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ПРИТЧА ЗА ДОБРОТО  

И ЗЛОТО В НАС 

Стар чероки разказвал на своя внук за 

борбата, която се води във всеки един от нас. Той 

казал на момчето, че в душите ни се борят два 

вълка. 

Единият е зъл - той е гневът, завистта, 

недоволството, отрицанието, алчността, 

надменността, самосъжалението, чувството за 

малоценност или пък за превъзходство, лъжата, 

фалшивата гордост и егоцентризмът. 

Другият е добър - той е радостта, мирът, 

любовта, надеждата, спокойствието, скромността, 

добротата, благосклонността, взаимността, 

щедростта, искреността, състраданието и вярата. 

Внукът се замислил за момент и след 

това попитал дядо си: 

- И кой вълк побеждава? 

- Този, когото нахраниш. - отговорил старият чероки. 

www.gnezdoto.net 

                          ПРИТЧА ЗА ДОБРОТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАМЕ 

В далечните времена, когато нямало още електричество, уличните фенери 

се палели ръчно. Имало един дребничък старец-фенерджия, който обикалял всяка 

вечер улиците, драскал клечки кибрит в подметката си и палел светлина във всяко 

ъгълче. 

Той нямал семейство и бил от онези тихи и незабележими хора, които 

околните игнорират. Децата му се присмивали и го наричали "джудже", а 

възрастните го мислели за лентяй, защото се подавал навън едва късно вечер. 

Всеки път, когато дребният фенерджия драскал клечка в подметката си, 

той се смалявал на ръст. Веднъж при него дошъл един от малкото хора, които го 

забелязвали и знаели какво върши, и го попитал: 

- Слушай, защо продължаваш? Съкращаваш живота си, за да правиш 

добро, а в замяна получаваш само едни оскърбления. 

- Ако не паля фенерите, хората ще останат на тъмно - отвърнал старецът. - 

А това е лошо! Представи си как някой се опитва нощем да стигне до дома си, но 

няма светлина и се лута цяла нощ из улиците. А когато е светло, ще се прибере по 

живо по здраво вкъщи и вътре в душата си ще ми каже "благодаря". Това ми стига. 

И той продължил да драска кибритени клечки в подметката си, да пали 

уличните фенери и да се смалява ден след ден, докато накрая не изчезнал съвсем. 

Никой не забелязал, че е изчезнал. 

Но всички възнегодували, че е тъмно.  

www.obekti.bg 

 

БЪДЕТЕ ДОБРИ, ПОМАГАЙТЕ НА ДРУГИТЕ И СЕ ОБИЧАЙТЕ! 

Вестник „Призма“  е не 

просто таблоид, а мястото 

за вашите нови знания. Ние 
ще разчупим мисленето ви 
и представите ви  за света 

през призмата на 
журналистиката. 

БРОЙ I 

Мъдрост на 

изданието:  

„Ние сме минало, 

настояще и бъдеще 

в едно. Нещата, 

които сме 

преживели, ни 

правят това, което 

сме, мечтите и 

амбициите са това, 

в което ще се 

превърнем“ 

- Гергана 

Йорданова,  

главен редактор 

 на в. „Призма“ 
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Образование 

Защитените територии – зелените тайни на Северозапада 

,,Защитените територии – 

зелените тайни на 

Северозапада“ е конкурс, 

организиран от РИОСВ 

Монтана. За него разбрах от 

майка ми. Състоя се във 

времето между началото на 

ноември и средата на декември. 

На късен етап реших да 

участвам, защото в мен се 

събуди идеята за това, колко 

малко време отделяме на 

природата около нас. Защо 

заглавието на стихотворението, 

с което участвах, е ,,Скитник“? 

Защото, обикаляйки 

удивителната ни природа, ние 

не можем да видим всички 

нейни красоти. Това ни прави 

скитници. Творбите на Яворов - 

,,Родина“ и ,,Нирвана“ ми 

помогнаха да се изразя по най-

правилния за мен начин. 

,,Ускето“ е национален парк, а 

,,Уручник“ е резерват. 

Споменавам ги в 

стихотворението, защото съм 

убедена, че голяма част от 

аудиторията не ги е чувала. За 

тях липсва снимков материал в 

интернет, а си заслужава да се 

посетят и двете. Това е първото 

издание на този конкурс и се 

надявам да не е последното, 

защото си заслужава да се чуе 

гласът на младите за природата 

ни. Северозападът е едно кътче 

от България, с уникални гледки 

и места. Див, красив и не на 

последно място, непредвидим. 

Награждаването се състоя на 17 

декември. Първото място носи 

отговорност и радост, че 

изразеното ми мнение е 

оценено. Призовавам младото 

поколение, но и не само, да 

търси и открива тези зелени 

тайни, за да запазим природата 

и за следващото! 

Ива Рангелова 

 

Култура 

Preparing Stars Festivals 

Извънредното 

положение и карантината ни 

поставиха в непознати условия. 

Те не попречиха обаче на млади 

таланти да печелят награди. 

Мила Емилова е от 11-ти „В“ 

клас в ПМПГ ,,Св. Климент 

Охридски“, за нея музиката е не 

само хоби, но и сферата, в която 

мечтае да се развива. Печелила 

е множество награди от 

музикални конкурси, а наскоро 

участва и в онлайн формата 

,,Preparing Stars Festivals”. За 

него разбира от музикалния си 

педагог, след като всички 

планувани ангажименти 

отпадат по време на 

извънредното положение. 

Участва през месец декември 

2020 г. с подготвени 

изпълнения. Среща 

конкуренция в лицето на 

участници от различни страни, 

сред които: Италия, САЩ, 

Сърбия, Естония, Румъния, 

Кипър, Босна и Херцеговина, 

Малта и Полша. Резултатът не 

закъснява, Мила получава 

грамота за 1-во място в 

категория ,,Чужд език“ и 2-ро 

място в категория ,,Филмова 

музика“. Също така ù отправят 

покана за следващото издание 

на конкурса.  

,,Наградите ми носят 

удовлетворение от 

постигнатите успехи и ме 

мотивират да работя по-

усърдно, за възможно най-

високи постижения в 

музикалното и личностното ми 

развитие.“ – казва тя. 

 

Ива Рангелова 
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Наследството на ПМПГ 

 

Александър Коларски  
Завършва нашата гимназия с профил „Информатика“. Продължава своето образование в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Софтуерно инженерство“. Печели златен медал 

на Международната олимпиада по информатика в Тбилиси, Грузия, като бива включен в националния 

отбор на България по информатика. През 2008г. получава наградата „Джон Атанасов“, като става 

първият достигнал този връх на информатика от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, но и първият в 

България ученик постигнал това достижение. Амбициозен и изключително образован, той развива своя 

потенциал в компютърните технологии, като работи за множество известни чуждестранни компании. 

Александър Коларски бе преподавател за известен период от време в нашата  гимназията, като предаде 

своите знания на ученици, мотивирани от неговия хъс и желание за работа. Поради неспирния си дух за 

усъвършенстване, инженер Коларски записва магистратура „Извличане на информация и откриване на 

знания“. 

 
1. Кое е нещото, което ви 

накара на изберете 

информатиката?  
- От малък имах интерес към 

информатиката, но 

единствено 

когато ме приеха в 

гимназията, благодарение на 

господин Красимир Асенов и 

целия педагогически 

колектив, се превърна в нещо 

много повече от хоби. 

Сигурен съм, че без тяхната 

помощ и подкрепа, живота 

ми щеше да е много по-

различен, за което искрено 

им благодаря! 

 

2. Имали ли сте трудни 

моменти във вашето 

занимание, ако да, как ги 

преодоляхте? 
- Разбира се, винаги съм 

гледал на подобни трудни 

моменти като на 

предизвикателство и 

изпитание на духа. Обичам 

да посрещам проблемите с 

ентусиазъм и в такива 

моменти откровена оценка на 

ситуацията и съвет от ментор 

са били безценни. 

 

3. Настъпи ли някаква 

промяна в живота ви след 

наградата "Джон 

Атанасов"? 
- Не, истинската награда е, 

когато създадеш нещо 

полезно за друг и видиш 

ползата му в реалността. 

 

4. Истина ли е стереотипът, 

че работата на 

информатиците се свежда 

само до писане на програми 

цял ден? 
- Работата в ИТ -сектора е 

може би по-различна от 

представата на хората. 

Целта на ИТ- компания не е 

просто писане на програми, а 

решаването на реален 

проблем на клиент, за което 

той би заплатил. Това 

предполага наличието на 

хора, които трябва да 

комуникират с клиента, за да 

разберат истински 

проблемите и затрудненията, 

които изпитва.  Хора, които  

могат да приведат тези 

знания към идея за дадено 

софтуерно решение, 

архитекти, консултанти, 

дизайнери, UX - експерти, 

хора, които управляват целия 

този процес, тестери, които 

проверяват дали това 

решение работи правилно, 

хора, които се занимават с 

последващата продажба, 

поддръжката му и маркетинг. 

Иронично писането на 

програмата е малка част от 

целия процес, но всички тези 

хора трябва да имат известни 

знания в програмирането. 

Но дори когато говорим за 

информатик, разработващ 

софтуера, той никога не 

работи сам, ами участва в 

екип от хора, които заедно 

разработват софтуерното 

решение, понякога това може 

да са и десетки екипи. Това 

налага постоянна 

комуникация, срещи, 

определяне на срокове и 

вземане на решения. Затова 

2-рото най-важно качество, 

което ИТ- компания търси в 

информатиците, след добри 

технически познания, е добра 

комуникация. 

 

5. Имате ли друга страст, 

освен информатиката? 
Твърде много са, смятам, че е 

важно човек да опитва нови, 

различни и предизвикателни 

неща: от капитанство на 

кораб до счетоводство, 

обичам електрониката, 

физиката и сноубординга.  

 

6. Коя сфера на 

информатиката ще бъде от 

най-голямо значение за 

бъдещето? 
В близко бъдеще безспорно 

това е изкуственият интелект 

и машинното обучение. 

Но развитието на квантови 

компютри също така крие 

революционни последствия 

за информатиката, физиката, 

математиката и всички 

природни науки. Ще позволи 

разрешаването на цял клас 

класически проблеми, които 

са доказано "неразрешими" 

чрез нормални компютри. 
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7. Какво мислите за 

състоянието на 

технологиите в България в 

сравнение със световните 

иновации? 
- В България има страшно 

много талантливи 

програмисти на световно 

ниво, иска ми се обаче да 

видя повече инвестиции и 

изцяло български IT- фирми 

със собствени продукти на 

световно ниво.  

 

 

8. Какво е мнението ви 

относно бързото 

автоматизиране и 

дигитализиране на 

заобикалящия ни свят? 
- Смятам, че автоматизацията 

е много хубаво нещо, което 

ще позволи на хората да 

бъдат по-креативни, по-

освободени и удовлетворени 

в своята професия и 

ежедневие. Но такива 

автоматизации трябва умело 

да бъдат въведени, особено 

когато имат потенциал да 

елиминират определени 

професии. Гледам на 

дигиталния свят и интернет 

като на много мощен 

инструмент, но също така 

виждам негативни последици 

от прекомерното използване 

на социалните мрежи, които 

заменят истинския разговор 

очи в очи и понякога ни 

лишат от това да живеем в 

момента.  

 

9. Според вас изкуственият 

интелект (AI) постижима 

цел ли е? 
- Бих разделил изкуственият 

интелект (ИИ) на 2: 

специализиран ИИ и общ 

ИИ. Специализираният ИИ 

през последните 10-15 

години претърпя 

много иновации и до 

голяма степен вече е 

постигнат. 

Скоро ще видим 

самоуправляващи се 

автомобили на пътя, 

вече имаме асистенти, 

които разпознават 

безпроблемно 

човешка реч, Alpha Go 

победи световния шампион 

по Go (Go е математически 

много по-сложна игра от 

шаха), малко по-късно 

следващата итерация 

AlphaZero победи Alpha Go с 

резултат 100 на 0. Наскоро 

ИИ (AlphaFold) успя да реши 

50- годишно 

предизвикателство в 

биологията, свързано със 

структурата  

на протеините - немислима 

задача за човек. И в днешно 

време инструментите за 

разработка на ИИ са лесно 

достъпни и може за няколко 

часа да имате собствен ИИ. 

Пробвайте :) 

Що се отнася до общ ИИ 

(ИИ, който сам се обучава в 

различни сфери, и може да 

размишлява като човек) – 

смятам, че все още сме далеч 

и той крие доста опасности. 

 

10. Как си представяте себе 

си и света след 10 години? 
- Мечтата ми е да създам 

българска ИТ- компания, 

която да работи на световно 

ниво. Няма причина 

следващия Facebook, Apple 

или Google да не са 

български компании, вече 

имаме няколко примера в 

индустрията и се надявам 

след 10 години да имаме 

много такива примери. 

Оптимист съм за бъдещето 

ни, въпреки всички 

негативни неща, живеем в 

много по-добър и по-мирен 

свят от този на нашите 

родители и прародители. С 

времето се учим и няма 

проблем, който да не може да 

разрешим, или криза, с която 

не можем да се справим.  

 

11. Какво бихте 

посъветвали бъдещите 

информатици, които в 

нашата гимназия са 

мнозинство? 
- Намерете нещо в света 

около вас, което не ви 

допада, и го променете  - 

информатиката ви дава 

уникалната възможност да 

промените и подобрите 

живота на  

много хора наведнъж. 

 

Силвина Петрова  
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Кристиян Крумов  
Възпитаник на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – профил „Информатика“. Победител в 

множество състезания и удостоен с безброй грамоти. Той е носител на седем поредни титли от 

ученическата конференция по математика и информатика, двукратен лауреат е на Националната 

олимпиада по информационни технологии. През 2014г. получава престижната награда „Джон 

Атанасов“. Развива своята страст към информатиката в Софийския университет  „Св. Климент 

Охридски“ – специалност „Софтуерно инженерство“.   Работи за множество големи компании, 

както български, така и чуждестранни.  Към настоящия момент Кристиян, мотивиран и винаги 

готов за нови знания, следва магистратура – „Изкуствен интелект“.    

1. Кое е нещото, което ви 

накара на изберете 

информатиката?  

Изборът/мотивацията ми да 

работя и да се развивам в тази 

сфера се описва с красивите 

български думи “impact”, 

“disruption” и “innovation”. 

Иначе казано - възможността да 

влияя на света (понякога 

разрушавайки или променяйки 

някой възприети от обществото 

норми) посредством иновация.  

Пример - предишното място, на 

което работех е българската 

стартираща фирма MClimate, 

произвеждаща устройства за 

домашна автоматизация. 

Благодарение на локалното 

производство, бяха създадени 

работни места в няколко завода 

в България.  

Uber, компанията, в която 

работя в момента, “разрушава” 

(в добрия смисъл) световните 

норми за транспорт, 

променяйки начина, по който 

хората се придвижват и 

изкарват прехраната си.  

 

2. Имали ли сте трудни 

моменти във вашето 

занимание, ако да, как ги 

преодоляхте?  

Имал съм немалко трудности, 

но това невинаги е нещо лошо - 

често търся предизвикателства 

и избирам по-трудния път с цел 

излизане от зоната на комфорт 

и трупане на опит.  

 

3. Настъпи ли някаква 

промяна в живота ви след 

наградата "Джон Атанасов"? 

Наградата “Джон Атанасов” е 

материализацията на часовете 

фокусирана работа, 

професионализмът на всичките 

учители в гимназията  

 

 

 

(специална заслуга имат 

Красимир Асенов, Стефчо 

Наков и Ксения Йотова) и 

подкрепата на родителите ми.  

Разбира се, бях щастлив след 

награждаването, но нищо 

кардинално не се промени - с 

изключение на това, че имам 

още по-голям стимул за 

развитие и потвърждение, че 

съм тръгнал по правилния път 

към други успехи. 

 

4. Истина ли е стереотипът, че 

работата на информатиците 

се свежда само до писане на 

програми цял ден? 

Съществуват много стереотипи 

за хората, работещи в ИТ- 

сектора и по-конкретно - 

разработчиците на софтуер. 

Това най-често се дължи на 

непълно разбиране на 

различните инженерни 

професии, които съществуват в 

този сектор 

(софтуерен/хардуерен инженер, 

QA, DevOps, Data analysts, 

AI/Machine Learning engineer и 

др.) и техните задължения.  

Като софтуерен инженер, мога 

да споделя, че времето, 

прекарано в писане на 

програмен код се равнява на 

10% от цялата работа. Преди да 

се стигне до там се минава през 

етапи на извличане на 

изисквания, дискусии със 

заинтересованите лица 

(продуктови мениджъри,  

клиенти и др.), изготвяне на 

дизайн на техническото 

решение и неговото одобрение. 

Част от задължението на 

софтуерните инженери е 

създаването на автоматизирани 

тестове, които да валидират    

изискванията и да следят за 

регресии.  

 

 

Друг пример са инженерите, 

работещи в областта на  

изкуственият интелект и 

машинното самообучение. Те 

прекарват голяма част от 

времето си в разглеждане и 

обработка на данните, с които 

разполагат и откриването на 

зависимости, които могат да 

използват при създаването на 

модел (още  познато като feature 

engineering). 

 

5. Имате ли друга страст, 

освен информатиката?   

В гимназиалните си години бях 

част от училищния оркестър 

като тромпетист. До днес 

продължавам да свиря с 

духовият оркестър Mont Music, 

който също е сформиран с хора 

от гимназията. 

В свободното 

време  задължително отделям 

време за спорт - ски, ски-

туринг, планинско колоездене, 

бягане, футбол са спортовете, 

които практикувам най-често. 

 

6. Коя сфера на 

информатиката ще бъде от 

най-голямо значение за 

бъдещето? 

Развитието на всяка една сфера 

в компютърните науки се 

отразява директно или косвено 

на  всички останали. Например 

- постоянното усъвършенстване 

на хардуера и по-мощните 

видео-карти доведоха до нови 

открития в областта на 

изкуствения интелект. От своя 

страна това доведе до открития 

в сфери като биоинформатиката 

или онлайн търговията. 
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7. Какво мислите за 

състоянието на технологиите 

в България в сравнение със 

световните иновации? 

Мнението ми е, че целият 

Европейски съюз (в това число 

и България) изостава в 

технологичните иновации 

спрямо държави като САЩ, 

Канада и Китай. От друга 

страна, според различни 

класации Родината ни е една от 

най-бързо развиващите се в 

това направление и една от 

държавите с най-добрите 

програмисти спрямо броя на 

населението. За това говори 

растящият дял на ИТ сектора от 

БВП на държавата, както и 

водещите компании, които 

отварят или разширяват 

офисите си в България. 

 

8. Какво е мнението ви 

относно бързото 

автоматизиране и 

дигитализиране на 

заобикалящия ни свят? 

Исторически, човечеството е 

преминало през не една 

технологична революция, която 

е довела до коренна промяна в 

начина на ни живот. За много 

професии, които са 

съществували в миналото, вече 

дори не сме чували, но 

същевременно тази промяна е 

довела до създаването на нови 

такива и до нашето развитие 

като индивиди.  

Ярък пример е Индустриалната 

революция от 19-ти век. Много 

хора са останали без работа, 

имало е бунтове, в които са 

унищожавали цели заводи с 

машините, които са ги оставили 

безработни, но след време 

същите тези хора са започнали 

да изкарват прехраната си по-

ефективно като специалисти 

или поддръжка на тогавашните 

иновации.  

Живеем във времето на 

дигиталната революция и 

очакваме нова такава заради 

задаващите се открития най-

вече в изкуствения интелект. 

Професии като шофьори и 

пилоти на различни превозни 

средства, библиотекари, 

рецепционисти, техническа 

поддръжка и др. са застрашени 

от автоматизиране. За сметка на 

това, нови такива в сферата на 

Роботиката, Софтуерното 

инженерство и др. ще дойдат на 

тяхно място.  

 

9. Според вас изкуственият 

интелект (AI) постижима цел 

ли е? 

Съществуват различни 

дефиниции на понятието 

“изкуствен интелект” спрямо 

проблемът, който трябва да се 

реши и предназначението му. В 

научната фантастика и 

разговорно най-често се има 

предвид Artificial General 

Intelligence, чиято идея е 

реализацията на концепцията за 

машина/софтуер, който може да 

се учи, да разбира и да се 

справя със задачи, които човек 

може да извършва (и изискват 

човешки разум). 

Големи компании като Google 

работят в тази насока и имат 

нелоши резултати, които обаче, 

са все още далеч от човешкия 

интелект (наскоро Google 

Assistant успешно си  поръча 

пица и си запази час за фризьор 

по телефона).  

Все още преценката дали и кога 

ще постигнем същинския 

изкуствен интелект е твърде 

субективна, но можем да 

кажем, че в дадени подотрасли 

на сферата има резултати, 

превъзхождащи човека 

(компютърното зрение, 

обработка на естествен език, 

генериране на реч, експертни 

системи в различни 

професионални области и др.). 

 

10. Как си представяте себе си 

и света след 10 години? 

Себе си - помъдрял с 10 години 

:). Светът - колония на Луната и 

Марс; Автономни автомобили, 

броят на електромобилите да е 

повече от този на превозните 

средства с вътрешно горене; 

Иновация в енергетиката и 

преминаване към по-

ефективни и екологични 

източници  на енергия.   

 

11. Какво бихте 

посъветвали бъдещите 

информатици, които в 

нашата гимназия са 

мнозинство? 

1. Най-важното е дейността, с 

която изкарваш прехраната 

си да ти доставя 

удоволствие. Като 

възрастни по-голяма част 

от съзнателното ни време 

отива именно за работа, а 

ако тя не те радва, това се 

отразява в други аспекти. 

2. В ИТ сектора има различни 

професии. Ако искате да 

работите в него - намерете 

това, което ви кефи и се 

развивайте в тази насока. С 

други думи - можеш да си 

ИТ и без да програмираш. 

3. Участвайте в хакатони, 

състезания, олимпиади и 

конференции - най-доброто 

място за развитие и 

запознанство с хора с общи 

интереси.  

4. Работа по проекти - 

избирате интересна тема за 

вас и я реализирате. За мен 

този начин на учене работи 

най-добре. 

5. Изграждане на навик за 

постоянно научаване на 

нови неща, свързани с ИТ. 

Това може да става с четене 

на книги, слушане на 

подкастове, гледане на 

tutorial-и и други. 

6. Странично хоби, което да 

не включва гледане в 

монитор и поддържане на 

добър work/life balance. 

 

Силвина Петрова
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Спорт 

Пет упражнения, 

 с които да запазим форма по време на карантина 

Скок на звезда  

Този вид скокове са 

тренировка за цялото тяло, 

която може да се насочи към 

основните мускулни групи, 

да укрепи костите и да 

подобри сърдечно-съдовата 

форма и здравето на сърцето. 

Имат богатство от 

предимства като подвижност, 

увеличен кръвен поток и 

движение на ставите. Те са 

полезни за вашето здраве, 

защото съчетават сърдечно-

съдовата подготовка и 

силовата работа. Докато 

скачате, работите срещу 

гравитацията и използвате 

телесното си тегло за 

съпротива, което може да 

подобри силата. Плюс това, 

непрекъснатото повтаряне на 

хода повишава сърдечната 

честота и подобрява 

сърдечно-съдовата форма. 

Как да правим правилно скок 

на звезда: 

1. Изправете се изправени, 

събрали крака и ръце 

надолу отстрани. 

2. Свийте леко коленете и 

скочете. 

3. Докато скачате, 

разтворете краката си на 

около ширината на 

раменете и изпънете 

ръце навън и над главата 

си, така че те почти да 

пляскат заедно. 

4. Скочете отново и 

върнете ръцете и краката 

си в изходна позиция. 

Направете 3 сесии по 20 

секунди с 30 секунди (или 1 

минута, ако сте начинаещ) 

между всяка сесия. 

Напън напред 

Напънът е отлично 

упражнение, използващо 

телесното тегло, което може 

да ви помогне с цялостното 

здраве и спортни 

постижения. По-конкретно, 

напъните са популярно 

упражнение, защото могат да 

подобрят силата, гъвкавостта 

и баланса.Работейки 

едновременно с няколко по-

големи мускулни групи, те 

изграждат силата на долната 

част от тялото и спомагат за 

поддържане на мускулна 

маса и плътността на костите 

в тази част от тялото. Те са 

едностранни упражнения за 

долната част на тялото, което 

означава, че те работят с 

един крак за съответно 

време. Тези упражнения са 

особено полезни при 

подобряване на баланса, 

помощ за предотвратяване на 

наранявания, коригиране на 

мускулния дисбаланс, помощ 

за рехабилитация. 

Тъй като работите с едната 

страна на тялото, това ви 

оставя небалансирани, 

принуждавайки тялото да 

противодейства на това, за да 

избегне падането. По този 

начин работите с мускулите, 

които ви помагат да 

поддържате баланса си. 

Напъните могат да 

предотвратят наранявания 

през ежедневието и 

тренировките ви, като 

предпазват от болки в гърба, 

наранявания на гърба и 

подобряват стойката. 

Как да направите правилен 

напън: 

1. Застанете с крака на 

ширината на бедрата и 

ръце на бедрата. 

2. Стегнете бедрените 

мускули (глутеусите) и 

се уверете, че предната 

част на бедрата ви е 

обърната напред, а не 

към двете страни. 

3. След това направете 

крачка напред с десния 

или левия си крак, като 

се уверите, че краката ви 

все още са на ширина на 

бедрата. 

4. Поддържайки гръбнака 

си напълно изправен и 

перпендикулярен на 

пода, бавно спуснете 

тялото надолу към 
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земята. Доведете крака 

под ъгъл от 90 градуса с 

предното коляно над 

предния глезен и задното 

коляно директно под 

бедрото. Създайте права 

линия от ухото до 

рамото до тазобедрената 

кост до задното коляно. 

5. След това натиснете 

обратно през предния 

крак, за да се върнете в 

изходна позиция, и 

повторете на 

противоположния крак. 

Правете 3 сесии на крак по 

15 до 20 напъна. 

Клек 

Ако търсите силов ход, който 

да е от полза за цялото ви 

тяло, клякането постига 

всички точки. Правенето на 

клекове може не само да ви 

помогне да изпълнявате 

атлетически задачи, но също 

така укрепва тялото ви за 

ежедневни движения като 

ходене, носене на тежки 

предмети и изкачване на 

стълби. Клякането работи 

основно на долната част на 

тялото, по-специално на 

квадрицепсите и глутеусите. 

Позицията на коляното ви 

помага да се активират 

ефективно тези мускулни 

групи. Освен това, всеки път, 

когато клякате, вие 

ангажирате и ядрото си, 

защото то работи за 

стабилизиране на тялото ви 

по време на движението. Тъй 

като клековете работят много 

мускулни групи 

наведнъж,упражнението кара 

тялото ви да увеличи 

производството на анаболен 

хормон. Това са хормоните, 

които ви помагат да губите 

мазнини и да изграждате 

мускули. Клякането, като ход 

за силова тренировка, може 

да бъде важна част от всеки 

успешен план за отслабване. 

Редовните силови 

тренировки помагат да 

ускорите метаболизма си и 

могат да намалят телесните 

мазнини. Освен ефективно 

упражнение, редовното 

правене на клекове може 

също да помогне за 

намаляване на риска от 

нараняване на коляното и 

глезена. Това е така, защото 

движението укрепва 

сухожилията, костите и 

връзките около мускулите на 

краката ви и може особено да 

ви помогне да свалите част 

от натоварването от коленете 

и глезените. Клякането води 

до съвместно свиване на 

подколенните сухожилия и 

квадрицепсите, което 

осигурява стабилност на 

коленете. И тъй като 

глезените ви добавят 

подкрепа и сила по време на 

изпълнение на клек, 

упражнението се използва 

широко за терапевтично 

лечение на нестабилност на 

глезена. Клековете също 

могат да помогнат за 

увеличаване на минералната 

плътност на костите, което 

може да укрепи скелета на 

индивида, особено костите в 

гръбначния стълб и долната 

част на тялото. По-силните 

кости помагат на тялото да 

стане по-устойчиво на 

нараняване. 

Предотвратяването на 

наранявания обаче се 

прилага само ако правите 

клекове с подходяща форма. 

Обаче неправилно 

изпълнявани клекове могат 

да доведат до дегенерация на 

лумбалния отдел на 

гръбначния стълб - долната 

част на гърба - и коленете с 

течение на времето. Така че, 

важно е да практикувате 

правилна форма на клек, за 

да се предпазите от 

нараняване и да спечелите 

тези ползи за здравето. Ето 

как правилно да правите 

клек: 

1. Застанете изправени с 

крака на ширината на 

раменете и гърдите 

нагоре. 

2. Сгънете се в коленете и 

бедрата, като изпъквате 

дупето си сякаш сте 

седнали на стол. 

3. Приклекнете, докато 

бедрата ви станат 

успоредни на пода, 

трябва да постигнете 90-

градусов ъгъл между 

бедрата и глезените ви. 

Коленете ви трябва да са 

над глезените. Не 

забравяйте да ги държите 

зад пръстите на краката 

си. 

4. Пауза за секунда. Гърбът 

ви трябва да е изправен, 

а не заоблен. 

5. Натиснете в петите и 

изправете краката, за да 

се върнете в изправено, 

изправено положение. 

Направете 3 сесии по 15 

клека. 

Лицева опора 

Лицевите опори ще подобрят 

здравето ви чрез изграждане 

на мускули, повишаване на 

метаболизма ви за изгаряне 

на мазнини и осигуряване на 

сърдечно-съдови ползи. Те 
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ви позволяват да получите 

тренировка за цялото тяло 

без оборудване.  

Лицеви опори са ефективни 

не само за гърдите, но и за 

цялото тяло. Те са особено 

добри при изработването на 

следните мускулни групи: 

трицепс и бицепс, гръдни 

мускули, рамене, широкия 

гръбен мускул. 

Повечето хора мислят за 

лицевите опори като 

упражнение за сила,но те 

също могат да бъдат чудесна 

сърдечно-съдова тренировка. 

Лицевите опори всъщност 

подобряват сърдечно-

съдовото ви здраве. Когато 

работите едновременно с 

големи мускулни групи, това 

кара сърцето да работи по-

усилено, за да изпомпва кръв 

към мускулната тъкан. 

Както при всяко упражнение, 

лицевите опори могат да 

имат риск за здравето, 

особено ако ги правите в 

голям брой. Когато 

тренирате, вие всъщност 

разграждате мускулните 

влакна. След това тялото ви 

се нуждае от време, за да 

възстанови тези влакна. Това 

всъщност е причината за 

болки в мускулите след 

тренировка. 

Как се правят лицеви опори, 

за начинаещи: 

1. Задръжте тялото си в 

позиция на дъска, с 

изправен гръбнак и ръце. 

2. Докато натискате нагоре 

и надолу, имайте добър 

обхват на движение, като 

всеки път сгъвате 

лактите до 90 градуса. 

Правете по 2 серии два до 

три пъти седмично. Жените 

трябва да се стремят към 4 до 

8 повторения на серия, 

докато мъжете трябва да се 

стремят към 10 до 15 лицеви 

опори на серия. 

Ако не можете да правите 

препоръчителното 

количество редовни лицеви 

опори, започнете с наклон за 

ръцете си, като използвате 

стълби, леглото, плота или 

дори стената. Колкото по-

вертикално е тялото ви, 

толкова по-лесно ще бъде 

упражнението. 

Планк 

Дъските са чудесен начин да 

укрепите ядрото си и да 

работите много различни 

мускулни групи наведнъж. 

Можете да ги правите 

навсякъде - трябва ви само 

теглото на тялото. Планк не е 

насочен само към корема ви, 

но изискват почти всички 

основни мускулни групи в 

тялото ви да работят заедно. 

Това упражнение укрепва 

гръбначния ви стълб, 

ромбоидите, големия гръбен 

мускул, трапеца, ядрото, 

задни бедрени мускули, 

глутеусите, подколенните 

сухожилия, раменете и 

трицепсите, когато се прави 

правилно.  

Планк е пример за 

функционално упражнение. 

Тези упражнения, които 

включват множество 

мускулни групи, са по-

ефективни от упражненията, 

насочени към една мускулна 

група, защото 

функционалните упражнения 

имитират начините, по които 

телата ни се движат по време 

на ежедневните дейности. 

Правенето на планк също 

може да помогне за 

подобряване на стойката ви. 

Правилната стойка в 

изправено положение 

включва изправяне с 

изправени рамене и вдлъбнат 

корем. Това е много подобно 

на позицията, в която сте, 

докато правите 

упражнението. 

 

Как да правим планк: 

1. Ръцете ви са поставени 

удобно на земята, или с 

длани на земята, или с 

юмруци, стиснати 

заедно. 

2. Краката ви са на ширина 

на бедрата. Трябва да 

балансирате върху 

топките на краката си. 

3. Гръбнакът ви е напълно 

изправен. 

4. Вашата опашна кост 

трябва да бъде прибрана 

така, че да е подравнена 

с гръбначния ви стълб, 

без да полепва във 

въздуха. 

5. Седалищни мускули са 

силно притиснати. 

6. Пъпът ви трябва да е 

привлечен към гръбнака 

ви. 

7. Мускулите на гърба 

трябва да са огънати и да 

се отдръпват от пода. 

8. Тялото ви е в една права 

линия. Уверете се, че 

долната част на гърба ви 

не увисва и дупето ви не 

изскача. 

Опитайте се да държите 

дъската за 30 до 60 секунди 

наведнъж. 

Мила Емилова 
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Мотивация 

Мотивацията е основен двигател за постигане на нашите цели. Поради този факт, попитахме 

„машинистите“ на нашето образование, учителите от Природо-математическа профилирана 

гимназия „Св. Климент Охридски”, въпроса „Защо избрахте професията учител?”.

„Учителската професия е 

отговорна, динамична и 

интересна. Да си учител е 

призвание. Ученето никога 

не спира. Работата с 

младите хора носи голямо 

удоволствие и 

удовлетворение. Най-хубаво 

е, когато видиш, че всички 

усилия, които си положил, са 

дали резултат и учениците 

са удовлетворени и 

щастливи!“ 

Цветомила Ценова, учител 

по химия и опазване на 

околната среда  

„Чест е, че се обръщате с 

този въпрос към мен. Да 

работя с вас е удоволствие, 

защото сте умни и 

комуникативни, но и 

сериозно предизвикателство, 

тъй като сте критични и 

динамични. Всеки учебен час 

е сцена и изпит. Древен 

източен мъдрец е казал, че 

човек може толкова, 

колкото знае. Моите 

професионални приоритети 

са да ви науча не само на 

знания, но и да развия 

вашите таланти, да ви 

задам хоризонти. Вашите 

успехи ме радват много 

повече, отколкото моите 

лични постижения.“ 

Димитрана Георгиева, 

учител по български език и 

литература 

„За да избереш учителската 

професия, и да си добър 

учител, са нужни две неща: 

да обичаш децата и да 

искаш да предадеш всичко, 

което знаеш. Да виждаш 

резултата от усилията и 

работата си, да можеш 

поне малко да допринесеш за 

знанията и възприятието за 

света на един млад човек, са 

неща, които никоя друга 

професия не може да ти 

даде.“ 

Цветелина Стоянова, 

учител по информатика и 

информационни 

технологии 

„Изборът ми на учителска 

професия е съзнателен и 

целенасочен. Отраснала съм 

в семейството на учители и 

още 5 учители сред най-

близките ми роднини, което 

със сигурност е дало 

отражение върху избора ми. 

По актуален за мен е 

въпросът не защо станах, а 

защо останах учител. 

Основният ми мотив винаги 

е бил, че образованието е 

най-важният елемент в 

живота на човек и е най- 

голямата инвестиция.“ 

Павлина Герасимова, 

учител по математика 

„Мотивацията ми да избера 

да бъда учител е, защото 

обичам тази професия. 

Искам да споделям моите 

знания. Желая да 

стимулирам учениците да 

обичат спорта и развиват 

себе си в тази насока.“ 

Николай Михайлов, учител 

по физическо възпитание и 

спорт 

 

Мариета Йорданова 
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Класация „ТОП 3…“ 

Книги и филми, които могат да променят живота ви 

Предлагаме ви подбрани мотивиращи книги и филми относно личностното развитие, които могат 

да преобърнат и да променят начина, по който гледате на света. 

Книги 

1. ,,Седемте навика на 

високоефективните хора“ – 

Стивън Кови 

 

В тази книга за действена 

стратегия за личностна 

промяна Стивън Кови 

представя холистичен, 

интегриран, принципно-

центриран подход за 

разрешаването на личните и 

професионалните проблеми. 

Проницателно и 

интригуващо Стивън Кови 

разкрива последователен път 

към постигане на цялостен 

живот, изпълнен с честност, 

справедливост и човешко 

достойнство. Запознава ни с 

принципите, които ни дават 

сигурност, мъдрост и сила, 

откривайки ни нови 

възможности за промяна. 

2. ,,12 правила за живота. 

Противоотрова срещу 

хаоса“  - Джордан Б. 

Питърсън                                                           

В своите „12 правила за 

живота“ Джордан Питърсън 

отговаря на най-сложните 

въпроси, които вълнуват 

всеки човек, като виртуозно 

преплита есенцията на 

хилядолетната човешка 

мъдрост, изумителните 

открития на авангардната 

наука и посланията на 

великата литература и 

философията. Питърсън 

разбива много от 

стереотипите на 

съвременното мислене. 

И в същото време издига на 

по-високо ниво 

съвременното разбиране за 

човешката личност.  

3. ,,Мислещият човек“ – 

Джеймс Алън 

 

Животът ни изцяло зависи от 

нашите мисли. Това е 

основната идея в тази книга, 

използвана десетилетия по-

късно и в "Тайната" на Ронда 

Бърн. Истината винаги може 

да бъде казана с прости думи. 

Според Джеймс Алън нашата 

сила е в умовете ни. Веднъж 

открита, за нея няма граници 

- тя оформя характера, 

направлява действията, 

предоставя възможностите. И 

променя живота ни към 

добро. 

 

Филми 

1.  ,,Преследване на 

щастието“/„The Pursuit of 

Happyness“ - (2006) 

 

Животът е борба за самотния 

баща Крис Гарднър . Изгонен 

от апартамента им, той и 

малкият му син се оказват 

сами, без дом. Въпреки че в 

крайна сметка Крис получава 

работа като стажант в 

престижна брокерска фирма, 

от позицията си той не 

печели пари. Двамата трябва 

да живеят в приюти и да 

изтърпят много трудности, 

но Крис отказва да се 

предаде на отчаянието, 

докато се бори да създаде по-
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добър живот за себе си и 

сина си. 

2. ,,Теорията на 

всичко”/,,The Theory of 

Everything “ - (2014) 

 

"Теорията на всичко" е 

невероятната история на 

един от най-великите умове 

на всички времена – 

астрофизикът Стивън Хокинг 

и любовта му към 

състудентката му от 

Кембридж Джейн Уайлд. 

Здравият и жизнен младеж 

получава разтърсваща 

диагноза на 21 години. С 

любящата Джейн до себе си, 

Стивън се заема с най-

амбициозната си научна 

работа – да изучава това, с 

което разполага най-малко, а 

именно времето. 

Заедно те надвиват 

прогнозите, като поставят 

нови основи в медицината и 

науката и постигат повече, 

отколкото който и да е човек 

си е мечтал. 

 

3. „Добрият Уил Хънтинг“/ 

,,Good Will Hunting” – 

(1997)  

Това е историята на 

бунтарски настроения 20-

годишен Уил Хънтинг, 

надарен с фотографска 

памет. Филмът разказва за 

младия мъж с изключителни 

дарби в областта на 

математиката, който обаче 

работи като чистач в 

Масачузетския технологичен 

институт. Когато професор 

от института поставя на 

студентите си трудна задача 

с формула на черната дъска, 

Уил анонимно оставя 

решението. Проблемите на 

Уил с полицията се 

задълбочават и Ламбо му 

предлага помощ при две 

условия: да посещава 

терапия и да започне уроци 

по математика. След това 

Ламбо се свърза с терапевта 

Шон Макгуайър и 

принуждава Уил да се справи 

както с миналото си, така и с 

бъдещето си. Преживял е 

тежко детство, което го 

прави подозрителен към 

хората, дори и към тези, 

които му подават ръка.  

 

Виктория Цветанова 
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Произведение на броя 

„История“ 

Никола Вапцаров 

Какво ще ни дадеш, историйо, 

от пожълтелите си страници? – 

Ний бяхме неизвестни хора 

от фабрики и канцеларии, 

 

ний бяхме селяни, които 

миришеха на лук и вкиснало, 

и под мустаците увиснали 

живота псувахме сърдито. 

 

Ще бъдеш ли поне признателна, 

че те нахранихме с събития 

и те напоихме богато 

с кръвта на хиляди убити. 

 

Ще хванеш контурите само, 

а вътре, знам, ще бъде празно 

и няма никой да разказва 

за простата човешка драма. 

 

Поетите ще са улисани 

във темпове и във агитки 

и нашта мъка ненаписана 

сама в пространството ще скита. 

 

Живот ли бе – да го опишеш? 

Живот ли бе – да го разровиш? 

Разровиш ли го – ще мирише 

и ще горчи като отрова. 

 

По синорите сме се раждали, 

на завет някъде до тръните, 

а майките лежали влажни 

и гризли сухите си бърни. 

 

Като мухи сме мрели есен, 

жените вили по задушница, 

изкарвали плача на песен, 

но само бурена ги слушал. 

 

Онез, които сме оставали, 

се потехме и под езика, 

работехме къде що хванем, 

работехме като добитък. 

 

 

 

Мъдруваха бащите в къщи: 

"Така било е и ще бъде..." 

А ние плюехме намръщено 

на оглупялата им мъдрост. 

 

Зарязвахме софрите троснато 

и търтвахме навън, където 

една надежда ни докосваше 

със нещо хубаво и светло. 

 

О, как сме чакали напрегнато 

в задръстените кафенета! 

И късно през нощта си легахме 

с последните комюникета. 

 

О, как се люшкахме в надеждите!... 

А тегнеше небето ниско, 

свистеше въздуха нажежен... 

Не мога повече! Не искам!... 

 

Но в многотомните писания, 

под буквите и редовете 

ще вика нашето страдание 

и ще се зъби неприветно – 

 

защото би ни безпощадно 

живота с тежките си лапи 

направо по устата гладни, 

затуй езика ни е грапав. 

 

И стиховете, дето пишем, 

когато краднем от съня си, 

парфюмен аромат не дишат, 

а са навъсени и къси. 

 

За мъката – не щем награди, 

не ще дотегнем и с клишета 

на томовете ти грамади, 

натрупани през вековете. 

 

Но разкажи със думи прости 

на тях – на бъдещите хора, 

които ще поемат поста ни, 

че ние храбро сме се борили. 
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Красотата на Северозапада 

Белоградчик и Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В следващия брой очаквайте продължение 

 на рубриката „Наследството на ПМПГ“. 

Интервю с носителя на наградата „Джон Атанасов“ - 2020г., за 

поредна година ученик на нашето училище, Цветелин Костадинов. 

 

Белоградчик 

Белоградчик Монтана 

Белоградчик 

Виктор Цолов 


