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ГПЧЕ “Алеко Константинов” - випуск 2015

За едни месец май е време на трескаво очакване на лятото, морето и дългите топли нощи
с приятели. За други обаче това са последните моменти от гимназиалния живот. Последните дни,
в които са част от екипажа на ГПЧЕ. А веднъж заминеш ли, няма връщане назад. Този билет е
винаги еднопосочен.
Затова нека този брой на вестника бъде вашият еднопосочен билет, събиращ в себе си всички
спомени от досегашните ви пътувания през последните пет години.
Майското ни издание е посветено на вас, дванадесетокласници. То е последното ви повикване
за последния ви полет от летище ГПЧЕ „Алеко Константинов”. Със сигурност това име ще се
запечати завинаги в съзнанието ви и ще ви навява къде добри, къде не толкова добри спомени, но
все пак незабравими и изпълнени с емоции. Тук сме събрали най-милите ви и запомнящи се
моменти. Сами разказахте и някои от съвсем личните си преживявания и чувства през годините.
С нас впечатленията и мислите си споделиха и вашите ръководители полет (учители).
Спомените обаче далеч не са всичко, разбира се. Пред вас има още много път, светът е
безкраен и вие може да достигнете всяка ваша цел, в това сме повече от сигурни.
Мечтите ви тепърва чакат да ги осъществите. Борете се за тях и не губете себе си. Със
завършването си преминавате просто на един следващ етап от живота. А може би всъщност,
започвате същинската му част. Вече всичко зависи от вас.
Това плаши всеки, нормално. Но вие сте достатъчно силни, за да завоювате и изстрадате своята
свобода и да надмогнете всяка пречка, явила се на пътя ви. Някои от вас ще заминат в чужбина и
ще трябва да се борят дори с още повече усилия. Но никога не забравяйте, че може да сте това,
което поискате, стига да имате смелостта и волята да го постигнете.
*******
И нека пътниците от випуск 2010-2015 година се качат на последния полет от
летища „ГПЧЕ” в посока „Бъдеще”. Лек път на всички ви!
Ива Николаева - 11 д

12 а

Класен ръководител:
М. Георгиева
Обитават:

каб. 43

Брой обитатели: 25
Девиз: “Бягай за здраве
дори и от час,това е
девизът на нашия клас!”
Ето, че дойде краят на
училищния живот и за настоящия ми
клас – 12 а.
И се започва – напиши нещо за
класа за училищния вестник, напиши
нещо за изпращането... Но моля ви,
това не е лесно, да намериш думи за
25 ученици – всеки от тях уникален
сам по себе си.
Нито вестникът, нито
изпращането са подходящото място
да им кажа какво мисля за тях – те,
моите ученици, винаги са получавали
мнението ми и истината, когато е
трябвало.
Ето защо ще кажа няколко
думи, които ми идват наум като
обръщение към моя клас и всички
абитуриенти.
Всеки човек преминава през
няколко основни етапа в своя живот,
един от които е училището – основна
институция в живота на
подрастващите. За някои то е
тревога, за други – любов, за трети –
досадно задължение, но то,
училището, дава на вас, учениците,
силата на познанието и щастието, че
сте се научили да учите.

Надявам се годините в ГПЧЕ да не са били толкова
досадни, скучни и ненужни, а напротив, да са ви помогнали да
вкусите от истинския живот, да сте намерили истински приятели,
нови хора и идеи. И когато след време поглеждате назад, да си
спомняте с усмивка за училището. Тук вие сте имали дни на
удовлетворение, радост, забавление, голямо мрънкане, първа
любов и разбира се, УЧЕНЕ. Удоволствието и разочарованието се
смесват по неповторим начин и придават различен облик на всеки
наш и ваш учебен ден.
Напомням, да не забравите да си вземете от нашето
училище най-необходимите неща:
Трудолюбие
Любопитство
Смелост
Търпение
Приятелство
Уважение
Толерантност
И..... обич, разбира се...!
И запомнете, урокът не свършва с биенето на звънеца.
А сега трябва да продължите сами!
Успех!
А ако някой ден имате нужда от приятел, с когото да
споделите болка или радост – знаете къде да идете - ГПЧЕ –
Правец и неговите търсачи на съкровища (за неразбиращите –
това сме ние, учителите).

Марина Георгиева

Мария Петкова
1. Разбира се. Не е най-важното нещо, но се
случва един път в живота и е изпълнено с доста емоции.
Повече се вълнувам какво ще се случи след
завършването. А очакванията ми за изпращането са с
класа ми да си прекараме добре и да го помним дълго
време.
2. Любимото ми място може би е класната стая,
особено когато слушаме музика, говорим си или просто
се забавляваме.
3. Спокойно бих казала, че спомените са много.
Като се започне от извънкласни дейности, та се приключи
с приятни и забавни часове.
4. Естествено, най-много ще ми липсва класа ми!
А пък въобще няма да ми липсва писането на домашни,
треперенето дали днес ще ме изпитат или дали ще
правим тест. Също така ще ми липсват и часовете по
руски език при най-добрата госпожа - Райна Димитрова.
5. Най-забавното ли? С тези луди хора от моя
клас всеки ден е забавен. Иначе все още си спомням
скеча, който пресъздадохме в актовата зала -“Пълна
лудница“, където аз бях Жорката - трудна, но забавна
роля.
6. Има много неща и случки, с които ще запомня
класа ми. За тях бих казала че са едни истински хора, изпълнени само с позитивни нагласи, готови винаги
за купон, но и за сериозна работа. Нали знаете: “Всеки луд с номера си, а 12а клас - с цяла програма“.
Много ще ми липсвате, веселяци! Пожелавам на всички успешно завършване и успех в живота!

Гергана Борисова
1. Да, вълнувам се. Това е един
дългоочакван момент както за мен, така
и за всички останали. Очакваме да ни
изпратят както подобава и много да се
забавляваме.
2. Хаха, знаех си че ще ми
зададете този въпрос. Мисля че
отговорът е ясен. Това е училищното
барче. Всяко междучасие се събираме
там, за да споделим и коментираме
различни неща.
3, През тези 5 години които
прекарах тук имах много хубави
моменти. Не мога да определя кой е найхубавия от тях, но определено хубавите
са много повече от лошите.
4. Хората, с които се запознах и
прекарах 5 години от живота си. Както и
разбира се и част от преподавателите,
на които съм изключително благодарна.
5. Определено забавни неща се
случват сега в 12-ти клас, когато
разбрахме че съвсем скоро ще се разделим и поради тази причина се стараем да
изживеем всеки миг пълноценно. Едни от най-забавните неща, които ми се
случиха в гимназията, са многобройните бягства от час, а това най-често се
случваше по втори чужд език, когато уверено крачехме към фламингото. Дори
сега, спомняйки си, ми е забавно.
6. Наистина се радвам че попаднах в този клас. Понякога си мисля, че са
ни избирали с конкурс кой от кой по щур. Дори и най-скромните, чувайки че кроим
планове за бягство от някой час, бързо бързо се съгласяваха и с това показвахме,
че сме един наистина задружен клас и с това ще ги запомня.

1. Вълнувате ли се
от предстоящото
изпращане и какви
са очакванията ви?
2. Кое е любимото
ви място в
гимназията?
3. Кой е найхубавият ви спомен
от гимназията?
4. Какво ще ви
липсва най-много?
5. Споделете найзабавното нещо,
което ви се е
случило тук в
гимназията.
6. С какво ще
запомните класа си?

Ивелина Владимирова
1. Да, разбира
се че се вълнувам. С
нетърпение чакам
изпращането, защото
всичко това е
посветено само за нас
така че мисля че ще е
много вълнуващо и
забавно.
2. Хаха,
разбира се че в
барчето където всяко
междучасие се
събираме хора от
различни класове и си
говорим, смеем се,
лигавим се и се
чувстваме като на
кафе.
3. Имам много
хубави спомени от
гимназията. Например
в клас, със
съучениците ми,
когато ядосваме някой
учител.
4. Ще ми липсват хората, които срещах, но найвече тези безгрижни години които прекарах тук.
5. Много са забавните случки, но мисля че е подобре да си спестя коментара, хаха.
6. Ще запомня класа с много неща. В моя клас
всички сме много различни. Почти винаги е имало
някакви кавги между нас, но ставаше ли въпрос за някоя
лудория или сбирка, ставахме много задружни.

За 12 а с добро настроение работиха Христиана, Марина и Гергана - 11 а

12 б
Класен ръководител:
Петя Вушева
Обитават:

каб. 44

Брой обитатели: 27
Девиз: "Издой кравата"

Това е поредният випуск абитуриенти, който извеждам.
Спомням си деня, в който учениците от 8 б клас,
развълнувани и любопитни, прекрачиха прага на училището.
През изминалите години заедно преодолявахме трудностите и се
радвахме на добрите моменти. Споделяхме мечтите и
преживяванията си. Това бе време на труд и усърдие. Учениците
се оказаха умни и непокорни, дръзки и амбициозни, изпълнени с
желание да се доказват и побеждават. Необичайни и
нестандартни. Понякога се бунтуваха срещу действията на
учителите с типичната за младостта дързост, а ние гледахме на
това със снизходителност и великодушие. Говоря за стриктното
водене на дневника на класа, играта на карти, фалшивите и
забавени извинителни бележки, кафетата и храната в клас,
любимите телефони и неостаряващите “пищови”. Едва след
време ще разберат, че всичко, което сме правили е било
продиктувано от единствената мисъл да станат добри хора.
Като клас винаги се включваха в инициативите на
училището и извън него. Едни ще запомня с огромното чувство
за отговорност, със стрикността и с умението да са винаги с
“едни гърди напред” в учението. Други ще свързвам с уникалните
таланти да бъдат участници в национални и международни
проекти, състезания и олимпиади.

Това е клас, към който не
можеш да останеш безразличен. Клас
с неговите спадове и възходи през
годините
и
с
който
заедно
изминавахме пътя на образованието
и израстването.
Сега пред себе си виждам
пораснали младежи, готови да поемат
по своя път. Аз вярвам в бъдещите им
успехи, защото това са подготвени,
креативни и позитивни млади хора.
На всички тях от цялото си сърце
желая много късмет и успех на
предстоящите изпити, здраве и
успешна реализация. Надявам се, че
ще изберат правилната посока, която
ще ги отведе до правилната цел.
На добър час, абитуриенти!
На 12 б клас с обич:

Петя Вушева

което ми се е случвало тук, е водело
към това по един или друг начин и
ето защо не мога да си избера само
едно нещо, което да помня завинаги.
Ако можеше да върнеш
времето с 5 години, би ли се
записала отново в ГПЧЕ?
Да, стига да не си получа
писмото от "Хогуортс"
междувременно.

Анжелика Рао
Кое е нещото, което ще
запомниш завинаги от
гимназията?
Думата „гимназия” в ума ми
винаги ще остане като метафора за
израстването ми като човек. Всичко,

Какви са плановете ти
занапред?
Приета съм да уча компютърно
програмиране в Холандия. За сега
планът е да стигна до там, да се
установя, пък после каквото сабя
покаже. Не обичам да планирам в
перспектива, защото нещата почти
никога не се развиват така, както
очакваме.
интересуваш от мнението на
околните.
Смяташ ли да запазиш
връзка със съучениците си и след
завършването?
Да, ще оставя координатите си
и който има желание, може да ме
потърси.

Стефан Тодоров
Кое е най-важното нещо,
което научи през тези 5 години?
Научих, че не трябва да се
влагат толкова нерви в учението като
цяло, също и че не трябва да се

Защо реши да се занимаваш
с училищния сайт на ГПЧЕ?
Реших да се занимавам с
училищния сайт, защото по това
време не бях много зает и бях
забелязал, че старият уеб сайт бе
доста занемарен и не бяха
обновявани доста неща. Ако не се
лъжа времевото разписание не бе
обновявано от 2 години ~. Попитах
кой се занимава със сайта и
предложих моята помощ , показвайки
някои други сайтове, правени от мен,
и се съгласиха да ми предоставят
Какво би пожелала на помалките гепечари?
На малките гепечари бих
пожелала само едно: незабравими
моменти! Това са едни от найхубавите и безгрижни години.
Изживейте ги лудо и запомнящо се.

Кой е най-яркият ти спомен за
изминалите години?
Нямам най-ярък спомен.
Всички те са уникални сами по себе
си. В гимназията намерих много
приятели, любов, кавги и
неразбирателства. Но именно това
ни сближаваше все повече.

Искаш ли да кажеш нещо на
съучениците си?
На всички неабитуриенти
искам да споделя нещо, което научих
по трудния начин – никой няма да
дойде и да ти подаде шанса в ръцете,
трябва да си го потърсиш. Така че
сграбчвайте всяка възможност, която
ви се изпречи на пътя, не знаете дали
няма да се окаже най-хубавото нещо,
което ви се е случвало. И влизайте в
час от време на време – полезно е!
На дванайсетокласниците искам да
благодаря за петте години и хилядите
спомени. Успех на всички там, за
където сте се запътили и като
покорите света, не забравяйте откъде
сте тръгнали.

достъп. В рамките на седмица бях
направил сайта и оставаха
минимални промени. За някои неща
ми бе нужна връзка с директорката,
като й представях направеното и тя
следователно си казваше мнението.
Сайтът е доста прост за правене и
много хора ще биха могли да се
справят и да направят подобен, стига
да имат нужните материали и
програма.
Как се чувстваш през
последните няколко дни в
училище?
Честно казано, вече ми е
писнало и нямам търпение да
завърша.
Какво е посланието ти към
ГПЧЕ?
Много успехи и по ниски цени в
барчето.
Промени ли те ГПЧЕ през
тези 5години?
Разбира се, че ме промени. В
прекараните тук 5 години израснах
много. Разбрах какво е да си щедър
към другите, разбрах какво е да
търпиш критики и как да "оцеляваш"
в болшинството.

Кой учител ще запомниш
завинаги и защо?
Още преди да вляза в ГПЧЕ
познавах повечето учители. Всеки
един от тях е дал своят принос към
съзряването ни. Всеки е успявал да
ни развесели и ядоса. Благодарна
съм на всички и ще ги помня вечно!

Даяна Димитрова
За 12 б - усмивки и добри пожелания - Дебора - 9 г и Деница - 8 в

12 в
Класен
ръководител:
Павлин Петков
Обитават:

каб. 8

Те са последната
френска паралелка в
ГПЧЕ. Надявам се да
продължат с френския
език и занапред, защото
не останаха много хора,
които да го изучават.

Брой обитатели:
12

Въпреки че бяхме
заедно само една
година, разбрах че са
добри деца.

Девиз: "Всичко е
позволено, важното
е да не те хванат "

Желая им успех в
живота и да сбъднат
целите си.
Павлин Петков

12 в клас - малък клас,
събран от различни хора.
Малък клас, който с годините
се топеше все повече и повече.
Клас, сбор от различни
желания и интереси. Никога
единно мнение, но еднакви
глупости. Не много задружен
клас, но пък много непослушен.
Те описват себе си като
СЪРВАЙВЪР- само един ще
оцелее. В края на 12 ти клас,
остават едва 12 човека. Клас,
който ще бъде запомнен. Не
толкова с големите
постижения в учението, а с
това, че просто умеят да се
забавляват.

За 5 години в ГПЧЕ сменихме 4 класни ръководители и
всеки един оставяше следа след себе си. За 5 години имахме най
-яките класни, за които някой клас може да мечтае. Дафинка
Станева - госпожо, Вие се оказахте най-издръжлива, цели две
години търпяхте глупостите ни, извинявахте отсъствията
ни и ни учехте да бъдем по отговорни.
Петя Захариева -четирилистната детелина. Един човек,
който е изключително добродушен. Една жена, която ни беше
като класна, майка и разбира се, терорист по биология. Г-жо
Захариева, благодарим за грижите и търпението Ви!
И накрая човек, който всички ще запомнят като найдобрия учител в ГПЧЕ. Г-н Петков, радваме се, че точно Вие ще
изведете класа ни. Вие сте човек, който за една година ни
направи задружни. Човек, който има безгранично търпение и
железни нерви. Човек, който беше готов да застане зад нас,
независимо от всичко и всички. Благодарим Ви, че сте толкова
прекрасен и добър човек!

Мирела
Горанова:
1. Въпреки че е
към края си,
все още не
мога да
повярвам че
съм 12 клас.
Но все още
има време за
емоции. Най-хубавото тепърва предстои.
2. Ще ми липсват най-много
моментите с приятелите.
3. Притеснена съм, както всички,
но предполагам, че това е нормално.
Планове за бъдещето много. Ще видим
кои ще се сбъднат.
4. Разбира се че ще ми липсват.
Много ми е мъчно, че класът ни остана
толкова малък и, затова ще ми е мъчно
еднакво както за тези, които си отидоха,
така и за тези, които все още са тук.
5. Да, защото това беше найхубавата и ползотворна година за мен в
гимназията.

1. Е, завършваш и
ти 12 клaс. Кaкво е
чувството?
2. Ще ти липсвa ли
ГПЧЕ и aко дa, с кaкво?
3. Притесненa ли си
зa мaтурите и решилa
ли си кaкви ще сa
плaновете ти зa
бъдещето?
4. Билa си 5 години
с едни и същи хорa. Те
сa второто ти
семейство. Ще ти
липсвaт ли? Кои от
тях?
5. Би ли искала сегa
дa си в 8 клaс?

За читателите на
“Гимназето” в 12 в се
внедри Илиана - 11 д

Нели
Василева:
1. Ами
чувството е
вълнуващо.
Усещаш,че
порастваш и
започваш да
градиш
планове за
бъдещето си.
Абее
страшничко е
хаха
2. ГПЧЕ
многооо ще ми липсва. Научих много
важни неща , запознах се с много важни
хора и осъзнах мястото си в обществото.
3. Амии да,честнo казано, съм
притеснена. Искам да уча национална и
регионална сигурност и силно се
надявам да ме приемат.
4. Да ви кажа честно, не прекарвам
много време в училище хаха нямах кой
знае какви преживявания с класа си. Но
при нас всеки ден е един купон, едно
безкрайно забавление. Няма да цитирам
имена,много хора ще ми липсват.
5. Не, не искам! Радвам се,че
завършвам и че средното ми
образование е към своя край. Не мисля,
че бих могла отново да изживея тези 4
години. Не казвам 5,защото това е найяката ми година!

Цвети Димитрова:
1. Чувството е наистина приятно,
защото осъзнаваш, че си постигнал
нещо...дори това да е средно
образование, но трябва да
продължаваш напред.
2. Определено ще ми бъде
толкова мъчно и трудно да го напусна,
да се разделя с най-готиния клас, нищо
че сме малко като бройка, на дух сме
велики. Ще е трудно да се разделя с
добрите учители, но спомените ще ги
имам вечно.
3. Да, а и не мисля че има ученик,
който да не е притеснен. Смятам че съм
го решила, но по принцип съм от
хората, които разчитат на съдбата.
4. Да, ще ми липсват всичките
лудетини. Наистина минаха 5 години,
но това бяха години изпълнени със
забава и скандали и мога да твърдя, че
всички израстнахме по някакъв начин.
5. НЕ, защото вече минах през
всичко това, а сега е време да вървя
напред.

Красимира
Андреева:

Маги Трендафилова:
1. Страхотно
2. Да, ще ми липсват
всички забавни случки, които
сме имали с класа в училище.
3. Може би малко. Смятам
да остана да уча в България.
4. Ще ми липсват всички.
5. Не :д

1. Все още
не го приемам
на сериозно, не
мога да
възприема, че
наистина
завършвам.
Истинската
тръпка ще я
усетя едва на
изпращането.
2. Да,
определено ще
ми липсва много... най-вече времето, прекарано
с класа и прекрачването на входната врата.
3. От думата "матура " направо
настръхвам. Създава ми огромно напрежение.
Плановете ми за сега са да вляза в колежа
"Охрана и сигурност" успешно и разбира се, така
и да изляза.
4. Прекалено съм чувствителна на
темата "приятели",те наистина са ми като едно
голямо семейство. Най-много ще ми липсват
моята съквартирантка и приятелите, с които
прекарах всеки ден през тези 5 години. И
разбира се, част от възпитателките на пансиона,
които бяха до мен в трудните моменти и се
грижеха за мен като мои родители.
5. От една страна го желая силно, но от
друга не, защото в живота трябва да сме готови
за нови и нови неща.

12 д
Класен ръководител:
Иванка Димова
Обитават: каб. 49
Брой обитатели: 20
Девиз: “Обичаме се, макар и
да не го показваме”
Преди пет години се събрахме, а сега се
разделяме. Преди пет години, в един студен 15ти септември, двадесет, тогава непознати
пубери, се събраха в двора на ГПЧЕ. Оттогава
преживяхме много – някои си тръгнаха, други нови
дойдоха. Като цяло динамиката бе голяма.
От немския главите ни запушиха. Но ние не
се предаваме тъй лесно. Макар и учейки, ни беше
весело, намирахме си начин да разпуснем – я с
гумени топчета в стаята, я с белот в „Дони”-то.
Един път само сме се чупили. Последиците
бяха тежки. Не се разминахме само с отсъствия,
а имаше и родителска среща.
И все пак класната някак ни търпеше. Този
подвиг не можем да й отречем. Макар че често
бяхме във война, в която позициите се
защитаваха до смърт, мирът се възцаряваше
бързо по общо мълчаливо съгласие. Пет години
г-жа Димова на немски ни учи и горе-долу сполучи.
Какво направихме или не направихме през
тези години, какво се случи или не се случи, колко
сме се карали или забавлявали – всичко вече е
минало, а всички погледи са устремени към
бъдещето. Споменът за тези пет години,
прекарани заедно със всички съученици и г-жа
Димова, ще остане. Той винаги ще бъде ценен и
ще предизвиква усмивки.
Няма да отричаме, че много я обичаме!
ХІІ д

Моите ученици! Имам право да ги наричам мои, щом
всички колеги, говорейки ми за тях, ги наричаха „твоите ”.
Моите плахи осмокласници преди пет години днес са
самоуверени млади хора. И това не е единствената
метаморфоза. В осми клас бяха неориентираните, на които
им се искаше да бъдат като големите. Сцената на ГПЧЕ се
отвори за тях на коледното тържество, когато всички
пропяха – та и досега! На първия им Фашинг бяха деца от
детската градина и безпроблемно влязоха в роля!
В девети клас бяха щурите /най- вече момчетата/, помните пиратките, нали?
В десети и единадесети клас поулегнаха, поумняха,
макар че в десети за първи и последен път избягаха
спонтанно от час. По същото това време изръшкаха
Европата. На път за Германия се отбиха в Унгария и
Австрия, бяха и в Брюксел дори, печелиха награди на
олимпиади, на певчески конкурси, с две думи – пораснаха!
В 12 клас моите ученици изненадващо разбраха, че им
предстоят изпити, изпити и пак изпити. Някои стягат
куфарите за Германия, други ще щурмуват родните
университети.
Където и да сте, каквито и върхове да превземате,
бъдете добри хора. И се връщайте там, откъдето
започнахте пътя си на 15 септември 2010 в 79 кабинет с
надписа на дъската Deutsch macht Spass! Не знам как е било
за вас, скъпи мои ученици, но за мен часовете по немски с вас
бяха удоволствие!
Ще ви чакам!
Г-жа Димова

Надя Дурдова

Нина
Христова

Дали имаш повече добри или
повече лоши спомени от гимназията?
Ще ти липсва ли или бързаш да си
тръгнеш?
Петте години в гимназията
преминаха неусетно и определено
оставиха само хубави спомени у мен.
Преди сякаш нямах търпение да завърша,
но сега колкото повече наближава краят,
толкова повече ми се иска отново да съм
в осми клас...
Успя ли гимназията поне малко
да те подготви за живота и на какво
те научи?
Надявям се, че е успяла. Тук научих
наистина много, като в момента не става
дума само за знанията, придобити в
часовете. В ГПЧЕ открих себе си, колкото и клиширано да звучи, научих се да
бъда малко по-самостоятелна, малко по-смела и най-вече да не се страхувам да
споделям открито мнението и вижданията си.
Получи ли това, което искаше от училището в началото?
В началото исках просто да науча немски... и да, мисля, че го получих
(доколкото е възможно човек да го научи, разбира се, защото все пак life is too
short to learn German). Всъщност получих много повече неща отколкото очаквах,
за което съм изключително благодарна.
Сплотеността ли е това, което кара повечето от нас да обичаме
това училище?
Да, определено! Атмосферата в училище е такава, че сякаш всички се
познават и са приятели. Именно тази сплотеност е това, което през годините ме
караше да се чувствам добре и точно на мястото си в ГПЧЕ.

Петте години,
прекарани в
гимназията, бяха
едни от найхубавите ми
години от живота.
Ще ми липсват
учителите,
приятелите и
моментите,
прекарани с тях.
Ще ми липсват и
дългите репетиции
за концерти и
представления,
емоционалните
срещи с връстници-участници в европейски проекти. Чрез
един от тях имах възможността да бъда част от
Европейския парламент в Страсбург дори и за ден.
За тези пет години пораснах и смятам, че се
изградих като личност. Станах по-отговорна,
самостоятелна и общителна. Създадох приятелства,
които се надявам да запазя и след последния училищен
звънец.
Определено всичко това ще ми липсва. Ако имах
възможност, щях да щракна с пръсти и да се върна
отново в осми клас, и да преживея всичко това отново...

Никола Григоров

Елеонора Костадинова

Как избра ГПЧЕ
измежду другите училища?
На първо място
заради репутацията на
училището и тъй като не бях
доволен от първоначалния си
избор на гимназия в 8ми
клас, се преместих в ГПЧЕ в
9ти. Честно да си призная, не
ми е било интересно да се
занимавам с езици, а
немския най-мразех от
всичко. Но заради госпожа
Иванка Димова и още
няколко фактора , аз
заобичах този език и ще продължа образованието си в Германия, която се
превърна в любимата ми страна в Европа.
Има ли събитие от тези 5 години, което никога няма да забравиш?
Събитията са прекалено много, за да мога да ги вместя в няколко реда,
но мога със сигурност да кажа, че неща като екскурзията в Европа в 9ти клас,
ходенето на двете немски паралелки в Германия в 10ти и куп други екскурзии и
проекти ще оставят незабравим спомен , не само заради това, че са се случили,
а и защото са променили моите възгледи и възприятия коренно. На първо място
в спомените ми, обаче, остава победата ми в Пловдив на франкофонския
фестивал "Златен ключ" и страхотните преживявания с г-жа Тенева и г-жа
Щерионова в най-хубавия град в България.
Всички знаем, че се занимаваш с музика. Кога и как започна това
твое влечение към пеенето?
Влечението ми към музика е откакто се помня, но ГПЧЕ беше мястото
където започна всичко в 9-ти клас, на сцената на актовата зала и песента
"Гордата Мери" (Proud Mary) , която ние с Нина изпяхме. Оттогава насам не съм
спирал да се развивам певчески, като на същата тази сцена съм пял безброй
много пъти.
Ще продължиш ли да се занимавашс музика и след завършването?
Разбира се! Надявам се Берлин да ме посрещне с големите си световни
сцени и взискателната си публика, защото все пак всеки човек се бори за
мечтите си, а по-голяма мечта от това да поканя всички учители на ГПЧЕ на
някой мой концерт там, нямам!
На кого искаш да изкажеш специални благодарности?
На първо място на моята класна, г-жа Иванка Димова, която ме научи на
езика на Гьоте и Шилер и помогна на мен и другите да издържим успешно изпита
си по немски, който бе така важен за приема ни в Германия. Искам да изкажа ,
обаче, изключителни благодарнисти към г-жа Мария Николова, която бе човекът,
който ме забеляза в 9ти клас и ме качи на сцена. Без нея нямаше да се превърна
в това, което съм. Никога няма да забравя постъпката на г-жа Нели Тенева, която
ме учеше да пея правилно на френски и заради която аз спечелих най-значимия
си музикален конкурс до сега, а също така и г-жа Щерионова, която ме подкрепи
във всички конкурси и изяви през годините ми в гимназията.

Как реши, че ГПЧЕ е училището за теб?
Честно казано, едва ли някой в 7 клас знае кое
училище е наистина подходящо за него. И все пак,
естествено, ме привлякоха езиците и проектите, в които
училището участва в партньорство с други страни.
С кое от престоя си в училище се гордееш
най – много?
Труден въпрос. Според мен повечето хора
преживяват известна метаморфоза в гимназията.
Понякога тя е положителна, но доста често е
отрицателна. Та ако се гордея с нещо, то това би било, че
промяната, през която преминах в гимназията е по-скоро
положителна.
Постигна ли това което очакваше?
Тук ми идва на ум една фраза от ,,Малкълм":
,,Нищо не очаквам и пак съм разочарован."
С какво ще се занимаваш след 12 клас?
Ако всичко върви по план, ще уча в Германия.
Другото е мистерия.
Има ли някой, на който специално искаш да
благодариш?
Първо искам да благодаря на г-жа Иванка Димова,
която е страхотна класна и ни научи не само на немски, а
и на други по-важни неща. Също искам да благодаря на гжа Стефка Атанасова, която въреки че никога не ми е
преподавала, ме търсеше и държеше да се включа в
какви ли не състезания и конкурси. Благодаря и на г-жа
Нели Тенева, с която стигнахме чак до Страсбург и която
прави училището по-приятно място.

С обич за 12 д - от последователите
Елена и Веселин - 10 г

12 е
Класен ръководител:
Меглена Вичева
Обитават: каб. 1
Брой обитатели: 11
Девиз: “Не се стремим да
знаем всичко, за да не се
окажем непросветени във
всичко...”
Вие, г-жо Вичева, като наш класен
ръководител, бяхте до нас през всички
тези години - не само като учител, но и
като родител и наш верен приятел.
Подкрепяхте ни и ни напътствахте да
изградим себе си, да станем едно цяло и
заедно да успеем в живота. Не се
отказахте от нас, дори когато бяхме
невъзможни и ние знаем как косата ви е
побелявала от нас, но ние много ви
обичаме и ви благодарим за всичко,
което сте направили за нас. Вие бяхте
не само наш учител, вие сте жената,
която всеки от нас ще носи в сърцето
си завинаги.
12 е

Класът – чудо на естествения подбор... Тук
останаха най-добрите – 11 ученици, а в началото
бяха 26. Румен е последната самопожертвала се
душа и така класът остана само с 11 души. Един ни
липсва, за да сме божественото число, напомнящо
за дванадесетте апостоли.
Този клас преживя всякакви емоции – напуснали,
омъжени девойки, имаме си едно бебе, очакваме още
едно. Сдобихме се с трима водачи на МПС,
шофиращи безаварийно – засега и дано така да бъде
и занапред.
Това е единственият клас – професионална
паралелка, който за 4 години не допусна
поправителен изпит. За съжаление имаше и такива,
които нестигаха до училище – губеха се някъде по
трасето – ту в „Лимиц”, ту в „Раймакс”, ту при
кака Цеца. Имаме си двама отличници, четирима се
готвят да кандидатстват.
Съдбоносно изпитание за тях ще бъдат ДЗИ – та,
но ще успеят да се справят, защото им върви на
лотария – „тука има – тука нема”... Късметът да е
с тях, защото леко се поразминаха със сериозните
знания.
Мили мои ученици, успех в живота и късмет!

М. Вичева

С г-жа Германска, на която учениците от 12 е
благодарят от сърце

На въпросите на “Гимназето” от 12 е
отговориха Елвира Иванова,
Евгения Николова и Симеон Симеонов
1 . Защо избра да учиш в ГПЧЕ?
Елвира: Избрах да уча в ГПЧЕ, защото
знанието на повече езици дава по-добри възможности
за развитие в бъдеще.
Евгения: Избрах тази гимназия по препоръки
на мои близки и приятели. Отзивите бяха много добри.
Симеон: Благодарение на директора на
защитено жилище село Видраре-Евгени Димитров.
Каза ми ,че училището е много хубаво и че тук ще
науча много неща.
2.Кои са най- хубавите ти спомени?
Елвира: Най-хубавите ми спомени са
моментите с класа.
Евгения: Най - хубавите ми спомени ще
останат безгрижието и изживяните моменти с хората,
които ценя и уважавам.
Симеон: Най-хубавите ми спомени са от
девети и десети клас.
3. Какво научи през тези пет години?
Елвира: През годините ми в ГПЧЕ научих
няколко езика и доста неща, полезни за живота в
бъдеще.
Евгения: Смятам, че през тези години научих
неща, които не са свързани само с образователната
система, а и много повече - неща, които ще ни
помогнат занапред в живота. Да имаш ценности и да
носиш отговорност - това не се учи по учебник.
Симеон: Научих се да помагам на хората , а и
получих помощ от други.(Благодаря на Христо Вайков
и семейството му за всички неща, които направиха за
мен.
4. Съжаляваш ли че реши да учиш тук?
Елвира: Не бих казала.
Евгения: Не, не съжалявам. Тук ще останат
най - прекрасните ни изживявания.
Симеон: Не, радвам се много, че избрах това
училище.
В разследването на 12 е участваха
Стела и Преслава - 10 в

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ТАЛАНТИТЕ НА ВИПУСК 2015

НИНА И НИКОЛА - 12 д
Те пеят... И в актовата зала на ГПЧЕ или на площада в Правец, или на друга някоя сцена се
възцарява тишина. А след това - аплодисменти. Заслужени.
Благодарим ви! Ще ни липсвате много!
СПОМЕНИ
Животът шарен те повлече
Със свойта пъстра красота.
Обаче радост няма вече
И всяко топло чувство отлетя.
Красивото е сякаш зад завеса
Наблизо, но и толкова далеч.
Погледнеш ли го, те пронизва
В сърцето право, като меч.
И няма как да му избягаш Макар отминало, то пак боли.
Една червена рана се отваря
При всяка мисъл и кърви, кърви...

Миглена Цветанова 12 б

Отново ти към чашата посягаш
С надежда да удавиш този Ад.
Но спомените се научиха да псуват
И ти пиян си и се чувстваш като гад.
Начин търсиш, за да спреш
Таз болка, пареща отвътре.
Но само гледаш гроба с надежда
И чакаш да се свърши с твойта мъка.
А може би ще стане то тъй лесно “Почакай само!” - казваш си наум.
Един ден ще решиш, че краят
Дошъл е и че няма път назад.
Желязото ще сложиш на челото,
Предпазителя ще прещракаш ти без страх.
И след последно издихание с усмивка
Ще паднеш в локва кръв с барутен прах.
СЕРАФИМ ГАВРАИЛОВ

Мрачната страна на една бленуваща
мечта
Толкова близо, а всъщност толкова далеч…
Една мечта пред мен застанала била.
А аз в ръцете силата си губя и виждам наближава тя: смъртта.
Това е моето место, това е моят дом вековен,
но аз така мечтах да срещна и друг свят духовен.
Да види моята душа един – единствен лик
на красота.
Била ли е някога сама на този остров през нощта?
Гледала ли е към мен да ме намери
през клоните, надвиснали лежерно
върху мен?
И знаеше ли тя, че всяка нощ под тях стоях?!...
И слушах голотата на всеки клон
как тихо ми нашепва със студ и мрак:
„Такава била е твоята съдба!“.
Или просто забравила ме беше тя
и друг при нея е сега.
Морето бурно ази слушам…
двадесет години вече
на тоз бряг седях.
Но ето, че срина се и моята душа.
Болестта застигнала ме бе и можех само да
шептя;
Как обичах да мечтая, на другия бряг да стоя.
Виелици бурни, страшни…
Чернее се пред мен далече в мрака…
А аз виждам я все по-далеч…
Моята жадувана, но мрачна, угасваща мечта!...

Наталия Христова - 12 б

Даяна 12 б

Дъхът ми пада на парчета
Дъхът ми пада на парчета
и някак си боли,
пред себе си не виждам нищо,
пътят осеян е с мъгли.
Сърцето ми от толкоз
студ и дъжд
се вледени,
така ми трябва обич да ме съживи,
да ме топли в
най-студените ми дни.
Мъглите с ласки нежни
неочаквано да замени.
В прегръдките й силни
да остана до зори.
И да не мърдам,
да не ме боли.
Да лежи до мен,
макар и с топлината си
да ме изпепели.

Миглена Цветанова - 12 б

Спортистите на випуск 2015 спортистите, които ни донесоха много радости, отличия и спортна слава!
Спортистите, които постигнаха най-големите успехи в историята на ГПЧЕ,
спортистите - рекордьори, спортистите - новатори...
Това са те - спортистите на випуск 2015!

Ексклузивно блиц интервю 4 в 1 с
републиканските шампиони от випуск 2015!
1. Какво за теб е спортът?
2. Опиши с няколко думи спортните си изяви през
гимназиалните години?
3. Смяташ ли да продължиш със спорта и след завършването
на гимназията?

Румен Василев 12а клас баскетболист
1. Спортът, или по-точно казано баскетболът,
е моят живот. Имало е моменти, в които съм
искал да се откажа, но тогава съм си казвал:
„Ако беше толкова лесно, всеки щеше да
стане баскетболист“.
2. Свързвам много от важните си изяви с
гимназиалните години. Безспорно найголямата от тях е избирането ми за капитан на
националния отбор на България. Друга изява е
избирането ми за най-млад баскетболист,
който е станал два пъти шампион в мъжки
отбор. Също така бях избран за най-млад
баскетболист в Европа.
3. Да. Най-вероятно ще съм в мъжкия отбор на
Лукойл. Но имам предложения и от
университети от Америка. Затова все още не
съм сигурен какъв ще бъде изборът ми.

2. Откакто съм в това училище, съм взимал
участие във всички турнири, които са били
провеждани. Аз бях едва в 8 клас, когато
играех с дванадесетокласници. За щастие
миналата година най-накрая станахме
републикански шампиони, а по-всичко личи, че
и тази година сме се запътили натам.
3. Ако травмата ми позволи, бих играл и през
университетските ми години, но не смятам, че
ще продължа след това с баскетбола.

Александър Илиев 12а клас баскетболист
В началото на тази учебна година към
баскетболния отбор на ГПЧЕ се присъедини и
младата надежда на Лукойл - Александър
Илиев. Пристигна при нас, макар и в 12 клас,
той също даде своя принос за успехите на
ГПЧЕ. Тази година гимназията ни отново е
шампион на България с отбора на момчетата
11-12 клас
Божидар Цачев 12а клас баскетболист

1. Спортът за мен е един учител. Научил ме е
на много неща – най-вече на работа в екип и
дисциплина.
2. Започнах да се занимавам с баскетбол още
от 10-годишен. Оттогава успехите и хубавите
ми моменти са невероятни. Но найзапомнящият се момент беше миналата
година, когато станахме републикански
шампиони.
3. След завършването на гимназията не
мисля, че ще се занимавам професионално с
баскетбол. Но винаги ще играя в свободното
си време.
Денислав Проданов 12б клас В началото на тази учебна година към
баскетболист
баскетболният отбор на ГПЧЕ се присъедини и
младата надежда на Лукойл - Александър
1. Спортът беше един от водещите фактори в Илиев. Пристигна при нас макар и в 12 клас,
моя живот. За съжаление казвам: „беше“,
той също даде своя принос за успехите на
защото се наложи да прекратя, заради травма. ГПЧЕ. Тази година гимназията ни отново е
Но през всички години, които му отделих, той шампион на България с отбора на момчетата
ме научи на много неща. Научи ме на
11-12 клас
дисциплина, на работа в екип и да бъда
толерантен към съотборниците си.

Мартин Атанасов 12д клас Таекуон-дo
1. Спортът е неизменна част от моя живот. За
мен той е начин на живот, в който сам
избираш да живееш здравословно. А също
така разбираш и на какви невероятни неща си
способен.
2. През годините си в гимназията съм ходил на
много състезания. Имам много медали от
международни турнири. Ставал съм втори
балкански шампион и др.
3.Все още не съм сигурен, но за мен спортът е
до време. Затова бих искал да се ориентирам
и в други насоки.

1. Ти си ученикът с най-много мачове (49
мача) за отбора на ГПЧЕ. Спомняш ли си
първия ти мач и с какви емоции?
Много добре си
го спомням!
Въпреки, че
бях най-малкия
на терена, не
изпитвах
никакво
притеснение,
защото едва ли
някой е имал
някакви големи
очаквания към
мен. Беше
много важно да
победим,
Георги Близнашки -12д клас футболист

1.Спомняш ли си първия си мач за отбора
на „ГПЧЕ Лейдис“ и с какви емоции?
Нели:
Естествено,
че си
спомням
първия си
мач. Беше на
19 март,
2014 година
пред
общежитието
на УКТЦ.
Това беше
може би найвълнуващият
ми мач от
всичките до
Нели Василевa 12в клас и
Ивелина Владимирова 12а клас футболистки

първо защото УКТЦ е вечният съперник, второ
защото за нашия треньор също беше дебют и
трето, защото вече няколко години футболният
отбор не беше имал победа. Е, в крайна
сметка спечелихме!
2. Има ли мач, за който, ако можеше да
върнеш времето назад, би го направил?
Да! Играехме в ученическите игри срещу
„Чавдар“ Етрополе. Това може би е найзрелищния мач в който съм играл! Въпреки, че
играхме добре, завършихме 5:5 и без да
загубим, отпаднахме по голова разлика от найдобрия отбор в България. Етрополе не
заслужаваха да продължат, но с повече късмет
от нас успяха. Това беше много тежък момент
за целия отбор. Ако можех да върна този мач
съм сигурен, че ще го спечелим.
3. Кой е най-щастливият ти момент с
отбора, който никога няма да забравиш?
Най-щастливият и най-мечтаният момент
беше, когато се класирахме на
републиканските финали през 2013 г. Тогава

отстранихме гимназията от Кюстендил след
изпълнение на дузпи. Постигнахме наистина
нещо голямо и се радвам, че бях част от този
отбор!
4. Сигурно сте имали много забавни случки,
когато сте ходили на състезания. Разкажи
ни някоя от тях?
Наистина са много! Вратаря на отбора ни Илия
се обади в едно предаване с врачки за да
попита дали ще спечелим републиканското. Не
си спомням какво му отговори маг Светлина,
но си спомням, че отговорът нямаше нищо
общо с въпроса!
5. Пожелай нещо на тези, които остават
след теб?
Винаги да се раздават в мачовете и много да
се трудят. Вече имат успехи, с които да се
гордеят, но в никакъв случай да не се
примиряват с тях, а да надминат нашето 5-то
място в България!

момент. Бях буквално паникьосана, треперех
цялата и не можех да се успокоя. Беше
изключителен адреналин за мен, но
естествено, след победата се успокоих.
Ивелина: Да, спомням си. Първият ми мач
беше срещу отбора на УКТЦ. Спомням си
само, че бях много притеснена. Имаше много
публика, която ми вдигаше адреналина. В
крайна сметка се радвам, че спечелихме с 2:0!

мен, а за целия отбор беше на турнира за
„Купата на Община Правец“. Играехме срещу
Софийската гимназия по архитектура и
строителство. Този мач определяше кой ще
стане шампион. Минути преди края на мача ни
изравниха. Тогава всички проявихме
изключителен отборен дух, а аз имах честта да
вкарам ценното попадение за 2:1 и да обърнем
мача. Бях много щастлива!

2.Кой е най-ценният гол/спасяване за теб?
Нели: Най-ценното спасяване беше на
последния ни мач в София, който беше през
януари. Удариха топката точното в средата на
вратата, отблъснах я, а след това неочаквано
някой я изрита обратно. Нямах много време да
реагирам, а топката отиваше високо, точно в
ъгъла на вратата. Скочих, протегнах си ръката
и топката се удари в пръста ми. Отскочи и
мина над вратата.
Ивелина: Най-ценният ми гол, а и не само за

1.От колко време се занимаваш с
този спорт?

Рад: Самата игра, това е найвеликата игра.

Найден: Играя волейбол откакто се
помня. В Ябланица това е традиция и
всеки се занимава от ранни
ученически години. Активно тренирам
от 3 години.

3. Смяташ ли, че годините ти в
училище са те направили по-добър
в този спорт?

Рад: Почнах още 4-годишен да играя
футбол. В четвърти клас започнах да
тренирам, но се отказах в осми.

Найден Иванов - 12 д волейболист

3. Сигурно сте имали много забавни случки,
когато сте ходили на състезания. Разкажи
ни някоя от тях?
Нели: Хахаха, да имали сме, но помня само
някои. Тръгнахме на мач в София и
забравихме топките на автогарата. Голяма
паника и разправии бяха след това!
Ивелина: Да, много са, но една от найзабавните беше, когато отивахме на мач в
София, а треньорът ни забрави топките на
автогарата.

2. Какво те мотивира да
спортуваш?
Найден: Мотивирам се, когато
виждам, че от тренировка на
тренировка играта ми се подобрява.
Това е напълно достатъчно за мен.

Найден: Училищният отбор беше
едно допълнително място за изява.
Искам да благодаря на г-жа Ценева,
че ни изтърпя и правеше отбор всяка
година въпреки рядкото ни събиране
за тренировка. Наистина в училище
гледахме на волейболния отбор като
на място, където да се забавляваме и
това ми харесваше най-много!
Рад: Не мисля, но ме направиха подобър човек.

Рад Костурков - 12 д футболист

Ето ги - абитуриентите-членове на
екипа на училищния вестник.
Какво може да се каже за тях? - Това, че
са умни, работливи и талантливи, че не
се боят от предизвикателства, е ясно. И
как иначе - не всеки би пожертвал
свободно време и немалко усилия, за да
работи за училищния вестник.
За нас остава надеждата, че всичко
това - и работата, и приятната
атмосфера на сбирките ни, им е
доставило радост и удовлетворение.
На добър път, мили вестникарчета!

Светослав, 12 д
Ведрата, свежа
нотка в работната
атмосфера на екипа.
Е, понякога се
вживява в ролята на
“башдразнител”, но
все някой трябваше
да наследи Лъчо.
Постоянен в присъствията, непостоянен в
амбицията: “Това пък няма да го пиша...”.
Ще ни липсваш! Опа-а-а, а кой ще оформя
музикално сбирките ни?

Преслава - 12 а

Анжелика - 12 б

Отдадена докрай на
поредната задача. Бърза, точна
и толкова сърдечна! Нейните
материали, особено тези,
посветени на общежитието и
неговите обитатели, винаги
носят голям емоционален заряд.
С две думи - Преслава е
мечтаният малък Гимназевестникар.
Успехи, мила!

Тежката артилерия на
“Гимназето” и не само... Дърпана
отвсякъде в училище да се включи
в какво ли не - но такава е
съдбата на можещите.Със
собствено мнение за важните
неща, но винаги изразено
интелигентно и толерантно.
Ние не се съмняваме в
успехите ти, Анджи! Надяваме се
да останеш добър приятел на
“Гимназето”
Усмивки и най-добри пожелания!

Даяна - 12 б

Кристина - 12 б

Работната пчеличка на
“Гимназето” - винаги
съпричастна, дейна и
усмихната. Живее, учи,
забавлява се и пише за
вестника - всичко това на
високи обороти. С нея се
работи толкова лесно и
приятно!
Крайни срокове? такова нещо не съществува за Дани, защото тя
е изпълнила задачата веднага и пита за
следващата.
Бъди щастлива, Дани!

Елица - 12 а
Нестандартният,
извън всякакви
рамки, член на
дружинката ни.
Винаги
готова с
оригинална идея,
но и винаги готова да се вслуша в мнението на
другите. Нали няма да загърбиш поетическата
муза, Ели?
Преследвай мечтите си упорито!
На добър час!

Въпреки че през
последната година не успя
да вземе участие в
правенето на вестника
(трудно се носят няколко
дини под една мишница), не
можем да не кажем едно
голямо “Благодаря!” на
пъргавото ни вестникарче.
Криси, бъди все така
упорита, целенасочена и отговорна, каквато те
познаваме.
Желаем здраве и много успехи!

Маги - 12 д
Много
амбиция, още
повече емоция,
достатъчно
талант, но... Ах,
тези крайни
срокове!...
И как да забравиш най-страхотните
шоколадови мъфини?
Маги, ще те чакаме на следващото
коледно парти на екипа!
Успех във всяко начинание!

