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Интервю с директора…
Звучи сериозно и отговорно, а в очите ни блестят пламъчетата на въпросите, които трябва да
зададем. Зад масата стои
той, нашият директор,
очаква ни с вълнение и с
уважение.
Господин Папазов, за
трети път Ви интервюират
ученици за в.
„Дарба”. Дарба ли е да
отговаряш на толкова
много и важни въпроси?
Не е дарба, защото е лесно да отговаряш на точно формулирани въпроси, които са зададени от
ученици като Вас – знаещи и можещи.
„Възобновяеми енергийни
източници”
вероятно ще бъде
нова специалност
в нашата гимназия. Как се роди
идеята и какъв
път е извървян, за
да се въведе тази
съвременна специалност?
Идеята за новата
специалност
„Възобновяеми енергийни източници” се роди
преди три години в разго-

Продължава на стр.3

вор с г-жа Маруся Любчева, която в момента е член на Европейския парламент. Споделих тази идея с колеги, които я възприеха и съвместно проведохме разговори с
Национална агенция
по
професионално
образование и обучение,
организирахме
Национален
форум
„Образованието
–
част от енергийната
стратегия на България” и предложихме
учебен план. Усилията ни не останаха напразни. Специалността е включена в актуализирания списък на
професиите, който се

очаква да бъде утвърден от Министъра на
образованието и науката.

Да напуснем за момент гимназията и да
погледнем
„отвън”
училището ни. Ако сте
работодател, кое ще
Ви накара да прекрачите прага на ПГЕЕ”К.
Фотинов”? С какво ще
ви спечели като партнъор ?
Трудно ми е да напусна
гимназията, дори и мислено, но от позицията

на работодател тя би
ме спечелила с: актуалните специалности, по
които се осъществява
обучението; авторитета, който има, потвърждаващ се от реализацията на завършващите
я.
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Стил в образованието
инж.Ив.Найденова

“Да учиш означава
да откриеш онова,
което вече знаеш.
Да правиш значи да
показваш, че го
з н а е ш .
Д а
преподаваш значи
да напомниш на
другите, че те
знаят толкова добре, колкото и ти.
Всички
вие
сте
ученици,
изпълнители, учители.”
Ричард Бах

Да бъдеш образован означава:
Да се научиш да знаеш, да
притежаваш
достатъчно
обща
култура, както и задълбочена
работа върху малък брой теми.
Това означава също да се научиш
така, че да се възползваш през
целия си живот от възможностите,
които образованието ти дава.
Да се научиш да правиш, така
че да придобиеш не само
професионални умения, а и нещо
повече – умението да се справиш с
различни проблеми и умението да
работиш в екип.
Да се научиш да живееш заедно
с другите като се опитваш да ги
разбереш и да зачиташ тяхната
независимост, да се научиш да
работиш с другите хора и да се
справяш с тях в конфликтни
ситуации – в дух на взаимно
зачитане, разбирателство и мир.
Да се научиш да бъдеш – да
направиш
най-доброто
за
развитието
на
собствената
си
личност
и
да
можеш
да
действаш с поголяма
самостоятелност,
по-трезво и поотговорно.
Изхождайки
от
тези изисквания
за образованост
група ентусиасти

от ПГЕЕ “К.Фотинов” Бургас от две
години
развиват
идеята
за
извънкласна форма на работа с
учениците. Те приемат, че в
омагьосания кръг на съвременното
образование един от изходите е
образование и възпитание чрез
интереси
и
потребности
на
ученика. Идеята приеха и около
100
ученика
от
гимназията.
Учители и ученици заедно ще
работят за подобрявне качеството
на
образованието
в
новосъздадения “Електрик” клуб.
Целите на клуба са:

1. Да обединява учениците по
интереси.

2. Да повишава (надгражда)
образованието.
3. Да издига престижа на
гимназията.
“Електрик” клуб е доброволно
обединение на ученици и учители
от ПГЕЕ “К.Фотинов”, които искат
съвместно
да
работят
в
извънкласни
форми
за
подобряване
качеството
на
образованието и за издигане
престижа на гимназията.
Клубът е отворена структура,
учреден
на
14.01.2009
за
неопределено време. Той може да
свива и разширява своята дейност
чрез обединяване на центрове или
създаване на нови. В момента
функционират
десет
центъра:
“Електротехника и електроника”,
“Родолюбие”, “Екология”, “Здраве”,
“Приятели
на
литературата”,
“Общество
и
личност”,
“Компютърно
изкуство”,
“Изобразително
изкуство
и
реклама”,
“Народни
танци”,
“Германика”.

Вратите на клуба са широко
отворени за всеки желаещ да
участва в клубния живот на
ПГЕЕ “К.Фотинов” Бургас!
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Български пантеон
Идеите на Константин Фотинов го нареждат сред първите народни будители
Георги Вангелов—9. а клас

Константин Фотинов е възрожденец – просветител, живял
и творил в епохата на Ранното
българско възраждане. Това го
прави пионер в борбата на
българите
за
национална
светска просвета и го нарежда в
първите редици на народните
будители.
Основната идея, която ръководи живота и делото му е, че
образованието
е
главното
средство, което ще изведе народа от мрака на невежеството и
робството. И затова той така
често се оплаква от умствения
мързел на българина, затова
тъй често апелира към читателите си да четат колкото може
повече. В своята география той
е отбелязал склонностите за
просвета на всяко селище по
отделно, като похвалва ревнителите и укорява ленивите.
Фотинов, е най-ревностният
застъпник за женското образование. За него жената, българката, е главният стълб на семейния и обществен морал и на
възпитанието. И това идеалистично отнасяне към жената е
характерно не само за Фотинов,

но то се наблюдава при всички
писатели и общественици от епохата на Възраждането. За Фотинов жените, учителите и свещениците са "три класове и особства
человечески, които имат найголямо влияние и най-потребно
во причастный и словесный живот".
Фотинов е един от най-добрите
педагози за времето си. При него
са ходили ученици от найдалечни краища да се учат на
знания и християнски добродетели. Той напътствал младите учители и неуморно работел за отварянето на нови светски училищата и библиотеки. Той не изпуска
случай да насърчава и учениците
и читателите си да образуват дружества и библиотеки; учи ги на
трудолюбие и веротърпимост.
Всички идеи у Фотинов имат
нравствено-религиозна основа.
Той е една рядка, цялостна личност, която във всяко дело търси
"общата полза и доброто"; при
всяка своя постъпка - да е "Богу
угоден и человеку полезен".

Идеите на Константин Фотинов
го нареждат
сред първите
народни будители

Продължава на стр.4

Интервю с директора. Продължение от стр.1
Вече четири години сте директор на гимназията. Кой момент от директорската Ви
практика е незабравим за Вас?
Много са хубавите моменти, които са незабравими – победите на волейболния ни отбор,
факелното шествие, изпращането на абитуриенти, успехите на наши ученици. Но найярък ще остане онзи момент от честването годишнината на гимназията, в който всички
ние – учители, ученици, родители и гости стояхме прави в залата, слушайки химна на Република България, а на сцената бяха прекрасни момичета и момчета от гимназията, държейки национални и европейски знамена. За мен беше неописуемо! Виждах гордостта в
очите на всички присъстващи, гордост дошла от съпричастността към нашата работа и
празненството, гордост за успялото българско УЧИЛИЩЕ!
И накрая, бихте ли споделили кое носи дъхът на радостта в ежедневието Ви?
Отново ще се върна към Вас младите хора – Вие, които всеки ден огласявате стаите и
коридорите на нашата гимназия – нашите ученици. Вашата младост, жизненост, дръзновение и успехи ме изпълват с най-топлото чувство на удовлетворение.
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Български пантеон
Идеите на Константин Фотинов го нареждат сред първите народни будители
Георги Вангелов—9. а клас
Като учител в Смирна
и особено като книжовник,
Фотинов е разпален, дори
фанатизиран
патриот.
Неговият патриотизъм го
сродява с Паисий и с Раковски, на които той е
близък и по идеи. Фотинов, също като Паисий, се
възмущава
от
всички
ония, които се срамуват
от своя език. Този език,
който
е
тъй
богат,
"богосоздан" и който е
спасил племето ни от изчезване. В отношенията
си към народа Фотинов
изпъква като демократ.
Фотинов не е революционер като Раковски или
Бозвели; неговите протести срещу политическите и
духовни притеснители на
българския народ са потаени. Дори нещо повече: за
да осигури изданието на
своето списание той е
принуден няколко пъти да

заявява, че с политика
няма да се занимава. И
наистина в Любословието
за политика почти не се
говори. Но неговият патриотизъм не изпуска нито
един легален начин, който
би отворил очите на съвременниците. Така напр. в
Землеописанието той не
забравя при описанието
на старите български престолни градове да помене
за "старославенското владичество", за някогашните
български църкви и училища, за царете и патриарсите. А всеки може да си
представи как са действували тия спомени на разпаленото вече от отец
Паисий въображение и
патриотизъм на българските читатели. Всички
"теории" на Фотинов за
историята и значението
на българите и на българския език не отстъпват с

нищо на Паисиевата аргументация. Фотинов отива
дори по-далеч За него
почти всички стари народи са славяни, българи. С
обясненията, които дава
на етимологията на чуждите имена, той е предходник на Раковски..

Фотинов е мечтаел
и за едно централно
висше училище. Изобщо, величието на неговия идеализъм и на
неговите заслуги се
наблюдава най-силно
в просветителната му
дейност.
Неговото
главно дело, което му
отделя такова предно
място в българската
история - Любословието – е също така
плод на неговата просветителска мисия.

Гласът на твореца в ПГЕЕ
Корабокрушението на моя съвременник
Чавдар Трифонов—10. а клас
Щом
чуя
думата
„корабокрушение”, неизменно в
съзнанието ми изниква въображаем образ на самотен мъж с дълги
брада и коса, приседнал тъжно на
морския бряг. Във въображението
си този образ наричам с името
Робинзон, по едноименното произведение на Дефо. Разбиването на
кораба обаче винаги е само началото на човешките мъки и изпитанията, на които Съдбата подлага
човешкия дух. Въведение или
„увертюра” към това, което е същината и смисъла на целия човешки живот – борбата за по-добро,
за повече блага, за щастие и спокойствие, в най-първичен смисъл –
за оцеляване.
Много философски теории в
историята на човечеството застъпват тезата, че смисълът на човешкия живот се корени в тази борба.
Човек се бори с природните стихии, със себеподобните и със са-

мия себе си през целия си живот.
Но какво го принуждава, подтиква
към такава борба? Причините, както и обстоятелствата, могат да
бъдат стотици, дори хиляди. Корабокрушението може да е една от
тях.
В известен смисъл такова
страховито събитие, такава беда
може да отключи неподозирани до
този момент сили у човека. Може
да го мобилизира и дори да му
поднесе изненада за самия него,
като отключва и проявява собствените му способности. Мисля, че
при такава ситуация намира пълно
приложение пословицата „всяко
зло – за добро.” Защото именно
поради проявата на това злощастно стечение на обстоятелствата,
човек намира сили, начини и средства да се пребори със заобикалящата го действителност и да оцелее.

Но какво би се случило на съвременния човек, ако попадне в подобна ситуация? При този въпрос в
съзнанието ми веднага изплуват
картини от един много известен
напоследък игрален филм (сериал)
– „Изгубени”. В него се разказва за
трудностите на група хора, оцелели
след самолетна катастрофа в
джунгла. Те са с различни професии, от различни социални слоеве
и сплотени, имат много по-голям
шанс от сам човек да оцелеят сред
дивата природа. Използват своите
знания и умения, за да търсят храна и подслон, да се пазят от врагове и зверове и не спират нито за
минута да търсят път за спасение.
Колко си приличат, но и колко се
различават от познатия ни герой от
романа!
Продължава на стр.5
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Гласът на твореца в ПГЕЕ
Корабокрушението на моя съвременник
продължава от стр.4

Чавдар Трифонов—10. а клас
Робинзон е живял в друго време,
при други условия и това не му
дава възможност да търси вариант за спасение по друг начин,
освен чрез минаващите край острова кораби. Но пък колко добре е
успял да се отърси от предразсъдъците си и бързо да се адаптира
към новата заобикаляща го среда!
С присъщата си будност и изобретателност успява да си осигури
подслон и удобства, доколкото е
възможно. В този момент възниква въпроса – а дали сега някой
мой съвременник би се приспособил толкова бързо като него? Отговора може би се крие в състезанието „Сървайвър”, при което под
наблюдение и лекарски контрол,
група доброволци, при това състезаващи се за пари (което е голям
стимул за някои хора), се поставят при сходни с неговите усло-

вия. Сами си осигуряват храна и
подслон... Но не – отново сравнението не е удачно – отново става
дума за група от хора, за които при
възникнала опасност ще се погрижат други хора, а Робинзон е сам,
за незнайно за самия него време,
а ако само за миг си позволи да
помисли дори да загуби надежда –
това би го погубило...
Когато си мисля за Робинзон
Крузо, за всичко, което му се е
случило по прищявка на съдбата,
макар и измислен герой (по прототип от действителен човек), не
мога да не се възхитя на силната
му воля, на могъществото на човешкия му дух и непреклонност пред
несгодите и бедите. Той може да е
пример за подражание в битките,
които всеки от нас днес води със,
за и около себе си. Дълбочината
на идеите, които откриваме в този

Нели Дякова—учител
Не съм сама
Не съм сама
Пораснаха децата ми.
Отидоха си.
По свои пътища.
И къщата е празна.
Но аз не съм сама!
Дойдоха нови – двадесет и три!
И палави и шумни, и умни и добри!
Ще мога ли да приютя душите им във
моята?
Ще дам ли огън и добро в сърцата
им?
Не зная...
Зная само, че не съм сама.
И им благодаря!

толкова актуален и днес роман,
изненадва и вълнува съвременния читател. Дава му сила да
върви напред и да продължава
делата си. Защото обезверяването, загубата на надежда за успех,
са равносилни на корабокрушение и връщане в отправната точка. А това означава само един
изход – като се тръгне през ново
начало и се загърби досега извървения път. Освен ако нямаме
друг път, това не бива да се допуска. Но случи ли се – приемаш
предизвикателството и правиш,
каквото е необходимо. Всяко крушение, всяко препятствие, всяка
пречка ни правят по-силни духом,
в крайна сметка. Имаше една
подобна източна мъдрост –
„Което не ни убива, ни прави посилни”, нали?
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Гласът на твореца в ПГЕЕ

Златин Филипов—11. б клас

Зима

Камелия Полименова—10. а клас

***
Подмамих те в мрежите си нежно.
Обгърнах те във топлина.
И влязох в сърцето ти. Небрежно
ти падна в плен на моята душа.
Привлякох те до себе си лудешки.
Притиснахме се с теб един до друг.
Ти идваше в съня ми често
като отдавна чакан гост.
Хареса ти. Останахме си двама
и жадно пиехме с теб от любовта.
И как те заплених, не осъзна.
Така разпалих в тебе любовта!
Светът обгърна ни във топлина,
Предаде се на ласка омагьосан.

Тихо, бяло, прелестно,
като от картинка извадено.
Обзема ме чувство измамно,
надежда за нещо ново, уханно.
Тихо, бяло, прелестно,
щипе студът по бузите.
Не виждам грам от зимата,
и влизам и аз в картината.
Тихо, бяло, прелестно,
измамна картинка в измислен свят,
идеална представа за красивото пак,
лъжовен блян, под тонове сняг залян.
Шумно, черно, ужаснотова е картината на големия град,
извадена като по образец на Дантевия ад.
Нямам грам покой,
в този шеметен, бързащ антизастой.
Шумно, черно, ужасно,
искам да се махна сега,
като белият сняг от мечтите ми бързо,
за да помня само каквото трябва,
каквото трябва и искам.
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Първото ми състезание по Информационни технологии
Чавдар Трифонов—10. а клас
Не беше ми се случвало до
сега, но нали казват, че винаги
има първи път… С всичко е така –
с олимпиадите, изпитите, състезанията във всяка област. За трета
година съм в това училище и ето
– явих се на състезание по специален предмет. Не знаех какво ще
се случи, малко се притеснявах за
представянето си – да не изложа
не само себе си, но и класа, училището си. Да успея да оправдая
очакванията на класната си ръководителка – г-жа Ганчева.
На 29.11.2008 г. в гр. Бургас
се проведе поредното състезание
по математика и информационни
технологии
„Св. Николай
Чудотворец”,
посветено на
деня и празника на гр.
Бургас – 06
декември.
Всички участници от десетите класове
от ПГЕЕ бяхме разпределени в
ПМГ. Аз и още две момчета от
нашето училище бяхме в кабинет
№3. На всеки участник беше предоставен персонален компютър и
осигурен достъп до интернет, тъй
като теста се решаваше на определена страница онлайн, където
трябваше да записваме и резултатите от решените задачи. На
всеки участник беше предоставено собствено кодово име и парола. Практическата ни задачата се
състоеше от две части – обработка на текст във Word и работа с
таблица със съставяне на формули за изчисления в Excel. Когато
ни поставиха условията, не се
притесних, защото бях подготвен
– около месец преди състезанието, веднъж седмично имахме извънредни занимания във връзка с
него. Концентрирах се и се опитах
да се представя възможно найдобре. За съжаление, на два пъти
преди да започне състезанието
имах проблеми с компютъра –
първо не работеше мишката, а
после – нямах достъп до интер-

нет. Това доста ме притесни и изнерви, тъй като очаквах по време
на състезанието още проблеми от
такова естество. Но всичко мина

добре. Справих се
с таблиците подобре, отколкото с
текста, по мое
мнение. След приключването
на
състезанието отидох в училище при
класната ни, за да
разкажа как протече състезанието.
Не знаех какъв ще
е резултатът, който ще имам, защото до последно се съмнявах в
себе си и в това дали не съм допуснал случайно някоя грешка. Кога-

то резултата излезе, с изненада
установих, че съм класиран на
второ място. Знам, че за този
успех трябва да благодаря на гжа Ганчева, която ни подготви за
това състезание, както и на всички учители, които ни преподават
в ПГЕЕ. Затова го правя отново
днес, с тези редове, най-искрено
и с поклон към труда им.
След излизането на резултатите нищо за мен не се е променило. Едно състезание в повече
(вече знам какво е), още една
проверка на собствените сили и
умения, преценка къде сме ние –
учениците от ПГЕЕ, сред нашите
връстници в града. Нещата си
продължават по старому, в клас
се потим както и преди, понякога
се забавляваме, друг път – слушаме упреци и забележки...
Но когато се сетя за състезанието, знам, че съм могъл още,
повече, че не съм се представил
така, както съм искал от самия
себе си и затова трябва да работя още по-усилено – за да се
представя следващия път, при
следващото състезание, още подобре, да дам максимално всичко възможно от себе си, да се
докажа и да представя достойно училището си.
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За библиотеката и още нещо...
Стефан Галинов—12. в клас

Четвъртък е, ден за връщане на класните работи.
Целият клас стои в очакване на оценките, които горедолу са ясни на всички, но все пак надеждата крепи
всеки от нас. Дали този път ще се доберем до заветното, спасително 3?
Докторът, както винаги, забавя връщането с подробни разяснения относно ужасяващите ни резултати. Не пропуска да подчертае дебело факта, че на
същите въпроси деветокласниците, на които е
преподавал миналата година, са изкарали по-добри
оценки от нас. Следват мотивиращи слова от сорта
на: „Трябва да се работи много здраво и пълноценно,
защото няма никакво време за губене !”
Но за нас тези думи са като за добър ден, така че
никой не остава изненадан от тях.
И след няколко минути печалните резултати са
налице. По-голямата част от учениците са получили
стимулиращо 2, подкрепено с утехата, че може да се
повиши на по-важната част от класното - поправката.
След раздаването на работите той повтаря отново:
„На поправката имате 3 възможности: да си повишите
оценката, да я понижите или да я запазите!”
Съвсем скоро дойде и втората част от класното –
поправката. В библиотеката имаше опашка като на
Цариградско шосе в София. Някои чакаха да вземат
нужния им речник, за да си поправят съответната
грешка, подкрепяйки се с правилото за изпълнение на
задачата. А други просто се опитваха да препишат
оттук
—
оттам, колкото да се
каже,
че
имат поправка. Но
съдбата
им е предначертана,
защото
такива
опити
за

„шмекеруване” биват жестоко потушени с поредната
2-ка.
Освен обаче любезната библиотекарка вътре
беше г-жа Светлана Янкова, любознателно вперила
поглед в някаква книга. И най-интересното е, че всеки
път, когато посетя библиотеката, тя е там
(посещенията ми в библиотеката са 99,9% по задължение от доктора). Веднага се замислям, толкова ли
е любознателна г-жа Янкова? Как в малкото минути
на междучасието няма да предпочете да изпие 1 кафе и да запали цигарка? Въпроси с повишена трудност!
Вълна „зайци” нахлува в библиотеката. Още не

добре ориентирани питат библиотекарката
притеснено:
Имате ли “Прикованият Прометей?”
А тя с усмивка, вдъхваща увереност, им
заявява: ”Разбира се! Приковали сме го, не
мърда и ви чака!”
Не се е минало и минута откак зайците
излязоха и няколко от малкото, но за сметка на това влязоха красиви женски екземпляри. Това вече беше пагубно за нас. Загубили всякаква концентрация очите ни започнаха да „шарят” по ученичките. Някои, поневъздържани, възкликват спонтанно с
нецензурирани възгласи. Но това е рискът
на нашето училище, не особено голям брой момичета, но за сметка на това пък обгърнати с безкрайно голямо количество
внимание (и после се чудят хората, защо
им са вдигнати толкова на високо въшките).
Но да не се отделяме от темата. И ето
приключихме с поправките – кой написал,
кой преписал, кой не направил нищо тръгваме от библиотеката. Напускаме я с мисълта, че ако не беше за пореден път библиотекарката, щяхме да си загубим лятната ваканция (поправителна сесия - лоша
работа).
Качвайки се по стълбите разсъждаваме
усилено, дали този път ще изкараме 3, а
защо не и повече? Но това зависи само и
единствено от доктора, казваме си успокоително.
Прекрачваме прага на стаята за часа по
БЕЛ отново закъснели, а той –докторът, ни
посреща с думите:
„Да не се повтаря! Сядайте!”
Двойният час за поправка започна...
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Нови успехи в училищния спорт
Петя Жабова—11. а клас
През октомври се проведе крос, в който участваха отбори
от цял Бургас. И нашето училище беше там и се класирахме и то много добре. Конкуренцията беше жестока. В отборите участваха момичета и момчета, като се състезаваха
отборно и индивидуално. И в двете дисциплини по нищо
не отстъпихме на другите състезатели. Според мен, нашите
ученици се представиха най - добре и сега ще ви докажа
колко са добри всъщност.
Първо място със златен медал от момичетата спечели Величка Кушева. Момчетата ни също се представиха достойно. Със сребърни медали се окичеха Мартин Димитров и
Ричи Иванов. Малко след тях със бронзови медали са: Петър Недялков, Тодор Колончиков и Юсуф Азис. На тях им
пожелаваме догодина малко повече късмет за по - високи
призови места.
В отборните състезания сме по - добри. Осмокласниците са
на първо място. Деветокласниците също не им отстъпват
по нищо и те
също са на първо място. На
трето място са
се
класирали
десети клас. И
както традицията повелява на
първо
място
отборно се класираха и единадесети клас.
Няколко крачки след тях –
на
четвърто
място са и
дванадесетокласниците ни.
Да не забравим да похвалим и девойките,
които
отборно заеха
второ място. Поздравяваме всички участници и им благодарим за успехите, които допринесоха за училището. Желаем им повече късмет за догодина и очакваме да пристигнат другите покани от общината, за да покажем на Бургас
че сме добри във всички спортни дисциплини. Пожелаваме
успех и на волейболния ни състав и те да се класират, защото им предстои скоро участие в турнира между училищата. Отборът по волейбол до 10. клас премина успешно
квалификационния турнир през месец януари и добиха
право да участват на финалите на общинско равнище. Това
нямаше да стане без участието на:
Кристин Чакъров – 10.а, Стоян Вълчев – 10.а, Боян Стоев –
10.г, Валери Лъвчиев – 8.а, Димитър Кондев – 9.б, Даниел
Сребров – 9.б, Иван Славов – 9.б, Калин Дандаринов – 9.б,
Недялко Димитров – 9.в, Йордан Костов – 8.а.

Успехи, които ни радват и вдъхновяват!

Защо избрах ПГЕЕ ”Константин
Фотинов” Бургас
(изповед на ученик от 8. а клас)

Често си мисля за
гимназията и избраната от мен специалност и мислено се
връщам назад във
времето. След като
завърших 7. клас и
успешно
изкарах
кандидат—
гимназиалните изпити, трябваше да направя своя
избор. Къде да уча? Коя гимназия да избера, към коя
специалност да се насоча? Тази тема бе повод за
много разговори в семейството ми, с приятели и
близки. Едно обаче не ми даваше мира. Една моя
съкровена страст – КОМПЮТРИТЕ. Те са част от
моето настояще. Аз ги обожавам. Пренасят ме в
различен свят, защото от малък компютърът е моят
най- добър помощник. Обичам да се занимавам с
тях, винаги съм искал да стана техник, да ги
поправям и изуча техническите им параметри.
Избрах да уча в бившия електротехникум заради
специалността
”Компютърна
техника
и
технологии”. Това ми бе първото и единствено
желание при попълването на документите за
кандидатстване. Днес вече съм част от голямото
семейство на професионалната гимназия. Моето
желание се сбъдна. Мислите ми са насочени в
бъдещето.
Осъзнавам
отговорността
на
предизвикателството, което стои пред мен. Тук
намерих много приятели. Убеден съм, че мога да
получа добра подготовка, която да ми помогне да
продължа образованието си. Аз съм доволен и
щастлив. Моята детска страст ще се превърне в
професия.
Направих правилния избор. Дано...
Искрено Ваш;
бъдещ компютърен специалист
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Чуждоезиково обучение
My personal computer
Ивайло Неделчев—8. б клас
I have a computer at home. It is
black with a white screen. The computer is in my room. It has a video
card, a sound card and a motherboard. It also has a mouse, a keyboard, a printer, headphones and a
CD room. I can play or surf on the
Internet. I can also type some texts.
My computer is very important for
me because I used it to do my
homework. I don’t like surfing on the
Internet. I don’t have my own blogs –
I don’t like them. I sometimes use
search engines. I prefer Google. I
think it is the best search engine.

НАСТРОЕНИЕ
Препъна се във облака небето
и падна като купола на храм.
Извика нещо с писък самолетен.
А после аз видях, сърдит и ням,
как нощен дъжд приведен подковава
на облака изрязания ръб.
И синя радост в мене разклонява
короната си, мощна като дъб,

MOOD
The whole sky stumbled on a cloud,
And tumbled like a temple dome.
Then like a plane, it shrieked, it
shouted.
And I saw, angered again and dumb,

защото като палава минута,
внезапно грабната от дълъг ден,
живея аз в минутата нечута,
а цялото небе живее в мен.
Георги Вангелов— 9. а клас

The night rain, lean to kick
The clipped off border of the cloud.
Joy, branching out in me, was an oak
And vast the width of its crown...
For my life is a playful minute,
Snatched by a long day - instantly,
I live quite unnoticed in it
But now all the sky lives in me.
Георги Вангелов— 9. а клас

Mein Lieblingsort
Nedjalko (15), Schüler, Klasse 9в

„Ich und meine Familie waren im
Sommer auf Urlaub im Rilagebirge. Einer
von den schönsten Plätzen, die wir
besuchten, waren die Siebten Rilaseen. Das
ist ein wunderschöner Ort. Wir sind dorthin
zu Fuß gegangen. Die Reise war sehr
anstrengend und lang, aber mit unseren
Scherzen verging die Zeit schnell.
Als wir den Rundgang um die Seen
machten, freuten wir uns sehr über die
wunderbare Natur und den weißen Schnee
im Sommer. Als ich den Berg bestieg,
konnte ich mir alle Seen und die herrliche
Landschaft ansehen. Die Aussicht war
unvergesslich - blauer Himmel, hohe Berge,
grüne Wiesen.
Ich will wieder hier zurückkommen, weil
ich dieses schöne Bild Bulgariens nicht
vergessen kann.“

„Аз и моето семейство през лятото бяхме на почивка в Рила. Едно от най - красивите места, които посетихме, бяха
Седемте рилски езера. Това е чудесно
място. Дотам вървяхме пеш. Пътят беше
труден и дълъг, но с нашите шеги
времето мина бързо.
Ние направихме обиколка около езерата и се радвахме много на прекрасната
природа и белия сняг през лятото. Когато
изкачих върха, успях да разгледам всички
езера и красивия пейзаж. Гледката беше
незабравима – синьо небе, високи върхове, зелени поляни.
Искам отново да се върна там, защото
не мога да забравя тази красива картина
от България.”
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Чуждоезиково обучение
Превод на стихове на Петя Дубарова
WINTER HOLIDAYS

SATURDAYS

They melted like snow in my hair,
then died like a cropped out plait.
My panting day is dreaming they're here,
my morning pursues them to stay.

On Saturdays I'm unappreciated wild, flexible, and lively as a lynx.
And tiredness, having turned into a whim,
vacates me like a wound - healed up and faded.

Heaping snow in my cave of delight,
I hide some image there, a secret.
Then textbooks overcloud my sight
and swooping tests speed up to hit me.

School totally collapses in my mind
and I am far from registers an blackboards.
A hundred thousand rivers run towards me,
tints, hues, and rainbows fill my eyes,

Sweet holidays, I yearn to have you
in memories that branch like vines,
and in my winter herbarium keep you
like a miniature tear of ice.

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

and I get rhythms from those gipsy women.
I'm very, very strong - a vine in spring,
and I turn my guitar into a tear;
I never ask questions, never listen.

Тя се стопи като сняг във косите ми,
като отрязана плитка умря.
Как да я върна? Задъхват се дните ми,
търсят я, гонят я мойте утра.

On Saturdays I'm unappreciated wild, flexible, and lively as a lynx.
And fear, sorrow, tiredness or whims
vacate me like a wound - healed up and faded.

Във пещерата на своето щастие
образ и тайна заравям със сняг.
После учебници грабват очите ми.
Бързат контролни, връхлитат ме пак.

And I'm not even sure who I am.
But when I put on Monday's uniform that blackboard-tunic once again,
I turn into a good girl as before.

Мила ваканция, пазя те, имам те
в спомени, бухнали като лоза.
Пазя те в своя хербарий на зимата
като замръзнала малка сълза!

СЪБОТА
Във събота съм тъмна, неразбрана
и гъвкава, и дива като рис.
Умората, избила във каприз,
напуска ме като зарасла рана.
Училището рухва в мисълта ми далеч със свойте дневници, дъски.
Към мен пътуват хиляди реки,
очите ми се пълнят с цветни гами
и циганки ми дават своя ритъм.
Аз, силна като пролетна лоза,
китарата превръщам във сълза
и никого не слушам, нито питам.
Във събота съм тъмна, неразбрана
и гъвкава, и дива като рис.
Умората, избила във каприз,
напуска ме като зарасла рана не зная просто как да се наричам...
Но щом във понеделник облека
престилка с цвят на черната дъска,
ще бъда пак добро момиче!

Брой 3
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This would be a good place to insert a short paragraph about your
organization. It might include the purpose of the organization, its
mission, founding date, and a brief history. You could also include a
brief list of the types of products, services, or programs your organization offers, the geographic area covered (for example, western U.S.
or European markets), and a profile of the types of customers or
members served.
гр. Бургас
бул. Хр.Ботев 42

It would also be useful to include a contact name for readers who
want more information about the organization.

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”

Красота и мъдрост

Секция “Изкуство и реклама” към Електрик клуб”
С ръководители: инж. М.Калчева, инж.Св.Янкова

