Брой 5, Май 2017

Издава клуб „Журналист“ , гр. Свищов

Този ден е гордост и радост за всички
българи. Нашите букви са нашата идентичност и
нашият
принос
за
многообразието
на
европейската култура. Те са българското културно
наследство, съхранено от нашата държава от
далечни векове до днес.
24 май е българският
празник, който има найдълга
традиция
на
честване – вече 200 години
България слави деня на Св.
Св. Кирил и Методий –
създателите
на
славянската писменост.

Тържествено изпращане на
абитуриентите от Випуск 2017

Изпращане на 12ти клас

Реч на абитуриентите

Речта на дериктора

Смяна на знаменната група

Речта на омбудсмана

Скеч на учители

Сценка на ученици

Сценка на ученици

Рецитал

24 май - ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост
24 май е Денят на българската просвета и култура и на славянската
писменост. Денят се отбелязва като църковен празник още през ХІ век.
Като ден на просветата празникът се чества за първи път в град Пловдив
през 1851 г., когато в епархийското училище „Св. Св. Кирил и Методий" по
инициатива на Найден Геров се организира празник и ученическо шествие.
Светите братя Кирил и Методий са родени в град Солун. През 855 г. те
създават глаголицата- славянската азбука. От 862 г. те се заели да
популяризират християнството на славянски език. Солунските братя имали
много последователи, които продължили просветителското им дело. Сред тях
са Климент, Сава, Горазд, Ангеларий и Наум.
След въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът се
чества на 24 май по официалния държавен календар, а по църковния
литургичен календар този ден е на датата 11 май.
Празникът на Кирил и Методий се отбелязва през Възраждането и сред
българските имигранти в Румъния и Русия, сред българските студенти в
чужбина, сред българите, заточени в Диарбекир.
През 1856 г. Йоаким Груев предлага денят на Кирил и Методий да бъде
отбелязван като празник на българските
През 1892 г. е написан химнът на Деня на българската просвета и
култура. Автор на текста на „Върви, народе възродени" е Стоян Михайловски,
който го публикува за първи път в списание „Мисъл". През 1901 г.
композиторът Панайот Пипков открива стихотворението в учебник и решава да
напише музика по него. Химнът включва 14 куплета, от които днес се
изпълняват най-често първите шест. Стихотворението е преведено на 21 езика.
За официален празник на България 24 май е обявен с решение на
Деветото Народно събрание на 30 март 1990 г.
24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и
Методий се отбелязва и в Русия. Той там се чества за първи път през 1986 г.
по инициатива на мурманския писател Виталий Маслов. В Мурманск е найсеверната точка, където има паметник на Св. Св. Кирил и Методий.
Братята са канонизирани като светци за превода и популяризирането на
Библията на старобългарски език (придобил популярност в неговата руска
редакция като църковно-славянски език, черковно-славянски език) и
разпространяване на християнството сред славяните. Обявени са от папата за
покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от
светите Седмочисленици.

Отборът на ПДТГ „Д. Хадживасилев” по футбол с
престижното трето място на финала на
Константин Климентов 11а, Октай Зия 11а, Милен Петров 10в, Александър
11а, Павел

Ночев 10а, Мартин Костов 10а, Георги Йорданов 9б, Ивайло Иванов

Александър
Русев

Неделчев

Дамянов 11а, Андрей

9а, Ивайло

11а, Пламен

Райков 12в, Атанас

Александров 12а, Йоаким

Петров 11б, Димитър

9а,

Гайдаров 12а, Кристиян

Ченков 12а, Виктор Владимиров

Димов 11а, Генчо

Генчев 11б, Игнасио

Игнатов 11в, Мартин Димитров 11в, Денис Славев 11б, Борис Първанов 9а,
Валентин Ангелов 9а

Юношите на ПДТГ „Д. Хадживасилев” (11 и 12 клас) постигнаха
един от най-големите успехи в спортната история на гимназията. По
пътя към успеха отборът на гимназията преодоля редица корави
съперници. В областния кръг на ученическите игри бе отстранен

отборът на ПГЕЕ “ М. В.Ломоносов “, Г. Оряховица. След това
дойдоха срещите от зоналния кръг на първенството, където нашите
момчета, макар и трудно, победиха последователно съставите на
Габрово и Ловеч,

и загубиха от Монтана, които се отказаха от

бъдещо участие, което позволи на отбора да се яви на финалния
кръг.
Финалният кръг се проведе от 10 до 14 май в град Разград, като ПФК

„Лудогорец” предостави своята база „Гнездо на орли” за провеждане
на турнира. Отборът на ПДТГ се падна в една група с доста силни
съперници – домакините от ПТГ „Ш. Петьофи” и ФСГ „В. Левски”, гр.
Добрич (втори от финалите през миналата година).

В

другата

група

бяха

разпределени

отборите на ПГОСУ, гр. Дупница, ПГСАГ
„Кольо Фичето”, гр. Бургас и НТБГ, София.
В първата среща от групата загубихме с 1:4
от домакините, но в битката за второто
място

не

срещнахме

проблеми,

побеждавайки отбора на град

Добрич с

2:0. По този начин юношите от нашето
училище заеха второто място в своята група

и според регламента на турнира заедно с
отбора от Бургас, заел същото място в
другата
медали.

група,
Първото

завоюваха
Дупница,

получиха
място

в

представителите
а

със

бронзовите
турнира

ПГОСУ,

сребърните

медали

гр.
се

окичиха домакините от ПТГ „Ш. Петьофи”.
Футболният

отбор

Хадживасилев”

се

на

ПДТГ

подготвя

в

„Д.

секция

„Футбол” в рамките на проект „Твоят час”
под ръководството на г-н Даниел Генчев. С
постигнатия успех учениците от гимназията
уверено

следват

предшественици,

пътя
защото

на
нека

своите
да

не

забравяме, че на 11 април 1900 година по
време на Първия юнашки събор във Варна
се е провел и първият официален футболен
мач в България между отборите на Свищов
и Габрово. В двата тима са се подвизавали
възпитаници

съответно

на

ДТГ

“Д.

Хадживасилев” и Априловската гимназия.
Пожелаваме бъдещи нови и още по-големи
успехи на футболния отбор на ПДТГ „Д.
Хадживасилев” на следващите национални
ученически игри.

Клуб „Екоалтернативи” член на световната
екологична ,,ENO” организация
със седалище във Финландия

Европейският ден на парковете е обявен
от Европейската федерация на националните
и природни паркове EUROPARC.
Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г.,
когато в Швеция са създадени първите в
Европа девет национални парка.
24 май е обявен за “Ден на парковете” от
Генералната Асамблея на Европейските
паркове през 1999 г.

От същата година по
решение на Министерство
на околната среда и
водите, датата 28 май е
определена за Ден на
парковете в България.
Национални паркове в
България
са
Витоша,
Беласица,
Централен
Балкан
(Габрово,
местност
Узана),
Българка, Врачански Балкан, Златни
пясъци (Аладжа манастир), Персина,
Рила, Рилски манастир, Русенски Лом
(Ивановски
скални
църкви,крепост
Червен),
Пирин,
Сините
камъни

(Сливен), Странджа планина
(река
Велека,
Синеморец),
Шуменско
плато.
Националните
и
природни
паркове се обявяват с цел да се
защитят и запазят области със
специфична
биологична,
естетична и културна дейност.
Един от най-важните аспекти на
националните
системи
от
защитени
територии
е
процентът, който те заемат от
общата територия на страната.
Средно за света той е около
5,19% а за България 4,95%.

