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Любовта е...
Продължението
зависи само от вас...

Във времето между два броя на нашия
вестник ще бъде националният ни
празник.
Затова на нас, екипът на “Гимназето”, ни
се иска да го почетем и да напомним какво
е той за всички българи.
Трети март 1878 г. е денят, който ни дава
родолюбивия кураж да погледнем назад към
историята си.
Трети март е доказателството, че нито
Свобода, нито Конституция, нито
национално достойнство са ни подарени.
Това е денят на нашето величие, което не
изключва, а предполага и благодарност.
Денят на Освобождението ни оставя
надеждата, че трябва да четем
историята си, без да бъдем по-ниски от епохата.
И да не забравяме, че всеки от нас би трябвало да притежава частица
от градивното дело на предците и от нравствената памет на времето.
За да продължим българската история.
В месеца на любовта ще ви срещнем с много млади хора—усмихнати,
позитивни, влюбени в доброто и в живота—Миряна и Ивайло, актьорите от
пътуващата трупа ―ПРОтегни ръка, които ни припомниха, че във всеки от нас
живее Малкият принц, романтичните двойки в нашето училище (на които
много се радваме).... И искаме да ви поднесем още веднъж част от мъдростта
на Антоан дьо Сент Екзюпери:

“- Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милиони
и милиони звезди, това стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш
си: " Моето цвете е там някъде..."
***
“И розите се почустваха много смутени.
- Вие сте хубави, но празни - каза им малкият принц. За вас не може да се умре. Разбира се, някой обикновен
минувач ще помисли, че моята роза прилича на вас . Но
тя сама има много по-голямо значение, отколкото вие
всички, защото тъкмо нея съм поставял под стъклен
похлупак. Защото тъкмо нея съм пазил с параван.
Защото тъкмо върху нея убих гъсениците (освен две три , за да илзязат пеперуди) . Защото тъкмо нея
слушах да се оплаква , да се хвали или дори понякога да
мълчи. Защото тя е моята роза.”
Из “Малкият принц”
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Ивайло
и Миряна
Захариеви
Миряна: Списъкът на Шиндлер. Не
зная дали сега е практика, но като бях
ученичка, гледахме филми в час по история.
В един от часовете при г-н Гечев го гледахме
във видео залата. Дълго време любимия ми
актьор беше Киану Рийвс, така че нека бъде
той.
Ако трябва да опишеш живота си
чрез филм, кой/какъв би бил той?

Фотограф: Лилия Йотова

Ние, репортерите от „Гимназато” имахме невероятната възможност да се
запознаем и вземем видео-интервю от изгряващата звезда от хитовия български
сериал „Под прикритие” - Ивайло Захариев.
По време на интервюто заедно с него беше и съпругата му – Миряна, която
е завършила нашата гимназия във випуска на педагогическия ни съветник Людмил
Павлов. Ето и резултатите от нашата видео-среща – блиц интервю 2 в 1 и
ексклузивно интервю с Ивайло Захариев за „Под прикритие“.

Какво дете беше?
Ивайло: Любопитно! Имам по-голям
брат и като малък често се сравнявах с него.
Обичах да чета, да правя някакви физически
упражнения, тогава по-скоро те бяха като
игри, с които се състезавахме с приятелите.
Миряна: Много палаво! Всъщност аз
съм близнак. Имам сестра близначка и от
двете аз бях лошата. (смее се)
Любим спомен от гимназията?
И в ай ло : П р и е м ан е т о м и в
паралелката, в която изучавах актьорско
майсторство, защото изпитите бяха тежки!
Училището е 151 СОУ в София, но за
съжаление няма вече такава паралелка! Друг
спомен от гимназията са годините ми в 11 и
12 клас, за които малко съжалявам, защото
се отнасях безотговорно.
Миряна: Ооо, не мога да кажа
конкретно. Годините, прекарани в гимназията
са най-хубавото ми време! Ако мога с нещо
да обобщя, по-скоро с участието в
представленията и сцената на ГПЧЕ!
Опиши другия с три думи...
Ивайло: Подредена, ум бръснач и
красива!
Миряна: Грижовен, енергичен и готин!

Къде и как се запознахте?
Ивайло: На една наркоманска среща.
(смее се). Всъщност на едно място за
наркозависими. Аз бях доброволец там, а тя
трябваше да донесе едни дрехи, като
дарение. Там се запознахме, докато
помагахме на други хора.
Миряна: На една сбирка за
наркозависими. Ние просто помагахме. Той
беше доброволец от по-дълго време. Аз
трябваше да занеса едни дрехи. По време на
срещата се запознахме в една от паузите. По
-късно започнах да ходя по-често,
опознавахме се по-добре и така... :)
Освен Мартин, кой е любимият ти
герой от сериала?
Ивайло: То има ли други? (смее се)
Любими са ми, както Попов, така и Иво! И
двата персонажа имат някаква дълбочина,
имат някакво минало, което разкриват по
много интересен начин. И другите са ми
интересни, но не са ми любими, като тях
двамата.
Миряна: Попов!
Любими филм и актьор?
Ивайло: Филм..., ами не мога да
преценя. Човек, като гледа много филми и
все последния му е в главата. Актьор –
Леонардо Ди Каприо ми е от любимите, Ал
Пачино също.

Ивайло: Ммм, някой уестърн може би
- някакъв човек с мисия сред някакви диви
хора... но не се чувствам, като самотния
ездач :)
Миряна: Много труден въпрос...!
Филм...? Може би някоя приказка... би било
най-точно :)
Би ли променил/а нещо в живота
си до сега?
Ивайло: Аз постоянно се боря да
променя някакви неща. В момента се боря да
променя апартамента си... да подредя! (смее
се) Може би имам още малко нужда от
повече актьорска отговорност.
Миряна: Има някои дребнички неща,
за които съм мислела, че съжалявам... но
по- добре да съжаляваш за неща, които си
направила, отколкото за това, че не си
направила. Като погледна живота си в
момента - всички неща, които са ми се
случили, водят към това, което е... така че не
бих променила нищо.
Рискуваш ли?
Ивайло: Да! Това да участвам в
България в криминален сериал, продуциран
от БНТ беше огромен риск! :) На пръв поглед
ми изглеждаше, като невъзможно! Не
съжалявам, напротив, но малко ми звучеше,
като да строим космическа совалка (смее се).
Миряна: Да! Особено в големите
неща.
Страхуваш ли се от нещо?
Ивайло: По-скоро не.
Миряна: Да се страхувам е силно
казано. Понякога се притеснявам, а в
момента—най-много за това дали ще бъда
добра майка.
А се усмихваш...
Ивайло: Не си пестя усмивките!
Миряна: Аз се усмихвам
непрекъснато!
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Чувстваш ли се ВИП?
Ивайло: Не. Понякога има някакво
внимание към мен, но не му отдавам особено
голямо значение. Случва се по улицата, като
се размина с някои тийнейджърки, минават
две секунди и се чува истеричен писък, след
което протича някакъв разговор. Приемам го
нормално, разбирам, че ме познават от
някакъв известен филм, но не си казвам: „Ей,
виж ме сега! Аз съм големия!‖. Приемам, че
хората са впечатлени от нашата работа.
Миряна: Ами чувствам се ВИП за
него... (смее се) мисля, че това е много важно!
Ние водим нормален и спокоен начин на
живот. Не сме много по светските събития и
сбирки. Естествено, като отидеш някъде, ти
обръщат внимание, кето те кара да се
чувстваш важен, но ние не обръщаме
внимание на това и е важно да сме ВИП един
за друг.
Пожелай нещо на екипа ни...
Ивайло: Пожелавам ви да не спирате
да търсите себе си и да търсите истината!
Миряна: Вие сте много готини!
Пожелавам ви да запазите желанието си да
правите повече от това, което се изисква.
Пожелавам ви да запазите хъса си да правите
и да творите, и да останете в България,
защото България има нужда от вас!

Ивайло Захариев даде ексклузивно интервю
“без прикритие” специално за “Гимназето”
Колко сезона ще бъде сериалът?
Поне още един-два, понеже
продуцентите виждат, че ще си заслужава!
Вярно ли, че сериалът вече е
продаден в няколко страни и се радва на
висок рейтинг?
До мен не е стигнала такава
информация. Продаден е на международна
компания, която ще го разпространява.
Мисля, че се изготвя дублиране за испанския
пазар.
Как се разбираш с колегите си?
Повече от чудесно... не сме се
самозабравили, за да звездеем, даже
напротив – много добри приятели сме и сме
доста сплотени!
Кое ти допада повече - ролите в
киното или тези в театъра?
Ами, то е доста различно. В киното
трябва да заучиш някаква роля, но я играеш
по минутки на ден. В театъра една роля я
играеш час-два в един и същи образ. И двете
ми доставят еднаква огромна доза
удоволствие! Искам да участвам и в двете!
Имаш ли предложения да се
снимаш в предстоящи филми?
Да, но в м о мен та ч ак аме
финансиране, защото в България бавно се
случват нещата.

Балевски Фотография

Кой разведрява атмосферата по
време на снимките?
Владо Пенев (Попов) постоянно се
шегува и ни разказва някакви истории. Мишо
Билалов (Джаро) много често докато стои
зад камерата с разни забавни физиономии
ни прави смях.

Ще се случи ли нещо между
Мартин и Зори?
Според мен ще се развият нещата, но
въпросът е баща й какво ще направи по
въпроса. Не е лесно с шефската щерка :)
Налагало ли ти се е да бъдеш „под
прикритие” в реалния живот?
Може би в гимназията...
До колко се застъпва сюжетът на
филма с реалния живот в България,
според теб?
Реалността в България е доста близо
до сериала. В екипа имаме журналистконсултант, който всъщност ни каза как се
случват нещата. Примерно: имаше един
епизод в който теглихме с въже откуп от
един мост – това е изпитана техника от
90-те. Друг пример е кражбата на „ин-касо―,
която е случай от 2001 или 2002 година.
Иначе казано, взаимства се от действителни
събития, а не просто да се измисля.

Екипът на “Гимназето”

Екипът на ―Гимназето‖ изказва
най-искрените си благодарности за
отзивчивостта, вниманието и
приятните емоции, които
получихме!
Пожелаваме на Иво и Миряна
много здраве, семейно щастие за
трима и успехи във всяко
начинание!
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“Това, което ни обединява е
вярата,
че заедно можем да направим
повече деца щастливи.”
Екипът на ―Гимназето‖ помоли актьорите от
пътуващата театрална трупа ―ПРОтегни ръка‖ на
ПроКредитБанк, които представиха постановката
"Малкият принц" на нашата сцена преди броени
дни, да разкажат за благотворителната си мисия и
за магията на една роза...
Ето какво ни отговориха те:
Здравейте, скъпи колеги,
Благодарим ви за интересните въпроси и
възможността да се представим на страниците на в.
“Гимназето”. За нас беше истинско удоволствие да
играем в Правец и да се запознаем с толкова млада и
заинтригувана публика като вас.
Успех в учението и на училищната медиа! :)
Поздрави,
Пътуваща театрална трупа "ПРОтегни ръка"

А ето и въпросите, които зададохме на
актьорите:

Актьорите от трупата бяха невероятни! Моля,
представете ни ги с няколко думи – какви са те в
реалния живот?
Как се роди идеята за този спектакъл?
В реалния живот всеки от нас е обикновен човек,
Идеята се роди напълно спонтанно. Служителите на
ПроКредитБанк основахме нашия фонд за подпомагане на зает с „много важни банкови дела :)“. Например, Розата
работи в отдел „Маркетинг“ на банката. Тя се занимава с
болни деца преди девет години. Всеки ден ние
организирането на кампаниите свързани с услугите ни за
получаваме множество молби за подпомагане от
родители на деца в нужда. За да осигуряваме средства за физически лица и агро-производители.
Когато сме заедно обичаме да се забавляваме,
нашия фонд, ние редовно организираме различни акции –
затова
и всеки път чакаме с нетърпение следващото ни
продаваме ръчно изработени мартеници, коледни
представление.
играчки, разпродаваме ястия, които сами приготвяме.
През 2007 издадохме и собствена готварска книга, която
Отличните костюми, сценарий, сценография,
също разпродаваме с цел да набираме средства.
декор – ползвахте ли професионална помощ за тях?
„Малкият принц“ се роди така… Няколко любители на
За ушиването на декорите ни помогнаха
театъра се събрахме и решихме да го направим за да
професионалисти, но дизайна е направен от колега в
помогнем. Това, което ни обединява е вярата, че заедно
банката. Най-талантливият експерт по графичен
можем да направим повече деца щастливи.
дизайн.Той се занимава с дизайна на всички рекламни и
Защо точно „Малкият принц”?
Това е най-истинската приказка, която винаги ще
бъде актуална. В нея има толкова мъдрост, изказана по
един уникален начин. И въпреки това, малко хора успяват
да я разберат. Това е и нашата мисия, да напомним на
хората, че „Най-хубавото се вижда само със сърцето. Найсъщественото е невидимо за очите.“
Малкият принц е пътуване през живота на всеки от
нас. Това пътуване ни напомня защо и как живеем, какво
търсим. Учи ни на търпение и разум.

печатни материали на банката. Направи дизайна на
брошурите и плакатите на „Малкият принц“, както и всички
декори напълно безвъзмездно и то само за една седмица.
Вашето представление определено носи
послание. Трудно ли е да вникнеш в душата на дете и
да играеш пред деца?
Децата са интересна публика. Техните реакции са
неподправени и искрени и затова те са и най-добрите
критици. Но всеки от нас се старае да не забрави детето у
себе си, което определено ни помага да играем пред
деца.
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Знаем, че крайната цел на Вашите усилия е
благотворителност. Моля, споделете с читателите
на нашия вестник, които не са присъствали на
спектакъла, какви са резултатите в тази посока.
Най-важният резултат е, че със събраните средства
успяваме да помагаме на десетки деца, които наистина
имат нужда от това. Върнахме надеждата в очите им, а
на родителите им - вярата в доброто.
Какво Ви мотивира да продължите?
Усмивките на децата и надеждата в очите на всички
които ни гледат. Мотивира ни и посланието, което носим
– слушайте сърцето си и не спирайте да търсите
щастието – дори и в капка вода.
Коя е Вашата малка планета и какво има на нея?
(ако може персонални отговори)
На моята малка планета има много планини, които
стигат до звездите, няма тъжни деца, усмивките са повече
от гнева… И на моята планета има спор между доброто и
злото, все пак, за да израства доброто има нужда и от
малко зло…, но справедливостта винаги възтържествува.
– Милена Андронова. (водеща)
На моята планета няма стени, няма държави, няма
разделени хора. Всеки от нас има нужда от някого. Никой
не заслужава да бъде сам, в добро или лошо.
Приятелската ръка е универсалното лекарство за всяка
беда. Галин Димов (музикант)

Мислите ли, че Малкият принц е наоколо и имаме
ли нужда да го търсим?
Не е нужно да го търсим. Малкият принц живее у
всеки от нас. Само от нас зависи, дали ще го намерим и
дали ще съумеем да станем по-добри, мислейки за него.
Живеейки с него. Никога не забравяйте, че трябва да
бъдете добри и да помагате на хората около себе си, да
се грижите за тях. Да бъдеш съпричастен към съдбата
на ближния е най-висша форма на човечност. Ако всеки
направи по едно добро на ден, то с общи усилия бихме
могли да променим целия свят и да го направим поуютно място за живеене. Не мислите ли?
Нарисувайте ни една овца, моля...

На моята планета всички са усмихнати. Звучи
музика, всички около мен пеят и танцуват. Царува
радостта и спокойствието. Всички са щастливи.Всеки има
това от което се нуждае. А моето сърце е изпълнено с
обич към всички. Аз дарявам добро настроение и се
чувствам удовлетворена. И най- важното „Не се чувствам
самотна между хората“ - Клара Владимирова (в ролята на
Змията).

Лесен ли е пътят от бюрото в банката до
звездите?
Прекрасен въпрос. Пътят към звездите е и труден и
лесен, без значение от къде тръгва човек. Дали от
ученическия чин, дали от студентската скамейка или от
бюрото в работата си. Когато човек вярва в доброто,
самият той се стреми да бъде по-добър във всичко което
прави. Ако ви кажа, че не сме имали трудности ще ви
излъжа. Никой от нас не е професионален актьор. Никой
не е предполагал, че ще стане част от театрална трупа.
Но всички искахме много силно, да направим нещо
значимо, за да помогнем на децата от фонда. И ето,
благодарение на силната ни воля и вяра в доброто
направихме едно прекрасно представление, без да сме
професионалисти. И ще ви издам каква е тайната:)…Нито
за миг не спряхме да мечтаем и да вярваме в чудеса.
Направете го и вие!

Рисунка: Милена Андронова (водеща)
Екипът на “Гимназето” още веднъж благодари
за ентусиазма, вниманието и добротата на
талантливите си приятели и им пожелава да не
секва стремежът им към добро и полетът на
фантазията им!
Фотографии: г-жа И. Димова
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Екопарламент
На 19.01.2013г. се проведе
поредната работна среща по проект
„Гражданско общество и местна
власт – партньори за зелен регион‖.
Тя беше под формата на семинар под
наслов „Природозащитно и
екологично образование‖ и се състоя
в Исторически музей -град
Ботевград. Основната цел на проекта
е запазване на биооразнообразието в
Софийска област. Партньори по
проекта са фондация
„Съвременност―, Областна
администрация на Софийска област,
РИОСВ- София и Екопарламент към
ГПЧЕ „Алеко Константинов‖ - гр.
Правец. Учениците от ГПЧЕ с
ръководител г-жа Соня Василева,
представиха своята работа по
проекта под формата на презентации.
Споделиха за своето посещение на
„Узана поляна фест― в Габрово,

“Добре дошли в
“Часът на любовта”,
поредният час от
проекта “Работилница
за добродетели”!”
С тези думи започна един
различен час на класа на едно
различно място. На 5 февруари в
игралната зала в общежитието
обичайният час на класа беше
посветен на любовта. С помощта
на малко кокичета, червени сърца и
няколко свещи залата беше
превърната в мъничка сцена с
особено приятна атмосфера. Сред
насядалите в кръг ученици бяха
както целият 8 а клас, чиято класна
ръководителка Елеонора
Момчилова е и ръководител на
проекта, така и ученици от 10ти,
11ти и 12ти клас. След много
стихове за любовта, забавно
интервю и смешен скеч всички се
почерпиха с домашни курабийки и
много усмивки.
Следващата изява в
общежитието ще бъде по случай
8ми март. Така че – заповядайте.
Обещаваме да бъде интересно.
Цвети 12е

където се представиха с калейдоскоп
на подправките и царски рецепти.
Разказаха още и за нарушаването на
биоразнообразието на територията на
България, за Червената книга и за
вековният дъб - цер в село Скравена.

Бяха представени също и
местностите „Рудината‖, „Училищна
гора‖ в село Боженица и „Котлите‖
в с. Осиковска Лъкавица. На срещата
присъстваха и ученици от двата
клуба към ПМГ „Асен Златаров‖ –

„Природолюбители‖ и „Моят
екологичен свят‖. Те се представиха
с презентации за местноста
„Дренето―. Учениците от
Екопарламента апелираха към своите
колеги от двата еко клуба и
предложиха съвместна инициатива за
почистване на защитена местност
„Мухалница― край град Ботевград.
Местността е обявена за защитена
територия през 1992г. и е единствена
по рода си. Там се извършва найпродължителната миграция на
планинска жаба с цел размножаване.
Идеята по-късно беше подкрепена от
г-н Никола Близнаков, който от своя
страна предложи да се сформират
доброволчески групи, които да
почистят реките в региона, както и
техните корита.
Анжелика Рао-10 б

Анкета сред ученици от 9, 10, 11 и 12 клас
за мненията им за работата на училищния
стол и лавка
Както обещахме в интервюто с гн Румен Гунински от миналия брой,
проведохме анкета относно промените в
лавката и стола. По- голямата част от
анкетираните не са доволни от новото
положение. Ето и част от доводите им:
- Цените са се увеличили, а
количествата намалели—най-вече в
стола—отнася се и за закуските, и за
готвената храна.
-Бавно обслужване както в лавката
така и в стола (дори получихме
шеговити предложения учениците да
им закупят калкулатори).
-Прекалено малко количество
плодове—натурално кисело мляко (има
само Активия), здравословни продукти
като цяло и минерална вода—важи и за
двата обекта.
-В стола разнообразието от закуски
просто липсва.

-В лавката е имало случаи на
продажба на продукти с изтекъл срок на
годност.
Въпреки тези аргументи, все пак има
и положителна промяна и това е
приятната атмосфера и в лавката, и в
стола, като за лавката има предложение
да бъде пускана лека музика през
междучасията.
Май не ни остава нищо друго освен
да се надяваме, че след време
положението в едни от нашите любими
места в училище ще бъде различно, а
ние можем да ви информираме за всяка
промяна—и за плюсовете, и за
минусите, стига да отнесете мнението
си до екипа на ―Гимназето‖
Резултатите обобщиха:
Светимир 12 д и Илинка 12 а

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ ШАХМАТА!!!
УЧИЛИЩЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ
На 18 и 19 февруари от 14.00 часа
Записване за участие—при г-н Ради Александров и г-жа Д. Станева
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ЛЮБОВТА Е
ПИЯНСТВО?
Всяка година на 14—ти
февруари водим този спор.
Но днес ние няма да
навлизаме в темата.
Достатъчно е да
отворите Фейсбук на
въпросната дата и под всеки
втори пост вече се е
оформила малка дискусия за
това. Но знаем ли за какво
спорим? Знаем ли кой е Св.
Валентин и кой е Св.
Трифон? Или спорим без
причина, защото искрицата
в душата ни липсва?
В крайна сметка, хубаво
е главите да са приятно
опиянени - без значение дали
от виното или от любовта.
Всеки от нас може да
празнува на 14 февруари…….
а какво……. няма значение.
По – важното е да има
близък човек до себе си, на
когото да покаже любовта
си, с когото да сподели
чашата вино и топлината
си; на когото да поиска
прошка за грешките ...
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ИЛИ ...ПИЯНСТВО
ОТ ЛЮБОВ?

Усещате ли мириса на любов във въздуха? Искате ли да се
понесете по течението на романтиката? Затова ние, екипът на
„Гимназето‖, ви предлагаме да прочетете следващите редове и
да се отпуснете в прегръдките на най-вълнуващия за днешните
тиинейджъри празник - „Свети Валентин‖.
Из коридорите на нашата гимназия вече се усеща
любовното настроение. Виждате ли сърчицата около
влюбените двойки? Усещате ли пеперуди да пърхат в стомаха
ви? Ако имате тези симптоми, значи сте влюбени! Любовта е
може би едно от най-хубавите и незабравими изживявания на
един тиинейджър и не само. Ако любовта е истинска, тя
продължава вечно или поне до края на последния ви дъх. Няма
по-хубаво нещо от това хората да се обичат и да бъдат
влюбени.
И сега за двойките, които искат да прекарат празника,
гледайки един романтичен филм и мажейки половинката си
със сметана или за момичетата и момчетата, които все още не
са открили половинката на мечтите си ще ви предложим
няколко романтични филма, които не са за изпускане.
Първият филм в нашата класация е „Тетрадката” - {The
Notebook}. Който не го е гледал , ще бъде омагьосан от
историята на Али и Ноа. Той е беден работник в местната
дъскорезница, тя е момиче от богато семейство. Между тях
започва вихрено ухажване, което скоро преминава в нежни
чувства. Младата двойка бързо е разделена от родителите на
Али, но след години тя трябва да направи много важен избор в
живота си. Дали ще избере зова на сърцето си (Ноа) или
повелите на класата си (Лон), ще разберете, ако гледате
филма! ‖Тетрадката” едновременно ще стопли и разтърси
сърцето ви и ще ви заплени със съкрушителната си
емоционална сила.
След „Тетрадката‖ се нарежда {A walk to remember} или
„Незабравимата‖. Този филм може да бъде и много
поучителен, може да ви накара да се замислите върху смисъла
на живота. Джейми Съливан нахлува в живота на Ландън
Картър и му показва верния път и любовта. Променяйки
живота му, тя осъзнава че е влюбена в него, но за съжаление е
болна от рак и това щастие не трае дълго. Скоро абсолютно
против собствените си очаквания и тези на хората, които
нарича свои приятели, Ландън ненадейно се влюбва в
момичето, което ще му предаде страстта към живота, която
никога досега не е изпитвал. Филм за страстта,
любовта,болката, разочарованието, който не е за изпускане!
Следващият филм е „С дъх на канела”{Dear John}.
Различни като морето и пясъка - случайната им среща е бурна
като рева на прибоя. Савана променя Джон, намира път към
него и единствена успява да проникне отвъд стените, които е
изградил около себе си. Повярвайте ми, едновременно ще се
усмихвате и ще плачете, ако гледате „С дъх на канела‖.
Докосването между жената с дъх на канела и Джон трае само
миг, но оставя белег за цял живот .
Продължаваме с „Три метра над небето” и „Искам теб‖.
Първият толкова се хареса на тийнейджърите, че се наложи да
му направят продължение. Това е историята на двама млади
хора, които принадлежат към различни светове. Хроника не
една невероятна любов, почти невъзможна, но неизбежна.След
дни, прекарани в бягства от училище, лъжи към родителите и
опасни незаконни състезания с мотори, двамата откриват
първата голяма любов. Те се осланят единствено на любовта
си, но както във всеки един романтичен филм Баби и Аче са
разделени и трябва да се борят за любовта си. Този филм
наистина ще ви накара да полетите три метра над небето.
И колкото и добри филми да ви препоръчваме, все пак на
14 февруари не се затваряйте сами в къщи пред телевизора.
Излезте навън да потърсите любовта. Може би и тя се оглежда
за вас...
Страницата подготвиха Рая, Савина—9а и Василена—12 д

Ако все още не си
попаднал в примката на
любовта, но си романтик по
природа или просто искаш
някоя вълнуваща романтична
история покрай Св. Валентин,
вземи в ръце една от тези
книги:
„Брулени хълмове‖Емили Бронте
„Гордост и
предразсъдъци‖Джейн Остин
„Ана Каренина‖Лев Тойлстой
„Джейн Еър‖Шарлот Бронте
„Отнесени от вихъра‖Маргарет Мичъл
„Чучулигата‖ Решат Нури
„ Любов по време на
холера‖ Габриел Гарсия
Маркес
„ Осъдени души‖ Димитър Димов
„ Майстора и Маргарита‖
- Михаил Булгаков

Всеки един човек се
нуждае от романтика, дори от
съвсем малко. Ако досега не
сте правили романтичен жест
на половинката си, можете да
го направите на този свети
Валентин.
А докато правите изненада
на любимия човек, можете да
пуснете една от тези песни за
фон:
1 - Gotta Have You (The
Weepies)
2 - Fearless (Taylor Swift)
3 - Always (Bon Jovi)
4 - I Want To Hold Your Hand
(The Beatles)
5 - The Luckiest (Ben Folds)
6 - You and I (Ingrid Michaelson)
7 - Faithfully (Journey)
8 - The Way You Look Tonight
(Frank Sinatra)
9 - Such Great Heights (The
Postal Service)
10 - Romeo and Juliet (Dire
Straits)
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Влюбени и не чак до там Гепечарчета, Свети Валентин е. И няма как да не го
отбележим. Вече се усеща във въздуха. Хубавата кутия в книжарницата очаква
любовните ви послания, многобройните подаръци по магазините подканват
въображението ви. Влюбените гепечарски двойки не остават по-назад, затова решихме
да Ви разкажем как се готвят и какво чувстват нашите двойки в дните преди празника.
Деветокласниците Георги и Радиана също
смятат да празнуват празника с любимия човек,
а ето и как точно:
„ Свети Валентин в прекрасен празник, но и
двамата сме на мнение, че любовта трябва да се
показва всеки ден в годината, а не само тогава. Не
сме мислили още как ще го отпразнуваме, найвероятно ще прекараме повече време заедно”

Даяна и Гален. Още една от гепечарските

Няма как да не сте забелязали нашите

двойки, които се готвеха за Свети Валентин.

дванадесетокласници Василена и Цветомир. Попитахме ги за

На въпроса “ Какво е за вас този празник ? ”

бъдещите им планове и ето какво споделиха:

те отговориха:
„До преди година Свети Валентин беше
просто един обикновен ден за нас. Днес обаче
това е празник, който ние можем да прекараме
един с друг. Свети Валентин е само един от
дните, в които ние можем да покажем нашата
любов и да споделим едно прекрасно
преживяване.”

„В ГПЧЕ „Алеко Константинов” всеки от нас двамата откри
своята сродна душа. Вече пет години нашата любов не спира да
расте. Това ни кара да гледаме с оптимизъм на нашето бъдеще с
желание да споделим щастливите и трудни моменти, които
животът ще ни поднесе.”
Марио и Цвети.
Свети Валентин винаги е с
вързан и с треската около
подаръка за любимия
човек, затова попитахме
Цвети какво смята да пода
ри на приятеля си Марио и
ето какво ни разказа тя:
„Все още не съм решила
какво да подаря. Смятам да
е нещо нестандартно и
може би нещо, което да му
напомня за мен. Но тъй
като в нашия малък град
трудно може да се
изнамери нещо интересно и
оригинално, може би ще
прибегна до нещо посемпличко”

Влюбените двойки в ГПЧЕ потърсиха и откриха Даяна и Кристина—10 б
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Попитахме

Георги и Деница
Попитахме ги как описват тяхната връзка, а влюбената двойка

Денислав и

спокойно отговори:
―Смятаме,че нашата връзка е истинска и много силна, защото
въпреки трудностите, които имамение сме заедно! Във всички връзки
има трудности, но трябва да имаш
голямо търпение и любов, за да ги
преодолееш! В нашата връзка има
доверие, което е много важно, за да
се крепи тя, но още по-важно е че се
обичаме и не можем един без друг!
Радваме се, че сме открили
истинската любов и че имаме човек,
който да ни разбира и подкрепя!
Пожелаваме на всички да открият
истинската любов, защото любовта
е нещо, което не може да се опише,
тя трябва да се почувства и
изживее! И най-важното е да
цените хората до вас и ще бъдете
истински щастливи! Весело
изкарване на Св.Валентин!”

Валя: “ Влияе
ли ревността на
отношенията ви?
“ Да, когато
единият партньор
чувства, че губи
своята половинка.
Но ако има доверие
и Любовта е
истинска, ще
преодолеем всяка
трудност.
Обичайте се,
защото няма
нищо по-хубаво от Любовта”

Йоана и Майкъл.
Попитахме ги какъв подарък предпочитат—нещо
лъскаво или нещо малко, но от сърце.

Рая и Борис.
Хей, а и вие всички
останали влюбени, не
сте ли се замисляли
какво променя във вас
любовта? Е, ние
накарахме Боби и Рая
да се позамислят.
Рая споделя:

“Предпочитаме нещо малко, но от сърце, защото
Свети Валентин е символичен празник, а
подаръкът се подарява с много любов, за да има
той истинска стойност” -отговарят влюбените.

“ З апочнах да обръщам
внимание дори и на
малките неща,станах по
-сериозна и отговорна
към нашата връзка и
мисля че съм по-разумна
от преди…”, а Борис
допълва: „Направи ме
по-щастлив и повсеотдаен”
А ето и нещо забавно: Поразровихме старите броеве на
“Гимназето” и открихме, че в далечната за вас 1999 година
бившите вече възпитаници на ГПЧЕ също са се обичали и
празнували на този ден. Вижте част от:
25 причини да обичаме и мразим Свети Валентин”
(Гимназето, брой 12, февруари 1999год.)
+ обичам // - мразя
- Св.Валентин не е жена.
+ И все пак, любовта е хубаво нещо. Е да, ама не за всички.
Абе не знам, ще си помисля.
- Вчера един ми разби сърцето (с подръчни материали)
+ Днес друг ми го закова (с чук и пирон, не най-практичния
начин)
- Св. Валентин е рус. Леонардо ДиКаприо също е рус. Не обичам
руси мъже.

+ Но от дуга страна- страхотен мъж, много ме кефи.

- Мразя разгонени котки да ми пискат под
прозореца, че сън не ме хваша.
+ Като споменах разгонени котки, обичам
ги печени на горещ ламаринен покрив.

- Сърцето ми се превърна на квадрат след последния
(поредния) любовен триъгълник.
+ Обичам курабийките с форма на сърца, които
ги прави баба на село (мммм)
- Кой е тоя?
+ Е как така да обичам Валентин? Обичам Петьо.
- Откакто се бихме, почти не си говорим (със Св.
Валентин)
+ Ами той е един такъв особен, но не заслужава
омраза.
.................... ( и така нататък...)
За вас старите броеве прочете Василена—12 д
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Клуб “Обединена Европа
започва от Франция”

Име на клуба:
Обединена
Европа започва от Франция
Ръководител:

Нели Танева

Брой членове:

15

Клубът,
наследник на „Мисия Европа‖,
работи върху теми, свързани с
историята на създаването на
обединена Европа, нейното място
на световната сцена, изучава
начинът, по който функционира
Европейският съюз. Редом с
теоретичните знания занятията се
разнообразяват със занимателни
интерактивни игри, в които темата
―Европейски съюз‖ може да бъде
дори забавна. (www.europe.bg)
Дейност:

Екипът на „Гимназето” ви
поздравява за ентусиазма и
националния сертификат, който
сте получили. Бихте ли разказали
по какъв начин вашият
европейски клуб заслужи това
отличие?
Като член на Националната
асоциация на европейски клубове
(NABEC) и участник в проект „ Да
учим Европа чрез дейност‖ към
програма „Учене през целия живот‖
и инициатива „Европа в училище‖,
участници от клуба присъстваха на
заключителната конференция на
проекта на 23 и 24 ноември 2012 г.
в гр. Банкя и получиха наистина
заслужен сертификат.
Както разбираме, вашият
клуб се включва в различни
проекти и беседи. Какво успяха
да научат участниците?
През тази година намерихме
много отговори на въпроси, които
събуждат интерес у участниците в
клуба. Пример можем да дадем и с
последното събитие от изминалия
месец. Клуб „Обединена Европа

започва от Франция‖ имаше
възможност да посети
Информационния център на
Европейския парламент в София.
Там ни бяха раздадени материали с
информация за държавите в Европа.
Един от консултантите бе така
добър да ни разкаже малко повече
за пътуването из Европа – обмен в
чужбина, летни лагери. Това
вълнуваше доста от участниците и
им бе особено полезно.
Какви дейности се очакват в
бъдещето на клуб „Обединена
Европа започва от Франция”?
В следващите месеци предстои
изготвяне на фотороман „Европа‖.
За неговото създаване членовете на
клуба ще се впуснат в
„историческо, кулинарно и
музикално пътешествие‖ из три
европейски държави и ще подготвят
онлайн вариант на „виртуален
пътепис‖.
Адела-9д

Bon voyage!

Клуб “Сръчни ръце”
Откъде дойде идеята за
създаването на Ателие “Сръчни
ръце”?
Основната цел беше гимназията
да има свой собствен уникален
продукт, свързан с художественото
творчество. Основната идея дойде от г
-жа Щерионова и по-късно се разви до
сегашното ни ателие.
Как преминава едно събиране
на клуба?
Нямаме точно определен ден и час
за събиране. Всеки от клуба може да
работи в свободното си време от
понеделник до сряда. Целта е така
клуба да не пречи на другите
задължения. Всеки идва и твори по
собствено вдъхновение и така
събирането преминава в една приятна
атмосфера, в която се изрязват, сгъват,
оформят и лепят безброй детайли, от
които се създава красота.
Какви изяви предстоят на
ателието?
Подготвяме по нещо за всеки

празник. Замислили сме изненада за
момчетата на ГПЧЕ по случай Св.
Валентин, а след това ще събираме
сили и вдъхновение за Баба Марта и
Великден.
Г-жо Вичева, какво ще кажете
за участниците в клуба?
Те са много талантливи, с усет
към изящното и умеят да го
пресъздават по неповторим начин.
Наистина са много креативни и доста
Име на клуба: Ателие
голяма част от идеите идват именно
“Сръчни ръце”
от тях.
Ръководител: : Меглена
А ето какво казаха и учениците от Вичева
Ателие “Сръчни ръце” за г-жа Вичева:
Брой членове : 10
Тя е много добра, търпелива и
Дейност: лично творчество,
пълна с идеи. Помага ни да
доразвием собствените си идеи и ни изработка на картички,
сурвачки и играчки чрез
дава безценни съвети, а когато
сбъркаме винаги е готова да ни
различни техники, работа с
помогне да поправим грешката. Тя е тишу и креп хартия, полимерна
един наистина чудесен човек.
глина, текстилни бои и др.

Цвети—12 е

Гимназето
Име на клуба: „Предприятиe
без граници”
Ръководител: Стефка
Атанасова Брой членове : 21
Дейност:
Реклама на

продукти, съвместна работа с
други учебни компании от
Европа, износ и внос на
иновативни продукти

Име на клуба: Шахмат за
начинаещи и напреднали
Ръководител: Ради
Александров
Брой членове : 8
Дейност:
Запознаване с

теоретични казуси( дебюти,
защита, ендшпил и др.) и
тяхното практическо
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Клуб „Предприятиe без граници‖
Как се роди идеята за клуба?
Клубът реално е разширяване на
дейността на фирма „Сладки мечти‖,
която е напълно лицензирана за
търговска и рекламна дейност от
МОН и притежаваме необходимите
сертификати, за да изпълняваме
дейността си.
Какви са главните цели на
Вашия клуб?
Това, върху което искаме да се
съсредоточим, е създаването на
международни контакти. Искаме да
завържем партньорства с други
учебни компании по целия свят.
Junior Achievment е американска
компания, която има и европейска
централа. Чрез нея е възможно
започването на партньорства с други
учебни компании. Също така в
официалния сайт на европейската
централа има така нареченото
точкуване и при събирането на
120т./270т. дадената компания
получава право на участие в
международни панаири на учебни
компании (където, разбира се,
фигурира и нашата компания). В
момента също така се създаде online
cafe, което дава възможност на
участниците в учебни компании да
проведат дискусии с видни
представители на европейски ,
реални компании. Главните теми,
които обсъждаме са: социални
иновации, работа с аутисти и нови
еко идеи.

Какви са планираните изяви
на клуба?
На 14 февруари имаме
планиран базар послучай
Св.Валентин. В момента сме в
процес на събиране на материали
и правене на туристически пакети
съвместно с община Правец.
Искаме да изготвим брошури за
алтернативен туризъм (БотевградПравец-Етрополе-Тетевен), като
тези туристически пакети са наш
продукт, който подготвяме за
износ. Наскоро изготвихме 5
тематични календара на теми:
животни, зодии, училище,
природа и забележителности.
Друга наша социална дейност е
посещаване на домовете в Разлив
и Видраре, където заедно с децата
от дома готвим. Важно за нас е
това не просто да им занесем
нещо готово, а те заедно, с наша
помощ, да приготвят нещо
вкусно.
Какво ще пожелаете на
участниците в клуба?
Пожелавам им да се
наслаждават на живота, да
извличат от него всичко, което ще
им трябва занапред. Да не се
отказват, защото няма
невъзможни неща. Най-важното е
да вярват в себе си.
Цвета—12 д

Клуб
“Шахмат за начинаещи и напреднали”
В какво се изразява дейността на
вашия клуб?
Засега дейността на нашия клуб се
изразява в запознаване с теоретични
казуси( дебюти, защита, ендшпил и др.)
и тяхното практическо приложение.
Половината от участниците са
начинаещи и е нужна „много игра―, за
да придобият опит, да изградят поглед
върху шахматната дъска.
Какво Ви подтикна да създадете
Вашия клуб по шах?
Може би е малко известно, че в
България единствено в град Сливница в
СОУ „ Св.св. Кирил и Методий ―
шахматът се изучава като учебен
предмет в СИП с помощта на
европейско финансиране. А в други
страни, като Индия , Китай, Русия ,
Израел, Армения, Испания тази игра е
издигната в култ и се изучава в
специални школи. Казано накратко,
шахматът развива логическата и
пространствена мисъл на младия човек.
Как се запалихте по шаха, имате
ли някакви лични постижения?

Играя шах от десетгодишен. Никога
не съм се занимавал професионално.
Участвал съм като ученик, студент, а
по- късно и като работник в МК
„Kремиковци― в градски, областни и
републикански турнири.
Приемат ли насериозно Вашите
възпитаници шаха и възприемат ли
го не само като игра?
За да се влюби човек в тази игра е
нужно да изиграе стотици партии.
Освен висок интелект трябва да
притежаваш устойчива психика и
търпение, но тези качества днес са
присъщи на твърде малко младежи. С
упоритост и постоянство могат да се
постигнат добри резултати.
Ще организирате ли състезания
по шах в училище? Предстоят ли ви
извънучилищни изяви?
През месец февруари ще се
организира вътрешно - училищен
турнир, а след това най -добрите ще
представят училището на общинско и
областно ниво.
Борис—10 а
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МОЯТА
СЛЕДНОВОГОДИШНА
ВАКАНЦИЯ
Като всеки човек аз също имах съкровено желание тази
Коледа. Но то не беше свързано с подаръци, екскурзии или
пък истинска любов. Моето единствено желание беше да видя
баща си, с когото бяхме разделени почти 3 месеца, тъй като в
края на октомври започна работа в Германия. Честно да ви
кажа, това не беше лесно достижима мечта - не защото не ми
разрешаваше да отида, а защото беше много трудно
осъществимо пътуването ми до там.
Планирах да пътувам със самолет, но тъй като денят на
пристигане трябваше да е събота или неделя, когато той не е
на работа, не успях да си намеря самолетен билет. За щастие
имах и друг шанс... хората все още се придвижват с автобуси.
И така, след много перипетии, (в един момент се отчаях
изключително много и си помислих... „Явно тази година не
съм била достатъчно послушна‖ ) успях! На 05.01 в 8:00 вече
бях на път за Германия. Едва ли искате да ви разказвам колко
отегчително беше 30 часовото ми пътуване дотам, затова ще
го пропусна, но все пак в компанията на хубава книга и
филмите, които шофьорите пускаха, времето не се минава чак
толкова бавно.
И така на 06.01 в 14:00 вече бях в Базел (Швейцария). О,
забравих да ви кажа, че майка ми също беше при баща ми и тя
също успя да сбъдне мечтата си - да прекара празниците с
цялото си семейство) . Таа... изведнъж се озовах в един голям,
напълно непознат град, съвсем сама. Нашите трябваше да ме
чакат, но тъй като никога преди не бяха ходили в Базел, не
успяха толкова лесно да се ориентират до автогарата. Наложи
ми се да чакам близо 30 минути напълно сама... аз и един
голям куфар, разбира се! Чаках, чаках.. и когато вече почти
бях изгубила надежда, че ще успеем да се намерим (а държа да
кажа, че не смеех да им звънна, защото цената на едно
обаждане в Швейцария е доста висока), чух, че някой ме вика.

Обърнах се - бяха те. КАКВА РАДОСТ! Бях толкова
щастлива да ги видя, че дори се разплаках.
Когато пристигнахме във Фрайбург (така се казва градът,
в който живее баща ми), нямах търпение да го разгледам.
Успях обаче да разгледам квартала. Нещото, което ми
направи огромно впечатление, бяха къщите на хората –
малки, спретнати и чисти. Другото, което много ме впечатли,
бяха велосипедите. Хората се придвижваха предимно с
велосипеди. Има специални алеи, по които се движат и
шофьорите трябва да са особено внимателани с тях.
Като цяло Фрайбург е страхотен град. Но нещото, което
няма как да не забележите, е поточето, което минава през
целия град. Смята се, че ако потопиш краката си в него, ще
останеш в Германия. Потопих си ги и наистина бях на косъм
да остана там.. по-надолу ще разберете защо.
На
другия ден ходихме на гости на приятелско
семейство, което живее в селце, в близост до Фрайбург –
Хорбен. Прекрасно място за отдих – тихо, спокойно,
планинско селце, в което наистина можеш да си починеш и
да се отърсиш от ежедневието.
Нещото, с което наистина ще запомня моя престой в
Германия, се случи в деня преди да си тръгна. На път към
близкия магазин си правех снимки на кварталните къщички.
Ходейки си, непозната жена ме настигна и започна да ме
упреква, че й снимам къщата. Каза, че ще извика полиция, ако
не изтрия снимките. Обясних й, че ги снимам просто защото
ми харесват, но тя настоя да изтрия снимките пред нея. При
което аз нямах друг избор и ги изтрих. Затова един съвет от
мен – по-добре не поемайте риска да снимате чужди къщи. J
Дойде и денят, в който с майка ми трябваше да си тръгнем.
Беше неделя. Имахме малко проблеми с резервацията и онлайн плащането, но успяхме да запазим места. Полетът ни
беше в понеделник в 8:00, но тъй като нямаше как да сигнем
до летището, което се намираше на 300 км от Фрайбург, баща
ми трябваше да ни закара. Тръгнахме в Неделя вечер към
21:00. В 1:30 вече бяхме на летището. Баща ми трябваше да се
връща, тъй като на сутринта беше на работа, а това не е
България да си вземаш отпуска, когато искаш. Чакането от
2:00 до 8:00 беше доста отегчително, но това беше
единственият ни начин да стигнем до летището.
Общо взето моето пътуване беше доста несполучливо по
отношение на организацията, но пък беше изпълнено с много
емоции и удивление – удивление от начина на живот, който
водят тези хора, а той е далеч по-различен от нашия. Смея да
кажа, че това е страна за пример и смятам, че всеки, който е
бил там, е на същото мнение.

Монка—12 а
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Вампирите

Модата става все по-странна
напоследък и беше неизбежно
тя да застигне и нашите любими
кръвопийци. Блестене на
слънце, училища за вампири и
тривиални любовни истории комерсиалността взе поредната
си жертва. Но да не прекалявам.
Нека обърнем поглед назад в
миналото, за да видим дали има
ли истина в приказките за
тайнствените среднощни
същества.
Преданията за същества,
хранещи се с кръв, могат да се
намерят в митологията на много
народи. Зли духове като Лилу са
споменати още в ранния
Вавилон, а кръвосмучещите
Акхару намират място в
митологията на шумерите.
Индийците, китайците,
египтяните също имат в своя
фолклор същества, по-малко
или повече напомнящи
вампирите. Митовете за
вампирите обаче са най-силно
изразени в Източна Европа и
славянския фолклор, където те
представляват версията, която
всички ние познавамевъзкръснали мъртавци, които
душат жертвите си, или пият
кръвта им. Могат да бъдат
унищожени чрез забит дрянов
кол в сърцето, отрязване на
главата, заливане със светена
вода. Като защита срещу тях се
използват чесънът, разпятието
или Библията. Съгласно
славянските вярвания във
вампир може да се превърне
човек, който не е погребан
според традицията, който
приживе е извършил много
грехове и е живял по непристоен
начин. Такива хора не биват
допускани в света на мъртвите.
Те стават зли духове, вампири,
които бродят и сеят кошмари и
вреди на живите.

И все пак... Научно обяснение
може да бъде намерено за всичко.
Болестта порфирия се
характеризира с това, че кожата
на болните става бледа и
чувствителна към слънчева
светлина. Тъканта на венците се
втвърдява и повдига нагоре, което
създава впечатлението, че зъбите
са по-дълги отколкото са в
действителност. В организма да
болните от порфирия не се
произвежда достатъчно
хемоглобин, което от своя страна
води до анемия. В миналото найчестия лек за това било чашка
кръв, защото се вярвало, че това
регулира нивото на кръвни телца.
На лице е и т. нар. ''Клиничен
вампиризъм'' или ''Синдром на
Ренфийлд'', който носи името на
второстепенен герой от ''Дракула''.
Хората, който страдат от този
синдром най-често са мъже. Те
вярват, че пиенето на кръв ще ги
направи безсмъртни.

Влад Цепеш—граф Дракула
Най-известният вампир
естествено е Дракула. Той е
реална историческа личност - княз
Влад Цепеш, роден през 1431 на
територията на днешна Румъния.
Станал известен с това, че
набивал враговете си—най-вече
турци—на кол. Носела се мълва, че
обичал да яде от плътта и да пие
кръвта на своите жертви. Името
''Дракул'' означава ''Син на
Дракона''. Влад бил член на
свещения Орден на Дракона. Умира

Регистрирани са много случаи
на вампиризъм и борбата с него.
Например американката Трейси
Уиджинтън смучела кръвта на
своя любовник по време на
сексуалните актове и през 1989 г.
убила Едуард Клайд, за да изпие
кръвта му. Друг известен случай е
този на бразилецът Марсело
Коста де Андраде убил 14
момчета и изпил кръвта им,
вярвайки, че това ще го направи
по-мъжествен.
Истински ли са вампирите? Едва
ли някога ще намерим отговор на
този въпрос, но за всеки случай носете си чесън.

през 1476г. навярно от ръката на
свой приближен, който според
мълвата бил турски шпионин.
Гробът му все още не е намерен.
Колкото и жесток да е бил Влад
Цепеш към своите врагове, той
определено не е бил вампир.
Слуховете за вампирските му
наклонности идват от известният
роман на Брам Стокър-''Дракула''.
Действието в книгата се развива в
румънския замък Бран, известен
като ''Замъкът на Дракула''. В
действителност, Дракула никога
не е живял там.

Ива и Сияна - 12 е
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ДЕН НА ПИСАТЕЛИТЕ

Когато някой ни попита какъв
празник е 3 март, естествено е
като българи да отговорим, че
това е националният празник на
България – деня на
Освобождението.
Но на тази дата се отбелязва и
един друг празник – не толкова
известен, но също от значение и
също носещ свой собствен дух..
На 3 март по целия свят се
празнува Световния ден на
писателя.

Решението тази дата да стане
Международния ден на писателя
е взето на 48-ия конгрес на
Международния PEN клуб,
проведен на 12-18 януари през
1986 година.
PEN клуб е основан в Лондон
през 1921 година. Името на
организацията е абревиатура,
образуван от първите букви на
английските думи Poets - поети,
Essayists - есеисти, Novelists романисти. Интересното е, че
съкращението в този случай
съвпада с думата pen, което в
превод от английски означава
писалка.
Идеята за създаване на
организацията е на британската
писателка Катрин Еми ДоусънСкот. Първият председател на
PEN клуба е станал Джон
Голсуърти. През 1923 г. се е
състоял първият международен
PEN клуб конгрес в Лондон,
тогава пен центрове са били
установени в 11 страни.

Днес подобни центрове
работят в 130 страни.
И макар днес книгите да са
малко позабравени, все още има
хора, които четат. Вместо да
седи пред компютъра и да се
чуди какъв да е следващият му
статус във фейсбук, нека на 3-ти
март всеки да вземе любимата
си книга, била тя от български
или от чуждестранен автор, и да
почете малко – ей така – за
удоволствие. Повярвайте ми –
приятно е.

Цвети—12 е

22 ФЕВРУАРИ—МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПОДКРЕПА НА
ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Идеята за защита на
жертвите на престъпления се
ражда и впоследствие е
подкрепена от Испанското
председателство в Европейския
съюз през първата половина на
2010 г.
През 2011 г. вече е
утвърдена от Парламента, а на
държавите членки се дава 3
годишен период да транспонират
директивата в националното си
законодателство.
Европейската заповед има
за цел защита на жертвите от
престъпления от сексуален
характер, отвличане или опит за
убийство. Не само жертвите,
правилата ще защитават и
потенциалните жертви "срещу
криминални действия, които
могат да застрашат живота им,
психическата, физическата или
сексуалната им

неприкосновеност, както и честта
и личната им свобода". Освен
това, роднините на дадено
защитено лице -жертва също ще
се ползват от неговата защита.
Самата защита се състои в
улесняване придвижването на
жертвите и затрудняване
придвижването на
извършителите чрез
ограничителни заповеди. Също
така в подкрепа на жертвите ще
бъдат предоставяни безплатни
услуги като психологическа
помощ, ще имат и право да бъдат
разпитвани от полицията и
изслушвани в съда на разбираем
за тях език. Според испанския
докладчик от комисията за
граждански свободи защитата е
без граници, а съществуващите
хиляди жертви ще могат вече да
спят спокойно.
Илинка—12 а
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Най-възвишеният човешки идеал - това е свободата.
Йерусалим, 1099
По улиците се стичаха
реки от кръв, из каменните
стени и сгради на нявга
красивия град ехтяха писъци.
Една дума можеше да опише
всичко това – Клане.
Христовите рицари си
проправяха път през града с
окървавени оръжия, търсещи
следващата жертва, търсейки
единствено някой, който да
усети омразата им и
отчаянието им. Воини,
невинни, деца – нямаше
значение. Градът беше вече
за тях и те щяха да правят с
него каквото си поискат.
Но сред цялата орда от
озверели благородници
имаше един мъж – не, не
мъж, не можеше дори да
бъде наречен така този
младок – който гледаше
всичко това с ужас. Черната
му коса беше сплъстена и
прилепнала по челото и
главата му от засъхнала кръв
и пот. Но кръвта не беше
негова. Брада беше набола по
младото му лице и тя го
дразнеше все повече и повече
докато върху него биеше
безмилостното слънце.
Погледна към меча си –
някога искрящ и нов, сега
окъпан в кръвта на
неверниците и надраскан от
сблъсъци с техните ятагани.
Спомни си как баща му му го
връчи с горда усмивка на
лицето.
„Върви, синко‖, беше казал баща му, „върви и се бий
за Него.‖
Името на младока беше Жан. Нямаше висши титли,
нямаше велики роднини, всичко принадлежащо му си
беше заслужил. И тук, в Йерусалим, в тези Terra Sancta,
както ги беше нарекъл папата, в тези Свети Земи, той
очакваше да изгради своето бъдеще. Но сега, когато се
огледа и видя своите събратя, вършещи отвратителни
неща на сарацините, тези хора, които бяха наричали
Йерусалим свой дом от векове, на него му се повдигаше.
Залязващото слънце се отрази в алената течност
навсякъде около него.
Жан тръгна напред и адреналинът започваше да се
завръща с пълна сила. Видя поредния рицар, застанал
над младо мургаво момиче. Докато рицарят я буташе
към земята, Жан грабна оръжието с две ръце, то
изсвистя, описвайки широка дъга през въздуха. Кръв
оплиска и момичето и младока, но той вече беше
свикнал. Преди да осъзнае какво беше извършил, Жан
грабна момичето за ръката и побягна – колкото се
можеше по-далеч от проклетия град.

Младият воин усещаше
някаква болка в гърдите си,
но не физическа.
Последният път, когато се
почувства така, беше когато
получи вестта за смъртта на
баща си. Това беше по
време на дългия им поход
към това непознато място.
Още в самото начало на
пътуването. Баща му беше
починал, след няколко
нощи на ужасяващи мъки.
Но защо? Жан си спомни
стареца – горд, но мил,
строг, но честен – човек, за
когото бога идваше дори
преди семейството. Защо
тогава беше наказан така?
Жан не знаеше.
Продължи своето бягство с
арабското момиче. Те вече
избягаха от затвора, който
представляваше Йерусалим.
Слънцето се беше скрило и
пустинята изглеждаше все
по-мрачна. Жан се запъти
към най-високия хълм,
който очите му виждаха.
Часове по-късно, двамата
вече бяха далеч от
безчинствата на
кръстоносците. С топъл и
приятен огън между тях,
Жан правеше някаква
вечеря. Момичета го
гледаше със страх,
тъмнокафявите й очи широки като на изплашен
заек. Момъкът извърна
поглед. Той забеляза кръста на гърдите си – изцапан в
кръв, почти изцяло скрит. Този символ го отврати. Той
откъсна туниката си и остана само по ризницата
отдолу.
Вечерята беше скромна, но достатъчна. Жан
погледна девойката за последен път преди да легне да
спи.
-Аз ще те пазя. Обещавам. – каза ѝ той на
френски. Надали момичето щеше да го разбере. Той
облегна главата си на купчина пясък, покрита с малко
плат, и заспа бързо.
По-късно същата нощ се събуди, гърлото му
разрязано от собствения му меч. Момичето стоеше над
него и плачеше. Излая нещо на арабски и избяга.
Жан никога нямаше да разбере, че тя му каза
„Аз не съм ничия собственост. Аз съм свободна.‖
Лъчезар—12 д
Нарисува—Ива 12 е

Гимназето

Брой 5/ Февруари 2013

16

(: Училищни неволи :)

LYUDMIL PAVLOV

Този брой специално за вас подготвиха:
Василена, Цвета, Лъчезар и Светимир - 12 д ; Сияна, Ива и Цвети - 12 е ; Монка и Илинка 12 а ;
Борис -10 а ; Маги — 10 д ; Анжелика, Даяна и Кристина - 10 б ; Савина и Рая - 9 а; Адела и Ива 9д ;
Графичен дизайн : Кристиян Даков – 10 б
С благодарност към г-н Людмил Павлов и г-жа Маринка Иванова за помощта!
Т. Йонова

