Издава Професионална гимназия по електротехника и
електроника “К.Фотинов” Бургас, м. април 2011

Брой 5

Съдържание на рубриките

• Български
пантеон
• Педагогически
хоризонти

Не са малко годините, в които начело
на гимназията е Коста Папазов. Той е
директор,
работещ отговорно
за
превръщане на
професионалната
гимназия в „желана територия” за
младите българи. За него училището е
съдба.
Заедно
с
педагогическия
колектив, той си поставя непоколебимо
високи цели. И резултатите са налице:
100 % изпълнение на държавния прием
на ученици след 7. и 8. клас, висок
професионализъм
на
учителите,
проявена интелектуална толерантност и

• В света на
любопитното
• Гласът на
твореца в
училище
• Хумор и сатира
• Училищен живот
• Работа по
европейски
проекти

... гордо да
носим в
душите си
огънят на
Константин
Фотинов –
патрон на
гимназията
ни.

много добър мениджмънт на човешките
отношения, блестящо управление на
делегирания бюджет. Но преди всичко е
човек,
превърнал
педагогическата
колегия в активни участници в
образователно-възпитателния процес, за
които качеството на педагогическата
интеракция е въпрос и на чест.
Не е случаен фактът, че Коста Папазов
като директор превърна гимназията не
само
в
една
от
най-добрите

Портрет на патрона на гимназията
Константин Фотинов

професионални гимназии в
Бургас и страната, но и в
общински център с нови
характеристики на обучението
и възпитанието в условията на
променящото се българско
училище.
Нормално е, гордо е един
колектив, като има такъв
директор да се стреми да
работи все по-пълноценно и
да се радва на нови успехи,
които вдъхновяват да се
работи в една взискателна и
подпомагаща среда. Дано
радостта от труда на ученици
и преподаватели „блести” в
очите на повечето родители.
И гордо да носим в душите си
огънят
на
Константин
Фотинов
–
патрон
на
гимназията ни. ■

Б ъ л г а р с к и

п а н т е о н

Мъжка и девическа гимназии в Бургас през първите
десетилетия на XX век
доц. дпн Маргарита Терзиева
През 1906 г., по времето, когато Ив. Шишманов е просветен
министър,

се

извършват

редица

промени

в

гимназиалното

образование. Появяват се нови отдели – наред с класическия и
реалния

има

полукласически

и

търговски;

в

програмата

(издържан от общината). Те имат общо
ръководство, но обучението се реализира
от различни учители.

на

В

учебния

план

за

класическия отдел се допуска замяната на гръцки с някой от

педагогическите училища от 1922 г. са

модерните езици; въвеждат се нови учебни предмети (полити-ческа

включени следните предмети: български

икономия и гражданско учение). Част от тези идеи залягат в Закона за

език и литература, чужд език (френски,

народното просвещение от 1909 г.: окончателно превръщане на

немски, английски, руски), педагогика,

прогимназията в горен 3-годишен курс на основното училище;

психология, логика и етика, българска и

обособяване на гимназията и фиксиране на 5-годишен задължителен

обща гражданска история, отечествена и

курс на обучение в три раздела – класически, полукласически и

обща

реален.

математика, естествена история, физика,

география,

гражданско

учение,

През 1904/1905 г. към общинското класно девическо училище

хигиена и популярна медицина, народно

в Бургас е създаден четвърти клас с две паралелки – девическа и

стопанство, кооперативно дело, рисуване,

мъжка. Последната се води на отчет към трикласното мъжко училище.

моделиране и ръчна работа, музика и

Така се полага началото на гимназиалното

пеене, гимнастика и беседи по физическо

образование в Бургас.

Пети клас в мъжкото училище е

стенография. Със закона за народното

сформиран през учебната 1908/1909 г., шести – през 1913/1914 г.,

просвещение от 1924 г. правителството

седми – през 1915/1916 г. През учебната 1916/1917 г. в него се открива

на Ал.Цанков прави реорганизации на

последният осми гимназиален клас, чрез който то придобива статута

педагогическото

на пълна гимназия, но същият осми клас се води на отчет към

педагогическите училища в първите три

девическата гимназия и този процес трае няколко години. От

класа се изучават общообразователните, а

1920/1921 г. датира разделянето на гимназията и прогимназията към

в

мъжкото училище в самостоятелни учебни заведения.

предмети. Новият учебен план, приет

Бургаската девическа гимназия от 1904/1905 г. има четвърти
клас, а от 1906/1907 – и пети клас. Шести клас е открит през учебната

възпитание. Факултативно се изучава

последните

образование.

два

В

специалните

–

през 1925 г., е в сила до 1944 година.
Двете

гимназии

–

мъжка

и

1910/1911 г. Училището дава само един випуск от типа 7-класни

девическа, неколкократно се обединяват

гимназии, защото по закона на Мушанов гимназиите от 1912/1913

и образуват Държавна смесена гимназия с

учебна година стават 8-класни. От януари 1914 г. девическата

общ директор. През първата половина на

гимназия и прогимназия се разделят и условно можем да приемем

миналия век, съдейки от протоколните

тази дата за начало на новата летопис на гимназиалното девическо

книги, този процес започва от началото

образование в града. От 1919 до 1923 година гимназията е Държавно

на 20-те години.

педагогическо училище. През учебната 1923/1924 г. се оформят два
отдела – педагогически (финансиран от държавата) и реален
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Мъжка и девическа гимназии в Бургас през първите
десетилетия на XX век
Характерни за гимназиалното образование в Бургас като част от
гимназиалното образование в страната са:

заведения:

Женева

д-р

–

Минко

Аджаров, Райна Костенцева; Брюксел –

1. Текучество на учителите, слабо мотивирани от заплащането на

Максим Райкович; Загреб – Санда

труда си, затруднени в професионалното си израстване по финансови и

Йовчева; музикална академия в Прага –

лични причини.

Димитър

2. Намеса на овластените институционални органи, които
назначават и уволняват учители, без да отчитат потребностите на

Радев;

Букурещ

консерватория
Роман

–

в

Спатарев;

консерватория в Италия – Генчо Кирев.

учебното заведение и качествата на наличния човешки ресурс.

Възпитаниците на Софийския
университет

са

завършили

физико-

математически факултет (Ст.Станчев),
правни

науки

Стоянов),

(Боян

естествени науки (Деян Белопитов,
М.Желев), история (Иван Пандалеев,
Георги

Попаянов),

философия

и

педагогика (Д.Кугийски, Ж.Радев),

и

славянска

филология

(Цв.Минков,

Е.Козарова). В Държавното рисувално
училище са учили Генчо Митев, Петко
Манчев, Тодор Карасимеонов, Мара
Цончева. Единствено преподавателите
по физическа култура не са висшисти,
но през 30-те години те посещават

Ученички от Девическата гимназия в Бургас в деня на трудовата
повинност – 25 март 1921 г.
Снимката се публикува за първи път
3. Включването на България в поредицата от войни

специални

курсове

по

телесно

възпитание, което им дава статут на

налага

пълноправни

преподаватели

в

мобилизация на мъжете учители и нарушава ритъма на учебните занятия

прогимназиите и гимназиите в града и

за няколко години.

страната.

Въпреки това бургаското учителство не пропуска да постави на

През

първата

половина

на

дневен ред пред общината и чрез периодичния печат – пред

миналия век двете бургаски гимназии –

гражданството, злободневни проблеми: за материалната база, за

мъжка и девическа, успяват да си

недомислията

създадат репутация на стабилни учебни

в образователната

система,

за

гастрольорството

в

професията.

заведения, предпочитани като място за

Голяма част от гимназиалните учители в Бургас са с висок

обучение не само от жителите на града,

образователен ценз. Сред тях има доктори, защитили титлата си в

но и от редица градове и села от

престижни университети в чужбина: Стефан Максимов, Максим

региона. ■

Райкович, Михаил Арнаудов. Редица бургаски преподаватели са
завършили висшето си образование в европейски висши учебни
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Към въпроса за СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ДЪРЖАВА ПРЕЗ КРАЯ НА VІІ-VІІІ ВЕК
Володя Цветков, учител
В писмените източници от ІV-VІІ в. българи се наричат
прабългарските племена от тюркски произход, които през тази
епоха населявали земите на север от Черно море и Кавказ от
Днепър до Волга. Попаднали под властта на Западно-тюркския
хаганат те започват борба за освобождение и в 632 г. тя
з а в ъ р ш в а
успешно
с
обединението на
прабългарите и
сродните
им
племена
под
върховната власт
на хан Кубрат.
Така
се
съзвава
мощен
в о е н н о политически съюз
от държавен тип,
известен
от
византийските извори под името Стара Велика България.
Основен противник на Велика България бил Хазарският
хаганат. Докато е жив хан Кубрат защита е успешна. След
неговата смърт /665 г/ синовете му с изключение на найголемия, избрали съдбата на преселници. Те се установили в
различни територии на Европа, където дали живот на нови
българаски държави. Сред тях най-дълговечна била
България на хан Асхарух.
Според разказите на византийските хронисти Теофан
и патриарх Никифор през пролетта на 680 г. хан Аспарух с
войската си нападнал и опустошил „близките до Дунав
земи”, т.е. ромейските територии на юг от река Дунав /
днешна Добруджа и североизточтна България/. Те били от
особена важност за сигурността на Константинопол. В
отговор на това нападение Константин ІV Погонат през
лятото на 680 т. организирал грандиозен поход по суша и по
море срещу хан Аспарух. Данните от историческите извори
показват, че прабългарите завладяват територията между
Дунавската делта, Черно море и Стара планина. Тамошните
славянски племена минали под властта на българския хан. Така
на основата на сключения договор през есента на 680 т. хан
Аспарух успява да изгради един военно политически съюз с
част от мизийските славини, насочен срещу Византия, Авария и
Хазария. С този акт фактически се създава българската
държава.
В този момент Византия била обхваната от сериозни
политически и религиозни борби и император Константин ІV
Погонат е принуден да уреди конфликта с аспаруховите
българи не по пътя на войната, а дипломатически. Според
Страница 4

Теофан Изповедник византийския
василевс сключил мирен договор с
хан Аспарух. Това знаменателно
събитие става през лятото на 681 г. /
около 9 август/. Съгласно договора
византийският император признал на
аспаруховите българи правото върху
завоюваните от тях земи и се
задължил да изплаща ежегоден данък
на хан Аспарух. С този договор
всъщност Византия, юридически
признала съществуването на новата
държава на Балканите. Именно чрез
него България получила своята
легитимност пред външнополитическия свят. С това име
основаната от хан Аспарух държава
на Дунава е била спомената за пръв
път на заседанието на VІ Вселенски
събор в Константинопол от 9 август
681 г.

От тези събития до сега са
изминали 1330 години. Изворите ясно
сочат, че България е първата
средновековна държава, която
възниква не само на Балканите, но и в
Източна Европа. В процеса на своето
развитие и укрепване през края на VІІ
–ІХ век тя успешно изпълнява
мисията на обединител на южните
славяни и с образуването си ускорява
процеса на формирането на
останалите балкански средновековни
държави. ■
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УТФ—ново предизвикателство
инж.Иванка Найденова, ръководител на Джуниър Ачийвмънт

2006 година - първата учебно - тренировъчна
фирма в неикономическа гимназия в Бургас.
Къде?
В ПГЕЕ „К. Фотинов” – гр. Бургас.

2010 година- първата учебна компания по
Джуниър Ачийвмънт в неикономическа гимназия
в Бургас.
Къде?
В ПГЕЕ „К. Фотинов” гр. Бургас.
Тези дати ще останат в историята на гимназията. Джуниър
Ачийвмънт е новото предизвикателство за гимназията.
Тези които са запознати с австрийският проект ECONET и американският- Джуниър Ачийвмънт знаят, че
това са

програми изцяло разработени
за икономически гимназии.
Тяхното адаптиране към
технически гимназии е трудно
но не и невъзможно. С учебно тренировъчната фирма го
доказахме. Не традиционният
метод на об учение е
предизвикателство, както за
учителя така и за ученика.
Сега в Джуниър Ачийвмънт предстои важна, значима и
отговорна задача. Всичко е реално. Оперира се с реални
пари. Акционерите в компанията трябва да подготвят
такава стратегия за управление на капитала, че вложените
средства най-малко да се удвоят.
Икономическите знания, техническата мисъл и волята на
младите предприемачи си дават среща имено в учебна
компания „Електрон” АД- Джуниър Ачийвмънт. Чрез
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симулация акционерите
разрешават бизнес- проблеми,
развиват управленски умения и
разширяват теоретичния си опит.

Успехът на компанията е в
управленският модел.
В екипния управленски модел на
компанията
действа
д ец ен т р ал и з и р ан н а чи н н а
управление. Решенията,
отговорностите и най- накрая

възнагражденията са
споделени. Успехът
на екипа зависи
изключително много
от самоуправлението,
личните качества,
идивидуалните
умения и същността
на
стопанската
дейност.
Учебна компания
„Електрон” АД предлага да
закупите акции и да станете
акционери в корпорацията. Като
такъв ще имате право на глас и на
членство в съвета на директорите.
Заповядайте при нас!
Станете акционери и умножете
капитала си! ■
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Успехи в областта на информационните технологии
и постиженията на конкретни младежи
От 1999 г. ученици от гимназията участват в конкурси,
състезания и олимпиади по информационни технологии
на общинско, областно и национално ниво. От 2003 до
2006
г.
наши
ученици редовно
участваха
в
националната
олимпиада по ИТ,
като заемаха първи
места и по този
начин бяха приети
студенти в СУ
”Кл.Охридски” и
Технически
университет
Варна.
Традиция
се
получи за празника на гр.Бургас – 6
Декември, наши ученици от 8, 9, 10,
11 и 12 клас да участват в състезание
по ИТ. Това участие е първото
предизвикателство за учениците да
открият за себе си колко са техните
знания и умения по ИТ и каква е
тяхната позиция на общинско ниво. Традицията за
участието ни в този конкурс създаде и поддържа до сега
Евелина Ганчева- учител по информатика и ИТ. От 2004г.
до сега много ученици се явиха на конкурса, а за
последната година това са: Чавдар Трифонов, Георги
Георгиев, Атанас Кирчев, Стоян
Стоянов, Никола Чакъров, Валентин
Арабаджиев.
През 2007 и 2008 г. Петър Русев
участва в националното състезание
по ИТ в гр.Монтана в категория Web
приложения,
класирал
се
с
достатъчно брой точки, което му
даде предимство да бъде приет
студент в Пловдивски университет
“П.Хилендарски”. Той е създателя на
училищния Web сайт и помощник при поддръжката му.
Участието ни в гр.Монтана продължава и през
следващите години.
Обучението по ИТ започва в 8 клас и това дава
възможност да открием ученици, които притежават талант
и желание за допълнителна работа и участието им в
Страница 6

различни изяви по ИТ. Може
би такъв талант е Карапет
Абрамян, който има желание
за
изяви
на
различни
конкурси.
През
2010г.
м.ноември,
участва
в
национално състезание по

ИТ гр.Шумен в категория
Web дизайн, се определи
като бъдещ състезател,
очаквайки
по-високи
позиции от 7-мо място, с
грамота
за
“Отлично
представяне”. На последната
национална
олимпиада
в
Монтана през месец февруари
се класира на трето
място в категория
интернет
приложения.
И не само това,
очакват ни изяви на
Национални
състезания
по
компютърни мрежи,
състезания
в
Лозница и Девин.
Нека да пожелаем успех и
добро
представяне
на
учениците от гимназията за в
бъдеще.
..........................................

П е д а г о г и ч е с к и

х о р и з о н т и

Чуждоезиково обучение
Николай Дончев— 11. в клас
H e i l i g a b e n d
Am 24.12. begann meine Mutter gegen
17 Uhr die Speisen für den Heiligabend
vorzubereiten. Sie hat mir gesagt, dass sie
sieben, neun oder zwölf sein müssen. Sie
sollen unbedingt auch fleischlos sein. Sieben
– weil die Woche sieben Tage hat, neun –
weil eine Frau neun Monate schwanger ist
oder zwölf – weil die Monate im Jahr zwölf
sind. Es gab Kürbis, Bohnen und noch fünf

Speisen auf dem Tisch. Als die ganze Familie
am Abend um den Tisch sa, war die
Atmosphäre so gemütlich und angenehm.
Alles war wirklich sehr schön, aber am
meisten gefiel mir den Moment, als wir am
nächsten Morgen aufgestanden waren und
neugierig zum Tannenbaum gingen. Für alle
gab es Geschenke. Ich war ganz zufrieden
mit meinem Geschenk- eine schöne Uhr.
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Б ъ д н и в е ч е р
На 24.12. още към пет часа майка
ми започна да приготвя ястията за
Бъдни вечер. Тя ми каза, че те
трябва да са седем, девет или
дванадесет. Те трябва непременно
да бъдат постни. Седем - защото
седмицата има седем дни, деветзащото бременността трае девет
месеца или дванадесет- защото
годината
има
дванадесет месеца.
На масата имаше
тиква, боб и още пет
ястия. Когато цялото
семейство вечерта се
събра около маста,
беше толкова уютно
и приятно. Всичко
наистина беше много
красиво, но най –
много ми хареса
момента, когато на
следващата сутрин
ст анахме
и
любопитни
се
втурнахме към елхата. За всички
имаше подаръци. Аз бях много
доволен от моя подарък – красив
часовник.

В

с в е т а

н а

л ю б о п и т н о т о

Въведение в мобилните комуникации
инж.Маргарита Сивова
В началото идеята за мобилна
комуникация е разпространена от
някаква общност, наричащa себе си
mobileers (в превод от английски –
“мобилярите” или, иначе казано, “мобилните”). Тези
напредничави хора използват радиочестоти, за да
комуникират помежду си.
През 1946 шведската полиция изпробва първия прототип
на мобилен телефон за връзка между плавателните съдове
на бреговата охрана. Техниката им позволява да проведат
до 6 разговора, преди да падне батерията на уреда.
Първата напълно автоматична телефонна централа е

разработена от “Ериксон”. Те я пуснали за масова
употреба в Швеция през 1956. За работата на централата
не се изисква намеса на оператор. Има обаче един малък
проблем – телефонните апарати, които работят с тази
система, тежат 40 килограма! Макар по-късно тежестта им
да е намалена на 9 килограма, все още си остава трудно да
си сложиш телефона в калъф на кръста, без да ти се скъсат
гащите. През 1963 услугата е прекратена, след като е
привлякла 600 клиента.
Първата мобилна мрежа е от нулево поколение и е
пусната от APR във Финландия.
Терминът първо, второ, трето поколение се отнася за
мобилните мрежи. Отбелязва се с 1G, 2G, 3G – от
английското First Generation, Second Generation… и т.н.
Телефоните, които са направени да работят с тези мрежи,
пък са телефони от първо, второ поколение.
Първият комерсиален телефон, който може да се носи с
една ръка, без предварителни тренировки в зала, е пуснат
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от Motorola и се казва Motorola
DynaTAC 8000X.
Именно с прототипа на такъв
модел на 3 април 1973 г.д-р
Мартин Купър от Motorola
провежда разговор с Джо Енгъл,
който оглавява изследователската
дейност на AT&T (конкурентна
фирма), докато ходи по улиците на
Ню Йорк. Купър е имал пълното
право да тържествува и със
сигурност е успял да развали
настроението на конкуренцията
този ден, а и доста дни след това.
AT&T остават в лошо настроение
чак до 1978, когато пускат първата
пробна комерсиална клетъчна
мрежа в Чикаго.
Телефоните от първо поколение
са предназначени за употреба в
коли, тъй като все още са доста
големички и макар да не ти падат
гащите, докато си ги държиш на
кръста, носенето им нагоре-надолу
се препоръчвало от всички
дебелариуми!
През 1990 навлизат телефоните от
второ поколение. Те се различават
по големината си и по това, че
използват цифрова, а не аналогова
трансмисия. Скоро мрежите от
първо поколение са затворени, за
да осигурят честоти за 2G, а
стандартът за телефон става 100200 грама. Скоро след това
започва яростна разработка върху
2.5 и 3G технологиите. Тъй като те
предлагат богата гама от
възможности, развитието на
мрежите над 2G е доста
скокообразно. ■
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Защитени територии в България
Виолета Шопова, учител по география и икономика

Б

ългария разполага с уникална природа,
която е резултат от нейното географско
положение. Комбинираното влияние на
въздушните маси на умерените ширини и Средиземно
море е формирало природен комплекс, с какъвто не
разполага друга държава в Европа. 8 % от територията на
страната
е
з ащ ит ен а,
к ат о
защитените обекти
са с обща площ над
5500 ха. В България
има три национални
парка, в които се
срещат растения и
животни, непознати
за останалата част
на Европа.
Национален парк
„Рила „е най-голям по площ – 81046 ха. В него са
обособени четири резервата: „Парангалица”, „Скакавица”,
„Ибър” и „Централен рилски резерват”. По-голямата част
от парка е заета от гори от смърч, черен и
бял бор.
От всички растения в парка 57 са ендемити
(видове с ограничен ареал на разпростра –
нение).
Национален парк „Пирин” се
намира в едноименната планина и опазва
високите планински територии между
реките Струма и Места. Той покрива площ
от около 400 кв. км и е обявен за обект на
световното наследство. Освен девствени
гори в този национален парк се намират и
редица забележителни карстови райони. Близо до връх
Вихрен се намират няколко полета със сняг, който никога
не се топи, дори през лятото.
Това е ранният стадий на образуване на нови ледници.
Единствено в Пирин са разпространени масиви от бяла
мура, които не се срещат никъде другаде по света.
Резерватът „Баюви дупки – Джинджирица” е дом на групи
от 250- до 300- годишни дървета, които са поставени под
специална защита. Тук се намира и вероятно най-старото
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дърво в Пирин – 1200-годишната
Байкушева мура, което е от вида
Черна мура.
Национален парк
„Централен Балкан” обхваща
Средна Стара планина. Площта му
е 719 кв. км и в него се опазват
вековни букови гори и природни
забележителности. На територията
на парка са обособени девет
резервата. От 2003г. паркът е
сертифициран член на
Европейската мрежа от защитени
територии PAN Parks. В
„Централен Балкан” се срещат 10
български и 67 балкански
ендемити. От тук извират реките
Вит, Осъм, Росица, Тополница,
Стряма и Тунджа. В парка се
намира единствения по рода си
комплекс от вековни гори, стени и
пропасти и най-мощният скален
комплекс
–
Д ж ен д еми т е ;
най-дълбоката
пропастна
п е щ р
в
страната
Райчова дупка,
с
377
м
денивелация и
3 3 3 3
м
дължина
на
галериите.
Национален парк „Централен
Балкан” се обитава от редки и
застрашени животни – видра, дива
к отк а, ши рок о ух п ри леп ,
дългокрил прилеп, дива коза,
обикновен сънливец и много
други. ■
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Най най ... сред животните
За вас подбра: Женя Бинева, учител по биология
Най-малките организми са нанобите жвеещи на дълбочина на 3-5 километра под земната
повърхност, с размери от 20 до 150 нанометра.
Най-малките многоклетъчни организми са
ротаториите с размер
до 0,1 мм.
Най-големият мешест организъм е гигантската медуза
Цианеа. Нейната
камбана достига 2 метра в диаметър, а увисналите и
надолу пипала 15 м
дължина.
Най-големите очи на живо същество принадлежат на
гигантския калмар и
достигат до 50 см в диаметър.
Най-големият клас животни са насекомите. Познати са над един милион вида, което ги
прави най-многобройната група животни на планетата.
Най-голямата дневна пеперуда е Сива агрипина, в размах крилата и достигат до 27 см.
Най-голямата нощна пеперуда е Атакус атлас, в размах крилата и достигат до 30 см.
Най-бързо летящите насекоми са водните кончета със скорост на летеж 75 км в час.
Най-многоногото животно е вид многоножка с рекорден брой крачета-750.
Най-голямата риба е китовата акула с дължина до 12 метра.
Най-голямата жаба е жаба ага
тя достига
дължина до 15 см и тегло до 1
кг, а най
големия индивид от този вид е
записан в
книгата на рекордите на Гинес с
тегло 2,65
кг и дължина 38 см.
Най-възрастното животно на
планената е 250 годишна
костенурка от вида алдабра.
Най-големия вид костенурка е кожестата
костенурка която достига дължина до 2 м. и тегло 295544 кг.
Най-голямата змия е анакондата, тя достига до 11 м
дължина.
Най-бързата змия е черната мамба, тя може да развие от 16 до 20 км/
ч.
Най-отровната змия е континентален тайпан, количеството отрова
което се отделя при едно ухапване е достатъчна да убие 100 човека
или 250000 мишки.
Най-големият гущер е комодският варан, достига дължина до 5,5
метра и тежи 150кг.
Най-голямата птица е щраусът, достига височина до 2,75м.
Най-малката птица е пчелното колибри, тежи едва 1,8 грама.
Най-високо летящи птици са гъските. Те достигат височина до 8700 метра.
Най-голям размах на крилете има странстващия албатрос -3,63 метра.
Най-големият пътешественик между птиците е сивия буревестник. Разстоянието което
прелита при своята миграция е 65 000 км.
Единствените птици които могат да летят назад са колибритата.
Най голямото животно е синия кит, който на дължина достига 30 м и тежи 140 тона.
Най-големият сухоземен бозайник е африканския слон с тегло до 10 тона.
Най-бързият бозайник е гепардът, който развива скорост до 130 км/ч.
Най-голямо сърце има синият кит, то тежи 900 килограма. ■
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Физиката в нас и около нас
Вълко Цанев, учител по физика
Началото на физичните методи:
наблюдение, опит, теория е поставено още в
древността, но особено бързо те се развиват и
оформят от началото на ХVІІ век.
Физиката е навсякъде около нас – това,
което ни заобикаля — в живата и в мъртвата
природа. Тя е и в самия човек и в нашето
съществуване. Движениеята ни, туптенето на
сърцата ни, дишането ни, циркулацията на кръвта
в кръвоносните съдове /артерии, вени, капиляри/.
Целият ни живот и дейност са подчинени на
законите на физиката.
Изучаването на тези физични закони и
явления даде възможност на човечеството да
изобрети хиляди машини, да облекчи своя труд,
да може да се придвижва по-бързо от едно място
на друго, да се забавлява. Да създаде космически
кораби и да ги изпрати в космоса, да ги насочи да
пристигат в даден момент и на точното място, за
където са изпратени.
В момента екип от учени работи върху
уникален проект за създавенето на най-големия
плавателен съд,
з ад ви жван
о
т
слънчева
Планет Солар
енергия,
който
д
а
обиколи света.
Проектът
се нарича „Планет
С о л а р ”
и
основната му цел е да бъде демонстриран
потенциалът на възобновяемите източници на
енергия: слънчева, водна, вятърна, геотермална,
биомаса. Преди години на Рафаел Домжан –
швейцарски авантюрист и пътешественик – му
хрумва подобна идея и интусиазмът му помага да
я направи реалност. Екипът, който разработва
идеята, е съставен от физици, корабостроители,
инженери и еколози от цял свят. Катамарана е с
дължина 30 м, ширина 15 м и с 470 кв.м. площ,
покрита със слънчеви колектори. Теглото е 60 т, а
максималната мощност е 120 киловата при средна
скорост 15 км/ч. Възможността за плаване при
липса на светлина е до 1000 км.

Страница 11

Началото на околосветската
обиколка ще бъде през месец април 2011
г. от град на Средиземно море.
Маршрутът ще следва линията на
екватора, там, където годишно грее наймного слънце. Плаването ще продължи
около 140 дни и плавателният съд ще
измине 40 000 км и ще прекоси
Атлантическия океан- Панамски канал,
Тихия и Индийския океан и през
Суецкия канал ще стигне отново до
Средиземно море.

ЗА ДА МОЖЕ ПО-ЛЕСНО
ДА СЕ СПРАВИ ЧОВЕК С
Т Р УД Н О С Т И Т Е И Д А
ОСЪЩЕСТВИ МЕЧТИТЕ СИ, ДА
П Р Е О Д О Л Е Е
П Р Е Д И З В И К АТ Е Л С Т ВАТА ,
К О И Т О В Ъ З Н И К ВАТ В
С Ъ В Р Е М Е Н Н И Я
ТЕХНОЛОГИЧЕН СВЯТ, ТРЯБВА
ДА ПОЗНАВА ЗАКОНИТЕ НА
ФИЗИКАТА. ■
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СВОБОДАТА КАТО СЪСТОЯНИЕ НА ДУХА
Николай Гальов - 11. а клас
Какво е свобода?
Свободата е възможността на човек да проявява своята
воля, тя е липса на ограничения или робство. Свободата е
неограниченост! На какво на различните нива от сложното
същество, наречено човек. Свобода на Духа, на волята;
свобода на мислите, на чувствата и действията.
Свободата - това е
правото на човека да
изявява себе си,
желанията и волята си,
но така, че да не вреди с
това н а др уги те.
Свободата не е свободия
трябва
да
се
–
съобразяваш
с
общоприетите норми на
поведение. Тя не може
да бъде в ущърб на обществото.
Свободата е нужна както на отделния индивид,
така и на народите. Според древният мислител Езоп
„Свободата е състояние на духа, затова тя не може да се
дарява”. И човекът, и народите не трябва да бъдат
тиранизирани и ако се наложи, те трябва да се борят за
свободата си. „Свобода или смърт!” е бил девизът на
българските революционери. Този девиз е израз на
непреклонността на духа, на отхвърлянето на робството и
готовността за саможертва в името на свободата.
Свободата е безкрайна и безгранична за човека.
Той става единствен господар на свободата си. Човекът е
свободен и изоставен на самия себе си. Да бъдеш свободен
означава да си в състояние да приемеш
предизвикателствата на своята свобода и да я защитаваш и
отстояваш пак със нейна помощ.
Началото на свободата, от гледна точка на
историческото развитие на света, свързваме с
Възраждането. Ако се обърнем към религията, първият
акт на свободната воля според Библията се съотнася с
изгонването на Адам и Ева от Райската градина. Така
първата проява на свободният дух става синоним на
греховността и обричането на човешкия род на живот
извън Райските земи. Човекът е свободен да бъде какъвто
пожелае, да мрази, да обича, да бъде добър или лош,
завистлив, коварен, подъл, но и да познае красотата на
чистотата, мъдростта, обичта, доброто...
Според философът Сартр хората са „осъдени на
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свобода” и носят цялата
отговорност за себе си и
постъпките си. Ако човек е добър
или лош, то той сам е избрал да
б ъ д е т ак ъ в п о с и л ат а н а
свободната си воля и дух.
Свободата е тежко бреме, което

Човек е това, което прави
сам от себе си.
трябва да носи всеки човек, до
колкото е личност. Да си свободен
означава да си личност, да си
способен да избираш своите цели
и да насочваш съзнателно така
своето поведение, че да
направляваш хода на собствения
си живот, както и да влияеш върху
света, в който живееш. По този
начин човек утвърждава своето
неповторимо присъствие в него. А
дали то ще е достойно, зависи от
самият човек, който избира сам
как да осъществи живота си и
отговорността изцяло лежи върху
него. Човек е това, което прави
сам от себе си.
Свободата е риск, порив
към непознатото, тайнственото. Тя
е състояние на духа и никакви
физически окови не могат да
отрекат нейното съществуване и
силата.
Какво заключение можем
да извлечем за свободата?
Свободата е най – голямата
душевна добродетел и
същевременно проклятие за
щастието. Човекът е свободен и
изоставен на самия себе си.
Свободен да гони съвършенството
и мъдростта. Свободен и за да
изгуби свободата си в клопките на
разума и познанието. ■
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НА ПРАГА НА ЖИВОТА
Георги Георгиев—12. а клас
Често си мисля защо човек
винаги е на прага на живота.
Въпросът е кога ще отвори
вратата на съмнението и дали
ще успее да постигне своите
цели. За всеки човек е
различно. За
едни хора, безмилостно наивни, е от
понеделник, за други гимназията му
маха с ръка, за трети новата работа, а
за четвърти - този ден никога не се
осъществява. Някой ме погледна със
сребърните ключове на дъното. Да, от
теб зависи дали ще гледаш през
ключалката, ще отвориш вратата с
гордо вдигната глава или направо ще
се изстреляш през нея. Всъщност
това, което трябваше да напиша,
трябваше да те мотивира и да ти
докаже, че животът започва след 12.
клас,
н
о
дали е
така?!
Тази

като започнеш новата работа, не
след университета или 12 клас,
а точно сега. Сега – на дъното
на моето мълчание. Като не е
нужно да си краен, а можеш да
започнеш като набележиш цели,

да

Ти трябва да
решиш кога е
настъпил този
съдбоносен момент.
започнеш с малки крачки,
докато вървиш устремено към
своята цел. ■

представа, която трябваше да оставя у теб, щеше да е
същата, която щеше да остави някой друг след мен.
Внезапно печално изумление в очите ти. Всеки може
да те убеждава, че момента да престъпиш напред е
заради определен повод, но не е. Ти трябва да решиш
кога е настъпил този съдбоносен момент. Не след
Страница 13
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Кулинарни предизвикателства
инж.Маргарита Станева

Чудни кифлички
Продукти:
500 гр. брашно
½ кубче прясна мая (или 1 пакетче суха)
250 ml. прясно мляко
9 супени лъжици олио
1 чаена лъжица сол
1 чаена лъжица захар
1 яйце
150 гр. сирене
Приготвяне:
В дълбок съд маята със захарта, 100 гр. мляко и 5
лъжици брашно се разбъркват на кашица и се
оставят на топло да втасват 15 минути. След това се
добавя солта, 150 гр. прясно мляко, олиото и останалото брашно. Омесва се не много твърдо
тесто. Разделя се на две топки и всяка се разточва на кора с дебелина 0,5 см. Разрязва се като
пица на 2-4-8-16 парчета. В купа се разбърква разтрошеното сирене и белтъка на яйцето. С
лъжичка се взема малко от сирeнената смес и се поставя в широкия край на всяко от
парчетата. Навиват се рулца от широкия към тънкия край Подреждат се в намаслена тава с
разстояние между тях и всяка кифличка се намазва с жълтък.
Пекат се в предварително загрята фурна на 180 градуса.
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НИЩОТО
Александра Тодорова и Нели Христова,
ученички от 9. б клас
Нищото било натъжено,
че в него нищо не било наслоено за разлика от сестра му Нещо,
която все се оплаквала: ту и е студено,
ту горещо,
а Нищото никой не го забелязвал
не го зачитал, не му приказвал.
И въпреки че нашето Нищо нищо не
можело да изпитва:
ядосало се, започнало себе си да
препитва:
Как може със свойта нищета да
отмъсти на света?
От този момент минали векове,
изгрели и залезли множество светове,
а нашето Нищо все още не може да
разбере,
че няма нищо, което да избере
и от него да стане по-голяма беда
от неговата собствена нищета,
допусната на свобода!

Нищото беше
завладяло света. Нищо
не бе останало по
земята. Само студен,
много студен вятър. И
тъмнина. Черна.
Катранено черна
тъмнина.
Нищото вървеше по
празните улици е се
оглеждаше. Нямаше
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нищо. Нито животни, нито хора. Само
лампите присвяткваха призрачно над
главата му, светкавици раздираха
небето, гръмове, нарушаваха
мъртвешката тишина.
Нищото не чувстваше нищо, нито
скръб, нито вина за стореното. Но пък,
какво можеше да чувства едно нищо?
Можеше ли да изпитва вина? То беше
блокирало мозъка си, чувствата си. Не
искаше нищо да развали прекрасния
миг на победата.
Но изведнъж Нищото се почувства
самотно в тази нищета. Дори и
стоновете на призраците ги нямаше,
дори шумът от последното отиващо си
нещо.... Нищото проплака и изчезна.
Това беше то, Нищото. Самотно,
завладяло и последната планета, на
която някога е имало нещо.

Х у м о р

и

с а т и р а

ЗА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ПОДАРЯВАМ ВИ ТРИ
ИДЕИ ЗА ХАЛТУРА ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ И ГОСПОДА

За вас умишлено допусна грешки бай Кочо, съсед
Да сте ми живи и здрави учители, обаче, пари
няма! За наука, за просвета – пари няма.
Обаче, от друга страна, пари газим... жадни
ходим! Пари има – не ги виждаме!
Какво показва това, дами и господа? Че
капитализмът още ни е чужд, а как питам
учениците ще научите да се
оправят в него?
А бе, хора, база имате. Ба-за!
Хората пари печелят. За два
квадрата—десет бона. Наем.
Дайте там, базари, офиси,
туй поне проста работа, не е
като да развиваш дейност.
Даваш под наем –прибираш
пари, чиста работа. ”Ама две училища, всичко
заето”. Как тъй заето? Заето денем. А
НОЩЕМ?.... Спретни бар и си гледай кефа.
Ами лятото..! Цяло лято празно стои. Нахакай
го с курортисти ...Удобства..? Ти сега събери
пари, догодина и бани ще напраиш към всяка
стая. Тъй де.. И друго.., пари няма, а свободни
хора, ”айляк хора”, разкарват се цял ден из
училището. На социализъм го обърнали....
Гледам библиотекарката... Цял ден, лапетии
там, влизат, излизат. Дай туй, дай онуй,
глупости на ... Образи ще ми .. Слушайте сега:
един чук, издънвате в западната страна на
библиотеката един вход! Те, учениците, тъй и
тъй в градинката по цял ден..... ”Лятна
И вижте какво, стига сте давали домашни на учениците.

читалня” сред градинката. Нали, модерно и
класическо. И увеличаваме посещенията, като
пускаме консумация. По един малък аператив.

Страница 16

Постига се двоен ефект:
контрол над пиенето и контрол
над учениците. Пестим от тока
и осветителни тела и децата си
четат на светло, в тая в
библиотека ще ги окьоравите
като библиотекар..., с очилата
оная.
И вижте какво, стига сте
давали домашни на учениците.
Чункиз не знайте, че от много
учене файда няма. Тъй е, в
живота успяват тройкаджиите.
Успяват и защо? Защото
мислят! Животът иска авторска
идея. Смела идея и оригинално
да я решиш.
А отличникът, освен да учи –
чужди мисли—то не му остава
време да мисли, бе! Няма
собствена мисъл. Пък
слабакът—виж, той мисли,
мозъкът му щрака. Щрака:...
как да препише, как да изкара,
всекидневно упражнение за
мозъка. И все нови,
оригинални идеи, собствено
производство, ТВОРЕЦ! А
бизнесът такива обича.
Подарявам Ви една идея.
Отличникът, един на хиляда,
двойкаджията, двойкаджията,
от него ще израстне утрешният
бизнесмен.
Още на стр.17

Х у м о р
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ЗА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ПОДАРЯВАМ ВИ ТРИ
ИДЕИ ЗА ХАЛТУРА ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ И ГОСПОДА
Ти него гледай! Помогни му на такъв човек сега, там, с една тройчица, и все
едно си си турил пари на банката. Пиши му една тройка, нищо не ти струва, на
стари години човекът може я пазач, я нещо там, да те вземе.....
Сега вижте – главната ми идея! Просветата бедна, пари няма. Пари има! Очи
няма. Вижте сега... Парите са в бизнеса. Искаме да завъртим бизнес. Обаче да
почнем— пари нямаме. Да теглим - лихвите страшни. Без капитал........ бизнес?
Ма капиталът ни е в главите, бе хора... Ама мисъл трябва......
Пари няма, а свободни хора, цял ден... Е- ей...
Сега, грабват се тия хора, всеки ден, в единадесет часа, пред бингото. В 11 часа,
първата игра, бингото е без пари, бе хорааа. Ето ги парите! Всеки ден, ако не
през ден, удряме бингото. Глей к`во става: кабинети, оборудване, че и за нас
нещичко ще остане .... Нали, процент за спечелилия, останалото за училището.
Идеята е злато, капитал и златна мина. Директорката сега, без да се бави,
строява учителите, каквой туй, имам дупка – всички на линия. Ако трябва и
учениците ще водим. Ай тъй се правят пари. С акъл!
Още един път –Честит Ви празник! И умната. Осъзнайте се вече в кой свят
живеете. Дадоха някой лев и рекохте: “а, шъ съ оправим”!
Честит празник, дами и господа!
24 май 1991 година,
С поздрав: г-н Кочев /съсед/
Р.Р. Ръкописът е намерен при
р а з ко п к и в б ю р о т о н а
библиотекарката. Тя го ей
скрила.
Скрила го е, джанабетката,
защото пише лоши работи за
нея. Цял ден пий кафе и пуши
цигари, аз съм свидетел. Сутрин
дежуря пред фурната на
“Раковски”, следобед съм на
градинката...
Р.Р. Ръкописът е намерен лично от мен, едно бюро беше фърлено до
казаните, чакай викам дъсчиците, туй-онуй, и гледам листи... познах си го,
поздравлението. То, сичко вече е друго, ама очилата си загубих, че не мога
да ви напиша ново. А и то, поздравлението е важно, щото стане ли нещо с
училищата, ... ако закрият БАН, ...виж сега, за там акъл нямам, к`во ще
стане, не знам, но ако закрият училища, по-хубаво да се закриваме като
държава!
Януари 2011 бай Кочо (съсед)
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Училищен живот

Забавна математика
МАТЕМАТИЧЕСКА ЛЮБОВНА ДРАМА
В един триъгълник, в страна срещуположна се влюбил ъгъл, тъп с обич
невъзможна – страната „а“ беше важна и надута и подиграваше тъпака през минута, че
бил едничка проста точка той и самата тя ги имала безброй. Но ъгълът пламтял в любов,
накрая взривил се и изчезнал във безкрая...
Какво се случи с дамата надменна?
Навярно с него веднага изчезна, че срещу ъгъл нула и страната изчезва като нула
в равнината...
О, колко тъжно.
Я по-добре да се утешим с една задача – наречена е тя задача пета и вие си
опитайте късмета.
Бил Хермион пленен, разбит
От Херкулес в бой страховит.
А победителят в награда
от бикове получил стадо;
на паша ги откарал сам
и в сън дълбок полегнал там.
Но Какус, на Вулкан синчето,
пролазил тихо през полето,
от биковете отделил
една шестнайста и ги скрил.
Разбойникът, в пещерата
високо горе в планината,
де за човека няма път
и само птиците летят.
А после входа замаскирал
и заличил следи и дири.
А Херкулес, между това,
надигнал сънена глава –
сто двайсет бика зърнал само
и пламнал в ярост най-голяма.
Крадец от тук е минал, да,
ала очаква го беда!
И тълсил Херкулес сърдито,
додето биковете скрити
със рев издали се сами.
размятал камъни, скали
избавил биковете бързо,
убил без жал крадеца дързък.
И стадото откарал в дар
на Евристей, прославен цар.
Кажи сега математика
Крадецат Какус колко бика
във пещерата е укрил;
и колко пък е придобил,
след боя Херкулес в награда –
преброй ти цялото му стадо
И запомни: измама като тая
добре наказва се накрая!
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Училищен живот

Мероприятия в гимназията

Дарение на компютри на новоприети ученици от първия випуск
специалност Компютърна техника и технологии

Литературен форум

Коледен концерт на гимназията, м.декември 2010

Страница 19

Работа по еврпейски проекти

Работа по европейски проекти
От 2004 г. гимназията работи по проекти към програмата
“Учене през целия живот”. Осъществен е един проект по
програма Коменски, подпрограма Сократ през
2004—2005 г. с трима партньори: гимназии от
Германия, Финландия и България. По проекта
беше разработена мултикултурна интернет
платформа за обучение по ИТ. Наши ученици
посетиха гр. Ашафенбург в Германия, а немски и
финландски ученици бяха на посещение в нашата
гимназия.
През 2009г. гимназията беше одобрена за работа
по проект на секторната програма Леонардо д а
Винчи—Мобилност. Темата на проекта е:
Професионалисти с европейско измерение.
Двадесет ученика от единадесети
клас проведоха практика в
обучителен център в Германия.
Тази година гимназията работи по
два проекта отново по програма

настоящите единадесети класове
ще проведат обучителна практика

в Германия в
п р о ф е с и о н а л ен
център.
Имаме
желанието
и
а м б и ц и я т а
работата
по
европейски
проекти
да
продължава и за в

Леонардо
д
а
Вин чи—

Мобилност. Първия проект е за 10 учителя, които ще
проведат обучение в Германия на тема: Възобновяеми
енергийни източници. По втория проект група ученици от
Страница 20

бъдеще. Нека да носи емоции,
силни преживявания и обмяна на
опит с връстници и преподаватели
от други страни, нека тази работа
ни помогне да “сверим нашия
часовник”.

ПГЕЕ

ПГЕЕ “К.Фотинов”
гр.Бургас,
ул.Христо Ботев №42
Phone: 056/81 76 91
Fax: 056/81 76 91
E-mail: pgeeburgas.com

www.pgee-bourgas.com

Изберете днес и бъдете
професионалисти утре!

Издава Професионална гимназия по
електротехника и електроника
“Константин Фотинов” Бургас
Благодарим на всички учители и ученици, които
се включиха в написването на пети брой

