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51 години Земеделска професионалнаГимназия “Климент Тимирязев” 

Патрон 
На 3 юни 2008 се навършиха  
165 години от рождението на 

Климент Аркадиевич Тимирязев - руски 
естествоизпитател дарвинист, член-
кореспондент на Петербургската 
академия на науките (1890 г.).  

ботаниката (Г. Кирхоф, Хелм-
холц, Р. Бунзен, П. Бертло, Ж. 
Б у се н ,  К .  Бе р н а р ,  В . 
Хофмайстер).  
През 1870-1892 г. е преподава-
тел в Петровската земеделска и 
горска академия (дн. Москов-
ска селскостопанска академия 
“К. А. Тимирязев”). През 1871 г. 
защитава магистърска дисерта-
ция на тема “Спектралният 
анализ на хлорофила”, а през 
1875 г. - докторска дисертация 
за усвояването на светлината от 
растенията. От 1878 г. е профе-
сор в Московския университет. 
През  1911 г .  напуска 
университета в знак на протест 
срещу действията на министъра 
на просветата Касо. След 1911 
г.са възстановени профе-
со р ск и те  м у  п р а в а  в 
Московския университет.   
/продължава на стр.2/.  

 
 

 
Компютърно ателие  

пожелава на всички ученици и учители  
весела и незабравима ваканция!!! 

 

23.05.08 год.—един вълнуващ ден.  Ден 
изпълнен с много положителни емоции и   
носталгични чувства. Ден, който дълго ще се 
помни от всички  -  ученици и  учители,  

Часове наред училището кънтеше от 
броенето  на зрелостниците, олечени в бели 
тениски, избрани и оформеи по техен избор.  

След приветствието на Директора, всеки 
клас  сподели спомените си за изминалите 
години в училището и отправи съвети към 
бъдещите абитуриенти. Големият подарък за 
училището беше направен от випуск 2008 - 
мека мебел за кътчето пред учителската стая, 
което стана много по-приятно място за отдих.  

Цялото тържество по изпращането премина 
прекрасно и  беше харесано от всички. 
 

Евелина  и Илияна 10 в клас 

Роден е на 3 юни 1843 г. През 
1 8 6 5  г .  з а в ъ р ш в а 
Петербургския университет. 
Светогледът му се изгражда 
п о д  в л и я н и е т о  н а 
философските материалисти-
чески възгледи на А. И. Херцен, 
Н. Г. Чернишевски и др. 
Револю-ционни демократи, 
трудовете на Д. И. Менделеев, 
В. О. Ковалевски и А. О. 
Ковалев-ски, И. И. Мечников и 
особено на И. М. Сеченов и Ч. 
Дарвин. През 1868 г. по 
предложение на А. Н. Бекетов 
е командирован от Петер-
бургския университет за 
професорска специализация в 
Германия и Франция; работи в 
лабораториите на големи 
учени от областта на физиката, 
химията, физиологията и  
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“Проглас към Евангелието”-възхвала на словото 
       „Проглас към 
Евангелието” е 
една невероятна 
творба, пропита с 
огромна непри 
язъм към тези, 
които не вярват в 
Бог и неговите 
указания. 
Създадена през VII 
век за нейн автор 

се смята Константин-Кирил Философ. 
Той е византийски автор, който 
превежда много книги. Но в същото 
време се твърди, че творбата има друг 
създател и той е Константин Преславски. 
Въпреки, че нямаме доказателства, кой 
от двамата е, ние смеем да твърдим, че 
това е истинското слово на блажения 
наш учител Константин Философ, защото 
само той е съумял да преведе светото 
евангелие. 

С думите си „...слепите ще 
прогледнат, глухите ще чуят писменото 
слово ще познаят Бога както подобава”, 
той иска да ни каже, че ако си сляп, ако 
не искаш да видиш и да чуеш, няма как 
да разбереш и научиш, как да живееш 
по-добре. Ще останеш неук, беден по 
душа, ще виждаш, но няма да знаеш 
какво, ще чуваш, но без да разбираш 
казаното. Но ако се вслушаш в думите 
на Бог ще застанеш от дясната му 
страна, 

 което е истински дар.” А които желаят 
на греховете мрака и тлението на този 
свят да пренебрегнат, и които искат да 
получат рая, и да избегнат изгарящия 
огън-вникнете сега с целия си разум!”, 
тоест трябва да изберем мъдростта, а не 
да се блазним от богатството, парите и 
властта, защото нищо не е вечно на този 
свят, но ти можеш да живееш в сърцата 
на хората вечно с постъпките 
си.”Слушайте, цял славянски народе, 
слушайте словото, що от Бога дойде, 
Словото що кърми душите човешки, 
Слово що укрепва сърца и умове”, с 
тези думи авторът ни приканва да 
приемем Бог с цялата си същност, с 
цялата душа, любов, сърце.” Та кой ли 
слух, тътнежа щом не чува на 
гръмотевица, от Бог ще се плаши?”, 
тоест щом не вярваш в Бог и не го 
почиташ, няма да почувстваш силата му 
и невероятната му мощ, няма да станеш 
част от невероятното му дело Същото се 
отнася и за думите „...ако ноздрите дъха 
на цвятне вдъхваткак ще разберете , 
това божие чудо?”; „...устата, неусещащи 
вкуса на сладостта, човека правят да е 
като камък, но много  повече 
безкнижната душа в человеците е 
мъртво нещо”, без книгите няма как да 
се развиваме, да обогатяваме 

 знанията си, защото книгата е 
Прозорец към света, тя открива пред 
нас нови светове, други непознати земи 
и народи. Чрез нея ги опознаваме, тя е 
нашата връзка с тях.”Желая думи пет да 
изрека, но всички, братя, да ги 
разберат, отколкото безброй слова 
неясни”, с тези думи той иска да ни 
покаже, че можем да постигнем много с 
малко усилия, ако сме умни и знаем 
как.Както се казва голям ум с малко 
думи да покажеш. 

Когато Константин Философ ни 
завещава думите си „Както от семето 

що пада  на нивята, така [посято е] в 
сърцата хорски, на тях пък трябва дъжд 
от букви божии, та плод божествен да 
покълне много”, всички тръпнат, досега 
не чували толкова тежки думи. Всички 
благоговеят пред него, почитат и още 
помнят тези думи заветни отправени от 
блажения наш учител и пътеводец 
Константин-Кирил Философ. И днес ние 
го пазим в сърцата си, следваме 
стъпките му и четем написаното от него. 

Илияна Пазванска 10В клас Продължение от стр.1 
Занимава се и с литературнопублицистична дейност. Изследва 
физиологията на растенията и изучава процеса фотосинтеза. В 
цикъл лекции, изнесени в Лондонското кралско дружество 
(“Космическата роля на растенията”, 1903 г.), Тимирязев 
обобщава своите многогодишни изследвания в областта на 
фотосинтезата. Статиите му, посветени на дарвинизма, са 
събрани в кн. “Кратък очерк върху теорията на Дарвин” (1865 г.) 
и “Чарлз Дарвин и неговото учение” (1882 г.). Опитва се да 
приложи теоретичните си изследвания в практиката (през 1872 г. 
по негова инициатива на територията на Петровската 
селскостопанска академия е построен първият в Русия 
вегетационен дом). Тимирязев е почетен член на Лондонското 
кралско дружество (1911 г.), почетен доктор на университетите в 
Глазгоу (1901 г.), Кеймбридж (1909 г.) и Женева (1909 г.), член 
кореспондент е на Единбургското ботаническо дружество (1911 
г.), почетен член е на много руски университети и научни 
дружества. 

Компютърно ателие 

Патрон 
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 Ангел Господен се застъпва 
за ония, които се молят и уповават 

на Бога” 
Всеки човек на земята си има свой 
небесен покровител, който го пази, 
закриля и му помага в трудни 
моменти. Ако претърпи злополука, 
старите хора казват ”Бог го е опазил 
жив” или „Богородица го е закриляла 
” и се вричат хората или щедро 

обещават и принасят дарове в знак на благодарност и 
смирение. 
 Има  хора, които са кръстени на някой светец ,ето 
защо те виждат в негово лице покровител и закрилник. Почитта 
към него изразяват чрез молитви, палене на свещи пред 
иконите, целуване на светите образи. Това е само видимата  
страна на почитта.  
 Две са ключовите думи за един християнин- молитва 
и вяра. 
 Ние сами избираме нашия покровител чрез вярата в 
неговата сила и любов.Защото вярата е двигател на всяко едно 
действие, без вяра и любов светът би бил немислим, ще бъдем 
като „дърво без корени ” и тогава какъв плод ще 
дадем?…..Вярата ни кара да бъдем верни на себе си , на това, 
което искаме и към което се стремим.Ако не сме кръстени на 
светец, според характера си избираме и  покровителя: ако сме 
войнствени –св.Георги; ако сме любвеобилни -св.Богородица 
 Посланието на Иисус Христос е , че на всеки ще му 
бъде дадено според вярата .Известен е моментът от 
евангелието на Матея,когато Иисус ходи по вълните и Петър 
решава да го последва: ”Но като виждаше вятъра,уплаши се 
…извика…: Господи ,избави ме! ” 
„задвижващата сила на Божията закрила, ние , и доброто в 
нас. 

 Невернико,защо се усъмни ”- с тези думи го спасява 
Иисус.Дали ще успеем да ходим по вълните на нашите мечти, 
дали ще се излекуваме, зависи преди всичко от нас самите и 
от силата на нашето желание. Ние сме  
 Вярвам, че Бог е  основа на всяко добро, основа на 
любовта,  основа на чудесата около нас. Когато твърдим, че 
вярваме в себе си,  мисля, че Той ни кара да вярваме, за да 
продължим напред.По този начин сме самоуверени, чувстваме 
се силни и знаем, че може да постигнем много неща. Граници 
за човешката възможност няма ,или няма граници за Божията 
любов към нас…. 
Никога не бива да спираме да вярваме, че някой там, горе, ни 
закриля. Човек винаги се нуждае от опора !   Общуването ни с 
нашия небесен покровител става чрез молитва.Тя трябва да 
извира от сърцето и душата, без лицемерие и показност. 
 В днешния забързан, динамичен свят сме се научили 
само да искаме, да прегазваме, ако трябва, за да получаваме. 
Рядко сме откровени с тези около нас, а още по-рядко и със 
самите себе си. 
 Как тогава да бъдем откровени с Бога и да не се изкушим да 
му поискаме нещо.?! 
 И забравяме да благодарим и за малкото , което 
имаме, да не искаме , а да даваме, като „левицата ти не узнае 
какво прави десницата ти;” 
З ащото нашите небесни покровители знаят какво 
искаме, още преди да сме го изрекли. 
 Трябва да вярваме, че някой ни закриля, защото 
вярата предхожда чудото и ако продължаваме да вярваме , 
чудеса ще има!  
 
Мирослава Шумова  
11 а клас,проф. „Икономист-мениджър” 
ЗПГ „Климент Тимирязев”гр. Сандански 

Нашите небесни покровители 
ПЪРВО място на Седмия националния конкурс "Бог е любов" през месец май 

Николай Попов 12 в клас и Рени Михайлова 11 в—ВТОРО 
място, получено на Национално състезание по 

арaнжиране в гр. Плевен 

Мария Сугарева и  
Малина Стойчева  
от 12 е клас — 
участвали в 
национално 
състезание по 
сладкарство  
гр. Шумен  
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 Джуниър Ачийвмънт World-
wide е най-старата и най-бързо 
развиващата се организация в света, 
която е изградена на основата на 
партньорство между бизнеса и 
образованието. 
 Създадена в САЩ през 1919 година, 
сега Джуниър Ачийвмънт предоставя 
възможността на ученици от 113 страни от цял 
свят да се запознаят със света на икономиката 
и бизнеса, помагайки им да развият своя 
потенциал  
 Посредством Джуниър Ачийвмънт 
ученици от гимназиалния курс в България 
изучават основите на пазарната икономика, 
създават и управляват свои ученически фирми 
и премерват силите си в местни, национални и 
международни състезания по компютърни 
симулации за управление на фирма, фондова 
борса, бизнес етика и др. 
 Посещението ни в тази програма беше 
по повод Национално състезание "Най-добра 
учебна компания на България" 2008, която е част 
от европейския  конкурс на Джуниар Ачийвмънт 
Янг Ентърпрайз в партньорство с Европейската 
Комисия. То се проведе на 16.06.08г. в хотел 
Радисън, гр София. Участие взеха ученици от 
цялата страна. които самостоятелно,  с по-
мощта на своите учители представиха своите 
фирми с изключително впечатляващи идеи за 
различни видове предприятия. 

 Над 40 учебни компании се 
конкурираха за единадесети пореден път за 

България”.  
 Най-добрите три учебни 
компании презентираха пред 
жури и публика предлаганите от 
тях продукти или услуги на 

специално изработени щандове. Журито 
имаше възможност да оцени реалните бизнес 
принципи, които са движили фирмите, и дали 
са провокирали чувство за максимална 
конкурентност у кандидат бизнесмените 
Голямата награда отиде при учебна компания 
Bio World от Пловдив.  
 Състезанието „Най-добра учебна 
компания” е създадено, за да мотивира 
младите предприемачи да продължат идеите 
си, да инвестират и да се превърнат един ден 
в успели бизнесмени. Пример за успешна 
учебна компания, която успява да пробие на 
пазара, е българската фирма JT Company, 
специализирана в услугите на уеб дизайна, 
уеб хостинга, изграждането на мрежи, 
компютърния тунинг. Създадена от 8 ученици 
през 2003 г., днес тя е една от най-големите и 
успешни български ученически фирми, с 
множество национални и международни 
отличия. 
 Нашето посещение беше с цел да се 
запознаем с тази програма, да натрупаме 
информация и идеи за предстоящтото 
предприятие, което ще се оформя в нашето 
училище от нас и наши съученици.  

       Спорт в училище 
 
 Отново време за турнири в нашето училище. Както всяка година, така и тази в нашето училище 
се проведоха турнири в различни дисциплини на спорта. Първо започнаха турнирите по бадминтон. Там 
се явиха няколко ученички, желаещи да покажат своите способности. Всички взели участие показаха, че 
могат да се борят, но безспорен победител, без нито една загуба беше ученичката от IX “a”  Даниела 
Карабелска, след нея на второ място се класира ученичката от IX”б”   Стефка Смилкова, а на трето с много 
усилия бяха класирани ученичките от   IX “a”  Димитрина Смилкова и Мария Иванова. Всички те бяха 
наградени с грамоти за изявата си. 
 В турнира по волейбол желаещи при момчетата не липсваха. Всички отбори се постараха да 
покажат способностите си. Едни бяха по-добри други не чак толкова, но какво да се прави не може 
всички да са на върха. 
 При момичетата нямаше много отбори, които да покажат своите способности, но пък финалния 
мач беше с много емоции. На финал игра отбора на XII “e” специалност „ Хлебар-сладкар” и отбора на IX 
“a”  специалност „Селски туризъм”. Играта беше много оспорвана, отборите вървяха на едно, играха се 
пет гейма и точно този пети гейм беше решаващ. В него IX “a”  спечелиха първото място и бяха наградени 
с грамота за първо място. 
 Ученици, приветстваме Ви да покажете способностите си, защото един ден те ще значат много за 
вас. 

Димитрина Смилкова  IX “a” 

Ние се учим от най-добрите 

Евелина Николова и Елена 10 в клас 



Проверете какво означава всяка 
първа буква от трите ви имена:)))  

А - сила и власт; 
Б - способност да се изпитва големи 
чувства; 
В  -  непостоянство, липса на 
системност; 
Г - тайнственост; 
Д  -  общителност, умение да 
привличате хора 
Е - способност да се мобилизирате, 
жизнеустойчивост; 
Ж - неувереност; 
З - склонност към съмнение, 
неудовлетвореност, материални 
трудности; 

И - впечатлителност, напрежение; 
К - големи изисквания и нервозност при тяхното постигане; 
Л - мелодичност, логика, голяма изобретателност; 
М - Трудолюбие и педантичност; 
Н - голяма енергия и творчески амбиции; 
О - голяма емоционалност, тайнствени вълнения;  
П - скромност, дистанция в отношенията с хората, самотност; 
Р - постоянно напрежение, силна емоционалнст  
С - чести депресии, нервозност, подтиснатост; 

СИВИ оОчи - са влюбени натури, амбициозни с желание да постигнат висока 
кариера, общественото признание и материални придобивки. Сивооките господа 
могат да бъдат понякога студени, рязки, властни и никога сантиментални. 
 
СИНИ очи - те са с богато въображение и фантазия, артистични, обаятелни, 
контактни. Често правят щедри и благородни жестове към околните. Характерът им е 
открит, прям и с чуство за хумор.  
 
КАФЯВИ очи - те са спокойни, решителни, целенасочени и уравновесенилМежду 

кафявооките господа се срещат доста хора на науката и въобще представители на интелектуалния труд. 
 
ЗЕЛЕНИ очи - те са изключително пробивни хора, надарени с блестящи способности. Имат труден характер и уважанат 
само преуспелите хора. В професията и в личният живот непременно са лидери. 
 
ПЪСТРИ очи - те са добродушни, веселяци, симпатяги. Имат навика да преувеличават и да послъгват.  Не са егоистични 
и винаги ще направят услуга на всекиму.  
 
ЧЕРНИ очи - те са страстни, чувствителни, огнени Предпочитат самостоятелна работа без началници и често имат 
проблеми с закона. 

Какъв си според……. Цвета на очите ти???!!! 

  
Ф - нежност, умение да се приспособявате; 
Х - непостоянство на чувствата, сексуални 
проблеми; 
Ц - склонност към външни прояви на вътрешни 
преживявания; 
Ч - вярност; 
Ш - ревност, безкомпромисност; 
Щ - развити интелектуални способности, 
отмъстителност; 
Ю - големи амбиции, липса на системност; 
Я - интелигентност, творчески способности. 
.   
     

Виц на броя !!! 
Рибар се връща със 
семейството си от риболов и 
го питат:  
− Ус п еш е н  л и  б еше 

риболова?  
− Да, тъщата се удави!!! :) :) :) 
 

Страницата изготви: Жанета Христова  X “в” 
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 Стр.6                                      СМЯХ                        Компютърно атение  - Брой 4 

Компютърно ателие 

УЧЕНИЧЕСКИ ВИЦОВЕ 
Студент бездомник -Студент праща спешна телеграма на баща си:  
- Тате, спешно пращай пари! Останах на улицата!  
Бащата отговаря:  
- Внимавай да не те сгази някоя кола!  
Подпис с кръстче -Татко, защо се подписваш в бележника с кръстче? Нали 
не си неграмотен?  
- Не искам учителят да помисли, че грамотен човек може да има такова 
дете 
Поправителна сесия -Поправителна сесия. Доцентът къса студент за трети 
път: 
- Но защо не учите?! Все пак никой не е умрял от учене? 
- Знам, но по-добре да не рискувам...  
Очите са по-напред от ушите -Учителката пита Иванчо: 
- Иванчо, защо първо виждаме светлината, а после чуваме звука?  
- Ами. . . защото очите са по - напред от ушите!  

Гатанки 
1. Музикално растение с 
три букви. (боб) 
 2. Мъничко, черничко с 
малко червеничко. 
(мравка с разбит нос) 
 3. Бяло море със 
зелени корабчета. 
(таратор) 

Аз, животното! Зайци-самоубийци или няколко 
интересни начина да се 

самоубиеш. 

От двете цветя в къщи едното 
да смачкаш, а другото да 

опасеш. 
Специална подборка за 
дамите с руси коси 

ХУМОР 

 
1. Защо блондинките си слагат перде 
на монитора? 

Защото пише WINDOWS 
 
 
2. Две блондинки седят в кафене и си 
говорят за тяхна приятелка /също 
блондинка/. 
- Чу ли, бе, муцка, Деси се удавила 
лятото на морето? 
- Как така, ма? 
- Ми ходила на пристанището и 
паднала от кея във водата. 
- Ми тя нали можеше да плува? 
- Можеше, ама някой бил сложил 
табела “Плуването забранено”. 
 

 
3. Една блондинка за пореден път бива 
скъсана на изпита по кормуване. С 
досада пита своя инструктор този път 
защо. Той отговорил: 
- Сгазихте 5 души. 
Блондинката ядосано отвърнала: 
- Кажете ми колко души трябва да сгазя, 
за да изкарам книжка? 
 
4. Как да накараш хората да спрат да те 
юркат да се жениш? 
- Старите лели на всяка сватба постоянно 
идваха при мен и ми повтаряха, ръгайки 
ме в ребрата - “Ти си следващият”. Но те 
спряха, след като аз почнах да им казвам 
същото на всяко погребение. 
 
5. - Защо пак си идваш пиян? - крещи 
жена на мъжа си. 
- Ама, че си и ти! Идвал съм си… Не видя 
ли, че ме носеха. 

 
6. Интервюират жената на 
програмист: 
- А той, как Ви свали? 
- С FlashGet… 
 
7. Ние си имаме нова кола - хвали се 
Иванчо в училище.  
- Каква?  
- Още не съм я видял. Татко цяла нощ 
я боядисва в гаража и пренабива 
номера.. 
 
8. Един мъж замечтано казал на жена 
си: 
-Искам да отида някъде, където никога 
не съм ходил и да направя нещо, 
което никога не съм правил!!! 
Жената казала: 
-Иди в кухнята и измий чиниите! 
 
Подбор—Даниела Карабелска  
IX “a” клас   


