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Преписване или залягане над учебниците? Кое от тях е
проблем и кое решение за младия човек в краткосрочен и
дългосрочен план? А изграждането на погрешна представа, че
можеш (в повечето случаи безнаказано) да мамиш и това да е
твоят път към желаната оценка? Къде е мястото на личната
мотивация, стремежаът към самоусъвършенстване и трупане
на знания като залог за бъдещи успехи? Превърнало ли се е в
практика преписването в българското училище и приема ли се
като нещо нормално? Какво да кажем на тези, които съвестно
са учили и са се подготвяли през годините, когато
преписвачите получат по-висока оценка от тях? Къде е
мястото на учителя в този процес – успява ли да
противодейства на това грозно явление или, образно казано,
вече е „вдигнал ръце”?
Много въпроси, отговори на които се опитахме да
намерим в следващите няколко страници. Погледнахме проблема
от различни позиции – на ученици, учители, бивши възпитаници.
Наскоро една учителка отбеляза, че много от децата не
осъзнават факта, че училището е институцията, която
безвъзмездно им дава в изобилие най-ценното – знанието. След
абитуриентския бал – край на „безплатния обяд”. Преписвал си в
часовете по немски, не си научил добре езика, а ти трябва
доброто му владеене за работата, за която кандидатстваш –
ще си плащаш за курс по немски! Това е положението!
Всъщност отговорите на горните въпроси в крайна
сметка ще даде Времето. Когато наличието / липсата на
знания, обща култура и желание за научаване на нещо ново, ще
се превърне в трамплин или в бананова кора.
И нека, скъпи ученици, всеки от вас сам за себе си реши
как да оползотвори времето, прекарано в училище. Дали в
изработването на „пищови”, или в научаването на новия урок.
Да завършим с думите на един вече бивш министър на
образованието: „Няма как да започнеш живота си нечестно и да
очакваш животът да е честен към теб.“
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Тема на този брой е преписването в училище. Още в края на миналата учебна година
направихме малко проучване, като запитахме 71 ученици за това как се справят на тестовете
и колко често прибягват до „помощ от приятел” или модерни технологии,
за да избегнат лоша оценка.
По анкетата работиха двама вече бивши възпитаници на ГПЧЕ Християна от бившия 12 а и Деница от бившия 9 в, за което им благодарим.

45 от запитаните (63%)никога
44 от запитаните мислят, че
не са хващани да преписват, което има учители, които съзнателно
само ни доказва колко креативен
оставят учениците да преписват.
може да бъде „не съвсем”
Надали можем винаги да
научилият си индивид в критична
надхитрим зоркото око на човек,
ситуация. За останалите 26 (37%)
който работи в тази професия от
можем да предположим, че са си
толкова много време и е глупаво да
На въпроса дали преписват, 59 понесли последствията.
си го мислим. Дори да мине
(или около 83%) от анкетираните са
Е тук възможности много,
номерът с преписването, то
отговорили утвърдително.
въображение голямо – мога да си
учителите със сигурност вече имат
Останалите 12 ученици (около 17%) представя, че такъв голям брой не
представа кой колко знае.
никога не са преписвали. Какви ли
са били хващани, особено ако вече
биха могли да са причините за това са обиграни в ситуацията.
„хармонично” съотношение? Може
би фактът, че училището е място,
където съзнателно или не,
непрекъснато се стремим да се
конкурираме с някого и ,уви,
представата, че оценката определя
стойността на знанията ти, че и на
самия теб, все още съществува.
Освен това, вариантът да си
И като за финал: 34 (48%) от
заинтересован от абсолютно
запитаните вярват, че могат да се
всичко, което се учи в училище
справят в училище и без да
(като почнем от колко км е
преписват, в което ние от
28 участници от анкетата
дължината на страната по
„Гимназето” също сме сигурни.
предпочитат да преписват по
въздушна линия, та стигнем до кой добрия, старомоден начин – от
Останалите 37 (52%) – не бъдете
е 32. елемент в периодичната
жестоки към себе си! Сигурна съм,
пищов, 31 – от телефон, а 30
система) е слабо вероятен, точно
че често пъти пищовът под чина е
залагат на отборната работа и
толкова, колкото вариантът всичко консултациите със съученик.
просто за успокоение, а и да не
това да потрябва практически някой (Отговорите са повече от 71, тъй
забравяме, че не е изключено
ден. Особено когато навикът да
докато го пишем, дори да запомним
като някои от запитаните са дали
седнеш и да научиш липсва, понещо.
повече от един). Сигурна съм, че
лесният изход е ясен. Далеч не
много по - интересни начини за
Яна - 11 г
казано с укор обаче (все пак всички преписване има , но засега те
ходим на училище, заедно сме в
остават мистерия.
това) – пищовът не винаги ще ни
извади от трудна ситуация, особено Явно учениците са доста креативни, когато не са смогнали с уроците, пък на другия ден ги
чака важен тест. Ето някои по-нестандартни начини за измама:
след като завършим. Но това е
- Правиш пищова на обратната страна на етикета на бутилка минрална вода и залепваш отново
отделна тема - да му мислим, като
етикета на бутилката;
му дойде времето.
- На найлоновата подвързия на тетрадка се пише с химикал без мастило;
- Закрепваш “пищова” на облегалката на стола пред теб .... и още, и още, които е по-добре да
останат ненаписани...
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Да, “Гимназето” попита и няколко преподаватели какво мислят за преписването и
как и доколко успяват да се справят с този сериозен проблем.
Ето и техните отговори:
Г-жа Марина Георгиева

Въпросите:
1. Преди изготвяне на тест, обмисляте ли
прилагане на методи като намаляване на шрифт
или увеличаване броя на групите?
2. Смятате ли, че разделянето на двойка по
чин ще предотврати преписване?
3. Разкажете за най-изобретателния метод
за преписване, на който сте попадали.
4. Разделяте ли учениците си на любимци и
не до толкова любими и спестявате ли
забележка за преписване на любимците?

1.Не винаги. В класовете, в които често се опитват да ме
излъжат, предприемам подобни методи, като по-скоро на всеки
давам различни въпроси.
2. Не, лично аз не смятам, че това е ефикасен метод.
3. В моята кариера съм попадала на преписващи, но
всички те използват телефон или така наречения „пищов―, като
цяло няма нещо изключително нестандартно
4. Измамата никога не толерирам! Не бих си и позволила
да уроня своя престиж за подобна постъпка.

Г-жа Даринка Цонкова

Г-жа Нелка Генова

1.Чак в такива подробности не се впускам, старая се по
време на часа да не допускам да се препише.
2. Да, моята практика е доказала този метод като много
ефикасен. Случвало ми се е много пъти и наистина има
резултат.
3. Честно казано нямам такъв.Използват се пищови,
телефони, изобщо по- нестандартни няма или поне аз не съм
попадала на такива.
4. В никакъв случай! Забелязвайки, че някой преписва му
правя забележка, след което взимам директно работата му. А
любимци силно казано имам, по скоро учещи и неучещи по
моя предмет.

1.Относно шрифта , грижа се за здравето на учениците си
и се старая да не им докарам гръбначно изкривяване като
намалявам шрифта. Поради тази ми предпазливост по скоро
правя много варианти.
2. Честно казано , ако ученикът е решил да препише няма
какво да го спре , така че не смятам че това е нужно.
3. Случаят беше преди много много години. Ученичката се
опита да препише от учебник, който учебник тя разлистваше
без никакъв срам едва ли не пред лицето ми. След което аз
предприех мерки и нанесох оценка “две” в дневника.
4. Категорично не спестявам забележки! По една
българска поговорка, приятелството си е приятелство, но
сиренето си е с пари!

Г-жа Цветанка Георгиева
1. Какви мерки вземате за да намалите преписването
във вашите часове?
- Силен контрол чрез отстраняване на всички възможни
източници на информация: учебници, тетрадки, телефони
- Избор на тематика, изскваща философски разсъждения,
а не възпроизвеждане на заучен, наизустен учебен материал.
2. Разкажете за най-изобретателния метод за
преписване, на който сте попадали.
Написано предварително в къщи есе върху подплатата на

пола с копчета, която позволява горната част т.е. самата пола
да се върти около самата подплата
3. Когато „хванете” някого да преписва, какво правите?
При първи случай обяснявам с доста назидателен тон какви
ще бъдат последствията при втори случай т.е. двойка като
текуща оценка, двойка за срока, двойка за годината и като
крайна мярка напомням, че дори и ученикът да остане да
повтаря класа, пак аз ще бъда преподавателят и принципите
ми ще бъдат все същите.

Виктория и Тереза - 10 г
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Преписването... Интересно беше да научим и гледната точка по въпроса на бившите
възпитаници на ГПЧЕ. Дали е имало случаи, в които са се възползвали от лесния начин за
получаване на добра оценка, докато са били под покрива на родното училище е едно. А друго
е да споделят обичайни ли са тези практики във ВУЗ-овете и у нас, и в чужбина, и какви са
последствията за студентите, които се опитват да ги прилагат.

Василена Терзийска

Цвети Симеонова

Випуск 2013,

Випуск 2013,
Пловдивски университет

Студентка в Германия
1.Преписваш ли? А
колегите ти?
Не. И те не преписват.
2. Чувстваш ли се гузен
(ако) когато преписваш?
Никога не съм могла да
преписвам, винаги цялата треперех.
Но към края на гимназиалните ми
години се научих! И то благодарение на баба ми и дядо ми, които са
преподаватели. Тогава не се чувствах гузна, защото имаше прекалено
много информация за научаване, към която или аз нямах интерес, или и
самите учители нямаха интерес да я преподават. Оценките се пишеха
ей така, тестовете се правеха като да има документация... Не по всички
предмети, естествено. Сега, в университета, не ми е и хрумвало да се
подготвя за преписване, да си призная. Въпреки че следването ми е на
немски и, особено в първите семестри, по време на изпит ми беше
голям хаос в главата. Има взаимен резпект между студент и
преподавател. А защо ти е да преписваш, като сам имаш желание да
научиш нещата! Нали това е смисъла на това "да избереш какво искаш
да учиш".
3.Хващали ли ли са теб или някого другиго и какво стана
след това?
Ако те хванат, те пишат провалил се и трябва да повториш
следващия семестър предмета. Ако и тогава се провалиш на изпита, те
изхвърлят от специалността и нямаш право да учиш този предмет в
която и да е част на провинцията. Пък ГПЧЕто било строго...
4.Може ли преписването да повлияе на качеството на
образованието?
Не мисля, че преписването и качеството на образованието са директно
свързани. Всички сме минали през системата и знаем, че връзката с
учителя е много по-важна. При любимия учител, по любимия предмет
рядко се преписва.
Преписването на матурите е другата тема, но и това е незначително,
бих казала. Който си е изкарал матурата с преписване, надали ще
стигне надалеч в университета. То си е за теб. Искаш ли, и накъде
искаш да се развиваш. То все някога те стига.
В 6ти клас преписах на тест по география страните на света и
столиците им, тогава нито ми се учеха, нито беше информация,която ми
беше нужда в ежедневието.. та сега, 22 годишна, седнах да ги науча. От
срам и от интерес. Така че образователната система си върши
работата, рано или късно...

Преписване в университета –
мисията невъзможна! … До след
първия изпит. След първата честно
получена оценка страхът си обира
крушите и всевъзможни варианти,
отработени в гимназията, започват
да напомнят за себе си. Найпопулярно си остава „да препишеш
от другарчето― (ако другарчето е
учило, разбира се). Добре познати
са и „царските пищови―, в случай,
че знаеш как ще протече изпита. Слушалки, телефони, бръмбари и
всякакви други насекоми често влизат в употреба на неуспелите да
се справят с конспекта.
Преподаватели често водят по няколко асистенти, които да опитат
да обезоръжат аудиторията, но пък студентите стават все поизобретателни, а и технологията дава доста добри предложения.
Популярна практика е преподавателят да помоли всички чанти и
якета да бъдат оставени на първите редици, телефоните да бъдат
изключени, студентите да седят през едно или две места, а квестори
да „патрулират― между редиците. Дори и така пак има начин за
усъвършенствалите се в това изкуство. Най-добрият метод, но и
рядко използван, остава устното изпитване – очи в очи с
преподавателя няма откъде да погледнеш верния отговор.
За себе си съм избрала да не преписвам. Защо ли?
На всички до болка ни е позната ситуацията с ниския стандарт на
образование. Ако не в гимназията, то в университета, някъде между
третата и четвъртата година, започваш да се замисляш какво
реално знаеш и можеш да правиш след всички години обучение.
За мен преписването не е средство за придобиване на знания и
умения, които могат да бъдат полезни в обществото и които ще ме
изградят като пълноценен негов член. Все пак образованието е
система, от която получаваме, за да можем после да дадем.
На фона на всички възможности за лесно и безпроблемно
получаване на диплома – замислете се какво бихте искали да
дадете.

Интервютата взеха: Елена и Веселин - 12 г
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Въпросите:

Анжелика Рао
Випуск 2015
1. Живея и уча в
Холандия и за една учебна
година имам 4 изпитни сесии със
средно 20 изпита годишно.
Откакто уча там, никога дори не
съм си и помисляла да препиша.
По мои наблюдения и колегите
ми също не преписват. Като цяло
е самоубийство дори да се
опиташ, защото по наредбите на
университета, ако един студент
бъде хванат в измама, наказанието е изключване от учебното
заведение. Ако трябва съм честна, дори и да успееш да препишеш,
едва ли ще вземеш изпита, защото 90% от задачите са свързани с
логическо мислене и практическо прилагане на наученото, а не
просто теоретически въпроси.
2. Предполагам, че ако преписвах щях да чувствам известен
дискомфорт. Лъжата никога не е била в природата ми.
3. Не, тъй като дори не си помислям да опитам, както
споменах във въпроса по-нагоре.
4. Определено! Когато един ученик разчита само на
преписване, той не се опитва да разбере, а само да изкара оценка.
Но проблемът не задължително винаги идва от страна на
учениците. Учителят е този, който трябва ясно да покаже на
възпитаниците си, че преписването е неприемливо и да ги накара
да искат да учат и да бъдат любопитни към света. Разбира се,
винаги ще има ученици, които въпреки усилията на един
преподавател, ще предпочетат лесния път към оценката. Тук идва и
заключението, че качеството на образованието е еднакво за
всички , но крайният резултат е индивидуален и е правопропорционален на възприемчивостта,стремежа и усилието на един
ученик.

1.Преписваш ли? А колегите ти?
2.Чувстваш ли се гузен, (ако) когато преписваш?
3.Хващали ли ли са теб или някого другиго и какво стана
след това?
4.Може ли преписването да повлияе на качеството на
образованието?

Светимир Игнатов
Випуск 2013, Софийски Университет
1. Дa, случвало се е да прибягвам до
преписване. За не малка част от колегите това е
начина за изкарване на каквото и да е оценка.
2. Не, защото единствените пъти, в които
съм преписвал, са били по дисциплини, по които
на лекторите изобщо не им е пукало за предмета и
за това на какво ще ни научат. Говоря за лектори,
за които единствената причина да са в
университета, е гарантираната работа.
3. Мен не са ме хващали. Да, сравнително
често се случва лектори/асистенти да хванат
колегите да преписват. Какво следва зависи от конкретния лектор/асистент.
Имало е случаи, в които просто се намалява оценката, в други - директно биват
късани за конкретнтата дисциплина и само съм чувал истории за хора, чиито
студентски права са прекратени за две години, след като са били хванати да
преписват.
4. Определено, да! Твърде голяма част от студентите и учениците
преписват. По-големият проблем е, че учениците и студентите се възпитават, че
най-важното е каква оценката ще изкарат на изпита (или за срока), а не какви
знания ще придобият от курса. Според мен именно това е основната причина да
се стигне до това някой да преписва.

Радияна Манчева

Илиана Славчева

Випуск 2016.
Работи и тренира
баскетбол.

Випуск 2016
Технически Университет

1. Не вярвам, че има човек в
България, който никога през
живота си да не си е позволил да
препише. Всички преписват или
са преписвали едно време
(включително и аз... Шшшт).
2. Дали се чувствам виновна или
не зависи до голяма степен от
ситуацията, в която се намирам.
В някои случаи ми е гузно да
препиша, тъй като това, което е
написано на листа не рефлектира това, което наистина знам и съм
научила. От друга страна, не мога да скрия, че е имало пъти, в
които съм преписвала "като първия пич", без изобщо да изпитвам
угризения.
3. Конкретен спомен, свързан с това да (направя опит да)
препиша и да ме хванат нямам, но едно е сигурно, а именно, че
учителите виждат кой и кога преписва, дори и учениците да се
заблуждават, че остават незабелязани.
4. Определено преписването оказва влияние върху
качеството на образованието. Ако ти знаеш, че можеш да не учиш и
да ти се размине като препишеш, тогава защо изобщо да си правиш
труда да учиш. И какъв стимул да имат учениците, които полагат
усилия да разберат и запомнят учебния материал, когато виждат,
че съучениците им без никакви затруднения спокойно изкарват
същите оценки.

Преписването-тема, която е доста
обсъждана, както в средното образование,
така и във висшето, че даже и по новините
през месец май. Какво представлява то няма смисъл да обяснявам, нали.
Използваме го още от 5-ти- 6-ти клас и
сме доста свикнали с него. Няма да
коментирам преписването в средното
образование, всички знаем колко сме
изобретателни, когато го правим. Поважният въпрос според мен е дали
преписването е същото, когато постъпим
във ВУЗ. Личното ми мнение е, че помага мъничко, ама много, много рядко.
Какво имам предвид? Искам да кажа, че ако имаме един предмет само за един
семестър и той не е свързан със специалността ни и не е нужен и няма връзка по
някакъв начин с друг предмет от образованието ни, можем да си позволим да
погледнем малко за подсказка... Еми ще ви разочаровам, ама такива предмети
няма. Всичко е една верижка, а и не знаем кое ще ни потрябва утре, когато се
изправим пред работодателя ни, нали? И ако изпуснем основата още в
началото, има ли смисъл изобщо да продължаваме да лъжем себе си колко сме
успели, знаещи и можещи. Кое нещо, изградено на лъжи, е успяло - поне аз не
знам такъв случай. Преписването е нещото, което ни оставя без обща култура и
доста пречи да продължаваме да градим нататък. Ако градим на лъжи, рано или
късно всичко се срива.
А на въпроса ви дали може да се преписва, отговорът е ясен преписване ще си има днес, утре и след години; винаги ще има начин за
преписване, лошото е че последствията са малко по-сериозни (разбира се, ако
гледаме писаните правила, които никой не спазва). Най-честото наказание за
преписвачите е, както сами се се досещате, двойката, и се чува: "Ще се видим
през септември на поправката......"
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Ш’та Светна
Цветан Радославов
1863 - 1931
(автор на химна на България)
Цветан Радославов Хаджи-Денков е
български психолог и автор на съвременния
химн на България "Горда Стара планина".
Роден е в град Свищов през 1863 г.
Радославов се учи най-напред при Емануил
Васкидович и расте в обкръжението на видни
свищовлии като Иван Шишманов и Алеко
Константинов. След завършване на
Априловската гимназия в Габрово той
прекарва няколко години като студент по
история и славистика във Виена. Цветан
Радославов е и блестящ учен. Той е един от
тримата българи (заедно с д-р Кръстьо
Кръстев и Никола Алексиев), които са
защитили доктората си при бащата на
съвременната научна психология – Вилхелм

Химн на България
Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост,
твойта прелест,
ах, те нямат край.

През месец март празнуваме найголемия национален празник на България – 3
март. Датата, на която през 1878 година
страната ни официално се освобождава от
турско робство. По този повод решихме да
направим анонимно допитване до учениците в
ГПЧЕ, като си позволихме да го наречем
„патриотична анкета―. Всяка година на 18
февруари (датата, на която е обесен Васил
Левски) и 2 юни (датата, на която е убит
Христо Ботев) свеждаме глави пред паметта
на хората, които дадоха живота си за нашата
свобода. Тези две дати са съпроводени от
пищни церемонии, медиите от ранна утрин до
късна вечер отразяват събитието, в двора на
всяко училище се вее българският
трибагреник, а ученици от цялата страна
поднасят цветя пред паметниците на
националните ни герои. И в този момент
въпросът, който напира в нас – „Всичко това
превърна ли се в протокол, или наистина
тачим героите си?―. Резултатите от анкетата
може би ще дадат отговор в известна степен.
Представяме ви ги такива, каквито са
и не се ангажираме с коментар или анализ –

―Мила Родино‖ става национален химн
на България през 1964 г. Основа на музиката и
текста е песента „Горда Стара планина―,
написана от Цветан Радославов през 1885 г.
Той я композира по пътя към бойното поле по
време на Сръбско-българската война. Текстът
е променян многократно, за последен път —
през 1990 г. Песента неведнъж е била
критикувана, както поради произхода на
мелодията, така и поради политическите
промени в текста. След 10 ноември 1989 г. На
VII Велико народно събрание са направени
различни предложения за национален химн,
включително и ―Шуми Марица‖, но
окончателно се налага „Мила Родино―. Когато

това го оставяме на нашите читатели. В
анкетата се включиха 50 ученици от ГПЧЕ. Те
отговориха на 5 въпроса, а на въпроса „Знаете
ли Химна на България?―, трябваше да
изрецитират или да изпеят първия куплет.
Поднасяме ви резултатите без маска и грим.
1. Кажи ми първия куплет от Химна на
България?
Знаят - 80 % (40)
Не знаят - 20% (10)
2. На кой връх е убит Христо
Ботев?
Знаят - 46 % (23)
Не знаят - 54% (27)
3. Къде е
заловен Васил Левски?
Знаят - 56 % (28)
Не знаеят - 44 % (22)
4. През коя година е
освободена България от
турско робство?

Вунт. Той отхвърля всички покани за
преподавателска кариера във Виена, Лайпциг
и Прага и се завръща в родината си, където
допринася за съграждането на съвременна
България, като учи младите българи на
западни и древни езици, психология, етика и
логика. Между 1888 и 1893 г. е гимназиален
учител в Габрово, след 1897 г. - в Мъжката
гимназия в Русе, а впоследствие - в Трета
мъжка гимназия в София. През 1885 г., по
пътя към бойното поле на СръбскоБългарската война, в която той участва като
доброволец, той композира песента "Горда
Стара планина", която по-късно през 1905 г. е
обработена от композитора Добри Христов, а
през 1964 г. става химн на България.
Радославов живее в малка мансарда на улица
"Ангел Кънчев" №3 в София, където днес има
паметна плоча, направена от Георги
Чапкънов. Цветан Радославов умира през
1931 г в София.

през 1964 г. е свикана комисия, за да приеме
„Мила Родино― за химн. Акад. Добри Христов
споменава, че мелодията е заимствана от
еврейската музика, като уточнява, че в
българската песенна памет има стотици
мелодии, които са заимствани от други
народи, и са станали неразделна част от
българското музикално наследство. Добри
Христов е и автор на първоначалния
аранжимент на песента за еднороден хор.
Впоследствие текстът е преработен от
Димитър Методиев и Георги Джагаров и е
направена допълнителна хармонизация от
Филип Кутев и Александър Райчев.

Знаят - 62 % (31)
Не знаят - 38 % (19)
5. През коя година е
основана българската
държава?
Знаят - 94% (47)
Не знаят -6% (3)
Направихме допълнителна
статистика след
анализирането на
резултатите, според която
46 % (23 ученици) от
анкетираните знаят
отговорите на всички
въпроси. Останалите 54 %
(27 ученици) не са знаели
отговорите на един или
повечето въпроси.

Въпросите зададоха:

Виктория и Гергана - 10 г
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И за математиката си трябва талант и
вдъхновение...
Затова с малко закъснение - голямо браво на
Пола от 9 в, заела първо място на
Коледно математическо състезание.
Нека продължава да ни радва с нови победи!

Деси - 12 б
***
Ах, звездите и безкрайната небесна шир.
Ах, очите, които диря безспир.
И светът, който забравям, пишейки.
И дъха, който губя, дишайки.
По пътеки стръмни, опасни ходя
и нищо ново интересно в живота си водя.
Мечтая за гората и за чистото небе.
Мечтая за сияйната мисъл, която дълго се тъче.
Гледам бледа, кална локва на земята
и се сещам за безспирния ритъм на душата.
Крачки стари и познати край мене бродят
и с игриви ноти в сърцето ми горят.
Необичайни звуци и тътен като сърцебиене,
безсмислен порив на моето мислене.
И защо? Как защо? Ами така!
Предпочитам писмо и четмо пред красива земя.
Неземно е всичко,
погледнато с правилните очи.
Ясно е всичко за човека, който нощем над мене бди.
Но уви той не разбира,
че зад всяка постъпка има причина.
И вместо да гледам неземния рай
се мъча на спора да сложа край.
Но какво пък? Любов ли бе да го опишеш?
Няма как с прости думи да го обхванеш.
Добродушие блести и с честност озари.
Цял лъч светлина пред мен се появи.
Светлина с крака и ръце,
с мечти и сърце.
Красота, изваяна от птиците.
Безпомощен младеж,
оплетен в жиците на тъмното момиче с тъмен разум
И този така приятен шум
на лекото отчаяние и трепета,
и страстта, на която не можах да устоя.
Съсипах светлината,
а той погуби неземния ми свят.
Изпих му добротата и отнех неговия цвят.
Но какво пък? Светлина и мрак
Надежда има все пак,
за една последна искрица
В общата им душица.
Патриша - 10 г

The real People
Well dressed human beings with no feelings
Are about to rule the world
Winning the people‟s trust with just a fake few words.
Year after year the lies are getting bigger
And they point with a big disgusting finger
Reckless decisions are made
Ruining our lifes, they enjoy theirs
The world is falling apart, as you see
And we, the real people, will never be free
They will torture us „til the end
But we, the real people, will never bend
“We will make the world a better place” they say
But they don‟t know a game they are aboutta play
Only money and fame are on their minds
Seeking peace with all their crimes
Reckless decisions are made
Ruining our lifes, they enjoy theirs
The world is falling down, as you see
And we, the real people, will never be free
They will torture us „til the end
But we, the real people, will never bend
We are living on the edge
But they smile with a grin
We are unable to do a revenge
аnd they still grin….HA HA HA!

Тихомир - 10 г
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представя

г-жа Виктория Нинова,
която за първа учебна година е преподавател в ГПЧЕ.
Тя предпочете сама да разкаже за себе си, за
впечатленията си от училището и учениците.
Ето нейното откровение:
Казвам се Виктория Валериева
Нинова. Родена съм в град София и съм
зодия Стрелец.
Завърших ПМГ „ Акад.,проф.д-р
Асен Златаров― – град Ботевград в
паралелка английски език и биология през
2000 г. Този период от обучението ме
оформи като личност и ме научи, че без
знание и учение няма бъдеще. В класа и
училището бяха събрани ученици, жадни за
знания и всеки един от нас се състезаваше
с останалите. Накрая всички постигнаха
много високи резултати, записахме най –
добрите университети и в момента се
радваме на успехите си, всеки в своята
област. Аз започнах да уча в СУ „
Св.Климент Охридски „- гр.София в
бинарна специалност – учител по
география и биология.
Всъщност исках да стана
професионален танцьор по народни танци,
минах дори курсове. Моите родители не ме
подкрепяха много в това ми решение, тъй
като знаеха, че това е хубава професия, но
е до определена възраст, дава много, но и
отнема. В деня на изпита стигнах в София и
се отказах пред вратата. Това остана като
мое хоби и до ден днешен танцувам,
доскоро дори професионално в ансамбли.
Тогава реших –„ Ще ставам учител
по биология―, тъй като предметът ми беше
любим от училище. Голяма заслуга за това
има моята класна, всички преподаватели и
директори , които ни научиха на морал,
уважение, възпитание, себедоказване,
постоянство и любов към училището.
Биологията е науката, която ми
харесва и ми се отдава - още в училище
разбирах уроците, без да ги уча в къщи,
което показва и тогавашния
професионализъм на колегите. Когато бях
приета в СУ, си дадох сметка,че това е
моята професия още от първата лекция.
Имах леки колебания във втората година от
следването си, когато след изпита по
анатомия на човека реших да уча
криминалистика, но това желание много
бързо отмина, след като започнаха
лекциите по педагогика. Тогава бях сигурна,
че учителската професия е моята професия
и тя наистина е призвание, а не просто
работа.
И така ето ме тук – в ГПЧЕ „ Алеко
Константинов „ гр.Правец. Едно прекрасно

училище, с прекрасни колеги
професионалисти и прекрасни ученици.
Едно училище с традиции, високи
стандарти и отлични резултати. Наистина
съм горда, че съм част от
преподавателския екип на ГПЧЕ, за което
мога само да им благодаря. Отивам на
работа с нетърпение да вляза в час и да
чуя „ Добро утро,госпожо. Как сте?―. След
това да отворя дневника и точно докато
вписвам отсъстващите, да влезе някой
ученик и да каже ―Съжалявам госпожо, не
знам как се случва да закъснявам―, а той
закъснява всеки ден. Може би, защото съм
отскоро в училището, може би, защото съм
все още млад човек, искрено усещам
уважението, привързаността и обичта на
учениците. Те ми го казват и показват
всеки ден и ме карат да се чувствам много
щастлива и доволна от себе си .Аз мисля,
че им отвръщам със същото. Това
естествено помага и на учебния процес –
когато уважаваш някого, не му пречиш.
Е....естествено има и лоши моменти – на
леки спорове с повишен тон, но мисля, че
бързо и успешно се справям с тях. Опитвам
се да изпълня дълга си на учител колкото
се може в по- голяма степен. Ако обаче
учениците не те харесват, не те обичат и
уважават, това няма как да бъде
постигнато. За моя голяма радост - аз
нямам такъв проблем.
Единственото обаче, което много ме
ядосва, е нежеланието на част от тях да
учат. Колкото и да говорим помежду си,
когато имаме няколко минутки от часа или в
междучасията, те не желаят да разберат ,
че са там, за да бъдат научени на нещата в
основа, които ще ги подготвят за истинския
живот, ще ги превърнат в грамотни и
образовани млади хора и че училището не
е място за забавление .
Понякога, след седем часа в
различни класове, се прибирам в къщи
толкова уморена и се питам – струва ли си?
След час почивка сама си отговарям на
въпроса - Да, струва си. Докато се ползвам
с уважение и авторитет, мога да постигна
добри резултати. И почти винаги успяваме........има и изключения, но те за радост са
много малко.
Като мой голям недостатък отчитам
това, че много бързо забравям и лесно
прощавам грешките на учениците си

Един от часовете ми в 11- ти клас
започва както обикновено – с поздрав, проверка на
отсъстващи. Правим преговор на старите знания
и едновеременно с това започва лек смях от
няколко ученички. След малко се включиха и другите
и аз съответно се притесних. Попитах ги:
„Да не сте ми сложили нещо на стола,че
ако е така, мислете му! Правим контролно!“
Смехът продължава.
Обръщам се към дъската, те пак се
смеят. Поглеждам ги, пак се смеят.И видях ,че
гледат над дъската.
Изведнъж аз се обръщам и виждам ученик,
който се е скрил зад дъската на перваза и беше
замислил като започна да пиша, да трие дъската
докато обяснявам на класа. Материалът, който
преподавах, беше генетика и кръстоски между
индивиди. Една буква сменена и щеше да се обърка
всичко.
След като го разкрих, падна такъв искрен
смях и от моя и от тяхна страна и до ден днешен
се смеем.

(грешки като говорене в час, без учебник и
тетрадка , нецензурни думи към съученици
и т.н ).В повечето случаи те използват това
и не го отчитат за важно. Но смятам,че с
търпение, постоянство и разговори ще
можем да преодолеем заедно тези
проблеми. Много голяма роля има тук и
семейството, което обаче в някои случаи не
се отзовава на проблемите.
Въпреки че учителската професия е
тежка, неблагодарна и недооценена,
голяма роля оказва човекът учител.Той
трябва да обича учениците такива каквито
са, да се съобрази с тяхното физическо и
психическо развитие, да открие техните
нужди и потребности. Един учебен час,
минавайки по начина на лекция или
монолог от страна на учителя, не може да
заинтригува учениците по никакъв начин.
Затова смятам,че приятелското отношение
в допустимите рамки, шегите, груповата
работа и диалогът дават най – добри
резултати.
Интервюто взе: Пола - 9 в

Гимназето
Представяме Ви:
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г-ца Хана Комби

Тя е в Правец и преподава в нашето училище през настоящата учебна година,
благодарение на програмата на Българо-американската комисия за
образователен обмен “Фулбрайт”
Години: 25
Зодия: Стрелец
Хоби: Тича, чете, спортува, слуша музика
Любима книга – „Майсторът и Маргарита”
на Булгаков
Любим автор: Нигерийската писателка
Chimamanda Ngozi Adichie
Любима музика: Класическа

Ох, добър въпрос, Милен! Плача, когато съм
много нервна или когато виждам някого да страда.
Сълзи в очите ми се предизвикват от млади хора,
който са наясно със себе си и следват целите си.
4. Какво всъщност те кара да си найщастливият човек на света?
Благодаря за този въпрос, Милен!
Прекарвайки свободното си време с любимите ми
хора около мен, аз съм наистина щастлива.
Моментите, в които съм била от полза на някого и
съм успяла наистина да му помогна, ме правят
доста удовлетворена. Но честно казано, разбирайки,
че часовете ми са били сполучливи и че на
учениците им е било интересно, тогава се чувствам
най- щастлива.
5. Имала ли си някакви очаквания, когато
пристигна в България и ако да, какви са били
те и дали са се оправдали?
1. Защо точно в България?
Избрах България, защото беше доста
непозната за мен държава. Подходих по доста
странен начин за избиране на държавата. Реших да
изслушам от всяка държава по една песен на
нейния роден език и когато чух и видях видеото на
песента "Назад, назад, моме Калино", се
почувствах адски любопитна и си казах: “Това е
държавата, в която ще прекарам една година!”

Всъщност очаквах да бъде приключенско и да
завържа добри и стойностни приятелства. Също
така исках с всеки изминал ден да уча повече и все
повече. За моя радост, всички тези очаквания бяха
изпълнени.
6. Има ли такъв човек, на когото би могла да се
довериш напълно и заради когото би останала
още една година в България и защо?

Причината, поради която бих останала още
една година, са моите ученици. И да, може би и ти
знаеш, че човекът, на когото напълно се доверявам
и много обичам, това е г-жа Стефка Атанасова.
Родителите ми живеят в Охайо (където
Също така искам да добавя, че има много други
израснах). И двамата са професори по английска
литература. Имам брат и сестра. Моят брат, който е учители, които ме подкрепят и ми помагат и искам
да благодаря и на тях.
най- големият от нас, живее в Ню Йорк и е
2. Къде живее твоето семейство и с какво се
занимава?

режисьор. Сестра ми е втора по възраст и е
журналист в Сан Франциско
3. Какво те кара да плачеш?

Милен 12 а

Гимназето
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CL
Дами и господа, на сцената излиза нейно величество CL.
Моля? Не сте чували за CL? Е, нека ви светна.
И Черин (Lee Chae-Rin), повече известна с псевдонима си CL, е
лидер, главен рапър, поддържащ вокал и танцьор на
южнокорейската група 2NE1. Освен с репутацията си на рапър,
Черин е рекламно лице, модел и е известна с любовта си към
дрехите, като споделя, че това е начин да изрази себе си.
Доказателство за това са силните приятелски взаимоотношения
с Джеръми Скот (американски дизайнер, творчески директор на
модната къща Moschino)
2NE1 е една от най-добрите и преуспели момичешки
групи не само в Южна Корея, но и в световен мащаб. Те
дебютират през 2009 с песента си “Fire”, която става хит за
отрицателно време. По-късно групата реализира и втория си
трак – „I don't care“, който поставя рекорд за най-продавана
песен и им спечелва наградата „Песен на годината― от Mnet
Asian Music Award (MAMA). През 2014 г. групата прави още един
голям пробив с албума Crush, който се класира на 61 позиция в
„Billboard 200“.
Първият солов сингъл на CL, наречен „The Baddest Female“, оглавява основните класации в Южна Корея и за помалко от 24 часа видеоклипът събира 1 милион гледания в
официалния YouTube канал на групата. През 2014 излиза
втората й солова песен “MTBD”(Mental break down) е включена в
албума на групата “Crush”. През същата година, заедно с
колегата си G-Dragon, CL участва и в песента на американския
DJ Скрилекс „Dirty Vibe“. На първи ноември 2014 г. Скутър
Браун (продуцент още на звезди като Джъстин Бийбър и Ариана
Гранде), приветства Си Ел затова, че става част от „SB Projects“
и също от лейбъла му. През 2015 CL участва в песента на Diplo
– Doctor Pepper заедно с рапърите RiFF RAFF и OG Maco.
Няколко месеца по-късно CL пуска своя дебютен американски
сингъл наречен HELLO BI+CHES. Клипът е сниман в Лос
Анджелис . Хореографията е дело на световно известната
танцьорка Парис Гьобел и нейната група ReQuest. В сингъла си
Hello Bi+ches, CL е включила и корейски елементи. Тя обяснява,
че иска да даде малка изненада на всичките си фенове, които
са чакали подготвянето на соловия й албум. Тъй като тя е

корейка, това е един добър начин за нейното представяне и е
достъпно за всички по света, с цел запазване на автентичността
й. През 2016 излезе следващото й соло “Lifted” и няколко
месеца след това CL направи турне в Северна Америка, като
зарадва феновете си в градове като Ню Йорк, Сиатъл, Сан
Франциско, Лос Анджелис, Чикаго и други.
Причината все още да не се радваме на американския й
албум е защото в края на 2016 новината, че 2NE1 се разпадат
съкруши както феновете, така и мембърките на групата. Поради
това напълно неочаквано развитие на обстоятелствата
членките на групата на успяват да си вземат последно
довиждане с феновете си. За това CL се връща от Америка и
написва текста на последната песен на групата, с която ще
вземат последно сбогом с феновете си. Песента е озаглавена
„Сбогом‖ („안녕“, Annyeong) и събира над 3 милиона гледания в
YouTube за по-малко от 24 часа.

Соня 11 г

Три отбора ще представят ГПЧЕ на областните ученически игри
Миналата година баскетболният ни
отбор участва на Световното
първенство за ученици в Естония, а тази
година шампионатът ще се проведе в
Словения, където нашата формация
отново ще представя гимназията.
Волейболният сблъсък не беше помалко интригуващ. Учениците от УКТЦ 8
В края на месец февруари и началото -10 клас спечелиха безапелационно
Така след общинския етап от
на месец март се проведе общинският
срещата срещу нашия отбор с 3:0 гейма. ученическите игри равносметката е
кръг от ученическите игри за учебната
Във втората среща волейболистите ни
следната:
2016/2017 година. Без значение в коя
На 22 март в Спортен комплекс
спортна дисциплина спортистите ни ще
„Правец― баскетболният ни отбор 8-10
премерят сили с учениците от УКТЦ,
ще участва на областния етап от
градусът на емоции и напрежение
ученическите игри.
винаги е висок. Най-атрактивните и найНа 23 март волейболистите ни 11-12
чаканите дербита бяха тези по
клас ще се състезават на областния кръг
баскетбол. В категория юноши 11-12
в Спортен комплекс „Чавдар― в гр.
клас, след много динамична и оспорвана
Етрополе.
среща, момчетата от УКТЦ ликуваха с
11-12 клас взеха своя реванш, като се
победата, печелейки с 84:81.
класираха на областните финали след
победа с 3:2 гейма.
В последните две срещи сили
премериха и футболните формации на
гимназиите. В първата среща момчетата
ни 11-12 клас победиха УКТЦ с 3:2.
Автори на попаденията бяха капитана на
отбора ни Васил Георгиев с два гола, а
победното попадение бе реализирано от
С далеч по-голяма лекота, юношите в Тодор Игнатов. Във втората среща покатегория 8-10 клас от ГПЧЕ, стигнаха
малките допуснаха тежка загуба с 4:0.
до победа над връстниците си от УКТЦ –
94:62. За нашето училище победата във
възрастова група 8-10 клас е по-важна и
по-значима, тъй като шампиона на
На 22 март на стадион „Левски― в гр.
България в тази група има право на
Елин Пелин футболната ни формация
участие на Световно първенство за
ще се бори за първенец на областта. За
ученици. ГПЧЕ е двукратен шампион, а
последно футболистите от ГПЧЕ
през тази година отново е основния
спечелиха областното първенство през
фаворит за спечелването на титлата.
2013 година, отново в Елин Пелин.
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Имаш две крави.....
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Смях от класните стаи
... Алеко чул приближаващия
се водопад...
В бедрата на Земята се крият
руди и много различни
полезни изкопаеми...

КОМУНИЗЪМ
Имаш две крави.
Държавата ти взима и двете и ти
дава мляко.

ИТАЛИАНСКА КОРПОРАЦИЯ
Имаш две крави,
но не знаеш къде са.
Решаваш да обядваш.

СОЦИАЛИЗЪМ
Имаш две крави.
Даваш едната на съседа си.

АМЕРИКАНСКА КОРПОРАЦИЯ
Имаш две крави.
Продаваш едната и насилваш
другата да произвежда мляко като
за четири крави.
По-късно наемаш консултант да
анализира, защо кравата ти е
умряла.

Бай Марко бил генерален
спонсор на Априлското
въстание....

ИРАКСКА КОРПОРАЦИЯ
Всички си мислят, че имаш много
крави.
Ти им казваш, че нямаш никакви.
Никой не ти вярва, за това те
спукват от бомбардировки и
нахлуват в държавата ти.
Все още нямаш крави, но поне вече
имаш Демокрация.

Река Вит извира от дупка и
тече до билото на Черно
море...

ФАШИЗЪМ
Имаш две крави.
Държавата си взима и двете и ти
продава мляко.
ТРАДИЦИОНЕН КАПИТАЛИЗЪМ
Имаш две крави.
Продаваш едната и си купуваш бик.
Те се размножават и икономиката
расте.
Продаваш ги и се пенсионираш с
добри доходи.
РИСКОВ КАПИТАЛИЗЪМ
Имаш 2 крави.
Продаваш 3 на публично
регистрирана компания изпозвайки
акредитиви отворени от зетя в
банката, а след това правиш
замяна на дълг (или дялов капитал)
с асоцирана оферта, за да си
върнеш 4те крави, с
освобождаване от данъци за 5
крави. Правата за млякото на
шестте крави се трансферират през
медиатор до компания в Cayman
Islands, която тайно се държи от
основния акционер (на заменения
дълг или дялов капитал), който от
своя страна ти продава правата за
седемте крави на твоята компания.
Годишния доклад показва, че
компанията има 8 крави с вариант/
опция на една повече
ИРЛАНДСКА КОРПОРАЦИЯ
Имаш две крави.
Едната от тях е кон.

БРИТАНСКА КОРПОРАЦИЯ
Имаш две крави.
И двете са луди.
ГРЪЦКА КОРПОРАЦИЯ
Имаш две крави, взети на заем от
френската и немската банка.
Изяждаш и двете.
Баките ти се обаждат, за да вземат
млякото си, но не можеш да им го
дадеш, за това се обаждаш на
Международния валутен фонд.
Той ти заема две крави.
Ти изяждаш и двете.
Банките и Международния валутен
фонд се обаждат, за да си вземат
млякото/кравите.
Ти си излязъл да се подстригваш.
Откри в Интернет и преведе
Соня 11 г

Прабългарите са имали
конска флота...

Щом на Марс живеят
марсианци, то тогава на
Луната живеят лунатици...

Българската армия се е
състояла предимно от коне...

Габриела - 10 в ;
Йоана - 10 б

Над този брой работиха и се
забавляваха:
Елена и Веселин - 12 г
Деси - 12 б; Милен - 12 а
Яна и Соня - 11 г
Виктория, Тереза
и Гергана -10 г
Патриша и Тихомир - 10 г
Габриела - 10 в; Йоана - 10 б
Пола - 9 в
Специални благодарности на:
бившите възпитаници на ГПЧЕ
за помощта;
Г-н Л. Павлов;
Г-жа Маринка Иванова
Т. Йонова

