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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК на НУФИ
“ФИЛИП КУТЕВ“, град КОТЕЛ

3 МАРТ- НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Виолета Гогова - 11а кл
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„Деца помагат на деца” – благотворителен концерт на 12 – те класове и приятели.

„Деца помагат на деца” е благотворителна кауза около която се обединиха

ученици, учители, родители и граждани. Благотворителният концерт за
подпомагане лечението на деветгодишния Десислав Русев се състоя на
27.01.2016 г.
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Ученичките от 10 а клас Анина Ангелова
и Татяна Стоянова участваха на 14.02.16г.
в гала – концерта на БНР на предаването
„ Млади фолклорни таланти.”

За впечатленията си Анина сподели:
”На 14.02.16 г. с Татяна участвахме в
гала – концерта на БНР- гр. София.
Изживяването беше страхотно!
Вълнувахме се много! Това участие ни
даде възможност да се срещнем с
колеги от другите училища, а също така
и с известни личности като
Бинка Добрева, Калинка Згурова,
Теодоси Спасов и много други.”
Ученици от НУФИ”Филип Кутев” се включиха с концерт на празника Трифон
Зарезан или Ден на лозаря в град Сунгурларе.
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Веси Иванова от 10а клас участва през месец декември-2015 г.в конкурса за
красота „Мис Поморие”.

Тя получи титлата лице на „Най - клуб Поморие.”
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Виолета Гогова – 11 клас
Христо Ангелов – 11 клас

Виолета Гогова – 11 клас
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Деница Бъчварова – 8 б кл.
Христо Ангелов – 11 клас
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ТУБЕРКУЛОЗА

Туберкулозата е една от най – древните болести, познати на човечеството. Тя
е от епидемиите, които са взели най – много жертви. Всяка година от туберкулоза умират
около 3 милиона души.
Световната здравна организация е посветила месец март от годишния си
календар за пропагандиране на профилактиката срещу туберкулозата и борбата на
всички страни в света за обединяване на усилията за изкореняване на болестта.
Туберкулозата е остро заразно заболяване, което се причинява от
микробактериум туберкулозис. Най – често той атакува белите дробове, но в някои
случаи може да засегне костите, ставите и пикочо – половата система.
Основен източник на заразата е човекът, рядко можем да се заразим от
млякото на болна крава. Заразяването обикновено става от пръските на болен човек –
при кашлица, кихане, разговор. Болестта се изразява със следните симптоми:
продължителна кашлица, съпроводена с храчки, премесени понякога с кръв, загуба на
тегло, продължителна температура, нощно изпотяване. Заболяването туберкулоза се
установява чрез изследвания на секрет от храчката и ренгеново изследване на белите
дробове. Ако заболяването не се лекува болните умират през първите 5 години.
Навременното лекуване е продължително и е напълно успешно.
Предпазване от болестта:
- При продължителна кашлица се обърнете към вашия семеен лекар;
- Отказът от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол ще намали риска от
заразяване;
- Хранете се правилно и пълноценно;
- Не купувайте непроверени продукти като мляко и яйца. Млякото е необходимо да
се вари най – малко 5 мин.
Профилактиката за ранно откриване на заболяването в нашата страна се изразява
в ренгенови изследвания и вътрекожната алергична проба Манту с туберкулин и
имунизирането на децата на 6 – 7 год.,10 – 11 г. и 16 -17 год. С ВСG.
Понастоящем туберкулозата се превърна в проблем не само в бедните страни, но
и за почти всички развити страни от Европа и САЩ.И основните усилия на СЗО е
правилната и навременна профилактика на заболяването.
Медицински специалист: Д.Дончева

Страницата подготви Марина Янкова от 5а кл.

стр. 8

Брой 2

МЕЛОДИЯ

Свет овен ден на числот о π
Денят на числото пи е предложен
от Лари Шоу през 1987 година. Той е
физик от Сан Франциско и е
използвал американския модел за
запис на датата 14 март - 3/14, което
съвпада с първите разреди на числото
пи π = 3,14159...
Пи е математическа константа,
която представлява отношението
между дължината на
дадена окръжност и
нейния диаметър и обикновено се
използва
в математиката, физиката и техникат
а. π е познато още като
Лудолфово число и
Архимедова константа.
Въпреки че тази точност е повече от
достатъчна за използване в науката и
техниката, през последните няколко
века в изчисляването на повече цифри
и изследването на свойствата на
числото са вложени много усилия.
Независимо от многото
аналитична работа, прибавена към
изчисленията със суперкомпютри,
определили повече от 1 трилион
цифри на π, не е намерена
закономерност в поредицата от

цифри.
На 31 декември 2009 г. френският
програмист Фабрис Белар достигна
точност до 2699999990000 цифри при
десетична основа.
Приблизителни стойности на π,
изразени като обикновена дроб са:
22/7 (според Архимед) и 355/113 (по
оценка на древните китайски
математици).
Съществуват различни начини за
лесно запомняне на π. Закръглено с
точност до десетия знак, π може да
се запомни чрез изречението, в
което всяка дума има съответния
брой букви:

март 2016г.

На 14 март светът отбелязва
един
от
най-необичайните
празници – Деня на числото Пи.
Датата
е
избрана
заради
американското й изписване –
3.14, което съвпада с найкраткия начин за обозначаване
на математическата константа,
изразяваща отношението на
дължината на окръжността към
дължината на диаметъра й.
Тя съвпада с рождения ден на
Алберт Айнщайн.
Съществува и алтернативен
вариант на празника - 22 юли.
Той
се
нарича
"Ден
на
приближеното число Пи". Тази
дата е дробния запис на
числото Пи (22/7).

«Това число в
продължение на
хилядолет ия държи в плен
мислит е и чувст ват а не
само на мат емат ицит е и
аст рономит е, но и на
философит е и
художницит е".

Как(3) е(1) леко(4) и(1) бързо(5)
изчислено(9) Пи(2), всички(6)
знаят(5), щом(3) желаят(6)!
Числото пи вече не е мания
единствено за почитателите на
математиката.
Живанши произвежда парфюм
"Пи", Кейт Буш реди цифрите му в
песен, а YouTube съхранява записи
на хора, които могат да го рецитират
по памет.
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Числото пи има близо 4-хилядолетна
история, като за негови откриватели могат
да

се

считат

още

жителите

на

Месопотамия, които забелязват, плетейки
кошници, че за да ги направят с точния
диаметър, е нужно материалът им да е с
три пъти по-голяма дължина.
Математиците обаче считат за негови
истински

откриватели

вавилонските

магове, използвали го при строежа на
легендарната
начинание,
заради

Вавилонска
претърпяло

липсата

на

кула

–

пълен

крах

достатъчно

точни

изчисления.
Предполага се, че математическата
константа е в основата и на строежа на
знаменития
Йерусалим,

Соломонов
както

и

на

храм

в

египетските

пирамиди в Гиза, в чиито пропорции е
заложено числото 3,1416.
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Във Вавилон до V в. пр.н.е. се използва
числото 3,1215, а в Древна Гърция –
3,1462643; в индийски сутри от VI – V в.
пр.н.е. съществуват правила, според които
стойността на пи е 3,008.
През
III
в.
пр.н.е.
древногръцкият
математик, астроном, физик и инженер
Архимед успява да изчисли числовата му
стойност до третия знак след десетичната
запетая.
През XV в. иранският математик Ал Каши
изчислява
общо
16
цифри
след
десетичната запетая; през XVI в. белгиецът
Андриан ван Ромен – 17, а немският
математик Лудолф фон Цойлен – 35, като
впоследствие числото пи е наречено в
негова чест Лудолфово число и е изписано
на надгробната му плоча в Лайден.
Обозначението π се появява за пръв път
при английския математик Уилям Джонсън
през 1706 година, а след публикуване на
работата на швейцарския математик,
физик и астроном Леонард Ойлер, успял
да изчисли стойността на пи с точност до
153 знака след десетичната запетая, от 1736
година насам то става общоприето.

През 1882 година немският математик Карл Луис Фердинард Линдеман доказва, че числото пи е
трансцедентно число.
Наред с чисто математическите си свойства числото пи може да бъде открито навсякъде в заобикалящия ни
свят, закодирано по мистериозен начин в различни пропорции и съотношения.
То се съдържа във всички естествени окръжности – планети, слънца, зеницата на окото, двойната спирала на
ДНК, концентричните водни кръгове и редица други природни творения.

Страницата подготви:
Ивайла Сивкова, VIa клас
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Скулптура на числото „пи“ пред сградата на Музея на
изкуствата в Сиатъл (САЩ)

НЯКОЛКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ :
МУЗИКА, ТАНЦИ, РАЗХОДКИ, СПОРТ, ЧЕТЕНЕ, СРЕЩИ С ПРИЯТЕЛИ, ЛЮБИМО ХОБИ

Професорът:
- Моля,събудете колегата до вас!
Студентът:
- Вие го събудете! Все пак Вие го приспахте....

РЕЧНИК НА УЧЕНИКА:
1.Училище – самотен манастир

2.Бележник – черно досие

3.Свободен час – сиромашка радост
4.Родителска среща –
скърцане със зъби
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5.Ваканция – животът започва отново

Иванчо казва на майка си:
- Мамо,класната те вика!
- Защо?
- Не зная!Не съм я виждал от месец!

Редакционен екип:
Отговорен редактор за броя: Теодора Димитрова – 9а кл.
Репортер: Марина Янкова – 5а кл.
Технически дизайн: Мирослава Димитрова – 9б кл.
Колегия: Рая Симова – 9 кл. и Ивайла Сивкова – 6 кл.
Консултант: г-жа Веселина Върбанова
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