Варна, Май 2012 година

година XIX, брой 43

Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

24 Май - Ден на славянската писменост
и на българската просвета и култура
... че и ний сме дали нещо на светът
и на вси славоне книги да четат.
Иван Вазов

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по
света - празник на писмеността, просветата,
културата. Празник на духовното извисяване, на
стремежа към усъвършенстване чрез постиженията
на науката и културата.Буквите, създадени от Кирил
и Методий, преводите, които правят на най-важните
богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да слави Бога на своя език, са от
историческа значимост не само за формиране на българския народ и за неговия просперитет.
Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, служещо на великата общочовешка
идея за равенство на всички духовната област.
Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са Методий и Константин Философ,
създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата. На името на Кирил е наречена
създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията
на старобългарски език и разпространяване на християнството сред славяните. Считани са за
равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги тачи и като едни
от светите Седмочисленици.
Кирил умира в Рим през 869 г. и е погребан в криптата на базиликата св. Климент (San Clemente), а
Методий, изтощен от дългата борба с враждебното на славянската кауза немско духовенство, от
униженията и затвора, в който е хвърлен заради това, умира като архиепископ на Великоморавия в
столицата ѝ Велеград през 885 г. и най-вероятно е погребан там.

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови!...
...Бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Кристин 9а
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11 Май - Ден на светите братя
Кирил и Методий
През Възраждането 11 май се утвърждава като важен ден от
празничната система на българите – Ден за почит на светите братя
Кирил и Методий. Първоучителите са признати за светци още в края
на IX век, а сведения за отбелязване на празника им на 11 май има
още през XII век. Денят 11 май не е случайно избран от Найден
Геров — това е общият църковен празник на двамата светии.
Празникът започва редовно да се отбелязва в Шумен и Лом, а от 1860
г. и в Скопие. От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник
на светите равноапостоли Кирил и Методий. В София празникът е
организиран от учителя Сава Филаретов. Всеруският Синод по повод
празнуването 1000-годишнината на Моравската мисия на Кирил и
Методий взема следното решение: „За спомен на хилядолетието, откакто първоначално бе осветен
нашият бащин език чрез Евангелието и Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от
тази 1863 г. 11 май като църковен празник на преподобните Кирил и Методий!“ След това
празникът се чества във всички православни славяноезични страни. През 1856 г. Йоаким Груев
предлага денят на Кирил и Методий да бъде отбелязван като празник на българските ученици.
Мария 9а

Празничен концерт
на ПГИ „Д-р Иван Богоров”
На 11 май 2012 г. от 10.30 ч. в читалище "Петко Р.
Славейков" ПГИ "Д-р Иван Богоров" отбеляза с празничен
концерт 21 години от създаването си.
Ежегодната награда за принос към училището "Иван Богоров"
получи г-жа Йорданка Енева, учител по физика и астрономия.
Награденият ученик беше Бетина Цветкова от 12 г клас.
Празничният концерт бе изпъстрен с богата музикална и
танцова програма. Учениците от театрален клуб „Европа”
представиха откъс от пиесата „Рейс” на Ст.Стратиев.
Богоровските театрални таланти бяха бурно аплодирани от
публиката.

12 Май - „Да изчистим България за един ден”
На 12 май 2012 г. - събота - учениците от Учебна
компания “BSI” от 11 в клас с ръководител Диана
Димитрова участваха в социално отговорната
инициатива на bTV “Да изчистим България за един
ден”.
Присъединиха се и ученици от 11 а и 11 г клас.
Почистен бе дворът на училището и зелени площи
около него.
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15 Май - Последният звънец удари !!!
Последният звънец удари за випуск 2011/2012 година. На 15-ти май се
проведе изпращането на учениците от 12 клас. Всяка една паралелка
поднесе благодарности и закачливи поздрави към класни
ръководители и преподаватели.Следваха номинации за ученици.Г-жа
Бакалова – Директор на училището поздрави зрелостниците и им
пожела успешно да се справят с предизвикателствата на матурите и в
живота. Богоровци изпратиха абитуриентите с вълнение и много
щастливи усмивки.
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6 Май- Гергьовден и Ден на храбростта
и Българската армия
Гергьовден

Гергьовден в България се нарича денят, в който се
чества Свети Георги Победоносец, 6
май. Обявен е за официален празник в
Република България, както и за Ден на
храбростта и Българската армия.
Чества се и като главен празник на
овчаря.На този празник се извършват
редица обредни практики и ритуали,
целящи осигуряването на здраве за
хората и плодородие на нивите и
животните.
Жертвеното агне: Изборът на жертвеното агне е
различен - някъде това е първото
родено през годината, другаде агнето на първата излязла от
кошарата овца. Може да се взема
предвид и пола или цвета на
животното. Преди да се заколи, то
се окичва с венец или цветя, захранва се със свежа
зеленина, трици и сол и се запойва с вода; някъде го
прекадяват с тамян или свещеникът му чете молитва.
Празничната трапеза: В някои райони на Източна
България младите булки в началото стоят прави край
трапезата, „за да стават високи конопите“, а после хукват
да бягат, като децата ги замерят с трохи хляб за
плодородие. Другаде с бучки сирене за плодовитост са
замеряни и младоженците. На Гергьовден, край трапезата,

Какво знаем за Иван Богоров
( 8-ми клас състезание )

На 21 март 2012 г. в Актовата зала се
проведе традиционното състезанието
„Какво знаем за Иван Богоров” между
новопостъпилите ученици в гимназията. Те
отговаряха на въпроси за живота и
творчеството на патрона на училището и
представиха презентации на различни
теми, свързани с Богоров. След оспорвано
състезание най-много точки журито
присъди на IX е клас. На второ място се
класира отборът от VІІІ а клас, а на трето
отборът от VІІІ б клас.

кумът ритуално събува сватбените чорапи на
младоженката и сваля връхната ѝ сватбена дреха, като я
забражда с женска забрадка, вместо носената досега
булчинска .На празничната трапеза цари веселие и се
играят т. нар. „гергьовденски хора“. Играят се обикновено
на песни с религиозно-митичен характер и такива,
свързани с мотивите за св. Георги - обикалящ полето,
побеждаващ
ламята
и
отключващ изворите и влагата.

Ден на храбростта
и
Българската
армия
Денят на храбростта започва да
се чества в Българската армия още с нейното създаване
.Празникът се чества на 6 май, но е официално учреден
на 9 януари 1880 г. с указ № 5 на княз Александър I
Батенберг. По-рано на 1
януари с указ № 1 е учреден и
военният орден За храброст отличие, с което се удостояват
извършилите подвизи на
бойното поле.През 1946 г.
комунистическото управление
прекъсва традицията на празника, обявявайки го само за
„Ден на пастиря“. Традицията е възстановена на 27
януари 1993 г. с постановление № 15 на Министерския
съвет.
Сияна 9а

1 МАЙ-Ден на труда
Честване на празника в България
Денят на труда е един от официалните
празници
в
Република
България.Обявен е за официален
празник през 1939 г.От 1945 г.
комунистическата власт в Народна
република България започва да чества
празника
ежегодно.
Държавата
отбелязва Първи май с мащабни
манифестации из цялата страна, в
които задължително взимат участие държавните служители.
Те се провеждат на централния площад във всяко населено
място. Манифестиращите преминават марширувайки през
площада, като скандират предварително заучени лозунги,
които прославят труда и работническата класа. През това
време от трибуна, разположена на площада, са поздравявани
от партийни, държавни и местни ръководители.След края на
комунистическия режим в България през 1989 г. Първи май
продължава да е официален и неработен ден.Честването се
отбелязва от социалисти, комунисти и анархисти, като найзначителни са концертите на открито на Българската
социалистическа партия
И по света:
В някои държави по света Първи май е отбелязван
официално, в други се чества неофициално.В САЩ и Канада
отбелязват Деня на труда на първия понеделник от септември.
Днес Денят на труда продължава да се празнува предимно с
почивен ден и за мнозина бележи символично края на лятото
Сияна 9а

5

година XIX, брой 43, май 2012

Литературни творби на учениците от клуб “Изкуството да успявам”
по проект “Успех” с ръководител Станка Илиева

Колко струва животът ?

Път за никъде

Той излезе навън, размишлявайки за
всичко, през което бе преминал.
Животът го бе поставял пред толкова
много предизвикателства, трудности и
неволи. Беше му чудно как не се е
предал досега. Искаше да си даде
равносметка колко е спечелил и колко е
загубил. В този момент се обърна,
защото чу гласчетата на своите деца.
Това му бе достатъчно, за да спре да си
задава каквито и да е въпроси и да
продължи да се радва на живота. Хвана
двете си деца за ръце и тръгна на
разходка заедно с тях, благодарейки на
съдбата, че го бе дарила с чудото да бъде
баща.

Един ден се качих на влака. Пътувах,
пътувах...след няколко часа път се озовах на
безлюдната гара, към която се бях запътила!
Слизайки от влака, главата ми се изпълни с
безброй въпроси, на които нямах отговор!
Очите ми търсеха нечие чуждо лице - старо,
познато, любимо дори...тогава чух глас,
прошепващ моето име! За миг пред очите ми
минаха толкова спомени, изгубени в нищото!
По лицето ми се търкулна сълза, избърсах я и
се обърнах!Там, на празната гара, ме чакаше
мъж, изпълнен с надежда и с усмивка на
лице....Останах безмълвна! Той ме гледаше
със същите очи, със същия поглед ,с който аз
гледах в миналото си... Тогава само с една
усмивка, макар и на сила, аз му подарих
мечтите, които ми бяха отнети!...

Равносметка

Нощта

Докато пиша последния си любовен стих
света около мен остава тих.
Злата участ над мен се е надвесила
и душата ми остава тъй невесела.
Скръбта бавно при мен пристига,
сърцето ми е вързано като верига.
За жалост щастието в мен не стига,
а животът ми е просто интрига.
Изгубен аз се лутам в полумрака
като самотна черна сврака.

Айлин Гадими

Тъмнината пак земята е обвила.
Нощта света отново е покрила.
Отново в непрогледен мрак ,
всичко е така до заран чак .
На небето свети самотното светило ,
зад гъсти облаци блясъка е скрило.
Липсва веселият шум навън,
липсва също светлината.
Сякаш спя във непробуден сън
и в прегръдката на тишината .

Илия

Как е хубаво да
се усмихваш!
Как е хубаво да се усмихваш
и слънце в душата ти да грее,
бурята с лъчи да я пронизваш,
светлина сред облаците да се рее.
Как е хубаво да се усмихваш!
Знай, пътя си сам избираш,
днес си кажи: „Аз искам и мога!”
Избери усмивка вместо тревога.

Утре кажи си: „Аз съм щастлив!”
пак с усмивка тръгни по пътя
трънлив.
Не се сърди, не се гневи,
не падай духом, не се мръщи!
Знай, пътя си сам избираш,
да се радваш или да тъжиш,
любов сърцето ти да сгрее
или с омраза черна то да се
облее!
Знай, пътя си сам избираш да ликуваш или да плачеш?

Кристиан Стамов
Всичко в миналото остави,
по-добре прости и забрави!
Обърни лице към светлината,
с усмивка отчупи късче от дъгата,
след буря, слънце винаги изгрява
да ни стопля и да ни изправя!
Как е хубаво да се усмихваш
и в очите си любов да имаш!
От сърце си го пожелавай,
Вярвай,искай и мечтай!
Снежана и Айлин
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ПРОМЯНА!
Чувам напоследък всеки се оплаква
oт социалното ни положение,
oт културното ни затъмнение
и изказва обвинение.
Докато промяната очакваме ,
в сърцата ни се корени презрение.
Желаем да живеем в нови днипо–щастливи, светли, по-добри .
Но аз се чудя : О, дали
ще се реализира таз мечта, ако народа спи?
Стоим на пътя и се скитаме.
Защо ли не вървим напред ?
Може би ни липсва таз идея,
но ще е добре да се запитаме :
Как ли да намерим нея ?
Нека да ви дам един съвет :
Търсиш ли промяна като цяло ,
добре ще е да започнеш,
като промениш човека в твойто огледало .
Кристиан Стамов

Котка и мишка
Искаш да играем на котка и мишка?
Но търпението ми, знай, е с тънка нишка!
Лесно се къса и може от раз,
ти да си аут, а аз да съм пас!
Ако ще играем, спазвай правилата!
Ако не - Адиос! Изтече ти мандата! ;)
Джансу Исметова

По улицата
По улицата вървя и се оглеждам
и спомени скръбни ме обземат
как детството отминало е вече
и всяко задължение забавата отсече
Но виждам в този миг лицата на децата
как личи им трепета в сърцата
и за секунди ме отвежда
във годините далечни
как весело щастливо беше
и щастието ни личеше.
Вървейки по улицата се оглеждам
и в мечти и мисли се повеждам

деца много бяхме
на отбори се деляхме
и задружно ний се смяхме.
Сега изпълнени са дните наши
само със беди и "каши".
Никой днес не ще поспре
за миг в детството да те понесе,
a забързано отминава
все едно не те познава.
Таня Минкова

Мързел !
Поради мрачните дни
много ме мързи.
Чувствам се зле
и никак не ми е добре.
На мързела съм се отдала
като мечка заспала.
Цял ден искам да спя и да лежа,
но от мен не зависи това.
На училище трябва да ходя
и много рано да се будя.
Заради малкото сън
се чувствам като пън.
Имам само едно желание
и ще го отправя като послание.
Часовете по-късно да започват
и учителите да спрат да ни измъчват.
Кремена

Пролет
Пристига млада, пременена
с пола ливадено-зелена.
И изпълва ни душата
с аромата на цветята.
Всичко мигом се събуди,
пърхат нежни пеперуди.
Ромоли поточе бистро,
а небето е лъчисто.
Слънчо пак огря земята.
Вятърко разсмя листата.
А в гората птичка пей.
Ех ,че славно се живей!
Калина Михалева

