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Учителят
заслужава
добра дума и
цвете.

Учителят заслужава добра дума и цвете
Коста Папазов—директор

Изберете днес и
бъдете
професионалисти
утре!

Рубрики в броя:

Български пантеон—2,3 стр.

Литературна
памет—4 стр.
Сатира—5 стр.
Училищен живот
6,7,8,9,10,11стр
Дъхът на твореца в училище
12 стр.
Училищен живот 13 стр.

Любопитни факти— 14 стр.

Красота и мъдрост—15 стр.

Уважаван ли е учителят днес? Всичко е ново, всичко върви напред и за жалост
загубва голяма част от найценното – човешкото! Всички
сме човеци и всички носим по
свой начин достойнствата си.
Учители – приятели и съмишленици с учениците си – това е
прекият път към сърцата на
тези, които седят на чиновете
срещу нас и попиват знания и
отношения. Получиш ли адекватен отговор на своите послания, ти си ги спечелил завинаги.
Учителят е бил и трябва да бъде пример за подражание... Много трудности има в
професията на учителя, но найтрудното е да бъдеш разбран и
желан. Има го добрия учител и
той заслужава добра дума и
цвете. Като устойчива малка
тревичка не скланя глава, а
върви напред и възпитава вкус
към новото и красивото. Говоря
за учителя с будно въображение,
който
и
найнезначителното го прави с откривателска наслада. Нека да
престанем да говорим нелепи

неща за учителя
изобщо, защото
той като всички
хора е разнолик.
Училището? Спомените ми
като ученик са:
чанта, униформа,
училищен звънец
и учители – знаещи, можещи и
уважавани. Дисциплина и отговорности, трепети, стремления, забрани,
наказания. Тогава забраните ни изглеждаха неестествени и кой знае защо,
като че ли измислени само
за нас, за да ни ограничават. Всички тези правила и
топло отношение ни направиха човеци с посята в
душите ни мъдрост и любов към околните. А сега –
сега няма униформи. Защо
ли? За да не сме еднакви,
за да не губим идентичността си, а гордостта, че си
ученик в това
училище къде
е? Не ни ли е
нужна?! Толкова малко остана от нашата
българска гордост. Защо не
се стремим да
я съхраним и
да я развяваме
като
знаме
пред лицата на
онези, които ни
натрапват своите несъвършени модели.
Те го правят с толкова

упоритост и вяра в своето
съвършенство, че мнозина
от нас забравят какво можем
и какво имаме ние. Защо все
още не разбираме, че деформирахме схващането си
за щастие на младите хора и
едва ли смътно се досещаме
какво ни чака.
Благодарен
съм,
щастлив съм, че всички от
Професионална гимназия по
електротехника и електроника „Константин Фотинов”,
ценим своето минало, борим
се за своето настояще и вярваме в своето силно и добро
бъдеще на утвърждаваща се
като учеща се организационна система. Ще ми се да създадем училище без фалш,
на изключително хуманни
отношения. Високо да се
цени работата на специалиста, педагога, ученика от цялото общество. Нека това
бъдеще настъпи и в нашето
училище.

Откъс от книгата “Цветя за директора”
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Хор за патриотични песни

Български пантеон

Мария Кирякова- учител по история

“Хорът за патриотични песни

той ни вдъхна увереност, че може

Само, който е бил на сцена може да

към ПГЕЕ “К.Фотинов” е създаден

да се качим и на сцена. Първатa

разбере

през 2005 г. с преобладаващото

изява на хора беше по време на

участие и старанието ни в процеса

участие на випуск 2005-2006.

училищна

на репетициите.
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викторина

за

Идеята възникна в часовете

българската история. Започнахме

отечествена

да “набираме скорост”.

история,

когато

вълнението

Имахме
организирания

от

ни

преди

участие

на

община

Бургас

стана ясно, че никой от учениците

Концертна изява на голяма

Международния конкурс “Радост на

не беше чул за песента “Шуми

сцена имахме през 2007г., когато в

брега” на 28 юни 2009г.., където

Марица” – военен марш и химн на

Бургаската

спечелихме първо място.

България,

училищния си празник. Последваха

водил

българският

войник в не една война.

покани
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трябваше
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научим

да

пеем

опера

на

проведохме

други

училища,

национални и училищни празници.
Сценичните костюмите като

песните на България – онези, които

дизайн

са били знаме и водач на народа

българската гвардейска традиция

ни, с които сме тръгвали в бой и

и много успешно се свързват с

сме побеждавали врага. Песните,

характера на репертоара на хора.

които са ни запазили като народ с

Ушихме ги след като спечелихме

достойнство и чест.

Проект на МОМН за финансиране

Първата
реализирането

към

в

тази

идея

Диригент на хора от три

на г-н

години е г-жа Илияна Пенчева –
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преподавател
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ръководител и диригент с опит и

Университет
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Златаров”. Тя е една от нас –

той

квалификация.
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в
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Всъщност
повече,

отколкото ние вярвахме в себе си –
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в
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настроение
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с

добро

винаги
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Вдъхновението

ни

е

необяснимо – то идва от
прожекторите на сцената,
от

аплодисментите

на

публиката,

от

удовлетворението

за

добре свършена работа,
от песните, които пеем.

Бъдещето е пред нас. Имаме
идеи - имаме воля и желания да ги
осъществим. Имаме дръзновението
да се борим, за да запазим тази
традиция на нашето училище и ще го
направим.
Да

пееш,

всъщност

е

удоволствие. Опитайте и вие!

Една моя среща с
българското
Чавдар Трифонов- 11.а клас

Човек се ражда,
живее и умира. От тази проста истина обаче
произтичат множество
въпроси. Защото е важно къде, кога и как се
раждаш, живееш и
умираш. Както и как
протича животът ти. А
моят живот до днес е
много интересен, динамичен, добър като
цяло.
Продължава на стр.3
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Една моя среща с българското

Роден съм в България, в град Бургас, във време на "преход", както всички
казват. Роден съм и съм възпитаван от
родители българи, обикновени хора, които обичат града и страната си. Ето защо е
логично даденото ми възпитание - научен
съм да обичам своето родно място и аз.
Но как започва възпитанието на
всеки човек? Това става още с раждането
му (а може би и преди това дори - в майчината утроба?), когато чува и разпознава
гласа на майка си, топлината на нейната
прегръдка и нежността на милувката й.
Усетил първите майчини ласки, човек интуитивно се научава да обича. Или може
би любовта е инстинкт? Но любовта към
майката, към бащиното огнище и родното
място е неизменна и съпътства човека от
люлката до гроба. Неделима част от тая
любов е любовта към родната страна.
Осъзнава се по-късно, когато човекът поотрасне и от невръстно дете се превърне в
младеж, застанал на прага на едва напъпилата си самоосъзнатост като индивид
със собствена отговорност към себе си,
околните и света. В тия първи години на
израстване, неизбежна е (но дали очаквана?) срещата с бита и културата на народа
ни.
А нашите традиции и култура са
тъй богати! Щом веднъж дочуеш звънливите трели на майчините напеви, в съзнанието ти неволно изникват радостни картини на нашите китни домове, слънчеви
улици и булеварди, раззеленилата се
Морска градина, огласяна от птичите подсвирквания и детски гласчета. Моят Бургас! Пълен с живот, пълен с пъстри, тичащи нанякъде тълпи и толкова слънце!
Моят град...
Но не само родният ми град олицетворява българското за мен, макар това да
е първата ми асоциация. Шарен калейдоскоп от места и хора като филм минава

Чавдар Трифонов- 11.а клас
пред очите ми и сякаш не се спира дори за
миг за по-дълго на някоя от тия сцени. Ето
ги гордите ни планини - Рила, Пирин, величествените Родопи, Стара планина, поблизките ни Странджа и Сакар, колко са
много - колко са различни, красиви и примамливи!
Подир
тях идат
ширналите се поля
на
Тракия и
Добруджа,
с
пеещите
трактори
и комбайни, жънещи
златни
житни
класове... А над всички тях - необятния лазур и вечно греещото златно слънце на него.
Но картините не спират, тичат - от
запад на изток, та чак до морето, до нашето
Черно море. То е моето море, загръщащо с
белите си дантели по брега моя роден град.
Целува бургаския бряг, милва и мами го, говори му с монотонния си глас, нашепва му
прастари, вечни приказки. За мен те са неизменно приказките за любовта - към родителите ми, към дома ми, към града ми, към
България. Защото първата ми среща е била с
тях и аз ги нося в себе си, ще ги нося през
целия си живот, до сетния си ден и дъх.
Когато трябва да пиша за една моя
среща с българското, аз не мога да не пиша
за нея - моята първа среща с моето малко
зрънце България - моята майка, моят дом,
град, родина - моята първа и последна, неизменна любов. Всичко това за мен олицетворява българското.
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160 години от рождението на Иван Вазов и 90 години от
рождението на Валери Петров
ТОВА НА ПАТРИАРХА НИ ЛИТЕРАТУРЕН
ПОДОБАВА. НА ВАЗОВ – СЛАВА,
СЛАВА!
ТРИМА БРАТЯ ГЕНЕРАЛИ

ПРОЧЕТЕНОТО У ИВАН ВАЗОВ,
ПРЕМИСЛЕНО ОТ БЪЛГАРАН МНОГОПИТИЛИЯ

1. Не се гаси туй, що не гасне,
ако не зависи от инкасаторката.
2. Много българи са немили
– недраги в България, защото си нямат един Странджа.
3. Никой не иска да е Боримечката,
всички искат да са службогонци.
4. Внукът на Дядо Йоцо не
пита “де е българското”, а де
има нещо за крадене.
НЕОХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИП
НА ХХІ ВЕК:

Колко майки, колко семейства могат да се гордеят с
подобно нещо.
Семейство Вазови от Сопот се гордее. И България
е горда с тези синове.
Генерал Георги Вазов
превзел Одринската крепост през Балканската война, смятана от всички военни за непревземаема.
Генерал
Владимир
Вазов победил английските войски при Дойран през
Първата световна война.
Литературният генерал,
първородният син на семейството, Иван Вазов, в
продължение на 50 години
и до днес, зарежда българите с най-силната духовна енергия.

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ
ЗАВИСТ
На Витоша в покрай светлинни знаци
с колата си по тъмно слизах сам
в шпалир от заслепявани пешаци
с китари и дюдюкане тук там.
И изведнъж, подобно мимолетна
брилянтена звездичка в мрак дълбок,
от фаровете бял отблясък светна
на рамото на някакъв младок.
И тъй бе всичко. За секунда само.
Но как ме парна в нея завистта,
че, ах, не беше върху мойто рамо
тоз женски пръстен, святкащ във
нощта.
СОНЕТИ ОТ УИЛЯМ ШЕКСПИР В
ПРЕВОД НА ВАЛЕРИ ПЕТРОВ
106.

Ако имаш две ризи, дай ги
на ближния си!
БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНО – ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАКОН:

Никой не те пита за нищо,
а отговаряш за всичко.

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПОЧТИ НА 90
ГОДИНИ.
/Ще ги навърши на 22 април./
ПОКЛОН ПРЕД ЖИВИЯ КЛАСИК
НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА!

ИВАН ВАЗОВ
НА 160 ГОДИНИ
/ПРЕЗ ЛЯТОТО – 27 ЮНИ/ 09 ЮЛИ/

от него пълен превод на Шекспировите произведения.

Валери Петров е блестящ
лирик, майстор на поезия за
деца, драматург, сатирик, преводач. Едно от смайващите дела на живота му е направеният

Четейки в стари повести песни
как авторите пишат във захлас.
за дами и за рицари чудесни,
живели много време преди нас,
усещам от техните възхвали
на вежди, пръсти, къдрици, уста,
че те във стих да сложат са желали
такава като твойта красота,
но, види се, лицето ти прекрасно,
уви, да предадат не са могли,
понеже са го виждали неясно,
забулено в оракулски мъгли.
И как да могат? Ний край теб
живеем
И пак ни липсва реч да те възпеем.
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Сатирични късове от Борис Бухчев, карикатури
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С вълнение прекрачих прага на гимназията
Впечатленията на един млад учител

Ива Иванова – учител по английски език
Често си мисля за взаимоотношението учител - ученик и в главата ми заблестяват въпроси: Заслужава
ли си с възрожденско простодушие и упорит труд да се отдадеш на една благородна професия? И какво
ще стане с учителя в променящото се българско училище?!
Да бъдеш учител е много трудна и отговорна работа, която си заслужава труда, който полагаш, защото
учителят формира в по- голяма степен личността на едно дете. Най-хубавото в това да бъдеш учител е
да знаеш, че твоите ученици са част от твоето бъдеще- адвокати, лекари, даже и учители, и още много
важни лица на бъдещето, които ще се трудят за доброто на своята страна, но това най-много зависи от
учителя и взаимното доверие.
През тази учебна година за първи път прекрачих прага на гимназията ни. Вълнение, радост, съмнение
бушуваха в мен , а сърцето ми тихо прошепна:”И този път ще успееш, нали?!”
И ето ме в час по английски. Срещу мен са двадесет и шест ученици, затаили дъх и изпълнили пространството с любопитство. Тишина, а очите ми блестят, блестят...какъв ли учител ще бъда в грейналите
погледи на младите хора? Те, учениците, обичат да си служат с термините „добър учител” и „лош учител”, ето там се крие истината за правилния подход към учащите се. Ясно е, че не мога да бъда като
истински ангел, но защо да нося и демоничната страст на дявола... Съгласни сте, нали?.
Изкушавам се да дам много примери, но в съзнанието ми звучи мелодията на един: когато даден ученик от съответната паралелка учи при един и същ учител продължително време и придобива знания и
умения за разбиране и усвояване на материята, е подчинен на даден модел на поведение. Този модел
много лесно може да се промени при появата на нов учител. Ето тук бе моята задача да помогна на учениците да не усетят разлика в модела поведение от единия учител към другия и да имат ясно изградена
представа относно магията на отношението учител- ученик.
В миг се опомних, толкова много думи за учителя и нашите ученици. А в съзнанието ми избуява надеждата за по-добро и по-съвършено.
Дано...

РАБОТА В ЕКИП
-УРОК ПО УТФЦел:
1. Запознаване с предимствата и недостатъците на
груповото решаване на проблеми;
2. Засилване умението за екипна работа;
3. Придобиване на основни умения за обмен на информация в процеса на решаване на проблеми.
Участници: 12 ученика

Паралелен екип – създава се когато е нужно да се
оптимизира работния процес;
Мениджърски екип – той се състои от мениджъри,
които координират и синхронизират всички взаимно зависими структури на екипа;
Неформален екип – състои се от хора с общи интереси и цели.

Време:
• За теоретична подготовка по проблема – 40 мин.;
• За работа в екип – 15 мин.;
• За дискусия - 20 мин.;
• За оценка и обобщение – 5 мин.

Екипна ефективност
• Атмосфера;
• Справяне с конфликти;
• Лидерство;
• Мотивация;
• Професионално и личностно развитие;
• Цели на екипа;
• Вземане на решение;
• Сътрудничество;
• Комуникация;
• Критика.

Въвеждаща фаза:
Екипът не е просто съвкупност от хора, а група от
хора, които имат обща цел и взаимнна зависимост.
Видове екипи
Работен екип – необходим за ежедневна работа;
Проектен екип – създава се, за да се постигне конкретен резултат;

Продължава на стр.7
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-УРОК ПО УТФМЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ
Фаза изпълнение:
Сформират се два еднакво големи екипа, които работят по един и
същи проблем;
Екипна беседа;
Обобщение и общо заключение.
Фаза оценяване:
Анализ;
Оценка
Препоръка:
Мотивация - Демотивация

В една клетка затворили няколко маймуни (екип). В клетката имало кашони (ресурс) и банан закачен на тавана (награда). Една
от маймуните (лидер) наредила три кашона един върху друг, покачила се по тях и взела банана. От тавана започнала да пръска студена вода (намеса на топмениджмънта). Маймуните се разбягали. Закачили нов банан. Друга маймуна наредила кашоните, покачила се по тях и взела банана.
Пак запръскала студена вода. Останалите маймуни я набили и изяли банана (работа в екип). Закачили нов банан. Сработел “рефлекса на Павлов” – щом една маймуна решила да вземе банана другите я набили, защото
знаели, че всички ще бъдат намокрени, но не всички ще ядат банан (групова отговорност).
Силата на екипа
Подменили една от маймуните (развитие на екипа). Новата маймуна решила да вземе банана, но останалите
веднага я набили (фирмена култура). Постепенно подменили всички маймуни. Последната нова маймуна решила
да вземе банана. Другите усърдно я набили без да знаят защо – те никога не били мокрени.
Инж. Иванка Найденова

Спортните постижения на гимназията за учебната 2009/2010 година
Петко Игрев, ученик от 10.а клас
За пореден път гимназията ни показа своя спортен дух пред цял Бургас. През учебната 2009/2010г. бяха
проведени няколко спортни мероприятия, в които учениците ни взеха участие и се класираха на позиции достойни, за похвала и гордост.
В началото на учебната година, през октомври, беше проведен лекоатлетическия крос „Лукойл”, в които
участваха отбори от целия град. Представиха се както момчета, така и момичета, които се състезаваха за индивидуално и отборно класиране. И в двете дисциплини нашите състезатели се справиха великолепно.
На първо място със златен медал от момчетата спечели Георги Кибаров 9. „В” клас. Момичетата също се
представиха отлично. Със сребърен медал беше Величка Кушева от 11. „Б” клас.
В отборното класиране учениците ни се доказаха със своя спортен дух. Отборът на 9. клас юноши спечели I-во място, а този на 10. клас, се класира на II-ра позиция. От 11. клас подобно своите предшественици, се качиха на средната стълбица с II-ро място.
Нека не забравяме и общинския волейболен турнир за
купата на гр. Бургас, за който учениците ни получиха право на
участие след успешното преминаване на квалификационния
турнир, проведен през месец януари. Финалите на общинско
равнище бяха проведени на 6 декември 2009 год. (Никулден).
Отборът на 8-12 клас юноши зае прилична позиция, като се
класира на 4-то място. В общинския кръг отборът на 8-10 клас
също завърши четвърти.
Поздравяваме всички участници и им благодарим за
успехите, които допринесоха за училището. Желаем им повече
късмет за догодина, за да покажем на Бургас, че сме добри във
всички спортни дисциплини.
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За библиотеката и още нещо...
Домашните ... на Коки
„Заслушан в думите
си мисля:
та те не означават нищо,
сравнение с погледа
на мойто куче.”
Антоний Бинчев

Иване, Константин има двойка!
И?
Какво „и”, бе! Ти не ме слушаш какво ти говоря... . Детето му ще има матура, той пет пари
не дава.
Пет пари?! С нули отзад са вашите пет пари. Пет пари!! Ти знаеш ли колко пари ми
излезе ремонта,ма? Синът ти, дупките по пътя с металотърсач да ги търсеше пак нямаше да се
нахендря... във всяка...
И-и- айде сега, детето ти виновно, че улиците с дупки. Ти остави това, ами дай, Иване, да
помогнем на детето да оправи двойката... . Не ще бе, не ще с частни уроци учителя. Искал всеки
сам да си пишел... таковата бе! Ми прав е човекът, утре на матурата, кой ще му ги пише? Иване,
... искал и някакъв ЛИС... .
Да купи, бе! Аз ли да му купя?! А4, А3, /всякакви листи има в книжарниците/ всичко има в
книжарниците.
Ма не такъв, бе!
Ми какъв?
Отде де знам, бе? Някакъв, ама не такъв! Да питаме детето, бе! Може пък да знае?
Кой? Константин?...Ако е име на кръчма!
Е-е-е, какво се заяждаш пак?! Остави сега това, ами вземи да го извикаш тук. На доката
гледаш телевизия, ще му стоиш на главата, той иначе няма да седне... Аз??? Аз?? Аз не мога да
се оправям с него. Ти, като можеш, вдигни го от компютъра. Ами да-а. Какъв баща си му...ти...
Добре, точка! Константине-е-е, ела тук! Дай ключовете на колата! Така, домашната по
литература е ? Млък! Домашната или ключовете?! Спирам и джобните!... Така, какво имаш сега
да пишеш? „ Улична жена” и ... „ По жицата”. Добре, сега, сядате с майка ти ...
А-а-а, много се извинявам. Час имам записан от петнадесет дена за фризьор, ако го
изтърва ...
? Че то, по- лесно се влиза при кмета, ма!
Е-е, момчето е учило при стилист Капанов, бе! Знаеш ли какви конкурси.
Е-ей, той стилист Капанов, лично да беше ти правил прическа, тъй нямаше да те
докара ... сполучливо! (В интерес на истината мязаше на пуяк в главата. Което си е истина, с тия
изрусени кичури, баш на пуяк си мязаше, но да не е луд да и каже ...)
Добре, аз ще взема ... У...- хапа ме !! Джаф, защо ме ухапа? (Добре, че ме ухана. Щях да
кажа „ Улична...” А каква щеше жена ми да каже, бедна Ви е фантазията. ( Мръсник! Само за ...
туй мислиш! ...) Добре, че ме ухапа кучето) – жена аз да взема
„ По жицата”, ти вземи „
Уличната ...”.
Мол-ля? (Задавя се) Ти за каква ме мислиш, бе? Аз да не съм от ... Какво общо имам аз с
твойте... (Край! Запени се. Изби рибата!)
И кученцето пак ме спаси.
Жена – викам, гледай, туй куче, к’во се дръгне. Одра да се чеше, бе! И козината му,
станала една...
И-и-и. Забравих да го заведа на фри...Фризьора! Въх, закъснявам за фризьора!
Ей, Джаф, страшно куче си, Джаф. Отде се сети да се чешеш, Джаф?
Тя грабна чантата и хукна. Тишина! Спокойствие и блаженство. Има време до мача , що не
взема да видя Константин? Човек за детето си се трепе цял живот, в края на краищата, нали
така?
Косе, дай татко сега, Иван Вазов ли беше?
Йовков тате..
Продължава на стр.9
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Йовков, Йовков! Нека да е Йовков, мъже сме, няма да се караме. „ По жицата” ли беше? Аз,
едно време, като бях ученик...А-ъ, на тоя урок май ме нямаше?...
Мама каза, че на много уроци те е нямало.
Ъ-м! Ти майка си, к’во я слушаш! Тя...! „ По жицата”, не беше ли за бялата лястовица? На,
видя ли, че знам! Пак се е появила тая бяла лястовица, в не знам кое село там...Във вестниците
писаха, бе, татко..Само че, едно дете я убило.. И какво му прави бе? Душичка! Птиченце! големи
изроди станахме! Е-ей, това в чужбина да беше станало- бяла лястовичка- хората, на ръце щяха да я
носят! Ти не гледаш ли какво правят в Африка? Бял бивол се появил - та снимки, ма туй, ма отуй.
Реклама си правят хората. И половината свят се изсипе на сафари в Африка! хокрай туй сафари,
колко народ хляб яде?! Това е бизнес!... и то какъв, за един бял бивол. И ако могат да го намерят!! В
джунглата...(Те може и нарочно да го крият, повече хора да го търсят. Там да идат, да си оставят
паричките, пък...)
Е-ей, аз да бях кмет на туй село, с бялата лястовичка... Очертавам с пунктир пътя, от
летището- до селото! Девойки с народни носии... Не, без майтап, ти знаеш какъв доверчив народ са
чужденците. Кажи им, тази птичка лекува – половин Европа ще се изсипи – да я види! хотели,
ресторанти, инфраструктура ще построят !!! Лошо ли е, бе? Живот ще си живее селото. А те ще я
трепят, бунаци! Бунаци! Едно време поне, помогне – непомогне, не са я трепали, поне в разказа ...
Иван се зачете и дълго чете... Една сълза понече да се търкулне по мъжката му буза, но
ръката му бързо я спря- да скрие мъжката му слабост, макар, че в къщи вече нямаше никой.
Приятелите отдавна бяха измъкнали Константин, а госпожата каза, че отива на фризьор.
Винаги съм знаел, че стопанинът е добър човек! Искам и другите да го знаят, затова Ви
пиша (от компютъра в къщи).
Моля Ви, не ме издавайте, че пиша на компютър! Ако разберат, че мога и да говоря...
Живот няма да има за мен! Всеки ще иска
да взема неговата страна, когато се
карат... А аз ги обичам всичките!

Василка Фотева—библиотекар
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Чуждоезиковото обучение в
ПГЕЕ „ Константин Фотинов „
Искри от немския и английския фолклор
Es regent , es regent,
Вали, вали,
Die Erde wird nass,
дъждът земята напоява,
bunt werden die Blumen,
цветята стават пъстри,
und grün wird das Gras.
тревата позеленява.
Mairegen bringt Segen,
Май носи благодат,
und werden wir nass,
и мокри ний сме вече,
so wachsen wir lustig
така растем безгрижни
wie Blumen im Gras.
като цветя в полята.
(Volksgut)
Превод: Стоян Шарденов 9.б кл.
Смях в залата
A little boy on the bus was sniffing
and sneezing. An old woman sitting next to him was greatly annoyed. After several disapproving
looksshe said at last: “Boy,
Do you have a handkerchief?”
“Yes, Madam, but I am not allowed to lend it to straingers.”
Малко момче в автобус подсмърча и киха. До него стоеше
възрастна жена, доста раздразнена. Най – накрая, след няколко неодобрителни погледа , тя
каза: “ Момче, имаш ли носна
кърпа?”
“Да, госпожо, но не ми е позволено да я давам на непознати”.

Кое животно има мазоли
по главата ?
Кокошката
Магарето и конят спорят, кое
животно е по- важно. Конят гордо разказва за своето минало.
Тогава магарето го прекъсва:
„Престани! Техниката скоро съвсем ще измести вас конете, но
магарета винаги ще има”
Превод: Божидар Желев 9.б кл.

Училищен живот

Затоплянето може да ни хвърли в ледена епоха
Виолета Шопова—учител по география
Глобалното затопляне... То се усеща от свръхточните метеорологични уреди
и прогнозите за последствията от него са различни. Но най-страшната може
да бъде...полярният студ. Това е нещо, което се е случвало и преди. Ако в
Атлантида се влее достатъчно студена и сладка вода от топящите се ледове
на полюсите и глетчерите на Гренландия, течението Гълфстрийм, което затопля Европа и Северна Америка, може да секне. Ако това стане рязко, западният свят може да се изправи пред нещо невъобразимо- истинска зловеща
ледена епоха, която да скове двата най-напреднали континента за две-три
години. Но защо прекаленото затопляне на планетата да е предпоставка за
глобално или поне европейско застудяване?
Разгледайте някой глобус. Ще видите, че част от Европа, начело със Скандинавия, е на същата географска ширина като Аляска, скованите в целогодишни ледове северни региони на Канада и Централен Сибир. Но климатът на
Европа прилича на този в Централните Съединени щати. Защо?
Топлината, на която се радваме, идва от океански течения, които повдигат
топлите води на моретата нагоре от Екватора към северните региони, които
без тази студена инжекция биха били по-студени от Гренландия и покрити с
лед дори през лятото. Най-важният океански поток носи прякора Термохалинен, или Голям конвейерен пояс. Част от него ние наричаме Гълфстрийм.
Големият конвейерен пояс се движи от разликите в температурите и солеността на водите. Северният Атлантик е по-солен от Тихия океан, тъй като е помалък от него. Солените и студени води слизат към дъното на океан и това
става особено интензивно на няколкостотин километра от южния край на
Гренландия. Резултатът е огромен водовъртеж от падаща надолу вода, широк между 10 и 20 километра. Този водовъртеж рядко се приближава към
повърхността, но няколко пъти годишно се издига и потапя кораби. Феноменът може да се наблюдава и от Космоса и е отбелязан още на древните географски карти. Преди 20 години учени вземат проби от дълбините на найдревните достъпни ледници, които показали, че скокът от приятното лято до
перманентните ледници обикновено отнема едва две-три години. Ако Големият поток спре днес, последствията ще дойдат рязко и без предупреждение.
В източната половина на Северна Америка, Европа и Русия ще настъпи постоянна зима. До три години тези региони ще станат невъзможни за животи
близо два милиарда души ще гладуват, измръзват до смърт или ще са принудени да емигрират. Причина за това ще
бъде глобалното затопляне, което причини небивало топене на
ледниците и
промени баланса на водите,които
протичат от
север в океанските маси.
Когато
този
процес премине критичния праг, климатът рязко ще се измени към ледникова епоха, която в най-добрия случай
ще продължи около 700 години, а в най-лошия- над 100 хиляди. Ще стане ли
това и кога? Прогнозите и компютърните модели сочат, че новата ледникова
епоха може да настъпи и следващата година.
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Наука и техника
Сребърен медал за новости в технологиите
инж. Стоянка Джигарова

Нищо в природата не е случайно,
всяко нещо има своето
място и предназначение. Всеки жив организъм е намерил начин
да съществува дори и
в условия немислими
за нас хората. Но само
човекът е този, който в
процеса на своята
еволюция векове наред унищожава природата в името на своето оцеляване, на техническия прогрес и на
други измислени от
него причини. Опазването на природата е приоритет на човечеството през 21 век. Един от начините за това
е използването на възобновяемите енергийни източници.
През учебната 2008/2009 г. учениците Божидар Желев, Георги Йорданов и Красимир Кондов от сегашния 12 б клас, заедно с инж. Стоянка Джигарова проектираха и
изработиха фотоволтаична автоматизирана
поливна система. Този проект с мото
„Природата за нас и ние за природата” беше представен на Националната изложба
на цветя с международно участие
„Флора’2009”- Бургас и заедно с други проекти от ПГЕЕ ”К.Фотинов” получи сребърен
медал за новости в технологиите. Със същия проект учениците участваха и в Националния конкурс „Млади таланти”, организиран от МОНТ от 26.05. до 30.05.2009г. Те
получиха специална награда от Глобул за
екопроект.
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Дъхът на твореца в училище
Свободен ли е българинът?
Георги Вангелов – 10.а клас
Свободата е нещо относително.
През целия ни живот ние се опитваме да я достигнем. В живота всеки
зависи от някого друг и за много
малко хора свободата може да бъде пълна. Стремежът за свобода е
това, което прави всеки човек уникален, а също и всяка нация силна,
единна и готова да отстоява своите виждания.
Дали е свободен българинът? Българинът е
бил освобождаван, но
никога не е бил свободен, защото зад тази
привидно силна нация
няма разбирателство и
единство в днешни дни.
Може би българинът е
единен, само когато се
стреми към свободата
си и постигането на дадени цели.
Българите, нарекли себе си свободни, са малцина. Те са хора с цели и
идеали, хора, борещи се за нещо, а
именно най-ценното – свободата.
Това са хората от нашето недалечно минало, хора като: Христо Ботев, Васил Левски, Любен Каравелов…Именно заради такива хора всички ние, имащи привилегията
и гордостта да наричаме себе си
българи, сме свободни до известна
степен.
За тези хора ние се сещаме само
на трети март, а те заслужават да
им се отдава почит дори всеки ден.
Те са в душата на всеки един от
нас, понеже техните постъпки и
начин на мислене провокират патриотизма в нас. Те завинаги ще
останат велики и недостижими,
защото „този, който падне в бой
за свободата – той не умира”. Почитаме делата им, но не оценяваме
свободата, която са ни донесли!
Българинът е „мачкан” всекидневно, но той е търпелив, може би защото нацията ни е желязна и може
да си позволи да търпи тази подигравка с народа?! НЕ! Защото българинът няма смелост да се надигне
срещу тираните, управляващи живота му. Той се е надигал точно три
пъти, за да извоюва свободата си.
През 1185г. за освобождаването си
от Византийско робство, през
1868г. при освобождаването си от
Османско иго и през 1997г. при

свалянето на тиранията на комунизма. Макар и днес да живеем в
демократична страна, ние отново
не сме свободни, а на всичко отгоре сме управлявани от хора, които
не са патриоти и желаят само да
ограбят нашата мила България!
Не, българинът не е бил свободен.
Още повече, че
той никога няма
да бъде свободен, докато не
осъзнае,
че
трябва да бъде
единен и да отстоява интересите си, да постига
целите си и да
пази безценната
си свобода, за
която се е борил
толкова векове. Едва когато сме
едно цяло ние ще можем да се
наречем свободни българи.

БОЛКА И НАДЕЖДА
Професионални монолози
Нели Дякова—учител

Разтревожена съм. Болно ми
е. За момичетата и момчетата, сред които минава денят
ми.
В очите им съзирам апатия и
обърканост. Опитвам се да
им вдъхна мъничко желание
за учене. Срещам стена.
Сменям темата. За честността, за достойнството, за добротата и за любовта. Стената бавно изчезва. Погледите
оживяват. Нужни им са тези
разговори. Започват да споделят. И когато им кажа, че
преди да са ученици, те са
хора, които трябва да изградят характера си и да знаят
какво искат и накъде отиват,
доверието е спечелено. Донякъде…Стената вече я няма.
Усмихвам се истински!

Размисли, споделени след прочита
на „Дядо Йоцо гледа” .

„Де българското”
Георги Георгиев- 11.а клас
„Де българското”. Всеки от
нашите сънародници знае,
къде е това райско място, за
което са изписани и изпети
стотици стихотворения и песни. Предполагам, че веднага
ще кажете неговото географско положение. Ще се сетите за
онези вечни места, които изграждат образа на родното:
Рила, Пирин, Стара планина,
Дунав, Марица и Черно Море.
Ако всеки гледа тази родина
само, като място за живеене,
като една земя за материални
цели, а това кътче от рая не е
в неговото сърце, то той не
познава истинското значение
на думата РОДИНА.
Но и до някъде ще се окажете
прави с Вашата идея, че България се е превърнала от рай
в място за неволи. И като че
ли изпадаме в лоното на песимизма, подобно на съселяните на дядо Йоцо, за които
„животът наоколо продължаваше да шуми еднакъв със
своите неволи трудове, дребни борби”. Сякаш трупаме
злоба и все повече се задълбочаваме в ежедневните прояви на физическото си оцеляване. В такива моменти изричаме този абсурден израз:
„Обичам родината си,
но мразя държавата!”
А все пак твоята държава е и
твоя родина. Питам се толкова ли е трудно човек да отвори сетивата за хубавото, за да
осмисли и заобича българското. Всеки от нас трябва да
открие в себе си този „дядо
Йоцо”, който така вдъхновено
се радва на българското.
Толкова ли сме слепи
виждащите...
Дали...
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Чуждоезиковото обучение в
ПГЕЕ „ Константин Фотинов „

Училищен живот

GAME
Find the animals. They are twenty in all directions.
Good luck!
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Любопитни факти

Генно модифицираните храни – “за” или
“против”
Ангелина Ангелова – учител по биология

Същност
Генно модифицирани храни са растения, чиято наследствена информация е изменена чрез генетично инженерна
технология. По своята същност тази технология представлява прехвърляне на точно определени гени от един организъм в друг, като двата организма може да не са от един и същи биологичен вид. Като резултат се получават
организми с нови качества, които в част от случаите не могат да бъде получени чрез естествено размножаване.

Употреба
Генетичното модифициране се използва в земеделието главно за създаването на растения, устойчиви на болести,
неприятели и на широкоспектърни хербицидни препарати. Тези ГМ растения притежават агротехнологични характеристики, които намаляват производствените разходи и понижават цената на получените продукти. Напоследък
се създават ГМ растения, чиито нови характеристики са насочени към подобряване на вкусовите им качества, хранителната им стойност, удължаване срока на годност, създаване на храни-ваксини и на нискоалергенни храни.

Понастоящем всички ГМ растения на международния
пазар, са създадени на основата на три главни признака:
устойчивост спрямо насекоми-вредители;
устойчивост спрямо вирусни инфекции;
устойчивост спрямо определени хербициди.

Съществуват също така ГМ растения с изменен хранителен профил и подобрени възможности за съхранение. Най широко разпространените генетично
модифицирани храни култури по света са:
• соя;
• царевица;
• маслодайна рапица;
• памук.
По-малко застъпени са:
• картофи (устойчиви на колорадски бръмбар);
• тютюни (устойчиви на вирусни заболявания);
• домати (които могат да престоят по-дълго време на щанда);
• тиквички, папая.

Аргументи за ГМХ
Чрез генното инженерство ускоряваме производството на растения и животни с желаните от нас характеристики.
Генетично-модифицираните храни могат да помогнат да се реши проблема с глада като създадем растения
устойчиви на вредители, хербициди на болести, на студ, на суша като този начин ще увеличим реколтата.
Можем да създадем растения със съвсем различни характеристики, които те никога не биха развили по естествен път.
Генната технология може да отстрани лактозата от дадени млечни продукти и по този начин хората алергични
към нея, ще могат също да ги консумират.

Аргументи против ГМХ
Възможно е като се пренася даден ген в ново растение, това да създаде нов алерген и да причини алергична
реакция в податливи на това организми.
Самите микроорганизми се генерират и мутират изключително бързо и трудно могат да бъдат идентифицирани в околната среда.
Ако модифицираният ген, който прави едно растение устойчиво на хербициди, бъде прехвърлен случайно върху някой плевел, това може да доведе до израстването на "супер плевели".
Екосистемата е една сложна паяжина обединяваща хората, животните и растенията. Промяната в една от тези
части, неизменно се отразява и върху другите.

Първото трансгенно растение, тютюн устойчив антибиотици,
е бил създаден през 1983. След 10 години първото генетично
модифицирано растение – бавно развалящия се домат - се появява на пазара в САЩ. След още
две години, през 1996, генетично модифицирано доматено пюре започва да се продава и във
Великобритания.
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Светът през окото на
младия художник

В света на кулинарното изкуство
Рецепта за меденки

Красота и мъдрост

Продукти за
тестото:
3/4чаена чаша олио
2 яйца
6 супени лъжици мед
1 чаена чаша захар
2 чаени лъжички канела
2 чаени лъжички сода
бикарбонат
Продукти за крема:
125 г краве масло
1 чаена чаша прясно
мляко
1 чаена чаша смлени орехи
трохите от курабиите
Приготвяне на тестото:

Рисунки на Константина
Арнаудова 10.г клас

Всички продукти за
тестото се разбъркват,
кипват се със супена
лъжица оцет и се
прибавя брашно,
колкото поеме.
Меси се до
получаване на средно
меко тесто.
Правят се малки
топки, колкото 2
стотинки, които след като се изпекат,
издълбават се и се пълнят с крем.
Приготвяне на крема:
Всичко се обърква до хомогенна смес,
с която се пълнят курабиите. Слепват
се две по две. Готовите курабии сe
потапят в смес, приготвена от 2
марципана и 2-3 лъжици олио за
блясък.
инж. Маргарита Станева
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Коледен бал с
маски
м.декември 2009

гр. Бургас
бул. Хр.Ботев 42

Phone: 056/81 76 91
Fax: 056/81 76 91
E-mail:
tee_fot@mail.orbitel.bg
Web site: pgee-bourgas.com

Това е първи брой
за тази година.

ПГЕЕ
“К.Фотинов”

