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“Будителите са навсякъде около нас”, гласи една статия, която ще
намерите из страниците на вестника. „Те са във всяка капка знание, която
достигайки до нас, ни формира като личности.‖ България се е крепяла на
своте духовни будители преди Освобождението, както и на тези, хванали
перо и мастилница, борейки се със следосвобожденската
действителност. Къде са будителите на България сега? Много от имената
им са запомнени, много са забравени, а най-много са тези, които са
останали
недооценени.
Но
къде са
днешните будители?
Знам къде са. Тук, сред нас. Сигурно няма да ги познаем, забележим
дори. Маскирали са се заради Хелоуин. Вътрешно и те се вайкат като мен,
но истината е простичка: захласнати от глобализацията, сме забравили
(или никога не сме знаели) същинския смисъл и на двата празника. И в
двата случая говорим за дух. В американския вариант- за духове и тяхното
прогонване, а в нашия - за светлия дух, прогонил чуждата окупация и
каращ народа да се стреми към знание и по-добър живот.
Да, американският празник е хиляди пъти по-забавен - знаем го от
милионите филми, в които ни показват щури партита и страховити
преживявания в края на октомври. Липсата на знание и будна мисъл
относно собственото, българското, води до този момент, в който
народните будители са заместени с международни. Факт е, обаче, че само
четири дена след Хелоуин, в България се празнува Архангеловден. Носещ
ангелската чистота, по нашия край също използват този празник, за да
прогонят злите духове по не по-малко забавен начин. Чувате го за първи
път сигурно. Аз също гледах с ококорени очи, докато слушах разказа на
баба ми.
Спала съм досега! И логиката, всъщност, казва, че потребността на
един народ от будители зависи от наличието на голям брой заспали
индивиди, които подлежат на будене. Защото ние всички спим. Спим и
сънуваме американската мечта. И разчитаме на ‗съвременните будители‘,
въплътили се в образи като този на Слави Трифонов, Фънки или пък
Берен Саат (горещо се моля да не ви говори нищо, затова ще включа
пояснение - „Пепел от рози‖, БТВ) да ни събудят от този сън и да ни
дарят със съзнанието за българското. Не, благодаря, имам си будилник....
...
и
смятам
да
го
настроя
правилно.
А
ти?

Василена 12 д
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1 ноември – с почит и поклон пред Будителите

Всяка нация, голяма или малка, преживява времена на
възход. Изключение не прави и България. Миналото ни
изобилства от доказали се творци на народното съзнание и
култура. Сред тях се нареждат имената на Паисий, Софроний,
Левски, Ботев, патриархът Вазов,
Найден Геров, Владислав
Граматик и други, и други... Много имена са запомнени, много са
забравени, но най-много са тези, които сякаш са останали
недооценени. Може би по-често трябва да се питаме: кои са и къде
са днешните будители?
Те са тези, които носят и раздават на хората около себе си
онази светлина, без която не бихме съществували като нация.
В миналото будителите са имали съграждаща роля в
същинското ни обособяване като един народ с обща писменост и
култура. Те са носителите на онази малки искрица, която в мрака
успява да достигне до всяко едно сърце и да събуди истинските,
големите пожари на възхода. Будителите са навсякъде около нас.
Те са във всяка капка знание, която, достигайки до нас, ни
формира като личности. Будителите са пазителите на духовните
ценности на нацията и нейния морал. Всички, като един истински
народ, трябва да застанем зад това, че будителите, известни или
не, заслужават своето място не само на историческата сцена, а и в
сърцата ни. Но това може да стане само ако всеки един от нас се
огледа около себе си и потърси човека, който го е научил на
първата буква или този, който неуморно се труди да му покаже
една или друга страна на науката. Със сигурност в лицата на своите
учители ние ще открием именно тези хора, затова нека на 1
ноември – Деня на будителите, всеки да помисли колко много
всъщност ни дават днешните будители. Нека с духа и силата им да
съхраним науката и образованието за бъдещето на България.

Валя – 12 д

“Гимназето‖ изказва сърдечна благодарност на Савина и
Рая от 9 а клас, на Илинка от 12 а и на Лъчо от 12 д за
това, че направиха празничен Деня на народните будители,
като изготвиха презентациите, посветени на събитието.
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Проект „Работилница за добродетели‖
Животът ни може да бъде едно шеметно и вълнуващо преживяване, в което да се
опитаме сами да открием себе си. Никога не е прекалено рано или твърде късно да
започнем да развиваме добродетелите, които са заложени във всеки от нас и по този
начин да изявим своята уникалност. Светът – това сме ние – безценни и неповторими. И
когато променяме себе си, променяме целия свят.
По тази причина фондациите ―Благотворител‖ и ―Обичай това дете‖ стартират
проекта ―Добродетели‖ през миналата 2011 година в 3 детски градини. Целта е да се
промени цялостната атмосфера в групите и децата да започнат да общуват помежду си
открито и без агресия. След пожънатия успех фондациите разгръщат проекта и в 4 средни
училища в Ихтиман, Костенец и Долна баня.
От тази година проектът започва да работи и в нашето ГПЧЕ. Госпожа Елеонора
Момчилова се е заела с нелеката задача да изгради една истинска ―Работилница за добродетели‖, след като посети
семинара в Банкя. Още в първия ден след семинара г-жа Момчилова проведе една игра-експеримент в нашия час. Помоли
ни да кажем на човека до нас един комплимент, да му благодарим за нещо или просто да му кажем защо го обичаме. В
рамките на 3 минути на всички полуспящи и намръщени лица се появиха усмивки, а настроението осезаемо се подобри.
Толкова простичко нещо, а талъв голям ефект, не мислите ли?
Вече са проведени и анкети с около 150 ученици от различни класове, за да бъдат набелязани добродетелите, на
които ще се наблегне най-много.
Може би ще попитате как ще се провежда това ―обучение‖ по добродетели. Ще бъде сформиран екип от учители и
ученици, който да работи по проекта и в часа на класа ще бъдат представени по една или повече добродетели.
Часът по добродетели не изисква нито залягане над учебниците, нито писане на домашни, но всеки би могъл да
научи нещо повече за това, което носи в себе си – любов, смелост, търпение, увереност, радост, състрадение ...
“Работилницата за добродетели‖ просто ще помогне на всички да открием по-доброто си ―Аз‖ и да се опитаме поне
малко да променим света, променяйки себе си към по-добро.

Цвети – 12 е

Тази година Фашингът се състоя на 12.11 от 12.11 мин., а учениците от всички
немски паралелки показаха завидни фантазия, изобретателност и чувство на
принадлежност към идеята на празника. За един ден училището ни бе омагьосано –
превърна се в място пъстро, весело, усмихнато, населено от приказни и не толкова
приказни, но безкрайно интересни герои...
Благодарим на всички тях за емоцията, вълнението и приятните мигове!
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Клуб ―Фотография‖
Име на клуба: Фотография
Ръководител: Иванка Димова
Брой членове: Девет
Дейност: Запознаване с основни понятия в цифровата фотография, режими
на снимане, стилове, практически занимания
- снимане на училищни
мероприятия, фоторепортажи,
срещи с професионални фотографи,
посещение и организиране на изложби

Зададохме нашите въпроси към г-жа Димова:
Кога и как се запалихте по фотографията?: Преди 5 години , когато се
сдобих с първия си цифров фотоапарат и разбрах какви възможности предлага –
например да видиш резултата веднага и да правиш безброй много снимки. Които са
снимали с аналогов фотоапарат, знаят за какво говоря. Първият ми фотоапарат беше
руски „Смяна‖, с него съм направила много черно-бели снимки през студентските си
години. Тогава още нямаше цветни фотоленти, или поне в България ги нямаше...
Как Ви хрумна тази идея?: Не беше някакво гениално прозрение, по проект
„Успех‖ в много училища има клубове по фотография
Как бе приета тя? - С интерес, с ентусиазъм
Бързо ли намерихте желаещи?- Не беше трудно, макар че очаквах повече хора
да се включат, учудващо е, че момчетата не проявиха интерес...
Какви планирате да бъдат представителните изявите по проекта?- Две фотоизложби... едната послучай Празника на гимназията, в която да се включат наши
настоящи, а защо не и бивши ученици, другата със снимки на участниците в клуба.
Какво бихте пожелали на участниците в клуба Ви? Пожелавам им това,
което и аз правя - непрекъснато да се учат и да се стремят да правят все по-добри
снимки. Не просто да щракат, а да снимат – със сърце. Това, че притежаваш
фотоапарат, пък било то и най-скъпия, не те прави фотограф.
Клубът е отворен за всеки, който обича фотографията. Сбирките ни са всяка сряда от
13.30 в кабинет 49.

Светимир—12 д

В
този
и
всеки
следващ брой на нашия
вестник ще можете да
прочетете за един или
два от клубовете /
ателие / работилница,
които
работят
по
програма “Успех” в
ГПЧЕ.
Тя е проект на
Министерство
на
образованието и цели
да задържи младите
хора в училище, да
направи
училищната
среда
привлекателна
за тях.
Самата
думичка
“УСПЕХ” е абревиатура
на
“Училище
за
себеутвърждаване
и
подготовка
към
е в р о п е й с к и
хоризонти”.
Е к и п ъ т
н а
“Гимназето” пожелава
на всички, ученици и
преподаватели,
включили се в проекта,
успешна и много, много
приятна работа.
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―ГИМНАЗЕТО‖ ВИ
ПРЕДИЗВИКВА ОТНОВО!!!
ТОЗИ ПЪТ ОБЯВЯВАМЕ КОНКУРС!

Дали ще успеете да се организирате
и да си направите и окачите портрет
на български будител, /който вие
предпочитате/ в класната стая???
Предизвикателството е отправено
към всички класове и класните им
ръководители.
Ще бъде сформирана комисия,
която ще определи победител.
Критерии: подходящ избор на
личност; подходящо презентиране
на портрета, наличие на рамка и
естетически ефект.

КРАЕН СРОК—12 ДЕКЕМВРИ!
А ЗА КЛАСА -ПОБЕДИТЕЛ
ЩЕ ИМА ГОЛЯМА ВКУСНА
НАГРАДА!

Брой 2

Ноември 2012

За първи път в ГПЧЕ, по иниацитива на екипа на „Гимназето‖, се
проведе успешно социален експеримент по случай деня на „Белия
бастун‖ (деня на незрящите). Доброволците, които се включиха в него, се
отнесоха изключително серизно и отговорно към задачата, за което нашият
екип им е изключително благодарен! Можем сами да си направим изводи за
това, как преминава ежедневието на един незрящ човек - в мрак,
изключително трудно и изпълнено с много препятствия и сблъсъци с
нетолерантни хора. Когато всичко около един човек е само тъмнина, негово
зрение стават слухът, допирът и съпричастността на околните. Четейки
разказите на нашите участници, сами можем да преценим, че най-верният
им другар е техният водач/асистент по време на експеримента. Нашите
изследвани лица имаха късмета да имат човек до себе си, който да ги води,
но по-голямата част от незрящите хора в България нямат този шанс. Всеки
ден крачим по дупчестите тротоари и неравни павета, с лекота заобикаляме
препятствия и гледайки към тях с широко затворени очи не виждаме, че
придвижването за слепия човек се е превърнало в мисия за оцеляване в
негостоприемната и изпълнена с опасности околна среда.
В момента по официална статистика в България има около 20 хиляди
незрящи хора. Можем да ги срещнем навсякъде – в магазина, в ресторанта, на
спирката до нас. Сигурно много пъти сте се разминавали с тези хора по
улицата и се надяваме, че след нашия социален експеримент ще погледнете
човека до вас... протегнете се, хванете ръката му и го отведете до отсрещния
тротоар.

Ето какво разказаха нашите доброволци след няколкото часа, прекарани в мрак:
МАРТИН ДИЛОВ – 9 д
Как се почувствах като сляп?
Като за начало ми беше много забавно, защото не го вземах много насериозно, но
впоследствие започнах да осъзнавам как се чувстват слепите хора. След около 3 часа очите
започнаха да ме болят много, болката спря чак след като си свалих превръзката от очите в
края на деня. Въпреки че бях с превръзка, аз се чувствах сигурен със своя водач (Адела),
поне до преди да ме остави да се ударя в стъкло и да ми забият карфици в главата. Хората
въобще не бяха толерантни!!! Като цяло разбрах, че животът ми би бил ужасен ако бъда сляп,
но не и невъзможен.
КРИСТИНА МИНЕВА – 9 а
Не бих повторила този експеримент, защото през целия ден се чувствах ужасно, имах
чувството, че всеки момент ще се блъсна във всяка стена, покрай която мина. Очите страшно
ме боляха и пред мен постоянно стоеше един ужасяващ мрак.
ИВАН СТОЙЧЕВ – 11 е
Като идея “Денят на белия бастун” и много интересен, но всичко това е същевременно
и много вълнуващо. През цялото време, дори когато бях седнал на стола в класната стая, се
чувствах уязвим. Беше ми неспокойно. Сетивата, които ми помогнаха много, бяха слух и
допир.
ПЕТЪР ИВАНОВ – 9 д
Голяма част от хората не са толерантни, но все пак имаше хора, които бяха
съпричастни. Г-н Цветан Христов не беше съгласен с проекта.
Животът на тъмно е много тежък, всяко едно придвижване е доста затрудняващо.
Условията в нашето училище не са подходящи за незрящи. Хубавата част беше, че не виждах
някои натоварващи хора. Но другите сетива и най-вече слухът са много изострени.
МАРИЯЛУИЗА СТАНЧЕВА – 9 а
Беше много трудно и необичайно. Ако не беше водачът ми, нямаше да успея дори да ям. Най-много подкрепа, освен от водача,
получих от класната ми и няколко съученички. Като цяло повечето момчета го приеха на шега и се забавляваха с мен и Кристина, също
така използваха изрази като “кьоравите”. Като цяло през целия ден беше много трудно.
ДЕНИСЛАВ ГОРАНОВ – 11 е
Това чувство е ужасно, за няколко часа с превързани очи аз се чувствах беззащитен. На няколко пъти ме хващаше и страх –
толкова хора около мен, а не мога да видя кои са. Симфония от гласове в главата ти... Не го пожелавам и на най-лошия си враг!
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Аника – чужденката, която обича България !
Име: Аника Даниел, 17 години
Живее в: Град Шверин, северна Германия
Зодия: Дева
Обича: Шоколад и котарака си Мориц
Мрази: Лъжата и скуката
Любим филм: Цар Лъв (един от многото)
Любима храна: HARIBO GOLDBÄREN !!
Това, че ученици от Германия избират България за една година на разменни начала, не ме
учудва... но това, че новата ни ученичка от Германия ме поздрави и се представи на
български, беше нещо, което не очаквах.
Аника Даниел е на 17, от град Шверин, моя съседка в Ботевград и една невероятна личност,
която ви представям в едно кратко интервю...
М: Всички се чудим как точно избра България при такъв голям избор?
Аника: В интернет потърсих съвети, получих наистина добри ( относно България ), стана ми интересно и
просто си отбелязах на картата: България!
М: А съжаляваш ли за избора си? Надявам се ‗не‘ ?
Аника: Никак! Даже напротив – много се радвам, че съм в България, а не на някое друго място!
М: Супер! И как намираш факта, че ще прекараш 10 месеца далеч от вкъщи?
Аника: Страхотно! (смее се) Това е нещо ново и различно за мен, но знам, че ще се справя!
М: Не се и съмнявам! От два месеца си в Ботевград, не ти ли липсват семейството и приятелите ти?
Аника: Все още не... но скоро, със сигурност.
М: Може би защото българските момчета са ти отвличали вниманието през повечето време...?
Аника: Имам си приятел! (смеейки се) Но ДА! Определено ми беше отвлечено вниманието !
М: Хаха, моето също, така че напълно ти вярвам! Много ме интересува дали през времето, прекарано в
България, премахна някои предразсъдъци?
Аника: Нямах никакви предразсъдъци преди да дойда в България!
М: Никакви? Дори за нас българите с нашата гостоприемност?
Аника: Само приятелите ми имаха... Чувала съм, че сте много гостоприемни, и то наистина се оказа така.
(със широка усмивка )
М: Много се радвам, че мислиш така, благодарим ти! Но все пак – би ли се върнала в Ботевград... в България?
Аника: На всяка цена! Най-вече заради новите приятели и неописуемо красивата природа!
М: Може би при твоята страхотна съседка?
Аника: Определено! (смее се) , понеже в семейството ми няма тийнейджър, с когото да общувам.
М: Тя много би се радвала! Но тогава ще си говорите само на български, нали?
Аника: Да! Дано до тогава съм на едно добро ниво, понеже българският език не е много лесен. Но съм
твърдо решена да го науча!
М: Браво на теб!... А не закъсняваш ли за час по български?
Аника: Упс, да... чао за сега, до скоро. J

Маги – 10 д
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КУПУВАШ!

To buy or not to buy – that is the question!
Скъпи читатели, замисляли ли сте се
спрете да пълните дома си с излишни вещи, да
подарявате подаръци, които никой никога няма
използва? Чували ли сте някога за Деня
нищокупуването? Е, има такъв!

да
не
да
на

Представете си ден, в който сте си забравили
портфейла.
Не
можете
да
си
купите нищо, нито
да се качите в
градския транспорт
и дори да си
вземете кафе. Ако
не
си
носите
храна , ще стоите
гладни. Всъщност
хората, които носят
пари в джоба си, са
зависими от тях.

т е л е ф о н а
с и
з а
2 4
ч а с а .
Посланието на този празник е не да променим
навиците си за един ден, а да си обещаем да
консумираме и изхвърляме по-малко. И утре, когато
си купуваш нещо, скъпи читателю, се замисли дали
ти е необходимо. Оставянето на парите ти вкъщи за
един ден е удобен начин да провериш докъде е
Сега
щ е стигнала твоята зависимост към тях и да изпиташ
прочетете за „ Деня на нищокупуването‖ или Buy волята си.
Nothing Day – ден, в който хората протестират срещу
прекалената консумация. В Европа се празнува в
последната събота от ноември, така че на 24.11.2012
година вие, мили европейци, ще имате възможността
да спестите малко пари, което ще е във ваша полза.
Денят на нищокупуването в Америка не е избран
случайно – отбелязва се в първия петък след Деня на
благодарността или „Черния петък‖. Тогава в Америка
магазините правят намаления на непродадените стоки
след Деня на благодарността и това е преди старта на
голямото коледно пазаруване.
През 1992 г. „Денят на нищокупуването‖ се
празнува за пръв път в Мексико, а пет години покъсно се избира и дата. На този ден се организират
масови прояви като унищожаване на кредитни карти и
„разходката на зомбитата‖, когато хората обикалят
щандовете в големите магазини с празен поглед и
когато ги попитат, обясняват идеята.
Крайната форма на включване в този ден е да не
ползваш електричество – осветление, телевизия,
компютър; да не караш колата си, да изключиш

А девизът на Деня на нищокупуването
е: «Изключи се от пазаруването! Включи
се в живота!»

Савина и Рая 9а
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HALLOWEEN ТАЗИ ГОДИНА —АТРАКТИВЕН И ЗАПОМНЯЩ СЕ
Ако се чудиш защо на 30ти октомври из
коридорите се разхождаха вампири, серийни убийци,
вещици и т.н., ето ти подсказка - Halloween. Тази
година
по
случай празника
се случи нещо
вълнуващо
и
интересно.
Учениците
малки
и
големи,
със
старите
дрехи
на
баба или с
чисто нов
костюм, се
явиха
на
училище
напълно

А костюмите им бяха
фантастични! 8 „а‖
клас
пресъздаде
историята
за
Снежанка и седемте
джуджета, а 8 „Б‖
клас – „The Canterville Ghost” от Оскар
Уай
Между
английските
паралелки се състоя

надпревара за "най
-добре
маскиран
клас".
Самото
жури се състоеше
от нашия гост –
американецът
г-н
Адам
Медоф
и
г-жа
Меглена
Вичева.

непознаваеми.
Костюмите им бяха
невероятни - гейши се
разхождаха редом с
рейнджъри и фатални
жени, пирати със саби
и ловци дошли право
от гората стреляха със
своите
пушки,
вампири, пиещи кръв
плашеха
с
окървавените си усти и още много
други атрактивни герои фрапираха
всички из коридорите.
След часовете в актовата зала
беше подготвено тържество послучай
празника. Сцената подгряха младите
музикални таланти от групата ―Wild
Flame” – Любо, Иван, Здравко и
Калоян. Участие в празника взеха и
най-малките ученици на училището –
нашите
„зайци‖,
за
което
им
благодарим и ги поздравяваме за успешния дебют на
успешно
сцената. Те с огромно желание и ентусиазъм
представиха пиеси на английски език.

Победители станаха 12 „а‖ клас, които
получиха като награда медали, ръчно
изработени по случай Halloween от ателие
„Сръчни ръце‖ с ръководител
Меглена Вичева. Отличени бяха
и най-добър актьор и най-добра
актриса. Наградата, която също
беше
изработена
от
ателие
„Сръчни ръце‖ за най-добър
актьор спечели Христо от 8 ―б‖. А
наградата за най-добра актриса
пък спечели Кристина Живкова.
Специални поздрави на
г-жа Стоянка Димитрова, която
беше единственият маскирал се
по повода учител, и то доста
– като Poison Ivy.

Монка—12 а
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- блестящи на общинската сцена

В седмицата между 14-20 октомври Правец
празнуваше - навършваха се 31 години от обявяването
му за град. За тази една седмица градът се промени,
гражданите също. Вечер иначе пустият център беше
пълен
с
хора,
навсякъде
тичаха
деца,
носещи
захарен
памук,
пуканки или пък
нова
играчка.
Занимания
не
липсваха:
излъчи
се филм- „Стъпки в
пясъка‖, учениците
от
началното
училище
и
от
гимназията
изнесоха
представление със специалното участие на Тримата
Тенори, а последната вечер имаше концерт на
популярния певец Криско. Но ние ще ви разкажем за
вечерта, в която сцената покориха учениците от ГПЧЕ
и Тримата Тенори, а именно 17 октомври, защото през
тази вечер те отново доказаха, че са достойни за
сцената. Представихме се
отлично – танцът на
момичетата" Ines Dance" беше великолепен и всички
много се забавляваха, като ги гледаха. След тях на
сцената се качиха и момичетата от 12 и 11 клас.
Изключително впечатление направи представянето на
десетокласника Никола, който след блестящо
изпълнение на песента Spanish eyes-al martino, беше
поканен да пее заедно с Тримата Тенори. Ето и как
отговори той на нашите въпроси:

седмото небе,
защото не очаквах до последния
момент, че е възможно да изпълнявам песен наравно
с тях. Те са професионалисти, с много мощни
гласове и е удоволствие да се пее с тях.
2.
Как
избра
песента, която да
пееш?
Никола: Ами това е
една моя много
любима песен, към
която
ме
пристрасти
мой
добър
приятел.
Харесах я от първия
момент, в който я
чух и постоянно я
слушах и си я пеех.
Оказа се, че ме помолиха да изпълня песен и аз
нямаше как да не изпея нея, защото вече я бях
репетирал много пъти у нас, а сега ми се предостави
възможност да пея и аз реших, че това е най- добрата
възможност да я изпея. Песента е трудна, но пък аз
обичам предизвикателства, затова реших да се
пробвам.

3. Какво казаха твоите приятели за това твое
участие на сцената? Радват ли се?
Никола: Радват се, разбира се! Имаше много
положителни мнения и аз съм им много благодарен
за това, че ме подкрепят и идват да ме гледат. Не съм
на сцената за първи път, надявам се и да не слизам
скоро (но не да се получи като с Лили Иванова) и
затова винаги, когато имам някакво участие, ги викам,
1. Как се чувстваше на сцената заедно с Тримата защото с всеки изминал път съм все по-сигурен в
Тенори?
себе си и знам, че те ще го оценят.
Никола: Да си на сцена с тях е страхотно.
Даяна и Кристина 10 а
Когато застанах там, между тях, се почувствах на

ОБЯВА!!!
Клуб „Децата на света” организира на 29 ноември
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
под надслов

„ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА НА АФРИКА”
Знаете ли, че...
в Африка на всеки 6 секунди от глад умира по едно дете?
за да се нахрани едно гладуващо африканско дете за 1 ден са необходими 50 ст.?

За подробности относно концерта очаквайте нашите плакати (обяви)
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Partyyy!!! Tubza – tubza – tubza
Oбменът в Германия 2012 - 2013

Първи път си има за всичко!
Всички ученици от IX- и X д клас изпитаха големи трепети от обмена, направен
в чужбина. В една седмица се побраха толкова много страхотни моменти, мигове и
усмивки. Терминът „тийнейджърски му работи‘‘ доста ясно описва някои неща, които
се случиха в хотелите в Будапеща, Фюсен, Виена и малкия парк в Германия, в който
се събирахме българските ученици.
Разбира се, всеки остана с различни впечатления – някои с добри, други- не чак
толкова. За това ще ви разкрием три (откровени) гледни точки – на Ади и Ива от 9д и
на Маги от 10 д.
Ива:
Не вярвам много от вас да са живели някога с учител! Да, oбаче на мен ми се случи. И вярвате или не, не беше зле,
даже бих казала - забавно. Нямах възможността да бъда в семейство, но това по никакъв начин не се оказа пречка да
срещна някои много готини хора, с които да прекарам времето си в Германия по един незабравим начин. Това ми
напомня за първата ни вечер в Бархфелд и как ни посрещнаха по германски – подготвени с каса бира, дори измислиха
специална наздравица за нас. Е, не мислите ли, че е сладко?!
Ади:
Аз имах късмета да попадна в страхотно семейство! Много ми напомняше обстановката на тази вкъщи. Всички бяха
много мили към мен. Посрещнаха ме с много вкусна домашно направена торта. Още тогава разбраха, че съм голяма
шокоманка. Всяка сутрин ме посрещаше какаова закуска. Водеше ме моята приемна сестра Джени в страхотни магазини за
немски шоколадови изделия. Беше много мило, когато бе сложила в лънч пакета ми от сладкишите, които предния ден
така ми бяха допаднали. А душичката ми направо щеше да се разтопи, когато вечерта преди да заминем видях своята
изненада. Бяха подготвили цяла купчина с най-хубавите немски шоколади. Специално за мен! Големи сладури! Ще
остане завинаги в съзнанието ми хубав спомен за тази седмица в Германия!
Маги:
Неповторимо! Аз съм невероятно доволна от обмена, който направихме! Оставам само с топли чувства към
приемното ми семейство, въпреки че ‗сестра ми‘ беше малко... странна. Но въпреки това, си прекарахме доста добре. Като
музикант, спомените от посещението в къщата на композитора Йохан Себастиян Бах винаги ще ми топлят сърцето! Няма
да забравя и пекарните в Германия – същински рай! Ах, немските мъфини и шоколади – ще ги сънувам! ... Тези десет дни,
прекарани в пътешествие из Европа, винаги ще ги помня и с разходката по греещите улички на Виена посред нощ...
моменти, които ще останат едни от най-ценните ми спомени!
Можем да ви разказваме с часове... Надяваме се, че успяхме да ви пренесем в този друг, невероятен свят, където ние
бяхме! Тези спомени никога няма да избледнеят в съзнанието ни... защото каквото се случи в Германия (и Виена), си
остава в Германия (и Виена) !

Ади, Ива – 9 д; Маги – 10 д

До Седемте Рилски езера и обратно
Ето я и нашата екскурзия до Рилските езера . Ученици и учители стегнаха багажа и на 12 Октомври си направихме
двудневна екскурзия . Ох, колко студена беше тя! Макар че всички бяха обурудвани за лошо време, вятърът пронизваше дори
през дрехите ни. Но студът започна чак след като всички се качихме на лифта, с който стигнахме до хижата. За повечето
ученици, както и за някои учители, това качване на лифт беше първото, затова беше доста вълнуващо. Хижата беше наистина
страхотна, а гледката великолепна. Всеки би ни завидял в този момент. В хижата бяхме разделени в две стаи по много
хора в тях. След като се стоплихме и настанихме, решихме да направим един купон. Пуснахме си музика, говорихме,
обсъждахме, забавлявахме се. Накрая всички заспаха. На
другата сутрин станахме рано и закусихме. Отвън ни чакаха
екскурзоводите. Тръгването беше трудно, но после свикнахме
както с температурата там горе, така и с катеренето по
планината. Всички си правехме снимки и ни беше наистина
интересно да видим всичката тази красота.

Убедихме се, че

Рилските езера са едно от най-пленителните кътчета на
България, а може би и в света и всеки трябва да превърне в своя
мечта пътуването до тях.

Даяна –10б
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Още нещо за татуировките...
Произход
Белег на индивидуалност, знак на принадлежност, бунт или позорно клеймо?
Татуировките могат да бъдат всичко това. Трудно е да се установи от колко време
датира идеята за изображения върху човешкото тяло, но се смята, че традицията е на
повече от 60 000 години. Татуирането се появява още в първобитно-общинния строй.
То е служело не само като украшения, а и като племенен знак, род, тотем, а понякога и
като носител на магическа сила. Например, през ХVIII и XIX век, британските моряци
изобразявали на гърба си огромно разпятие с надеждата, че това ще ги предпази от
телесните наказания, често практикувани в английската флота. При арабите като найнадежден закрилящ талисман се използвали цитати от Корана. За развитието на
татуировките в Европа, най-голяма заслуга носи капитан Джеймс Кук, който връщайки
се от плаване през 1769 г., донесъл от Таити не само думата ,‖tattoo”, но и довел
Великия Омаи - изцяло татуиран полинезиец, който станал сензация - първата
жива ,,tattoo” галерия.

Обществото

Тъй като татуировките са били най-често срещани при затворниците, моряците и хората от най-нисшите
прослойки на обществото, на тях никога не се е гледало с добро око. В днешно време и в нашата страна намирането на
работа при наличието на видими татуировки е често немислимо. Освен ако не станете татуист, разбира се! J ,, Не съдете
за книгата по корицата‖, казва обществото, което всъщност прави точно това. Би трябвало за професии от сорта на лекар,
програмист, секретар, татуировките да не бъдат проблем. Все пак при тези професии са от значение знанието и добре
развитата мозъчна дейност. Един добър хирург ще извърши успешна операция, дори ако има татуировка. ‖Ние сме
европейска страна‖ - чувам да се казва често. Не, драги ми „европейци‖, в Европа татуировките, обеците и другите
модификации вече се приемат като нещо нормално.
Аз лично смятам, че е време повече хора в нашата мила родина да спрат да разсъждават като някой, расъл в
саксия и да разширят светогледа си. Но C’est la vie ( за непросветените –„такъв е животът‖).
И въпреки странните и неодобрителни погледи на хората, субкултурата на татуираните хора в България намира
начини на изрази себе си. Наскоро се проведе Tattoo fest 2012. Това беше 12-ят подред фестивал на татуировките в
нашата страна. Имаше много и най-различни студия, представления и забавления. И все пак трябва да спомена, че аз
лично умрях от скука, но не приемайте това като лоша реклама. J

Какво трябва да знаем?

Какво трябва да знаем, ако решим да си направим татуировка?
Първо. Идеята. Над 50 % от хората се татуират защото е модерно, или
заради някоя прищявка. Отварят каталозите или гугъл, харесват си нещо и
толкоз. 35 % от тях впоследствие не харесват татуировката си или искат да я
махнат. Не бъдете и вие от тези хора. Нека вашата татуировка бъде нещо
уникално и с персонално значение, а не типичните и банални надписи, които
могат да се видят татуирани на всеки трети срещнат човек. Потърсете, разучете
и обмислете преди да изберете каквото и да е. И най-вече никога, никога не
превеждайте дума и изречения в гугъл транслейт. Рискувате вместо ,,храброст,, изписано с японски йероглифи, да си
татуирате някоя думичка, заради която цялата японска нация да ви скъса от бъзици.
Второ. Мястото, хигиената, грижите. Ходете само при професионалисти. Да, цената е по-висока, но това важи и
за качеството. Все пак рисунката остава върху вас за цял живот и трябва да е красива, нали? Най-голямо значение
обърнете на хигиената и начина на работа. Татуировките няма да навредят по никакъв начин на здравето ви, ако
хигиенните изисквания са спазени. Човекът, който ви татуира, трябва да бъде с ръкавици, ако не - с добре измити ръце.
Консумативите трябва да бъдат еднократни за всеки клиент, тоест иглите трябва да бъдат нови, накрайниците на
машинката сменени. Хигиената в студиото също е важна. Огледайте са за наличието на стерилизатори и за местата, в
които се складират консумативите. След татуирането следвайте инструкциите, дадени ви от вашият татуист. Не сваляйте
превръзката прекалено скоро, мажете с кремчета и прочее. Това ще ви предпази от инфекции и от избледняване на цвета
на татуировката. J
От първобитно-общинния строй, през маорите, индианците и славяните, та чак до днес, татуировките са
неразделна част от човешкото съществуване. Обичана или не, тази традиция достига нови висоти и вече е издигната до
ранга „изкуство‖.

Ива и Сияна – 12е
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... Г-н Иво Начев
1. Имали ли сте свои любимци в училище и
прощавали ли сте им само защото са такива?
Г-н Начев: Имал съм ученици, към които съм изпитвал
някакви симпатии (това самите те са го извоювали), но
при оценяването
им не съм се влиял от това, дори
напротив. Колкото до компромисите – правил съм почти на
всички ученици, разбира се – без да злоупотребяват с това.

2. Наистина ли харесвате вашата работа? Не се ли
изморявате от това постоянно преподаване?
Г-н Начев: Харесвам я, но има моменти, в които наистина
се чувствам поуморен. Това се случва, когато проверявам
писмени работи, или попълвам училищната документация.

3. Как бихте описали годините си в гимназията?
Г-н Начев: Прекрасни, с малки изключения.

4. Разбирате ли се с колегите си?
Г-н Начев: Трябва да има разбиране и от двете страни, без да има подмазвачество и угодничество. Трябва да има
безкористност и взаимно уважение в общуването.

5. Защо избрахте тази професия?
Г-н Начев: Не съм сигурен, но мисля, че е наследственост (не съм много добър по биология), защото дядо ми, баща ми и
майка ми са били учители.

...г-н Георги Велчев
1. Имали ли сте свои любимци в училище и прощавали ли сте им само защото са такива?
Г-н Велчев: Да. Всеки, който се труди упорито и целеустремено. Тези,
които след края на часа ми кажат: ―Господине, днес направих нещо ново и
съм доволен от себе си!‖

2. Наистина ли харесвате вашата работа? Не се ли изморявате
от това постоянно преподаване?
Г-н Велчев: Харесвам я за това, че съм сред младите хора, които са
заредени с положителна енергия и те карат непрекъснато да си на ниво и
в крак с новостите. Изморяват ме тези, които не искат да се трудят.

3.

Как

бихте

описали

годините

си

в

гимназията?

Г-н Велчев: Ами като един миг. Ниже се поколение след поколение и
всяко ново е по-старателно и дисциплинирано.

4. Разбирате ли се с колегите си?
Г-н Велчев: Да. В перфектни отношения сме. С много от тях участваме
съвместно в проекти, с други ходим на олимпиади. От всеки можеш да
научиш нещо повече.

5. Защо избрахте тази професия?
Г-н Велчев: Защото няма по-хубаво нещо от това да накараш някого да си
повярва, че може и да преодолее бариерите, които сам си е поставил. Да възпитаваш и мотивираш – тогава си си
свършил работата и успехите са гарантирани.

Интервютата взеха: Кристина и Даяна 10 б
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Никълъс Спаркс
Никълъс Спаркс е един атрактивен писател.
Решихме да ви го представим, след като
направихме справка в библиотеката за найтърсените автори напоследък. Книгите му (в
нашата библиотека има почти всички, които са
преведени на български) почти не се задържат по
рафтовете. Редицата бестселъри (някои от които
дори екранизирани), доказват неговия успех.
―Писмо в бутилка‖, ―С дъх на канела‖, ―Нощи в
Роданте‖, ―Дългата разходка‖
вероятно са
причината за безсъниците на много романтични
души...
Най-вероятно не знаете, че той е съавтор
на немската книга „Wokini oder Die Suche nach dem
verborgenen Glück“ (“Вокини: Пътуването на Лакота
към щастието и себеразбирането‖). Друг малко известен факт е, че той използва имената на децата си като
главни герои в своите романи. А пък сюжетът на първия му бестселър 'Тhe Notebook' (“Тетрадката‖) е
вдъхновен от историята на бабата и дядото на жена му.
―Тетрадката‖ разказва за красивата любов – кристално чиста, искрена, истинска.
Разхождайки се из коридорите на болницата, главният герой Ноа се отправя към стаята на Ели –
жената, която не пропуска да посети всеки ден. Той отваря тетрадката, която носи непрекъснато със себе си.
Започва да чете историята за една трудно осъществима любов. Любов, на която се налага да премине през
прекалено много премеждия.
Влиянието, което книгата оказва върху читателя, е неописуемо. Трагедията се превръща в триумф!
Предполагаме, повечето от вас са гледали само филма, който е един от малкото сполучливо
направени върху образец на книга. И ние първо направихме така, но все пак силно ви препоръчваме да
прочетете и книгата. Повярвайте, заслужава си!!! J
Адела и Ива 9 д

НА ―ГИМНАЗЕТО‖ ОТГОВАРЯ АНТОАНЕТА –
ПЪРВОТО МОМИЧЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ФУТБОЛЕН ОТБОР НА ГПЧЕ
Както вече всички знаем, Антоанета от 11 в клас отбеляза гол в
последната минута на мача с УКТЦ. Този факт предизвика голям
отзвук и затова я потърсихме, за да разберем как се чувства след
важната победа:
Как попадна в представителния отбор на ГПЧЕ и как успя да те
мотивира Людмил Павлов?
А: Г-н Павлов ме покани да участвам и аз приех с голямо желание.

Опиши какво е настроението и атмосферата в съблекалнята преди
мач?
А: Преди мача всички са в голямо напрежение. Всички внимателно
изслушват треньора.

Какво е чувството да защитаваш честта на училището и ―тежи‖ ли
фланелката на ГПЧЕ?
А: Чувството е повече от приятно.

Случайно ли е, че играеш с ―фаталния‖ № 13?
А: Да

Очакваше ли да вкараш историческия гол?
А: Всъщност не го очаквах, но имах голямо желание да го направя, а когато има желание, има и начин.

Твоят гол имаше силен отзвук във ФБ. Чувстваш ли се популярна след този мач - повечето от
коментарите бяха положителни, но имаше и други. Как ти се отразяват злобните нападки?
А: Не се притеснявам от лошите коментари, защото когато някой не умее – критикува. Според мен ми
завиждат, затова пишат тези коментари!

Кога феновете на футбола в ГПЧЕ ще имат радостта отново да те видят на терена?
А: При следваща покана, която чакам с нетърпение.

Въпросите зададе Борис - 10 а

Гепечарите подгряха преди важните сблъсъци,
момиче остава в историята на ГПЧЕ
В последния брой на „Гимназето“ ви писахме, че предстои мач между отборите на ГПЧЕ и УКТЦ по случай
празника на Община Правец. В настоящето издание ще ви запознаем и с най-интересното, което се случи на зеления
килим на градския стадион. Очаквано гепечарите победиха с лекота вечния си съперник. Още в самото начало Иван
Маринов – Пантерата се възползва от груба грешка на вратаря на укатецарите и откри резултата. Положенията пред
вратата на УКТЦ се редяха едно след друго, но със същия брой се редяха и пропуските. В 30-тата минута след
самостоятелен пробив, най-добрият до този момент, Димитър Иванов удвои резултата – 2:0. Така и завърши първото
полувреме, като нищо неочаквано не се бе случило, а с оглед на показаното гепечарите водеха с минимален резултат.
Втората част започна, меко казано, зрелищно! Кулминационният момент настъпи в 65-ата минута, когато всички
присъстващи на стадиона се изправиха на крака! Причина за това бе появата на терена с фаталния №13 на
единадесетокласничка от ГПЧЕ Антоанета Христова. ДА – това не беше мираж, а факт!
→ → →

Стр. 14-15

Ноември 2012

→ → → За първи път в историята на футболния отбор на гимназията момиче излезе с фланелката на ГПЧЕ. Всичко
не свърши до тук, а зрелището тепърва предстоеше. 10 минути след като Ани се появи на терена, пред нея се откри и
първата възможност за отбелязване на гол. В този момент защитникът, който се намираше в близост до нея, направи
единственото, което можеше да направи, за да защити честта на отбора си – хвърли се самопожертвувателно в
краката на футболистката и заби сам топката във вратата си, само и само да предостврати възможността момиче от
ГПЧЕ да се разпише във вратата на УКТЦ. Така резултатът стана класически, но това вече не беше важно. Всички
гепечари на терена задружно заиграха с една единствена цел – днес гепечарката да вкара гол на УКТЦ. В последните
заключителни секунди на мача историята бе написана. След индивидуален пробив на неуловимия в този мач Пламен
Пачов топката бе подадена към Антоанета, която хладнокръвно от десетина метра спря кълбото в мрежата на УКТЦ.
Секунда по-късно гепечарката беше в прегръдките на целия отбор, а укатецарите направиха най-достойното, което
можеше да се направи в този момент – съблякоха си фланелките и напуснаха терена. На следващия ден момчетата от
техникума се утешиха, след като сборния им отбор от 10-11 клас натупа с 4:0 осмокласниците от ГПЧЕ в контролна
среща. В този мач треньорът Людмил Павлов заложи на по-малките ученици с идеята да обиграе състава си за
предстоящата квалификация за областното първенство и това доведе до загубата, която нямаше особена тежест.
Въпросната среща ще се изиграе на 22 ноември. На тази дата трябваше да играят и учениците от 11 и 12 клас на двете
училища, но след последната драматична загуба УКТЦ отказа правото си на участие. Ще има само една квалификация
в категория 8-10 клас, за която ще ви разкажем в следващия коледен брой.

Баскетболният отбор загуби тежко мача за купата на Община Правец,
но се реваншира с добро представяне на турнира „Росен Бенчев―
По случай празника на Община Правец, сили в мач
за купата на общината премериха баскетболните отбори на
ГПЧЕ и УКТЦ. През последните години баскетболистите
от техникума имат известен превес над гепечарите и този
път не допуснаха изненада, за разлика от последния турнир
за купата на Правец, която бе спечелена от ГПЧЕ.
Гимназистите понесоха тежка загуба с 107:76. Въпреки
загубата през цялото време отборът беше подкрепян от
мажоретния състав от ГПЧЕ, а надеждата за реванш остана,
тъй като предстоеше ежегодният турнир в памет на Росен
Бенчев.
Всяка година в началото на месец ноември се
провежда баскетболният турнир за средношколци в памет
на младия баскетболист Росен Бенчев, организиран от
училището, в което той учеше - ПГТМ "Христо Ботев". В тазгодишното издание взеха участие четири отбора - два от
ПГТМ "Христо Ботев" и двата от Правец – нашия ГПЧЕ и УКТЦ. Поканените отбори от София и Плевен бяха
възпрепятствани да се включат и не взеха участие в състезанието. В първата среща първият отбор на ПГТМ се наложи
трудно - с 90-79 над средношколския шампион на България за тази година - УКТЦ. Във втория мач тимът на ГПЧЕ
"Алеко Константинов" победи втория тим на ПГТМ. Във финалния двубой ПГТМ-1 превъзхождаше нашите момчета,
повечето от които бяха по-малки на години. Така загубихме
финалния мач с 88-66, но се представихме достойно,
заемайки престижното второ място и загатвайки отново за
класата на отбора в категория 8-10 клас. Големите надежди
за успехи през тази година са насочени главно към отбора,
състезаващ се в тази възраст, тъй като там разполагаме с
много добри играчи. На гепечарите им предстои
квалификация за областно първенство и участие на
баскетболния коледен турнир. Нашият екип ще продължава
да ви информира за всичко случващо се около отбора и за
всички изяви и в следващия брой.

Стр. 16

Гимназето

Брой 2

Ноември 2012

Наръчник за оцеляване в училище
Някои сравняват училището с джунглата. Други пък с
абсолютна война. Което и да е по-точно, за да оцелее човек в
нашето... училище... му трябва определен набор умения. Умения,
к о и т о
с е
и з г р а ж д а т
с
г о д и н и т е .
1. Забравете клишетата: Момчетата сме учени цял живот как
трябва да правим път на момичетата, да сме джентълмени и прочие.
При наличието на капка достойнство, това няма да се промени в
ГПЧЕ. При наличието на голяма доза здрав разум, обаче, ще
разберете, че да даваш път на дамите в училище, в което 2/3 от
населението е женско е чиста проба самопрецакване (да, това е
дума.).
2. Да дебнеш плячката: Физика. Ах, сладка физика. Всички се
изправяме пред този предмет и тръпнем в очакване и нерядко
страх. Обаче, за просветените, има една малка истина - стига да сте тихи и послушни, мълчаливи и добрички, в час по
физика няма да бъдете разкъсани на парчета и/или изпечени живи. Вероятно. Може би. Не е 100% сигурно.
3. Храна за лъвовете: Столът - вечната борба за ядене. Съветът е един, при това кратък и точен - с рамото напред и без
угризения, защото иначе остават само огризки (Get it, get it?). Там е същинска борба и само най-силните оцеляват. Или по–
точно ядат. Което и да е от двете.
4. Естествен камуфлаж: Камерите са много готини, да, обаче не е хубаво да им се радваме при бягане от час. Бягането е
неизбежно, за това ето и следния съвет: Слейте се със стените. Станете едно с тях. И си плюйте на петите преди някой
даскал да ви попита накъде сте тръгнали.
5. И, естествено, последният съвет - Никога не се мислете за много по-важни от учителите. Както стоят нещата, те са на
върха на хранителната верига. Правете всичко възможно да избегнете гнева им. Тези монолити на учението най-честно биват
успокоени от величествени предмети като чаша кафе или един хубав вестник.

Лъчезар 12 д

Десетте най- .....
Е май отново сме заедно на страниците на нашето
любимо „Гимназе‖. Днес ще ви „запозная‖ с 10-те
НАЙ-често използвани фрази от учениците.
Изглежда, че първото място заема любимия въпрос
на нетърпеливите „Колко време остава?‖ . Явно
голяма част от тях просто умират от глад, което е и
причината на второ място да е ‗Хайде до стола‖. В
крайна сметка след яденето междучасията свършват и
(тук на дневен ред идва) се налага до прибягването на
фразата, заемаща трето място – „Може ли до
тоалетната?‖. За съжаление и това има своите
последствия и води до една доста често срещана
молба към учителите, а именно ―Може ли да ме
изпитате другия път?‖. Домашните също са един наш
основен проблем. Може би доста често в еуфорията
от края на часа игнорираме думите на учителите или
просто в къщи ни домързява толкова много, че на

следващия ден следва въпроса „Имали сме домашно
ли?‖. Е това бяха челните места в нашата класация.
Надявам се че поне малко съм разнообразил часа ви и
погледът на учителя/ учителката още не се е спрял
на вас (това важи само в случай, че четете
―Гимназето‖през някой учебен час, а на останалите
желая лек и весел ден) ;)

Светимир-12д

Заслугата, за да го има този брой, е на всички тях:
Василена, Цвета, Валя , Лъчезар и Светимир - 12д клас;
Сияна, Ива и Цвети - 12е клас; Монка и Илинка 12а клас;
Борис 10а клас; Анжелика, Даяна и Кристина - 10б клас;
Савина и Рая 9а клас; Адела и Ива 9д клас, Маги — 10д клас
Графичен дизайн и предпечат: Кристиян Даков – 10б клас
С благодарност към всички тях: Т. Йонова

