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Дарба
Издава Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” гр.Бургас

Да сбъднеш мечта
Здравейте приятели,
пролетта отново ни събра
за поредната среща с
Фотиновата гимназия.
Това, което ще ви покажем,
са малки фрагменти от
нашето пъстро ежедневие.
Ако искате да видите
цялата картина,
заповядайте при нас и може
би ще разберете защо тук
всеки сбъдва своята мечта!
Вашата любима редакция
на вестник “Дарба”.

Директорът Коста Папазов и
председателят на Училищното
настоятелство Андон Бакаловкогато родители и учители са заедно,
успехът е гарантиран!

Преди много, не чак толкова много години, късметът ми се появи в идеалния
момент. Е, аз го разбрах твърде късно, но и навреме, за да си го призная,
преди цялата магия да е свършила. Като дете аз имах мечти, повлияни от
мнението на моите родители. Исках да вляза в някоя “елитна” гимназия и да
прекарам петте си последни детски години, гордеейки се с постижението си.
Е, не се получи точно така. Съдбата ми бе отредила друг път, други уроци,
друго бъдеще.
Попадането ми в Гимназията първоначално определих като “грешка”. Скоро
обаче осъзнах, че “грешка” не е най-правилното название на шанса, който
ми се даде. Срещнах
връстници, които бяха
с коренно различни
интереси от моите,
различни като анода и
катода. И все пак
ценни
приятели.
П о л у ч и х
възможности, които се
дав ат
вед н ъж
в
живо та. Ср ещна х
учители, които след
време се надявам да
мога
да
нарека
приятели. И не само.
Учители, които се
стараят да работят ръка за ръка със своите ученици.
Нека ви кажа за машините – те не си вършат работата, ако всички чаркове
не са в изправност и смазани. Работата на учителя с ученика е като
машината и нейните чаркове. Трябва всички да работят заедно. И докато
ние, учениците, си учехме уроците, учителите ни мислеха за нас. Да
мислят за теб. Няма нищо по-ценно от това, повярвайте ми.
Благодарение на труда на тези хора аз и моите съученици получихме
възможността да се запознаем с разнообразни култури от цяла Европа и
дори Азия. Благодарение на усилията им получихме шанса да докажем
нашите практически, творчески и умствени възможности. Лично аз,
благодарение на тяхното леко (или по-скоро доста силно)
побутване, получих смелостта и възможността да покажа
творчеството си пред света.

Учениците от Хора за патриотични песни винаги са
водещи в културните прояви на Бургас

Дните до края на училищните ми години са преброени, но
спомените ще останат завинаги. И именно в тези последни дни
ми се ще да благодаря на всички хора –директор, учители и
ученици, които даваха всичко от себе
си, и на онази малка сила, която
наричам Късмет, която не ме направи
просто онзи ученик в онова училище,
за когото никой не дава и пукната пара,
а точно този ученик, точно в това
училище, за когото някой мислеше
през цялото това време.
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В крак с времето
Директорите на бургаските училища трябва да вземат пример от ентусиазма на Коста Папазов

Цитат на деня:
“Директорите на бургаските училища трябва да вземат пример
от ентусиазма на Коста Папазов и да се размърдат малко
повече, ако искат и при тях да се осъществяват такива
проекти. Това каза кметът на Бургас Димитър Николов във
връзка с изграждането на нова спортна площадка в двора на
ПГЕЕ „Константин Фотинов“ в Бургас, за която днес бе
направена първа копка.
„Община Бургас отдавна има желание да изгради такъв терен
в центъра на града. Помолихме всички директори да
подготвят проекти, които съвместно да можем да осъществим.
Единствено Коста Папазов прояви достатъчно енергичност и
ентусиазъм, за да може този проект да стане реалност.“ заяви
Димитър Николов на откриването. Той допълни, че Общината
ще направи всичко възможно да дофинансира проекта и за
изграждането на съблекалня.
Из печата

Отново шампиони, отново с купата в ръка. Нашите спортисти за
пореден път доказват, че заслужават да тренират на модерна
спортна площадка

На 1.12.2013 г.-състезание по математика и ИТ
“Св.Николай Чудотворец”. За пореден път нашите
ученици заемат призовите места
Международно математическо състезание BIMC, юли 2013 г.. ПГЕЕ
“К.Фотинов” е домакин на млади математици от целия свят.
Учениците от гимназията заедно с преподавателите по английски
език посрещнаха отборите и бяха техни гидове по време на престоя им в Бургас

Мога и знам как
На 30.01.2014 година в ПГЕЕ „К. Фотинов” бе проведено
състезание по приложна електроника „Мога и знам как” –
училищен кръг, съвместно с фирма „Елимекс” и
Министерството на образованието – организатори на
състезанието. Участваха ученици от специалност КТТ, в две
възрастови групи:

Организатори на състезанието бяха инж. Атанасова и
инж.Станева
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Срещи със света
“... Изкачихме многовековните стъпала на Колизеума, по които
много преди нас са стъпвали римляни. Колизеумът винаги е
бил зрелище- първоначално арена, а след това се е превърнал в
забележителност, но това, което никога не се е променяло, е
безсмъртието му. Рим се запечата в съзнанието ни като един
великолепен град, вечен град ...”.
Александра 12. б клас

Кипървъзможно ли
е човек да
пожелае да
посети попрекрасно
място, щом и
Афродита го
е избрала за
своя родина!

Рим-група от екипа “Доброволци в училище” към секторна
програма “Коменски”

“... Това беше най-превъзходното изживяване, което съм имал и съм
изключително благодарен. Контактите, които
създадох, хората и опитът са безценни.
Пожелавам го на всеки …”
Христо 11. б клас
Нашите
ученици се
запознаха с
върховите
достижения
на
човешкия
дух,
докоснаха
Класика в жанра
се до
културата на Европа и представиха най-хубавия
образ на България пред света.

Има ли нещо, което тя
да не може? Сигурно
му говори на неговия
език / разбирай
италиански/. Нелизвезда от първа
величина!

BUONGIORNO, ITALY!

Незабравими мигове в Римини Италия, по проект
“Автоматизация в действие” към секторна
програма “Леонардо да Винчи”
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Учим с настроение, творим
с вдъхновение
По повод Никулден и официалния празник на град
Бургас, беше организиран конкурс за презентация на
тема „Бургас през моите очи“. Специално жури оцени
творбите. Всички получиха грамоти за участие, а
победителите и материални награди.
Кампания „Да подарим усмивка“
Ученическият съвет на ПГЕЕ „ К. Фотинов“ организира
кампания за подпомагане на деца, лишени от родителски
грижи.

В часовете по практика
учениците от 12. г клас
ремонтираха компютрите
на децата от училище
"Отец Пайсий" гр.
Бургас. В ежедневието си
те следват посланието на
благодетелите от
Златната книга на
гимназията:
Благородните дела
на човеците се
запечатват дълбоко
в душата на народа
и ги правят
безсмъртни.

В кампанията се включиха ученици от 8, 9 и 11 клас.
Децата от домовете в град Велики Преслав бяха
зарадвани с подаръци, лакомства и мартенички.

Street workout-за Стефан, Ангел и Али

Ден на ученическото самоуправление
Запомнете тези лица-те са бъдещите ви
ръководители!

това не е само спорт, но и стил на живот

На 14 юни 2013г. училището празнува!
Годишнина
Най-старата библиотека в града – нашата, празнува
130 години!! Когато тя е създадена, градът е нямал
своята църква „Св.св.Кирил и Методий“, своята
ж.п. гара, линията Ямбол –Бургас е построена чак
през 1890 година, много от знаковите днес издания
ги е нямало. Гара е нямало, но библиотека – имало!
На празника дойдоха да празнуват с нас
РБ“Яворов“, Университетската библиотека,
училищни библиотеки, издателства,
писатели...скъпи гости.
Колко много от нашите ученици са станали учени,
музиканти, лекари, артисти... Но най-голямата
гордост за една библиотека са все пак писателите.
Щастливи сме, че наши ученици са били: Паулина
Станчева, Кина Къдрева, Лада Галина, Донка
Петканова, Розалия Ликова, Жива Кюлджиева,
арх.Дунка Герганова, Стефан Апостолов, Милчо
Касъров...
Много, много поздравления получи библиотеката
от писателската общност в града, институции,
приятели...
Приветствия, цветя, подаръци получи библиотеката.
За този празник направиха: Никита Йорданов - презентации, Нели Христова -филм, Николай Михалев, Мими Димова...даваха
интервюта за медии, статии за вестници, писаха стихове, нарисуваха картина. Това направиха учениците от днешния ден за
своята библиотека!...Това беше най-хубавият й подарък!
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Пролетта идва с УСПЕХ

Заниманията по клубове към проект “Успех” дават
възможност за изява на разностранни таланти. Оказва
се, че има много начини да прекараш свободното си
време не само полезно, но и приятно.
Освен това непрестанно откриваш в себе си
неподозирани умения и дарби, а радостта от
общуването с приятели, екскурзиите и наградите
са още един бонус.

ОбещаноОбещано-дадено
Директорът държи на думата си
На 25 април 80 ученици посетиха
Учебно- образователен център “Юрий
Гагарин” на Камчия. Това е награда за
всички изявени ученици, които с ума,
таланта и идеите си представят
гимназията.

Николай Михалев заслужено ще
получи приза “Най - добър
випускник”. Ето го и в
Европейския парламент в Брюкселнаграда за есе на историческа тема.

Работно посещение в София на учениците от проект с партньор Microsoft
полезно и приятно!
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Свободен полет
Добрите хора
Добрите хора се раждат с доброта.
Добрите хора не познават злоба.
Добрите хора са родени мъдри,
защото жертви са на своята доброта.
Това, разбира се, не ги отчайва,
те просто следват своята съдба.
Добрите хора от сърце се смеят
и радват се на дребните неща.
Добрите хора носят радост това им се отдава с лекота.
Добрите хора никого не мразят омраза не познават що е то.
Добрите хора винаги прощават достатъчно са силни и за това.
Където и да минат, светъл знак оставят.
Добрите хора гръмко не говорят,
но има винаги какво да кажат.
Добрите хора трудно ги разбират народът не обича мъдреци,
които поучават, и които провокират
за вечни правдини !
Казват:
“Ще бъде скучно, ако всички са добри”.
Но на фона на всичко зло
какво лошо е да даваме добро!
Добрите хора винаги отстъпват
пред завистта безкрайна!
Добрите хора винаги ги има!
Светът нуждае се от тях!
Николай 12. г

За котките и холофразите
Веднъж говорих с
котка. Ако можех да
пресъздам
разговора ни – а как да
обясня нещо, което
само по себе си е изгубило
еквивалентността
си в нашия език - бих
използвала
холофрази. Холофразите,
това са думи, които
съдържат в себе си
значението на цели
фрази. Затова ще видите
бебе или дете да
общува с котка, но не и
възрастен, понякога
даже ако забавите крачка
по улиците, особено
около детските площадки
можете да видите
някое току-що проходило
да си гугука сладко
отдалеч с котка порода
„титан” или друго
животно, но не и
възрастен, децата
все още са запазили това
гениално умение да
казват нищо и да казват
много, но както
тръгнах да казвам – не и
възрастните, никога
възрастните! Въпросната
котка си лежеше
върху дивана в стаята и
гледаше как една
мишка щъкаше налявонадясно. Пак
повтарям, да няма
объркване, котката
си лежеше и си гледаше.
Отнякъде бях
останала с впечатлението,
може би от многото телевизия и епизодите на „Том и Джери”, които излъчваха
редовно, когато бях малка, че котките обичат да гонят мишките, затова
полюбопитствах и я попитах: „Защо?”. А тя размаха мързелешката опашка и се
протееееегна, големият й корем се разтегна нагоре, нагоре, нагоре, като телескоп и
след това се сви. Облиза лапа лениво и чак тогава ме удостои с котешкото си
внимание. “Мяу”. Връщайки се на холофразите и раните ни детски заложби – ех,
младост, защо винаги те оприличаваме само с наивност и незнание? – буквално
предадено това единствено, кратко „мяу” би могло да бъде описано като „чакам”.
Помислих си, че явно, както днес беше модерно да се обяснява функционалността
на мозъка, IQ-то ми ще взело да е паднало с няколко пункта в процеса на растеж,
предвид, че отговорът беше просто повече от очевиден. Че за какво й беше на
котката да опитомява мишката, вместо да си подремне още малко, като вече си бе
опитомила човек, който да й слугува, и то без да полага много усилия. По неин
маниер изкривих глас, за да имитирам „мяу”, и трябваше да си призная, че
котешкият ми акцент би могъл да бъде сравнен единствено с китайско-българския.
Ако някой е имал злочестта да попадне на него, сигурно знае характерното високо
„аААа”, от което всяка дума е придружена, направо да ти се размине уговорката
при ушния лекар за прочистване на каналите идния месец. За мое успокоение
изглежда никой не го хващаше тоя език и всеки, който си признаеше, че е опитвал,
а да бъдем реалистични, няма как да не си опитвал, звучеше приблизително по
същия начин. Обратно на разговора ни, любезно попитах котката: „Как?”. Каква ли
очаквах да значи следващата холофраза (да си припомня тази дума), може би нещо
от рода на: „Хората са толкова уморени от върволици мяучения, които са пълни
антоними на холофразите, че се насълзяват по изгубената младост от моето
простичко „мяу”!”. Да, ама не. Както казах, има думи, просто си нямат
еквивалентни. Някои работи явно са си наследствени, мислех си, подсещайки се за
изследване, което четох наскоро, докато носех вода, което гласеше, че има ново
научно откритие. Науката, новата религия… тема, в която няма да навлизам,
казваше, че страховете ни са наследствени, като страха от змии беше там, мислех
си, докато носех вода, явно бе наследствена и реакцията към котешката холофраза
„мяу”. Мислех си, докато носех вода на котката, която успешно успя да ме изнуди,
докато водех вътрешни дебати за звуци и значения. Оставих купата на пода за
котката, а тя ми се ухили доволно. Тръгнах си. Котки, записвам си умствено – не се
и опитвай да ги разбереш. А за онези, на които все още им е любопитно, разговорът
протече по следния начин: „Защо?”, „Мяу”, „МяааААаау” „Мяу” … „Мяу”.
Опитайте се сами да го разгадаете това последното.

Александра 12. б
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На добър път
Сега светът е ваш! Бъдете смели и силни!
Сбъднете мечтите си! Полетете и
повярвайте в себе си! Направете така, че
утрешният ви ден да бъде по-добър и покрасив! Дерзайте! Бъдещето е ваше и аз
вярвам, че ще го изживеете достойно!
Бъдете смели! Не унивайте пред
трудностите! Не свеждайте глави! Бъдете
достойни граждани и навсякъде носете
духа на нашето училище-ПГЕЕ
“К.Фотинов”. Ще очакваме от вас да
построите бъдещето!
На добър път!

На раздяла
Приятели, да седнем преди път,
и нека мълчаливо помечтаемтъй както само младостта мечтае,
защото и принадлежи светът.
Не чувствате ли-нещо си отива.
Денят изгрява някак странно нов...
Отива си илюзия красива,

Приятели ...

отива си сънувана любов.
Да потъжим, че нещо си отива,
Ведно с добрия, шумен, светъл клас
Но нека като музика щастлива,
един звънец да бие вечно в нас!

Випуск 2013 на ПГЕЕ “К.Фотинов” е изпратен с грандиозен
спектакъл-нашите злеростници заслужават най-доброто! Класните
ръководители с гордост извеждат своите ученици на сцената, където
директорът Коста Папазов връчва на всеки СЕРТИФИКАТ за
завършено образование. Радостта, тъгата от раздялата, цветята и
благопожеланията превръщат този празник в незабравимо
преживяване. Нашите момичета и момчета са готови за голямата сцена
на живота!

Вестник Дарба
Издава професионална гимназия по
електротехника и електроника “Константин
Фотинов” гр.Бургас
Редакционна колегия: Нели Христова,
Александра Тодорова, Слави Димитров, Сиабе
Адем, Никита Йорданов, Николай Михалев,
Диляна Евстатиева, Руска Караджова, Евелина
Ганчева.
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Бъди един от нас
Избери ПГЕЕ “К.Фотинов”
През новата учебна година ПГЕЕ “К.Фотинов”
осъществява прием по следните специалности:
♦ Възобновяеми енергийни източници;
♦ Електрически машини и апарати;
♦ Компютърна техника и технологии;
♦ Телекомуникационни системи;
♦ Програмно осигуряване;
♦ Електрически инсталации.

Проекти:
“Духът на традициите” и “Здрав дух в здраво
тяло” по програма за Трансгранично
сътрудничество България-Турция

“Развитие на професионалното образование и обучение в
сътрудничество с работодатели” с подкрепата на Microsoftпроект към МОН
“Нова възможност за моето бъдеще”-проект към МОН и
Европейския социален фонд
Квалификация на
педагогическите кадри
“Моето първо работно място”
Извънкласни форми:
♦

Хор за патриотични
песни;

♦

Танцов състав;

♦

Гвардейска формация;

♦

Спортни секции;

♦

Мартинтромпетен
оркестър.

Контакти:
Бургас 8000
ул.Христо Ботев 42
817691 Директор;
817696 Пом.директори;
Е-майл:
pgeeburgas@gmail.com
Уеб страница:

Изпращаме поредния випуск-нашите момичета и
момчета-желани студенти, търсени специалисти,
успешни личности! На добър път!

www.pgee-bourgas.com

Тук мислят за теб
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