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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Овче сирене,  
но овчи кашкавал

Ванина СУМРОВА*

Купували ли сте си „краве кашкавал“ или „овче 
кашкавал“, или „козе кашкавал“? Не само върху ети-
кети, но и навсякъде може да открием примери за тези 
словосъчетания, в които има езикова грешка. 

Погрешна е формата на прилагателното име, защо-
то краве, овче и козе тук са в среден род, а трябва да са 
в мъжки род, за да се съгласуват, според граматичните 
норми на езика ни, със съществителното име кашка-
вал, което е от мъжки род. Следователно правилното 
съгласуване е крави кашкавал, овчи кашкавал, кози 
кашкавал. 

Причините за грешката са сравнително рядката 
употреба на тези форми, „механичното“ използване на 
по-често срещаната форма за ср.р. при назоваване на 
хранителни продукти – краве/овче/козе (мляко, сире-
не), или приемане – поради свръхкоректност – на фор-
мата с окончание -е за правилна, а с -и – за неправилна 
(подложена на редукция).

И така, формата с окончание -и е за м.р., формата с 
окончание -е е за ср.р., формата с окончание -а или -я е 
за ж.р., а формата с окончание -и е за мн.ч. Например: 
крави (кашкавал), кравя (кожа), краве (масло), крави 
(продукти); овчи (бут), овча (вълна), овче (мляко), овчи 
(стада); кози (мях), козя (пътека), козе (сирене), кози 
(рога); птичи (пастет), птича (песен), птиче (месо), 
птичи (пера); лисичи (кожух), лисича (опашка), лисиче 
(леговище), лисичи (следи). От същата група са и при-
лагателните мечи, вълчи, кокоши и под.

Форми за ср.р. като кравьо, овчо, козьо, птичо, ли-
сичо не трябва да се използват, тъй като са диалектни 
и остарели. Книжовна е само формата за ср.р. мечо 
(напр. мечо грозде), която е дублетна на формата мече, 
напр. мече леговище.

*Гл. ас. д-р Ванина Сумрова работи в Секцията за 
българска лексикология и лексикография на Института за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.

Министърът на обра-
зованието и науката Кра-
симир Вълчев и минис-
търът на образованието 
и висшето образование 
на Катар д-р Мохамед 
Абдул Уахед ал Хамади 
подписаха Споразумение 
за сътрудничество между 
България и Катар. То е 
инициирано от катарска 
страна и предвижда съ-
трудничество в сферата 
на училищното и на ви-
сшето образование, на 
научните изследвания и 
технологиите. 

Двете страни ще обме-
нят опит, свързан с упра-
влението на училищата, 
обучението и методите 
на преподаване, учеб-
ните програми и оценя-
ването на постиженията 
на учениците и на учите-
лите. Ще се насърчава и 
сътрудничеството между 
училищата в двете дър-
жави. „През последните 
години в страната ни се 
поставя акцент върху 
развитието на научните 
изследвания и инова-
циите – каза министър 
Вълчев. – Насърчава се 
и задълбочаването на 
взаимодействието между 
висшите училища чрез 
включването им в евро-
пейски университетски 
мрежи. В тази насока е 
възможно засилване на 
сътрудничеството с дву-
странни споразумения 
между нашите и катар-

ските университети“, до-
бави министър Вълчев.

Подписаният документ 
урежда възможности за 
сътрудничество в област-
та на магистърските и 
докторските програми 
и научните изследвания. 
Ще се обменя инфор-
мация за нормативната 
уредба, регламентираща 
академичното призна-
ване на образованието, 
придобито в чужбина, 
а също и по въпроси, 
свързани с оценяване 
на качеството и акре-
дитацията във висшите 
училища.

Заедно  с  министър 
Красимир Вълчев в Доха 
бяха ректорите на Со-
фийския университет 
„Св. Климент Охрид-
ски“, на Медицинския 
и на Техническия уни-
верситет в София и на 
Националната спортна 
академия. Българската 
делегация разговаря с 
ректора на Катарския 
университет, със зам.-
ректора на университета 
„Хамад бин Халифа“, 
който се намира в Града 
на образованието, както 
и с деканите на факул-
тетите по обществено 

здраве и по инженерни 
науки. В Града на обра-
зованието се намират и 
кампусите на осем меж-
дународни университета, 
както и училищните и 
изследователските сгра-
ди на фондация „Катар“.

По време на визита-
та министър Вълчев се 
срещна с българи, които 
живеят в Катар и работят 
в сферите на образова-
нието, науката и спорта. 
Програмата включваше и 
посещение на спортната 
академия „Аспайър“ и на 
Катарската национална 
библиотека. 

Ангел ДОБРИКОВ

Смолянската Профилира-
на природо-математическа 
гимназия „Васил Левски“ 
отбелязва 100-годишен юби-
лей. На 29 януари 1920 г. 
със заповед на тогавашния 
министър на просвещението 
Цанко Бакалов Ксантий-
ската държавна непълна 
смесена гимназия се пре-
мества в село Райково – днес 
квартал на Смолян  „Паш-
маклийско“. В Райково е 
преместена и библиотеката 
на учебното заведение с 
над 470 тома книги, учебни 
помагала и списания.

През пролетта на 1921 г.  
школото приема за свой 
патрон Апостола на сво-
бодата – Васил Левски. 
Следват успешни години 
за утвърждаване на Рай-
ковската гимназия като 
предпочитано,  водещо 
и престижно училище в 
Среднородопския край. От 
1987 г. в нея са разкрити 
математически паралелки 
със засилено изучаване на 
английски език. Днес учи-
лището осъществява прием 

в V и VIII клас. През насто-
ящата учебна 2019/2020 
година в гимназията се 
обучават над 490 ученици, 
обхванати в 21 паралелки. 
Училищната база е изцяло 
реновирана. Прекрасна 
придобивка за учениците 
и обществеността на Смо-
лян е откритата наскоро 
модерна спортна зала към 
гимназията. 

В програмата на юбилея 
са включени шествие на 
ученици, учители и нейни 
бивши възпитаници, среща 
на поколенията, спортни 
състезания между ветера-
ни и средношколци. Инж. 
Никола Чернев представя 
втората част на своя книга, 
посветена на гимназията. 
Ще се проведат факелно 
шествие и митинг заря пред 
паметника на Апостола в 
двора на училището, състе-
зание „Лъвски скок“ и ща-
фета. Ще се открие музейна 
сбирка. Кулминацията е на 
29 януари т.г. в Родопския 
драматичен театър „Ни-
колай Хайтов“, където ще 
бъде представен юбилеен 
концерт спектакъл.

Партньори с Катар 
в образованието
Сътрудничество в магистърски 
и докторски програми предвижда 
споразумение, подписано от министър 
Вълчев и колегата му Ал Хамади

Математиците 
на Смолянско  
с вековен юбилей

Министрите Вълчев и Ал Хамади подписаха споразумение за сътрудничество

Николай КЪНЧЕВ

Създаване на по-добро бъдеще 
чрез трансформиране на образова-
нието и подготовката на обучава-
ните за тяхната роля в обществото. 
Това са водещите теми на едно 
от най-авторитетните световни 
изложения в сферата на образова-
телните технологии – Bett. 850 во-
дещи компании, 103 стартъпа и над  
34 000 участници от образовател-
ната общност на 131 държави се 
събират в Лондон, за да обсъждат 
как технологиите и иновациите 
дават възможност на учители и 
обучаващи се да покажат своя 
потенциал.

Поколение Z – общо 2,5 мили-
арда млади хора на възраст от 9 до 
24 години, е на път да се превърне 
в най-голямата група работещи и 
потребители в рамките на следва-
щите 20 години. Според експерти 
предизвикателствата, пред които е 
изправено това поколение, ще бъдат 
по-значими от всеки друг момент в 
човешката история. Затова и една 
от основните дискусии на Bett ще е 

посветена на бъдещите стратегии, 
които да подкрепят развитието на 
Поколение Z. Не по-малко важна 
е темата за мястото на новите 
технологии – за ползите от тях, 
но и за увеличаващите се онлайн 
заплахи, включително реч на омра-
зата, нахлуване в личния живот и 
дезинформация. Според Тим Бър-
нърс-Ли – създателя на Световната 
мрежа и настоящ директор на World 
Wide Web Consortium, WWW вече е 
прераснал в чудовище, каквото не 
е очаквал. Затова той отправя апел 
към компаниите, организациите и 
правителствата да подпишат „Дого-
вор за мрежата“ – глобален план за 
действие, който да направи нашия 
онлайн свят безопасен и достъпен 
за всеки.

Този призив е още по-основате-
лен, ако се вземе предвид, че едва 
за година броят на образователните 
специалисти, вярващи, че техноло-
гиите са важен инструмент за въвли-
чане на децата в дейностите в клас, 
нараства от едва 1/3 до близо 90%. 
Почти половината от тях вярват, че 
технологиите влияят благоприятно 
и върху поведението на ученици-
те. Затова и информираността на 
учителите, както и повишаването 
на квалификацията и готовността 
им да ползват нови образователни 
технологии, се оказват решаващи 
според специалисти, които ще бъдат 
сред лекторите на образователния 
форум. Новите технологии поставят 
и още едно сериозно предизвика-
телство. Необходимите средства 
за закупуването им, които вече са 
се превърнали в едно от основните 
пера в бюджетите на училищата, 
поставят на дневен ред уменията за 
„умния избор“ – не само да бъде из-
бран най-подходящият продукт, но и 
да бъде намерен начин за неговото 
най-ефективно използване по време 
на учебния процес.

По-добро бъдеще за поколение Z
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В този брой „Маршрути  
„Аз-буки“ ни отвежда в ППМГ 
„Васил Левски“ – Смолян, къде-
то се готвят да посрещнат 
100-годишния си юбилей. Еки-
път на природо-математиче-
ската гимназия е убеден, че 
едно училище е успешно то-
гава, когато 2 – 3 поколения 
изпращат децата си да учат в 
него, водени от качеството на 
обучение.

Смолян

Смолянската Про-
филирана приро-
до-математическа 
гимназия „Васил 
Левски“, по-из-
вестна като Рай-

ковската гимназия, отбелязва 
своя 100-годишен юбилей през 
цялата учебна 2019/2020 г. 

„Училището е минавало през 
много трудни моменти в своята 
вековна история. Сега е осъ-
временено и предоставя много 
добри условия за образование. 
Има семейства, в които 2 – 3 
поколения са учили тук, и много 
искаме да запазим традициите и 
през второто столетие“, разказва 
директорът на ППМГ „Васил 
Левски“ Мария Илиева.

През последните две години 
в училището приемат по три 
паралелки след VII клас, а пре-
ди това са приемали по четири. 
Децата се обучават в профилите 
„Природни науки“, „Хардуерни 
и софтуерни науки“ и „Мате-
матически науки“. Учениците 
получават и много добра езикова 
подготовка – от VIII клас изуча-
ват интензивно английски език, 
като втори език могат да избират 
между немски и руски.  

От три години училището 
приема и по една паралелка 
след завършен IV клас. За целта 
децата трябва да са се явили на 
двете външни оценявания по 
математика и БЕЛ, както и на две 
математически състезания от Ка-
лендара на МОН –  на олимпиада 
по математика, на състезанието 
„Европейско кенгуру“, на про-
летните математически състеза-
ния или на състезанията „Млади 
таланти“. Всички те са анонимни 
и предполагат сериозна селекция 
на децата, които се приемат в 
математическите гимназии.  

Целта на приема след IV клас 
е децата, които имат математи-
чески заложби, да ги развиват 
в по-ранна възраст. „Посоката 
на ранния прием е правилна, 
но генералното заключение ще 
направим тази година, когато 
видим какви резултати ще по-
стигнат на външното оценяване 
след VII клас децата от първия 
випуск, който приехме от V клас. 
Имаме очаквания, надяваме се 
да се оправдаят. На национално 
ниво обикновено възпитаниците 
на математическите гимназии 
се представят по-добре и по ма-
тематика, и по български език“, 
коментира Мария Илиева. 

Според нея учениците нямат 
нужда от специална подготовка 
за НВО, освен това децата не-
прекъснато се явяват на различни 
олимпиади и състезания. Те са 
включени  в групи, в които полу-

Напред към втория век
Над 95% от възпитаниците на смолянската 
Математическа гимназия продължават 
образованието си във висши училища

100-годишният юбилей
След подписването на Ньойския договор се налага Ксан-

тийската държавна смесена гимназия да се премести в 
село Райково, Пашмаклийско – днес квартал на Смолян. 
Това става поетапно през 1920 г. и затова програмата 
за честването на 100-годишнината на Райковската гим-
назия предвижда празнични дейности през цялата учебна 
2019/2020 г. Началото е поставено с вълнуваща среща на 
поколенията между бивши и настоящи ученици и учители 
„Заедно в Гимназията“ в Деня на будителите. Събитието 
започва с шествие на випускниците,  продължава с незаб-
равими срещи в училището между възпитаници и учители 
и завършва със спортни срещи по баскетбол и волейбол 
между ветерани и настоящи ученици в новата  зала. 

На 18 февруари, в навечерието на патронния празник на 
гимназията ще се проведе традиционното факелно шест-
вие с митинг заря пред паметника на Апостола в двора на 
училището, а на 19 февруари ще е уникалното  състеза-
ние „Лъвски скок“. То включва совалково бягане и щафета, 
в които ще участват ученици от всички училища, носещи 
името на Васил Левски от региона. На 18 май ще се про-
веде лекоатлетическа щафета от мястото на първата 
сграда на училището до настоящата, а в обособени за 
целта пространства на гимназията ще бъде открита му-
зейна сбирка.

Мария Илиева, 
директор

Смолянските математици не само учат, но умеят и да се забавляват 
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училища, а около 10% отиват да 
учат в чужбина. 

От випуск 2019 трима завърш-
ват лицензирани ИТ академии и 
оттам получават сертификати, с 
които директно започват работа 
в сектора, което е по-краткият 
път за реализацията им. Някои 
ученици пък получават покани 
от ИТ фирми да работят в тях 
веднага след училище, и учат 
задочно. 

От XIХ областен математиче-
ски турнир „Перперикон“ уче-
ниците се връщат с 10 медала и 
14 отлични оценки за прием във 
ВУ. Според регламента на Тур-
нира учениците от XI и XII клас 
с оценки над 5,50 се приемат за 
студенти във всички специално-
сти на Факултета по математика 
и информатика към ПУ „Па-
исий Хилендарски“, Висшето 
военноморско училище „Н. Й. 
Вапцаров“ във Варна, Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ или 
Висшето училище за застрахова-
не и финанси в София. 

Възпитаниците на ППМГ са 
и сред най-добрите спортисти в 
града и в областта – редовно 

участват в състе-
зания по волейбол, 
баскетбол, тенис  
на маса, футбол. 

Стигат и до зонални нива, а по-
някога и до национални и меж-
дународни състезания. Доскоро 
са постигали отлични резултати 
и без наличието на добра спортна 
база, но от тази учебна година в 
Райковската гимназия вече има 
много добри условия за спорт. 

Община Смолян подобрява 
училищната инфраструктура в 
целия град, но за ППМГ „Васил 
Левски“ са заделени най-много 
средства – над 2 млн. лв. по 
ОП „Региони в растеж“. Освен 
за спортна зала средствата са 
инвестирани и в оборудване 
с 30 интерактивни дъски и 90 
компютъра. 

„Имаме желание да усъвър-
шенстваме още кабинетите по 
природни науки. Мечтаем си 

чават целенасочени познания по 
информационни технологии, по 
математика, по природни науки.

Над 500 са учениците в смо-
лянската гимназия, разпределени 
в 21 паралелки. Педагогическият 
състав е от 37 учители, чиято 
средна възраст е над 50 г., но 
все повече започват да се вливат 
свежи сили. „Много се радваме 
на младите колеги, защото са 
много мотивирани. Помагаме 
им, имат си наставници и успяват 
да се впишат в екипа“, обяснява 
директорката Илиева.  

Голяма част от гимназистите са 
се включили в допълнително обу-
чение в Националната програма 
„Обучение за ИТ кариера“ и след 
като го приключат успешно, в XII 
клас ще получат свидетелство за 
професионална квалификация 
„Приложен програмист“. Обу-
чението е доста интензивно – 
провежда се в събота и неделя и 
през ваканциите, има изпити след 
всеки модул. Но всички, които са 
го започнали, са амбицирани да го 
приключат успешно и да получат 
и свидетелство за професионална 
квалификация. 

Възпитаниците на Райковската 
гимназия се представят тради-
ционно добре и на матурите, и 
на кандидатстудентските изпити. 
От профилите по природните 
науки мнозина избират да учат за 
зъболекари, лекари, фармацевти, 
а от паралелките с информатика 
продължават да учат ИТ, матема-
тика, инженерство. Над 95 на сто 
от абитуриентите продължават 
образованието си във висши 

за z Space – това са 3D учебни 
станции, които помагат много 
при експерименталната работа. 
Те правят триизмерни изображе-
ния на органи, предмети, обекти 
и това позволява на учениците 
да видят какво е устройството 
им – разказва директорът. – По 
география например могат да 
видят земята отвътре, нейното 
ядро. Тези учебни станции могат 
да бъдат невероятен помощник 
в обучението. Сега се използва 
софтуер, който съдържа над 
1000 3D модела по различни 
теми и учебни предмети, стоти-
ци образователни видеа, вклю-
чително игри, експерименти и 
симулатори, хиляди графики и 
изображения и тестов генератор. 

Гимназията е сред първите 
училища в региона, които изцяло 
ползват електронен дневник. Но 
не са загърбени и традиционни-
те методи, ако те са ефективни.  
В по-горните класове се при-
държат към старата максима на 
математика Дьорд Пойа – „Ако 

искате да се научите да плувате, 
смело влизайте във водата, а ако 
искате да се научите да решавате 
задачи, решавайте ги“. 

Всяка иновация и всеки под-
ход са ценни и имат смисъл, 
ако развиват компетентности и 
водят до по-добри резултати на 
учениците. Затова в училището 
използват и ученически системи 
като „Геогебра“ при изучаването 
на математика, тъй като тя пома-
га с 3D изображения по стере-
ометрия и начини на решаване 
на различни пространствени 
задачи. 

В момента в училището се раз-
работва кандидатура за включ-
ването му в групата на инова-
тивните. 

От 2018 г. тук се работи по про-
ект, финансиран от „Еразъм+“, 
за преодоляване на различни 
предразсъдъци, като външен 
вид, пол, възраст, произход и 
т.н. Гимназията е партньор по 
него заедно с училища от Литва, 
Турция, Гърция и Италия.  


