
- поддържане,
тестване и защита на
компютърни системи и
периферни устройства
- инсталиране,
конфигуриране на
операционни системи
- избор на
компоненти, модули
и средства за
изграждане на
компютърни системи и
мрежи
- настройване и

диагностика на
системи
компютърни системи,
Компютърни мрежи.
- настройване и
Възможности за
диагностика на
професионална
компютърни системи,
реализация:
приложен и системен
Придобилите
софтуер и мрежови
професионална
квалификация по
хардуер
специалността
- поддържане и
“Компютърни мрежи”,
администриране на
могат да намерят
мрежови операционни
реализация като
системи .
приложни специалисти в
Завършилите
областите:
професионално обучение
изграждане и поддръжка
получават следните
на компютърни мрежи и
документи:
системи
Диплома за средно
техническото
образование и
осигуряване
и защита на
Свидетелство за
компютърни системи и
професионална
мрежи
квалификация по
професия Монтьор на
компютърни системи.
програмно осигуряване
Обучението включва
на компютърни системи и
учебни предмети, от
мрежи .
които ключови за
формиране на
професионалните
компетенции са:
Операционни системи
Програмиране
Периферни устройства
Компютърни
архитектури и асемблира
не на компютърни

БРОЙ

Ново

След завършен 7ми и 8ми клас - Техник по транспортна
техника

СТРАНИЦИ

Професия: Техник по
транспортна техника

експлоатация и диагностика
на автотранспортна техника

Специалнаст:
Автотранспортна техника

ремонт на автомобилна
техника

Основните цели и задачи по
професията Техник по
транспортна техника са
свързани с придобиване на
комплекс от знания и умения
за правилната експлоатация и
ремонт на подвижния състав в
автомобилния транспорт.
Професионалната подготовка е
насочена към получаване на
знания за:
устройство на
автомобила

Ново

Подготовката на учениците също е
общотехническа , а също така в
процеса на обучение учениците
изучават и предмети като
хидравлични и пневматични
устройства в автотранспортната
техника. Имат учебна практика по
общопрофесионални умения и
специфични такива .

Учениците изучават Безопасност
на движението по пътищата ,
както и учебна практика по
управление на автомобила и
придобиват безплатно
свидетелство за управление на
МПС- категория B .
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Двигатели с вътрешно горене
-Теория и учебна практика

ЗА З АБАВЛЕНИЕ
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Водоравно и отвесно:

1. Френски писател (1799-1850) - "Шагренова
кожа", "Дядо Горио".
2. Марка наше пиво.
3. Лице, което дава пари под лихва.
4. Пердета.
5. Тревисто етерично маслено растение с
ароматни семена, които се използват в
медицината, за подправка на ракия, в
парфюмерията и др.
6. Подводна част на кораб.

3

*Всички думи се вписват по два пъти водоравно и отвесно.
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Автотранспортна техникаТеория и учебна практика

След завършен 8ми клас— Изолации в строителството

Професия: Строителмонтажник

елементи на сградите.

Изолации на стени, на покриви,
Специалност: Изолации в открити подове и подове над
неотопляеми пространства.
строителството
Учениците в процеса на обучение
Завършилите ученици
придобиват умения да
придобиват ІI– ра степен на
професионална квалификация.
разчитат архитектурните
По тази специалност се
планове и детайли;
подготвят специалисти, чиято
да избират правилно ръчните
дейност е свързана с вътрешни и
инструменти за конкретен
външни, хидро-, топло- и
вид работа при професията.
пароизолации;

Пълният курс на обучение по
специалността - Изолации в
строителството , завършва с
полагане на държавни изпити по
теория и практика на
професията , които се провеждат
в съответствие с държавните
образователни изисквания за
придобиване на квалификация ,
като се удостоверяват със
Свидетелство за професионална
квалификация .

Работа по енергийно саниране
на ограждащите елементи на
сградите: Работа по енергийно
саниране на ограждащите

Страница 2

2

Ентусиаст

2013 е година на ЧЕРНАТА ЗМИЯ

Тя започва на 10 февруари.
Посрещнете годината на
ЧЕРНАТА ЗМИЯ с тъмен цвят
дрехи. Ден преди началото на
новата година се настроите
позитивно и мислете
положително.
Поставете в дома си борова
клонка, която символизира
ЗМИЯ. В митологията ЗМИЯТА
често представлява изцелението
на

физическото тяло, докато израства в През тази година, за да се постигне
духовен аспект.
напредък е нужно да се действа
бавно и методично във всички
Древна китайска мъдрост
начинания. Възможности за важни
казва,че змия в къщата е добра
разкрития, които ще се достигнат
поличба, защото това означава, че
бавно, но ще донесат възможности
семейството ви няма да гладува.
за нови начинания. Както ЗМИЯТА,
сменя своята кожа така ще се
Бъдете особено внимателни
предоставят възможности за
в работен план през 2013 година.
обновления и ново начало.
Опитайте се да създадете безопасна
и хармонична среда в службата.
Елемент: Вода – символизира
Подписвайте документи от всякакъв
движение, промяна и динамика.
вид след обстойно и задълбочено
проучване. Не бива да забравяме,
Цвят: Черен – съответстващи
че ЗМИЯТА харесва и е нужно да се
цветове синьо и зелено.
чувства в пълна безопасност за да
използва напълно своите специални
Талисман за 2013г. е ЧЕРНА ЗМИЯ!
аналитични умения.
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ЗА З АБАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦИ

Какво трябва да знам за парфюмите?

Лицето говори

Как да запазя аромата на парфюма си по-дълго?

Думата
парфюм е
Изкуството да ухаеш деликатно, но трайно през целия ден, има своите малки тайни.
производна
от
Можете да откриете зоните, които по-дълго запазват аромата, като се ориентирате къде най-силно
усещате пулса си. Пръснете или намажете парфюма зад ушите, от вътрешната страна на лактите или на латинския
израз “per
китките. Ако обичате шалове, знайте, че ако разпръснете аромат в тях, те ще го носят през целия ден и fummus”,
което
нюансите ще се очертават при всяко раздвижване на материята. И още нещо - парфюмът е по-траен
означава
върху мазна, отколкото върху суха кожа.
„чрез
дима”.

Кой парфюм е подходящ за мен?

Има мъже и жени, които харесват силни, класически аромати, други пък предпочитат леки плодови
или цветни миризми. Ако сте от първия тип, може би ще предпочетете класиката, представена най-вече
от френската парфюмерия .Ако обичате да експериментирате, то можете да се радвате на новите
аромати и модификации

Може ли парфюмът да действа като афродизиак?
Алхимията на привличането занимава хората вече хиляди години. Изследователите на ароматите са
открили, че жасминът, портокаловият цвят, амброзията и мускът събуждат страстта. Като наркотик за
настроението действа ароматът на роза, иланг-иланг, магнолия.

На тази дата ...19 януари
Събития

фирма "Дженерал Моторс".

1829 г. — Състои се премиерата
на "Фауст" от Гьоте

1955 г. — Играта "Скрабъл"
се появява на пазара.

1937 г. — Хауърд Хюз поставя
нов световен рекорд за скорост,
прелетявайки със самолет
разстоянието от Лос Анджелис до
Ню Йорк за 7 часа, 28 минути и 25
секунди.

1966 г. — Индира Ганди е
избрана за министърпредседател на Индия.

1938 г. — За първи път в света
започва серийно производство на
леки автомобили с дизелов
двигател от американската

1977 г. — В Маями, щата
Флорида, пада сняг за първи
път в известната история на
града.
1983 г. — Apple Computer
известява за появата на

Родени

1969 г. — Предраг Миятович,
черногорски футболист

1798 г. — Огюст Конт, френски
философ, един от
основоположниците на
позитивизма († 1857 г.)

1972 г. — Калина Сакскобургготска,
дъщеря на Симеон II

1809 г. — Едгар Алън По,
американски писател († 1849 г.)
1839 г. — Пол Сезан, френски
художник († 1906 г.)

"Apple Lisa" — първият си
персонален компютър
1993 г. — IBM обявява, че е
регистрирана загуба от
$4,97 милиарда за
изминалата 1992 година —
най-голямата загуба за една
година на дадена
корпорация в историята на
САЩ.

Когато челото е подуто от
средата,костеляво и
широко,показва надарен с памет
човек , благоразумен и
съзерцателен.
ЧЕЛО-Сплеснато и тясно от
костите към веждите чело,показва
слаба интелигентност и ограничен
ум.Отвесните чела издути
горе,притежават,положителните
хора.

ВЕЖДИ-Хоризонталните и много
приближени до очите вежди
означават
твърдост,непоколебимост.
Много отдалечени от очите
вежди означават умствена
нищета.

Ниското чело е знак на дебелашка
природа.Умерено наведено назад Извити силно към слепите очичело,показва живо въображение и безумие,развалена природа.
ОЧИ-много изпъкналите очи
артистичен дух.
означават бавно мислене.
Господин Апостолов,
учител по физическо
възпитание и спорт в
ПТГ”Васил
Левски”,Многократен
републикански шампион
по лека атлетика –скок
на дължина с най-добър
резултат 8,31м.

Мигащи,смутени очисрамежливост,боязливост,липс
а на изтънченост.
Ясни,живи,откровени очиздрав разум,откровеност,воля
НОС-Утопистите и
оригиналните хора имат
големи носове.Когато носът е
дълъг и много грапав има
някаквоумственоразстройство.
Уста -Голямата уста с големи
блестящи устни означава
властност и отговорност.
Твърди устни, които се отварят
като квадрат – добродушие.

Спорт в училище
взеха участие 20
ученика.Спечелихме две призови 3
– ти места на Ивайло Цветанов
от 9б клас и Гоце Боев от 12 а
клас.

Какви спортни мероприятия
предстоят?

Отбора по футбол ще има ли
нови екипи?
Екипи са предвидени в спортните
училищни клубове-”Млад
футболист” и “Футболно
майсторство”

На 18.12.2012г. се
проведе коледния турнир
по шахмат. Как се
представихме Ние?

Общинските състезания по
Какви са Вашите очаквания?
волейбол, тенис на маса и футбол.
Очакванията ми са –класиране на
Нашето училище ще вземе ли
челни места и продължение на
участие?
ниво зона.

От нашето училище

Да с представителни отбори

Малко хумор
Катаджии спират сутринта на 1 януари
шофьор, пиян като кирка.
- Господине, ще трябва да дойдете до
нашата кола!
- Момчета, благодаря, но не ме
навивайте. Ако изпия още 50 грама и
няма да мога да се прибера в къщи!

1980 г. — Дженсън Бътън, британски
пилот от Формула 1
1986 г. — Клаудио Маркизио,
италиански футболист

Д Ж Е Й С Ъ Н
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ЗА З АБАВЛЕНИЕ

Б Ъ Т Ъ Н

Катаджия спира автомобил, превишил
скоростта:
- Закъде сте се забързали толкова? – пита
той шофьора.
- За вкъщи. Посрещах Нова година с
приятели и се позабавих. Жена ми се
сърди.
- Но сега е месец май…
- Именно, затова и бързам.

Програмист се налива цяла нощ с ракия.
Преди да престане да дава признаци на
живот, решава да дръпне една биричка.
Взима чаша, бутилка и започва нервно
да си налива. В този момент изпуска
чашата и замислено промълвява:
- Мда-а-а... Интересен бъг?!?
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ЕНТУСИАСТ

Време за губене

БРОЙ
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Професия: Строителен техник
Пирамида

Професия: Строителен техник
Специалност: Строителство и

1. 17-тата буква от азбуката
2. Мярка за повърхнина
3. Зодиакален знак
4. Бродирана покривка с
форма на квадрат или
правоъгълник
5. Медик, доктор
6. Щипка за листи
7. Афиширане на стока
8. Продавачка на мляко

архитектура.
Завършилите ученици
придобиват ІIІ-та степен на
професионална квалификация.
По тази специалност се подготвят
специалисти, чиято дейност е
свързана с проектирането,
инвестирането, техническото
ръководство и контрол на
строителството. Пълният курс на
обучение 9 - 12 клас дава
възможност за придобиване на
средно образование и трета
степен на квалификация –
строителен техник .

Училището поддържа контакти с
много водещи строителни фирми,
което помага на кадрите да
намират работа във всякакви
строителни фирми: в
проектантските бюра като
технически изпълнители; в
капиталното строителство на
фирмите в останалите сектори на
икономиката; в областните и
общинските технически служби;
да ръководят собствена фирма
или да заемат различни постове в
по-големи строителни фирми; да
участват като проектанти и
консултанти, да бъдат
мениджъри, помощниктехнически ръководители

ръководители или технически
ръководители. Да бъдат
производители или дистрибутори на
строителни материали или
консултанти в магазини за
строителни материали, вещи лица
към съда, консултанти при фирми за
недвижими имоти .

ЛАБИРИНТ

Професия: Програмист
Професия: Програмист
Специалност: Програмно
осигуряване
ІІ-ра степен на професионална
квалификация.

В ПТГ"Васил Левски" е налице
модерна техника.
Компютърната база постоянно
се обогатява.
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Професията осигурява
изключителни възможности за
намиране на работа в
софтуерните фирми като:
- програмисти,
- администратори на база данни,
- web- мастери,
- администратори на
компютърни системи,
- разработчици на софтуер и
други софтуерни специалисти.

умения свързани със създаването
на приложни програми, интернет
приложения, инсталиране и
администриране на операционни
системи, приложен и системен
софтуер.
Завършилите професионално
обучение, след успешно преминати
редовни изпити, получават
Диплома за средно образованиеэ и
Свидетелство за професионална
квалификация .

Обучението по професията дава
възможност за придобиване на
задълбочени знания и
практически умения свързани със
създаването на задълбочени
знания и практически
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