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полъхна дъх на старина, който разлисти
старателно пазената книга – по заглавната
страница личаха следите на неотдавнашната
реставрация. Удивиха ни красиво изписаните
букви, които говореха за усърдието и търпението
на създателя им. Г-жа Спасова увлекателно ни
обясни, че Свищовският дамаскин представлява
църковен сборник с поучителни слова, жития и
приписки към църковно-богослужебни книги и
изтъкна приноса на изследвача ѝ – проф.
Любомир Милетич, който го преписва целия,
като запазва правописа на оригинала и
ударението на думите.

Библиотеката на манастира „Страхов“ в Прага, Чехия

ДИАМАНТ В БИБЛИОТЕКАТА
Автор: Десислава ВАСИЛЕВА, 11. б клас

„Свищовски дамаскинъ отъ 1753 г.
Така нарекохъ още преди години единъ много
важенъ български ръкописъ, съдържащъ
поучителни слова отъ XVIII векъ/…/ Езикътъ на
ръкописа е свищовско наречие, както се е
говорило преди двесте години. На 1901 година
ръкописътъ на свищовския дамаскинъ още
принадлежеше на библиотеката на свищовското
читалище "Св. Кирилъ и Методий", гдето го бяхъ
изучвалъ. Същиятъ ръкописъ сега е притежание
на "Ученолюбиво и просветително дружество
Елена и Кирилъ Д. Аврамови/…/“

Убедихме се колко ценно е това изследване на
езика на Дамаскина ( написан е на североизточно
българско наречие!) не само за българската
диалектология, но и за историята на българския
език изобщо. Съхранява се при определена
температура и влажност. По спечелен проект на
Читалищната библиотека неотдавна са положени
още грижи за оцеляването и „комфорта“ му. Не
посмяхме да го докоснем с ръка ( пък и не е
разрешено!) – един безценен „диамант“ в
хранилището на библиотеката! Скоро открихме и
други „скъпоценности“ – издание на „Абагар“ от
Филип Станиславов, предназначен да се носи
като амулет – във вид на свитък , на „ Рибния
буквар“ на Петър Берон, фототипни издания на
тефтерите на Васил Левски и Христо Ботев и
екземпляр от първата печатна книга на
новобългарски език – "Кириакодромион“( или

Проф. Любомир Милетич
На 10.12, в Националната седмица на четенето,
група ученици от 10.б и 11.б клас посетихме
библиотеката при Първо българско читалище
„Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“. Водени от
любопитството си и от преподавателката ни по
български език и литература Т. Максимова,
„открихме“ „съкровище“ – оригиналното
библиофилско издание на Свищовския дамаскин,
дошъл при нас от далечната 1753 г.!
Библиотекарката
Веселина
Спасова
с
професионална вещина и любов донесе от сейфа
и разтвори рубиненочервена кутия. От нея
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„Неделник“) от Софроний Врачански. Досега не
бяхме предполагали, че толкова наблизо, почти
„на една ръка разстояние“ от нашето училище, се
намира един друг свят – колкото загадъчен,
толкова и обясним чрез „паметта“ на думите.
Обещахме си да дойдем пак – този път с
изследователска задача.

във скромна килийка, потънала в сън,
един монах тъмен, непознат и бледен
пред лампа жумеща пишеше наведен.
Из Паисий – Иван ВАЗОВ

Сред „съкровищата“ на Читалищната библиотека

Първо
българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови –
1856 „ – Свищов

Сто и двайсет годин…тъмнини дълбоки!
Тамо в дън горите атонски високи,
убежища скрити от лъжовний мир,
места за молитва, за отдих и мир,
де се чува само ревът беломорски
или вечний шепот на шумите горски,
Свищовският дамаскин

ил на звона тежкий набожният звън,
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Д ИСКУСИОННО СТУДИО
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ПДТГ „Д.
ХАДЖИВАСИЛЕВ“
/ 9 – 13.12.2019 г./
В рамките на инициираната от МОН Национална седмица на четенето /от 9-ти до 13-ти
декември/, която се реализира като част от Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността, учители и ученици от две свищовски училища си
протегнаха ръце и откликнаха на един много нашумял и тревожен проблем – случая с
„превода„ на първия български роман „Под игото“. „ Дело“ на неизвестната
„преводачка“ Нели Стефанова и издателство „Византия“, промененият текст, от който
бяха “натирени“ около 6000 турцизми, архаични, остарели и диалектни думи от
неповторимия Вазов стил с безпардонната претенциозност за „осъвременяване“ и
„достъпност“, срещна сериозната съпротива на огромен брой интелектуалци –
преподаватели, изкуствоведи, артисти, режисьори, както и на жителите на Сопот. Но
колкото и „съзвучен“ да беше „хорът“ от възмутени гласове, тук-там се дочуваше и
фалшивият фалцет на „инакомислещите“ – т. е. създадоха се условия за спор, назря
необходимостта да се утвърди единно мнение.
На 11.12 в аулата на
Търговската
гимназия
се
състоя дискусия по проблема
необходим ли е този „превод“,
какви са последствията от
изопачаването на родната ни
класика и само посегателство
над авторските права ли е
въпросният „словотворчески“
акт, или се навлиза в опасните
височини на неписан морален
закон. Форумът бе организиран
и ръководен от М. Узунова –
преподавател по български
език
и
литература
в
Търговската гимназия, която
„срещна“ свои ученици с възпитаници от СПГ „Алеко Константинов“ и техните
преподаватели Веселина Владимирова и Елза Николаева. Гости на събитието и активни
участници в него бяха Румяна Иванова –директор на ПДТГ, и Юлия Величкова – пом.
директор. Приятелската атмосфера предразположи всички и най-вече „отключи“
спонтанните изповеди на младите хора по въпроса четат ли достатъчно и в кого виждат
вината за „белите страници“ в читателската си култура. Подходящата презентация
„центрира“ разговора по темата и поставени в проблемната ситуация да открият
значението на остарелите думи и турцизми, учениците лесно стигнаха до извода, че не е
необходимо „прекрояване“ и осакатяване на стила на Патриарха на нашата литература,
за да бъдат прочетени идейните послания на творбата. Опазен беше мостът между
минало и настояще в художествената практика на българската лексикология. Взе се под
внимание динамиката в процеса на обогатяване на книжовния език, непрекъснатото
вливане на неологизми в него под мощното въздействие на информационните
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технологии, които, от своя страна, също се променят много бързо. Различни мнения се
размениха относно мястото на „Под игото“ в учебните програми. Свой опит в
преподаването на литературната класика споделиха В. Владимирова и Е. Николаева. На
запитването кога е най-целесъобразно да се запознаят за първи път с Вазовия роман,
учениците също поспориха спортсменски.
Дискусията задълбочи Р. Иванова, която от
позицията на успешен мениджър представи
своята визия за връзката между учебно
съдържание и учебни програми, от една
страна, и план-приема в отделните
общообразователни
и
профилирани
училища, от друга страна, като изтъкна
необходимостта
от
оптимална
образователна политика както от страна на
МОН, така и от страна на общинската
управа.
Накрая Р. Иванова благодари сърдечно на
всички присъстващи и не скри огромната
си радост от това първо по рода си събиране – незабравима прегръдка на две приятелски
настроени училища!
Автор: Татяна МАКСИМОВА

И Н О В А Ц И И

ЕЗИК ПРЕКРАСЕН, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодйята на твойте звуци сладки?
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

ПОЖЕЛАЙТЕ СИ ПРИКАЗКА….В
месеца на чудесата Клуб „ЗЛАТНАТА
РИБКА“ при Търговската гимназия в
Свищов сбъдва желания! А кой от
възпитаниците на столетното школо
(пък и добре дошъл е всеки!), няма да
поиска само с един вълшебен плясък на

Из Българският език – Иван Вазов
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рибята опашка в бурните води да
придобие знания и опит, да спечели
приятелства и обич, да постигне успехи
и признание?...Защото оправданата и
благородна
амбиция
на
Анжела
Антонова – създател на Клуба, е точно
такава – чрез магическите формули на
вече изпитани и скоро задействани
иновативни психологически подходи да
„пусне духа от бутилката“…, да го
укроти…И приказката на Пушкин за
рибаря и
рибката да завърши
щастливо…В съзвучие с аспектите на
приобщаващото образование Клубът
осигурява оптимални условия за ранно
откриване, мотивация и стимулиране на
индивидуалните заложби на ученика,
пълноценната им изява в личностен и в
общественополезен план, като поставя
акцент върху „ученето чрез правене“,
ориентирано към професионалната
подготовка на младите хора преди
излизането им на пазара на труда. Оказва
психологическа подкрепа в конфликтни
ситуации и по този начин индиректно
оптимизира обучението. Програмата на
тази нестандартна „педагогика“ разчита
на индивидуалния подход и дискретното
управление, като се „цели“ във
формирането
на
умения
за
сътрудничество,
толерантност,
адаптивност, волеви качества на
личността, общочовешки хуманитарни
ценности. Но…време е да побързаме към
морския бряг!...
Автор: Татяна МАКСИМОВА

Търговската гимназия в Свищов винаги
е поддържала славата си на първенец в
професионалното
образование
в
България. Затова девизът ни е „Винаги
първи!“ Да правиш неща за първи път и
да успяваш, е в основата на това да
бъдеш добър лидер. ПДТГ
„Д. Хадживасилев“ вече 135 г. обучава и
възпитава успешни лидери. Една нова
възможност за нас да станем такива е
клуб „Златната рибка“. Той помага на
своите членове да сбъднат три от
мечтите си. Една от мечтите на Даниел
Кючуков и Захари Пламенов (и двамата
от 8. клас на нашето училище), е да ни
запознаят със света на бойните изкуства
и да ни разкажат за победите си в
национални, европейски и световни
състезания по карате, джудо и кикбокс.
На 27 ноември във физкултурния салон
на гимназията те демонстрираха бойни
умения с помощта на спаринг партньорите си Евгени Николов и
Йордан Иванов. Събитието уважиха:
Румяна Иванова – директор на ПДТГ,
Юлия Величкова – зам. - директор, Лора
Георгиева –инспектор в „Детска
педагогическа стая“, Вера Блажева –
секретар на местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни при Община
Свищов, Красимир Маринов – главен
инструктор по бойна подготовка на
полицаите от РУП- Свищов, Альоша
Кушлов – главен учител, Ахмед Куйтов
–
председател
на
Институт

„АЗ СЪМ С ТЕБ; НИЕ ДВАМАТА
СМЕ ЕДНО“
Според възгледа на зен - будизма това
говори поклонът със събрани длани или
с длани, опрени в земята – стремеж към
хармония и единение със света и
постигане на себепознание. С поклон и
поздрав към противника започва всеки
двубой в източните бойни практики,
които не са само демонстрация на
физическа сила и техника, а преди
всичко ФИЛОСОФИЯ, „ПЪТ КЪМ
ДУХА“…
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„Перспективи“, Ангел Петков – класен
ръководител на 8. „а“ клас, Свилен
Начев – фотограф и ръководител на клуб
„Фотография“ към училището, Татяна
Максимова – ръководител на клуб
„Дигитален вестник“ и преподавател по
български език и литература, Марияна
Любенова - преподавател по химия и
биология,
Теодора
Спасова
–
преподавател но информатика, Йоанна
Митева – член на клуб „Дигитален
вестник“, Биляна Бисерова – ученичка от
10.б клас, ученици.

Безспорно най – интересна се оказа
демонстрацията
на
техники
за
самоотбрана, приложени от Красимир
Маринов на Даниел и Захари. Главният
инструктор изтъкна, че целта на
показаните хватки не е да нараниш
противника ( нападателя си!), а да не
допуснеш той да те нарани. Всяко свое
действие той обясняваше, а салонът
много
емоционално
преживяваше
ударите върху момчетата. Във връзка с
проблема за нарастващата агресия
между хората А. Антонова попита Лора
Георгиева каква трябва да бъде
реакцията на ученика в такъв случай.
„Звънете на спешния телефон и / или се
обърнете към Детска педагогическа
стая“, посъветва Георгиева. Много
интересно беше запитването на В.
Блажева към Маринов за действията на
полицията при задържане на момичета.
Разбрахме, че принципно няма разлика,
но с децата трябва да се внимава, като
най – важното е да се опазят живота и
здравето на непълнолетните; не се
реагира по един и същи начин на всяка
ситуация.

Всичко започна като представление,
което откри и води Руми Мавродиева от
12. б клас.
Преди да пристъпят към изявите си,
двамата спортисти споделиха през какви
трудности са минали, за да спечелят
призови места. Разказаха ни, че от
осемгодишни се занимават със спорт и
амбицията
им
е
да
приложат
придобитите умения в професионалната
си реализация. Мечтата на Даниел е да
стане състезател по джудо, а тази на
Захари – полицай в ГДБОП –МВР.
Двамата осмокласници са носители на
много медали от републикански и
международни състезания по карате и
джудо.

Директорът на гимназията Р. Иванова
благодари на всички присъстващи и
призова в конфликтни ситуации винаги
да се взема адекватното решение. А ние
знаем, че един от преводите на японския
символ за бойни изкуства („бу“ в думата
„Буда“), е „да се спре конфликтът.“
Смисълът на бойните техники е в
„отработването“
на
умения
за
самозащита и във формирането на
личностни качества – самоконтрол,
дисциплина,
воля,
концентрация,
търпение,
самообладание,
самопознание… Още мъдреците от
древността са казали: „ Властелин на
света е не този, който победи другите, а
този, който победи себе си.“
Йоанна МИТЕВА, 10. б клас
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Д А С Т О Р И Ш Д О Б Р О…

– Ела да играеш с мене – предложи ѝ
малкият принц. –
Толкова ми е тъжно…
– Не мога да играя с тебе – рече
лисицата. –Аз не съм опитомена.

Из Малкият принц – Екзюпери

Малко преди Коледа и малко настрани от
традициите,
„ЗЛАТНАТА
РИБКА“
„доплува“ и до малчуганите от ДГ „Васил
Левски“ – този път с благородния порив да ги превърне в добри герои от приказки и да
им подари малката си царска коронка на вярата в чудесата… На 9 декември, в
Националната седмица на четенето, г-жа Анжела Антонова – ръководител на клуба със
загадъчното име, успя да зарадва децата от Първа група „Звездички“ и двете със своята
помощничка от 12.б клас Руми Мавродиева представиха изящен спектакъл на
споделената радост.“ Кака Руми“ прочете спиращи дъха вълшебни приказки, които
накараха тригодишните да пеят и играят под умелото ръководство на своите учителки
Анна Иванова и Даниела Сталева и „в съпровод“ на „леля Анжела“. Но, както казват,
това не е всичко. При послушните дечица „дойде“ и един „дигитален“ герой от телефона
на „чичо Марин“. Филологът и преподавател по английски и френски език в Търговската
гимназия г-н Станев неусетно ги увлече в словотворческа игра: да измислят имена на
екранното човече. Проблемна ситуация в детската градина или импровизирана закачка –
все едно е, щом настроението се повиши! А ние –“ какичките“ от 10.б клас Биляна и
Йоанна, разказахме за първите си книжки, като непрекъснато „сменяхме“ любимците
си, гушкайки едно след друго дребните сладури. Не искахме празникът да свършва!
Защото (нека си остане тайна!) се почувствахме деца. А както казва Малкият принц: “
Само децата знаят какво търсят./…/ Те си губят времето за някоя парцалена кукла и тя
става много ценна, и ако им я вземат, те плачат…“
Обещахме да се върнем – при малчуганите и при детството си!

Биляна БИСЕРОВА, 10.б клас
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Снимки: М. Станев
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА
КЛУБ „ ДА ОПОЗНАЕМ КОСМОСА“

изключително рядко и според НАСА ще
може да се види отново чак през 2032 г.,
тъй като Меркурий преминава през
Слънцето едва 13-14 пъти за един век. На
въпроса на Маргарита Савова кога е
било наблюдавано за последен път
пълно слънчево затъмнение у нас (11
август 1999 г.!), учениците се затрудниха
да отговорят, но си обещаха „ да
присъстват“ на следващото, което се
очаква на датата 3.09.2081 г.!
Беше представена и анализирана картата
на Локалната група, която включва
нашата галактика, Малкия и Големия
Магеланов облак (най – близки до
последната),
Андромеда
(най
отдалечения
обект,
достъпен
за
наблюдение с просто око), и още 20 помалки галактики. Младите астрономи с
интерес узнаха и за други космически
обекти – мъглявини, звездни
купове, комети.
Ръководителят
на
клуба
г-жа
Августинова проектира „мост“ между
астрономическите феномени и древните,
изключително интересни „построения“ в
астрологията, които идват да „допишат“
науката (или да я опровергаят!), но във
всеки случай ще доведат сред нас не
гадателите по звездите, а през
„галактиките“ на научната фантастика –
истинските творци на планетата Земя.

На 11.12.2019 г. по проект „Подкрепа за
успех“ клуб „Да опознаем Космоса“ с
ръководител Румяна Августинова старши учител по математика и
физика и астрономия , проведе
междинната си представителна изява на
тема: „ Раждане на Вселената. Звезди.
Галактики. Космически обекти.“
Гости на събитието бяха: Дария Пенева
Първанова - родител на Венилиян
Първанов от 10.б клас и участник в
клуба, Маргарита Иванова Савова родител на Ивелин Савов от 10.б клас и
участник в клуба, и Росица Тодорова
Стефанова - родител на Александър
Атанасов от 10.б клас и участник в
клуба.
Занятието започна с презентация на
Йоанна Митева от 10.б клас за дейността
на извънкласната форма. Бяха посочени
целите на проекта, необходимостта от
допълване, развиване и надграждане на
знанията, уменията и компетентностите
в областта на астрономията, както и с
очакваните резултати. Присъстващите се
запознаха
с
наблюденията
на
космическия феномен „Пасажът на
Меркурий“ от 11.11.2019 г., направени
от
Националната
астрономическа
обсерватория, Института по астрономия
и БАН. Това небесно явление е

Йоанна МИТЕВА – 10.б клас
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Как работи клуб „Да опознаем Космоса“?
Клубът с ръководител Румяна Августинова бе създаден преди 2 години в ПДТГ „
Димитър Хадживасилев‘‘ с цел да разшири познанията на учениците за Космоса, в който
се носят различни небесни тела, включително и нашата планета Земя. Проучвайки
новооткрити факти за безкрайното пространство, в което съществуват милиони
галактики, учениците разширяват кръгозора и въображението си, като се има предвид,
че много от познанието за Космоса се гради на хипотези. Те сами могат да проучват и да
търсят информация, като така могат да изграждат свои хипотези за небесните тела и
зависимостите между тях.

В клуба учениците работят разделени на екипи, като всеки екип получава задача от
ръководителя Румяна Августинова. Отделните отбори разработват поставените им
задачи като презентации, в които подробно изследват информацията, която са събрали.
След това готовият продукт се представя на мултимедия пред останалите екипи. Така
последните се оценяват взаимно и в същото време възприемат нова информация за
Космоса. По проект, разработен от ПДТГ „ Димитър Хадживасилев“, в клуба бяха
поканени няколко родители на участници – изключително иновативен подход в
работата! Пред тях бяха представени разработените презентации на всички екипи. По
този начин учениците показват придобитите знания за небесните тела и развиват умения
да говорят пред публика. От своя страна родителите стават част от учебния процес и
придобиват представа за дейностите в извънкласната форма. Взаимовръзката между
родител, учител и ученик се установява трайно и стабилно, тъй като нагледно и достъпно,
в личен контакт, се осъществява учебният процес.
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Необятността на Космоса разпалва ентусиазма на учениците да търсят отговори на най
– често отправяните въпроси, между които са: „ Наистина ли Космосът е безкраен?“,
„Колко дълго още ще грее Слънцето?“ и „Дали сме единствените обитатели на огромния
Космос?“, а задаването на въпроси поражда още повече въпроси.
„Мистерията създава чудо, а чудото е в основата на човешкото желание да
разбереш.“
– Нийл Олдън Армстронг
Венилиян ПЪРВАНОВ, участник в клуба от 10.б клас

…И когато ние разглеждаме всичките тези неща поотделно, и слънцето, което веднъж
се движи над северните страни, а друг път над южните или пък по средата на небето;
как луната расте и намалява, как в определено време звездите изгряват и залязват и
показват времето на жетвата и на сеитбата, как те показват на пътуващите по
морето буря и затишие, когато виждаме всичко това, господарю мой, искаме да
възхвалим твореца, който е създал толкова добрини. Чрез тези видими неща ние
навлизаме в невидимото. За това ние не се нуждаем от пътуване, а от вяра; чрез нея
ние ще можем да го видим. И когато виждаме (как) времената се редуват, (как)
дъждът пада на земята и тя ражда плодове и се покрива с трева, как се люлеят нивята
и се зеленеят дъбравите, обраслите планини и натежалите от плодове овощни
дървета, нека да (дадем свобода) на езика си за похвала и да кажем ведно с блажения
Давид и да запеем с него, казвайки: „Колко са велики делата ти, Господи! Всичко си
направил премъдро!“
Из Шестоднев – Йоан Екзарх
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неизвестни причини се публикува 115
години по-късно – в 1573 г. През това
време друг италианец – Лука
Пачиоли, написва друга книга за
счетоводството, поради което той се
смята
за
РОДОНАЧАЛНИК
на
дисциплината.
Лука
Пачиоли
е
свещеник, професор по свещена
теология и по математика. В хода на
научните си изследвания в областта на
математиката той попада случайно на
Венецианската
метода
на
счетоводството.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
започва да се
изучава в България за пръв път не къде
да е, а в Държавната търговска
гимназия „Димитър Хадживасилев“ –
гр. Свищов. Това става през 1884 г.
СЧЕТОВОДСТВОТО

ПЪРВИЯТ АВТОР, който описва
счетоводството,
е
италианският
свещеник Бенедикт Котругли. В 1458 г.
той написва книгата „За търговията и
съвършения търговец“, в която глава
13 е озаглавена „За търговското
счетоводство“.
Произведението по
Там долавя двойствеността при
отразяване на стопанските операции,
свързва я с математическите методи,
изследва я и я описва. Това Лука
Пачиоли прави в труда си „Всичко за
аритметиката,
геометрията,
пропорциите и отношенията“, в който
има специален “Трактат за сметките и
записванията“. Така ученият става
първият автор, описал и систематизирал
счетоводството, а неговата книга
придобива световна известност и се
смята за класическа.

В БЪЛГАРИЯ счетоводството е
пренесено
от
Дубровнишката
и
Цариградската
школи.
Първото
произведение по дисциплината е
написано от братята Стоян и Христо
Караминкови. Те издават в 1850 г. в
Цариград книгата „Диплография, или
как се държат търговски книги“.
Автор: Панчо
интернет/
11

ПАНЧЕВ /по материали от

ДА ПОМОГНЕМ НА ПТИЦИТЕ
България е една от най-богатите на птици държави в Европа – около 390 вида. Много от
тях са световно застрашени: къдроглавият пеликан; червеногушата и малката белочела
гъски; мраморната патица; тръноопашатата и белооката потапници; червената каня;
ливадния дърдавец; малкия корморан; морския орел; водното шиварче и др. През
страната ни преминават два от основните миграционни пътища-Via Pontica и Via
Aristotelis. Затова на природозащитата трябва да гледаме сериозно и отговорно.
Предлаганата информация ще ни улесни да помогнем на птиците.

Как да си измайсторим хранилка за птици?
Можем да изработим хранилка от дърво, шперплат или здрав твърд картон и да я
поставим на открито място върху пън или стълб с височина 1–1.5 м. Картонът е евтин и
достъпен, но нетраен и трудно ще издържи до пролетта. От влагата залепените плоскости
ще се разлепят. Затова не бива да използваме лепило, а телбод. Добре е да обвием
покрива с найлон. Така картонът ще се запази за по-дълго време.
Едни от най-честите гости на хранилките са врабчетата и синигерите. Започнем ли да
подхранваме птици, трябва да го правим редовно. Птиците разчитат на нашата хранилка.
Как да си направим къщичка за птици?
Най-често срещаната къщичка, която се използва като основа за останалите модели, е
подходяща за много видове: въртошийка; голям синигер; син синигер; качулат синигер;
боров синигер; лъскавоглав синигер; горска зидарка; дърволазки; орехче; мухоловки;
червеноопашка; скорец и полско врабче.
Конструкция: Предварително върху дъска (найдобре е да е иглолистна) с размери 115 х 15 х 2
см начертаваме отделните детайли – капак, дъно,
гръб, лицева част, лява и дясна страница. Преди
да изрежем детайлите на къщичката, трябва да
проверим дебелината на използвания материал.
От нея зависят точните им размери. Добре е, ако
дървесината е грапава. Внимателно изрязваме
детайлите. Отворът за вход пробиваме с кръгъл
трион с бормашина, възможно най-близко до покрива. Така къщичката става по-дълбока
и гнездото ще е по-защитено. Диаметърът на отворите е различен за отделните видове.
Сглобяване: С помощта на лепило, месингови винтове или с гвоздеи (4-5 см) сглобяваме
гърба, страниците и предната част. После поставяме дъното, което трябва да влезе в
отвора. Ако е отрязано по-голямо, го изпиляваме с дървена пила или с едра шкурка. Найнакрая поставяме капака, който е желателно да бъде подвижен. Пантите трябва да са
месингови или от парче стара вътрешна гума. Направените от кожа и пластмаса са
нетрайни.
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Когато изработваме къщичка за птици (гнездилка) трябва да знаем, че тя ще бъде
поставена сред природата и постоянно изложена на слънце, дъжд, сняг и вятър. Капакът
трябва да е широк, наклонен и да позволява доброто оттичане на дъждовната вода. В
гнездовата камера не трябва да прониква вода, дори при силен дъжд.
Разполагане: Внимателно избираме защитено от пряка светлина, хищници и хора място
и върху подходящо дърво на височина от 2-5 м поставяме гнездилката. Ако разполагаме
повече къщички, трябва разстоянието между тях да е 10-15 метра. Това е особено важно
при синигерите и улеснява отглеждането на повече от едно люпило. Докато мъжкият
доизхранва първите малки, женската може да направи ново гнездо в съседната къщичка
и да снесе втори път. Тъй като синигерите мътят по 6-15 яйца наведнъж, гнездилките им
трябва да са достатъчно обширни. Те не обичат светлината и заселват по-охотно тъмните
къщички.
По материали от интернет
„Има една легенда за птичката, която пее само
веднъж в живота си, но по-сладко от
всяко друго земно създание. Още щом напусне
гнездото си, тя дири трънлив храст и няма покой,
докато не го намери. Тогава запява сред
безпощадните му клонки, притискайки гръд
към най-дългия им и остър шип, за да умре,
извисена над своята агония, надпяла и чучулигата,
и славея. Възхитителна песен, заплатена с живота.

Епиграф към Птиците умират сами –Колийн Макълоу
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Да е мирна и честита Новата 2020 година!
„Икономически глас“ пожелава на своите читатели весели
коледни и новогодишни празници! Бъдете здрави и щастливи!
НА МНОГАЯ ЛЕТА!
КОЛЕДНИЯТ МАГЬОСНИК
ДЖАНИ РОДАРИ
Ако бях магьосник сръчен,

подаръци чудни за всички.

за Коледа щях да поръчам

А после с мойта пръчица вълшебна

във всеки дом да се появи елха:

бих отишъл да правя магии

ей така, да изникне от пода сама.

навсякъде, където е потребно.

Ама не от онези, фалшивите,
дето ги продават в магазините,
пластмасови и боядисани,
а истинско борче планинско,
запазило, в клоните вплетен,
буен вятър от върховете.

На улица „Национале“, да кажем,
бих сложил елха подобаваща
по клоните ѝ ще бъдат накачени
само кукли, в рокли пременени,
от тези, които мигат с очи
И могат да ходят сами,
От тези, които говорят и пеят
и дори рок да танцуват умеят.
Който която си пожелае,
безплатно ще може да вземе,
без изобщо да се колебае.
Да замирише на смола

За големите също ще има елха,

във всички къщи до една,

накичена с дрехи, обувки, палта,

а по клоните в миг да увиснат

Ще я сложим на улица „Кондоти“.
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Ех, само ако бях магьосник…

имам ги в големи количества.

Обаче магьосник не съм,

Изберете си каквото на вас ви е драго,

какво да направя?

даже моля, вземете ги всичките.

Имам само пожелания за подарък,

Из Стихчета небесни и земни
На 21.11.2019 г., в зала 1 на Община
Свищов се проведе Кръгла маса на
толерантността,
организирана
по
инициатива на МКБППМН в града. В
нея взеха участие представители на
ученическите съвети от всички местни
училища, които споделиха опит в
инициативи и дейности, извършени
през изтеклата учебна година и минали
под знака на толерантността.

Ученическото самоуправление на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ бе представено от
Александра Атанасова – председател на Ученическия съвет, Борис-Александър Спасов
– училищен ученически омбудсман, и Александра Кичкова – негов заместник. Ето как
учениците видяха работата си през 2018/2019 през призмата на толерантността:
Какво е толерантност? – Това е цялостният микроклимат в едно училище,
отношенията между учениците и тези между ученици и учители. Фактът, че в ПДТГ
почти целодневно съжителстват под един покрив приблизително около 200 души, е
всъщност едно голямо предимство – хората се познават и всички са си близки. Учителите
знаят нашите проблеми, семействата ни, навиците ни. Във всеки момент можем да
разчитаме един на друг и си имаме доверие. Ученическото самоуправление в
Търговската гимназия е съставено както от Ученически съвет, така и от Училищен
ученически омбудсман, какъвто избираме повече от 10 години и сме единственото
училище на територията на областта с такъв ръководен орган.
Борис- Александър: Аз съм в ролята на
омбудсман едва от 3 дни и все още не съм имал
възможност да се изявя като такъв. Основната
роля в училище, съгласно статута ми, занапред
ще бъде да защитавам интересите на ученици,
когато с действие или бездействие те бъдат
засегнати. Във връзка с кампанията по
избирането в училище се проведе предизборен
дебат с моето и на опонента ми Александра
Кичкова участие. Смея да твърдя, че това събитие бе пример за проява на толерантност,
тъй като премина в изключително позитивна атмосфера, дух на добронамереност и
взаимно уважение.
***
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И така, какви са дейностите, които сме
осъществили от миналата среща през ноември
2018 година до днес, които са преминали под
знака на толерантността:
➢
Нашият ученически съвет премина
обучение на тема „Управление на класа чрез
сътрудничество“, проведен от педагогическия
съветник в ПДТГ.

➢

През м. ноември 2018 и 2019 г. бе отбелязан
месецът за борба с трафика на хора с излъчване
на подходящи презентации на електронното
табло във фоайето на училището и раздаване на
флайери;
➢
Процедурите по избирането на
училищен ученически омбудсман
бяха своеобразен пример за
толерантност. Всички кандидати
водиха своя кампания, която носеше
положителни послания, а не се
крепеше
на
отричането
на
опонентите.
Проведе
се
и
предизборен дебат пред ученици, учители и гости, в който кандидатите
представиха своите платформи по демократичен и честен начин.
➢ На Световния ден за борба с тормоза
ученици, родители и общественост бяха
запознати с различните видове тормоз и
начините за противодействие чрез статия и
презентация, поместени в сайта на
гимназията. Ежегодно се провежда и анкета
сред учениците за случаи на тормоз в
училищната среда, чиито резултати се оповестяват публично. Разработен е и
механизъм за противодействие на тормоза на всички нива.
➢ През м. ноември бе организирана и
дарителска кампания за потребителите на
социалната
услуга
в
Центъра
за
настаняване от семеен тип на пълнолетни
лица с деменция – с. Овча Могила.
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➢

ПДТГ подкрепи и доброволческата кампания по събиране на капачки,
организирана от Студентски съвет при СА.
➢ Средствата от коледния базар, организиран от учениците, бяха насочени като
награден фонд за конкурси, обявени
във връзка с празника на училището.
Съвместната работа по организацията
и осъществяването на базара донесе
радост
и
удовлетворение
на
участниците, които си сътрудничеха
и си имаха пълно доверие.
➢ През м. февруари отбелязахме Деня на
розовата фланелка с информационна
кампания и обличане на розови дрехи или
закачане на розова лентичка.
➢ В края на учебната година зрелостниците на ПДТГ дариха събрана от тях сума
в помощ на Никол – тяхна връстничка от В. Търново, която се нуждаеше от
лечение. Те завещаха своите униформени вратовръзки на бъдещите
осмокласници, което също бе израз
на толерантност и приемственост
между
възпитаниците
на
училището. Събрахме средства за
лечението на Ели – майка на нашия
съученик Владислав, в отговор на
огласената от него кампания в
интернет. През октомври тази година по инициатива на Ученическия съвет бе
организиран благотворителен базар в полза на Станимира Ницова, която също се
нуждае от средства за лечение. Събраната сума бе преведена по сметката на
жената.
➢ Един проект, по който се работеше активно в ПДТГ, бе „Училище за родители“.
В него родители и учители обменяха идеи за взаимното подпомагане на
физическото
и
интелектуално израстване на
учениците. Срещите преминаваха
в
тон
на
разбирателство и взаимно
уважение.
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➢

Работата по проекти е типичен пример за проява на толерантност – това е начин
да покажеш, че разбираш и приемаш различията между хората, възможност да
създадеш приятелства и да
изградиш нови отношения, да
говориш за тях и да
сътворяваш по този начин
един по-положителен и потолерантен свят около себе си.
➢
Първата проява на ПДТГ
от началото на тази учебна
година бе участието на
ученици и учител в работа по
проект „STEP – STEM to
environmental problems“ в гр.
Познан, Полша, където бяха
събрани участници от пет държави
– Латвия, Румъния, Полша,
България и Турция. Последва
Мурска Субота, Словения, където
бе осъществен обмен на добри
практики.
Водеща цел бе
толерантното отношение между представители от различни нацио-нални,
социални, религиозни, сексуални и културни общности.
➢ Нашето училище се включи с
участници и в проект, посветен на
кръговата икономика, проведен в КлужНапока, Румъния, където бяха събрани над
40 ученици и студенти от страните
партньори: България, Франция, Германия,
Гърция, Турция, Полша, Италия и
Румъния.

И през тази година ще продължаваме да работим усилено, запазвайки изградения
вече положителен микроклимат в ПДТГ!
Теодора СПАСОВА, учител по информатика и координатор на ученическото
самоуправление
Редакторски състав: Татяна Максимова
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