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Новата 2013 година вече започна с бързи темпове . Всяко ново начало е
времето, когато трябва да отправим един бърз поглед към бъдещето, за да
направим кратка равносметка- как стигнахме дотук и какво предстои оттук
нататък.
2013 е годината, в която честваме 150 години от рождението на Алеко
Константинов - патрон на нашата гимназия. Щастливецът и днес ни напомня „Опознай родината, за да я обикнеш.‖ През идната година на някои от нашите
ученици им предстои да вземат решение дали да продължат пътя си извън
страната или да се разпръснат по всичките й краища. На вторите им
пожелаваме да я обикнат напълно. А на другите- много късмет и сила, а също
и не забравяйте, че пътят към Чикаго е дълъг, но има и път назад.
Следващите 12 месеца (вече 11) се очертава да бъдат интересни не само от
гледна точка на начинанията, които всеки от нас ще предприеме и забавните
моменти, които със сигурност ще са безброй, но и от гледна точка на
изненадите, които филмовата и музикалната индустрия са ни приготвили.
Като цяло, що се отнася до кино, 2013 ще бъде годината на филмовите
продължения (―Хобитът‖ 2, ―Талъсъми ООД‖ 2, ―Смърфовете‖ 2, ―Аз,
проклетникът‖ 2) и на завръщането към света на приказките. През 2012 вече
видяхме съвременните екранизации на „Червената шапчица‖ и „Снежанка и
седемте джуджета‖. Сега на големия екран ще видим филми като „Хензел и
Гретел: Ловци на вещици‖ и „Оз‖ великият и могъщият‖.
И нещичко за всички, чиито сърца бият с ритъма на барабани, и вместо
пеперуди, имат китари в стомаха... В началото на лятото стадион „Васил
Левски‖ ще посрещне Rammstein и Bon Jovi- две бележити имена в
музикалната история. Slash пък ще разтърси зала „Фестивална‖ само след
месец! И една новина за женските сърца - Джъстин Тимбърлейк се завръща!
Все емоции, които предвещават невероятни мигове с приятели. А пък за
влюбените има и нещо романтично - кометата , която свети колкото луната на
пълнолуние, ще премине около нашата планета през периода октомвриноември. Вярно, малко ще е студено, но това не пречи за една романтична
вечер под звездите. А пък ако не ви се нрави цялата тази романтика, учените
казват, че ще е видима дори и през деня...
Без значение къде, кога или с кого- 2013 ще е годината на усмивките. И това
зависи само и единствено от нас. Започни от днес- усмихни се!

Василена—12 д
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Г-н Румен
Гунински
няма как да бъдат заместени от асфалт –
това е непрактичен подход според г-н
Гунински - и решение продължава да се
търси.
Известни са ни усилията, които
положи нашият кмет за откриването и
отстраняването на течовете във
водопроводната инсталация на училището.
По този въпрос той прояви лична
загриженост.

На 13 и 14 юли 2012 г. в Търговище се проведе
заседание на
Националното сдружение на Общините. В него участва и кметът на Правец, г-н Румен
Гунински, който е член на Управителния съвет на сдружението и взема участие в
дебатите. Една от основните обсъждани теми е предложението да се увеличат
държавните субсидии за училищата — въпрос, който е много важен за бъдещето на
образованието у нас.

Зад тежката врата, на която със
златни букви пишe ”кмет” ни очакват
отговори на много въпроси. Там се крие
сърцето на града, кипящо от работа. Винаги
загрижен за жителите на Правец, кметът господин Румен Гунински посрещна
репортерите на „Гимназето” с думите: „Дайте
идеите, ние ще ви помогнем в тяхната
реализация!”
Разговорът веднага тръгва в посока
училище, училищните проблеми и това как
се чувстваме ние там. Г-н Гунински със
задоволство отбелязва, че за нашето
училище общината работи по проекти.
Последните успешни са тези, с помощта на
които се ремонтира покрива и са подменени
радиаторите в цялата сграда на училището.
Да, сега в класните стаи е топло и приятно.
Някои от планираните проекти
са
отпаднали, но това не пречи да се търси друг
начин за тяхното реализиране. Найскорошният пример за подкрепата на
общината за материалната база на
училището вече блести (буквално) на третия
етаж. Тоалетните там шокирали г - н
Гунински по време на обиколка в училището
със своята мизерия и липсата на затварящи
се врати. Сега тези тоалетни са в отличен
вид, а всички ученици искат да ползват
огледалата и мивките. „Ще направим и
другите, но постепенно” - обещава кметът.
От проблема с тоалетните, господин
Гунински насочва разговора към счупените
врати на класни стаи и немодернизираните
помещения, в които някои от класовете учат.
И това всъщност, според него, се явява

главния проблем на нашето училище - този
с материалната база. Голяма част от тази
база се ползва от учениците и на двете
училища. Трудно може да бъде изяснено
чия е вината за повредата, когато се случи,
съответно и чия е отговорността за
поправката. Община Правец предлага
решение на проблема - отговорник за
базата,неутрална длъжност, отговаряща и
за двете училища. Това би било възможно в
най-скоро време.
Господин Гунински е доволен от
ремонта и работата на училищната лавка.
Ние, обаче, го осведомихе, че има известно
недоволство от работата на стола. И сега в
края на първия срок, може би е добре да
направим една анкета между учениците за
мнението им по този въпрос.
Следващата „спирка” на кмета е
главният вход, където козирката е в пълна
изправност – шпаклована, боядисана и
осветлението е подменено. На нашия
въпрос за осветяването за останалата част
от двора засега няма отговор. Част от
фоайето е ремонтирана, останалата част
има нужда от пребоядисване, но общината
все още не се е заела с това. От разговора
стана ясно, че в Общината е обсъждан
проблема с разбитите плочки и басейна в
двора, който сигурно само учителите си
спомнят като функциониращ. Ясно е, че за
него бъдеще няма. Затова пък кметът прие
отдавнашната идея на ученици и учители
този басейн да се превърне в сцена, на
която място за изява да могат да намерят
всички ученици. Плочките, за съжаление,

Стигнахме и до темата с изявите. Не е
тайна, че ГПЧЕ крие много таланти из
коридорите и доказателство за това са
невероятните тържества, които се
организират всяка година в актовата зала.
Кметът подкрепя и тази идея, която също
има история в училище - да се използват
танцувалните умения на нашите момичета и
да се съдаде мажоретен състав,
спонсориран от общината. Друг вариант на
лансиране на такова едно начинание е
кандидатстване по програма „Успех”, стига
да се намери подходящ специалист. В УКТЦ
биха могли да сформират духов оркестър и
поле за изява - колкото искаш - училищни и
градски тържества, баскетболни турнири...
Всичко, което трябва да направим е да
проявим инициатива относно дадена идея.
Стига да има желание, творческият живот в
града ни може да бъде издигнат до едно
високо ниво. „Защото имаме този потенциал”
- каза г-н Гунински.
Попитахме г-н кмета за слуховете
около сливането на двете училища и
преобразуването им в СОУ. Не е тайна, че
въпросът е поставен на сесия на Общинския
съвет от съветника Ивайло Джамбазов.
Кметът отрече, че такова нещо предстои да
се случи и добави, че преди да вземе такова
решение първо би се допитал до
ръководството на училищата.
Разделяме се с г-н Гунински и
поглеждаме часовника... Минали са почти
два часа, а в коридора –хора, чакащи и те да
получат нещо от човека зад вратата със
златни букви. Какво получихме ние ли?
Надежда. Надежда, че ГПЧЕ ще продължи
да просперира и да се подобрява,
благодарение на съвместната работа на
двете институции. Стига да се намери кой
да поеме инициативата. Сега бяхме ние,
репортерите на „Гимназето”. Ами утре?
Анжелика 10 б; Василена 12 д;
Илиана 12 а

Гимназето

Брой 4 / Януари 2013

3

Студио ―Алеко‖
Как решихте името на клуба
да е "Алеко"?
Предложението за името дойде
от госпожа Щерионова и на мен ми
допадна. Така се роди театрално
студио " Алеко", а тази година се
казва само студио " Алеко". Все пак
нашата гимназия носи името на
Алеко Канстантинов—Щастливеца.

Име на клуба: студио " Алеко"
Ръководител: Мария Николова
Брой членове: 15+
Дейност: Осмисляне на
свободното време на
учениците към личностни
изяви и творчество.

Какви планирате да бъдат
представителните изяви по
проекта?
Досега минаха две
представителни изяви по проекта.
Миналата година за 30-годишнината
на Гиманазията участницията
представиха драматизация на " Бай
Ганьо‖ - ―Бай Ганьо у Иречек", също
така изиграха и четирите фейлетона
на "Разни хора, разни идеали". През
тази учебна година клубът имаше
досега две изяви - през ноември
посещението на чужденците по
проект "CITACTIFS" и в Коледното
тържество - представиха народния
обичай Коледуване и сурвакаха
общински съветници на община
Правец . Беше изключително

атрактивна импровизацията им.
Всички правчани много им се
радваха, когато видяха истински
коледари да вървят и пеят
коледарски песни в центъра на
Правец.

Какво бихте посъветвали
участниците в клуба Ви?
Участниците в клуба играят с
удоволствие и винаги търсят съвети
дали добре се справят с ролите си,
дали ще бъдат възприети от
публиката, а и аз не мога да се
оплача от тях . Слушат, изпълняват
и най – голямата награда за
усилията им са аплодисментите на
публиката. Участието им в клуба е
само по желание и те наистина
играят с много плам и жар . Когато
те са доволни и аз съм щастлива,
защото съм постигнала целта си ...
Следващата ни изява ще бъде
интересна и ще се състои през м.
май, но засега е тайна.
На всички мои звезди-артисти
пожелавам успешна 2013 година и
повече артистични изяви.

Савина - 9 а

Безопасен интернет
Откъде се роди идеята да
създадете Вашия клуб ?
В нашия свят на XXI век едва ли
някои може да си представи как би
изглеждал живота ни без интернет.
Световната мрежа се превърна в
място за комуникации, работа, бизнес
и развлечения. Интернет обаче крие и
рискове, както за възрастните, така и
за учениците. Затова по инициатива
на Европейската комисия действа
програма „Безопасен интернет‖, която
цели както да образова деца,
родители и учители, така и да им
осигури по-безопасно, полезно и
приятно ползване на световната
мрежа. В България като член на ЕС по
тази програма работят фондации
асоциации, създаден е национален
център за безопасен интернетSafenet.bg. Също така е създадена
гореща интернет-линия за борба с
разпространението на вредно и
незаконно съдържание в българското
Интернет пространство –
http://web112/net

Какво правите в клуба Ви и
използвате ли безопасно
интернета ?
Изработваме и ще разпространим
в нашето училище различни
информационни материали презентации, брошури, плакати,
книгораздели и други.

Има ли бъдеще пред вас и ще
имате ли някакви изяви в
последствие?
На 5 февруари 2013г. десетки
страни от всички континенти ще
отбележат за десети път
международния Ден за безопасен
Интернет. По този повод и ние се
подготвяме да осъществим нашите
представителни изяви.

Рая—9 а

Име на клуба: „Безопасен
интернет”
Ръководител: Нелка Генова
Брой членове : 11
Дейност: Изработване на
информационни материали,
организиране на обучения и
дискусии по проблемите на
безопасния интернет.
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Коледен базар
Дни п реди да настъп и
дългоочакваната коледна ваканция
ние, уч ениц ит е от фирма
‘Unlimited’, под ръководството на
нашата госпожа Стефка
Атанасова, организирахме базар
по слу чай пра зн иците. Ние
приготвихме различни вкусни неща
като например
мъфини, пай,
бананов хляб, баница с късметчета
и много други, които учениците от
ГПЧЕ с радост изкупиха. Не само
учениците от гимназията, но и
други външни хора, които бяха
разбрали за нашия базар, идваха
да си купят от нашите вкусотии.
На базара ние продавахме и
календари, направени от самите
нас и включващи логото на нашата

фирма - ―Дерзай да мечтаеш‖.
Календарите
бяха
в два
дизайна - ―Забележителности в
района‖ и ―Домашни любимци‖.
Други ентусиазирани и дейни
ученици също направиха
свой
базар с много вкусни неща и
също като нас постигнаха успех
в
изк упуването
им.
На тези базари коледният дух
на учениците, а също и учителите,
се усети максимално. Не знам
дали беше заради вкусните сладки
с коледна украса, или защото
всеки знаеше, че остават броени
дни до дългоочакваната от всички
ваканция.
Цветомила—10 а

Коледа в пансиона
маниак, сервитьорка, съдия, ядрен
физик, полицай, пластичен хирург,
психолог, собственик на компания
за милиони долари, фолкпевица,
продавач в бакалия, чистачка и ...

Разбира се Коледа беше
отпразнувана подобаващо и в
общежитието. За поредна година
у ч ен иц ите о т об щежитието
доказаха, че ако има желание да се
направи нещо, то винаги става
добре и постига желания ефект.
Под вещото ръководство на г-жа
Пав лина Л ил ов а уч ен иците
направиха малък спектакъл,
изпълнен с много смях и
положителни емоции.
Първата изненада беше, че
цели двама Дядо Коледовци бяха
навестили пансиона – един от север
и един от юг, всеки със своите
Снежанки. Снежанките от север
бяха момчета и показаха един
много свеж Gangnam style ( в

балетни полички), а снежанките от
юг (м омич ета) п р едставиха
фееричен индийски танц.
След
то в а
професор
Тазобедрев изпита набързо своите
студенти Ахилесов и Клеми, които
както винаги не бяха учили, но
даваха много интересни отговори.
За десерт имаше малка пиеса под
надслов ―Пак ще се срещнем след
10 години‖, в която ученици,
завършили преди 10 години,
разказваха за реализацията си след
гимназията. Оказа се, че учениците
на ГПЧЕ са избрали доста
разнообразни професии – фитнес

багерист, който чака повишение –
да го качат на самосвал. В пиесата
играха главно ученици от 12ти клас,
но имаше и попълнения от 11ти и
10ти клас.
Забавни номинации за
два н а дес е то к ла с н иц ит е б я ха
финалът
на
коледното
представление, а след това имаше
сладки изкушения за всички.
Цвети—12 е
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Коледен дух в сърцата и на сцената
Коледа мина, но новонатрупаният сняг напомня за
празниците сякаш бяха вчера. Празниците, които ГПЧЕ отбеляза
с ежегодния Коледен концерт. Главен организатор отново беше
г-жа Мария Николова, която работи по проект "Успех" с
"Театрално студио Алеко", а за празничната украса се погрижи
клуб "Сръчни ръце" с ръководител г-жа Меглена Вичева.
Присъстващите имаха възможността да се насладят на
една невероятна програма, съчетаваща в себе си както модерни
танци, така и традиционни изпълнения; както музикални изяви,
така и актьорски умения.
Водещи на тържеството бяха Иван и Доротея от 12-ти "б"
клас, които с усмивки обявяваха изпълненията, едно от друго
по -добри.
Тържеството започна с традиционното
"коледуване" на коледарите от 11-ти "а" и 12-ти
"б" клас. Последваха няколко музикални
изпълнения, сред които "Тиха нощ" в изпълнение
на Василена от 8-ми клас и "Last Christmas" в
изпълнение на Нина. 12-ти "а" клас пък ни
върнаха в детството с "Тихо се сипе първия
сняг", но май си забравиха текста и решиха да
замажат положението с нашумелия Gangnam
Style. Шегувам се, какво замазване? Танцът
беше много добре замислен и перфектно
изигран, поздравления! Така те сложиха и
начало на танците. След тях последваха
оригиналния танц на чорапогащниците и танц на
"Ръце", както и латино танц.
Оригинално и атрактивно беше
изпълнението на Митко от 12 б, както и костюмът
му. Неговите демонстрации на бойни техники
взривиха залата!
Нас, тийнейджърите, в модерните неща ни бива, но на
коледното тържество се доказа, че и традиционните неща
умеем благодарение на г-жа Соня Делийска. Нейните
възпитаници по проект "Успех" изиграха пирински мъжки танц,
добруджански женски танц, а INES Dance отново ни зарадваха с
чудесното си изпълнение. Появиха се и гласът на ГПЧЕ Никола
и Светли от 10 д, които изпълниха "Aint no sunshine".
Не може само песни и танци обаче. На тържеството също така
бяха обявени имената на победителите в коледната олимпиада
по математика, както и заслужилите спортисти от гимназията.
За снимков материал може да се обръщате към клуб
"Фотография", защото те заснеха всичко по проект "Успех" с
ръководител г-жа Ваня Димова.
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Г-жа Даринка Цонкова
Как избрахте да станете
учителка в нашето училище?
„Изборът ми да стана учителка
в
ГПЧЕ „Алеко Константинов‖
беше просто дело на съдбата.
Една случайна среща с г-жа
Величка Йорданова, малко
покъсно и с г-жа Иванка Димова, ми
показа пътя. В тяхно лице видях
много мили и добронамерени
колеги. Пак по някакво стечение
на обстоятелствата преди много
години се запознах с г-жа Гечева.
И ето, аз познавах вече екипа, с
който щях да работя. От друга
страна
много
исках
да
продъ лжа
да
п р а к т ик у в а м
любимата си професия. Учениците
могат
много да ме ядосат, а в
следващ момент много да ме
трогнат. Търся положителното в
младите хора
и
се зареждам
с оптимизъм в тяхно присъствие.
И не на последно място върху
моя избор повлия и фактът, че за
Езиковата гимназия в Правец съм
чувала само положителни неща–
висока оценка на обучението по
чужди езици и най–вече голямото
желание, с което тук се изучава
немски
е з ик .
Ж е л а н ия
и
възможности съвпадаха и аз реших
да приема това предизвикателство.
Къде учихте като дете?
До седми клас съм учила в
родния си град Мездра. След това
продължих образованието си в
Гимназията с преподаване на
немски език в град Монтана.
Особена благодарност тая в
сърцето си към моя баща, който
тогава ми посочи този път и
винаги с най–мили чувства си
спомням за моята гимназия.
Харесвате ли града? И как
се справяте на ново място?
Правец е едно много красиво,
спокойно градче. Изключително
красиво е тук. Дали величествените
скали край Враца или гористите

хълмове около Правец – винаги се
възхищавам на планината, търся в
нея нещо, което да ме пленява и го
намирам. Търся го и в хората…
Но харесването не е само това,
което виждаме. За да харесаш
нещо, трябва според мен да го
преживееш и да го почувстваш. А
аз за тези четири месеца още не
съм успяла истински да почувствам
града и най-вече неговите хора.
Що се касае до това, как се
справям, бих могла вече посмело да кажа – справям се и
се
старая
наистина
да
се
справям добре. Всяка трудност,
изпречила се на пътя ми, ми
дава нови сили. Благодаря много
на колегите, благодаря много и на
учениците, с които работя.
Как успявате да сте винаги
така усмихната?

Име:

То з и
въ п р о с
доста
ме
развълнува. Старая се да се
усмихвам и с радост разбирам, че
успявам, въпреки всичките негоди и
трагедии, които ми е поднасял
животът. Не смятам обаче, че
моите ученици имат някаква вина
за това. Те очакват от мен усмивка
(казвали са ми го) и добра дума –
какво по ценно от това. Моят девиз
е „Върши с удоволствие това, което
и така и иначе трябва да вършиш‖.
Учителската професия е много
трудна, повярвайте ми, но с
усмивка можем да внесем малко
радост в ежедневието ни.

Зодия:

Къде от празнувахт е
празниците?

Как ли бих могла да отговоря?
Не
мисля, че искам да правя
такова нещо. Искам да искам да
живея в Правец, иска ми се да
изживея това населено място с
всички странности на едно ново
за
мен
място, с всичките
различия, с всичките „непознати‖ и
познати за мен ситуации.
А в Мездра се прибирам всеки
път, в уюта на моя дом, сред
моите близки и приятели.

Коледа
празнувах в тесен
семеен кръг, като се стараех да
спазя традициите, които съм
научила най-вече от моите баби.
Домът ми беше украсен и така не
липсваше коледно настроение.
Докато за Нова година се оформи
голяма и шумна компания.

от

Какво
бихте
пренесли
родния си град тук?

Даринка Цонкова

Живее в: Мездра
Овен

О бича:
Честността,
толерантността, красотата във
взаимоотношенията и хубавата
музика на Щраус – оркестър на
Андре Рио
М ра з и:
Л иц емер ието ,
високомерието, безотговорността и
ЧАЛГАТА
Любима
Шафак

книга: „Любов‖ - Елиф

Любима храна: Всичко направено с
любов и фантазия

Даяна и Кристина—10 б
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Зорбинг –
спортът от друго измерение

Бясната глобализация, на която
сме свидетели през последните
десетилетия, даде своя безспорен
отпечатък и върху екстремните
спортове. Най-добрият пример за
това е огромната сфера, изработена
от специален полимер и известна с
името Зорб. Кълбото е с диаметър
3,2 метра, а във вътрешността му
има камера,
в
която влиза
пасажерът, който се нарича
зорбонавт.
Този нов екстремен
спорт, който за кратко време успя
да събере доста почитатели по
света, вече се практикува и у нас.
Макар и все още да не е чак толкова
известен, зорбингът се радва на
почитатели и тук в България.
Бащата на зорба
Зорбът е измислен от
френския инженер Жил Еберсол.
Рождението на прозрачната сфера
става през 1973 г., когато Еберсол
изобретя ва
и
п а т ен т ов а
пластмасова прозрачна сфера,
предназначена за спускане на
човека по хълмове и други
възвишения. Любопитен за мнозина
факт е, че шлюзът през който влиза
зорбонавтът, се закопчава с цип.
Седем години след създаването на
зорба неговият изобретател внася
и първите промени. През 1980 г.
френският инженер увеличава
диаметъра на сферата и тя става 4

метра. Следващата промяна
настъпва през 1985 г., когато все
още малцината почитатели на
зорбинга ползват сфера с
диаметър 6 метра. Именно в такава
сфера Жил Еберсол се спуска от 10
-метров водопад, след което и от 3
776 м. надморска височина от
Фуджияма в Япония. Може да се
каже, че конструкцията на топката
претърпява промени всяка година.
Чр е з
мн о ж ес тв о
о п ити
е
установено, че най-добрият
материал за изработване на
кълбото е поливинилхлоридът.
Изчислен е и оптималният размер
на кълбото – 3 метра и 20
сантиметра.
Зорбинг
Както вече казах, зорбът се
изработва от специален полимер,
който издържа на температура до
минус 50 С. Прозрачната сфера е
подходяща за спускане по снега от
склонове, по трева, по пясъчно
възвишение или по леда в студено
време. Най-доброто, което може да
се каже за зорбинга е, че той
винаги е безопасен. Зорбонавтите,
както се наричат почитателите на
този нов за България екстремен
спорт, влизат в огромното
прозрачно кълбо, което има 1000
вътрешни камери, напълнени с
въздух под слабо налягане. Обемът
на сферата е около 13 кубични
метра. В стандартните случаи
сферата се търкулва по трасе,
дълго около 150 метра, като в края
на ―пистата‖ е желателно кълбото
да пада от 4-метрова височина в
езеро или друг воден басейн.
Зорбът може да се търкули по 50градусови и дори по-стръмни
склонове. Скоростта, с която се
движи зорбонавтът, е между 40 и
90 км./ч. Човекът в топката може да

избира как да застане – в седнало
или
легнало
п олож ени е.
Задължително се завързва с
колани. После външен човек бута
топката и тя започва да се търкаля,
докато зорбонавтът губи чувството
си за гравитация и се забавлява.
Любителите на изобретението на
Жил Еберсол определят спускането
със зорб като нещо средно между
влакчето
на
уж асите
и
безтегловността на космическите
караб.
Известни в България локации
за зорбинг са пистата над първата
станция на лифта в Сопот, Бонсови
поляни над лифта на Симеоново в
София и Белоградчик. Едно спускане
струва 10-15 лева (5-7 евро). Друго
място за зорбинг в София е зорб
арената на Paintball Sofia, която се
намира в столичният комплекс "Овча
купел", точно на разклона ул.
Обиколна (Пазара) с Oколовръстния
път.
Така че, ако имате възможност,
стягайте багажа и дим да ви няма
към най-близката писта за зорбинг!
Пъхнете се в огромната сфера и се
затъркаляйте към нови екстремни
у с е щ а н ия !
Забавлението
и
адреналинът са гарантирани!
Цвети—12 е
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Из дневника на един
оцелял след Апокалипсиса:
Декември 21, 2012

***
Светът е мрачен и жесток,
светът е пълен с отрова,
свят на подлост и порок –
вързал ни е сякаш в окова.
Над нас надвиснал облак
буреносен,
носещ само болка и сълзи
обрича ни на мъка и ни носи
по бурните, солените вълни.

За правда някой все се моли,
за правда, но дали е чут,
връзва ни светът със своите
окови,
храни се с човешката ни плът.
09.10.2012
Монка – 12 а

„И така, ето че дойде началото на Края.‖ –
това е заглавието, което прочетох в сутрешния
вестник . Толкова много слушах за Деня на
истината, Деня на Страшния съд, Края на
света, Апокалипсиса – както искате го наречете,
че престанах да обръщам внимание на
коментарите. Дотолкова бях отегчена от цялата
тази шумотевица, че съвсем щях да забравя, ако
не беше вестникът. Денят си беше като всеки
друг зимен ден – студен и снежен, нямаше нищо
необикновено. Така и не усетих тръпката и
страха от това, че може днес да е последният ми
ден. Не изпитвах нужда да направя нищо щуро и
незабравимо или пък да прекарам целия ден с
близките си. И така до обяд.
Бях чела някъде, че самият Апокалипсис
ще настъпи някъде между 12:30 и 13:30. Бях на
път към фитнес залата, когато погледнах
часовника и всичко в мен се преобърна. Беше
12:32. В този момент всичко, което бях чула и
прочела се превърна в най-големият ми страх.
Започнах да поглеждам към часовника на всеки
няколко минути. Времето течеше по-бавно от
всякога. Евентуално един и половина мина и
нищо не се случи, но денят още не бе свършил.
Реших, че ако това ще е последното ми
посещение във фитнеса трябва да се постарая
извънредно. Прекарах два пъти повече време от
обикновено и държа да ви кажа, че параноята е
страшно нещо . Веднъж обземе ли те – обречен
си!
И така, прекарах целия следобед със
семейството си. Привечер проведох няколко
телефонни разговора и организирах излизане с
приятелите си. Докато пътувах, ми хрумна идея.
Може би най-лудата идея на света, но веднага я
споделих с приятелите си и и тя взе, че им
хареса. В България беше 17:00, което
означаваше, че в Лас Вегас е 7 сутринта. С
полет средно 12 часа щяхме да пристигнем в 7
вечерта. Така че се качихме на първия възможен
самолет. Бях обсебена от идеята, че краят
наближава и отчаяно се нуждаех от още малко
време да усетя вкуса на живота. Цялото
приключение се случи толкова бързо, че още ми
е като на кинолента в съзнанието.
Следващата сутрин обаче си я спомням
кристално ясно. Събудих се в хотелската стая.
Точно така -събудих се! И всичко си беше наред.
Земята продължаваше да се върти и светът си
беше все същият. Само моят свят се беше
преобърнал с краката нагоре за по-малко от 24
часа. Имах ужасна мускулна треска, намирах се
на другия край на света и джобът ми беше
олекнал значително. На това му казвам аз ―края
на света‖!

Анжелика — 10 б
Нарисува: Мариялуиза — 9 а
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ФЕНТЪЗИ
Обичахте ли като
малки да четете
‘вълшебни приказки’,
които да развиват
вашата фантазия?
Е, ако отговорът ви е
‘да’, то най-вероятно
сега, като пораснали
хора, сте фен на
фентъзи литература.

Фентъзи-то пренася своите
читатели в един друг свят на
чудатости. Къде другаде може да
срещнете вещици и вещери, вампири и
зооморфи, феи и други летящи
същества?!
Нашумял в последните години,
този стил всъщност датира още от
древността. Тогава под формата на
митове и легенди са представени
същества с различни аномалии и
събития, които са малко вероятни. Но
хората вярвали във всички тези чудеса
и просто ги описвали.
Днес може вярата да не е тъй
силна, но интерес към фентъзи-то не
липсва. Сюжетът на повечето творби
от този жанр е толкова вълнуващ, че
историята се разпростира в поредица
от книги. Основателят на фентъзи-то
Дж. Р. Р. Толкин написва своят роман
‗Хобитът‘, но има нужда да продължи
историята в трилогия ‗Властелинът на
пръстените‘. Днес поредицата е
световен хит, радващ се на стотици
хиляди фенове, които препрочитат
книгите или гледат екранизацията им
отново и отново. Друга поредица,
оказала огромно влияние на нашата
култура, е ‗Междузвездни войни‘. Това
фентъзи се нарежда на трето място в
класацията на най-печеливши
филмови поредици. А челното място в
тази класация, без съмнение, оглавява
‗Хари Потър‘. С тази си поредица
Джоан Роулинг се превръща в един от
най-широко превежданите автори в
историята на литературата. и на
всички времена.

Хари Потър пък заедно с
неговите приятели Рон и Хърмаяни
стават любимите ни герои и
заставаме на негова страна в битката
срещу Лорд Вoлдемор (убиецът на
родителите му). Като пример за
фентъзи, примесено с любовна
тематика, можем да дадем ‗Здрач‘.
Авторката Стефани Майър
определено знае как да задържи дъха
на своите читатели.
Други интригуващи книги от този
жанр са ‗Отровно изследване‘, ‗Под
небивалото небе‘, ‗Аз, вещицата‘ ,
‗Вещерът‘ , ‗Хекс Хол‘ , ‗Обсебване‘.
Всъщост можем да изброяваме доста
дълго време.
Не трябва обаче да се пропусне
да споменем и вероятно найголямата сензация във фентъзи
сферата тези дни - поредицата
‗Игрите на глада‘. По първата част
вече е създаден и филм, който не
трябва да се пропуска. Около
екранизацията ‗Хобит‘ напоследък
също се вдига много шум. Но ние сме
пленени от филма ‗Снежанка и
ловецът‘. Този нов поглед върху
баналната вече приказка ще ви
развълнува. А и да си признаем
актьорите са особено секси(Кристен
Стюърт, Чарлииз Терон, Крис
Хемсуърт, Сам Кафлин).
Четете книги! Гледайте филми!
И ‘нека силата бъде с вас’!

Ади и Ива - 9д
Нарисуваха :
Лъчо 12 д и Ива 12 е
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

1. Никога не изключвайте Firewall-а
на компютъра си. Въпреки че много
хора го смятат за безполезен,
понякога той върши добра работа.
Ако в и пр ечи да за н ещо
(компютърна игра или други
п р о г р а м и) п р о с то й д а й т е
„персонално‖ разрешение.
2. Н е с и п о з в о л я в а й т е д а
с ър фира те б ез а н тив иру сн а
програма, все пак тя е основната ви
защита срещу вируси. Аз лично бих
ви препоръчал да използвате Avast
или Kaspersky. Avast е сравнително
лека антивирусна и ви осигурява
доста добра защита от вируси и
какви ли не други гадинки. Kaspersky от друга страна ще може да
поизмъчи компютъра ви, ако не е
особено мощен, но пък с него може
да с е чу вс твате в п ъ лн а
безопасност.

Здравейте, отново! На 5 февруари
2013г. – за десети път се отбелязва
международния ден за безопасно
сърфиране в нета. Така че този път
ще ви занимавам с това — за някои
може би по- безинтересно, но пък със
сигурност ще бъде полезно. Всички
използваме интернет (изненадващо,
нали?) и точно поради това смятам
че ще бъде хубаво да имате няколко
неща наум докато браузвате. В
случай, че някое от тях вече ви е
познато, пробвайте да намерите
поне малко търпение в себе си да
дочетете и останалите.
3. Не влизайте в подозрителни
сайтове.. Как да ги познаете? Найлесно става след като влезете, така
че по- скоро съветът трябва да е да се
махнете на секундата от сайт, на
който нямате доверие. Тук е и
моментът да ви кажа едно друго
предимство на най- новата версия на
Avast. Тя има функцията WebRep,
която ви представя оценка на другите
потребители на Avast за този сайт.
4. Ако ви се появи някой add докато си
браузвате от типа „Честито вие сте
999999 потребител на този сайт и
печелите смартфон‖, просто го
затворете или го игнорирайте, ако ви
позволява.

5. Не давайте личните си данни
навякъде, където ви ги поискат за
регистрация. Дори и сайтове от
рода на Facebook.com. abv.bg,
data.bg могат да бъдат жертва на
хакери.
6. Не отваряйте линкове, които ви
пращат приятели по Facebook или
където и да е ако съобщението ви
изглежда подозрително. По- добре
попитайте дали той/ тя ви го е
изпратил/а или е най- обикновен и
досаден спам.
7. Ако не сте чували лекцията за
зпознанствата в интернет, просто
попитайте родителите си или
г леда йте ня коя н о вин а рс к а
емисия, няма как да я пропуснете.
С две думи—бъдете внимателни!
Светимир—12 д

21-ВИ ЯНУАРИ – ДЕН НА ПРЕГРЪДКАТА <3
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ТОЗИ ВЪЛШЕБЕН ДЕН
Първоначално денят на
прегръдката бил специален празник
само за Американската армия. Но
понеже Кевин Заборни (този, който
през 1986г. измисля празника,
[БЛАГОДАРИМ ТИ, КЕВИН!] ) е бил
пич, решил, че 21 януари ще стане
международен ден на прегръдката,
чиято идея е хората да бъдат
емоционални и публично, и на
всички хора по света било
разрешено да го празнуват.
Но защо Кевин е избрал точно 21

като дата? Счита се, че точно на 21-ви
емоционалното ни ниво е най-ниско –
понеже е междинна точка между
Коледа и Свети Валентин (преброих
дните, така е!). Проучвания показват,
че този ден допринася за психичното
и физическото ни развитие – кара ни
да показваме повече любов на близки
и приятели, да бъдем добросърдечни
и да свикнем да даваме, не само да
взимаме. Когато се докосваме почесто до някого за по-дълго време
или прекараме следобяд с любимия
човек, хванати за ръце, това
намалява рисковете да се разболеем
от сърдечни болести, също ни
имунизира срещу стреса.
Абсолютно приятен и лесен
за празнуване ден – единственото
нещо, което трябва да правите, е да
давате по една яка, за предпочитане
дъъъълга прегръдка на приятелите си
и хората, които обичате... където и да
ги срещнете.

Една прекрасна възможност
да прегърнете момчето или
момичето, което...така...харесвате.
:D Аз лично ще се възползвам на
макс – ще раздавам прегръдки
наред!
Пожелавам ви прекрасен ден
на прегръдката и нека раздаването
на прегръдки започнеееее <3

Маги 10 д

Коледен турнир по волейбол в ГПЧЕ ,,Алеко Константинов”

Един от най-любимите спортове
на учениците в нашето училище е
волейболът. Неслучайно УКТЦ найредовно си патят, когато играят срещу
нашия отбор. Поради голямото желание
на учениците бе организиран турнир по
волейбол, който се проведе през
декември.
Участие взеха 9-тите, 11тите и 12-тите класове. При 9-тите

класове интересът не беше чак толкова
голям и участие взеха само 2 отбора 9ти а и 9ти д клас. Победител стана 9-ти а
клас. По мнение на г-жа Йонка Ценева
изключително добре се представи
Кристиян от 9-ти а клас. При поголемите състезанието беше значително
по-оспорвано. Във випуска на 11-тите
класове участие взеха 3 паралелки - 11ти а, 11-ти д и 11-ти е клас.
Дв уб оит е бя ха д ост а
равностойни, като до последно не се
знаеше кой ще бъде победителят. В
крайна сметка 11-ти а се поздравиха с
крайната победа. За победителите с
много добри изяви се отличи Преслав.
Кулминацията на турнира бяха
двубоите между 12-тите класове. Там
зарядът беше най-голям и съответно
емоциите бяха много повече. Срещите

бяха доста равностойни, което направи
турнира много интересен. В крайна
сметка финалът беше между 12-ти б и 12
-ти е клас. 12-ти б клас взе крайната
победа след много добри изяви на
близнаците Иванил и Станимир
Димитрови. От 12-ти е клас се отличиха
Николай и Валентин. Предстои
големият финал между 11-ти а и 12-ти б
клас.
Успоредно с коледния турнир
се проведе контрола между отборите
на ГПЧЕ и УКТЦ, като нашите момчета
спечелиха двубоя с 3-1 гейма.
Очак вайт е н ов ини за
развръзката около зрелищния двубой
между отборите на 11а и 12б клас!
Илия - 11 д

Правец – домакин на ученическите футболни игри през 2013
На 22 януари започва
подготовката на футболния отбор на
ГПЧЕ. Това не е нещо необичайно, но
предстоящият сезон е изключително
важен за представителният ни тим.
Промяна в наредбата на ученическите
игри дава уникалния шанс на
футболистите ни да постигнат
исторически успех за ГПЧЕ. От тази
година във всеки един отбор нямат
право да участват повече от двама
картотекирани състезатели. Иначе
казано, ученици, които играят в
о р г а н из и р а н ш а м п и о н а т и л и
първенство, няма да имат право да
участват в ученическите отбори или
поне не повече от двама. За нашия
отбор това е изключителен шанс,
защото всяка година отборът, който ни
елиминара, е школата на Христо
Стоичков, чиито ученици учат в СОУ
„Христо Ясенов“ гр. Етрополе. Тази
година те няма да имат право да
участват. Преди 2 години гепечарите
завършиха 5:5 с тях и бяха на крачка от
това да ги елиминират. Тази година
няма да бъде изненада, ако се случи,
защото професиналните състезатели
няма да имат право на участие. Освен
благоприятната за ГПЧЕ промяна в
правилата има и друга причина да се
надяваме, че нашите момчета ще

постигнат феноменален успех.
Причината е, че гр. Правец ще се
кандидатира за домакин на финалната
фаза на ученическото републиканско
първенство. Това означава, че каквото и
да е класирането на футболният ни
отбор в предварителните кръгове, дори
и да отпаднем, пак ще бъдем участници
във финалната фаза. Правото ще ни
бъде дадено само, ако града бъде
избран за домакин на игрите. Това ще
стане ясно в началото на месец март.
Ако това се случи, през май ще мерим
сили само с 5 отбора, разпределени в 2
групи, в едната от които ще бъдем
поставени и ние. Този отбор на ГПЧЕ е
изграждан и сработен през последните
2 години и сега е последният шанс за
момчетата да постигнат исторически
успех за училището и за себе си.
Всичко изглежда прекрасно,
но преди това ГПЧЕ трябва да направи
най-важната си крачка – да елиминира
отбора на УКТЦ. Мачът с градския
съперник ще се изиграе в началото на
февруари. Между отборите на ГПЧЕ и
УКТЦ във възрастова група 11-12 клас
гепечарите имат само победи, откакто
Людмил Павлов води отбора, като
последните четири мача завършват по
катастрофален начин за УКТЦ – 6:0,
6:2, 8:1 и 4:0.

И отново волейбол...
Днес, 17.01.13 г. се проведе
приятелски волейболен мач между
училищния волейболен отбор на
ГПЧЕ и група любители, събрана от
педагогическия съветник Людмил
Павлов или по-ясно казано
аматьорите се изправиха срещу
професионалистите.
В отбора на г-н Павлов се
включиха: Пламен от 12 „В‖ клас,
Митко от 12 „Г‖ клас, Цветомир от 12
„Д‖ клас, Велина, Георги, Иляна,
Радостин и Стефан – всички от 12 „А‖
клас.
В отбора на професионалистите
н я ма ш е и з н е н а д и и б я х а в
традиц ионната си селек ц ия :
близнаците Станимир и Иванил,
Найден от 10 „Д‖ клас, Кристиян от 9
„А‖ клас, Николай от 12 „Е‖ клас и
Преслав от 10 „А‖ клас.
(продължава на 12 стр.)

Гимназето

Бр. 4 / Януари 2013

12

СКЪПИ ГЕПЕЧАРИ,
съвсем скоро във въздуха ще
замирише на любов и всички
ще започнем да виждаме
сърчица, обикалящи около
главите ни като при добре
познатата емотиконка в
скайп. Причината е добре
известна – Свети Валентин.

Този брой, с надежда и пожелание за успешна година, подготвиха:
Василена, Лъчезар и Светимир - 12 д ;
Сияна, Ива и Цвети - 12 е ;
Монка и Илинка 12 а ;
Борис и Цвети -10 а ;
Маги — 10 д
Анжелика, Даяна и Кристина - 10 б ;
Савина, Рая и Мариялуиза - 9
а;
Адела и Ива 9д ;
Илия—11 д;
Борислав—8 б
Графичен дизайн : Кристиян Даков – 10 б
С благодарност към г-жа И. Димова, Анджелика и Маги от 10 д за
снимковия материал
С благодарност към г-жа Маринка Иванова за окончателната
редакция на броя
Т. Йонова

(... продължение от 11 стр.)

Първият гейм бе заслужено
спечелен от училищния ни отбор:
25:19 въпреки достойния за
уважение отпор на новобранците.
По време на втория гейм
нещата не се промениха и двата
отбора се представиха на ниво и
зарадваха с добра игра събралите
се
с к а н д ир а щи
фен о в е.
Начинаещият
отбор
пое
водачеството в началото, но това
не продължи за дълго. Вторият

гейм отново бе спечелен от
училищния отбор - 25:18.
Това не наруши духа на
играта. Всички играчи запазиха
ентусиазма си. По време на третия
гейм очевидно възгорделият се от
двете победи отбор подцени своя
опонент, което им изигра лоша
шега и те загубиха с резултат от
20:25 .
Четвъртият гейм започна с
водачество от страна на училищния
отбор, което се запази до края на
мача. Явно бяха си взели поука, че
не трябва да подценяват съперника
си. Те спечелиха гейма, раздавайки
се на сто процента и оформяйки
крайното 25:13.
В крайна сметка това се оказа
много зрелищна среща, въпреки
категоричния резултат. За жалост
това мероприятие не успя да
привлече голяма публика, но за
сметка на това всички 20-тина фена,
които дойдоха, бяха много

Затова и тази година ще
можете да изпращате
своите послания, а след това
―Гимназето‖ ще се погрижи
всеки да получи пощата си.
Оглеждайте се за кутията в
книжарницата – тя съвсем
скоро ще бъде там и ще
събира любовни обяснения до
13.02.2013 г.
Гимназето

ентусиазирани. Те не криеха своето
въ лнение,
даже
напротив,
показваха го, скандирайки имената
на играчите. Не липсваха и плакати
вдъхващи увереност на любимците
им. Двете дами на игрището Илияна
и Велина също допринесоха за
доброто настроение и добрата игра.
Срещата завърши с 3:1 гейма
за училищния волейболен отбор

Борислав — 8 б

