учебна 2009/2010
Новини

06 юли 2010 година
Ангелина Димитрова Митева – VІІІ клас, ПГВМ „Иван П.Павлов”, Стара
Загора
получи
Трета награда
в
УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС
„БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ...”
по случай 160 години от рождението на Иван Вазов
Втора възрастова група: от 11 до 14 години
Раздел ЕСЕ и РАЗКАЗ
Ръководител: Иван Желязков - учител по БЕЛ в ПГВМ "Иван П. Павлов" Стара Загора
5 юни 2010 г. - Световния ден на околната среда
"Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е
нашият живот"
"Много видове. Една планета Едно бъдеще"
Проведе се кампанията за почистване на обширния двор на училището и
засаждане на дръвчета. Лекции с презентации изнесоха еколози от
РИОКОЗ и "Зелени Балкани".
Ученици измерваха с ph - метър води и почви в района на ПГВМ и
резултатите показаха че ph е почти неутрална, със стойностите между 6-7.

Финалът на програмата бе тържественото честване, проведено на 3 юни
като забавно - образователно шоу. Ученици се включиха в обявените
конкурси: за литературно творчество ( 5 ученика); за рисунки (8 ученика);
за табла, плакати, постери, диплянки (13 ученика); за презентации - 39
ученика с 45 презентации; раздадоха изготвените диплянки на областната
и общинска управа, медии и граждани; представиха училището на
Агроизложението Бата 2010, проведено от 11 - 15 май 2010 г. на летище
Стара Загора с разнообразна програма, посветена на биологичното
разнообразие
и
запазването
му.
Ръководители на проекта: Красимира Иванова, Бонка Ничева, Петя
Вълкова, Боряна Филипова, Петя Радкова. Участие взеха и колегите:
Румяна Матева, Людмила Малешкова, Валя Янкова, Милен Минев, Катя
Савчева, Янка Балабанова, Мария Тенчева, Христина Златилова.
Репортажи за тържеството бяха излъчени по телевизия TV Стара Загора.

04 юни 2010 година
Ангелина Димитрова Митева – VІІІ клас, ПГВМ „Иван П.Павлов”, Стара
Загора

получи
Първа награда
в
НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС - 2010
„София – Москва; България – Русия – вчера, днес, утре”
Посветен на 65-годишнината от Победата над хитлерофашизма: „Помним
подвига на предците!”
ІІ РАЗДЕЛ
СТИХОВЕ
Втора възрастова група V – VІІІ клас

14 май 2010 година
Ученици от ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора с ръководител
Христинка Златилова изнесоха програма на тема "Биоразнообразие и
природа" на организираното аграрно изложение от БАТА АГРО 2010 в
Стара Загора. В нея звучаха стихове за околната среда и красотите на
родината, а момичетата от гимназията пяха песни и танцуваха.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 5 ЮНИ СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1.Кампания за почистване на района на училището по класове.
Срок : 15 - 30 май Отг. Класните ръководители и Ю.Колибарова
2.Конкурси за :
" Литературно творчество /есе,стихотворение и др./
" Рисунки /формат А3 или А4/
" Табла, плакати, постери, диплянки
" Презентации
" Снимки и фотоколажи ,
Под мотото:
"Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е
нашият живот "
,,Много видове.Една планета.Едно бъдеще "
"Твоята планета се нуждае от теб "
Срок :15 май Отг.К.Иванова, Б. Ничева, Б. Филипова, П. Радкова,
П.Вълкова
3.Лекции от еколози от Зелени балкани ,РИООСВ и РИОКОЗ.
Срок м.април- м.май. Отг. Б.Ничева и М. Табанова
4.Засаждане на дръвчета.
Срок до м. май. Отг.П.Радкова
5.Провеждане на часове на класа в кинозалата по график, посветени на
екологията - представяне на презентациите на учениците.
Отг. К.Иванова,Б.Ничева, П.Вълкова, П.Рарадкова и др. кл. р-ли.
6.Презентиране на изготвените от учениците материали във фоаето на
ПГВМ.
Срок :30 май - 5юни Отг.Красимира Иванова
7.Тържествено честване на Световния ден на околната среда на 3 юни
2010г. .( четвъртък) от 14 часа на естрадата :
- Изготвяне на програмата
- Състезание / викторина
- Танцов състав, танци, хора
- Озвучаване
Отг.П.Вълкова,П.Радкова,К.Иванова,Б.Ничева,Б.Филипова,В.Янкова,
Б.Драганов.
- Украса на сцената: Р.Матева, Р.Малешкова, Д.Минчев
8.Поход из Средна гора - парк Аязмо
Отг.Учителите по физ.възп.и спорт и кл.ръководители
9.Измервания от ученици с pH - метър в продължение на две седмици на
води и почви в двора и района на училището, заснемане и отчитане на
резултатите.Демонстрация с апарата в денят на училищното тържество.
Отг.П.Вълкова и В.Янкова

10.Изготвяне на грамоти за отличилите се ученици с най-добри материали.
Отг.К.Иванова, П.Вълкова
11.Раздаване на изготвените от учениците материали за опазването на
околната среда на общественоста.
Срок:31 май - 5 юни Отг.Х.Златилова и младежкото звено ,,Протегни ръка''
12.Осигуряване на награди за отличилите се участници.
Отг.Б.Филипова и П.Радкова

18 и 19 март 2010 година
В град Бургас се проведе състезание на тема "Водата, извор на живот". От
ПГВМ се включихме с презентация на тема: "Вода за всеки - вода
завинаги", изготвена и представена от Деним Кемал от 12г клас с
ръководители: д-р В.Лашева и зооинж. В.Радичева. Презентацията спечели
IV-та поощрителна награда.

Бъдещи ветеринари подпомагат Хаити 462/16.02.10
Публикувано от Новината на 2010/2/16 23:33:00
Около 100 лева е сумата, събрана до момента от ученици и
преподаватетели в Професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Иван П. Павлов" в Стара Загора в помощ на пострадалите деца при
опустошителното земетресение в Хаити, разказа за "Новината" класната
ръководителка на 8 "а" клас от специалността "Ветеринарен техник"
Златка Юрукова.
"Идеята в училището да се постави кутия, в която всеки, който желае ученик или преподавател, може да пусне паричка според възможностите
си бе на 29-има осмокласници", обясни тя.
Те сами направили кутията, сложили и постер "За храна и ваксина за
децата на Хаити". Кампанията взели присърце преподавателите в
гимназията, връстниците им и учениците от по-горните паралелки.
"Децата са от различни населени места, имат желание и често ме
изненадват с добри инициативи. Неотдавна казаха, че искат да изработят
мартеници и с парите от продажбата им да подпомогнат някой нуждаещ се.
Обмислят и възможността да подготвят благотворителен концерт за
лечението на свои връстници!", допълни преподавателката, като не
пропусна да изкаже благодарността си към всички подкрепили
възпитаниците й.
Светла Тенева

1 декември 2009 година
Световен ден за борба срещу СПИН
С помощта на Дирекция "Опазване на общественото здраве" към РИОКОЗ
се раздадоха материали на учениците от ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара
Загора. Членовете на "Подай ръка" с ръководител Христинка Златилова,
разлепиха плакати и показаха презентация, свързани с борбата със спина.

19 ноември 2009 година
"Международен ден без тютюнопушене"
Младежкото звено "Подай ръка"с ръководител Христинка Златилова,
раздаде листовки, свързани с борбата и осностите от тютюнопушенето.
Направиха табло и презентация под надслов "Моето училище без тютюнев
дим". На мероприятито присъстваха: психоложката на РИОКОЗ и
училищния психолог Милен Минев.

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ
от 9 до 13 ноември 2009 година

На 29 октомври 2009 год. в РИМ - Стара Загора се проведе конкурс на
тема: "Фамилията Тошеви в историческата памет на старозагорци".
Учиниците Мартин Малаков и Станимир Данчев от 8а клас с ръководител
Янка Балабанова, участваха с презентации. Станимир Данчен е награден с
грамота за III-то място.

Ръководството и колективът на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора
имат честта и удоволствието да Ви поканят на седмицата, посветена на
тържественото отбелязване на 60-годишнината от създаването на
училището.
ПРОГРАМА
ЗА ТЪРЖЕСТВОТО
НА ПГВМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - СТАРА ЗАГОРА

15.09.2009 г. - 26.09.2009 г.
08,30 ч. - 16,00 ч. - изложба на музейните експонати на ПГВМ - Стара
Загора в общежитието на ПГВМ;
08,30 ч. - 16,00 ч. - откриване кът с видеоматериали, посветен на патрона
на ПГВМ - Иван П. Павлов, във фоайето на ет. ІІ на учебния корпус;
08,30 ч. - 16,00 ч. - фотоизложба, посветена на годишнината на ПГВМ Стара Загора, ет. І на учебния корпус;
23.09.2009 г.- 24.09.2009 г.
Спортни състезания по:
- волейбол
- тенис на маса
- вдигане на тежести от легнало положение
- шах

- футбол на малки врати
- демонстрация на спортна стрелба с лък
25.09.2009 г.
08,00 ч. - 14,00 ч. - изложба на ветеринарни лекарства и храни за животни в
сградата на ПГВМ;
08,00 ч. - 14,00 ч. - изложба на домашни любимци със състезателен
характер в УОС на ПГВМ ;
08,00 ч. - 14,30 ч. - представяне на презентации на различна тематика във
фоайето на ет. 1 на ПГВМ срещу входа на сградата;
09,00 ч. - 10,00 ч. - ветеринарно състезание - викторина между отбори,
които са излъчени между паралелките от ХІІ клас, в кинозалата на ПГВМ;
10,00 ч. - 11,30 ч. награждаване на ученици, които са участвали в конкурс
за презентация и есе, произведения на изобразителното изкуство и фотоси,
посветени на ПГВМ - Стара Загора или наградени на конкурси, състезания,
олимпиади, проведени през изминалата или през настоящата учебна
година. Представяне на презентациите на тема: "Аз и моето училище", в
кинозалата на ПГВМ;
12,00 ч. - 13,00 ч. - тържествено заседание на Педагогическия съвет,
посветено на 60-годишнината на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, в
учителската стая на ПГВМ;
16,30 ч. - 17,00 ч. - празнично шествие по бул. "Цар Симеон Велики" от
СОУ "Васил Левски" до Синдикалния дом ;
17,00 ч. - 19,00 ч. - тържествено честване на празника на ПГВМ в залата
"Дом на културата" (Синдикален дом) - Стара Загора.

15 септември 2009 година
Учебната 2009/2010 година започна с новоприети ученици по специалност
"Ветеринарен техник" с прием след завършен седми клас, специалност
"Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант", "Икономист" и "Техниктехнолог по контрола на качеството на храни и напитки" - прием след
завършено основно образование. Общо новоприети ученици - 136. В
дневна форма на обучение през тази учебна година ще се обучават 508
ученици, в задочна - 135 и в самостоятелна форма на обучение 104

