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Издание на Техникум по селско стопанство “Климент Тимирязев” – гр.Сандански 
 

Кой  къде отпразнува  Коледа 
Христина Иванова 10а 

 
Пита с късмети, между които и 

паричка, опитаха всички ученици от “10а” и 
“11а” с класни ръководители съответно 
Мариана Ризова и Наташа Костадинова. Те се 
събраха в “Чевермето” на 14.ХII за да 
потанцуват и се повеселят заедно по случай 
наближаващия  Коледен празник. 

Двете пити с късмети подготвиха 
самите класни ръководителки, които бяха 
изненадани от своите възпитаници с подарък. 
Г-жа  Костадинова получи огромна картина, а 
на г-жа Ризова, чийто късмет бе паричката, 
учениците поднесоха ръчен часовник. Тя 
прие след полунощ и поздравления по случай 
нейния рожден ден. 

В общото празнуване бе предвидена и 
томбола с награди: коледни играчки, 
боксерки, четка за зъби и много други.  

Тържеството стана още по-хубаво с 
танците, веселото хоро и кючека. Музикални 
поздрави отправиха взаимно учителките и 

учениците, след това купонът продължи в 
дискотека “Афродита”. 

 

 
 

ПРОФЕСИЯ  СПОРТЕН ЖУРНАЛИСТ 

Отборът ни има потенциал 
Коментар на Боби Руйкова 10а 

 
       След приключването на есенно-зимния полусезон по 
футбол за юноши, отборът на ТСС “Климент Тимирязев” 
заърши с актив от една точка. В играните срещи около 30 
момчета бяха включени в игра. Една част от тях 
показаха, че умеят футбол, а други само се опитваха. 
       Малкото време за подготовка си каза думата при 
класирането и представянето на групата. От играните 

срещи стана ясно, че отборът има потенциал, но трябва 
много да се работи върху технико-тактическата 
подготовка! 
      Очакванията на треньорското ръководство са за по-
добро представяне във втория полусезон.  
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По идея на г-жа Василка Диманкова 
табло с най-значимото и най-интересното 
вече украсява кабинета по география. Целта е 
чрез него учениците да получават отговор на 
част от въпросите , които ги вълнуват и да 
научават първи за новостите в сферата на 
географията. 

Изнасяната там информация се взема 
от различни източници: вестници, списания, 
енциклопедии, Интернет и т.н.  
Всеки месец ще бъде поставяна нова тема, а 
за намирането на материали по нея ще 

отговаря определен клас. Темата на месец 
октомври беше “Планетите”.За доставянето 
на материали се погрижиха десетокласниците 
Боби Руйкова, Николай Малинов, Таня 
Алексиева и Христина Бойкова. 

Тема на месец декември стана 
“Резерватите в България”.За нея отговаря 10б 
клас. И така до края на учебната година: не 
забравяйте редовно да четете информацията 
от таблото в кабинета по география. Там ще 
научите нови и интересни неща. 

 
 

Граматика 
 

Български език, български език, 
не ме оставяш ти за миг!? 
Утре пак ще имаме диктовка, 
трябва аз да правя подготовка. 
Бъркам “о” със “у” и “ъ” със “а”. 
Кой измисли тези трудни правила? 
Толкова мъчителни 
удивителни и въпросителни -  
с тях не съм на ти, 
всичко във главата ми шуми. 
А пък тези запетаи 
как се пишат дявол знай! 
Ту пред “но”, ту пред “а” 
страшно сложно е това! 
И тиретата не ми са ясни –  
те в главата ми са знакове опасни. 
Все по-зле се чувствам аз, 
ще избягам днес от час. 
Как да пипна … само тройки, 
като все нанизвам двойки?! 

 

 

Главоблъсканица 
 

      Кое е това трицифрено число, от което като 
извадиш 7, се дели на 7, като се извади 8, се 
дели на 8 и и като се извади 9, се дели на 9? 
     Срок за получаване на отговори: до една 
седмица от датата на броя. 

Адрес: кабинета по информатика, 
 г-жа Тодорова 

 

Очаквайте в следващия брой 
 

       За 14 февруари, ден на лозаря, ТСС 
“Климент Тимирязев” организира тържество в 
чест на Трифон Зарезан. Поканени са гости от 
министерството на земеделието. 
       Сред присъстващите ще бъдат: 
Г-н Каменов - директор на дирекция “Наука и 
образование” МЗГ 
Д-р Попов – кмет на община Сандански 
Г-н Соколов – началник на ИО на МОН 
Благоевград 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

СИБИРИАДА 
 

ДВОЙНО УДЪЛЖЕНАТА ВАКАНЦИЯ 
Климентина Аркадиевна 

 
 

 
 
 

“С калпак и ботуши” пееше някога 
Адриано Челентано в слънчевата си родина 
Италия. В моя слънчев град Сандански снегът 
тази зима подобри собствения се рекорд по 
отношение на времетраенето при задържане 
на снежната покривка, както и нейната 
дебелина. Незапомнено ниски бяха и 
температурите в дните  около Коледа и Нова 
година. Това направи двата празника още … 
по-празнични, по-истински, защото от години 
бяхме свикнали с рисувания сняг. Нали той, 
белият пухкав сняг, е символът и на зимните 
празници, и на плодородието. 

 

 

Дебел сняг – дебел комат! Това е народна 
поговорка за берекет, а като такава тя не 
може да е празнодумие. Както не може да е 
случайно и сравнението пелена. Тя, снежната 
завивка, топли нивите със зимните посеви в 
тях. 

В часа по физическо въпитание се 
захвърляхме със снежни топки, но колко сняг 
беше паднал! Просто няколко сантиметра. 
Най-пухкав той беше по време на коледната 
ваканция.  

 

 
 
Тогава училищният двор се “умълча” в 

неочакваното си красиво покривало, дали от 
учудване, или от тишината в празните класни 
стаи … 

Спортната площадка вече не бе оня 
познат асфалтов правоъгълник, а една снежна 
импресия, един копринен бял мокет, който се 
задържа цял месец почти без промяна.  

 
 В следващия брой очаквайте интервю на 

Станислава Барутчиева с директора на ТСС 
по въпроса за преждевременната ваканция. 



  

 
 
 

 
 
 

 

Къде празнуваха нашите ученици 
Сашо Попов 

 
       На 20 декември в дискотека “Афродита” от 
18.30 часа се проведе коледно шоу за деветите 
класове. Организатор на мероприятието бе 
Александър Попов от 9е клас при специалната 
помощ на г-жа Удева и г-жа Порчева. Той бе и 
водещ на празничното веселие заедно със Сашка 

Стоянова, а съименникът му Александър Енев  и 
Соня от 9а  влязоха в “кожата” на Дядо Мраз и 
Снежанка. 
       Половин час продължиха празничните игри и 
томболата, а след тях последваха луди танци и 
трапеза в механа “Мариус”. 

 
 
 

Протестирам срещу войната! 
есе на Климентина Аркадиевна 

 
Наслушахме се и се нагледахме през 

изминалата година на войни, атентати и какви ли 
не още битки между хора! Битки толкова жестоки, 
сякаш … на никого не му се живее. 
Организаторите  и инициаторите на 
кръвопролития са нехуманни същества, които не 
ценят човешкия живот. Едва ли вярват в някакъв 
Бог, например в Аллах, тези, които убиват невинни 
и мирни служители на работното им място в името 
на своя бог. И ми е чудно какъв покой ще намерят 
техните души след самоубийството им, целящо 
разрушаване на многоетажни сгради и отнемане на  

хиляди животи на хора, които нищо не подозират 
и затова нямаше как да се защитят! Независимо 
колко силна военна защита има тяхната родина! 

Искам през новата година хората да се 
променят към добро, да се обичат независимо от 
религиозно-верските си различия. Да творят  
спокойно на работното си място, без да се 
страхуват за живота – своя и на близките си!  Ако 
съм сигурна, че това ще е така, аз самата спокойно 
ще седя на своя чин, без да се страхувам за 
сигурността на родината си! 

А вие? 
 
 

Нови заглавия в училищната библиотека 
 

Прочетете тази книга 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дина Кирилова 
преподавател 

по информатика 

“Без обувки в сън и огледало” е роман от Велина 
Георгиева, в който главните герои са абитуриенти, свързани 
помежду си в приятелски или роднински отношения. В това 
увлекателно четиво са застъпени темите за любовта, 
приятелството във всичките негови нюанси, смисъла  и 
начините на другаруването, семейните отношения, 
взаимопомощта и др. 
               Прочитът на романа ме върна към най- хубавите 
години от моя живот – ученическите. Впечатли ме богатият 
език на авторката! Тя познава детайлно проблемите на 
зрелостниците, техните първи любовни трепети, вълнението 
им от предстоящата промяна, свързана със смяна от един 
начин на живот към друг. В романа са застъпени и 
противоречията между различните поколения.  

  

Броя подготвиха: В.Георгиева и Й.Тодорова              0746/3- 24-48     e-mail: tsss@mbox.infote.bg 


