Брой 3

Декември 2012
Целувка под имела
Когато камбанния звън възвести
Рождеството - светло и свято,
любовта си във теб събуди
от всяка омраза пресята.
Светла огнена свещ запали,
освети смелостта си през мрака,
зная, чудиш се често и ти
дали някой те някъде чака...
Имелът закачен е над прага влюбени двама чака в захлас,
сега ръката си в твоята слагам
и с трепет очаквам светия час ...
Тази нощ запалих свещ...
Тази нощ ще бъда смела...
Тази нощ бъди горещ...
А аз ще чакам целувката си под имела.

Цвети 12 е

***
С падането на първия сняг започна и трескавото
отброяване на оставащите дни до Коледа. Навън всичко
е бяло, а студът ни кара да мечтаем за топли
моменти, сгушени някъде с чаша горещ шоколад. Тези
моменти носят магическия дух на Коледата. И няма
нищо по-добро от това да го споделите с приятели. И
изживяването ще е още по-магическо.

Затова ние от „Гимназето” те призоваваме да внесеш
коледния дух в душата си, ако вече не е там. А защо пък
не украсиш класната си стая заедно с твоите
съученици? Превърнете тези моменти заедно в едно
прекрасно и забавно изживяване, а пък ние ще се
погрижим за това, най-потрудилите се да получат
награди!

Коледа е времето, когато всеки трябва да потърси
А аз пък имам едно питане лично към теб. Какво ще правиш
добротата в себе си и с помощта на мъничко вяра да сбъдне чудеса.
тази Коледа? Ще останеш пред компютъра, гледайки филми и
Да, но Коледният дух липсва, оправдават се някои. Не, той е тук вайкайки се колко много си се поддал на изкушенията на
навсякъде около нас, като се започне от малките снежинки и
празничната трапеза предната вечер... Аз пък имам по-добра идея.
светлинки и се стигне до коледните песни, които се въртят в
Предизвиквам те да подариш щастие. Излез и прегърни непознат,
главата ни. Проблемът на днешните мразовити помисли е
докато го поздравяваш с „Весела Коледа!” или се включи в боя със
следният: Всички търсим вълшебно решение на проблемите си.. но снежни топки на малките дечица от съседния вход. Забавлявай се и
никой не вярва във вълшебството. Никой не вярва в онази малка
усети духа на Коледа! Намери искрицата щастие и я предай на
частица доброта, пръскаща искри от щастие.
другите. Защото не значи ли именно това да правиш добро?!
Василена 12 д

Една по-непозната Коледа
Всички знаем какво е Коледа и какви са традициите.
За това ето някои по-слабо известни и непознати за
нас обичаи.
Ето например поверието за целувката под имела...
От древни времена имелът е считан за вълшебно
растение, обвито в тайнствени истории. Според
поверията то дарява живот и плодородие, използва се
като антиотрова и силен афродизиак. Но от всички истории, разказвани
за имела една от най-красивите е свързана с Коледа.
По традиция на Коледа под рамката на вратата се закача клонка или
венче от имел и всяка двойка, която мине под имела трябва да се целуне в
знак на трайно приятелство или романтично чувство. От ХVІІІ век
датира английското вярване за магическата сила на целувката под

имелово клонче. Вярвало се, че ако някое момиче остане нецелунато в
Коледната вечер, няма да се омъжи през идната година. А ако по някаква
причина клончето имел се запали и изгори, двойките, които са се
целунали под него никога няма да се оженят. Независимо дали вярваме или
не в магическата сила на ритуала, целувката под клончето винаги носи
много веселие в Коледната нощ. Обичаят е характерен за
много от европейските страни и за Канада.
Макар и общ за християните, празникът си има своята
уникална символика, ритуали, традиции и вярвания в
различните държави по света.
Къде и как—разберете на стр. 2
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Име на клуба:
„Да изразя себе си чрез танц”

Ръководител:
Соня Делийска
Брой членове:
20 момичета
Дейност:
От групата девет
момичета
играят
модерни танци. Това е
танцова формация
―INES
Dance”.
Останалите играят
народни хора и танци,
като тук се включват и
част от момичетата от
―INES Dance”

1. Какво Ви стимулира да създадете клуба?
- Нашият клуб започна дейността си миналата година, когато стартира проект
„УСПЕХ‖. За създаването на клуб по танци ме стимулира желанието на момичетата
от ―INES Dance” да танцуват. Оказа се, че желаещите за това не са само те. Групата
доста нарасна. Започнахме да играем и народни танци.
2. Кой измисля хореографиите ви?
- Ние не сме професионалисти. Играем за удоволствие. Да създадем един танц
е изключително трудно. В началото много ми помогнаха Елица Лазарова и Мариета
Василева по отношение на хореографията, за което сме им много благодарни. Сега
вече се справяме сами. На народните танци хореографията си е наша. На модерните
танци – изключително на момичетата. Когато правиш нещо с желание, влагаш много
емоции и чувства, не може да не успееш. И дори да не са на професионално ниво,
изиграните от душа и сърце танци се получават и зареждат момичетата по уникален
начин.
3. Къде да очакваме вашите бъдещи изяви?
- До сега участвахме и ще участваме на всички училищни и общински
мероприятия и програми. Освен това през м.май на момичетата от ―INES Dance”
предстои участие в конкурс по модерни танци в гр.Враца. Миналата учебна година
участвахме за първи път в този конкурс и заехме второто място. Тази година
смятаме твърдо да заявим претенциите си за първо място, което значи много
упоритост и работа.
Много удоволствие и емоции ще ни даряват танците и тази година!

Адела и Ива—9 д

...Една по-непозната Коледа
(продължение от стр. 1)

Коледа през погледа на едно прасе

В Италия вместо коледни елхи,
Ако си мислите, че това е една от тези истории, в излязъл от фермата. А като се върнеше, разказваше
често украсяват малки дървени пирамиди
които
нещо лошо се случва и накрая всичко хиляди невероятни истории. Сладкодумен беше.
с плодове.

магически се нарежда и всички оживяват, се лъжете.
Зима е. Виелицата се промушва под вратата на
В Каракас, столицата на Венецуела, често, в кочината и всички потръпват от студения полъх.
навечерието на Рождество (Navidad), блокират улиците Ние не живеем в една от тези модерните ферми,
за автомобили, за да могат хората да идат на църква и
като у съседите, където събратята ни си имат
отопление през зимата и ги хранят с хубави фуражи.
на … ролeри.
Съвсем не. Мръзнем си по цяла зима и ядем каквото
остане от масата. А дали това ни стига, само ние си
Изкуствен паяк и паяжина често допълват
знаем. С останалите прасета обикновено се
декорацията на коледната елха в Украйна.
разбираме добре. Често се събираме и обсъждаме
Хората тук вярват, че намерената на
времето и хората. Чували сме от тези, които ги
Рождество паяжина носи късмет.
докарват от пазара в града, че имало много други
прасета като нас, но на мен не ми се вярва. Чак пък
много! Къде ще се поберат, като България е толкова
Едно време, начело на традиционната
малка? Трябва да се помисли преди да се говори.
коледна трапеза в Англия била свинската глава,
Иска ми се някой ден да срещна
приготвена с горчица.
някое чуждофермско прасе. Това,
обаче може и да не се случи, защото
Британците пък вярват, че това, което
вече съм на възраст, а пък и кракът
си намислиш докато месиш Коледния
ме боли откакто се помня. Другите
казват, че куцам, но аз такова нещо
пудинг, непременно ще се сбъдне. Но само ако добавяш и
не съм забелязал. Те имат навика да
бъркаш съставките на сладкиша по посока на
си правят лоши шеги. Като тези за
часовниковата стрелка.
Коледа. На всяка Коледа стопаните
взимали по едно прасе и го
В Япония изпращането на червени коледни изяждали. Пълни небивалици, само
картички се смята за признак на лошо възпитание.
малките се плашат от тези истории. Всички много
Причината – обявленията за нечия кончина обичайно са добре знаят, че по Коледа има много сняг и бързо се
стъмва, за това всяка година поне един се загубва.
отпечатани в червено.
Обикновено са младоците, те се имат за най-угоени
и си мислят, че всички женски си мечтаят за тях. Да,
В Норвегия на Бъдни вечер
ама не! Докато се перчат и си вдигат високо главата,
скриват добре всички метли в къщата.
аз си гледам в краката и внимавам къде стъпвам.
Според народното поверие вещиците и
Затова вече шеста Коледа съм си все тук.
злите духове излизат на Бъдни вечер и
По принцип Коледа е любимото ни време от
яхват метлите.
годината. Тогава храната е най-вкусна и всичко
блести и пее. Но преди две години ме сполетя
нещастие. Брат ми, Йордан, беше по-малък от мен.
Но където и да е човек на Коледа няколко
Беше от популярните в кочината и всички искаха да
неща остават непроменени:
са около него. Всичко интересно се случваше около
Йордан, все той беше направил белята или пък беше

усмивките, любовта и,
разбира се,
подаръците.
Изживейте своята
Коледа така, че да я
запомните! : )

Цвети—12 e

Въпреки цялата си ангажираност винаги намираше
време за мен, затова го обичах толкова много. Като
по-красив получаваше повече храна и винаги
отделяше от залъка си за мен. Все ме защитаваше и
се грижеше за мен, а уж аз съм по-големият.
Страхотен беше този Йордан. Та ви разказвах преди
две години на Коледа какво стана. Беше преди обяд
и всички бяхме навън да се поразтъпчем. Брат ми
пак нещо замисляше. Веднага разбрах, като го видях
да заговорничи с приятелите си. Опитваха се да
бъдат дискретни, но както винаги ги разкрих.
Разбира се, си замълчах и си продължих разходката.
Не след дълго се прибрахме заради студа. Вече бях
на вратата на кочината, когато чух
писък. Погледнах назад в уплаха, но
не видях нищо. Вече всички бяха
вътре, но нещо не беше наред.
Редуваха се да ме поглеждат ту
загрижено, ту любопитно. В
погледите им имаше нещо, което не
можех да разчета. Потърсих Йордан
с поглед, но не го видях. Потърсих
го отново, но него го нямаше. Реших, че може пак да
са го взели към града и ще си дойде по-късно. Но
това не стана. Легнах си с надеждата, че на сутринта
ще е тук, но него пак го нямаше. През деня и на
следващия ден също. Мина седмица, а всички ме
гледаха все така странно. И от тогава не сме го
виждали. Никой не коментира случката, но съм
чувал какво си шушукат. Не вярвам, че Йордан се е
загубил, може просто да са го завели в друга ферма,
нали си беше хубавец. Но вече Коледа не е същата,
някак тъжно е без Йордан, дори и храната не е
т о л к о в а
в к у с н а .
– Анжелика Рао – 10 б

Хей, ти! Да, ти!
Знаем, че имаш някакъв талант и сега те призоваваме да го покажеш. Можеш
да рисуваш, да пишеш, да правиш снимки или пък нещо съвсем друго?
Нека “Гимназето” е твоята сцена за изява. Ако има какво да ни покажеш –
очакваме те! А ако не искаш много-много да се знае чие е творението, пусни
ни анонимна поща в “Пощенската кутия” в библиотеката.
Творбите ще бъдат публикувани в рубриката “Вдъхновение”, така че всички
да могат да им се порадват и да им дадат заслуженото внимание.
Така че – не се бави! Покажи ни какво можеш!
Гимназето
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Г-н Адам Медоф
ЖИВЕЕ ВЪВ:
ЛЮБИМ ФИЛМ:

ФЛОРИДА
АПОКАЛИПСИС
СЕГА
МРАЗИ:
РАСИЗЪМ
ОБИЧА:
LOONEY TUNES
ЛЮБИМА ХРАНА: СУШИ И
ХОНГ-КОНГСКО
ДИМ СУ

5. Ами Правец? Харесва ли Ви?
- Харесвам Правец. Много се
различава от Южна Флорида.
Темпото на живот е много побавно, което предоставя
възможност за по-здравословен и
по-тих живот. Също така хората тук
са много дружелюбни с мен.
6. Какво е мнението ви за
училището и учениците?
- Училището и учениците имат
огромен потенциал. Имам
чувството, че ако учениците искат качествено
обучение могат да го получат в това училище,
но трябва да имат желание да стават подобри. Присъствието в клас не е
достатъчно. В училището има учители, които
жертват много за учениците, но мисля, че
учениците не го разбират и оценяват.
Само учениците могат!

1.
Как се озовахте в България?
- Кандидатствах в Американския Корпус на
мира и бях одобрен след дълъг период от
време. Не бях посочил предпочитания за
мястото, на което искам да отида.
Първоначално трябваше да отида в
Субсахарска Африка и психически се бях
настроил да живея в Африка. В последния
момент ме уведомиха, че ще служа в
България.
7. Какъв беше случая с 11ти ‘б’ клас и
тяхната стая? Защо се стигна до сваляне
2.
Имахте ли някакви съмнения за н а
п л а к а т и т е
и м ?
идването си тук и бяхте ли развълнуван? - След консултиране и със съгласието на
- Близо 2 години чаках, за да служа в Корпуса Директора на училището и на техният класен
на мира, затова бях много развълнуван и ръководител и в съответствие с правилника на
нямах абсолютно никакви съмнения.
училището, свалих плакатите им. Плакатите
на рок и поп изпълнители са готини, но те все
3.
Имахте ли някакви очаквания и пак не са подходящи за учебна атмосфера.
бяха
ли
те
о п р а в д а н и ? Няма нито едно училище в света, което да го
- Очаквах единствено България да бъде позволява. По никакъв начин не подпомагат
много различна от Щатите. Бях прав.
обучението и дори пречат на обучението. От
друга страна, постери, които са свързани с
4.
Пътували сте из страната. Бяхте ли учебната програма, са позволени и дори е
впечатлен
или
р а з о ч а р о в а н ? желателно да ги има. Ако учениците искат да
- Изключително съм впечатлен от украсят класната си стая по какъвто и да е
разнообразието на красивата българска начин, могат да го направят със съгласието на
природа и позитивизма на младото класния им ръководител.
поколение.

Паркур.

Изкуството да летиш през града, да
счупиш оковите на физическото и да преминеш всяко
препятствие, независимо от височината.

Модерно е, актуално е. Но какви са корените на
тази дисциплина? Източници сочат години назад, по
време на Първата световна война. Френският
военноморски офицер, Жорж Хербер, обучавал
подчинените си на подобни умения, базирани на опита
му с африкански племена, чийто членове изучавали
подобно изкуство от съвсем малки. Жорж кръстил този
тип тренировка "parcours du combattant". По-късно, Рамон
Бел, последовател на ученията на Хербер, го прекръства
на "le parcours". Той и синът му, Давид, са част от групата

8. Ако можехте да промените нещо в
училището,
какво
би
било
то?
- Бих променил негативното отношение на
някои учениците към училището, към
учителите и спрямо учебния процес. Разбира
се, аз не мога да променя това.
9. Какво е нещото, което ви направи найголямо впечатление? С какво ще
з а п о м н и т е
Б ъ л г а р и я ?
- Има толкова много неща, които обикнах и
никога няма да забравя – хорото, ходенето на
гости, прекрасните колеги. Обаче нещото,
което най-много ме впечатли, са учениците –
тяхната надежда, техните мечти и успехите
им.
10. Какви са плановете ви след
напускането
на
България?
- Ще посетя семейството си в Италия за една
седмица, след което ще се преместя в Прага,
за да добия повече опит в учителската сфера.
Също така мисля да пиша научна фантастика и
да композирам музика. Виждам се като човек,
който живее в Бостън или Ню Йорк след
престоя ми в Европа.
11. Някога бихте ли се върнали тук?
- Да, разбира се. България се превърна в мой
втори дом. Би ми било интересно да видя как
ще се развие България в близкото и далечно
бъдеще.

"Ямакаши" (да, като филма). Давид е човекът, отговорен
за популяризирането на терминът "parkour".
Трениращите паркур следват едно правило стигни от точка А до точка Б, без значение какво стои на
пътя ти. Практикуващите прескачат, покатерват се,
спринтират. Но физическата страна не е всичко в
паркура. Някои го използват, за да преминат през
умствени бариери, не само физически. За други то е
начин да се върнем към това, което ни прави хора придвижването със собствените ни умения. Също така,
официално практикуващите не се състезават, това е нещо
като неписано правило.
Важно е да се отбележи разликата между parkour и
freerunning. Както вече казах, при първото целта е да
стигнеш от точка А до точка Б по най-ефикасният и тих
начин. При второто, обаче, нещата се променят себеизявата е много важна при freerunning-а. Салта,
спектакли, това е главната цел. Надграждане на вече
поставените основи на parkour-ът.
Хората, практикуващи и едната и другата
дисциплина, заслужават огромно уважение, защото това,
което те правят всеки
ден е нещо уникално и
рядко срещано в
технологичната ни
епоха. Те се връщат към
основата,
към
първичното.
Те
завладяват бетонната
джунгла.

Лъчо – 12 д

Интервюто взе Илинка

– 12 а

Специално в следващия
брой на ―Гимназето‖
Зададохме своите въпроси на г-н Румен Гунински,
кмет на община Правец, относно едни от найдискутираните теми в нашето училище. Какво каза
той относно материалната база, плочките и
осветлението в двора, както и плувния басейн и
барчето? В какви насоки общината ще подпомогне
развитието на учениците от гимназията и как ще
бъдат решени споровете между двете училища?
А какво смята госпожа Щерионова за всичко това?
Четете в януарския брой на училищния вестник!

ВАЖНО!!!
Искаш да зарадваш приятно съученик по повод
Коледа? Или просто да пожелаеш на някого
весела ваканция?
Използвай Коледната поща на ГПЧЕ! Оглеждай
се за червената кутия в книжарницата в
училище и пусни в нея картички или подаръци за
всичките си приятели! Ние, верните елфи на
"Гимназето" ще ги предадем вместо теб
на 20 декември, като ги допълним с малко
коледна магия!
ГИМНАЗЕТО

Гимназето
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ГПЧЕ БЕШЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ИЛИ ИНАЧЕ КАЗАНО - КОИ БЯХА
ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НЕПОЗНАТИ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕТО НИ
От 9 до 13 ноември нашата
гимназия бе домакин на
четвъртата работната среща по
проекта “Активни европейски
граждани за устойчиво
развитие”. Нашите нови
приятели от Румъния,
Турция,Германия, Франция и
Италия останаха силно
впечатлени от топлото
посрещане в училище и
атмосферата тук.

Но какво всъщност правят всичките тези
ученици тук?
„На тези работни срещи се
събираме всички участници заедно, за да
обменим опит и да покажем кой какво е
разработил“, поясни Нели Тенева, ръководител на
проекта. Заедно с нея, върху програмата работят
още Мария Христова, Радост Христова, Елеонора
Момчилова, Мария Николова, Марина Георгиева и
Елза Кунова. Групата работи по всички аспекти на
темата „устойчиво развитие”- икономически,
социален, екологичен,
както и практически
п р и м е р и
и
д е й н о с т и .
Още в първия работен ден учениците
посетиха изложбения център на фирмата за
преработка на полимери- „ДАСФ”. Там бе
направена презентация на процеса на обработка
на пластмасата, както и на производство на
различни опаковки
за хранителната
промишленост и фармацията. Във втората
половина от деня представиха едни на други
какво са постигнали досега от задачите по проект.
Неделята пък беше ден за екскурзия.
Чужденците се насладиха на красива българска
природа по пътя към пещерата „Съева дупка”,
докато минаваха през месността „Боаза ”.
Заредени с много енергия от малкото
пътешестие, в понеделник учениците и техните
гости дойдоха на училище, настроени за един

креативен ден. Той започна с посещение на
учебните часове, за да може гостите от 5-те
страни да се запознаят с начина на преподаване
в нашата гимназия. След кратката кафе-пауза
всички участници в проекта се събраха в
актовата зала, за да бъдат разпределени по
групи за различните ателиета, в които щяха да
творят в следващия час. Разпределението стана
чрез цветни листчета, шарени и различни като
различните националности.. Участниците в
ателието по танци се научиха да танцуват
нашумелия напоследък "Gangnam style" танц,
танца на пингвина и българско право хоро. В
ателието по изобразително изкуство черпиха
вдъхновение от нещото, което най-много ги е
впечатлило за изминалите дни, а в другото
ателие по приложни изкуства създаваха красиви
пана от отпадъчни материали. За целта
използваха фолио от капачки, предоставено от
фирмата „ДАСФ” .Ателието по музика беше
подготвило ремикс, в който всеки от куплетите
се пееха на всеки един от езиците-участници в
програмата. Тежката задача се падна на клуба
по театрално изкуство. където "актьорите"
трябваше да намерят общ език, а после да
изиграят съкратен вариант на "Червената
шапчица". След това всички ученици се събраха
отново в актовата зала, за да представят

наученото. И като очевидец мога да кажа, че се
бяха
справили
страхотно

Вечерта дойде ред на специалната
изненада. Под ръководството на госпожа Мария
Николова, наши съученици пресъздадоха
атмосферата на Бъдни вечер и показаха
традиционни български обичаи. Момчетата
влязоха умело в ролята на коледари, а
момичетата показаха магията на народните

„ Децата на Света „
Както най- вероятно знаете, на 4- ти
декември (вторник) беше концертът на
клуб „Децата на Света”. Целта беше
благотворителна - събираха се пари за
гладуващите деца в Африка.

Събраната сума е на стойност 500 лева и в
момента клубът търси възможно най-сигурната
организация, чрез която средствата да достигнат
до правилното място. Обърнали са се към
организация на ООН и в най- скоро време очакват
отговор
Клубът положи огромни усилия, за да бъде
всичко на ниво. Целият концерт беше изпълнен с
толкова енергия, позитивизъм и най- важното вяра. Всички бяха толкова усмихнати и
развълнувани. Нямаше как човек да не
забележи, че наистина са съпричастни към
каузата и искат да помогнат по какъвто и да
било начин.
За себе си мога да кажа само, че
наистина ме разчувстваха и ме накараха да се
замисля върху това, какви щастливци сме
всички ние и как трябва по-често да го
оценяваме.
Това беше един прекрасен концерт и аз
съм изключително радостна, че го посетих и
станах съпричастна към каузата му.

Ива 9 д

танци. Нина и Никола от 10 д клас продължиха да
изумяват публиката с невероятните си гласове,
като пяха песни на всичките 6 езика. Хитът на
вечерта беше ремикс на песента Ma cherie,
където и публиката се включи, като всеки пя на
куплет на всеки един език. Учениците от
професионалните паралелки се бяха погрижили
да изненадат гостите с вкусни български
ястия. "Сега вече сме сигурни, че в Италия ще ни
запомнят с вкусна питка!", тръгна като на
шега... Подхванатото от танцьорите дунавско
хоро, премина в изискано бързо танго,
подхванато от италианците, и съвсем скоро
бариерата падна и всеки се престраши да покани
някой друг на танц, независимо от
националността. А нататък вечерта продължи с
бурни танци в актовата зала , докато госпожа
Щерионова не припомни, че на следващия ден
някои са на училище, а за други ....
...предстои пътуване до София. Гостите имаха
възможност да разгледат столицата с гид, а също
така и столичните молове. Не останаха
разочаровани и от двете! Накупили подаръците,
всички се прибраха и се приготвиха за
прощалната вечер. Никой не може да повярва,
че тези няколко дена отминаха толкова бързо и
неусетно - някъде там, между забавата и
з
а
д
а
ч
и
т
е
.
Равносметката е една - ГПЧЕ за пореден път
доказа своите възможности пред чуждестранни
ученици и затвърди името си на езикова
гимназия. Участниците в проекта няма да
забравят тези няколко дни, прекарани в Правец.
Сега предстои последната среща - тази в Италия
и големия финал на проекта, който всички чакат с
нетърпение.

Василена 12 д
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През
последните няколко
седмици
Екопарламентът в нашето училище имаше
няколко изяви. Това ни накара да се обърнем
към ръководителя —
г-жа Соня Василева,
за да я помолим да сподели с нас най-важното за
работата си в тази насока.
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ВОДА = ЖИВОТ
Опазването на природните ресурси може и да звучи сложно, но
всъщност се оказва интересно...
В „ Екопарламент ГПЧЕ „ участват около 40 ученика,
като основната им дейност е
изработване на
екологични национални и европейски проекти и
участие в кампании, свързани със световния
екологичен календар.
1. Как решихте да създадете този клуб?
Мотивираха ме екологичните катаклизми, които
наблядаваме в последните десет години. А и участието
на младите в екологични дейности ще създаде у тях
еко култура. Тя от своя страна изгражда гражданска
позиция, която пък е пътят към създаване на
граждански общества.
2. До каква степен прилагате еко начина на живот в
своето ежедневие?
Събирам всеки ден отпадъците се разделно и участвам
във всички световни дни свързани с опазването на

околната среда. Участвам също в националната
комисия за
оценяване на проекти на тема ЕСНО и
съм експерт по модул – Екологично образование.
3. Какви са Вашите настоящи и бъдещи проекти?
Завършихме проект на име „ Местен план за
безопасна вода на гр. Правец ‖, а тъкмо преди няколко
дни беше и крайният срок за прeдаване нa „
Мониторинг на питейната вода на община Правец‖
към МОСВ.
В бъдеще ще се заемем с още много проекти, някои,
от които е „ Гражданско общество и местна власт –
партньори за зелен регион ‖. А през април ще
участваме в Еко фест-а заедна с организации от цяла
Софийска област.

Ива и Адела—9 д

За тези от вас, които не са присъствали на изявите, впечатления споделят Цветомила от 10 а и Маги от 10 д
***
На 27 ноември нашият клуб по екология завърши своя
проект „Водите в Община Правец‖, представяйки
презентация пред общински служители, учители и гости
на община Правец. На нашата презентация присъстваха
Ирена Петкова, началник отдел ―Управление на програми
и проекти-екология и туризъм’’ в Администрацията на
Софийска област, Гълъбина Цветанова - главен експерт
„Образование, здравеопазване,социални дейности,спорт и
туризъм’’ в община Правец , Николай Яхов- председател
на Общинския народен съвет а и други. През изминалата
година ние - участниците в Еко парламента, изследвахме
водите в Правец и околните села. Бяхме включили
резултати от пробите, от анализите и снимки, и дадохме
препоръки на общината за опазването на водите. Освен
презентацията за водата, ние представихме още две - за
гората и за подправките и техните лековити свойства. В
крайна сметка проектът ни завърши с успех и нашият
главен ръководител – г-жа Соня Василева беше поканена
в комисията за оценяване и избиране на проекти към
Министерството на образованието.

Цветомила – 10 б

Резултатите бяха подкрепяни и от интересни постери,
а гостите имаха възможността да вникнат в проекта в
Ентусиазираните ученици от СИП „Екология‖, детайли от ефектните брошури. Не липсваха и
водени от г-жа Соня Василева, прекараха цял уикенд подаръци! Отзивите за чудесно свършената работа не
във взимане на проби, провеждане на тестове, останаха по-назад – всички бяха невероятно доволни, а
и несъмнено всеки научи по нещо ново. Позволих си
да попитам една от участничките в проекта – тя самата
потвърди, че не съжалява за отделеното време и че е
научила още много за това как би могла да помогне за
опазването на водата чиста. Посланието на
участниците към всички беше: „ Нека всеки, който не
иска един ден да се води война за вода, да осъзнае, че
трябва да направи и минималното усилие да помогне
за опазването на водата на Земята чиста и годна за
пиене!‖ Аз искам да пия чиста вода и затова ще намеря
начин да бъда полезна – сама на себе си и на всички
други! А вие какво ще предприемете?
***

Маги – 10 д
измерване на pH на водата в района на гр. Правец – помалките села и в самия град.
Водещата идея на проекта, чието мото е „Вода =
живот‖, е да разберем от какво голямо значение е
водата за света и цялото човечество и какво можем да
направим, за да я пазим чиста. Резултатите, твърдо
положителни,
от
направените
тестове,
бяха
представени в изчерпателна презентация пред учители
и ученици от ГПЧЕ, както и пред г-жа Щерионова на
21 ноември в заседателната зала на училището.

НАШАТА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО
МНЕНИЕ В ГПЧЕ ПО ВЪПРОСА ЗА КОЛЕДА :)
Попитахме учениците от 10 б и 8 б класове за тяхното коледно настроение и виждания
и ето какво се получи:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО!!!
Украсихте ли вече класната си
стая? Още не?
Побързайте, защото на 19 –ти
декември трудът, творческото
мислене и нестандартните ви идеи
ще бъдат оценени от комисия.
Ще бъдат излъчени победители—
първо, второ и трето място.
Наградите... Ще разберете :)
Гимназето

1.Най-запомнящия се коледен подарък? - ето и най-интересния или най-често срещан отговор:
Екскурзия до Тайланд / Лондон;
Телефон /лаптоп (най-често);
Пари (странно!);
Играчки;
Всеки подарък е запомнящ се, стига да е от любимия човек.
2. Витае ли вече коледния дух в училище? - Като цяло, към момента – началото на декември,
гепечарите не са заредени от коледния дух. Дано с призива на „Гимназето‖ ги предизвикаме или
променим това.
3. Кой в училище най-много прилича на Дядо Коледа? – Анкетата в 10 б категорично обявява Любо
от 11 б и Лъчо от 12 д за училищните Дядо Коледовци. Мненията в 8 б са доста интересни - според тях
най-много прилича на добрия старец г-н Ради Александров, а също и Стоян Кацарски от 8а :)
4. Склонни ли са учителите да правят коледни промоции – компромиси за ненаписано домашно и
ненаучен урок? -Изглежда и нашите любими учители все още не са обхванати от коледния дух и не са
с к л о н н и
д а
н а п р а в я т
к о м п р о м и с и .
5. По въпроса с украсата на класните стаи - идеи и реализация – пълен крах (поне засега)! Тотална
липса на идеи и желание да се разнообрази ежедневието и да се създаде коледно настроение. Отново се
надяваме нещата да се променят и да имаме участници в конкурса за най-оригинално украсена стая.
Въпросите зададоха Даяна

и Кристина 10б
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1 Декември АНТИСПИН ден
Омръзна ли ви да слушате и четете за това
как се разпространява СПИН или как да се
предпазваме от тази болест? - И на мен. Но
да не забравяме, че може винаги да научим
нещо ново, а и е важно отново да
преговорим как да се предпазваме.
Ето сега малко факти за болестта:
1.
Появява се още през 1979 година,
като в САЩ повечето от случаите са при
хомосексуалистите.
2.
Причината за СПИН е човешки
имунодефицитен вирус (ХИВ), който
инфектира клетката, изграждаща човешкия
организъм.
3.
Между болен и ХИВ-позитивен има
голяма разлика. Когато човек е болен от
СПИН той минава през трите етапа на
болестта. А когато човек е ХИВ-позитивен
той само пренася вируса и може да зарази
други хора.
4.
Болестта ХИВ/СПИН е убила над 33
МИЛИОНА ДУШИ!
5. Котките също страдат и умират от
болестта – има котешки вариант на вируса. Учените правят експерименти за
борба с котешкия СПИН. Те се надяват, че като помогнат на котките да победят
вируса, ще успеят да победят и човешкия. И нещо интересно – при тестовете
учените инжектират в котешка яйцеклетка ген от медуза, която живее в пълна
тъмнина и фосфоресцира (свети в тъмното) – така те правят видими проблемните
гени. Резултатът - котката започва да свети в тъмното.
6. Последни данни за България - към 23.08.2012 са регистрирани 1582 ХИВ
позитивни лица. От началото на годината има 109 нови случая.
7. Чували сте за Фреди Меркюри и това, че е умрял от СПИН. В света на
известните и богатите има не само само чужденци, загубили битката с коварната
болест, има и българи. Ето някои от тях, въпреки
че има спорове и е недоказана диагнозата за
някои от тях:
Андрей Баташов - артист
Георги Парцалев – артист
Емил Чакъров - диригент
Иван Станчев – астролог
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ИЗЛЕКУВАН?
Серопозитивен англичанин е първият човек в света, който
се е излекувал по естествен път от СПИН. Мислите, че е
невъзможно? Ами не е, стига надеждата никога да не
изчезва.
През август 2002, 25-годишният Андрю Стимпсън открива,
че е болен от СПИН. Тъй като болестта на Андрю е била в
начален стадий, той не е приемал никакви лекарства. Година по-късно нови тестове
показват, че вирусът напълно е изчезнал от организма му, въпреки че не е взимал
никакви медикаменти. Лекарите на Стимпсън са категорични, че той наистина е
бил болен от тази коварна болест. Съвсем сигурно е, че не става дума за грешка
при пробите или объркване на медицински картони. Андрю някак си е преборил
болестта и е напълно здрав. Изумително нали???
СПИНът още е наричан „чумата на 20-ти век‖. В началото на 21 век тази
коварна и страшна болест продължава да бъде сериозен проблем пред
човечеството. Но аз силно вярвам, че с напредването на технологиите и
медицината СПИНът няма да бъде нищо повече от една незначителна болест.

ДЕКЕМВРИ – ДЕН НА
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от
Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Тя е
преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави
най-превеждания документ в света.
А ние ви приготвихме един тест, за да ви дадем
възможност сами да прецените доколко наясно сте с този
важен проблем.

Тест за човешките права
Чудил ли си се някога дали си запознат с човешките права, дали ги спазваш и как
би реагирал в някои ситуации? В случай, че отговорът е ―ДА‖, погледни този
малък тест, а дори и да не си наясно с твоите и на другите около теб права, хвърли
му едно око, може пък и да ти се стори интересен!
1.

Какво би направил ако някой не ти даде право да се изкажеш?
а) ще отстояваш това свое право, докато не ти дадат думата;
б) ще се оплачеш на някого, който може да те подкрепи;
в) ще си замълчиш и ще се престориш че нищо не е станало, за да
избегнеш конфликт;
г) смяташ че си никой и че твоето мнение е без стойност.

2.

Какво ще направиш, ако видиш хора да говорят за личния живот
на твой/я приятел/ка зад гърба му/й?
а) веднага ще отидеш, ще прекъснеш разговора и ще защитиш правата
на своя/та приятел/ка;
б) ще ги оставиш да си продължат разговора, но ще идеш да му/й
кажеш;
в) ще се присъединиш към разговора с нещо пикантно;
г) ще подминеш без да обърнеш каквото и да е внимание.

3.

Знаеш ли къде да се оплачеш, ако ти нарушат правата?
а) на правните институции;
б) на родителите си;
в) на някой познат;
г) няма да се оплачеш.

4.

Мислиш ли, че си нарушавал нечии права досега?
а) не, винаги се стремиш да уважаваш правата на другите;
б) само в ситуации, в които мислиш, че е наложително;
в) не те интересува дали ще нарушиш правата на някого, стига да има
полза за теб.
г) нарушаваш правата на другите просто за забавление.

5.

Какво мислиш за делата на Хитлер?
а) категорично си против неговите виждания, защото са в разрез с
твоите;
б) виждаш логика в неговите възгледи, но не симпатизираш на начина,
по който те са реализирани
в) за теб Хитлер е гений и светът трябва да го осъзнае;
г) нямаш мнение.

Не забравяйте-пазете се!!!
Савина – 9 а
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Резултати:
а)- 3 точки
б)- 2 точки
в)- 1 точка
г)- 0 точки
От 0 до 6 точки- Човешките права са пълна загадка за теб. Най- добре се
консултирай с чичко Google и се порови малко.
От 7 до 11 точки- Човешките права не са най-силната ти страна, но въпреки това
имаш някаква малка представа за какво става въпрос.
От 12 до 15 точки- Ти си пример за подражание. Ако продължиш да се развиваш в
тази насока, може да излезне страхотен правист от тебе.

Рая – 9 а

Светимир—12 д

Да се позабавляваме
***
Как изкара Нова година?
- Като подарък...
- ???
- Цялата нощ лежах под елхата...
***
Избери си какво желаеш да ти донесе
Дядо Коледа и му пиши колкото е
възможно по-скоро.
- Вече направих това - отговаря Лили.
- Тъй като желая всичко, изпратих му
каталога.

***
Телефонна анкета на 1 януари
сутринта:
- 2% отговорили с "Да",
- 3% с "Ало",
- останалите 95% се затруднили да
отговорят...

***
"Празнувайте тази Коледа, като за
последно!”
С обич, Маите.

Този брой, с усмивка и настроение, ви поднасят:
Василена, Лъчезар и Светимир - 12д клас;
Сияна, Ива и Цвети - 12е клас; Монка и Илинка 12а клас;
Борис и Цвети -10а клас; Анжелика, Даяна и Кристина - 10б клас;
Савина и Рая 9а клас; Адела и Ива 9д клас, Анджелика, Маги — 10д клас
Графичен дизайн и предпечат: Кристиян Даков – 10б клас
Весели празници на всички: Т. Йонова

Гимназето
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Мария Васова е на 14 години
Родена е на 4 януари 1998 г.
Роден град: Берковица
Треньор - баща и Валентин Васов
Играе за ШК "Берковица 64"

Коя е Мария Васова?
Мария Васова е от най-рано проявилите се български таланти. Под ръководството на баща й тя
тренира и играе от много ранна възраст, като постига сериозни успехи, включително и на
международни турнири. Убедителна шампионка на България до 10 години с резултат 7/7 т.

Тази година Мария отново стана повод България да се гордее с нея! Тя представляваше страната ни на световното първенство
по шах за момичета. Екипът ни я потърси за интервю след големия форум, а тя любезно отговори на нашите въпроси.
Къде се проведе турнирът?
-Турнирът се проведе в град
Марибор,Словения.
Как се чувстваше по време на
турнира?
-Турнирът беше дълъг -11
партии.Чувството е уникално-това все
пак е световно първенство — бориш се
с най-силните, мотивацията за победа
е огромна. Приемам всяка партия сама
за себе си, т.е. дори и да допуснеш
поражение, се изпълваш с още по-

Футболният отбор на ГПЧЕ 8-10 клас
изпраща 2012 год. с трофей във
витрината на гимназията
На 1 и 2 декември се проведе ежегодния футболен
турнир „Млад олимпиец― в град Етрополе. Футболният
отбор на ГПЧЕ в категория 8-10 клас вече беше записал
едно участие през миналата година. Тогава
представянето на тима ни беше задоволително, като в
крайното класиране гепечарите заеха 6-то място от 8
отбора. Тази година с понатрупан опит и сериозни
амбиции за по-добро представяне формацията на
гимназистите отпътува за Етрополе рано сутрнта на 1
декември. Отборът ни откри участието си с първи мач с
отбора на ФК „Германея― -Сапарева баня. Гепечарите не
направиха най-добрия старт, като допуснаха ранен гол,
но с много себераздаване и желание, успяха да обърнат
мача по категоричен начин и срещата завърши с победа
за нашия отбор 3:1. Във втория си мач ГПЧЕ се изправи
срещу гостите от Македония ФК „Златия―. Нашият отбор
се отнесе крайно негостоприемно, а тогава настъпи часът
на капитана на отбора Ивелин Ваков и развихрилия се
Георги Близнашки. Двамата оформиха изключително
добър нападателен тандем и гепечарите отбелязаха
рекордните за турнира 10 гола в един мач. Сред
голмайсторите бяха осмокласника Деян Ивов, Марио
Павлов, Христо Данчев, Борислав Николов и капитана
Ивелин Ваков, а Георги Близнашки смая публиката, като
отбеляза 5 гола! Въпреки явното си надмощие
гимназистите не запазиха вратата си суха и ФК „Златия―

голямо желание за победа за
следващата партия, даваш всичко от
себе си. Понякога играта не ти върви,
допускаш грешка и губиш. Друг път
обаче надиграваш противника си и се
чувстваш удовлетворен от себе си.
Според мен шахматът не е просто една
игра той е изкуство.
Само ти ли беше представител на
България?
-Не, националният отбор се състоеше
от 18 момичета и 18 момчета на

отбеляза 2 гола на отлично представащия се до този
момент Венислав Григоров. На ГПЧЕ им предстоеше
още един мач с изявения фаворит в групата, също
гостуващ тим от Сърбия – ФК „Балкански―. При победа
гепечарите щяха да се класират на финал. Нашите
момчета излязоха крайно мотивирани и след щурмов
старт Ивелин Ваков откри резултата и поведе отбора към
победа, като истински капитан. За съжаление, въпреки
доброто представяне на защитниците Мартин Дилов,
Марио Павлов и Димитър Ганчев, отборът ни допусна

нелеп гол и резултатът в края на първото полувреме беше
изравнен. През втората част футболистите на ФК
„Балкански― демонстрираха отлична физическа
издръжливост и пресираха максимално отбора на ГПЧЕ.
Силите на гепечарите не издържаха дълго и допуснаха
втори гол. Вследствие на опит да изравнят резултата,
след бърза контраатака сръбският отбор заби трети гол и
заслужено се класира за финала. Въреки загубата,
отборът на ГПЧЕ напусна терена с видимо самочувствие,
тъй като по нищо не отстъпваше на професионалната

възраст 8-18 години.
Усещаше ли се спортният дух и
жаждата за победа?
-Да. Преди партия всеки сяда с
жаждата за победа. Конкуренцията е
огромна.
Как се представи ти, доволна ли
си от резултатите си?
-Разделих 14-то място от общо 119
участнички. Доволна съм, но знам, че
винаги има какво още да се желае и
ще работя в тази посока.

футболна школа от Сърбия. На другия ден за бронзовите
медали гепечарите трябваше да се изправят срещу
„Балкан― Ботевград. Нашите момчета превъзхождаха
физически видимо отбора от Ботевград, а комбинацията
от това и натрупаното самочувствие от доброто
представяне до момента, изигра лоша шега на
гимназистите. Момчетата от ГПЧЕ посрещнаха
съперника с мисълта за лека победа, без сериозна
мотивация и мислейки за лесния бронзовия приз. Тази
заблуда дойде като студен душ за гепечарите и те
загубиха от съперника си с 2:0. Въпреки, че отборът се
класира на 4-то място, също беше удостоен с бронзова
купа, както го изискваше регламентът на турнира. Бяха
раздадени и индивидуални награди на най-заслужилите
състезатели в турнира. Престижната индивидуална
награда „НАЙ-ПОЛЕЗЕН СЪСТЕЗАТЕЛ ЗА ОТБОРА
СИ― беше заслужено спечелена от Георги Близнашки.
Той не стана гол-майстор въпреки отбелязаните 6 гола,
но постави рекорда за най-много отбелязани голове в
един мач от един състезател. Друг любопитен рекорд,
който беше поставен в турнира беше дело на отбора на
ГПЧЕ. Нашите момчета отбелязаха най-много голове в
един мач – 10 гола. Победител в турнира „Млад
олимпиец― стана отбора, който отстрани ГПЧЕ – ФК
„Балкански―. На финала сърбите надвиха ПФК „Чавдар―
Етрополе с 5:2. Факт, който в никакъв случай не трябва
да остане подминат е, че нашият тим беше единственият
училищен отбор. Всички други участници бяха футболни
отбори - представители на професионални клубове и
школи. Отборът на ГПЧЕ за пореден път достойно
защити името на училището. Благодарим Ви, момчета!

Въпреки показания характер, отбора по футбол на ГПЧЕ 8-10 клас
загуби квалификацията за областните игри
На 22.11.2012 се проведе мач за квалификация на областното
първенство 8 - 10 клас. 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 с мотив “спортно - технически проблеми”. Впоследствие
те се съгласиха да участват за квалификациите на областното първенство, но
спортната среща ще се проведе през февруари. Квалификациите 8 - 10 клас
се изиграха на стадиона, там отборът на УКТЦ и отборът на ГПЧЕ премериха
сили. Мероприятието започна точно в 13:30 часа. И двата отбора играха
равностойно, но броени минути преди завършването на първото полувреме
УКТЦ отбеляза гол. Впоследствие отборът на ГПЧЕ показа характер и след
кратка почивка между полувремената Борислав Николов отбеляза гол в
противниковата врата. Така резултатът се изравни - 1:1. Нашите момчета
показаха, че имат потенциал, но силите в този мач не им стигнаха за нещо
повече от почетен гол. Минути по- късно умората и невероятния студ си казаха
думата и отборът на УКТЦ, който беше и физически по-издръжливия отбор,
отбеляза два поредни гола преди финала на мача. Отборът на ГПЧЕ с
достойнство прие загубата с резултат 3 - 1 за УКТЦ. Дебютантите в този мач
Румен Георгиев и Борислав Николов се представиха добре, като последния
отбеляза почетното попадение. След края на мача треньорът Людмил Павлов
беше във видимо добро настроение и въпреки загубата и сподели, че с повече
тренировки това поколение футболисти имат отлични перспективи.

Спортната страница подготви Борис 10а клас

Гимназето
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ГПЧЕ — Кулинар
Тиквеник с готови кори

Сарми с кисело зеле и ориз

Необходими продукти:

Необходими продукти:
1 бр. кисела зелка
2 глави лук
1/2 ч.ч. (100 мл) олио
200 г ориз
сол
черен пипер
чубрица

200 гр.
Захар
150 гр.
Орехови ядки
100 мл
Олио
30 гр.
Галета
1/2 пак.
Канела на прах
40 гр. Пудра захар

Как да си го направим:

Тиквата се настъргва на едро ренде и се задушава с малко маргарин
или олио, докато течността се изпари. Прави се плънка от задушената
тиква, смлените орехови ядки, канела, галета и захар. Върху всяка от
корите се слага по малко от плънката и се наръсва с олио. Кората се
навива на руло, а рулото се навива като охлюв и се слага по средата на
тавата. Около първата кора се редят и останалите, направени по същия
начин. Тиквеникът се пече в умерена фурна до златисто оцветяване.
Поднася се наръсен с пудра захар.

Пълнени чушки с боб

Необходими продукти:

Десетина средно големи и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
червени чушки
300 г боб
1 по- голяма глава кромид лук
50 мл олио/ може и повече, ако искате да ви
е по- блажничко/
червен пипер
чубрица
сух джоджен
черен пипер
сол на вкус
брашно за поръсване на чушките и за
потапяне /тяхното запечатване/
малко вода, която ще сипете в тавата, ако
чушките ви са сухи

Джинджифилови меденки
Необходими продукти:
1 и 1/4 ч.ч. захар
1 ч.ч. мед
1/2 ч.ч. масло
1 ч.ч. течна сладкарска сметана по 1
с.л. смлени джинджифил,
кардамон и карамфил
1/2 ч.л. индийско орехче
1 ч.л. канела
1 ч.ч. смлени орехи
5 ч.ч. бяло брашно
10 г бакпулвер корите от 1 лимон и
1 портокал

Как да си го направим:

Разтопеното масло, захарта и медът се загряват на слаб огън,
докато се получи хомогенна смес. Охлажда се, прибавят се
сметаната, подправките, орехите и всичко се разбива, докато
побелее. Прибавя се брашното с бакпулвера, като се оставя
малко от него за разточване. Омесва се гладко тесто, слага се в
найлонов плик и се оставя да отлежи на хладно през нощта.
Тестото се разточва много тънко върху набрашнена повърхност
и се нарязва на формички. Бисквитките се пекат върху намазана
с масло тава или върху хартия за печене не повече от 5 минути
на 200 С. Охлаждат се леко и се отлепят от тавата. Бисквитките
може да се поръсят с различни глазури или украси за сладкиши.
Съхланяват се в тенекиена кутия, като вътре се поставя една
ябълка, разрязана на четири. Готови за консумация след
няколко дни, когато омекнат от ябълките

Време за губене, докато се
пекат курабийките :)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Това, което закачваме на вратата
преди Коледа;
Ястията
на
масата
трябва
да
бъдат ........ на брой;
По Коледа обикновено вали …....;
Коледното дърво;
През зимата децата се пързалят с ...…;
Дядо Коледа трябва да мине през ...…,
за да остави подаръците под елхата;
Всяко малко дете пише коледно ...…
на добрия старец;
Шейната на Дядо Коледа се дърпа
от ...…;
Костюмът на Дядо Коледа е …... на
цвят;
Под елхата децата намират …......;
Децата окачват на камината....…, в
който Дядо Коледа да постави
подаръците им.

Даяна и Кристина — 10б клас

Как да си ги направим:

Разрязват се листата на зелката, като се отсранява твърдата им част.
Запържва се ситно нарязания лук с олиото, прибавя се добре измитият
ориз и малко вода и леко се задушава. Слага се сол, черен пипер и чубрица
на вкус и се сваля от огъня. Със сместа се пълнят зелевите листа, увиват
се добре, нареждат се плътно една до друга в тенджера, чието дъно е
постлано с остатъци от листата или с фолио. Сармите се заливат със сок
от киселото зеле (ако е много кисел, се разрежда с вода), притискат се с
чиния и се варят 1 час на тих огън.

Как да си ги направим:

Сваряваме боба до готовност и го отцеждаме. Хубаво е да
изстине напълно и да го приберем в хладилника поне за 56 часа, за да се стегне добре. Изсипваме част от олиото в
дълбок тиган, слагаме малко сол и запържваме ситно
нарязания лук. Поръсваме го с подправките , разбъркваме
добре и веднага след това изсипваме боба. Запържваме го
за ги нареждаме в намазана с олио тава, тях също ги
помазваме и ги поръсваме с брашънце. Тази процедура я
правим, когато чушките не са сухи. При самото печене от
олиото и брашното кратко при неколкократно бъркане и го
отстраняваме от котлона. Оставяме плънката да изстине и
внимателно пълним чушките. Топим ги в брашно и те
придобиват вкуса на сухите. Изпичаме ги до готовност,
след което ги изваждаме.

Канелени Коледни курабийки
Необходими продукти:

250 г брашно
1/2 ч л сода
1/4 ч л сол
щипка индийско мускатово орехче
115 г масло (стайна температура)
1 яйце
1 жълтък
1 ч л ванилова есенция
1 ч л лимонена или портокалова
кора
175 г захар
2 ч л канела
2 с л пудра захар

Как да си го направим:
Пресявате брашното заедно със содата и солта и мускатовото орехче. Разбивате
маслото със захарта. Добавяте яйцето, жълтъка и кората. Разбивате. Добавяте
брашното и всичко се обърква добре. Купата се покрива и се остава поне за 30
минути в хладилника. През това време се нагрява фурната до 190 С. В малка
чиния (купа) се смесва канелата с пудра захар. С чаена лъжица се взима от
тестото и се оформят топки с диаметър околко 2,5 см. Всяка топка се овалва в
канелената смес. Поставя се върху намазнена тава (или хартия за печене) и леко
се притискат. Пекат се около 15-20 минути или докато краищата не почнат да се
зачервяват. Изваждат се от фурната и се оставят да изстинат.
Вкусотийките ви предлагат Сияна, Ива и Цвети—12 е

