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Пролет е....
Здравейте, скъпи съученици и
преподаватели! Пореден брой на любимия ви
вестник и за жалост последен за мен... Най-после
това е моята уводна страница и изпитвам
истинско удоволствие, че ми се падна честта да
ви пожелая честита пролет!
Настъпва времето на слънцето, усмивките,
късите нощи, баловете и изпитите, разбира се...
Но те са грижа само за дванадесетокласниците и
въпреки че на тях им идва малко повече
напрежението покрай забързаната учебна година,
намират време за заслужена (или не толкова
заслужена) почивка.
Коледа може да има своите предимства, но
нека сме искрени – няма нищо по-хубаво от
времето, когато е Великден! Вярно,че няма
подаръци, но пък е толкова цветно и всички сме
усмихнати и жизнени. Осен това е време за
ваканция и вярвам, че вече повечето от вас знаят
по какъв начин ще се отдадат на сладка почивка.
Не забравяте все пак, че ваканцията не означава
само изключително ценен сън, а и движение и
спорт. Излизайте, разхождайте се, позволете си
да забравите за грижите и се наслаждавайте на
моментите преди да дойдат следващите класни и
оформянето на успеха за края на годината.

Вдъхновение Стр.10 - 11

Пролетта е време за промени и ново
начало. Заедно с „Честита пролет!” искам да ви
пожелая винаги да се променяте към добро, да си
поставяте нови цели и да имате сили да
достигнете желания резултат. Няма по-добро
време от това, за да бъдете мотивирани и
вдъхновени!

Весел калейдоскоп Стр.12

Приятни мигове с четенето на „Гимназето”
и поздрави!

Елена 12г
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ВЕЛИКДЕН
Красиви пилета в чинията
С какво свързваш Великден? С яйца
естествено...много яйца! Или поне повече от
обикновеното количество, присъстващо на
трапезата ни през останалата част от
годината. В училищната кухня подготвихме
креативна идея за яйцата, които са ни в
излишък.
Необходими продукти: 10 яйца;
150 г сирене „Рикота"
1 с. л. заквасена сметана
сол, куркума, бял пипер
Начин на приготвяне:
1. Яйцата се сваряват добре - за 10
минути.
2. Долната част на всяко сварено яйце
се изравнява, така че яйцето да може да стои
изправено. Горната 1/3 се отрязва и
жълтъкът се изважда.
3. Жълтъците се смесват с останалите
продукти. Добавят се подправки по желание
и на вкус. Всичко се разбърква, до
получаването на пухкав крем. (Спокойно
можете да замените сиренето “Рикота” с
майонеза)
4. Кремът с жълтъците се шприцова в
белтъците. За очи се изрязват парченца
маслина, клюнът е от парче морков.
Капачетата се поставят отгоре.
5. Сервират се по желание върху зелена
салата (салата „Айсберг") или друга зеленина.
(Вижте снимките по-долу. Красиво е,нали?)

Мариела и Ива - 10 е

Какво не знаем за Великден?
Мислим си, че вече знаем всичко за
Великден, но обичаите, свързани с него, не се
изчерпват с яденето на козунаци и боренето с
яйца. Има още много интересни неща около
този празник, за които най-вероятно не знаете.
Един час преди Великден, когато хората се
събират в църквите, за да ги обиколят и да
чуят благата вест, тогава всички свещи в
църквата се гасят в очакване да пристигне
живият огън. Остава се да гори само
престолното кандилце.
Друг обичай, за който едва ли сте чували и
който вече почти не се спазва, е разнасянето
на здравец. В четвъртъка преди Великден
децата берат здравец и го раздават на
съседите. Вярва се, че който получи здравец
ще бъде здрав и ще има отличен късмет.
На някои места в България се смята, че
черупките от счупените яйца не трябва да се
изхвърлят, а да се заровят в градината или да
се запазят в дома. Смята се, че те са магически
и предпазват от зли сили и беди.
Интересен обичай, който отново не се
спазва, е да не се пие алкохол, да не се
танцува, нито пее седмицата преди Великден.
Които не спазва тези забрани, ще има лош
късмет.
Понякога си мислим, че знаем всичко за
нещо, което ни се струва толкова познато, но
ако се вгледаме по- добре, ще видим, че има
още много интересни неща, за които дори не
сме подозирали.

Пола - 9 в
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„Fit for work in Europe”
Финалната стъпка

В периода 27.03 – 02.04.2017 г. в Оснабрюк,
Германия се проведе финалната работна среща по
европейския проект „Fit for work in Europe”, който
стартира през ноември 2015 г. Шестима ученика от
нашата гимназия (Иван ХА; Тереза ХГ; Нелина IХВ;
Радислава ХIГ; Деря ХIВ и Памела ХIГ) заминаха в
Германия, където заедно с представители от
Испания, Франция, Турция и Германия работиха по
финализирането на крайния продукт от проекта –
наръчника за кандидатстване за работа в Европа.
Този наръчник съдържа информация и указания за
работа в чужбина, очаквания, шансове, рискове,
изисквания за оформяне и написване на
мотивационно писмо и CV.
Както всички други срещи, така и тази беше
изпълнена с множество предизвикателства, които
за българската група започнаха още преди да
тръгнат – Деря тръгна със 6 шева на крака, а други
две момичета с 39 градуса температура. Това,
обаче, съвсем не им попречи да изкарат една
пълна със забавление и емоции седмица.
През първия ден, след речта за добре
дошли, учениците посетиха общината заедно с
кмета на града и директора на училището, а след
това имаше организирана обиколка на града по
групи, завършваща с обяд в заведение за
палачинки.
Сряда беше ден за работа - бяха
представени презентациите за стажовете на всяка
държава (От България – Натали (ХIIГ)направи стаж
в Испания, Милен (XIIА) – в Турция, а Деря (ХIВ) и
Цвети (ХIIВ) бяха стажантки в „Престиж 96“ Велико
Търново). Последва посещение на Университета в
Оснабрюк, където учениците се запознаха с
различните програми, които той предлагаше, както
и с възможностите за стипендии и изискванията за

кандидатстване.
Следващият ден беше предназначен за
обиколка из Хамбург, която беше малко
нестандартна, защото вместо за исторически
факти, „екзкурзоводът“ разказваше за бъдещите
перспективи на града и неговата индустриализация.
Спортният ден по програма се проведе в
петък,
когато
учениците,
разделени
в
международни отбори, играха различни игри, а и
дори научиха основните движения в кикбокса.
Веднага след края на спортните занимания
последва моментът, за който всички старателно се
опитваха да не мислят – сбогуването. Испанските
момичета заедно с техните преподаватели бяха
първите, казали „Сбогом“ на „Fit for work in Europe”.
Раздялата както винаги беше много емоционална и
този път не беше просто до следващата среща.
През последния ден се направи едни
краен анализ както на срещата, така и на целия
проект. От тези изчислителни презентации стана
ясно, че над 70% от учениците, взели участие в
европейски проект, значително са подобрили
езиковата си компетентност.
Най-трудната част от цялото пребиваване
беше, разбира се, сбогуването. Имаше от всичко по
малко – сълзи, смях, подаръци.. В такива моменти
човек си дава сметка колко преходно може да е
всичко,
което
приемаме
за
даденост…Но,
всъщност, това са приятели, които остават за цял
живот, такива, каквито човек никога не забравя. И
такива, каквито ще срещне отново.
Защото това не е краят, това е едва
началото..

Тереза - 10 г
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Четирима представители на ГПЧЕ
в работна международна среща по програма Еразъм+

„

Международната работна среща по програма Еразъм+, с участие
само на учители се състоя от 20 до 25 април в столицата на Естония
Талин.
В нея взеха участие четирима преподаватели от нашето училище
- г-жа Ф. Костуркова, г-жа С. Василева, г-жа Ст. Атанасова и
г-жа С. Донкова.
Тази среща беше предшествана от посещение в Словения - лагер
с ученици и преподаватели от четири държави - България, Италия,
Словения и Естония, където са проведени обучения за изготвяне на
алтернативен педагогически наръчник и участниците са се запознали
със структурите и ценностите на Европейския съюз.
На срещата в Талин беше направен анализ на работата по
проекта до момента, бяха представени презентации за лагера в
Словения. Специално внимание бе обърнато на популяризирането на
дейностите по проекта в държавите-участнички. Важен момент е
подготовката на последваща среща, която ще се организира у нас от 9
до 15 октомври 2017 г.
Във фокус на последната среща в България ще попаднат
предприемачеството, благотворителните дейности и възпитаването на
ценности. Ще бъдат проведени екипни обучения за изготвяне на
дигитални истории, ще бъде направен базар с продукти, изработени в
страните - участнички.
Учителите се запознаха с образователната система на Естония и
посетиха две училища.

Ф. Костуркова

Еразъм+“

е програмата на ЕС
в областта на
образованието,
обучението, младежта и
спорта за 2014 – 2020 г.
„Еразъм+“ предлага
възможности за учение,
обучение, получаване на
трудов опит или за
доброволна работа в
чужбина.
„Еразъм+” има за цел
да надхвърли обхвата на
досегашните програми,
като надгражда
постиженията им при
модернизиране на
образованието,
обучението и работата с
младежта.
Новата програма
подкрепя дейности в
сферата на: училищното
образование, висшето
образование,
професионалното
образование и обучение,
образованието за
възрастни, младежкия
сектор.

Гимназето

Брой 3 / Април 2017

5

НОВОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ
НА МИЛЕН

Хей пътешественици, днес бих искал да ви
разкажа за прекрасното ми пътуване до Истанбул!
Като следваща част от проекта ,,Fit for work in
Europe'' , която е стаж в съответната страна, аз
заминах за Турция и там прекарах една седмица
във фирма за изработване на велосипеди и
мотоциклети. Пътувах със, смея да твърдя, доста
луксозен автобус и почти не усетих 10 часовия път!
Работата ми във фирмата основно беше да
помагам на работниците, като пълнех с въздух
вътрешните гуми на велосипедите и пренасях
готовата продукция до склада. Почти никой от
фирмата не говореше английски, за това Рамазан,
който също е част от проекта, беше винаги до мен,
не само при нужда от превод! През седмицата всеки
ден , с изключение на петък , от 08:00 до 16:30 часа
работехме във фирмата, а след това разглеждах
квартала, в който бях настанен. Традиционната
кухня на Турция много ми хареса - опитвах всяка
вечер доста вкусни неща – пилаф, супа от леща,
чикюфте (пикантно, алангле овнешко месо), кюнефе
(много вкусен и атрактивно приготвен сладкиш).

Петък беше денят, в който посетих
изключителните забележителности на Истанбул Света София, Капалъ-чаршъ и направихме един тур
с ферибот край Босфора! За съжаление не успях да
вляза в Синята джамия, тъй като точно тогава тя
беше отворена само за вярващите – времето за
молитви. Гледката към Истанбул от борда на
корабчето беше уникална , но чстно да си призная,
това е град , в който не бих искал да живея, твърде
е пренаселено за мен. Но това не трябва да ви
отказва да го посетите!
Истанбул е друг свят за мен лично, там
забелязах огромно уважение към възрастните хора
и жените, носещи бурки! Храната им е прекрасна и
това може би е нещото, което най-много ми липсва!
Тръгнах си оттам с приятни емоции, две кутии
баклава и приятен вкус в устата,останал от тоновете
чай, които изпих! !
Поздрави: Милен
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... Г-Н ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ
Той започна работа в ГПЧЕ през
2011 г. Всички знаем с какво желание и
страст вършеше работата си. Постигна
много. А сега е на път да направи
следващата крачка в кариерата си.
Да му пожелаем да не е последната
напред и нагоре. И отново да бъде
уважаван и търсен.
Най-искрени пожелания за успех!
1. Когато завършихте ГПЧЕ мислехте ли, че
отново ще се върнете тук?
Не съм и предполагал, че мога да се върна в
училище, още по-малко като педагогически
съветник. Но това беше една щастлива
възможност за мен, тъй като веднага след
като завърших университета, започнах работа
по специалността си. Работата в училище ми
даде много.

малко момчетата, които играеха, можеха да се
нарекат отбор. Веднаха се заех да ги
тренирам. Положих много усилия и труд, но
резултатите не закъсняха – 3 години по-късно
се класирахме на републикански финали и
завършихме на 5-то място в България. Към
настоящия момент отборът продължава да е
конкурентен, като в цялата Софийска област
не можем да преодолеем само отбора от
футболната академия на Христо Стоичков в
2. Как ви приемаха вашите учители, след
Етрополе. Макар и неофициално, винаги съм
като станахте един от тях?
работел за училищния вестник. Смятам, че
Всички се отнесяха любезно и добронамерено след намесата ми, още след като започнах
към мен, но съм убеден, че всички са си имали работа в ГПЧЕ, вестникът претърпя драстична
едно наум, поне през първата ми година на
промяна. И все пак основна е заслугата на
работа в училище. Когато учех в ГПЧЕ бях
Таня Йонова и децата, които през последните
„луда глава“. Не мога да кажа, че съм бил
години го издават. Свърших много неща, но и
пример за подражание като ученик, така че е
много оставям недовършени. Искрено се
нормално да са ме приемали с известна
надявам и вярвам, че ще има кой да продължи
резервираност.
след мен!

години, а миналото лято ми се роди
дъщеричка, нямам вече толкова много време,
което да посветя на футболните отбори на
училището и ученическия съвет.

5. С кое свое постижение от работата си в
училище се гордеете най-много?
В дейността ми, като педагогически съветник
се радвам, че успях да изградя доверително
3. Какви бяха първите ви стъпки след като
отношение между мен и учениците. Радвам
се завърнахте в ГПЧЕ, този път като
се, че с поведението и отношението си към тях
учител?
съм се изградил като авторитет, който те
В училище имаше много проблеми с
наистина уважават, а не да се отнасят със
поведението и дисциплината на учениците. Аз
страхопочитание, защото, ако не ми се
бях завършил едва 5 години по-рано и нещата
подчинят, ще последва нещо лошо за тях.
при нас стояха много по-различно по
Позволявал съм им да спорят с мен, когато не
отношение на поведението ни в сравнение с
са съгласни и да се аргументират „защо?“.
това, което заварих. Ние не си позволявахме
Дори съм ги насърчавал да го правят
да преминаваме някои граници и знаехме кога
(естествено по възпитан и интелигентен
да спрем, а учениците, които учеха в училище
начин), защото не искам да се превръщат в
след нас нямаха спирачка. Хвърлих много
„коне с капаци“ и безропотно да се подчиняват
усилия, за да променя нещата в тази посока и
на всичко. А по отношение на страничната ми
смятам, че успях. Друго нещо, което живо ме
дейност се гордея изключително много с
вълнуваше беше футболния отбор на
футболния отбор на момчетата и макар и за
училището. Имах голям сантимент, тъй като
4. Разкажете ни за дейността си в училище кратко съществуващата футболна формация
докато учех в ГПЧЕ, бях капитан на отбора,
– как успявахте да съчетатете психолог,
за девойки – ГПЧЕ Лейдис, които също имаха
който беше много силен по това време. Това, футболен треньор, ръководител на
своите успехи!
което заварих беше тъжно... След нас
ученическия съвет и още много други
6. А има ли нещо, за което съжалявате?
училището нямаше никакви успехи, а още по- неща?
Тръгвайки си от тук, всички колеги ме
Никога не съм се замислял над това. Този
поздравиха за крачката, която правя напред в
въпрос си го зададох сам на себе си едва
професионалното си развитие, подкрепиха ме
преди няколко дни, когато стана ясно, че ще
и все пак изразиха съжалението си, че ги
напусна гимназията и си направих
напускам. Учениците ме срещаха по коридора
равносметка за работата ми през годините.
и ме прегръщаха, пишеха ми във фейсбук,
Истината е, че никога не съм вършил работата обаждаха ми се по телефона – това е
си в училище просто като задължение срещу
обективната оценка за моята работа през
което получавам заплащане. Винаги съм
шестте години прекарани в ГПЧЕ, което може
влагал нещо повече от себе си. Освен това
само да ме радва и да ме кара да се чувствам
нещата, с които се занимавах, винаги са ми
горд. Изпратен по този начин, не съжалявам
доставяли удоволствие и това са причините да за нищо, което съм направил или не съм
не се чувствам натоварен и преуморен.
направил.
Естествено, след като се ожених преди две
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спестила, дори когато не ми е било приятно да
го чуя. Много важно е да има човек, който да
ти казва истината и да те критикува, когато
трябва. Предпазила ме е от много грешки и ми
е помогнала да взема важни решения. И с нея
често спорим (за хората отстрани изглежда, че
се караме)... почти всеки ден.
9. Като учител, правили ли сте „щуротии“ с
учениците от гимназията? Разкажете някоя
интересна случка.
Мога да издам сборник с разкази (смее се)!
7. Известен сте с приятелското си
Много са, но ще ви разкажа за последната.
отношение към учениците, това ли според Заведох футболния отбор 8-10 клас на турнир
вас е правилния подход?
в Етрополе, а вечерта трябваше да нощуваме
Добре е все пак да има известна дистанция
в хижа край града. В една от стаите имаше
между педагогическия съветник и учениците,
седем легла, а в нея трябваше да спят шест от
но ще си позволя на въпроса да отговоря с
момчетата от отбора – „най-кротките“! Знаех,
въпрос – „Когато изпаднеш в беда или имаш
че ако ги оставя да спят сами няма да мигнат
нужда от помощ, или имаш нужда просто да
цяла нощ, а най-много да вдигнат хижата във
поговориш с някого... при кого отиваш - при
въздуха. Имаше едно свободно легло и реших,
човек (приятел), на когото държиш и който
че оставам да спя при тях – мир да е.
държи на теб и те уважава, или при някой,
Легнахме си към 23 часа и изгасихме лампата.
който знаеш, че те ненавижда, а и ти самия не В стаята непрогледна тъмнина... всички си
понасяш!?“ За да е полезен на учениците
лежим по леглата и всеки започна да разказва
педагогическият съветник, трябва да изгради нещо забавно от училище. В забавните
приятелско и доверително отношение с
истории се включих и аз... едвам заспахме към
учениците и наистина да се опитва да гледа
6 сутринта. На другия ден имах мускулна
проблемите през техните очи.
треска на корема от смях! (смее се) Не
вдигнахме цялата хижа във въздуха, но етажа
8. С кои учители от училище сте най– да! Буквално се върнах за момент към
близък?
ученическите си години.
Колегите ми винаги са били с топло и
добронамерено отношение към мен, но както
при учениците в един клас, така и при нас
учителите с едни общуваш повече с други помалко. Няма да изреждам имена, за да не се
почувства някой колега пренебрегнат, но ще
си позволя да благодаря на директора на
училището – Цветанка Щерионова. През
годините тя винаги ме е подкрепяла и е
проявявала търпение към мен. Правила ми е
много жестове, и дори когато ме е
критикувала, се е държала по-скоро
майчински, отколкото като началника, който
ме мъмри. Вярвам, че през годините съм
успял с нащата, които съм направил за
10. Кои години в ГПЧЕ ви бяха по-приятни,
училището да й се отблагодаря. За да съм
ученическите или учителските?
честен, ще призная, че много пъти съм я
И двата периода в живота ми си имат своя
изкарвал извън нерви (смее се)! Друг, човек от чар. Естествено годините ми, като ученик бяха
училището, който е много специален за мен е безгрижни, за разлика от времето като учител,
Таня Йонова, или както е по-известна сред
когато нося отговорност за много неща и
учениците – леля Таня (библитекарката). Тя е отдавна съм забравил за безгрижието. Все пак
моя коректив и критик. През годините
всеки ден в училището, който прекарвам с
станахме добри приятели и много я ценя и
учениците отново ме връща назад и
уважавам. Подкрепяла ме е в много трудни
съпреживявам техните емоции.
моменти. Когато е трябвало да ме критикува и
да ми каже истината, никога не ми го е
11. С какво ще се занимавате занапред,
каква е мечтата ви, ако може така да се
каже?
Започвам работа в полицията в гр. Правец
като инспектор „Детска педагогическа стая“.
Работата ми ще е още по-отговорна. Едва ли
ще имам тази свобода на действие и
„творчество“, която имах в училище, но пък
тежестта ми и по-голямата възможност да
въздействам на нещата да се променят към по
-добро е много по-голяма. Със съпругата ми и
дъщеря ми се преместихме да живеем в

Правец , а надявам се да имам и още деца,
които ще израснат тук. Като полицай ще
направя всичко възможно градът ни да бъде
едно по-спокойно и по-сигурно място, както за
смейството ми, така и за хората, които живеят
тук. Има една мисъл, която често си повтарям
– „Не мога да променя целия свят, но мога да
променя света около себе си.“
12. Човек като вас сигурно не разполага с
много свободно време, но въпреки това,
какво обичате да правите, когато сте
свободен?
Да прекарвам времето с дъщеря си и
съпругата си. В момента трябва да се грижа за
много неща – правя ремонт на жилището ни,
сменям си работата и имам още няколко
странични ангажимента... Това ми отнема
много от времето! Няколко дни подред ми се
случва да целувам дъщеря ми, докато спи
преди да тръгна за работа и вечерта я
целувам, докато спи, когато се прибирам от
работа. Много ми е мъчно, когато става така,
затова гледам всеки свободен миг да
прекарвам със семейството си.
13. Как ви се отразява бащинството?
Когато имаш дете, което според мен е найважното нещо в живота, светът ти се променя.
Трудности, препятствия, успехи и неуспехи –
просто приемам всичко много по-леко, защото
най-важното нещо в живота ми е детето ми!
Всичко останало – не е толкова важно!
Колкото и труден и изморителен да е бил
денят ми, когато се прибера и още на вратата,
ухилена до уши, ми каже „тата!“ и всичко
свършва!
14. Кой е най-важният урок, който сте се
старали да предадете на вашите ученици?
Да бъдат добри хора! Никога да не градят
щастието върху чуждото нещастие!
Оценката е само цифра в бележника, а важно
е какво в действителност знаеш и можеш!
Няма нищо непоправимо и неразрешимо в
живота и трябва да се бориш в каквато и
ситуация да изпаднеш!
Не бива да се носиш по течението или
накъдето те отвее вятъра!
Винаги трябва да имаш цел!

Веселин 12г
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Пролетeн благотворителен концерт
"ГПЧЕ и приятели в подкрепа на Гого"
Той се проведе на 04.04.2017 г. в актовата
зала на ГПЧЕ. В него взеха участие ученици от
ГПЧЕ “Алеко Константинов”,Читалище “Заря - 1895”
- гр. Правец, Мажоретен състав,Клуб по спортна
акробатика,Клуб за латино танци “Ним-Тим “ Ботевгради други приятели. Каква е връзката с
ГПЧЕ? - майката на момченцето, което се нуждае от
помощ, Йорданка Стоилова, е бивш възпитаник на
гимназията - випуск 2005.
Главен организатор на събитието, както и на
цялата дарителска кампания беше Клуб
“Солидарност” с ръководител г-жа Ст. Димитрова.
За успеха на начинанието голяма е и заслугата на
учениците от Клубa за говорни умения на английски
език BEST, като Миладин и Милен бяха движещата
сила в подготовката.
Концертът беше организиран и проведен
перфектно, за което благодарим на г-жа Димитрова.
Ето какво сподели тя: “Концертът допринесе за
каузата с много позитивна енергия и 727лева.
Благодарим на всички, които участваха в
концерта като участници и публика.
Благодарим на всички дарители!!! “
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Проект “Твоят час”

Сцената е наша
На 21.03.2017 г. учениците и учителите от
гимназията имаха невероятния шанс да се
запознаят с актьорите от театралния клуб
„Сцената е наша” към проект „Твоят час” .
Театралната трупа, съставена от 12
млади таланти от 8. до 12. клас и ръководена
от г-жа Тенева избра пиесата „Претенциозните
глупачки” от Жан-Батист Поклен Молиер, не
само заради общата им любов към френския
език и култура, но и защото 4 столетия покъсно идеята за фалша, лицемерието и
човека, изгубил реална представа за себе си и
заобикалящия го свят, все още звучи актуално.
Те посветиха премиерата на своето
представление на честването по света на
празника на Франкофонията- 20 март.
Комедията „Претенциозните глупачки” не
е сред най-популярните творби на Молиер в
България, но това не попречи на учениците да
изпълнят един невероятен
хумористичен
спектакъл. И за да стане всичко още повесело, мъжките роли бяха изпълнени от
момичета, а женските от момчета. И така в
образите на отхвърлените кандидати за

женитба Ла Гранж и Дю Кроази се
превъплатиха Диляна (XIГ) и Магдалена(XIв);
бащата на двете претенциозни глупачки беше
брилянтно пресъздаден от Зорница(Xг);
тънкостите на женските образи Като и Мадлон
разкриха Тихомир(Xг) и Милен(XIIа) - нашите
претенциозни глупачки; Габриела(Xв) влезе в
ролята на Маркиз Дьо Маскарий; Виконт дьо
Жодле беше изигран от Ивеа(XIГ); Нелина(IXA)
беше прислужницата Марот, а Ивалина(XB) –
прислужникът Алманзор; в ключовите роли на
носачите бяха Тереза(Хг) и Аника(XIB)
Своя прочит на комедията любезно
предостави издателят-преводач от френски г-н
Атанас Сугарев, а прекрасните костюми бяха
дело на г-жа Меглена Вичева и нейния клуб
“Изкуството във вашата длан”. Спектакълът
ще бъде включен в програмата по
отбелязването на 35 годишния юбилей на
ГПЧЕ „Алеко Константинов” и ще зарадва още
по-широка публика.
Тереза 10 г
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Човешката доброта и милосърдие
Добротата и милосърдието свързвам със
слънцето и светлината, с топлината и
благородството, с чистата изворна вода и
свежестта на пролетното утро.
Човешката доброта и милосърдие са ни
необходими особено много в навечерието на найсветлия християнски празник - Великден.
Както Христос възкръсва, така и човешките
сърца трябва да възкръснат за доброта и
милосърдие.
Разсъждавайки върху тази тема, си
спомням милосърдието на баба Илийца от
Вазовия разказ ,,Една българка". Пътят на
старата жена към манастира се е превърнал в
метафора на устремената към Бога душа в
името на живота. Тя бърза не само детето да
спаси, но и убежище за бунтовника да намери:
,,Да направя това добро,клетнику". Такава е
орисията на българката - да ражда живот и да
бъде покровителка със своето милосърдие, не само
за родените от нея, но и на родените от друга
майка.
Доброта и милосърдие носи в гърдите си и
Йовковият герой Петър Моканина.Той вярва в
съществуването на бялата лястовичка, но се
съмнява в свръхестествената й сила. Пред
Нонка обаче той приема негласната подкана на
бащата да бъде подкрепен и, вживял се искрено
в драмата на семейството и жаждата му за
щастие, задъхано и упорито внушава на

момичето вяря в избавлението. Изрича
благородна лъжа, защото сърцето му е изпълнено
с доброта и милосърдие.
Милосърдието и човешката доброта са
едни от най-мощните двигатели в живота. Да
направиш добро означава да върнеш надеждата
на отчаяните и обезверените, да им помогнеш с
топлота и съчувствие в трудните моменти, да
ги дариш с много обич и разбиране.
Доброта и милосърдие изпълват цялата
същност на още един Йовков герой-Серафим.
Умението му ,,да дава" безкористно е вътрешен
процес, свързан с обичта към хората, който
отвежда към сферата на Божествения порядък.
Спонтанно и естествено, без да афишира
постъпката си, Серафим се лишава от ново
палто и дава последните си пари на една
непозната. Така Серафим се явява проповедник
на Божествената светлина,к оято облагородява
човека.
Нека в навечерието на Великден бъдем
като Баба Илийца, Моканина и Серафим. Да
бъдем добри и милосърдни, защото човешката
доброта и милосърдие са онази Божествена
сила, която може да направи света похармоничен.

Радостина Стоянова 8 в
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Естетика
Погледна ли те,
сами ми очи придобиват чувства.
Гледам те, гледам те,
но несъзнателно ослепявам.
Ех, естетика,
лицемерна си ти.
Изглеждаш невинна, но
имаш сила да погубваш.
Погубваш ти сърца.
Ех, естетика,
страх ме е,
страх ме е от твоята мощ.
Сляпа да бях,
бих те оборила с голяма сила.
Но уви.
Очите ми човешки,
поддават се те.
Но сърце мое,
бъди силно.

Деси 12 б

Джихе
Общество
Общество,
приятел ли си?
Ако да, защо приличаш повече на враг?
Общество,
защо тъй ни смазваш?
Кои?
нас, нас малцината.
Тези човеци, различните.
Общество,
имай милост към нас.
И обществото се смили.
То ни прати за компания самотата.
Тази неразделна приятелка.
Но общесвтото,
то обича и да се шегува с нас.
Праща то страха и тревогата,
и те се забавляват с нас.
Общество,
молим те.

Джихе
Деси 12 б
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Смях от класните стаи
Камилите удържат дълго
време без да пият вода,
защото си имат в бъбреците...
-Имаш двойка на класното.
- Нищо, важното е да сме
живи и здрави...
Кръвта се окислява в
стомаха...
Дон Кихот бил 50-годишен
младеж с плешив кон...
-Г-не, може ли да остана?
-Не!
-Е-е-е, то мен никога не ме
желаете, никога не ме искате...

ми!

- Какво правиш там, бе?
Телевизия ли гледаш? Дай
си телевизора и напусни часа
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