Професионална гимназия по транспорт

Брой 6, март/ април 2017г.

Ден на шегата
Ден на Земята
Ден на числото Пи

Ние – редакторите и всички трудещи се във вестика –
с огрооомно удоволствие и гордост отделяме първите
странички, които да посветим на постиженията, извоювани от
нашите съученици!
I място на Регионалното
състезание „Най-добър
Млад автомонтьор и
водач на МПС“, София

Ето го звездния отбор –
Мария, Никола, Трайко,
Кристиян и Тихомир!
Със зъби и нокти, с цената
на много усилия, падаха,
ставаха, учеха до
припадък, нооо...
спечелиха I място на
Регионалното състезание
за най-добър млад автомонтьор и водач на МПС.

Гордеем се с тях!

II място в Русе е наше!!!

Март и Април са месеците на мнооого награди за
нашето училище. Доказателство са и последните ни
награди – съучениците ни се представиха отлично на
Териториалното състезание на ученически екипи по
първа помощ. Класирахме се на I място по история на
Червения кръст и на III място (отборно)!

Браво, момчета!
Васил, Цветан,
Данаил и Христо!

Стискаме палци на Рая от 10б клас, която участва в
Националното състезание по литература – „Живеем в земята
на Ботев“. Рая участва със стихотворение, което ще
публикуваме след приключване на състезанието!
Рая, желаем ти много успех и никога
да не се отказваш от таланта си!

Георги Димитров от 8а клас
завоюва сребърен медал на
престижния международен турнир
по
таекуондо "Sofia open'', провел се
на 4 и 5 март 2017 г. в зала Арена
Армеец, София.
Горди сме да съобщим, че Георги
Димитров от 8а клас и Дилян Санчес от 10а се
класираха за Националния кръг на 33
олимпиада по техническо чертане, която ще
се проведе във Варна в края на април. Нашите
момчета успяха да преборят силната
конкуренция и спечелиха на Регионалния кръг
на олимпиадата.
Стискаме им палци и желаем късмет
в състезанието!
Трябва да поздравим за много доброто
представяне и Дамян Попов от 8 клас, който участва
в Националното състезание по английски език на
Longman Pierson!
Пожелаваме му успехи занапред, още много
състезания и отлични представяния!

На 1 март ние, българите,
връзваме преплетени конци,
червени и бели –мартеници, с
думите „Честита Баба Марта’’.
В древността червеният цвят е
символизирал Богинята майка
(раждането и смъртта).
Белият е бил символ на нейния
Син (Слънцето, отвъдният живот,
вечността). Стари източниците
описват как българите са били
окичвани с бели и червени
конци. Връзвали са им ги
техните ханове за повече здраве,
сила
и
дълголетие:
доказателство, че обичаят е
български.
Традицията да се подаряват
мартеници се спазва и до днес в
Румъния, Македония, част от
Гърция.
8 клас

Дори и на сън да ни бутнат, всеки знае какво изразява този
паметник! Той е символ на смело извоюваната свобода! На днешната дата
- 3 март, българите празнуваме най-големия национален празник в
съвременната ни история - Денят на Освобождението на България. По
повод Националния празник във всички градове в страната се
организират чествания и тържествени зари. А ето и няколко по- малко
известни факти:

Датата е избрана като подарък към император
Александър II
Подписването на Санстефанския договор през 1878 г. е осъществено
като своеобразен подарък от страна на руската дипломация към
император Александър II, който се възкачва на престола на 19
февруари 1855 г., а през 1861 г. на същата дата подписва декрета за
отмяна на крепостното право. У нас той е известен като Цар
Освободител.

От кога всъщност Денят на Освобождението е национален
празник?
Денят на Освобождението на България е националният празник
на България от 1991 г. Празникът на Освобождението на България - 3 март,
за пръв път се чества във Велико Търново на 19 февруари (3 март нов стил)
1879 г. Две години след Освобождението - през 1880 г., 3 март се чества в
София като Ден на възшествието на престола на император Александър II.
От 1888 г. празникът започва да се празнува като Ден на Освобождението на
България от османско владичество.
Кой е автор на трибагреника?
Знамето ни е в актуалния си вид официално
от Освобождението. В първата българска конституция,
приета на 16 април 1879, е записано: „българското
народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и
червен цветове, поставени хоризонтално.“
За първообраз на българския национален флаг се счита
знамето, ушито в румънския град Браила от 14годишната дъщеря на Иван Параскевов – Стиляна. То е
предадено на българските доброволци, участващи в
Руско-турската война. Цветовете на националния ни
флаг олицетворяват спомена за нашето минало и
същност. Бялото е символ на духа, мира и свободата и
не случайно е поставено на първо място след
Освобождението. В бойните знамена то по-малко
присъства или обикновено червеното е на първо място.
Зеленото се свързва с нашата природа – със зелените
ни гори и полета. А червеното е символ на кръвта на
загиналите за свободата на родината ни герои.

Прототип на
българското знаме

8 март - Световният ден на жената - е празник, на
който се празнуват постиженията на жените в
политическата, икономическата и социалната сфера,
отбелязва се миналото, настоящето и бъдещето на жените
по света. Празникът се чества от Организацията на
Обединените Нации, като в някои страни - Русия,
Армения, Азербайджан, Беларус, Украйна - този ден е
национален празник.
Интересното е, че идеята за празнуване на 8 март
се появява за първи път в началото на 20-ти век. На този ден
жените от всички континенти, често разделени от
национални граници, етнически, езикови, културни,
икономически
и
политически
различия,
имат
възможността да се обединят и да се припомнят
традицията, която представлява най-малко 90 години
борба за равенство, справедливост, мир и развитие.

В България 8 март първоначално се
отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през
1911, през 1915 е първото публично честване. Като
общо български празник Осми март започва да се
празнува след 9 септември 1944. Отначало по
предприятия, заводи, учреждения се правят
събрания, на които се отчита приносът на жените в
производството, културата, науката и обществения
живот. След 1960 г. честването взема особено широки
размери и става любим празник на жените от всички
възрасти. Отбелязва се и от мъжете - те подаряват
цветя на жените около тях - майки, съпруги,
приятелки, колежки. В някой страни се празнува
като еквивалент на Деня на майката, където децата
правят малки подаръци на майките и бабите си.
В Италия, за да се отбележи този ден,
мъжете подаряват жълти мимози на жените.
В Босна и Херцеговина, Бразилия,
Хърватия, Унгария, Македония,
Черна гора, Полша, Румъния,
България, Словения и Сърбия
продължава обичаят мъжете да
подаряват цветя на жените. В училище
децата често подаряват подаръци на
учителите си. В страни като Португалия
е обичайно вечерта на 8 март
жените да празнуват в женски партита
или вечери.

Числото ∏

Формули, формули, формули...числа... – за нас не
са никакъв проблем – ние сме истински математици! И като
такива се замислихме за едно мнооого харесвано и любимо
за нас число – числото Пи. Знаете ли какво открихме?! Че на
14 март се празнува Международен ден на числото Пи.
Това е един от най-необичайните празници - Световен ден
на числото Пи (International Pi Day). За първи път този ден се
отбелязва през 1988 година в научно-популярния музей
Експлораториум
в
Сан
Франциско.
С това необичайно число ние се срещаме още в
началните класове на училището, когато започваме да учим
фигурите кръг и окръжност. Числото Пи е математическа
константа, която изразява отношението на дължината на
окръжността към дължината на диаметъра й. Или в цифри
Пи започва като 3.141592 ... Изчислено е до над един
трилион цифри след десетичния знак!!! Дори не можем да
си го представим! Предизвикателство е колко цифри от него
може да запомни човек. До 31-я знак след десетичната
запетая, числото изглежда така:
3,1415926535897932384626433832795
Хайде де – запомни го!

На днешния ден - 21 март – празнуваме Световния
ден на поезията. Целта на този празник е да популяризира
писането на поезия, публикуването и четенето пред публика.
Дори да не сте опитвали никога до сега да пишете поезия, днес
може да бъде вашият ден. Ако опитате, може да откриете, че
именно този ден ще видите изход от тунела на проблемите,
защото когато човек пише, особено поезия, има възможността
да погледне на света от друга перспектива, да си изясни къде е,
какво чувства и какво би искал от себе си и живота. Да открие
истинската
си
ценност
и
смисъл
в
живота.
Всеки има право да твори, всеки има право на
мнение, което открито да изрази. Всеки има право да открие
красивото в света и в себе си, всеки има правото и
задължението да направи света и себе си по-красиви и подобри. Затова пишете днес – излейте себе си в лист хартия.
Оставете мислите ви да бягат по листа и няма начин да не
откриете, че има живот и отвъд купчината неизмити чинии,
отвъд забележките на навъсената класна, отвъд проблемите, а
това
е
паралелният
свят
на
изкуството.
Колко освежаващо е да се потопяваме по-често в него, колко
по-извисяващо. Пишейки, ние ставаме по-добри, защото
думите имат невероятна сила да изцеляват, да възраждат и да
изграждат.

На 22 март....
… се отбелязва Световният ден на водата.
Любопитното е, че:
- Около 70 % от Земята е покрита с вода, но само
1% от нея е годна за пиене.
- 3% от водата на Земята е прясна. По-голямата
част от прясната вода на планетата се
намира в замразено състояние в ледниците.
- Световният океан заема ¾ от повърхноста на
Земята.
- Всеизвестно е, че 66% от човешкото тяло се
състои от вода, а
човешката кръв се състои от 83% вода.
- Факт е - водата лекува. Вместо да си купувате скъпи капки за нос, си
направете инхалация. Горещата пара спомага да оздравеят носа,
синусите, гърлото и бронхите.
- Водата е най-доброто средство за намаляване на теглото. Когато ви се
струва, че сте гладни, изпийте чаша-две вода.
- Сигурно си нямате и идея, че водата има изумителни свойства - тя не
само има памет за събития, но се влияе от музика, думи, човешки
чувства и емоции, насочени към нея и около нея. Паметта на водата е
доказана от японския учен Масару Емото и е в основата на
медицинската наука, наречена хомеопатия.

Въпрос за любознателни:
Знаеш ли колко вида вода има в природата?
Отговор:
13 30 вида

Световният ден на театъра ни дава шанс да честваме
театъра в неговите милионни форми. Театърът е източник на
удоволствие и вдъхновение; той умее да сближава различните
култури и народи, съществуващи по света. Но той е и нещо много
повече от това, защото може и да образова.
Театър се играе по целия свят и не винаги в обичайните
театрални условия. Представления може да има както в някое
африканско селце, така и в планина в Армения, или на малък остров
в Тихия океан. Единствените нужни неща са място и публика.
Театърът ни кара да се смеем или плачем, но и ни
провокира да мислим и разсъждаваме. Театър се прави посредством
работа в екип. Актьорите са онези, които се виждат, но освен тях има
хора, които не се виждат. Те са точно толкова важни, колкото и
актьорите, и благодарение на техните умения, спектаклите се
случват.
Ето защо на този ден в България ежегодно се раздават
театралните наградите ‘’Икар’’ – с тях публиката изразява своето
възхищение от работата на актьори, режисьори и сценаристи!

През 18 век този весел празник е станал широко
известен и популярен. Англичаните, шотландците и
французите го разпространявали в американските си колонии.
В Деня на хумора е било прието да се шегуват хората помежду
си и да си правят безсмислени поръчки, например, някой да
намери и донесе сладък оцет.
Първоаприлските
шеги
са
изключително
разнообразни и обхващат широк диапазон на хора, като тези,
които се майтапят, както и тези, над които се шегуват. Найизвестните първоаприлски шеги, които вече са класифицирани
в топ 100 на шегите и майтапи за първи април на всички
времена (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), са:
падането на кулата в Пиза, репортаж за летящите пингвини,
кацане на НЛО в Лондон, смяна на десетичната система за
измерване на времето, промяна на числото Pi от 3,14 до 3,0 и
много други.

А ти излъга ли някого?

Да се посмеем с тези първоаприлски шеги!
Някой да иска 

Смееш ли да подариш такъв букет?
Подарък?!?

Изненада!

С огромно нетърпение
чакаме един от найголемите християнски
празници – Великден!

Това е денят, в който
християните празнуват
Възкресението на Иисус
Христос. В четвъртък или
събота преди Великден
боядисваме яйца.
Задължително е първото
яйце да бъде червено и с
него стопанката на дома
«орисва» близките си и им
пожелава да са здрави и
щастливи, да вярват в Бог и
да бъдат добри.

Седмицата преди Великден пък
се нарича Страстната седмица,
в която всеки трябва да почисти
дома си. И най-важното – да
направи великденския козунак!
Кой ли не обича козунак?!
Сподели с нас твоята рецепта
за най-вкусен козунак, който си
ял или сам си замесил!

Избирай едно от нашите яйца и хайде да се борим! 

Денят на Земята - 22
април, е най-големият
нерелигиозен празник
в света, отбелязван от
над половин милиард
хора.

Идеята, която свързва хората от цял свят на
тази дата, е да се обединят в защита на околната
среда. Да си напомним, че майката Земя има нужда
от нас – да я пазим, обичаме и най-важното – да не я
променяме, защото и ние имаме нужда от нея. За
първи път 22 април се чества като Ден на Земята
през 1970 година в САЩ и Канада. 20 години
празникът е изцяло американски. След това, през
1990 година, започва да се чества като
международен, а от 1993 година се отбелязва и в
България.
В Деня на Земята се обединяват хора от
различни прослойки – политици, държавници,
различни организации, студенти и др., като се
реализират различни дейности, с които да се
подпомогне опазването на животинския и растителен
свят на планетата.

Нека и ние, учениците от ПГТ
се включим в добрата кауза и на 22
Април в училище дрескодът да бъде
ЗЕЛЕНО

