
   В живота на всеки един от 
нас има моменти, в които 
започваме да се питаме дали 
човекът, заради когото пепе-
руди пърхат в стомаха ни, има 
чувства към нас. Със сигур-
ност, щом се движим заедно, 
явно не сме си безразлични. 
Но какви чувства всъщност 
изпитва човекът, в който 
тайно сме влюбени? Дали сме 
само приятели, или имаме 
шанс за нещо повече? Този 
въпрос може да те накара да 
изкукуригаш. За да не се случи 
това, ние ще Ви дадем някол-
ко рецепти. Ето някои призна-
ци, по които бихте могли да 
разберете истинските чувства 
на обичния ви човек.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Тя те харесва, ако:
            се смее и на най-глупави-
те ти шеги;
        често ,,случайно“ те до-
косва;
     отговаря бързо/веднага, 
когато ѝ пишеш;
         се изчервява и не те гледа 
в очите;
    интересува се от твоето 
хоби, което е нестандартно за 
момичетата;

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥                             
Той те харесва, 
ако:
    поддържа постоя-
нен контакт с теб;
     споделя ти лични 
неща;
     намира повод да се вижда-
те;
   интересува се от мнението 
ти;
     постоянно ти пише;
     прави ти комплименти;

Тя НЕ те харесва, ако:
       не ти отговаря на съобще-
нията;
       отговаря ти с по една дума;
       не ти знае името;
        приказва ти за други мом-
чета;

Той НЕ те харесва, ако:
        не знае името ти;
        говори ти за друго момиче;
       не ти пише;
    не ти харесва снимките и 
постовете;
      държи се с теб като с прия-
тел;

Любовта на Тодор
към философията и 
литературата

Любов или приятелство

Има ли място вярата 
в съвремието ни?

Отбелязахме Деня
против насилие

Библиотеката на 
ПГАТ става център 

за ученически   
изследвания 

    С оборудване за провеж-
дане на научни изследвания 
ще бъде обзаведена библи-
отеката в училище. Изсле-
дователският кът в помеще-
нието ще разполага със 
STEM комплект за експери-
ментална работа, включващ 
компютри, интерактивен 
софтуер и различни сред-
ства за визуализация. 
Новата придобивка ще даде 
възможност на учениците 
да разберат как природните 
науки – физика, химия, био-
логия, че и география, си 
взаимодействат и се допъл-
ват една друга. По проекта 
ще бъде обогатен библио-
течният фонд със специали-
зирана и художествена 
литература, необходима на 
учениците за тяхната само-
подготовка. Те ще могат да 
четат и да подготвят 
домашните си в подходящо 
направено за това място. 
Предвижда се провеждане-
то на срещи с писатели и 
организирането на четения 
и рецитали. С цел формира-
не на интерес към книгите и 
на навици за четене по про-
екта Професионалната гим-
назия ще си партнира с биб-
лиотеката към НЧ „Брат-
ство-1884“. През настояща-
та учебна година там учени-
ците ще имат изнесени 
часове, тематични посеще-
ния и участия в конкурси.
   Средствата са осигурени 
по проект, който училището 
спечели към Националната 
програма за съвременна 
образователна среда.

Нестандартни фигурки от 
пластмаса украсиха фоайе-
то на училище по инициати-
ва на 9а клас, специалност 
„Селски туризъм“ в Светов-
ния ден на рециклирането - 
18.03.2021 г.
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     В забързаното ни ежедне-
вие и в материалния свят 
сякаш забравяме за нуждите 
на душата. Съвременният 
човек гледа на религията и 
вярата като на остарели неща, 
които са никому непотребни, а 
Библията за него е просто ми-
тологичен разказ. Всъщност 
както стомахът не може без 
храна, така и душата не може 
без вяра. Тя крепи човека в 
трудните моменти и прави жи-
вота му по-лек и по-поносим.
     Учениците от осмите класо-
ве в ПГАТ имаха открит урок, 
посветен на вярата, чрез кой-
то разбраха на достъпен за 
тях език учението на Светото 
писание. Теолог, литератор, 
психолог и заместник-дирек-
торът по учебната дейност на 
училището взеха участие в 
урока. Младежите разбраха, 
че Библията е книга на книги-
те не защото в нея се разказ-

ват интересни истории, а 
защото тя е своеобразен учеб-
ник, който ни показва правил-
ния път в живота. Учи ни на 
морал, смирение, доброта и 
отговорност. Интересно бе за 
нас да разберем, че християн-
ството, ислямът и юдаизмът 
имат общ произход, че Иисус 
присъства не само в Библията, 
но и в другите свещени книги.
  Сред най-важните уроци, 
които учениците разбраха, е, 
че религията не обременява и 
не задължава човека. Тя само 
му показва верния път. Дали 
ще тръгнеш по него, си е твой 
личен избор. Истинността и 
силата на написаното в тези 
книги остават непроменени 
през хилядолетията. 
    Урокът протече като диску-
сия, а не като суха лекция, 
затова учениците се запалиха 
да разберат Божието слово.

   На 24 февруари отбелязахме 
Световния ден на розовата 
фланелка, известен и като Ден 
против тормоза в училище. 
Фланелката и цветът симво-
лизират неприемането на 
тормоз и насилие сред учени-
ците. Инициативата започва 
през 2007 г., когато две мом-
чета в Канада застават зад 
гърба на свой съученик, който 
бил тормозен, защото дошъл 

на училище с розово поло. 
Двамата решават да подкре-
пят приятеля си като купуват 
розови тениски и на следва-
щия ден ги раздават на 
всички в училище. Мнозина 
пожелали да се включат в 
акцията и така за един ден 
гимназията им порозовяла. 
   Ние в ПГАТ "Цанко Церков-
ски" показахме също, че не 
толерираме тормоза и насили-

ето в училище или извън него. 
Учениците се наредиха в огро-
мно сърце в училищния 
двор, след което пуснаха 
розови балони във въздуха. 
Целта беше да се покаже, че в 
нашето училище има разбира-
телство между момчета и мо-
мичета с различни интереси от 
различни класове и от различ-
ни етнически групи. Всеки 
искаше да вземе участие в 

голямото сърце, 
за да покаже, че 
ние от Профе-
сионалната гим-
назия бием с 
един пулс– пулса 
на разбирател-
ството, прием-
ствеността и лю-
бовта.
  "Агресията 
ражда агресия, а 
любовта – 
любов!“

  Философията и литературата 
са двете любими дисциплини 
на Тодор Иванов от 12 А клас, 
специалност „Селски тури-
зъм“. Той е създател и адми-
нистратор на фейсбук група, 
носеща името „Философия и 
наука“. В нея млади хора от 
цялата страна дебатират по 
различни интересни екзистен-
циални теми. Похвално е, че 
младежите в днешно време се 
интересуват от неща, по-въз-
вишени от последния модел 
телефон или някоя видеоигра. 
  Тодор очаква излизането на 
резултатите от областния кръг 
на олимпиадата по филосо-
фия. Надява се да е сред кла-
сираните за националния 
кръг. Младежът обича да 
пише стихотворения и есета на 
различна тематика. В литера-
турата и философията го при-
влича това, че винаги може да 
се каже нещо ново, че няма 
грешен отговор. Всеки отговор 

е възможен, стига да бъде 
обоснован. 
  Момчето обича да поглежда 
нещата от различен ъгъл и да 
разсъждава. Той не спира да 
предизвиква съзнанието си, 
иска да види докъде то може 
да стигне и колко нови неща 
може да научи. 
  Стихотворения започва да 
пише преди около две години. 
Началните му творби били ху-
мористични и ненатоварващи. 
Впоследствие младият поет 
задава по-сериозен тон на 
произведенията си, 
които все повече за-
почват да се харес-
ват на неговите чита-
тели. Водещото в ли-
риката му са собстве-
ните чувства, поро-
дени от дадено пре-
живяване. Сред 
някои от любимите 
произведения на 
Тодор са „Кочо“ на 

Иван Вазов, „Прощално“ на 
Никола Вапцаров, „Джинове“ 
на Виктор Юго и др. 
  След завършването си Тодор 
иска да учи философия във Ве-
ликотърновския университет. 
Дейността, която развива, 
няма материална същност, но 
значението й е не по-маловаж-
но от това на нещата, които 
хората правят с ръцете си. 
„Всеки може да открие фило-
софия в живота си, но доколко 
той ще я разбере, е друг 
въпрос“, казва Тодор.

Тодор с г-жа Елиза Неждетова
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КОЙ И КОГА 
ПРАЗНУВА 8 

МАРТ? Ученически
бисери
 - Ученици, някой да 

отговори на въпроса?
- ....................

- Никой? Добре тогава 
почваме по азбучен ред, 

нека отговори: 
AngryKitty2008
☺☺☺☺☺☺☺

- Готов ли си за теста по 
история утре?
- Да готов съм!

- Какво приключва през 
1896?

- Приключва 1895!
- Да готов си!
☺☺☺☺☺☺☺

- Кристиян, спрегни 
глагола "Вървя."

- Аз вървя... аа... ти 
въъървиш... той върви...

- ПО-БЪРЗО ДЕ!
- Ние тичаме, вие тичате, 

те тичат!
☺☺☺☺☺☺☺

- Гошко, кажи честно, кой 
ти написа домашното?!

- Госпожо, честно - не 
знам!!! Легнах си рано!

☺☺☺☺☺☺☺
В час по химия:

- Илия, подай ми натрия.
- Na.

☺☺☺☺☺☺☺
Час по български:

- Госпожо, как се пише 
„сВерявам“ или „сФерявам“ 

часовника?
- Пиши курдисвам го!

☺☺☺☺☺☺☺
- Иванчо, можеш ли да 

кажеш някой нос на Черно 
море.

- Еми не.
- Браво, Иванчо! Шестица!

☺☺☺☺☺☺☺
По време на контролно 
учителката върви край 

чиновете:
- Май чувам гласове...!? 

Ангел:
- И баба така, но си пие 

хапчетата...

     Кога момичетата започват 
да празнуват 8 март? Любопи-
тен въпрос, който си задаваме 
всяка година на този ден. Нека 
да се върнем назад и да видим 
идеята за този празник? Той 
възниква като ден за между-
народно признаване на иконо-
мическите и обществените 
постижения на жените. Дотук 
няма и следа от романтиката, 
която влагаме днес. На този 
ден мъжете изразяват своята 
любов и уважение към жените 
с цветя и бонбони.
       Една шега гласи, че праз-
никът на дамите бил на 6 март, 
но докато решат какво да 
облекат, станало осми. Жените 

обичат този ден, защото той ги 
прави специални. Но ако 
мъжът прави една жена спе-
циална само веднъж в година-
та, може би трябва да му се 
напомня всеки ден.
     Преминавайки през различ-
на възраст, малките момичета 
стават жени и искат винаги да 
са специални. Възраст на 8 
март няма. Всички тогава са 
специални. Като че ли в Бълга-
рия традиционно го празнува-
ме като празника на мама. 
Забравяме, че е празник на 
всички жени. 
   Истината е, че жените не 
трябва да бъдат обсипвани с 
подаръци и внимание само на 
8март. Този празник ни напом-
ня, че жените трябва да бъдат 
обичани всеки ден, всеки час и 
всяка минута. Любовта, която 
получаваме от тях, е за всички 
и за всичко.

  Свобода и робство – никой 
не може да избере сам съд-
бата си, дали ще бъде свобо-
ден или ще бъде роб. Това 
не зависи само от нас, но и 
от държавата, в която живе-
ем – една държава може да 
бъде както зависима така и 
независима. Преди години 
дори и нашата родина е 
била под робство, но благо-
дарение на нашите деди 
сме станали свободна дър-
жава. Можем да кажем, че 
сме под робство дори, кога-
то ни е забранено да излез-
ем навън или да е наложена 
забрана над свободната ни 
воля. Ако сам не решаваш 
кое е добре за теб, ако не 
можеш да решиш какво ис-
каш да правиш със живота 
си и оставиш живота си в 
ръцете на някой друг, то 
така пропиляваме живота 
си, ставаме роби на този чо-
век и то не защото той го 
иска, а просто ние не знаем 
как да се справим и поглеж-
даме към някой друг и пра-
вим точно каквото и той. Но 
всеки човек е различен ако 
този, чиито стъпки следиш 
и искаш да си като него има 
една мечта, но ти не си 
щастлив от това, в което се 

   Професионална гимназия по 
аграрни технологии „Цанко 
Церковски“ е училище с авто-
ритет и не спира да го доказва 
с всяка изминала година. За 
това свидетелстват много-
бройните ученици, завършили 
с отличие, които са успели в 
живота и служат в полза на 
обществото. 
   Випуск 2013 г. с класен ръ-
ководител Цветелинка Гунева 
е явен пример за това. Те се 
отличават с всеотдайността и 
отговорността си, а учителите 
им ги помнят и до днес. 
     Госпожа Гунева разказва за 
тези ученици с гордост и дори 
вече да са възрастни хора, тя 
продължава да бъде до тях и 
да им показва правилния път. 
Изобщо не е преувеличено да 
ги наречем семейство. Когото 

тя говори за тях и прелиства 
книгата на спомените в глава-
та си, се вижда гордостта й. 
Такава гордост може да се 
види само в очите на един 
родител. 
      Разказа как, когато учени-
ците били на 16-17 години, тя 
им пуснала видео на виенски 
валс и толкова много им харе-
сало, че решили да го научат и 
изпълнят в Деня на традиции-
те. Подготвяли се с месеци, 
момчета и момичета работили 
усърдно, за да го научат, но за 
съжаление, празникът бил 
отменен. Естествено находчи-
вата учителка предложила 
идеята в програмата за изпра-
щането на тогавашния випуск 
да бъде включен и виенски 
валс. Всички момичета тряб-
вало да бъдат в бели рокли, 

както повелява дрескодът, и 
затова учителките проявили 
изобретателност – дали 
своите булчински рокли за 
този така бленуван танц. След 
дълго очакване и тежка под-
готовка в крайна сметка 
успели да изиграят своя валс 
в един дъждовен ден, който и 
учители, и ученици още 
помнят с радост. 
   По-късно седемнайсет от 
19-те ученици завършили 
университет и по-голямата 
част от тях се върнали тук, в 
Павликени. 
     Тази кратка история за един 
неразделен клас е сред много-
то примери, че ученици и учи-
тели в ПГАТ „Цанко Церков-
ски“ са едно голямо семейство, 
което държи един на друг и 
дава най-доброто от себе си.

превръщаш заради него, то 
чак тогава осъзнаваш, че си 
като роб, че не следваш 
своите мечти, не живееш в 
своя свят, а в нечий друг. 
  Роб можеш да бъдеш и в 
любовта - ако човекът до 
теб ти поставя граници, 
забранява, отдалечава те от 
това, което си всъщност. 
Ако не можеш да признаеш 
как се чувстваш, да кажеш 
на човека това, което те тре-
вожи, ако той е до теб само, 
когато всичко е наред и ти 
се страхуваш да кажеш 
нещо важно за теб, което 
той не счита за такова, то 
тогава също сме един вид 
под робство. 
  Ако искаме да бъдем сво-
бодна личност това, което 
ще ни отличава е изборът, 
който ще вземем сами – 
правилен или не. Пътят, 
който ще извървим сами – 
труден или не. Трябва да се 
докажем, да знаем какво ис-
каме да постигнем и да се 
стремим към това. Да мо-
жем да приемем съвети от 
някого, но не и да се оста-
вим в неговите ръце, все пак 
това е нашата мечта, наше-
то бъдеще и трябва да защи-
тим това, което сме постиг-

нали до дадения етап. Моя-
та първа цел след като 
завърша училище е да вляза 
в университет, да уча фото-
графия, защото това не е 
просто професия това може 
да се превърне в приключе-
ние. Да обиколиш света, да 
видиш нови места и да 
заснемеш всичко това. Ха-
ресвам тази професия, 
защото с фотоапарат мо-
жеш да уловиш тези момен-
ти, които не ти се иска да 
забравиш никога. 
  Когато следваме мечтите 
си и се борим за тях имаме 
вътрешна свобода и го осъз-
наваме, когато осъществим 
мечтата си ни обземат чув-
ства - удовлетворение, удо-
волствие, което изпитваме 
от това, което сме постигна-
ли. Когато се погледнем в 
огледалото и се замислим 
какво сме искали да постиг-
нем, за какво сме мечтали 
като деца.
  Можем да постигнем всич-
ко. Можем да сме свободни. 
Можем да сбъднем мечтите 
си и със всеки ден да се учим 
и да станем хората, които 
искаме да сме. Да бъдем до-
стойни българи.
Радимира Николова Xв клас 
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АПОСТОЛА
   Нашите съученици, настане-
ни в общежитието към учили-
ще, почетоха по подобаващ 
начин делото на Васил 
Левски. Заради призива да не 
се събират много хора на едно 
място поради противоепиде-
мичните мерки, те не присъст-
ваха на градската церемония 
по възпоменание, но отбеля-
заха 19 февруари. Чувството 

им за родолюбие пролича в 
табло със снимки и статии, 
свързани с Дякона, което 
самите ученици изработиха. 
Те си припомниха истории, 
стихове и разкази за живота, 
делото и гибелта на Апостола.
 Таблото е поставено във 
фоайето на пансиона, където 
всеки може да го види. Посла-
нието на родолюбивите 
младежи към сънародниците 
ни е Апостола на свободата 
бъде пример за всички нас и 
нека и днес да не забравяме 
заветните му слова “Дела 
трябват, а не думи!”.
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