
 Ако следите дейността на 
ПГАТ в социалните мрежи, 
Facebook, няма как да не ви 
прави впечатление много-
бройните коментари на един 
господин от Виетнам с името
Trần Hưng. Запитвали ли сте се 
обаче - кой е той?
  Господин Чан Хънг е пенсио-
нер и живее в град Туи Хоа. 
Баща е на две дъщери, които 
са вече инженери. В съзнател-
ните си и зрели години е бил 
учител, който е преподавал по 
селскостопанска техника. След 
натрупания опит се издига до 
директор на училището.
  Какво го свързва с България?  
  През 1974г. Чан Хънг заедно 
с още 50 негови съученици, 
биват изпратени от виетнам-
ското правителство в Бълга-
рия. Целта е да се обучат и 
придобият знания в сферата 
на селското стопанство. 
Всички виетнамски ученици 
сформират клас, който става 
част от училището в Павлике-
ни. През далечната 1974г. 
ПГАТ има наименование ТМСС. 
Гордост е, че една от основни-
те специалности „Механизация 
на селското стопанство“ и днес 

се учи и дава отлични 
кадри за нашето селско 
стопанство.
  Господин Чан и до днес 
пази прекрасни спомени 
за България, Павликени и 
ТМСС. Никога няма да за-
брави докато е жив бъл-
гарските хора, учителите, 
атмосферата и живота. 
Твърди, че българите са 
мили, културни, задружни 
и позитивни хора. За 
своите учители говори с 
много любов и уважение. 
Той казва: Учителите ни 
бяха много добри, бяха ни 
като родители. Много 
обичам моите спомени, 
учители и преживявания. 
Особено умиление в него 
предизвиква, че се е свързал 
със своята учителка София 
Петкова, която сега живее в 
град Левски.
  С хумористична нотка споде-
ля колко труден в началото е 
бил българският език! Труд-
ност, пот и мъка, но впослед-
ствие „виетнамците“ са го ус-
воили сравнително бързо и са 
постигнали много добри ре-
зултати. Младост, емоция, 
любов и обич, а най-много е 
преклонението пред българ-

ските му учители. 
  И  до днес, Чан Хънг говори 
български, обича българския 
фолклор, култура и история. 
Споделя, че със своите съуче-
ници, учили в ТМСС, си органи-
зират другарски срещи, на 
които си припомнят хубавите 
спомени. 
  Господин Чан Хънг с ностал-
гия казва: Съучениците все 
още са наоколо, но училището 
,,ТМСС“ е твърде далеч!…

     Депресията, за съжаление, 
е едно добре познато на 
днешните младежи състоя-
ние. За жалост, съвременният 
начин на живот постоянно ни 
кара да се срещаме с потиска-
щи хора и ситуации, които ни 
довеждат до тези „емоцио-
нални сътресения“.
   Как можем да разпознаем 
депресията? Чести физически 
симптоми на депресия са про-
мени в апетита или теглото, 
промени в съня, загуба на 
енергия, проблеми с концен-
трацията, че дори и необясни-
ми болки. Депресията е еле-
мент на нашата психика, 
който има за цел да ни 
покаже, че някъде в нас таим 
нещо, което ни дразни, потис-
ка и ни пречи да бъдем щаст-
ливи. А колко малко ни трябва 
да се усмихнем и да бъдем по-
зитивни.
   Как да се справим? Непра-
вилните начини, по които по-
вечето младежи се опитват да 
се справят с депресивните 
състояния са не посещаване 
или бягане от училище, бяг-
ство от вкъщи и злоупотреба с 
различни вредни вещества 
като алкохол и наркотици. 
Това определено не помага! 
Безделието, липсата на моти-

вация, грешните 
решения на „бързи 
обороти“ водят до 
още по-голямо за-
дълбочаване на проблемите. 
Хобито и удоволствието да 
правиш нещо с желание е 
един от начините за борба с 
това състояние. Още нещо - 
постарайте се да си намерите 
приятелска компания, в която 
да се забавлявате. Мислете 
положително и във всяко 
нещо търсете позитивната 
страна. Четете книги, напра-
вете си дневник, гледайте 
кино и театрални постановки, 
записвайте си всеки ден поне 
по три положителни неща, 
които сте преживели, осмис-
лили и развълнували. Дайте 
да помечтаем и още! Тъй като 
голяма част от нас живеят в 
къщи с дворове, нека дейст-
вието стане още по-качестве-
но. Започнете да работите в 
градината, в стаите или кон-
струирайте нещо.
   Ключът за победата е в щас-
тието! Затова правете неща, 
които ви правят щастливи, 
които ви дават удоволствието 
за екип, връзка и щастие за 
другите. Депресия ли е! Пра-
вете добро, усмихвайте се и се 
обичайте.

Във Виетнам пазят 
спомена за ПГАТ

Как да се справим с
        депресията?Нов интерактивен 

кабинет – технология, 
знание и инициатива 

в едно
  Технологиите доведоха до 
скорострелното развитие на 
света и всичко в него. С 
бясна скорост всичко се 
задвижи и промени. Смарт-
фони, летящи коли, машина 
на времето, а утре може и 
да сме новодомци на някоя 
нова планета.
   Образованието, медици-
ната и техниката са първи-
те, които трябва да се про-
менят. Преподаватели, да-
рители, родители, ученици – 
всички се отправихме в 
една нова и привлекателна 
област в нашия живот, 
която ни интригува и  въз-
действа по емоционален и 
технологичен начин. 
   Естествено нашето учили-
ще не може да остане назад 
и наскоро беше осъществен 
първият интерактивен ка-
бинет. Тя включва нови 
маси и компютри за всеки 
ученик, така също и 65 - 
инчов интерактивeн дис-
плей в помощ на учителя. 
Дисплеят и софтуерът са 
дарение от фирма  ,,Опти-
ком ООД“. Интерактивната 
дъска е универсална и с нея 
може да се преподава по 
всички основни предмети. 
По този начин се осъщест-
вява гарантиран достъп на 
всеки ученик до нея. Уни-
версалността на кабинета 
се допълва от интерактив-
ния дисплей, чрез който ще 
се преподава свободно по 
предметите и без трудности 
за учители и ученици.
   Проектът е приет и завър-
шен сравнително бързо, за 
по-малко от година. Тази 
нова традиция е възмож-
ност за все по – големи и ре-
ализирани изяви да реша-
ваме загадките на света и 
технологиите да ни помагат 
да ставаме все повече 
човеци. Не машините ще 
превземат човека, а чове-
кът ще използва машините 
за своето добро. 
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Поредна награда за ПГАТ! 
Нашето училище получи поче-
тен сертификат за своето учас-
тие в проекта ,,Партньорство 
за красива и чиста България“. 
Събитието, в което професио-
налната гимназия участва - 
,,Световен ден на рециклира-
нето“, цели да промени отно-
шението на хората към отпа-
дъците и за-
обикаляща-
та ни среда. 
Ние сме бъ-
дещето на 
света и 
затова е 
важно да ос-
ъзнаем, че 
той е жив 
организъм и 
трябва да го 

пазим като такъв. Участието 
на ПГАТ „Цанко Церковски“ в 
такива формати е залог, че 
възпитаниците развиват чув-
ството на любов и отговорност 
към околната среда. Чистотата 
и подредеността на двора и 
класните стаи доказват, че 
училището ни е пример в осъ-
ществяването на този проект.

  Всички ученици вече сме до 
болка запознати с дистанцион-
ното обучение. Вече повече от 
година ни се налага да прекар-
ваме учебните часове пред 
малките екрани. Привидно 
така имаме повече свободно 
време, заради факта, че не 
бием път до училище и не се 
занимаваме с извънкласни 
дейности в късния следобед. 
Но дали това дистанционно 
обучение няма да ни изиграе 
лоша шега? 
  Колкото и да си кривим 
душата, всички знаем, че този 
вид дигитално обучение не 
дава задоволителни резулта-
ти. Нищо не може да замени 
живия контакт. Факт е, че 
някои от учениците не приемат 
това дистанционно обучение 

на сериозно. Всъщност, за 
някои то си е една ваканция, 
отколкото учебен процес. 
Нивото на знание в страната 
спадна значително. Сега, това 
не смущава много учениците, 
защото всеки от нас си намира 
занимания, с които да си пре-
карва по-готино времето. 
Макар и сега да не отдаваме 
сериозно значение на неусвое-
ните от нас знания, то веднага 
щом се върнем в училище, 
рязко ще усетим тяхната 
липса. Тогава, каквито и зани-
мания да си намерим, няма да 
ни е толкова добре. 
   Вероятно върху главите ни 
ще се изсипе дъжд от стрели – 
двойки. Ще сме свидетели на 
апокалипсис - слаби оценки, 
лоши резултати, множество 

забележки, липса на мотива-
ция и ангажираност. Библей-
ския апокалипсис предвещава 
смърт и спасението е в молит-
вата и смирението. Училищни-
ят апокалипсис ще настъпи 
ако сме забравили да четем, 
пишем, решаваме задачи и 
казуси и показваме пълна не-
ангажираност. 
  Драги ученици, трябва да се 
стегнем, защото формулата 
две, две, две, може да се 
окаже да преповтаряме… Най 
– добре е да седнем, да за-
претнем ръкави, да се изпотим 
и да започнем да учим уроците 
си.
   Дерзайте и превърнете адът 
в рай!

ИДВА ЛИ АПОКАЛИПСИС  СЛЕД  
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

УЧИЛИЩЕ БЕЗ 
ОТПАДЪЦИ

г-н Чан заедно със съучениците си
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Ученик пита в аптеката:
– Имате ли нещо болкоус-

покояващо?
– А какво те боли?

– Засега нищо, но тате 
отиде на родителска 

среща..
☺☺☺☺☺☺☺

Ученик от пети клас си 
забравил вкъщи не само 
бележника, но и главата, 

за да не може учителката 
да се пошегува.
☺☺☺☺☺☺☺

Час по география.
Учителката:

- Мария, моля, посочи 
Америка на картата.

Мария:
- Ето тук.

Учителката:
- Браво. Сега ученици, кой 

откри Америка?
Учениците:

- Мария, госпожо!
☺☺☺☺☺☺☺
Учителката:

- Иване, стани и стой 
прав до края на урока!

- Ама госпожо, какво съм 
направил?

- Нищо, просто зад теб е 
Генко и ме дразни физио-

номията му.
☺☺☺☺☺☺☺

- Сине, едно гълъбче ми 
каза за контролното ти 

днес. Каква оценка 
получи?

- Мамо, защо не попиташ 
гълбчето?

☺☺☺☺☺☺☺
Съученици разговарят:
- Хеи приятелю защо 

плачеш?
- Ами сънувах, че учили-

щето ни изгоря.
- Спокойно това е само 

сън.
- Ама аз точно заради 

това плача.
☺☺☺☺☺☺☺

- Иванчо, къде загива цар 
Симеон Велики?

- На 65 страница, в 
учебника, горе вдясно.

☺☺☺☺☺☺☺

  С настоящата обстановка, в 
която сме повече от година, 
най-честите дрехи, които 
носим вече са или домашния 
анцуг, или пижамите. С огра-
ничаването на социалните 
контакти се ограничи и разно-
образието в гардероба ни. 
Дрехите за официални съби-
тия се превърнаха почти в 
музеен експонат. 
   Модата обаче не загина! Тя 
слезе от модните подиуми и 
маската стана най – модерният 
аксесоар в облеклото ни. Тя 
стана задължителен елемент, 
без който е немислима всяка 
комуникация. Модната индус-
трия превърна скучните сиви 
маски в произведения на изку-
ството. Днес можем да наблю-
даваме различни по цвят, 
форма, материя и големина 
маски. Дори по тях бяха изри-
сувани лица, фигури, граниче-
щи с извънземното…
  Българският фолклор също 
намери поле за изява и множе-
ство маски се покриха с разно-

образни шевици. Българската 
шевица в традиционните бъл-
гарски носии и костюми е едно 
от най-ценните ни достойнства 
и достижения в културно отно-
шение. Всички знаем за силата 
и вълшебството на тази орна-
ментика в живота, бита и исто-
рията на българина.
 Мартениците преповториха 
този мотив и българският 
фолклор засия с нова сила и 
национална гордост. Така, 
който се сдоби с тях се чувства 
двойно защитен, защото се 
пазеше от силите на злото, 
чрез мистиката на българската 
шевица.
  И ако в началото негодува-
хме, днес никой не би допус-
нал да бъде без маска – особе-
но със силата на българската 
шевица.

 Îáåäèíåíàòà Åâðîïà, 
Åâðîïà íà çíàåùèòå, ìî-
æåùèòå è òúðñåùèòå õîðà. 
Åâðîïà êàòî ìèðíà îáù-
íîñò, òàêà ñè ïðåäñòàâÿì àç 
Åâðîïà, â êîÿòî èñêàì äà 
æèâåÿ.
  Íèå, õîðàòà íà ñòàðèÿ 
êîíòèíåíò ñìå ñå äîêàçàëè 
êàòî ìíîãî ðàçëè÷íè è â 
ñúùèÿ ìîìåíò îáåäèíåíè 
íàöèè. Ñ ðàçëè÷åí ôîëêëîð 
è ñ  âñå òàêà ïúñòðè è çà-
âëàäÿâàùè òðàäèöèè. 
    Â äíåøíè âðåìåíà âñåêè 
å ãîòîâ äà òðúãíå çà ÷óæ-
áèíà, çàùîòî “òàì ñà 
ïàðèòå” è òàì èìà ðàáîòà, 
íî â ñúùîòî âðåìå íå çàáå-
ëÿçâà, ÷å â ðîäèíàòà ìó 
èìà íåäîñòèã íà êàäðè êàòî 
íåãî. Ñëåä 10 ãîäèíè ñè 
ïðåäñòàâÿì Åâðîïà îùå 
ïî-ðàçâèòà è ìîäåðíà ñ 
íîâè îòêðèòèÿ, ñ íîâè õîðà 
íà Ëóíàòà è ñ ìíîãî ñâå-
òîâíî ïðèçíàòè îòëè÷èÿ.
   Â ìîìåíòà ñòàíäàðòúò  
çà æèâîò â Áúëãàðèÿ å 
ìíîãî äîáúð, â ñðàâíåíèå ñ 
äðóãè áàëêàíñêè äúðæàâè 
èëè äúðæàâè îò Áëèçêèÿ 
èçòîê. Äî çàâúðøâàíå íà 
ñðåäíîòî ñè îáðàçîâàíèå, 
ó÷åíèöèòå ñå ðàäâàò íà 
áåçïëàòíî îáó÷åíèå. Â 
ìíîæåñòâî ó÷èëèùà ñå ðàç-
âèâàò Åâðîïåéñêè ïðîãðà-
ìè çà ðàáîòíà ïðàêòèêà â 

  В историята са останали 
много и най-различни прия-
телства: между народи - тро-
янците и тракийците, между 
видове – кучето и човека, 
дори и между анимационни 
герои – Маша и Мечока. Защо 
да няма и приятелства между 
училища?  
  Има и такива! ПГАТ ,,Цанко 
Церковски“ има свой добър 
приятел - Иновативна профе-
сионална гимназия по земеде-
лие „Тодор Рачински”, гр. Ге-
нерал Тошево. Това е учили-
щето, което изобрази на чино-
вете ликовете на видни бълга-
ри – творци, революционери, 
владетели - личности, свърза-
ни с историята на страната ни. 
И двете училища са иноватив-
ни по „ЕРАЗЪМ+“ и в недалеч-
ната 2019г., организираха съв-
местно работна среща за 

обмяна на добри практики. 
През пролетта на 2019г. екип 
посети град Генерал Тошево и 
гимназията с цел реализиране 
на Националната програма 
„Иновации в действие“. Целта 
беше да се подобрят образо-
вателните резултати, да се по-
вишат критичното мислене и 
творческите качества на уче-
ниците, също така да придоби-
ят умения за екипна работа.
     Както и при учителите, така 
и при учениците от двете учи-
лища се създадоха нови ис-
крени приятелски взаимоотно-
шения. Пожелаха отново да се 
видят, да разменят добри 
практики и продължат съв-
местните си проекти. Панде-
мията, не позволи през учеб-
ната 2019-2020г., а също така 
и тази година, да продължи 
съвместната дейност между 

училищата. Всички се 
надяваме, че до юни 
месец ще можем да се 
видим отново с нашите 
приятели от Професио-
налната гимназия по 
земеделие „Тодор Ра-
чински”, град Генерал 
Тошево.

÷óæáèíà èëè çà ïîäîáðÿâà-
íå íà ìàòåðèàëíîòî èìóùå-
ñòâî â ó÷èëèùàòà. È 
âñè÷êî òîâà ñå ïðàâè ñ öåë 
äà áúäå óäîáíî è ïðèÿòíî 
íà ó÷èòåëè è ó÷åíèöè, 
äîêàòî òå÷å ó÷åáíèÿò 
ïðîöåñ. Â ñòðàíàòà íè èìà 
ìíîãî óíèâåðñèòåòè ñ íàé- 
ðàçëè÷íè ñïåöèàëíîñòè è 
íàïðàâëåíèÿ, êîèòî ïîìàãàò 
íà ìëàäåæèòå äà ó÷àò è äà 
ñå ðåàëèçèðàò â òîâà, â 
êîåòî ñà íàé-ñèëíè. Çäðà-
âåîïàçâàíåòî íè å íà äîáðî 
íèâî. Èìàìå ñâåòîâíî ïðè-
çíàòè ëåêàðè, êîèòî ïðàê-
òèêóâàò ó íàñ èëè â ÷óæáè-
íà. 
   Äúðæàâàòà íè ñå ñëàâè ñ 
âåëèêà èñòîðèÿ, íåïîâòîðè-
ìè ïî ðîäà ñè ãëåäêè, ðî-
çîâîòî ìàñëî, ó÷åíèòå, 
êîèòî ñà ñå äîêàçàëè â 
öåëèÿ ñâÿò è îùå ìíîãî 
ïîâîäè, ñ êîèòî ìîæåì äà 
ñå ãîðäååì. Íå ñëó÷àéíî 
ìèíàëàòà ãîäèíà Ïëîâäèâ 
áåøå èçáðàí çà åâðîïåéñêà 
ñòîëèöà íà êóëòóðàòà. Èç-
êëþ÷èòåëíî êðàñèâ è äîáúð 
ãðàä çà æèâååíå. À Âàðíà 
- ìîðñêàòà íè ñòîëèöà å 
ïðåêðàñíî ìÿñòî çà ðàçõîä-
êà ïî âñÿêî âðåìå íà ãîäè-
íàòà. Òðÿáâà äà ñå ãîðäååì 
ñ òðàäèöèèòå, êîèòî ñà  îñ-
òàíàëè îò äåäèòå íè. Íÿìà 
äðóã íàðîä, êîéòî õîäè 

âúðõó îãúí è ñå õâúðëÿ â 
ëåäåíèòå âîäè. Òåçè ïðàç-
íèöè è ðèòóàëè ñà íè ñúõ-
ðàíèëè êàòî íàðîä ñòîòèöè 
ãîäèíè. Ôîëêëîðúò íè å 
ìàãè÷åí è òðÿáâà äà ïðî-
äúëæèì äà ìó ñå âúçõèùà-
âàìå è äà ãî ïðåäàâàìå íà 
ñëåäâàùèòå ïîêîëåíèÿ.
   Òðÿáâà äà îáè÷àìå ñòðà-
íàòà ñè, çàùîòî ñàìî òàêà 
ùå ìîæåì äà ñïå÷åëèì 
÷óæäîòî óâàæåíèå. Âñè÷êè 
èìàìå íåîòëîæíà íóæäà îò 
òÿõ è òðÿáâà äà ñå ñòàðàåì 
äà ãè çàïàçèì. Íàñëàæäà-
âàéòå ñå íà êðàñèâà Áúëãà-
ðèÿ. Ïúòóâàéòå è îïîçíà-
âàéòå ïðåêðàñíàòà íè 
ðîäèíà, à è öåëèÿ ñâÿò, 
çàùîòî îáîãàòÿâàíåòî íà 
çíàíèÿòà è êóëòóðàòà íà 
âñåêè ÷îâåê ñòàâà íå ñàìî ñ 
÷åòåíå, íî è ñ ïúòóâàíå. 
Åäíî å äà ïðî÷åòåø íåùî, 
à ñúâñåì ðàçëè÷íî å äà ãî 
âèäèø ñúñ ñîáñòâåíèòå ñè 
î÷è è äà ãî ïî÷óâñòâàø. 
Öåëèÿò íàðîä, öÿëàòà 
íàöèÿ òðÿáâà äà ñå îáåäèíè 
â èìåòî íà åäíà îáùà êàóçà 
è òÿ å äà íàïðàâèì ñâåòà 
åäíî ïî-ñïîêîéíî è ïî-
äîáðî ìÿñòî çà æèâååíå.  
Íå ñëó÷àéíî äåâèçúò íà 
íàøàòà ðîäèíà å „Ñúåäè-
íåíèåòî ïðàâè ñèëàòà“.

Èâà Ãóí÷åâà Õâ êëàñ

“Åâðîïà, â êîÿòî èñêàì äà æèâåÿ”

    Оператори и техници по про-
изводство на мляко и млечни 
продукти са едни от най-тър-
сените, но и в същото време - 
най-редки средни специално-
сти в България. Паралелката в 
ПГАТ е единствената специа-
лизирана в производството и 
обработката на мляко и 
млечни продукти на терито-
рията на Северна България. В 
момента, браншът страда от 
остра липса на такива специа-
листи. През 2020 г. със съдей-
ствието на управителя на 
„МИЛКИ ЛУКС“ ЕООД гр. Бяла 
Черква, се създава тази мо-
дерна за времето си паралел-
ка. В нея учениците придоби-
ват както теоретични, така и 
практически умения по отно-
шение на видовете млечни 
продукти, тяхната преработка 
и производство. С всяка изми-
нала година се добавят нови и 
нови тенденции в обучението, 
като най-новите са предмети-
те, свързани с функционалните 
храни и производството на 
пробиотици и пребиотици. Те 
са неизменна и най-важна част 
от производството на млечни 
продукти. От догодина ще 

бъде добавен и нов предмет – 
развитие на технологиите. 
Промените бяха направени 
благодарение на това, че Ми-
нистерството на образование-
то е проявило изобретателност 
и е позволило на учителите да 
вкарат в обучението предмети, 
които смятат за необходими. 
Учениците от ПГАТ в специал-
ността осъществяват практи-
ката си в предприятията 
„МИЛКИ ЛУКС“ ЕООД гр. Бяла 
Черква, „МУЛТИ ЗИМ“ ЕООД и 
„ДЕАРИ ФУУД“ АД гр. Севли-
ево. Предприятията работят с 
най-съвременните технологии 
за производство на мляко и 
млечни продукти. Учениците 
наблюдават част от процеса на 
стерилното производство и 
асептичното разфасоване на 
пресни млека. 
     В момента, се модернизира 
и лабораторията по микробио-
логия и физикохимия, като се 
закупуват модерни апарати за 
анализи на микроорганизми и 
електронни микроскопи. Все 
неща, които в научен филм 
може да ви бъдат обяснени, 
докато си пиете кафето с 
мляко сутрин. Оборудването 

ще помогне на учениците да 
разпознават видовете микро-
организми и да изучават мор-
фологията им. Определено 
това е специалност за хора, 
които се интересуват от биоло-
гията и проявяват разширени 
и задълбочени знания в тази 
област. От друга страна това е 
важна специалност за обще-
ството, без която българските 
предприятия не могат да из-
вършват никакви действия, 
свързани с млекопреработка-
та и производството на млечни 
продукти. Новата специалност 
и значението на млякото и 
млечните продукти за Бълга-
рия, представят ПГАТ „Цанко 
Церковски“ на високо ниво в 
цялата страна.


