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Въоръжени с много емоции, ето ни и нас!
Здравей, читателю,
Приветстваме те и тази учебна година на страниците на
―Гимназето‖. Сега сме още по-вдъхновени, с някои нови попълнения и с
нови истории за разказване. Някои от нас за първа година се ―сблъскват‖
с ежедневието в ГПЧЕ, а други са на финалната права. Обединява ни
това, че има какво да кажем.
Както всяка година, с всеки брой на ―Гимназето‖ се стремим да
подчертаем успехите на нашите съученици, да споделим техните
таланти и да информираме за различните дейности в училище.
В новото ―Гимназе‖ мислим да заложим главно на това какво се
случва в училище и какво вълнува учениците. Затова всяко издание ще те
отведе ―На гости на...‖. Интересни интервюта ще намериш в рубриката ни
―Гимназето пита...‖. Интересните истории на наши ученици от всички
краища на света ще откриеш на страницата ―Пътешественик‖.
Информацията си може да свериш в нашия ―Календар‖, а за да бъде
ежедневието ти по-интересно, включи се към ―Гимназето те
предизвиква‖.
Нека ―Гимназето‖ бъде мястото, на което учениците могат да
споделят проблемите и благодарностите си. Пиши ни какво те вълнува,
какво те интересува и какво друго би искал да прочетеш на страниците
на училищния вестник. Потърси кутията на ―Гимназето‖ в библиотеката и
ни остави бележка, или ни пиши на e-mail. Ще обърнем внимание на
всеки сигнал, мнение или предложение.

А сега..... приятно четене :)
Василена—12д и ―Гимназето‖
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Г-ЖА ЩЕРИОНОВА
1.Какъв е
вашият призив към учениците на ГПЧЕ "Алеко
Константинов"
за
тази
учебна
година?
“ Нека да бъде едно пожелание. Първо, искам да им пожелая
здраве, защото здравето е най-важно. След това да им пожелая
успешна година. Да положат много усилия и съответно да постигнат
много високи резултати. След това им пожелавам любов, защото
всяка една любов, особено, когато е нова, мотивира и прави чудеса
от човека. Пожелавам им да са много дисциплинирани. Да спазват
всички правила – не само в училище, не само на улицата, а и в къщи.
Да уважават родителите си и да обичат семейството си.‖
2. Забелязахме, че има промени в учителския състав, има ли недостиг на
учители?
„Недостиг на учители няма. Тъй като тази година за първи път
правим втора немска паралелка, се наложи да потърсим още един учител по немски език. Това е
госпожа Даринка Цонкова, която пое единия немски клас и малко от втория чужд език.‖
3. Как ще опишете мястото на училището ни в момента в сравнение с предишни години?
„ Училището е на доста години, тече тридесет и първа година и това, което е в момента, което
е запазено в това състояние, е наистина резултат от работата на целия педагогически колектив
както и на всички ученици, които са минали от тук. Да се запази толкова голяма материална база
в този вид, дори и елементарните поддръжки, е доста важно нещо. Хубаво е, че се направи
ремонт на покрива тази година. Също така има изолация на покрива, която ще е добре за
температурата в сградата. Смениха се радиаторите, измазаха се коридорите, сега е важно само да
пазим всичко това. Е, не за следващите 30 години, но поне за няколко напред.‖
4. Как ще коментирате големите промени в барчето и стола? Мислите ли, че е за добро?
„ Надявам се да е за добро. Мога да ги коментирам след като мине повече време, защото все още
нямам пълни наблюдения.‖
5. Какво ще кажете за ремонта на сградата? Смятате ли, че има още какво да се подобри?
„ Има какво да се подобри. Инфраструктурата на сградата определено трябва много да се
промени. Не само измазване на класните стаи, но подмяна на мебелите – нови чинове, столове,
ако може навсякъде бели дъски, ако може и хубави шкафове навсякъде.”
6. Мислили ли сте да предложите на учениците да полагат доброволен труд?
„ Всъщност миналата година се случи такова нещо и госпожа Тенева участваше тогава си
спомням. Наложи се да изчистим мазетата преди Коледа . Аз много ще се радвам, ако има
инициатива от учениците. Ако ние учителите предложим, винаги се приема с известна резерва
това, но ако вие дойте и кажете „ Събрали сме се десет души и искаме да свършим нещо добро за
училището‖, веднага ще се организираме и ще го направим.‖
7. Ще се радваме ли на часове по плуване, поради настъпващите промени в басейна?
„ Аз винаги съм била „ЗА‖ басейна, но той не е малко финансово перо, то е доста
натоварващо финансово перо. И когато се прави нещо, то трябва да има съответния ефект,
съответната поддръжка. Пускаме басейна и започват да идват пет ученика, а това просто не си
заслужава. Даже повече учители ходят, отколкото ученици. Така че не е оправдани вкарването на
толкова много разходи. Стига да кажете „ Да, ние ще плуваме‖, ще говоря с общината за
следващата календарна година, да помогнат и да вложат някакви средства и ще го пуснем
басейна. Много съм ‗ЗА‘ ! ‖
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8. Смятате ли, че е добра идея да се направят душове във фитнес салона?
„ То дори е задължително да има такива.‖
9. Вие сте новатор, бихте ли предпочели ( дори след време ) интерактивното обучение или предпочитате да
запазите стария начин на преподаване?
„ Това няма еднозначен отговор, защото всеки предмет има различен подход към нещата. Аз
винаги аплодирам и одобрявам такива обучения, но обикновено те се срещат най-често по
чуждия език. Може би, защото колегите по чужд език са най-квалифицирани, имат най-големи
възможности да ходят на допълнителни обучения и те наистина прилагат това в работата си.
Другите предмети като математика, физика, химия, биология са малко по-консервативни като
точни науки. Те по-трудно позволяват това интерактивно обучение. „
10. Догодина ще продължи ли проектът по подобряване облика на училището?
„ Този проект беше финансиран по програми на Министерския съвет и е малко трудно да бъде по
същия начин. Може да се търсят други възможности, което и правим в момента, така че се
надявам да продължим в някаква друга област.‖
11. В какво ще се състоят промените?
„ В оборудването на нови кабинети.‖

Госпожа Щерионова пожела да изрази огромната
си благодарност към един бивш възпитаник на
училището, Герасим Дишлиев. Той направи
представление в читалището, което разчувства и
впечатли всички присъстващи. Всички средства,
събрани на събитието, бяха дарени на училището.

Тази година екипът на „Гимназето‖
реши да обърне повече внимание на
обратната връзка. За целта сме
направили една „Пощенска кутия‖ и
сме я поставили в библиотеката. В
тази кутия можете, а ние мно-о-ого
бихме
искали,
да
пускате
предложения,
мнения,
лично
творчество и каквото още ви хрумне,
че ще е полезно и интересно за
вестника и за вас. За участие в
„Гимназето ви предизвиква‖ също пускайте листчета в кутията. Няма да останат
незабелязани.
Ако искате, можете да напишете от кого е пощата ни, а ако сте срамежливи,
можете да останете и анонимни.
Освен в „Пощенската кутия‖ можете да ни изпращате пощата и на e-mail
адрес: bibliotekata.gpche@mail.bg
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Какво е ФЛАШМОБ?
Спомняте ли си онази реклама на Нескафе, в която, чакайки на спирка на метрото,
група хора внезапно започват да пеят?! А финалната сцена във филма Friends with benefits,
където героят на Джъстин Тимбърлейк организира изненада на бившата си приятелка, за да
я спечели отново?! Е, точно това се нарича Flashmob.
Тези от вас, които се занимават с изкуства, най- вероятно са запознати с този вид
събитие, тъй като то представлява вид артистична масова изява.
Както вече споменахме трябва да бъде постигнат максимален ефект на изненада, затова се
организира, чрез „секретни‖ групи в интернет, където участниците не се познават.
Предварително се уточнява номерът, който ще изпълнят и се дават инструкции /например
ако е танц – музиката и движенията/ . А мястото и времето се съобщават в последния
момент, като се избира оживена дестинация. За да се привлече вниманието на случайните
минувачи, се използват нестандартни методи – танц (най - често) , бой с възглавници или с
водни пистолети, хорово пеене на коледни песни и др. Накои хора дори правят
предложение за женитба чрез Flashmob!
А какъв е смисълът? - Всичко това се прави с цел да се предаде посление на хората
- да бъдат по-свободомислещи и отворени към света. Изненаданата публика от своя страна
изпада във възхита. Някои дори разкриват артистичната част от себе си. А благодарение на
днешните технологии случващото се се заснема и остава спомен за дълго време.
Първият Flashmob е организиран през 2003 година в Манхатън от Бил Уейсик.
Участниците били изпратени в четири различни бара, където в последния момент получили
инструкции какво трябва да правят. И за разлика от първия му опит, който бил неуспешен,
този бил възприет.
Днес Flashmob се организира доста често. Ето как да го откриете в You Tube:
THE BEST FLASH MOB EVER IN NYC
The T-Mobile Dance
##OKI FLaSH MOB## . LMFAO Party Rock Anthem
Historic flashmob in Atverp train Station
Jamin`s Downtown Disney Flashmob Proposal
и още много...

Адела и Ива 9д
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15 ОКТОМВРИ —
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
През 1931 г. френската графиня Гуили Хербемонт подарява на незрящите хора в Париж 100
бели бастуна, с които да си служат за придвижване. 33 години по-късно, през 1964 г. американският
президент
Линдън
Джонсън
обявява
15
октомври за "Ден на
белия бастун" и подарява на
незрящите в Америка
дълги бели бастуни. Денят
на белия бастун става
международен едва през
1980 г.
Белият бастун е
признат като знак за тежко
зрително увреждане и
като
символ
на
самостоятелността
на
хората без зрение. Той е
бял, за да се забелязва по
-добре и да информира
другите участници в
движението, че ползвателят
му е с увредено или
липсващо зрение.
Засега
белият
бастун е най-надеждното
помощно средство за
ориентиране и придвижване
на незрящите. Но за да бъде той действително от полза, е необходимо кратко обучение за
използването му - слепият трябва да овладее техниките на ползване на бастуна. Това обучение
задължително се провежда от специално подготвен за целта инструктор.
Освен белия бастун се създават и други помощни средства - като например звукови сигнали
на всеки светофар и на вратите на автобусите от градския транспорт, които подпомагат
придвижването на незрящите. Разбира се — и специално обучени кучета.
Всяка година на 15 октомври се разпространяват листовки за придвижването на слепите и
как зрящите хора могат да помогнат в случай на контакт с незрящ. По радиостанциите се излъчват
интервюта със специалисти в дадената област, по телевизията биват излъчвани репортажи за
живота на слепите, а вестниците отпечатват материали, посветени на слепите хора.
Тази година в училище ще отбележим деня на белия бастун с малък експеримент - няколко
ученици ще имат нелеката задача да прекарат един ден в училище с превръзка на очите.

Във връзка с деня на белия бастун решихме да предложим на вашето
внимание един социален експеримент, а именно:
Набираме доброволци, които за един ден, прекаран в училище
(25 октомври,Четвъртък), да бъдат постоянно с плътна превръзка на
очите. Целта е да разберат как се чувстват слепите хора в обстановка,
различна от домашната. Разбира се, след това очакваме да опишат на страниците на вестника
(в следващия брой) как са се чувствали. Ако сте сериозен кандидат, за всички условия,
съпътстващи експеримента, можете да научите в библиотеката.
Отправяме молба към всички останали – преподаватели и ученици—да бъдат толерантни.

Очакваме ви!
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МОЕТО ЛЯТО –
НЕЗАБРАВИМО, РАЗЛИЧНО ..
МОЯТА ПОСЛЕДНА ЛЯТНА
ВАКАНЦИЯ
Всеки един ученик започва всяка една учебна
година с надежда, с усмивка и дори с
желание…. Но очакването на лятната ваканция е
нещо много по-вълнуващо, а още по различно
и важно е, когато знаеш, че това е последната
лятна ваканция и че само след 3 месеца ще влезеш в училищния двор за последен път.
Моята ваканция се различаваше от тази на много други мои връстници - да, знам,
че всеки един от нас е прекарал едно незабравимо лято сред приятелите си. Моята не беше
такава ... Аз бях далеч от приятелите и семейството си, но въпреки това бях щастлива и се
наслаждавах на всеки един миг.
Една седмица преди края на учебната година, на 19.06 аз стоях, прегръщайки найблизките ми приятелки на летище София. Разделяхме се за почти 3 месеца и въпреки
тъгата знаехме, че всичко ще бъде наред и времето ще мине неусетно. В този момент исках
да се обърна и да се върна в Ботевград, но знаех че не това е правилното решение. На обяд
кацнах във Франкфурт Хан, Германия. Там ме чакаше човекът, с който щях да прекарам
следващите почти 3 месеца, той ме гледаше с усмивка, а в моите очи имаше сълзи и тъга.
Искаше ми се да мога да се радвам като него, но очите ми казваха нещо друго. Вечерта
пристигнах в Берлин. Един уникален град, град в който можеш да видиш всичко.. Насладих
се на неговата красота, на неговата интернационалност, на неговите забележителности –
Бранденбургската врата, Райхстагът, Тиергартен, Берлинската стена, Островът на музеите...
Берлин е град, който те поглъща, град който може да предизвика уникални чувства и
усещания у всеки един човек. Вълнението да
седиш пред Бранденбургската врата заедно с
хиляди хора, наслаждавайки се на един
футболен мач е усещане, което не всеки ден
човек може да изпита. Само за четири дни
Берлин успя да ме омагьоса, но тогава
трябваше да отпътувам към Щутгарт... към
моят дом за лятото. На 25 юни започнах
работа като практикантка в един от найизвестните магазини в Щутгарт – „Maercklin &
C.F.Braun”. Това е магазин за порцелан,
сребро, спално бельо от много висок клас,
магазин с 250-годишна история, който в
момента се управлява от 9-то поколение. В него към момента работят повече от 60 души. В
началото се сблъсках с предразсъдъците на по-възрастните, с едно не толкова положително
мнение към хората от Източна Европа, важното е това, че тези хора винаги ти дават
възможност, те са готови да ти помогнат, да те подкрепят във всеки труден момент. Те ме
накараха да се почувствам като част от едно голямо семейство.
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Работих в продължение на 9 седмици, като през почивните дни посетих Леголанд,
където човек може да види уникални неща - Берлин, Женева, Франкфурт... и всичко това
направено от малки конструктури. Също така имах възможност да посетя и най-големия
увеселителен парк в Германия – Еуропапарк. Там осъзнах колко много може да се вдигне
адреналина на човек при скоростно влакче с височина от 72м и скорост от над 150км/ч. :D
Посрещнах 18-я си рожден ден в Германия, много мои съученици може би донякъде
ме съжаляваха, че съм далеч от семейството и приятелите си и нямам голямо парти, но
това не беше така, защото именно затова, че бях далеч, успях да усетя подкрепата на хората,
които наистина ме обичат и ценят. Времето мина неусетно и датата на моето прибиране в

България приближаваше – 7 септември, само седмица преди началото на моята последна
година в гимназията. Няколко дни преди тази дата отпътувах за Швейцария, насладих се на
красотата на швейцарските Алпи, на Райнфал – най-големият водопад в Европа. И така на 7
септември сутринта тръгнах от Цюрих към Летище Бергамо. На обяд със сълзи на очите и с
много тъга се разделих с човека, който беше моето семейство, беше мой приятел, беше
моята опора през цялото това време. В този момент осъзнах колко много бях се променила
за тези 3 месеца... Бях станала един друг човек, самоуверен и вярващ в себе си, човек с ясно
изградени цели и непреклонима воля да превърне всяка една мечта в реалност. Човек, който
знаеше какво иска и как да го постигне. Затова искам да кажа на всички вас – аз живях три
месеца с немец, той беше моята опора, той вярваше в способностите на едно 17/18 годишно
момиче, дошло от България, което имаше големи мечти и цели, но понякога губеше вяра в
себе си. Той никога не ми позволи да се откажа и предам. С това искам само да кажа на
всички, които вярват в приказките за „студените немци‖ - не тръгвайте с предразсъдъци,
защото те само пречат да видите истината за хората. Наслаждавайте се на всеки един
момент, независимо къде сте и с кого сте, дори когато всичко Ви се вижда мрачно и тъжно,
се усмихнете и веднага някъде там ще отркриете един светъл лъч, който просто чака да го
достигнете. :)

Цвети 12д
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... Г-Н ЦВ. ХРИСТОВ
1. Имали ли сте свои любимци в училище и прощавали ли сте им
само защото са такива?

Всички мои ученици за мен са еднакви, никога не ги деля на лоши
и добри. Такива са само вашите постъпки, поведение и старание в
училище. И само тях мога да оценявам. Дори да се карам, да изисквам,
да пиша двойки, аз ви обичам и разбирам. Вие сте деца с всичките си
грешки, палавости и добри неща. И го правя, иначе няма да съм аз . За
мен вие сте ученици, които искам да науча на честност, искреност,
приятелство. На Физика също /всяка година по една дузина мои ученици
достигат и се предствят добре на втори кръг на олимпиадите по Физика,
без ЗИП , СИП , ЧАСТНИ УРОЦИ./ Искам да ви науча и на плуване, ски и
сноуборд, туризъм, и да летите. /Жалко че рък-то не ми помага, дори
обратното, а и все по-малко от вас искат тези неща./ Не ви се сърдя това е ваше право на избор.
Любимци? Ами от тях аз изисквам най-много. Всички мои ученици. 12 д клас випуск 2007, които ми
написаха най-ценната диплома в моя живот. Преслава Ценева, Христослава Христова, Росен, Стефчо
Парийски... 11б, 10в, 10д, 10е, 11а класове , всички.

2. Наистина ли харесвате вашата работа? Не се ли изморявате от това постоянно преподаване?

Сигурно я харесвам. Ако сте забелязали, не преподавам по учебник. Не се вписвам в клишета,
независим съм /или както вие казвате, не ми пука./ Мисля, че съм достатъчно точен и откровен с вас.
Предметът, който преподавам е труден и не е модерен вече сега. И все пак той е дал най-много
полезни неща на човечеството ни. С удоволствие предавам това, което знам. Дори когато съм извън
училище, на почивка, на ски, или на море, винаги около мене се намират ученици. Един приятел казва
че съм научил половината район и на ски и плуване.

3. Как бихте описали годините си в гимназията?

От основаването й съм тук. Това е много труден и дълъг за отговор въпрос. Няма да мога да
отговоря сега. Все пак благодарен съм ви, че ми го зададохте.

4. Разбирате ли се с колегите си?

За мен всички са колеги. Не приемам подмазвачите и тези, които се правят на компетентни за
неща, които не знаят. Колега литератор: ―Може ли да не решаваш задачи по Физика‖?? Не се разбирам
с рък-то за грешни според мене решения. Конкретно: кабинетът по Физика /няма/; ски училище /няма/
- “Да се пързалят с шеинички и найлончета.” Басейна няколко години го поддържах да работи -“ Нищо
не правиш, мажеш из басейна‖. Не, замазаха го по нареждане на рък-то. А двойките часове? -Ако ги
имаме в училище ще готвите само 3 предмета , а не 5,6,7 за деня.. Можете ли да си ги извоювате,
мили ученици???
Може да ви се карам, да изисквам, да съм лош, но винаги ще ви помагам с каквото мога, когато имате
нужда, дори да не се разбирам с някои колеги.

5. Защо избрахте тази професия?

И този въпрос е сложен. Навремето беше актуална и престижна Физиката. Имах и добър учител
и я свързах със ските. И прекрасните, трудолюбиви и етични ученици, които имахме в нашето
училище.

Въпросите зададоха: Даяна и Кристина—10 б
* Екипът на ―Гимназето‖ се въздържа от редакция на текста и го публикува в автентичния му вид :)
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Сънувана реалност
В края на деня,
когато сенките се удължават,
реалност смесва се в съня,
мечтите тихо побеждават.
Просякът е станал крал,
момъкът е женен за принцеса,
а някой си без нищо да е дал съкровище за себе си отнесъл.
Дали е честно, или не
сънят изпълнен е с мечтания,
сам за себе си да си добре, да няма неизпълнени желания.
В света на сънищата е така без значение е кой си, от къде си,
ковеш сам собствената си съдба сънища в реалността пренесъл.
Цвети 12е

Пробудена
Дойде в нощта на мойте дни,
когато мастилени петна обагряха
стъклата,
като светкавица проблесна и за миг
изгря отново сребърна луната.
В тишината, на камбана чу се звън
сякаш възвестяващ ново поклонение.
Събудена от зимния си сън...
бях дочакала свойто изкупление.
Архангел, с ръце от огън чист,
или демон с рицарска осанка...
Бавно ме разгръща лист по лист,
буди ме от дългата ми дрямка.
От огън и пепел възкръснах,
като феникс, към теб полетях,
всичко лошо от себе си отблъснах...
Пробудена ... До тебе се спрях.
Цвети 12е

Нарисува: Ива 12е
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МАЛКИ ИСТИНИ ЗА ВЕЛИКИ ХОРА...
Чарли Чаплин се явил на конкурс за двойници на Чарли Чаплин и е
спечелил ....трето място
Балзак пишел великите си романи с крака, потопени в леген с вода...
Чарлз Дикенс пък спял винаги с глава на север.
Хитлер е кандидатствал в Художествената академия във Виена за художник и не е бил приет. Това е
и една от причините да се отдаде на националсоциализма и политиката като цяло.
През 1938 година вестник "Тайм" избрал Адолф Хитлер за "Личност на годината"
Наполеон - знаменитият френски император не е роден във Франция. Родното му място е Корсика, а
родителите му са италианци.
Васил Априлов, основоположникът на най-старата гимназия в България - Априловската гимназия в
Габрово, не е знаел български език и е ползвал преводач и някой да му пише писмата. Владеел е
руски, немски, латински, гръцки, турски. Все пак той е направил много за българската просвета и
образование.

Над броя с много усмивки и ентусиазъм се потрудиха:
Василена, Цвета, Маги, Лъчезар и Светимир - 12д клас;
Сияна, Ива и Цвети - 12е клас; Монка и Илинка 12а клас;
Борис 10а клас; Анджелика, Даяна и Кристина - 10б клас;
Савина и Рая 9а клас; Адела и Ива 9д клас
Графичен дизайн и предпечат: Кристиян Даков – 10б клас
С благодарност към всички тях: Т. Йонова

