Брой 1

2016/2017 учебна година

Декември 2016 год.

ВЕСЕЛИ
ПРАЗНИЦИ !

В броя четете:

Коледа е! - стр. 2 - 3

“Гимназето” пита учители
какво е за тях Коледа
стр. 4 - 5

Из коридорите на ГПЧЕ Училище за лидери
стр. 6

Алеко - вечният съвременник.
154 години от рождението му
стр. 7

Коледно кулинарно
изкушение - стр. 8

Вдъхновение - стр. 9

Спорт и Весел калейдоскоп
Стр. 10 - 12

Здравейте, скъпи учители и съученици! Надявам се,
не си помислихте, че тази година ще се разминете без
вашия любим вестник „Гимназето“. Ние сме тук и тази
година, за да следим какво се случва из коридорите на
нашето любимо училище, както и за да ви предоставим
някои интересни интервюта, любопитни теми и като цяло
да не оставяме скуката да ви погълне изцяло.
За начало искам да поздравя всички с
наближаващите празници. Какво по-хубаво от това да
седнеш около масата на Бъдни вечер с цялото семейство,
да си хапваш вкусно-вкусно, а навън да си вали сняг. Е, както
изглежда, частта със снега може и да ни се размине, но това не трябва
да разваля коледното настроение! Предполагам вече всички са
подготвили подаръците за любимите хора, надявайки се и те да
получат не по-малко вълнуващи подаръци. Както знаете и училището
ни е украсено в стила на Коледа, така че нямате никакво оправдание
да не усещате коледния дух. Все пак не прекалявайте много с яденето
и пиенето по празниците, за да не започваме новата година с
неприятни изненади, а именно по-високото число на кантара. Знам, че
повечето от вас с нетърпение чакат да дойде коледната ваканция, но
за някои от нас тя ще е последната коледна ваканция в това училище.
Идея си нямате колко бързо минават пет години. Сякаш вчера бяхме
„зайци“, които се страхуваха да излязат от класната стая, а днес вече
трябва да избираме костюм (рокля) за бала, да мислим за това, какво
ще правим след училище, и други такива „тежки“ въпроси.
Наслаждавайте се на всеки момент, прекаран с вашите приятели
в училище, защото това са най-хубавите моменти от живота ви.
Разбира се, преди да стигнем до дългоочакваната
ваканция, трябва да преминем през многобройните класни
работи, които учителите предвидливо са поставили преди
ваканцията, за да могат да ни съсипят празничното
настроение. Шегувам се, това е неизменна част от живота на
всеки ученик.
За финал ви пожелавам приятно изкарване на
коледните и новогодишни празници. Не забравяйте, че след
тях отново идва училище и оформяне на срока, така че не се
отпускайте много. Насладете се на моментите с вашите
близки и приятели и до нови срещи в коридорите на ГПЧЕ!

Веселин 12 Г

Гимназето
Коледата на Милен в
Германия
Миналата учебна година Милен от 12 а
прекара в Германия. Той беше така добър да ни
разкаже за коледните си преживявания в
приемното си семейство
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Да си направим сами...
...Коледно дръвче от списание
Изровете от някой
кашон старо списание и
откъснете предната и задната
корица. Прегънете по
показния на снимките начин.
След като сгънете цялото
списание, залепвате първата и
последната страница, за да се
получи дръвчето. За финал
напръсквате дръвчето с
цветен спрей или брокат и
украсявате по ваш вкус.

Соня 11 г
Коледата , която прекарах в Германия, беше найхубавото, което ми се случи миналата година! За първи
път разбрах истинската същност на празника и се се
почувствах като малко дете , което все още вярва в дядо
Коледа! Почувствах, че коледният дух никога не си е
отивал!

Още в началото на декември приемният ми баща
беше купил чай и на всяко пакетче от него пишеше
числата от 1 до 31! Всяка сутрин, ставайки за работа ,
той ми приготвяше по един чай и така до края на месец
декември! Вниманието, което получих от приемните
родители, е нещо неописуемо и човек трябва да го
преживее , за да го разбере!
На мен се падна честта да отрежа коледното дърво и
да го украсим с приемната ми майка. Бях толкова
щастлив, че не исках празникът да свършва ... исках
времето да спре , аз да си остана там и нещата никога да
не се променят !
Преживяването, подаръците и емоциите бяха
невероятни, и съм безкрайно благодарен за възможността
да прекарам коледните и новогодишни празници с тези
хора , които станаха адски близки за мен!
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Люба 9 в

Гимназето
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Защо ценим
Коледа?
Всяка религиозна общност
празнува рождението на своя
Бог. Именно по тази причина и
християните празнуват
Коледа.
Коледа в самата и същност
свързваме с легендата за Витлеемската звезда,
обора, студената зимна вечер и ангелите, но всички
знаем, че Коледа не е само това. Дали обаче тази
така „правдоподобна” история е достатъчна за нас,
за да оценим Коледата по начина, по който
наистина я ценим? Лично за мен, този празник е
символ на щастието и на доброто. Няма друг
празничен ден, в който оценяваш толкова силно
присъствието на цялото си семейство. Няма друг
момент, в който се чувстваш истински щастлив
за несложните, простички и естествени
отношения между хората, защото на Коледа
оценяваш хората, които са в твоя живот и те
обичат, без да си правят равносметка дали го
заслужаваш или не. Без да имат условия или
изисквания, за да те обичат и без да го правят,
защото очакват нещо в замяна.
Но Коледа не е символ само на сближаването,
Коледа носи със себе си и чудесата на коледния дух.
Може би някои от Вас не вярват в чудесата на
Коледа?! Може би такъв дух наистина няма?! Може
би всичко е измислено от човешкия ум... Но с какво
би ни попречило за миг да се освободим от
ежедневието и да повярваме в чудесата. Ние никога
не се сещаме за старите невинни чувства, за
старите весели игри, за старите искрени
пожелания освен на този светъл празник. А може би
коледният дух е просто връщане назад към
невинността?! Чудесата са просто спомени,
изплували в съзнанието ни с по-ярка светлина.
Може би мислим, че желанията ще се сбъднат,
защото има магия, но тази магия всъщност е
искреността на децата в нас. Магията на Коледа е
само в нас и в огромната любов, която получаваме и
даваме. И е толкова ценна, заради вярата в
бъдещето и вярата в щастието, което вярваме, че
ни предстои. Ценим я, защото изкарва най-доброто
от нас, само тя е способна да ни накара да вярваме в
истории и чудеса, които никога не могат да бъдат
доказани. Коледа е вълшебната частичка,
магичното в нашето сиво ежедневие и ние трябва
да я ценим, без значение, че за едни тя е религия, а
за други просто среща с цялото семейство.
Всеки има нужда от малко чудо за пълно
щастие.

Елена 12 г
Мариела 10 е
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Да си направим сами...
...Коледно дръвче от шишарка
Шишарката се
закрепя върху парче
пластелин. След това я
напръсквате с цветен
спрей или оцветявате
крайчетата й с боички
(за предпочитане
цветът да е зелен или
бял).
Накрая може
да импровизирате с
украсата й: да я
поръсите с брокат,
да залепите
панделки, мъниста,
глог или някакви
други малки сухи
плодчета т.н.
Чудесна декорация за празнично подредената маса!

... Дантелен фенер
Първо ще е
необходимо да попитате
бабите ви дали биха
жертвали някои от
дантелите си. Следващата
стъпка е да се отбиете до
мазата/килера и да
потърсите празен буркан.
За направата на самия
фенер е нужно да
намажете буркана с течно
прозрачно лепило и
просто залепяте дантелата
върху него. Декорирате
гърлото на буркана както
желаете - панделки и др.
Пускате вътре
запалена чаена свещичка
и.... готово!

Соня 11 г

Гимназето
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-С кого бихте го
посрещнали - семейство или
приятели?
-За мен на първо място
е семейството. Те винаги ме
карат да се чувствам
комфортно и като на празник.

подаръците за своите
близки.Всичко е купено! Но
разговаряйки със своя найдобър приятел,
разбирате ,че той иска
подарък, различен от
закупения от Вас.Ще
жертвате ли своя бюджет,
-Ако имате
за да зарадвате приятел?
възможността да прекарате
-Да, бих. Каквото ми е по
тези зимни празници на
възможностите, разбира се.
екзотично и топло
-Във връзка с
място,бихте ли заменили
подаръците обичате ли да
уюта на снежната приказка? купувате такива?
-Ако трябва да избера
-Въпреки ,че ми е трудно
Г-н Ц. Христов
между лятото и зимата –ами
в избора на подаръци,да
всичко е доста относително.В
обичам, но винаги купувам
-Къде смятате, че най България си имаме четири
неща, от които и аз самият
-много би Ви харесало да
разбирам, спорт например.
сезона ,така че лятото си
прекарате коледните
предпочитам
топличкото
-Ако мистериозна,
празници?(Защо?)
красива жена почука на
-Определено вкъщи, защото на време, а пък зимата снега.
вратата Ви с огромен
такива празници трябва да се
подарък в ръка:
-Представете
си
,че
чувстваш на място „Като у дома
вече
сте
подготвили
си“.

Г-жа Д. Ангелова
-Какво е за вас
Коледа?

-За мен Коледа е
специален празник. От малка
съм свикнала да я празнувам с
най-скъпите за мен хора.
Отначало като дете в
компанията на бабите и
дядовците ми, на моите
родители, на брат ми.
Празникът идваше някак
изведнъж,без да си давам
сметка защо за едно дете
изненадата е особено приятна
и запомняща се и когато усети
суетнята у дома, примесена с
радостно въодушевление,
емоцията е още по-силна.

Всички задружно
приготвяхме трапезата според
обичая. И тогава, както и сега,
се придържаме към
християнските традиции. През
годините някои от
сътрапезниците си "отидоха",
други пък дойдоха, но
коледното настроение не се
изгуби. То продалжава да
радва, крепи и сплотява моето
семейство, децата ми.
-Как ще
празнувате?
-Както всяка година със семейството. Пожелавам
на всички весели празници!

Габриела - 10 в
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1- Ще я изгоните без да
разберете повече за нея и
подаръкът й.
2- Ще я изслушате и ще я
поканите да влезе.
-Е ,ама недейте такива
неща да ме питате, сегааа…
(смях).Който и да почука на
вратата ми, с удоволствие бих
го пуснал , особено пък мадама.
-Вие сам ли
приготвяте коледните
ястия или се възползвате
от нечия помощ?
-Ами в готвенето
никакъв ме няма.Родителите ми
се грижат за трапезата като
цяло.
-Благодаря Ви много за
интервюто!

Виктория - 10 г

Г-жа Ц. Георгиева

Витлеемската звезда. На
Коледа всички сме много
Коледа?
щастливи, защото сме заедно и
-Коледа е един от най- защото сме оставили под
красивите семейни празници,
елхата подаръци за близките
символ на добротата и
си, с което показваме колко
любовта.
много ги обичаме.
-Какво е за Вас

-Как ще празнувате
Коледа?
-Както всяка година - у
дома с децата и внуците ми, с
великолепна трапеза, носещ се
във въздуха аромат на коледни
сладки, със светеща светлинка
в ъгъла при иконата на
Богородица и Младенеца, която
за нас е символ на

-Какво мислите за
този празник?
-Това е един от найсветлите български празници,
изпълващ сърцата на хората с
много надежди, с много
доброта и много любов!

Йоанна В. - 10 б

Гимназето
Наближава найочаквания
празник през
годината. Коледа
е светлина,
надежда, усещане
за топлина и
уют, магия.
Попитахме
някои от нашите
учители какво е
за тях този
празник.
Вижте:
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подаръците за своите
близки. Всичко е купено! Но
разговаряйки със своята най
-добра приятелка,
разбирате, че тя иска
подарък различен от
закупения от Вас. Ще
жертвате ли своя бюджет,
за да зарадвате приятел?
-Да жертвате бюджета е
много
сериозно
нещо, което
-С кого бихте го
означава,
че
приятелят
иска
посрещнали - семейство или
нещо
голямо,
а
смятам,
че
приятели?
между
приятели
така
не
се
-Разбира се, че със
прави.
Та,
не
мисля,
че
съм
семейството! Та нали това е
навита да го жертвам, но ако не
един от най-популярните
ме затруднява дотолкова – да,
семейни празници.
ще купя желаното от него.
-Къде смятате, че най
-много би Ви харесало да
прекарате коледните
празници?(Защо?)
-Всъщност никога не съм
се замисляла, но предполагам,
че в къщи, защото се чувствам
най-добре, а и на друго място
не би ми било уютно.

-Ако имате
възможността да прекарате
тези зимни празници на
екзотично и топло място,
бихте ли заменили уюта на
снежната приказка?
-Твърдо НЕ!Коледата е
сняг, студ и в къщи край
топличкото, най-добре пред
огнището. Също така не мисля,
че хоратая празнуващи в
Австралия, са истински
празнуващи!

Г-жа М. Парийска

Г-жа Р. Христова
-Къде смятате, че
най-много би Ви харесало да
прекарате коледните
празници?(Защо?)
-У дома , разбира се!
Вкъщи смятам ‚че е найподходящото място за празник
като този.

-Представете си, че
вече сте подготвили

-Във връзка с
подаръците - обичате ли да
купувате такива?
-Да! По много!
-Тоест Ви доставя
удоволствие?
-О, да! Другата събота
започвам с пазаруването!
-Ако мистериозен,
красив мъж почука на
вратата Ви с огромен
подарък в ръка:
1.Ще го изгоните без да
разберете повече за него и
подаръкът му

-С кого бихте го
една и съща.
посрещнали - семейство или
-Представете си ,че
приятели?
вече сте подготвили
-С кого другиго, освен подаръците за своите
със семейството! За мен
близки.Всичко е купено! Но
Коледа е най-значимият
разговаряйки със своята най
измежду всички семейни
-добра приятелка,
празници , семеен ,защото дори разбирате ,че тя иска
и разпръснати във всички
подарък различен от
краища на планетата, децата
закупения от Вас.Ще
ни и нашите близки, се
жертвате ли своя бюджет,
завръщат тук в България ,за да за да зарадвате приятел?
целунат ,прегърнат и
-Не! Поради една
посрещнат Новата година
причина.Купувайки подарък ,аз
заедно.Като семейство!
винаги се съобразявам с техния
-Ако имате
вкус така ,че и закупения от
възможността да прекарате мен подарък със сигурност ще й
тези зимни празници на
хареса.
екзотично и топло
-Ако мистериозен,
място,бихте ли заменили
красив мъж почука на
уюта на снежната приказка?
вратата Ви с огромен
-Отново ще намеся
подарък в ръка:
семейството , и бих казала ,че
1- Ще го изгоните
независимо къде, стига да сме
без да разберете повече за
заедно, за мен Коледата ще е
него и подаръкът му
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2. Ще го изслушате и ще го
поканите да влезе
-Трето, първо ще бъда
изумена, че някакъв
мистериозен мъж се е явил на
врата ми с огромен подарък,
защото не мисля , че тези неща
стават в действителност. Това
са по- скоро сцени от коледни
филми. Разбира се, че няма
грубо да го изгоня, но ще бъда
адски озадачена.
-Аааа, все пак ще го
поканите ли да влезе?
-О, не! Не бих поканила
току-така непознат мъж в дома
си.
-Вие сама ли
приготвяте коледните
ястия или се възползвате
от нечия помощ?
-Абсолютно всичко сама.
-Какво в
приготвянето им ви
доставя удоволствие?
-Не знам, но винаги ми е
доставяло огромно
удоволствие.
-Беше ми
изключително приятно да
сте мой събеседник!
Благодаря за интервюто!
2- Ще го изслушате
и ще го поканите да влезе
-Е непознат мъж няма
да пусна да влезе, но с
удоволствие ще го изслушам.
Пък и щом ми е донесъл
подарък, няма да го изгоня
грубо.
-Вие сама ли
приготвяте коледните
ястия или се възползвате
от нечия помощ?
-Ами по принцип сама,
но обожавам, когато и мъжът
ми и синът ми се включат в
подготовката, било то на
пуйката или на нещо друго,
свързано с трапезата.
-Благодаря Ви много
за интервюто!

Виктория - 10 г
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УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИДЕРИ
Мотивация, цел,
креативност, отговорност са все
понятия, свързани с лидерството.
Защо го казваме? Защото през тази
учебна година, само и единствено в
нашето училище (казваме това с голяма
гордост), стартира нов проект по
инициатива на Дарина и Данаил
Стоянови. Името на проекта е „Училище
за лидери”, а целта му е да подпомогне
личностното развитие и кариерното
ориентиране на учениците, давайки им
възможност да се срещнат с доказали се
в различни сфери в България и чужбина
личности. Главната задача, обаче, е да
вдъхнови всички нас, а ние от своя страна
да предадем на останалите наученото .
Точно това гласи и мотото: Вдъхнови
(се)! В проекта могат да вземат участие
ученици от X, XI и XII клас, стига да са
отговорни и да присъстват редовно на
срещите, в края на всяка от които те
получават сертификат, подписан от
лектора.
Първата среща се проведе на
28.09.2016, като гост беше Кристина
Крънчева – консултант по корпоративен
етикет и протокол, автор на книгата
„Бизнес етикет” и известен лектор. Тя
изнесе презентация и демонстрира колко
важно е първото впечатление. Научихме
как да говорим пред публика, как да се
обличаме и как да се държим и общуваме
във формална обстановка. Важно!!!
Винаги упражнявайте презентацията си 6
пъти, преди да я представите пред
публика!

На втората среща имахме
възможността да се запознаем с госпожа
Лидия Шулева – финансов и бизнес
консултант, бивш заместник Министър
Председател, Министър на труда и
социалната политика, Министър на
икономиката и депутат в Европейския и
Българския парламент от 2001 до 2009, а
в момента тя упражнява професията
coach, която се изразява в това да
отключи потенциала у хората и да го
насочи в онази посока, в която
конкретната личност е най-добра .Темата
на лекцията беше „Мотивация за
личностното развитие и щастие”. Госпожа
Шулева разказа много за своя личен опит
в бизнеса и политиката, както и за
работата си по различни проекти и как да
бъдат успешни те. Тя запозна учениците
с основните принципи, по които трябва да
се ръководи един добър лидер и
посъветва учениците „да си отварят очите
и да слушат сърцето си”
Третият гост-лектор, посетил
бъдещите лидери е г-н Венцислав Савов,
който е бизнес редактор в списание
"Мениджър" и преподавател в Датския
колеж (в София). „X-факторът на
мотивацията” е името на лекцията, в
която г-н Савов разясни на учениците
пирамидата на Маслоу, даде съвети за
това, как да немерим и, най-важното, да

запазим мотивацията си.
Кулминацията на срещата беше
разказа за третия най-богат
човек в света-Уорън Бъфет (за
2016), когото той имал честта да
интервюира. Като факт г-н Савов изтъкна,
че той печели 99,6% от своето богатство
след 50-тата си годишнина.
Последната среща беше осеяна
с коледно настроение, тък като гости бяха
създателите на ”Liitle Paper House” -print &
art магазин,които превърнаха “Училище
за лидери” в КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА.
Първо беше теоретичната част,в която
майсторите разказаха какво е да
превърнеш хобито си в работа и как
работа без емоция е половин работа.
След това извадиха „чувала” си със
своите машинки, опаковъчна хартия и
ножици и „лидерите” запретнаха ръкави.
В края на срещата освен невероятни
коледни украшения и нацапани с лепило
пръсти, имаше и една сплотена
вдъхновена група лидери, изпълнена с
готовност да твори и създава!
Предстоят още посещения,
срещи-дискусии и лекции, а бъдещите
лидери на България са въоръжени с
много мотивация, позитивизъм и
ВДЪХНОВЕНИЕ.

Тереза - 10 г
Яна - 11 г
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АЛЕКО – ВЕЧНИЯТ СЪВРЕМЕННИК
На 1 януари 1863 г. в Свищов, в дома
на
богатия
търговец
Иваница
Хаджиконстантинов се ражда син – Алеко
Иваницов
Хаджиконстантинов,
останал
завинаги в културната ни памет с псевдонима
Щастливеца и с малкото си име Алеко.
Малцина писатели са назовавани от народа ни
така, с малкото им име, в израз на любов,
признателност и чувство за близост. И има
защо.
Защото в личността на Алеко се
съчетават доброта, сърдечност, щедрост,
любов към човека, тревога за нравствената ни
същност и за пътищата, по които вървим –
към себе си, към Европа, към бъдещето...
Съдбата е била и щедра, и жестока към
Щастливеца. Щедра заради писателската
дарба и за любознателността към света, които
той предаде на много български поколения.
Щедра с примера, завещан с краткия му
живот – да бъдем човеци, да бъдем българи, да
бъдем граждани, да се учим и от миналото си,
и от добрия, и от недобрия опит на другите
народи и култури.
Байганьовската
„печална
действителност” не прощава на Алеко – той
плаща с кръвта си за гражданската си
смелост, за сатиричния патос, с който показва
кривиците ни с надеждата за нравствен
катарзис. Неговият Бай Ганьо шества по света
и у нас – непокаян, непроменен, със
самочувствие за превъзходство. Но той не е
всесилен – и в литературата, и в живота негов
вечен контрапункт са Алеко и неговите
духовни двойници. Кой от двамата ще бъде
победител – сега и в бъдеще – зависи от всеки
един от нас...
Да си спомним за Алеко – с любов и с
признателност!

Маринка Иванова

154 години от рождението му
Българино, пожелай ми живот и здраве, за да имам
възможност да вдигна завесата, която разделя градския
живот от омайните прелести на нашата дивна природа, и ти
ще се влюбиш в тази природа, както никой юноша никоя не е
любил. Ти си работил шест дни и си обезпечил насущния хляб
за седмицата. На седмия ден не се отбивй в кафенето, нито
в кръчмата. Не ти ли омръзна еднообразието: димът на
цигарите, туй глупаво тракане на заровете и билярдните
шарове, вулгарните завзеклици, прозевките и туй вечно чувство
на някаква неудовлетвореност, и тази вледенена инертност, и
тази плесенясала апатия-не ти ли омръзнаха? Послушай ме:
посвети един от летните и празнични дни на природата и ако
тръгнеш с мене, уверявам те, ни един хубав празничен ден
няма да останеш в града.
Из "Какво? Швейцария ли?"

Знаете ли, че...
Къщата на Алеко Константинов е втората къща в Свищов, в която е бил отседнал руският император Александър Втори,
след освобождаването на града.
Руският император е бил много силно впечатлен от пребиваването си в къщата на Алеко и е подарил на семейството
самовар с поднос и две чаши.
По инициатива на Алеко се създава първото туристическо дружество в България, като изкачването на "Черни връх"на 27.
08. 1895г., се смята за начало на организирания туризъм в България.
Алеко пътува много - посещава Всемирното изложение в Париж (1889), Земското индустриално изложение в Прага (1891)
и Колумбовото изложение в Чикаго (1893). От тези пътувания той черпи вдъхновение за творбите си.
Псевдоними: Башибозук, Беньо Наков, Въса Пъцова, Един от клуба на Моралното влияние, , Иван Аспазиевич
Дормидолски, Щастливец.

Вилияна и Люба - 9 в
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ШОКОЛАДОВИ БИСКВИТИ С
ПАРЧЕНЦА ШОКОЛАД
Те са истинска наслада за любителите на
какаото и шоколада. Ако и вие сте сред
почитателите им, то със сигурност рецептата
ще ви хареса.
Начин на приготвяне:

НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ:

какао - 1/2 чаена чаша;
брашно - 1 чаена чаша;
захар - 1 чаена чаша;
яйца - 1 брой;
краве масло - 125 грама;
хлебна сода - 1 чаена лъжица;
прясно мляко - 2 супени
лъжици;
ванилии - 2 броя;
сол - 1/4 чаена лъжица;
шоколад - 100 грама;

Шоколадови бисквити с парченца шоколад, или
шоколадови кукис, както ще бъдат наречени тези шоколадови
бисквити от много хора, са онези плоски бисквити с парченца
шоколад, които все по-често виждаме по кафетата и
магазините. Шоколадовите бисквити с шоколад са чудесна
компания за чаша кафе или чай, както и за почерпка за всеки
един празник. Те могат да бъдат включени и в списъка с
коледни сладки, тъй като рецептата е много лесна, не отнема
много време, а самите шоколадови бисквити са трайни и могат
да се приготвят и дни преди празника. Ако досега не сте
приготвяли бисквити, рецептата за шоколадови бисквити с
парченца шоколад е вашата рецепта, защото е бърза и лесна, а
резултатът - много вкусен.
Първата стъпка от рецептата за шоколадови бисквити с
парченца шоколад е подготовката на продуктите. Всички
продукти трябва да се предварително извадени от хладилника и
да са на стайна температура. Разбивате омекналото краве
масло със захарта с помощта на миксер или тел за разбиване,
след което добавяте яйцето, ванилията и прясното мляко.
Пресявате брашното, заедно с какаото, хлебната сода и солта и
добавяте малко по малко при непрекъснато разбиване, към
течната смес. Получава се лепкаво какаово тесто, към което
добавяте нарязания на ситно шоколад. Най-добре е да
ползвате шоколадов чипс, тъй като шоколадовите бисквити ще
бъдат по-симпатични с малки кръгли шоколадови парченца, но
ако не можете да намерите, може да използвате и друг
шоколад, например шоколад за готвене. След като добавите
шоколада, омесвате добре с ръце и прибирате тестото за
минимум 2 часа с хладилника, за да стегне. След като
шоколадовото тесто е
стегнало, застилате тава с
хартия за печене и върху нея
нареждате оформените от
тестото малки топчета.
Имайте предвид, че при
печене
шоколадовите
бисквити с парченца шоколад
увеличават доста обема си,
за то в а н а р е ж д а йк и г и,
оставяйте разстояние между
тях, за да не се слепят при
печене.
Печете
в
предварително загрята фурна
на 180 градуса за 12-15
минути. След като извадите
бисквитите от фурната,
изчакайте 5 минути да
изстинат, след което ги
отделете от хартията.
Да ви е сладко!

Мариела и Ива - 10 е
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***
Бъдни вечер - трапезата богата
скачат, радват се децата
всички заедно се смеят
Коледни песни весело пеят.
Красив камбанен звук се чува
приказна картина снегът рисува
С вълшебство се изпълва този свят
любов и щастие ще възцарят.

Десислава Иванова 12 б

Добрият старец подаръци доставя
И с много любов ги подправя
Усмивките греят като хиляди слънца
По Коледа се случват чудеса!
Карина Василева 12 б

***
Навън е тихо, мрачно и студено,
сякаш есента разхожда се леко, заблудено.
Но не есенният вятър насълзява
детските очи,
а мирисът на зима с бързина фучи.
Снежинка подир снежинка
посипват се навред,
веселият смях пързаля се
по замръзналия лед,
снежният човек търси си калпак,
а носът от морков пасва и още как.
Мечтаейки пред запалена камина
и чакайки Коледа да падне през комина,
сърцето трепне като дива пеперуда,
отричайки , че всичко е заблуда.
Десислава Иванова 12 б

Десислава Иванова 12 б
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Какво да очакват учениците през новата 2017 година според зодиите на учителите?
С наближаването на всяка Нова година по телевизията, радиото и вестниците се пръкват всякакви астролози, номеролози и
чудаци, за да ни предскажат какво вещаят звездите за нас и какви добрини или злини ще ни сполетят. Като изключим катерицата
Беатрис (плюшена играчка, която предсказва бъдещето по телевизията само срещу едно обаждане по телефона на стойност 10
лева/1 минута без ДДС), всички останали изглеждат адски убедителни.
Ние от екипа на „Гимназето“ решихме също да направим своето предсказание, като анализираме зодиите на нашите
преподаватели и се придържаме стриктно към характеристиките на всеки зодиакален знак. Проучването ни обхвана 100 % от
педагогическия колектив. Ето резултатите и нашата интерпретация:
БЛИЗНАЦИ (7 учители)
Само един безкористен и
жертвоготовен човек може да бъде
учител. Близнаците определено се
афектират лесно – тъкмо е започнал
часът и искам да отида до тоалетна, а
те вече са сърдити. Лесно се
впечатляват – как съм бил слязал по олука от третия етаж на
общежитието на втория, а какво въображение имат само – какво
щяло да стане ако падна и как съм щял да изглеждам! Често
пъти са непонятно упорити – вече трети час ме изпитват на един
и същи урок и не разбраха, че не съм го научил.

ОВЕН (5-ма учители)
Хората, родени под този знак по правило
притежават необикновен характер и са
забележителни с предприемчивостта си –
предприемат действия към съставянето на
все по-трудни контролни! Тези пролетни
натури се отличават с голяма памет –
преди един месец обещах, че ще дойдат родителите ми и още го
помнят... Рядко хранят ненавист дори и към най-върлите си
врагове – цял час ритах топките в салона и й късах нервите и
въпреки това винаги е готова да ми даде съвет и утеха.

ЛЪВ (5-ма учители)
Учителите зодия Лъв знаят как да си
наложат авторитета, а и ние самите
обичаме да ги провокираме да го правят
– пречим ли в час веднга сме изгонени.
Учителите лъвове се стремят към
благородното – знаят, че не съм научил
нито един урок, но ме питат „На кой урок
искаш да те изпитам?“.
ТЕЛЕЦ (4-ма учители)
Търпеливи, издръжливи и самоуверени,
учителите от тази зодия търпеливо
чакат да оберат плодовете на своята
работа – цял срок ни преподават и
повтарят, че ако не седнем да учим ще
изкараме двойки на контролното, а
накрая победоносно обират празните
листа. В този зодиакален знак се раждат най-волевите хора –
класния го тормозим ежедневно и не се отказва от нас.
Способността им да помнят факти и събития е много голяма –
знаят всеки ден и всеки час, в който съм отсъствал.
РИБИ (4-ма учители)
Рибите много мразят някой да им се вре
в миналото и въобще в живота. Много се
дразнят, когато им кажа „Госпожо, ама и
вие миналия път закъсняхте за час!“.
Никой не е толкова всеотдаен и
грижовен, колкото могат да бъдат
учителите зодия Риби – втора година
класната плаща застраховките на
половината клас и въпреки това се безпокои да не ни се случи
нещо.

ВЕЗНИ (4-ма учители)
Притежават извънредно добра дарба за
наблюдение – винаги хващат всяка
издънка на камерите в училище. Винаги се
стремят към онова, към което цялото
човечество трябва да се стреми състраданието. Всеки път, когато ме
„заболи“ корема, главата или зъба, ми
СКОРПИОН (3-ма учители)
Учителите, представители на тази зодия,
изглежда са предопределени да
издържат големи превратности на
съдбата – от отличен 6 на устен немски
до слаб две на класното по немски.
Животът на скорпионите е тяхното бойно
поле и атакуват гневно. Въпреки това са добри приятели и могат
да пазят тайна – типичния образ на педагогическия ни съветник.

КОЗИРОГ (3-ма учители)
Учителят Козирог е носител на желание за
напредък и издигане. Желае да завоюва
нещо голямо в живота. Той казва: "Бавно, но
сигурно". Така успя да ме накара по-миналия
месец да си купя химикалки, миналия да си
купя тетрадки, този месец да си купя учебна
тетрадка и живот и здраве след Нова година
ще си купя учебник.

Гимназето
ВОДОЛЕЙ (3-ма учители)
Учителите, родени под този зодиакален
знак, са с очаквания към учениците за
по-задълбочено знание – вдигат те и
направо от трета точка те изпитват.
Волята им е твърда, но понякога
действат необмислено – хващат те, че
преписваш и ти пишат двойка, а после
умуват как да я оправиш.
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РАК (2-ма учители)
Ракът е носител на своенравие, идейност и
упоритост. Критичен е към учениците, но
същевременно грижовен и внимателен –
стигне ли се до наказание, ще ни накаже,
ама следващия път.

ДЕВА (2-ма учители)

СТРЕЛЕЦ ( 1 учител)

Учителите Деви притежават интуиция и
разум, който произлиза от опита - веднага
надушват кой преписва на контролното,
но разумното решение е да не го хващат.
Действат винаги с ясното съзнание за
това, което вършат – ако ме оставят на
поправка, лятото те ще идват да ми
проверяват изпита.

Много често единствения учител Стрелец
проявява забавно остроумие и способност
за допълване и усъвършенстване на
откритията ми. Тя е умерен оптимист и
знае, че бъдещите ми оценки ще са подобри от миналите, защото по-ниска
оценка от двойката няма.

През Новата 2017, и през следващата, и по-следващата и по-по-следващата... нашите учители винаги ще са безкористни и
жертвоготовни в делата си. Никога няма да се отнесат с ненавист и презрение към нас, дори и след най-горчивите ни постъпки. Ще
са търпеливи и самоуверени, ще ни досаждат, ще ни преследват по коридорите да влизаме в час, ще бъдат състрадателни. Ще
преживяват болката ни, дори когато е измислена. Ще бъдат грижовни и всеотдайни и без да са ни родители понякога нощем няма
да заспиват, защото мислят за нас. Ще съпреживяват нашите успехи и нашите падения. Техният живот ще е нашето бойно поле,
когато се бием по коридорите, а когато сме наранени повече от думите отколкото от юмруците, те ще ни прегърнат и ще ни утешат.
Когато нямаме третрадки и химикалки, те ще направят така, че да имаме. Ще проявяват интуиция и разум, ще предвидят всяко
наше бъдеще действие, с което може да се нараним и ще го предотвратят. Когато трябва да ни накажат, отново ще ни простят... Ще
вярват в нас и в светлото ни бъдеще! Ще ни обичат, защото ние сме тяхното утре!

Гротеско

Нови победи за ГПЧЕ
След ударното начало на учебната година за нашите спортни
отбори, те продължават да постигат нови победи. Ще припомним на
читателите ни, че през месец октомври Община Правец организира
спортни състезания по баскетбол, волейбол и футбол по случай
празника на града и купите за първите места бяха обрани от нашите
спортисти.
На 15.12 (четвъртък), от 14:30 часа, в ГПЧЕ “Алеко
Константинов”, се проведе коледен турнир по футбол на малки врати.
Участниците в турнира бяха състезатели от ПГ по КТС и ГПЧЕ. Във
футболната надпревара се включиха не само момчета, но и девойките
от двете училища. Момчетата бяха разделени в 5 отбора, като за всяка
победа спечелилият срещата отбор получаваше една точка. Системата
за всички отбори беше 3+1. Отборът, постигнал 3 или повече победи
печели турнира. В случай на равенство или по една разменена победа,
първият щеше да бъде определен след изпълнение на дузпи.
Регламентът за момичетата беше същият. Турнирът се откри от
момчетата, които завършиха 5:3 в полза на Гепечарите. Продължиха
момичетата, като отново ГПЧЕ се представи отлично с победа 5:0.
Головете бяха отбелязани от Илен – 2 гола и по един от Петя,
Маринела и Николета. Момчетата продължиха състезанието и ГПЧЕ

спечели турнира с 3:2 победи над ПГ по КТС с голова разлика 21:18. Във
втората среща девойките се държаха достойно, като ГПЧЕ отново
победи с 4:3. Попаденията бяха отбелязани от Петя – 3 гола и Илен - 1
гол. Головата разлика между отборите беше 9:3.
След края на турнира, състезателите бяха наградени с купи от гжа Гълабинка Цветанова – експерт по ОСДСТ към Община Правец,
която им пожела много успехи и положителни емоции през новата 2017
година.

Петя 10 г

Гимназето
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Коледна кръстословица
При правилно решение отвесно в оцветените полета ще откриете
пожеланието на “Гимназето”.

Двама пияни си говорят:
- Защо дръпна брадата на
Дядо Коледа?
- Исках да проверя - истинска
ли е...
- И?
- Истинска се оказа, и сега и
идея си нямам какво да правя
с нея?!

1.

2.
3.

4.

5.

На 24-ти декември програмист
казва на малкия си син, че не е
написал писмо на дядо Коледа
и как ще получи тогава
подарък на Коледа. Детето
отговаря:
- Нищо, сега ще му пратя мейл,
за да стане бързо.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

1. Пръчка, с която сурвакаме
на 1 януари.
2. Вечерта преди Коледа.
3. Ромската Нова година.
4. Нещо, което се поставя на
върха на елхата.
5. Родното място на Дядо
Коледа.
6. В нея поставяме късметите.
7. Голямо дърво, което се
слага да гори в огъня на
Бъдни вечер.

8. Празник на 7 януари.
9. Празник на 6 декември.
10. Дърво, което украсяваме
за Коледа.
11. Нещо, с което украсяваме
дома за Коледа.
12. Нещо, което получаваме
за Коледа.

Пола 9 в

Посрещане на Нова
година. Една дама казва на
друга:
- Струва ми се, че преди
дванадесет години сме
посрещали Нова година в
една й съща компания.
- Наистина ли? Нещо не си ви
спомням.
- И аз не помня добре лица.
Но виж за тоалети - добре
помня.

Син на мафиотски бос пише
писмо до дядо Коледа:
- Мили Дядо Коледа, ако ти е
мил живота на скъпата ти
майчица...

Соня - 11 г

Най-искрени пожелания за спокойна и радостна Коледа,
мирна, здрава и успешна Нова 2017 година от екипа на училищния вестник:
Елена и Веселин - 12 г; Десислава и Карина - 12 б; Милен - 12 а;
Яна и Соня - 11 г; ;
Мариела и Ива - 10 е; Виктория, Петя и Тереза - 10 г; Габриела - 10 в; Йоанна - 10 б;
Пола, Вилияна и Люба - 9 в.
С любезното съдействие на г-жа Маринка Иванова и г-н Людмил Павлов.
Т. Йонова

