
в строителството и 

строителната механи-

зация. Началото и на 

ТИХ, и на ТОХ е поста-

вено именно в сградата 

на нашето училище – 

тогава ТМТ, а сега Про-

фесионална гимназия – 

Видин. 

Професионална гимна-

зия – Видин е създадена 

на 01.08.2001г. година 

Гимназията и е нас-

ледник на Техникум по 

механотехника и СПТУ 

по строителство 

―Христо Смирненски". 

През   2005 г. училище-

то се преименува 

на    Професионална 

техническа гимназия 

―Васил Левски‖. 

 

 

 

 

Училището през го-

дините … 

    Първата учебна го-

дина и първия учебен 

ден за училището и 

учениците на ТМТ е 

през 1962г. В учебната 

сграда, предвидена за 

Политехническа гим-

назия започва първия 

учебен ден за първите 

ученици на ТМТ. Пос-

ледните довършител-

ни работи вървят за-

едно със започналия 

вече учебен процес. 

Първите ученици са 

около 150 на брой, раз-

пределени в четири 

паралелки:            

1.Технология на маши-

ностроенето (ТМС) – 

студена обработка 

 2.ТМС—топла обра-

ботка на металит ¨ 

Електротехника—

ел.обзавеждане на про-

мишлени предприятия¨ 

Експлоатация и ре-

монт на автомобили и 

трактори 

За пръв път в технику-

мите се въвежда двус-

рочната система на обу-

чение .През периода 1960 

– 1980 година на тери-

торията на гр. Видин се 

развиват както транс-

порта така и промишле-

ността, което дава ре-

ални перспективи за реа-

лизация на учещите в 

нашето училище.От 

1995 до 2000г. в ТМТ се 

обучават и ученици по 

специалност "Топлинна и 

Хладилна техника" . На 

1.08.2001 в резултат на 

сливането на ТМТ със 

СПТУ по строителство 

"Христо Смирненски" на-

шето училище вече при-

добива нов статус – 

Професионална гимна-

зия.     Училището става 

приемник на традициите 

Ученици в час по практика 

50 Години ТМТ 

В  Т О З И  Б Р О Й :  

Проект “Успех” 2 

Приказка за 

Коледа 

2 

Коледен дух 2 

На тази дата 3 

Размисли за 

достойнството 

4 

Спорт в учили-

ще 

5 

Време за губене 6 

Ентусиаст 
Б Р О Й  1  

За нас….. 

Група ентусиасти  

търсещи творческия 

дух и начало изда-

вайки училищен 

вестник. 

Име :Ентусиаст 

Тел;0895515219—Г-жа Радкова 

       0895515217—Г-жа М.Петрова 

Адрес:ПТГ‖Васил Левски‖ гр.Видин 

К. 105;К 210 

Авторски колектив ; 

1.Данчо Георгиев—10 аклас-Проект ―Успех‖ 

2.Данаил Олегов—10 а клас—Достойнството........ 

3.Павел Костадинов—10 а клас-Достойнството........ 

4.Роза Иванова—11 а клас—  Весели хороскопи 

5.Радослава Димитрова—11 а клас—  На тази дата …. 

6.Стела Петрова—11 а клас—  Съвети и клюки 

7.Иванела Цветанава—12б клас 

8.Любомир Цветанов—12 б клас 

9.Митка Георгиева—12 б клас—  Спорт в училище 

10.Петко Георгиев—12 б клас—  Спорт в училище 

11.Асения Каменова –12 б клас 

12.Мирослав Пламенов—12 в клас – Художествено оформление и дизайн 

 

  Съставителите на вестника   благодарят на ; 

     Г-жа Юлия Петрова  без ,чиято   подкрепа това нямаше да се случи. 

     Г-жа Даниела Маринова за оказаната техническа помощ. 

     Г-н Светослав Георгиев  за оказаната техническа помощ. 

     На всички учители и ученици , които се отзоваха и дадоха ведри идеи. 

С Т Р А Н И Ц А  8  

И не забравяйте ...."Всеки има нужда от хаос в своята душа, за да даде  
живот на танцуваща звезда"-Фридрих Ницше 

В    С Л Е Д В А Щ И Я  Б Р О Й  

О Ч А К В А Й Т Е  

През януари .........  празниците не свършват  

Модни тенденции  

На тази дата  

Спорт в училище  

И още много изненади  

С наближаването на датата 21 декември - "краят на света според календара на маите" (както някой 

бил открил преди време), се увеличава вълната от 

новини, анализи, прогнози. Някои се поддават на 

"пророчеството" и се запасяват с продукти, други 

цитират научни аргументи за и против.  

Загива 10 процента от човечеството .Невероятно ас-

трономическо събитие, каквото не е имало от 25 хи-

ляди години, е в основата на истерията за края на 

света . Според маите на 21.12.2012г. Слънчевата сис-

тема ще застане в определена позиция спрямо Га-

лактическото слънце, която ще позволи на мощна 

вълна от енергия да достигне до Земята. Кулмина-

цията на това събитие се очаква по време на зимно-

то слънцестоене на 2012 г. Земята ще преживее мо-

мент на символична галактическа полунощ. 
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Приказка за Коледа 

Коледа в училище 

      Проект “Успех” 2012-2013г.  

Учениците от “ПТГ Васил Левс-

ки” , през учебната  

2012 /2013 ,активно се вклю-

чиха в 9 кръжока:  

  Клуб - “История на моя 

град”  -с ръководител г-жа 

Таня Асенова: В този клуб 

участват 11 ученика. Негова 

основна цел е  учениците да 

се запознаят с историята на 

родния си град - Видин.  

   Клуб “Пътешественик” - с ръководител 

г-жа Светлана Първанова. В него има 10 

ученика, целта на този клуб е всеки ученик 

да може да разкаже на руски език за впечат-

ленията си от забележителностите, които е 

посетил. 

      Клуб “Photo G” с ръководител г-жа Росис-

лава Асенова, към ПТГ   Васил Левски гр. 

Видин е създаден по проект  “Да направим 

училището привлекатекателно за младите 

хора”, . Включени са девет  ученика от 12 в 

клас.  Идеята на  този клуб е събиране и об-

работка на снимки. 

    Клуб “Рекламно студио” с ръководител г-

жа Юлия Петрова .В този клуб работят 12 

ученика.Целта е учениците да придобият 

нови знания за работа с Microsoft Publish-

er.До края на учебната година клубът ще 

подготвя всички рекламни материали за 

В ПТГ Васил Левси стана тради-

ция отбелязването на Коледа .С 

настъпването на празника се 

подготвят  различни прояви- 

украсяване на училището с 

Коледна елха, провеждането на 

конкурс за най-хубаво украсена 

класна стая   , подготвяне на 

Коледен базар. 

 

  

  

Писатели и удожници изобра-

зяват Санта Клауз , Ника-

лъс,дядо Коледа, 

Крис Крингъл, като един мил и 

весел човек, малък  и закръг-

лен, с бяла брада и червена 

мантия. В навечерието на Ко-

леда се вози в прекрасна шей-

на, теглена от осем северни 

елени над поля и покриви.  

   Елфите на Дядо Коледа се 

появяват през 1856 година в   

   Коледа е един от най-

големите празници за хора-

та, принадлежащи към хрис-

тиянската вяра. ще се сбъд-

не.     

Легендата за Дядо Коледа е 

от преди хиляди години . 

Смята се, че  е роден някъде 

около 280 г. пр. н. е. .  
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  Весели хороскопи 

 

ОВЕН  Няма по-
безстрашни от Ов-
ните! 

- казват те и пъчат си гърди-
те.Че са смели – никой не 
отрича  
- качество, което се обича! 

 

ТЕЛЕЦ: Туй жи-
вотно, знайте, е опасно!За 
живота всичко му е ясно.То 
е избухливо, твърдоглаво, 
иска винаги да има право. 

 

БЛИЗНАЦИ: 
Дайте книги за 
Близнака славен!
Вечно той в науки 

е “удавен”... 
  
. 

Раците се мислят 
за юнаци, 
хитреци са, хич не 

са глупаци! .Уж стеснителни, 
добри, тактични, 
всъщност – пресметливи са, 
практични. 

 

ЛЪВ:    

     Лъвовете са доб-
ре познатии навред 

в света докрай признати!Те са 
благородни и учти-
ви,предани, добри и услужли-
ви 

 

 

ДЕВА:  Девите са 
умни, разсъдливи, 

ту сърдити, ту доб-
ри,вежливи.  
Във живота хитро се нареж-
дат, даже и роднините под-
реждат. 

ВЕЗНИ: 
 
Тези винаги се колеба-
ят –  
кажат “да” – и почват 

да се каят. Тук се раждат много 
дипломати, но не липсват кал-
пави, зъбати. 

 

 

СКОРПИОН: 
 
 Все ще се опитва да 

те “сгази”.Вечно ще спори , ще 
се бунтува,срещу всичко той 
ще негодува.Тук се раждат 
много генерали –някои по-
страшни и от хали! 

 

 

СТРЕЛЕЦ: 
 
Цял живот Стреле-

цът все се цели 
в най-различни и опасни цели. 
Някои са твърде работливи, 
но се срещат хайти, мързеливи. 
По характер те са упорити, 
лоши са , когато са сърдити. 
Те обичат много да пътуват 
и със големците много да об-
щуват. 

КОЗИРОГ: Този знак 
е силен и стабилен – 
вечно от идеи окри-
лен! 

Всички учени са, май, събра-
ни тука,за да “мъчат” някоя 
наука... 

.. 

ВОДОЛЕЙ:Тази зодия 
е славна и опасна –
всяка друга й е много 

ясна!Гледат с присмех на 
света сеира,режат с думи, 
сякаш със секира. 
 

  

РИБИ: 
 Рибите са мили и 
добрички,хрисими и 

божии душички.На големи 
жертви са готови,но на тях 
живота всеки трови... 
Че мъжете са добри – така е, 
но жените – кой да ги изт-
рае? 

. 

   Клуб “Автомобилно и  картинг дело” с ръково-

дител г-н Милен Митов  - в него участват 14 

ученика от 10 и 11аклас. Целевата насоченост  е 

управление на училищния учебен полигон и 

комплекс от упражнения. 

   Куб “Приложно конструиране и моделиране”- 

с ръководител г-н Милен Митов  .Внего участват 

8 ученика от 12 а клас.Клубът си е поставил 

амбициозната задача—да извърши приложна 

конструкторска работа на карт—машина. 

    Клуб “Етнография” с ръководител г-жа Таня 

Петрушанова .Този клуб се е заел със задачата 

да изучи и разпространи традициите на родния 

край. 

      

   В училище са сформирани и два спортни клу-

ба -”Млад футболист” и “Футболно майсторст-

во”с ръководител г-н Кристиян Апостолов , чия-

то цел е да покажат на младите хора,че спорта е 

важен за тяхното здраве. 

Екскурзията до  пещера Магура 

–16.11.2012 г. 

      Забавно 
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Няколко съвета за успешно отслабване по празниците: 

На тази дата ...19 декември 
Събития  

1732 г. — Бенджамин Франк-

лин публикува Алманах на бедния 
Ричард 

1783 г. — Уилям Пит-младши 

става най-младият министър-
председател в историята на Великоб-
ритания и Обединеното кралство. 

1793 г. — Наполеон Бонапарт е 

произведен в чин генерал. 

1912 г. — Основан е френския 

футболен клуб АК Арл-Авиньон 

1945 г. — Австрия става репуб-

лика за втори път, (престава да бъде 
такава след нацистката инвазия в 
средата на 1938). 

1950 г. — Бъдещият президент 

Дуайт Айзенхауър става началник 
на въоръжените сили на САЩ. 

1972 г. — Програма Аполо: 

Аполо 17 се завръща на Земята, с 
което завършва американската  

програма за изпращане на хора на 

Луната. 

1974 г. — Започва продажбата на 

първия персонален компютър, Алтаир 
8800 

1979 г. — В кината започва про-

жекцията на филма “Крамър срещу 
Крамър” с участието на Дъстин Хофман 
и Мерил Стрийп. 

2003 г. — 39 Народно събрание прие-

ма декларация за създаването на аме-

рикански бази в България. 

  

   Внимавайте какво пиете – алкохолът може да не съдържа много калории, ако е в малко количества,  

Разхождайте се – когато сте на парти, не стойте на едно място през цялата вечер . 

   Пазарувайте в мола, но не го правете от един магазин, а гледайте да го обико-

лите няколко пъти, за да ходите повече и стойте далеч от местата, предлагащи 

храна 

Избягвайте сезонните предложения – например, кофеиновите напитки предла-

гани по празниците са доста калорични, наблегнете на чистото кафе.  

   Нe опитвайте храната, докато готвите – тези малки „тестове” добавят доста 

калории, които не осъзнавате, че консумирате.  

Използвайте по-малки чинии – проучванията сочат, че хората, които използват 

по-малки чинии, ядат по-малко и желанието им да изядат всичко до последната 

хапка, не пречи на тяхното отслабване.  

    Опитайте от всичко, но по малко!  

Насладете се на десерта – не е нужно да се откажете от всички десерти, които сервират на коледното парти. 

Вместо това си изберете някой от по-здравословните и им се насладете.  

1966 г. — Алберто Томба, италианс-
ки скиор 

1974 г. — Гълъбин Боевс-
ки, български щангист 

1979 г. — Ицо Хазарта, български 
музикант 

1987 г. — Карим Бензема , 
френски футболист 

1992 г. — Георги Желев, футболист  

Родени 

1683 г. — Филип V Испански, крал 
на Испания († 1746 г.) 

1902 г. — Сър Ралф Ри-
чардсън, английски актьор († 
1983 г.) 

1906 г. — Леонид Брежнев, ръко-
водител на СССР († 1982 г.) 

Размисли за живота 
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       Достойнството е едно от 

най-ценните човешки качест-

ва.Живеем в свят изпълнен  с 

лъжа, измама и алчност.И се 

питаме ; Къде  е изчезнало 

човешкото достойнство? 

Или ни е страх и трябва да го 

потърсим?Да отворим душата 

си за него. 

Въпреки подмяната на ценнос-

тите , то трябва да намери своя 

път в материалния свят , защо-

то ни е нужно. 

Тъжно е , че злобата и лицеме-

рието са се настанили сред 

нас , а достойнството не може 

да се открои.То е това , което  

ни прави хора.Досотойни могат 

да се нарекът именно онези , 

които с краткия си и уж нищо-

жен ход , наречен живот , могат 

да променят резултата от игра-

та , започнала и продължаваща 

в безкрайността. 

Човек трябва да застава срещу 

лицето на съдбата , да я гледа в 

очите и да оспорва пътеките , 

които тя чертае , за да  бъде 

сред онези—най-силните играчи  

водещи в житейската игра.Ако 

иска да бъде истински човек—

Спорт в училище 

Малко хумор 

Първият  женси 
футболен отбор 
на ПТГ”Васил 
Левски” донесе 
победа за 
училището , като 
надигра отбора 
на Св. св. “Кирил и 
Методий” с 1;0
(17.10.2011г.) 

Македонски киноафиш 

1. Навлекот (Пришълецът)                                                    

2. Войводата на търкалетата 

(Властелинът на пръстените)  

3. Пукни со зор (Умирай трудно)  

4. Се темерутат ягнетата (Мълчанието 

на агнетата)  

Г Ъ Л Ъ Б И Н  Б О Е В С К И  

Есенният и пролетен  кръг ще се 

изиграят заедно  през месец 

март . 

Според Вас кой най-много ще 

ви затрудни от училищните 

отбори ? 

ПГ”Асен Златаров” и 

ПМГ”Екзарх Антим I” 

Скоро ще са и турнирите по 

волейбол.Училището ще участ-

ва ли? 

Учениците проявиха хъс и инте-

рес , да ще участваме . 

 

Предстои шахматен тур-

нир.Колко ученика ще предста-

вят ПТГ”Васил Левски” 

Двайсет ученика в шест кръ-

га.Осигурени са прекрасни награ-

ди за участниците и условия за 

провеждането на турнира. 

За първи път  в нашето училище  

е сформиран момичешки отбор 

по футбол? 

Да ,  при това с голям ентусиа-

зъм. 

   Господин Апосто-

лов,учител по физическо 

възпитание и спорт в 

ПТГ”Васил Левс-

ки”.Многократен репуб-

ликански шампион по 

лека атлетика –скок на 

дължина с най-добър 

резултат 8,31м. 

През октомври не се 

изиграха турнирите по 

футбол между учили-

щата.Да  ги очакваме ли  

през април? 

Кавалер пита дамата, с която току-

що се е запознал: 

- На колко години сте? 

- Няма да ви кажа направо, само 

ще ви намекна. - кокетничи тя. - 

Дъщеря ми е в детската градина. 

- Браво! Сигурно е директорка там? 

Двама студенти съквартиранти си 

говорят: 

- Много е тежко положението с хра-

ната. Искаш ли да си вземем едно 

прасе и да си го гледаме на тераса-

та? 

- Стига бе, много е мръсно! 
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Коледа по света 
В  Австралия 

 често Коледа се  празнува на плажа 
при 40 градуса температура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Англия  във всеки дом има накиче-
на елха за 
радост на 
всяко дете. 

А в очаква-

не на Дядо 

Коледа, 

който се спуска през комина и оста-

вя подаръците в специал но  

приготвени дълги чорапи, закачени на 
всяко креватче, децата помагат на мама. 
. Католиците в Ирландия имат обичай да 
осветяват изцяло прозорците си. Цялото 
семейство със свещичка в ръка коленичи 
и се моли.  

    Във Финландия  еленът също е на по-
чест, но в тази страна Дядо Коледа идва 
„на крака". Той напуска с впряга си 

„арктичната си хижа", където живее цяла 
година и чете хилядите писма на деца, 
които джуджетата му носят от земята. На 
24 декември вечерта вечерята се серви-
ра рано, към 17-18 часа. След което идва 
истинският Дядо  часа. След което идва 
истинският Дядо Коледа, който раздава  
подаръците. 

   Въобще всички, които с удоволствие 
обличат, празничния костюм 

 

            Хонландския Св. Никола, Синтер 
Клаас 
бил 
много 
щедър 
влади-
ка, 
които 
правел 
тайно 
много 
добри-

ни на хората. Един ден, когато узнал, че 
един беден търговец няма пари за зестра 
на дъщерите си и не може да ги омъжи, 
добрият човек хвърлил през комина на 
къщата орбички със златни монети.От 
тази легенда е произлязъл обичаят мал-
ките холандчета да оставят в коледната 
нощ чорапите или обувките си около ог-
нището с надеждата, че Синтер Клаас 
няма да ги забрави. 

Време е за подаръци.. 

    Редуци-

райте списъка с хората, които ще 

получат подаръци. Не пилейте 

време и средства за тези, които 

не заслужават вниманието ви. 

Правете компромиси с цената. .   

Забравете за пресметливостта! 

Няма правило, че трябва да пода-

риш това, което ще получиш.  

Придържайте се към вкуса на чо-

века, за когото купувате подарък, 

а не към своя ,защото може да 

имат обратен ефект.  

Бъдете комбинативни и  

 

Купуването на подаръци трябва да 

ви доставя удоволствие, а не да ви 

натоварва излишно. 

Заделете предварително сумата, ко-

ято ще похарчите за подаръци.  

за жени      

   Дамите обичат луксозните подаръ-

ци, но ще оценят всеки жест на вни-

мание от любимите си същества. 

Зимното трио – шапка, шал и ръка-

вици, романтично или еротично бе-

льо, модерни ботуши , актуалните 

парфюм или козметичен комплект, 

книга, елегантно  

портмоне, аксесоар за дома (ароматната 

свещ е идеална за случая), са чудесни 

предложения за изгоден подарък за же-

ните, които обичате.  

за мъже  

   Мъжете също обичат скъпите подаръ-

ци, но ще се зарадват и на “скромните” 

прояви на обич, привързаност и уваже-

ние. Топъл пуловер за студените зимни 

денонощия, шапка, шал и ръкавици, сти-

лен колан, парфюм или козметичен ком-

плект, кожен портфейл, аксесоар за ко-

лата, мобилна джаджа, компютърна иг-

ра, са много подходящи подаръци за 

любимите мъже.  

Луксозни 

подаръци, 

“нищо, но от 

сърце” или 

изгодни 

подаръци? 


