
Всички ние сме били деца, 
дори и възрастните, макар и 
да не им личи. Както те са ста-
нали големи индивиди, така и 
ние ще пораснем и също ще 
станем такива. За да стане 
това, ние ще преминем през 
няколко етапа на развитие, 
които ще ни преобразят до 
една или друга степен. Един 
от тези етапи е пубертетът. 
Дотук нищо ново. Още от учи-
лище знаем, че през този 
период телата ни се променят 
и ние от весели и усмихнати 
деца се превръщаме в нацу-
пени, вечно мърморещи чич-
ковци и лелки. Друго обаче 
убягва на нас, родителите и 
учителите ни. 
През този период на промени 
в тялото в нас бушуват вся-
какви всевъзможни хормони. 
Те са виновни за рязката про-
мяна в емоциите ни.  Тези 
гадове ни карат да умираме 
от смях, а само след минута да 
ревем като магарета. Те са ви-
новни да се ядосваме за щяло 
и нещяло. В тази рубрика ние 
ще ви даваме съвети относно 
това как да се справяте с про-
блемните ситуации в живота 
на всеки тийнейджър. 
Първо искаме да ви кажем, че 
няма нищо неестествено и 
страшно.  С течение на време-

то ще изчезнат 
всички тези 
е м о ц и о н а л н и 
проблеми. Някои 
проблеми от юноше-
ския ни период 
могат да оставят тежки 
травми в нашето бъдеще. Но 
какво да направим, за да не се 
случи това? Най-важното е да 
запазим спокойствие и да от-
крием себе си. Да открием кои 
сме всъщност и да се научим 
да се самоуважаваме. Уваже-
нието минава през себеува-
жението. Трябва да открием 
кои хора са истински важни за 
нас и на тях да обръщаме 
повече внимание. За да сме 
психически здрави, най-ва-
жното нещо е да се научим да 
споделяме проблемите си. 
Нещо, което ни тежи, не 
трябва да остава неизказано. 
Препоръчваме ви да излеете 
болката си на най-добрия си 
приятел, на когото искрено 
вярвате. Ако нямате такъв 
или той не е наблизо, се уса-
мотете в някоя стая и си изго-
ворете всичко, което ви трево-
жи. Знайте, че днес най-често 
се тревожим за нещата, които 
утре няма да имат никакво 
значение за нас.
Нищо вечно няма на този свят, 
дори и проблемите.

  В предишния брой раз-
гледахме впечатляващата ис-
тория на Бойко Байчев и раз-
брахме за неговите мечти и 
цели в сферата на животно-
въдството. Добрите примери 
не свършват дотук. Днешните 
ни герои са двама верни прия-
тели, разбрали за идентични-
те си мечти и решили заедно 
да ги осъществят. Тях ги обе-
динява любовта към дървото. 
Те са Виктор Александров и 
Калоян Димитров.
  Виктор е на 20 години и 
работи в голям дърводелски 
цех, а Калоян е само на 17 

години и учи в Професионал-
ната гимназия по аграрни тех-
нологии в Павликени. В нача-
лото на 2020г. те решават да 
създадат своя работилница, в 
която да се занимават с един 
от най-старите и красиви за-
наяти в света - дърводелство-
то. Макар че работят заедно 
само от една година, за този 
период двамата младежи са 
направили щастливи доста 
клиенти. Момчетата разкри-
ват, че интересът и любопит-
ството към дърводелството 
са причината  те да решат да 
започнат да се развиват в 

тази сфера. На въпроса как ус-
пяват да направят всичко 
това предвид липсата на   пре-
дишен опит те отговарят, че 
всичко се дължи на техния 
силен мерак, на многото труд, 
усърдност и на старателното 
изучаване на всичко, относно 
дърводелството.
     Техните умения се проявя-
ват в добрите им творения. 
Виктор и Калоян се занимават 
с направата на кухненски и 
холни мебели, мебели за 
вграждане, дървени навеси, 
монтиране на дървена лампе-
рия , декоративни принадлеж-

ности за дома и 
градински мебели. 
Работата ги кара 
да усъвършен-
стват своите 
умения, свързани с 
използването на 
различни машини 
и ръчни инстру-
менти. Завбъдеще 
двамата смятат да 
усъвършенстват 
уменията си като 
се научат да рабо-
тят и с по-профе-
сионални  дърво-
делски машини. 
Доказателство за успешното 
им обучение ще бъде придо-
биването на така мечтаните за 
целта сертификати.
   Мечтата им е да превърнат 
хобито си в професия като 
създадат своя собствена 
фирма, с която да радват все 

повече хора.
    Всеки, който иска да разгле-
да техните  творения, може да 
го направи във фейсбук стра-
ницата им "Викториян".

Виктор  и Калоян 
обединени от любовта 
към дърводелството

Внезапни емоции

Още от самото си създаване 
в Професионална гимназия 
по аграрни технологии е за-
ложен заветът тук да се обу-
чават ученици, които да раз-
виват стопанството на Оте-
чеството. Смело можем да 
заявим, че вече почти век 
гимназията остава вярна на 
завета на предците ни. Вре-
мената от своя страна се 
развиват, а техниките се 
променят и модернизират с 
всеки нов ден.
 Това обаче не означава, че 
нашите ученици работят с 
конски впряг и дървено 
рало, както преди 100 
години. Напротив! Благода-
рение на дейното ръковод-
ство на нашата гимназия и 
на нейните незаменими 
партньори, Професионална-
та гимназия спечели проект 
за близо 80 хиляди лева по 
Национална програма на 
МОН „Осигуряване на съ-
временна образователна 
среда“, модул „Модернизи-
ране на системата на профе-
сионалното образование“. 
Новозакупената земеделска 
техника е на обща стойност 
около 62 хиляди лева. Сред 
новите придобивки можем 
да изброим: тороразпръск-
ваща машина за минерални 
торове, обръщателен плуг, 
окопен култиватор и свет-
линно табло с над 260 пътни 
знаци, с дистанционно упра-
вление. Това табло поставя 
нова ера в обучението на 
младите шофьори. Ако това 
не е развито, модернизира-
но училище, с непрестанен 
поглед в бъдещето, не 
знаем кое друго може да е!

Ние от ПГАТ изказваме 
искрени благодарности на 
нашите дългогодишни 
партньори за подкрепата 
през годините в областта на 
селското стопанство:
• ЗКПУ „Златен клас - 
Недан” с председател 
Георги Серафимов;
• „Рачев–2“ ООД с управи-
тел Христо Рачев; 
• ЕТ „Пламен Димитров - 
Деница 88“;
• ОК "Начало" с председател 
Иван Трифонов;
• ЗППК “Напредък” с. Батак 
с председател Петър Дими-
тров;
• „Карина-Донев и Доневи” 
СД с управител Николай 
Донев;
• „Агро-ГМ” ООД с управи-
тел Георги Мирчев;
• „Аритрейд“ ЕООД с 
управител Мирослав Мари-
нов;
БЛАГОДАРИМ ВИ !
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  Уважаеми читатели, ако сте 
чели предишния брой на вест-
ник ,,Жълтък“, то със сигур-
ност ви е направила впечатле-
ние статията за ,,МАЧА НА 
ВЕКА“. Нека разгледаме исто-
рията на играча на мача г-н 
Иван Ковачев. Макар и на 63 
годишна възраст, белокосият 
играч надиграваше умело 
някои от десетокласниците. 
  Господин Ковачев поставя 
началото на блестящите си 
спортни изяви, още когато е в 
6 клас като се класира на 
първо място на пролетния 

крос в Павликени. Тогава, 
надбягвайки всички, включи-

телно и местният 
любимец на публи-
ката, господин Ко-
вачев се влюбва в 
тръпката да се 
състезава и да 
печели. Пази и на-
градата си от 
тогава - книга с по-
желание. Спортна-
та му кариера про-
дължава, когато 
една година по-
късно той заигра-
ва в павликенския 
отбор за юноши - 
младша възраст. 
Поради добрите му 

умения след още една година, 
когато е в 8 клас, господинът 
започва да играе в отбора за 
юноши - старша възраст. В 
тази група той играе срещу 
отбори като ЦСКА, Разград и 
др. Пътят на нашия герой 
след 8 клас го отвежда в Ру-
сенския техникум по електро-
ника. В Русе участва в тамош-
ния крос като отново побеж-
дава и взема първо място. 
Играе за юноши - старша въз-
раст в ,,Дунав Русе“.  След 
като влиза в казармата започ-
ва да се занимава с различни 

спортове. Разбира се, и там не 
спира да играе футбол. След 
казармата се завръща в Русе, 
където започва да играе в 
студентския отбор и другия 
голям русенски отбор ,,Локо-
мотив Русе“. След като спира 
да играе в „Локомотив“, Кова-
чев се отдава на бурна фут-
болна кариера. Той играе в 
много отбори в различни на-
селени места, и така до 40-го-
дишна възраст, когато спира 
да играе професионално.
 Господинът споделя, че 
здраво тяло не се изгражда за 
ден или за месец. Предвид 
възрастта си, той все още 
бяга като млад жребец. За 
своята добра форма той за-
почва да работи още от юно-
шеските си години и продъл-
жава до ден-днешен. Ковачев 
споделя, че човешкото тяло се 
развива до 25 години като до-
тогава човек трябва да се 
отдава на стабилни трениров-
ки. Какво означава стабилна 
тренировка? Ковачев казва, 
че тя се познава по пулсира-
нето на мускулите – вечер, 
когато човек си почива. Прин-
ципите, които водят нашия 
герой през целия му живот 
във всяка една дейност са: 
много труд, висока отговор-
ност и благодарност.  Ковачев 
отправя послание към млади-
те спортисти като им казва, че 
добрият спортист трябва да е 
и добър ученик.

ИВАН КОВАЧЕВ
СЪСТЕЗАТЕЛНА
ТРЪПКА
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Ученически
бисери

Кой ток е променлив?
- Този, който е в конта-

кта…
☺☺☺☺☺☺☺

Откъде изгрява Слънце-
то? 

- Слънцето изгрява от 
гробищата, госпожа!

☺☺☺☺☺☺☺
Спартанците са купили 
троянския кон от град 

Троян!!!
☺☺☺☺☺☺☺

Каква според държавното 
си устройство е Бълга-

рия?
 – Велика!

☺☺☺☺☺☺☺
На запад Дунавската 

равнина граничи с
р. Тунджа, а не... със 

Странджа!
☺☺☺☺☺☺☺

Кои са символите на 
държавната власт?

- Бойко Борисов 
☺☺☺☺☺☺☺

Вие сега какво искате да 
ми кажете, че Африка не 

е на полюсите!?!?
☺☺☺☺☺☺☺

Какво е реторично 
възклицание?

- Възклицание, на което 
не търсиш отговор!

☺☺☺☺☺☺☺
Госпожо, може ли да 
повторите въпроса?

- Колко е вноса и износа 
на магданоза?
☺☺☺☺☺☺☺

В какво вярват протес-
тантите?

- В протестите!
☺☺☺☺☺☺☺

Математика без корен 
квадратен е като тара-

тор без краставици!
☺☺☺☺☺☺☺

Златният век на Бълга-
рия се свързва с:

 – България на три 
океана!

   Покрай корона епидемията и 
наложената карантина, пове-
чето от нас доста се обездви-
жихме и качихме някое из-
лишно килце. За да си върнем 
старата форма трябва малко 
да се попотим. Но къде като 
всичко е затворено? Най-до-
брият вариант е да поработим 

в градината като използваме 
добре познатите от време оно 
фитнес уреди като: мотика, 
лизгар, търнокоп и други. Ако 
живеете в апартамент и 
нямате градина, ето няколко 
основни упражнения за добра 
форма, които можете да на-
правите  у дома.

Лицеви опори - бутащо уп-
ражнение, при което тялото е 
поставено успоредно на 
земята и чрез сгъване и раз-
гъване на лактите се прибли-
жава и отдалечава от нея.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Клекове - това многоставно 
упражнение намира много 
приложения извън залата и 
ние като физически активни 
същества, постоянно клякаме 
(когато сядаме, когато се оп-
итваме да вземем нещо от 
земята и т.н.)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Коремни преси - класическа-
та коремна преса е многостав-
но, бутащо упражнение, нато-
варващо коремния пояс. Из-
пълнява се като едно от ос-
новните упражнения за из-
граждане на силна и стабилна 
коремна мускулатура.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Кофи - кофичките са упражне-
ние, използвано основно за 
увеличаване мускулната маса 
на гърдите и трицепсите. Из-
пълнява се на успоредка, стол 
или друг специализиран за 
“кофички” уред.

 За онези, които само са 
чували за това приложение, 
но не знаят какво представля-
ва, сега ще ви разкажем. 
ТикТок e онлайн платформа за 
видеосподеляне, нашумяла 
към 2018-2019 г. За този 
период платформата надми-
нава по популярност гиганти 
като YouTube, Instagram, 
Facebook и Snapchat. 
  Това изкушава много млади 
хора да мечтаят за бърза 
слава чрез публикуваните ви-
деоклипове. Съдържанието 
на клиповете, които същест-
вуват, е как някой танцува или 
прави някоя невероятна прос-
тотия. Хуморът, който царства 
в ТикТок,  не е  качествен, а е 
от онзи просташкия. Но нищо 
лошо няма дотук, публиката 
това търси. Ето няколко ста-
тистически факта за тази пуб-
лика: средната и възраст е 14 
години. Приложението има 
над 2 милиарда изтегляния. 
Хората, имащи го, прекарват 
средно 3-5 часа, гледайки 
клипове. 
   По принцип няма нищо лошо 

в едно приложение за видео 
клипчета. Лошото идва, 
когато тийнейджърите се об-
себят от него. Някой хора въз-
приемат ТикТок като най-ве-
ликата сцена за изява. Седе-
нето в изолация е накарало 
още повече юноши да се при-
вържат болезнено към видео-
платформата. За жалост обсе-
бените тиктокъри не виждат 
по-далеч от малките си екрани 
и често забравят за истинския 
живот. Именно те, изливайки 
цялата си злоба в приложени-
ето, не осъзнават какви 
травми могат да нанесат. 
  Вече има стотици регистри-
рани случай на починали или 
самоубили се хора заради 
ТикТок омразата, а това е 
нелепо. Но е факт.
 Дали това приложение е 
слава или порок за вас, не 
знаем.  ТикТок е просто едно 
развлекателно приложение, 
което може да е полезно, но и 
вредно. Всичко зависи от това, 
какво ще му позволим да 
стори върху нас. Каква слава 
може да добие един тийней-
джър от едно такова прило-
жение е трудно да се каже. 
Най-често отговорът е - ни-
щожна. Травмите, които всеки 
един може да нанесе, обаче, 
са необратими.

    Îùå îò äðåâíîñòòà ëþ-
áîâòà å îñíîâíà òåìà â 
òâîð÷åñòâîòî íà ïîåòèòå. 
Ñòèõîâåòå íà Ñàôî, Àðõè-
ëîõ, Àíàêðåîí è Àëêåé 
âúëíóâàò è äíåñ, ìàêàð è 
ñúçäàäåíè ïîâå÷å îò äâå 
õèëÿäîëåòèÿ.
 Çà åëèíèòå ëþáîâòà å äúë-
áîêà è ñèëíà ïðèâúðçàíîñò 
- íåïðåìåííî å ñâúðçàíà ñ 
ôèçè÷åñêî óñåùàíå - áîëêà, 
ïðèëîøàâàíå, òðåñêà. 
Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å ÷óâ-
ñòâàòà ñà åëåìåíòàðíè, èç-
ðàçÿâàíåòî èì - ñúùî, íî 
òîâà å íàïðàâåíî ïî ñâîå-
îáðàçåí è óäèâèòåëåí 
íà÷èí:
  „Ïîäîáíà áóðÿ…ðàçòúð-
ñâà äóøàòà ìè:
  òúé âÿòúðúò ïëàíèíñêè 
ñúáàðÿ äúáîâå…“
Çà ãúðöèòå áîãîâåòå âíó-
øàâàò ëþáîâòà - ñòðåëèòå 
íà Àôðîäèòà è Åðîñ ïîêî-
ñÿâàò ÷îâåøêèòå ñúðöà, 
âêëþ÷èòåëíî è ñúðöåòî íà 
Çåâñ. Ëþáîâòà å ëè÷íî èç-
æèâÿâàíå íà âëþáåíèÿ:
  „ …óìèðàì îò ëþáîâ: 
åäíî ìîì÷å
êðàñèâî ìè ïðàòè Àôðîäè-
òà, íåæíàòà.“
Àðõèëîõ ïèøå âåëèêîëåïíè 
ñòèõîâå çà ëþáîâòà. Êàêâî 
áîãàòñòâî íà áàãðè, êðàñêè 
è ðàçíîîáðàçèå íà èçðàçíè-
òå ñðåäñòâà! Êàêúâ óñåò 

    Всички знаем, че в история-
та няма ,,ако“. Макар и поняко-
га да ни се иска да предпола-
гаме: „какво би се случило 
преди години, ако…“,  всички 
наши предположения си оста-
ват само несбъдната измисли-
ца. Ние, като любители на ис-
торията, също знаем строгото 
правило, но в главите ни често 
се въртеше един въпрос: 
„Какъв ли щеше да бъде 
светът без Цанко Церковски?“ 
Светът най-вероятно щеше да 
си е същият, Земята пак щеше 
да си се върти, но със сигур-
ност околията и България 
щяха да бъдат други.
   Патронът на  нашата гимна-

зия е бил всестранно раз-
вита личност – политик, 
писател, общественик, 
драматург, учител, журна-
лист, краевед и още много 
други. От дотук изброено-
то разбирате, че един 
такъв човек няма как да 
не остави ярка диря на-
всякъде, откъдето е 
минал. Цанко Генов Бака-
лов, известен със своя 

псевдоним Цанко Церковски, е 
един от основоположниците 
на Българския земеделски на-
роден съюз (БЗНС). Който от 
нас е слушал внимателно в ча-
совете по история, знае за 
ролята на БЗНС в тогавашна 
България. Като политик Цанко 
Церковски бива също и наро-
ден представител в няколко 
Народни събрания. Заемал е 
министерски постове като: ми-
нистър на обществените 
сгради, пътищата и благоу-
стройството на България, ми-
нистър на железниците, 
пощите и телеграфите на Бъл-
гария, министър на просвеще-
нието, министър на обществе-

ните сгради, пътищата и бла-
гоустройството на България. 
  Творческата му дейност също 
е изключително богата. Не-
възможно е да изброим всич-
ките литературни произведе-
ния, написани от нашия 
патрон. Приносът му към бъл-
гарската литература без съм-
нение е огромен. Ако тук си 
мислите, че преувеличаваме 
нещата, искаме да ви попита-
ме дали помните детските пе-
снички от вашето детство като 
„Прела баба“ и „Зеленчуци 
който не яде“. Ако отговорът е  
„да“, знаете ли кой е техният 
автор? Това, разбира се, е ри-
торичен въпрос! Няма да ви 
чакаме да ни отговорите, а на-
право ще ви кажем - Цанко 
Церковски.
   В историята няма ,,ако“, но, 
ако Цанко Церковски не се 
беше родил, българската ис-
тория и литература нямаше да 
са това, което са днес.   
   Благодарим на нашата съу-
ченичка Александра Кирило-
ва от 10а клас за вълнуващия 
портрет на Цанко Церковски.

êúì êðàñèâîòî è èçÿùíî 
èçðàçÿâàíå! Áåçñïîðíî å 
âëèÿíèåòî ìó âúðõó Ñàôî, 
íî òÿ èçãðàæäà ñîáñòâåí 
ñòèë è êàòî íà÷èí íà èçðà-
çÿâàíå, è êàòî ñèëà íà ÷óâ-
ñòâàòà. Òÿ å åäèíñòâåíàòà 
ïîåòåñà, ÷èéòî òâîðáè ñà 
çàïàçåíè è äî äíåñ.
Ëåãåíäàòà ðàçêàçâà, ÷å 
Ñàôî ñå õâúðëÿ â ìîðåòî 
îò Áÿëàòà ñêàëà ïîðàäè íå-
ñïîäåëåíàòà ëþáîâ êúì 
„êðàñàâåöà Ôàîí“. Íàðè-
÷àò ÿ „äåñåòàòà ìóçà“. Ñú-
ãðàæäàíèòå é â Ìèòèëåíà 
é èçäèãàò ñòàòóè, ñåêàò 
ìîíåòè ñ íåéíèÿ ëèê. 
Ìîìåíòúò „òóê è ñåãà“. 
Ëþáîâòà å êàðòèíà, ôîòî-
ãðàôèÿ, çàñòèíàë ìèã, ïðå-
æèâÿâàíå, çàâëàäÿâàùî 
öÿëîòî ñúùåñòâî íà Àç-à. 
Ëþáîâíàòà ëèðèêà ïîâå÷å 
ñêðèâà, ïîâå÷å ïðåìúë÷àâà, 
ïîâå÷å îñòàâÿ âúîáðàæåíè-
åòî äà ñå ðàçâèõðè… Òÿ 
ïðîâîêèðà, êàðà íè äà ñú-
ïðåæèâÿâàìå, äà îòêðèâàìå 
íåùî çà ñåáå ñè â òåêñòà. 
×îâåêúò å ÷óâñòâà, òåðçà-
íèÿ, ñòðàõ - òå èìàò ñâîÿ 
äîì, êðåõêàòà è íåòðàéíà 
÷îâåøêà ïëúò.
Ëþáîâòà å áîëêà, ðåâíîñò, 
ìú÷åíèå, ñàìîòà, ðàçïàä, 
çàãóáà íà ñåáå ñè. Òÿ å 
åìîöèîíàëíîñò, èíòåëè-
ãåíòíîñò, ñàìîòíîñò. Íà 

Ñàôî ïðèíàäëåæè ñëîæíî-
òî ïðèëàãàòåëíî „ñëàäêî-
ãîð÷èâî“.
  „Åðîñ ìå ðàçëþëÿâà è 
ïîäêîñÿâà íîçåòå ìè íåó-
äúðæèìî, ñëàäêî-ãîð÷èâî, 
ïîäìîëíî ÷óäîâèùå.“
Ëþáîâòà å âúëøåáíàòà 
ïðú÷èöà. Òÿ äîêîñâà âñåêè. 
Ëþáîâòà ïðîìåíÿ è îáúð-
êâà. Ùàñòëèâè èëè ðàçî÷à-
ðîâàíè, âúðâèì íàïðåä è ÿ 
òúðñèì ïðåç öåëèÿ ñè 
æèâîò.
Ëþáîâòà íå òúðñè ðàâåí-
ñòâî, à ãî ñúçäàâà. Ëþáî-
âòà å ìîñò ìåæäó õîðàòà, 
äóõ è ïëúò â åäíî. Òÿ å 
ñâåòëèíà è ìðàê. Ãðÿõ è 
èçâèñÿâàíå â åäíî. Âñåêè 
èñêà äà áúäå îáè÷àí! Íî íå 
âñåêè å ãîòîâ äà ñå áîðè çà 
íåÿ. Çàùîòî ÷ðåç íåÿ ñå 
ïðå÷èñòâàìå è ñòàâàìå 
äîáðè. 
 Ñòèõîòâîðåíèåòî „Ëþáîâ“ 
íà Ñàôî å îáðàçåö íà åäèí 
çàãàäú÷åí ñâÿò, â êîéòî 
âñåêè èñêà äà ïîïàäíå. 
Çàòîâà: ÷åòåòå ïîåçèÿ è 
çíàéòå, ÷å òÿ îòâàðÿ ïúòÿ 
íà äîáðîòî, õàðìîíèÿòà è 
èçâèñÿâàíåòî.
Çàòîâà ïðîòåãíè ðúêà, 
âçåìè òîì÷åòî ñ ïîåçèÿ è 
ïîëåòè!

Áîðèñëàâà Áëàæåâà - 8â 
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