брой 2, март 2018 г.

Подай ръка
Вестникът е издание на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език
„Михай Еминеску“, гр. София

Великден и ние
„Ако няма любов, нищо не съм.“
(Послание на апостол Павел)
Животът на Исус и неговото учение разделят
човешката история и летоброенето на две - преди и
след Христос. Формирайки морала, ценностната
система и културните традиции на човешките
общества християнството и християнската етика
оказват мощно въздействие върху живота и историята
на човечеството. Основните принципи на учението любов към всички и всичко, смирение, милосърдие,
опрощение, духовна сила и благост - поставят
началото на най-масовото и най-хуманното
религиозно учение в човешката история.
Думата религия е латинска и в най-прекия
смисъл означава „тачене“, „грижа“, „съвестност“.
Означава още „отнасям се към нещо с особено
внимание“, а също и - обвързване, задължение.
В навечерието на Възкресение Христово да си
припомним удивителните послания на апостол Павел
към солуняни: „...Молим ви още, братя, увещавайте
безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте
слабите, бъдете търпеливи към всички. Внимавайте
никой да не връща никому зло за зло; но всякога
търсете доброто един на друг и на всичките. Винаги се
радвайте. Непрестанно се молете. За всичко
благодарете, защото това е Божията воля за вас в
Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчества не
презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто.
Въздържайте се от всякакво зло.“
Продължава на стр. 3

Уважаеми ученици, колеги, приятели,
Годината е в своята прелест. Ухае на
пролет. Мамят с пролетната си роса и свежест
утрините. Птичи песни ни поздравяват рано
сутрин. Буйна, животворна и вдъхновяваща,
пролетта пробужда и нашите души, за да ни
покори със силата на красотата си. И за да ни учи
на любов, почит и състрадание към света, към
човека, към земята - всеки ден.
От нас зависи дали животът ще е щастлив
- красив, хармоничен, без болка в душите, без
завист, без битки за надмощия и богатство. Ще
опазим ли тази красота, която ни вдъхновява и ни
прави по-богати и по-щедри душевно?!
Бъдете здрави. Живейте красиво.
Бъдете добротворци. Дарявайте радост.
Честита пролет!
Н. Тасева,
директор

Молитва
Господи, направи ме оръдие
на твоята благодат.
При омразата, нека посея любов;
при обидата - прошка;
при съмнението - вяра;
при отчаянието - надежда;
при тъмнината - светлина;
при тъгата - радост.
О, Божествени Господарю,
благослови ме
не да търся утешение,
а да утешавам;
не да бъда разбран, а да разбирам;
не да бъда обичан, а да обичам;
Защото, давайки,
получаваме;
Защото като прощаваме,
биваме опростени;
И защото умирайки,
се раждаме за вечен живот.
Свети Франциск Асизки
(1182-1226)

в. Подай ръка

Да четем заедно

(Продължение от брой 1/2017 г.)

Беше първата прочетена книга, но не и последната. Наскоро чух, че Андерсен трябва да бъде
забранен като автор, неприемлив за деца. Така се получи и с ,,Пипи Дългото чорапче”, също моя
любима книга от детството. Дали точно ,,Пипи Дългото чорапче” е книгата, която се нуждае от
корекции?
-

Ти много хубав принцес – рече той.
Аз съвсем немного хубав бял принцес - отговори Пипи на развален корекоредутски. – Аз
съм си просто Пипи Дългото чорапче и повече не ме е грижа за тоя трон.
И мен не ме е грижа коя е Пипи, книгата е превъзходна.

Сигурна съм, че не само аз мисля така. За себе си още тогава, четейки Андерсен и плачейки за
Малката Кибритопродавачка, стигнах до едно много важно откритие.
Книгите ми помагат да открия и по-лесно да се запозная със света, който ме заобикаля. Да разбера
кои са истинските ценности в живота. Че светът не е устроен само от добро или зло. Светът е
устроен така, че ако не се бориш, няма да успееш. Хората са различни и по цвят, и по
националност, и по възгледи. Никой няма право да съди другия, освен ако действията му не
застрашават нечий живот.
Всичко, което прочетох в първата си книга, а впоследствие в многото книги, които ми минаха
през ръцете, разбрах няколко неща. Книгата обогатява, книгата дава знания, кара те да мислиш,
да търсиш изход. И в това се крие отговорът на краткия въпрос: Защо четем?
Няма значение какво четем, важно е да се чете, беше казал един велик български поет - Христо
Фотев. Всеки има различни предпочитания. Едни харесват историята, други психологията.
Някои се вълнуват от фантастика или стихове.
Но всеки прочетен ред кара мозъка да се замисли, да работи и да трупа знания. Ако не тренираме
губим мускулна маса, така и ако не четем губим ценни мозъчни клетки, защото ставаме лениви.
Книгата ни помага и при комуникацията с хората, защото ни обогатява откъм речников запас и
нови знания.
Книгата е прозорец не само към света, а и към самия себе си.
Първото ми сериозно запознанство с книга за възрастни се оказа Стефан Цанев - ,,Български
хроники”. Когато за първи път прочетох тази книга (преди около две години), дълго след това
още бях под нейното въздействие. Царе, предатели, истини, истории.
Или както казва Стефан Цанев:
,,Едва ли има друг народ, който така слабо да познава своята история. А учебниците по история
са написани толкова скучно, сякаш авторите са имали едничката цел: да накарат българчетата,
още едва проходили, да намразят историята на своя народ. И за съжаление тази цел е постигната.“

Мария Борисова, ХІ клас
(Следва продължение)
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Великден и ние

(Продължение от стр. 1)

Но новият век на новото хилядолетие изправя човеците пред две
възможности - вяра-безверие. Сблъскват се две ценностни епохи. Поставят се
на изпитание изконни човешки опори, които трябва да се борят с мощния
вятър на промяната, с отстъплението и предателството, което винаги идва от
свои. Всичко, което християнска България е опазила през петте века робство,
е под угроза. Отхвърлили традиции и памет, прехласнати по блясъка на парите,
по измамното чувство за успех, което те създават у човека, ще устои ли вярата?
Ще опазим ли онова, което предците ни са завещали?
Още Платон и Аристотел твърдят, че не може да има народ, ако няма
религия. Христос препотвърждава думите на пророк Езекиил, според когото
невярващият народ „ще бъде и слабо царство“. А известният политолог
Збигнев Бжежински като че дава пример на казаното по-горе: „Комунизмът си
отиде, защото той проповядваше безбожие, а безбожието е обречено на
провал“. Има за какво да внимаваме, нали?
Великден е на прага ни. Да го посрещнем като християни - с любов, вяра
и надежда в сърцата. Да се поздравим с „Христос Воскресе!“ - „Воистина
Възкресе!“ и да възкресим доброто в нас.
Честито Възкресение Христово!

Знаем ли кой е автор на националния ни химн?
Мила Родино!

Неизвестното,
полезното,
интересното...

Десетилетие звучи тази песен. Кой е нейният създател? Роден е в Свищов в годините на османското робство.
Оттук започва детството на бъдещия композитор, поет и философ Цветан Радославов.
През 1885 г., скоро след Освобождението, Цветан Радославов учи във Виена. Живее скромно, мести се от
квартира на квартира. Бедността го подтиква към размисъл, а мислите и преживяванията далеч от дома - към
поезията. Един ден виенските вестници разнасят новината за тревожни събития в България. Сърбия заплашва с
война. Причината - съединението на Княжество България с Източна Румелия. Край границата е струпана войска.
Всеки час обстановката се променя. Българите се събират във виенските кафенета, обсъждат обстановката в
България, но време за губене няма. Родината има нужда от тях. Цветан не се колебае - присъединява се към
доброволците.
Първият ден на октомври 1885 г. Младите българи тръгват към България с едно старо дунавско корабче. В
първа класа на кораба пътува и друга група студенти - онези, които само след няколко дни ще залегнат в окопите
и ще стрелят срещу тях, срещу отечеството ни. Отекват стари сръбски песни. Българите са смутени и угнетени може би настъпва краят на една изстрадана свобода. Цветан Радославов се затваря в каютата си. Тук създава
първите стихове на песента. В съзнанието му зазвучава и мелодията му.
Текстът и музиката на песента се написани само на чернова, но младият родолюбец бърза да ги сподели с
приятелите си. Изсвирва мелодията на цигулката си, а другарите му подхващат и думите. Те са спонтанни, малко
тъжни, но изпълнени с обич към отечеството - „Мила Родино, ти си земен рай...“.
Цветан Радославов е учителствал в няколко софийски гимназии. Един от неговите ученици - акад. Петър
Динеков, ще произнесе с възторг: „Той беше последният енциклопедист! Ще го помним!“.
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„Народните будители и Аз“
Думата ни е за забравата. Онази забрава, която подтикна Иван Вазов да
създаде „Епопея на забравените“. И тази, от която днес ни боли.
Боли, защото сме наследници на голямо духовно богатство, завещано ни от
народните будители и защото сме на път да го заличим в душите си.
Витаят във въздуха тревожни въпроси: Ще се вгледа ли в себе си
българинът? Ще му заговорят ли гласовете на родовото минало, останали в
паметта на времето?
И още по-лошо. Ще има ли на кого да говорят тези гласове?
Проектът „Народните будители и Аз“ буди надеждата за ново
духовно възкресение и за една вяра, че бъдещето ни принадлежи. Бъдете с
нас, млади българи, за да уважим миналото, което е залог за бъдещето.
Бъдещето на всеки от нас и на майка България.

„В почитанието на едно честно минало
лежи семето на едно по-честито бъдеще.“
Петко Р. Славейков
„Когато е обезверен и
объркан в духовните си
ценности, българският народ
търси упование и надежда в
своето минало, във всички
морални и културни качества,
които носи в душата си.“
Стоян
Омарчевски

„Миналото, от което България е получила
струите на своя нов живот, е епохата на
Възраждането. В нея трябва да търсим
добродетелите на духа и волята, чрез
които българският народ възмогна над
трудностите на една малка държава и над
рисковете на една бурна история.“
Симеон Радев

Поклон на всички, които не се предават в битката за българската същина,
за да съществува въпреки всичко държавата на духа ни!
Заключителният етап на състезанието „Народните будители и Аз“ ще се проведе на 21.03.2018 г.
от 17:30 ч. в аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. Ще участват отборите на ІХ и Х клас. Патрони за учебната 2017/2018 година на тези класове са съответно княз Борис І и цар Симеон Велики.
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Национален календар
3 март
Навършват се 140 години от Руско-турската война. За нас, българите, трети март е въплъщение на
едно начало. На този ден бе направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха живота си
хиляди руски войни, хиляди опълченци, хиляди румънски и финландски войни.
Сан Стефано срути окончателно започналата да се пропуква стена, която отделяше България от
Европа.
Той постави началото на онази Трета българска държава, на която историята бе отредила да се намира
кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където сложно се преплитат интересите
на Великите сили. Нашата земя е напоена с тяхната кръв, с техните сълзи. Техните души ни приканват
към признание, почитание и уважение.
Поклон пред храбрите им дела, към безграничните им страдания и силната им вяра в бъдещето и във
всичко българско.
Честит празник!

Православен календар
Лазаровден
Лазаровден или Лазарица е християнски празник, носещ името на Свети Лазар. Лазар е символ на
здраве и дълголетие.
В едно село, близо до Йерусалим, живеел приятел на Исус - Лазар, който имал две сестри - Мария и
Марта. Когато Лазар умрял, те го погребали на третия ден от смъртта му и пратили вест на Исус Христос
за случилото се. Веднага тръгнал Исус с учениците си към селото на Лазар. Гробът бил в една пещера и
входът бил закрит с голям камък. „Махнете камъка“ - казал Исус на хората, а Мария възразила: “Господи,
но вече минаха четири дни откакто е погребан.“ Исус се помолил на небесния си отец, застанал пред
пещерата и извикал: „Лазаре, стани!“. И станало чудо - Лазар излязъл от гроба, той бил жив.
Лазаровден се празнува на осмия ден преди Великден. Поради това, че Великден се определя по
лунния календар, а не по слънчевия, Лазаровден се пада всяка година на различни дати, но винаги в
събота.
По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които се слагат на вратите. Момите,
наричани „лазарки“, се събират в дома на една от тях. След това пременени в традиционни фолклорни
носии, обикалят къщите на селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие, берекет.
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Цветница
Цветница е християнски, религиозен и народен празник, който се празнува както в православната,
така и в католическата и протестантската църква една седмица преди Великден, в неделята след
Лазаровден. Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая (Вайя), Куклинден или (в западните църкви)
Палмова неделя.
На този ден християнската църква празнува влизането на Иисус Христос в Йерусалим в дните преди
еврейската Пасха.
След като възкресил престоялия четири дни в гроба Лазар, Иисус Христос тръгнал за Йерусалим.
Когато наближил града с придружаващите го ученици, той пратил двама от тях в близкото село да му
доведат вързаната край селото ослица. Заръчал им, ако някой ги попита, да кажат, че е потребно
на Господ. Като разбрали, че ослицата е за Христос, никой не им попречил. Той я възседнал и така
влязъл тържествено в Йерусалим. Вестта за възкресението на Лазар вече го била изпреварила и хиляден
народ тръгнал към селото (Витаня), за да го посрещне. Виждайки в Иисус Христос Спасителя, хората
възторжено размахвали палмови клонки и хвърляли цветя в нозете му. Всички пеели: „Осанна!
Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев“. Фарисеите пък наредили на Христос да
забрани на народа да ликува, на което той отвърнал: „Казвам ви, че, ако тия млъкнат, камъните ще
завикат“. Шествието продължило от височината на Елеонското възвишение до Храма. Христос изгонил
оттам събралите се в двора му търговци и купувачи на разни стоки и извършил множество изцерения
на болни и недъгави хора.
На този ден в църквата се отслужва молитва и се благославят върбови клонки. Те се раздават на
вярващите и всеки ги отнася в дома си за здраве. Окичват с върбовите клонки портите. Сплита се венче
от осветената в църквата върба. Върбовите клонки символизират онези палмови клонки, с които е бил
посрещнат Иисус в Йерусалим. В този ден, който е през периода на постите, се разрешава риба.
Имен ден празнуват всички, които носят имена, произлизащи от цветя.

Великден
Звънят великденски камбани,
разнасят благослов,
далеч отеква бодър зов
на звуци разлюляни.
Прииждат в празнични премени
под Божия покров
жени, мъже - една любов,
с една надежда сгрени.
В ръцете светят вощеници,
в очите - чуден плам;
сами сърца им днес са храм.
Хр. Борина
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Ти

Аз

Топъл дъх топи снега,
а той бе бял, тъй нежен,
тъй лютив.
Мислено снежинките броя.
Докосна ли ги... срив.
Бял ли?
Не. Снегът е сив.
Сив е и светът.

Кашлица... и плач...
Цигарен дим... разруха.
В тъмата глуха чувам сън,
и болката, ... и теб.
Цигарен дим... разруха.
И твоите лъжи,
и истината в тях.
Кой съм аз?
Кажи! Кажи!
Пепел ли съм? ... разруха.

И ти снежинки си,
любима моя,
и моите ръце
бавно, бавно те топят.
И. А.

Топъл дъх...
Цигарен дим...
Тъмата глуха...
Черен туш - боя разлята.
И истината в твоите лъжи.
И. А.

Рими с бодли

Гатанки в рими

Технически век

Ъгъла на две ще разделиш,
ако правилно я построиш.
*
*
*

Отдавна съществуват автомати,
които карат нощния експрес,
откъсват точно зрелите домати
или подреждат ноти в си диез...

Функцията четна е само една,
знаеш ли коя е тя?
*
*
*

Настройва се планетата ни малка
изцяло на техническа вълна.
След някой ден
и свойта химикалка
с изящен прибор трябва да сменя.

Вадим тетрадки от нашите раници
и започваме да търсим граници.
С дума кратка бележат се те
и знаем я ний добре.
Ал. Евтимов

Така шедьоври само ще създавам!
И броят им
безкрайно ще расте...
Дано светът измисли дотогава
и прибор, който да ги прочете.
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Извънкласната ни дейност
На 08.02.2018 г. в ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ се проведе Ден на
природоматематическите науки. Бяха организирани демонстрации и бяха
представени проекти по химия, физика и биология. Проведе се състезание по
математика, което завърши с викторина. Знаещите и активни получиха
награди. Част от наградите ни бяха предоставени от Природен парк „Витоша“.
Ако Ви звучи интересно, заповядайте при нас през следващата учебна
година.

На 06.03.2018 г. ученици от ПГИИРЕ „М. Еминеску“ посетиха театрална постановка комедията „Тартюф“ от Молиер в театър „Българска армия“.

◊

◊

◊

Ученическият съвет организира на 06.03.2018 г. викторина на тема: „Какво знаем за
мартеницата?“. Участваха учениците от VІІІ, ІХ и Х клас. Надпреварата беше оспорвана, но
резултатите си останаха изравнени.

◊

◊

◊

На 08.03.2018 г. група ученици посетиха Министерството на външните работи. Поканата е
от страна на Дипломатическия институт. Поводът - Ден на отворените врати. Тема на
разговор с домакините - „Професията на дипломата“.

◊

◊

◊

На 15.01.2018 г. тържествено беше отбелязана 167-та годишнина от рождението на патрона
на Румънската гимназия Михай Еминеску. Тържеството се проведе в аулата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Поздравления поднесоха: Н.Пр. Йон Гъля, проф.
Димитър Веселин, д.ик. н. Янка Такева и други.
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