Брой 6 — 2012/2013 учебна година

Март 2013 г.

В броя четете:
Фашинг и талантите от
общежитието
стр. 2 - 3

Визитка—Поля от “Балканец”
стр. 4
До Бурса и обратно

стр. 5

Що е то “Зумба”?

стр. 6
Минзухари от двора на г-жа Гечева

Франкофония - един ден в
Париж
стр. 7

Снимка—г-жа Димова

Март е. Първият месец от пролетта.
Природата се радва на нов, по-добър живот. Но
дали и ние?

Празници в календара—
Световен ден на водата,
Тодоровден, изкуство
стр. 8 - 9

Програма “УСПЕХ”
стр. 10 - 11

Време за култура

стр. 12

Зона спорт

стр. 13 - 15

Весел калейдоскоп

стр. 16

Март е. Известен с променливото си време, така
както и ние сме известни с променливото си
настроение. Днес е слънчево, утре вали. Доказахме
го - след ръкопашната буря, която се разви не
отдавна в училище, изгря отново слънце и всички
си стиснаха ръцете като приятели.
Пролет е. Всички сме по-добри. Но не спира да
вали. Погледнато през розовите ми очила- дъждът
отмива лошото, за да направи път на щастието - на
светлите празници, които носи със себе си този
месец. Още с пукването на зората на първи март,
всички сме бели и червени, румени и засмени. На
Трети — сърцата и душите на някои от нас се
изпълват с гордост, защото сме свободни. Седмица
по-късно честваме празника на другото най-скъпо
нещо на този свят - майката. А хубавите слънчеви
безгрижни дни тепърва предстоят!
Пролет е. И всичко е по-добро.
Бъди и ти!
Василена 12 д
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Фашинг 2013- оригинален и атрактивен !
За 22- ри пореден път ученици от
немските класове отбелязаха Фашинг или
Карнавал. Това е католически празник, който се
провежда преди Великденските пости. Началото
се поставя на 11.11. от 11 часа и 11 мин., а
кулминацията са Трите луди дни в края на
февруари и началото на март. Празникът се
свърза с поверието за изгонването на зимните зли
духове, за да дойде пролетта.

А осми „ г‖ клас показаха много добри
познания по немски език в пародията „ ГФактор‖. В следващите изпълнения
преобладаваха танците.
Деветокласниците смесиха валс с
макарена, харлем шейк и дунавско хоро.
Най- атрактивни бяха момчетата на 11 д

Всяка година с организацията на Фашинга
се ангажират единадесетокласниците. В началото
е презентация със снимки от 11.11 - денят, в който
всички се маскират и излизат точно в 11 часа и
11 мин. в двора на училището. Традиция са и
номинациите, различни за всяка година, и
обявяването на Мис и Мистър Фашинг. А изявите
на участниците са свързани с определена от
организаторите тема.
Темата на тазгодишния Фашинг беше
„Пародии‖.

Първи на сцената винаги са
осмокласниците. Момичетата на осми „в‖ клас
много сполучливо се превърнаха в малки
момиченца от ЦДГ „Гепечарче‖ и поздравиха
каките и батковците с немска детска песничка,
завършвайки неочаквано с модерен танц.

клас с „Асинхронно плуване‖ и
десетокласниците с „Танца на джуджетата‖. С
тези два оригинални танца се продължи
традицията, поставена миналата година с „ Танц
на чорапогащниците‖, в който участваха ученици
от сегашните 10 и 11 класове, на Фашинга да
се представя танц, неизпълняван досега.
(продължава на стр.3)
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Талантите от общежитието
отново ни зарадваха
Свети Валентин, Баба
Марта и най – вече Деня на
жената ... Всички те дадоха
идеята, а и нужното вдъхновение,
за да може на 5 март в
общежитието да бъдат
представени няколко постановки,
чиято обща продължителност
беше над час.
Като за начало и за
привличане на нужното внимание
Ивелина, Мария, Преслава и
Симона представиха атрактивен
танц, който заслужено обра
овациите на публиката.

След това четири
симпатични ―бабки‖ ( Недка, Ани,
Мирела и Цвети) показаха
нагледно какво се случва, когато
някой не е разбрал за какво точно
става дума и вместо 8ми март
чакат ... млад момък.
(продължение от стр.2)

Интерес предизвика и
скечът на десети клас „Изгубени
в превода‖ със специалното
участие на Аника Даниел от
Германия, която е при нас по
програма за обмен. За
Светимир и Цветимир от 12
клас този Фашинг бе последен .
Те демонстрираха много добър
импровизаторски талант,
придобит при ежегодните им
активни участия в празника на
немските класове, в пародията
на шоуто на Ники Кънчев
„Стани рогат ‗‘.
Много настроение
донесе на публиката фашинг
2013 - оригинален и атрактивен!
Очакваме следващия!

После група момчета и
момичета поднесоха куп стихове,
посветени на майките,
учителите, момичетата,
девойките, жените и любовта.
Дойде и ред на втората
мини-комедия, която доказа, че
за любовта няма възраст, само
че има опасност от случайна
размяна на внуци. Симона и
Преслава успешно влязоха в
ролята на баба и дядо, като все
още из коридорите се чува
реплика от тяхното представяне :
―На първото стъпало – прегърни
ме, на второто – целуни ме, на
третото – гътни ме. ... Ама да
знаеш, че живея чак на седмия
етаж, та му мисли!‖

След като публиката ги
изпрати с много смях и
аплодисменти, стана време за
скеча на Цонко, Пламен и
Клементина, от който стана
ясно, че трябва много да се
внимава при избора на съпруга,
но пък когато си с правилните
очила, всичко е наред.
И така след много смях,
емоции и обяснения в любов
програмата приключи, но с
обещание за още постановки,
които ще бъдат организирани в
бъдеще.
Тук е и мястото да изкажем
благодарност на госпожа
Павлина Лилова за таланта и
усърдието, а също така да я
помолим да обмисли
предложението за ―Драма клуб‖...
Все пак си има цяло общежитие
таланти.

Фашинг 2013...

Цвети 12 е
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:
ПОЛЯ ОТ “БАЛКАНЕЦ”
Име:
Паулина Узунова
Живее в:
гр.Правец
Зодия:
Лъв
Обича:
Музика, плуване, шоколад...
Мрази:
Лицемерието
Любим филм: Карибски пирати
Любима храна: Пица
-Разбрахме, че си учила в ГПЧЕ. Разкажи
ни за годините си тук.
Имам много хубави спомени от годините ми в ГПЧЕ
„Алеко Константинов―. Завърших през 2006 година, бях в
паралелка с френски и английски език. Класен ръководител ми
беше г-жа Дафина Станева, която много уважавам и след като
завърших. В нашия клас бяхме много задружни, всички бяхме
приятели и си помагахме. Като цяло мога да кажа, че
ученическите ми години до този момент са най-хубавите ми
години, с най-незабравимите и истински моменти.
-Липсва ли ти гимназията?
Гимназията определено ми липсва. Когато бях
ученичка, нямах търпение да завърша, а сега ми се иска отново
да съм ученичка. Когато сме малки бързаме да пораснем, а като
пораснем, искаме отново да сме деца…
-С какво ще запомниш годините в
училище?
Аз мисля, че няма по-добри приятели от първите, от
приятелите в ученическите години и по-хубави спомени от тези
в училище. Ще запомня гимназията с приятелите, които
срещнах там, с добрите преподаватели и с вълнуващото и
незабравимо чувство да си ученик.
-Как се ориентира към журналистиката?
Бих искала да благодаря на г-жа Цветанка Георгиева,
за добрата подготовка, която ми даде и благодарение на която
успях да вляза в Софийският университет, специалност
Философия. Тя е един изключително добър преподавател и
винаги ще съм й благодарна. За журналистиката - не съм
предвиждала да се занимавам с журналистика, винаги ми е
харесвала тази професия, но не съм имала амбиции да се
стремя към нея. Случайно попаднах на обява за работа от
медията „Балканец― и реших да се пробвам, тъй като смятам,
че специалността ми е донякъде подходяща. След една година
работа в тази сфера мога да кажа, че ми харесва това, с което
се занимавам.
-Какви качества трябва да притежава
един журналист?
Смятам, че журналистът трябва да бъде упорит при
поставяне на набелязаните си цели.

Като журналист каква е твоята оценка
на събитията в страната в момента и как
виждаш ролята на медиите в тази ситуация?
Според мен случващото се в страната е един урок, че
който и да дойде на власт, той трябва да удвои усилията си
срещу корупцията, която може би е основната причина за
високите цени срещу които протестират българите. Заплатите
в страната останаха най-ниските в Европейския съюз. В
същото време цените не спряха да растат. Не е нормално
заплатата на едно семейство да отива само за покриване на
сметки.
След оттеглянето на правителството, стълбовете на
властта започнаха да сриват своето доверие сред хората.
-Какво мислиш за училищния вестник?
Моето мнение за училищния вестник е, че се развива
много добре, има много интересни и любопитни статии. Когато
аз учех в гимназията, вестникът беше спрян и нямахме
никаква информация какво се случва в училището. Много се
радвам, че отново има „Гимназето― и се надявам да не спира
да излиза.
-Какви съвети би дала на репортерите
от „Гимназето”?
Продължавайте в същия дух и занапред, страхотни
сте...
-И не на последно място, какво би
пожелала на учениците от ГПЧЕ?
Да се радват на ученическите си години и да не бързат
да пораснат, защото няма нищо по-хубаво от това да си
ученик.

Василена 12 д
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ДО БУРСА И ОБРАТНО
През седмицата от 04.03 до 10.03 група
учители и ученици пътуваха в Турция - гр. Бурса
като част от проект ―Активни европейски граждани
за устойчиво развитие‖. Там те се срещнаха с
преподаватели и деца от страната-домакин, а също
от Италия, Германия, Франция, Румъния.
Град Бурса се намира в северозападна
Турция и е административен център на вилает. Има
население над два и половина милиона души и е
четвъртият по големина град в Турция.
През първия ден от престоя си там
изслушахме презентациите на страните участнички.
Ние участвахме с две презентации –едната
представяше работата по проекта до момента и
„Училището на бъдещето‖. Представихме се много
добре. Следобяд засаждахме борчета в землището
на малко селце до Бурса – мястото е закупено
специално за целите на проекта. Така засадената
гора ще носи името ―Гората на Коменски‖.
Вторият ден беше посветен на туристическа
обиколка на Бурса. Посетихме Зелената джамия,
базара на коприната Коза хан \съществуващ от
1491 г.\, музеят на Кемал Ататюрк (там той е
отсядал, когато е посещавал Бурса). Видяхме и
Театъра на сенките – главни фигури там са
добродушният Карагьоз и по-хитрият Хачиват.

До града се намира планината Улудат – много
популярна ски дестинация в Турция. Отидохме и до
гр. Муданя, който се намира на 30 км от Бурса – но
брега на Мраморно море. Разходихме се по
крайбрежната алея и пихме от известния турски чай.
Нашият водач ни обърна внимание на формата на
чашките за чай – те наподобяват лале – това цвете
е един от символите на Турция.

Не минахме и без пазаруване – Бурса е
известен с текстила, който се произвежда там –
има много фабрики за коприна, спално бельо,
хавлии. Част от удоволствието при пазаруването е
пазарлъкът – ако умееш да го правиш, няма да
останеш разочарован – цената на стоките пада
доста.
В града има също фабрики на „Пежо‖, „Рено‖ и
„Фиат‖.
Имахме и една специална екскурзия до град
Изник, който през античността е носил името
Никея. Днес той е център на производството на
керамика – тук се прави известният изникски
порцелан – ръчно, уникално производство.
Научихме нови и интересни неща във фабриката
за порцелан, която посетихме.
Учениците от нашата група бяха настанени в
приемни семейства, които се грижеха за тяхното
приятно пребиваване. Зародиха се много нови
приятелства и последната прощална вечер беше
заредена с много приятни емоции и вълнение.
Опитахме и известния местен деликатес „Искендер
кебап‖.
Сбогувахме се и тръгнахме към България,
като на връщане посетихме за кратко Истанбул. За
всички беше интересно да видят едни от найголемите забележителности на този много
интересен град – Синята джамия, Обелискът
срещу нея и най-вече построената в разцвета на
Византийската империя почти петнадесетвековна
църква ―Света София‖.
Хубавите и приятни неща все някога
свършват – така и с нашето пътуване. Сега
очакваме новото занимание по проекта—то ще се
състои в Италия и това ще бъде финалът на този
проект. А децата и учителите, които ще бъдат там,
ще разкажат за всичко, което ги е впечатлило и
развълнувало.

Г-жа Марина Георгиева
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Зумба-а-а
Зумба Тон: комбинира упражнения за
високоинтензивно кардопределени части на
тялото и ио натоварване. Използват се
тежести и стикове.
Аква Зумба: съчетават се
традиционните зумба елементи с аква
аеробика.
Хайде да си го кажем честно –
момичетата не сме фитнес маниачки. А скоро
ще дойде времето, в което всички ще се
сетим, че трябва да влезем във форма за
лятото (или пък бала). За това вместо да
киснем във фитнеса и да правим скучни
упражнения, защо да не пробваме зумбата?
А какво е зумба? Зумба е фитнес танц,
вдъхновен от латиноамериканските танци.
Създаден е от хореографа Алберто Перез от
Колумбия в края на ХХ век., зумба включва
танци, аеробика и фитнес. Хореографията на
зумбата съчетава движения от хип-хоп, самба,
салса, меренге, мамбо, бойни изкуства и
кючек. Заедно с това се изпълняват клекове и
удари.
Бето ръководил няколко класа по
салса. Един ден се оказва без подходяща
музика за кардио упражненията си, затова
решава да използва песни от
латиноамерикански танци. Танцът възникнал с
прости движения от латино танците. След
известно време Перез създал отделни
класове, с които разработили зумба.
В наши дни зумба предлага шест
различни вариации:

Зумбатомик: създадена е за момичета
и момчета между 4 и 12 години. Комбинират
се ърбан танци като хип-хоп, регетон и поп.
Целта е израждането на координация,
дисциплина, увереност и работа в екип.
Зумба в определено време: създава
се индивидуален план за всеки, според
неговите нужди и време, в което може да
практикува
Практикуването на зумба има
значителни здравословни ползи.
Първо: Тя провокира огромен
кислороден разход на енергия и
следователно горене на
калории.Специалисти твърдят, че зумба гори
от 400 до 600 калории на час повече спрямо
класове по салса и диско например. В зумба
се включват и типични фитнес упражнения
като лицеви опори и клекове. Танцът се е
превърнал в един от любимите начини за
кардио тренировки по света.

Зумба: комбинация от аеоробика и
латински танци.
Златна Зумба: златната зумба е
създадена за хора в неравностойно
положение или възрастни.

Здравейте отново на страниците на
нашето любимо „Гимназе‖! Този път решихме
да ви попитаме какво мислите по една, както
се оказа, не чак толкова интересна за вас
тема, наречена политика. Провокираха ни
скорошните събития в България. Всъщност
точно с тях беше свързан и първият въпрос,
който ви зададохме и малко по- точно дали се
вълнувате от тях. Около 65% отговориха с
„да‖. Въпреки този голям процент едва около
една четвърт се интересуват като цяло от
политика, а причините, поради които темата
―Политика‖ ви е леко скучна, са: „Твърде сме
малки за това.‖; „Безсмислено е.‖;
„Разочаровани сме от управляващите.‖

Второ: Зумба е едновременно танцова
и фитнес тренировка. Танцът ангажира
цялото тяло. В него участват почти всички
мускули и стави. Най-голямо натоварване
пада върху бедрата и коремните мускули. Не
се изненадвайте, ако след първата ви
тренировка по зумба се събудите без
желание да ставате от леглото. Танците
често биват подценявани спрямо
натоварването, но това си остава един от
спортовете, които натоварват тялото
цялостно. Зумба е фитнес танц, пригоден за
всички. Все повече интструктори по света се
сдобиват с рекордни по численост класове.
По света модерните фитнес салони
предлагат часове по стандартна зумба,
Златна зумба за стари хора, зумба за деца и
дори Аква зумба.
Трето: зумба е прекрасен начин за
забавление и отърсване от натовареността
на съвремения свят. Един час, прекаран в
забавление и усмивки, който ни носи здраво,
стройно и красиво тяло.
Така че, дори да си нямате инструктор,
свалете си малко динамична латино музика
(препоръчвам нещо от рода на ―Waka Waka‖
на Шакира), обуйте анцуга и сложете
маратонките и се понесете във вихъра на
зумбата.
И една последна забележка : Никой не е
казал, че зумбата е само за момичета ...

Цвети 12 е

И други. Интересното е че дори тези,
които се интересуват от политика, не
симпатизират на конкретна партия. Може би
най- важният въпрос (поне според мен) беше
„Мислите ли, че имате добро бъдеще в
България?‖ Само четирима от всичките
осемдесет анкетирани дадоха положителен
отговор, който беше придружен с
аргументите „Мисля че тук ми е мястото!‖ и
„Смятам, че с това, в което съм добър, мога
да развия бъдещето си тук‖.
Надявам се в скоро време повече
хора да смятат, че да останат в България
няма да бъде грешка, а дори да го желаят от
все сърце!

Светимир 12 д
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М о ж е д а н я м а с п е ц и а лн о
тържество по случай 20 март –
Международния ден на франкофонията, но
това не ни пречи да се пренесем за малко в
столицата, събрала модерната и
историческа култура - Париж.

Един ден в Париж
Мисля си какво по-прекрасно начало на
деня от това?
Спокойно излегнала се в кушетката мога да
се насладя на възхитителната гледка на
Айфеловата кула направо от терасата на
жилището ми. Моят любим Луи има собствена
пекарна ‗Le petit Bakery de Louis’ (‗Малката
пекарна на Луи‘). Обичам утрини като тази - той
прави френски кроасани с шоколад специално
за мен. Пием френско кафе и обсъждаме
премиерата на филма "L'amour dure trois
ans" ("Любовта трае три години"), режисиран от
Фредерик Бегбеде - автора на едноименния
роман. Вълнуващо е, защото точно тази книга
ни събра преди 15 години. Луи често се шегува,
че сме се олели с любовта си един към друг.
Целувам го нежно по бузата и отивам да си
взема горещ душ. Обличам рокля Диор в лек
прасковен нюанс, слагам карминено червено
червило Нина Ричи, напръсквам се с
благоухания Шанел №5 и затропвам с
токчетата Ив Сен Лоран по парижките улици.
Срещам приятелката си Лулу - чакаща ме
на нашето местенце в парка при Айфеловата
кула, където сме уговорили срещата си.
Разменяме си три суетни целувки по бузата за
поздрав. И тръгваме усмихнато в деня. Найхубавото нещо на света - Париж през пролетта.
Усеща се пробуждането. Велосипедистите.
Девойките, носещи вече къси панталони и
поли. Бащи и синове, играещи заедно футбол в
парковете. Като малък ренесанс след дългата
зима.
Моят приятел Пиер ни очаква пред Лувъра.
Каза, че има изненада за мен. Последния път
ме заведе в музея Орсе, където имаше
изложба на импресиониста Пиер-Огюст
Реноар. Пиер знае за моята страст към
импресионизма и винаги следи за мероприятия,
свързани с тази епоха. Обичам периода на
възникване на импресионизма, защото точно
тогава около 1900 година всичко се променя.
Парижкото мислене се разчупва и настъпват
десетки новости – Айфеловата кула, първата
линия на метрото (чудо за онова време),
Големия и Малкия дворец, кварталите
Монпарнанс и Монмартър, където на времето
са се събирали хора на изкуството от цял свят
и са творили. Художниците също променят
нормите и това се усеща в техните
разкрепостени за началото на 20 век картини.
Питам се с какво ли ще ме изненада този път
Пиер? Добре е, че и с него си имаме специално
местенце край Лувъра, иначе трудно бихме се
открили сред толкова много туристи.

Нарисува Ива 12 е
Целува нежно ръце на мен и Лулу. В
ръка държи три покани. Поглеждам ги.
Не мога да повярвам! Изложба в Лувъра на
картините на създателя на импресионизма
Клод Моне. Разглеждаме „Импресия:
Изгряващо слънце‖, „Катедралата в Руан‖,
„Водни лилии‖, „Купи Сено‖, „Парламента‖.
Какво съвършенство!
След изложбата решаваме да си
вземем глътка отдих. От Лувъра тръгваме по
улица Револи. Със своите 3 км, успоредни на
р.Сена, това е една от най-дългите и
известни улици в Париж. Искаме да избегнем
тълпата с туристи по улицата, изпълнена с
бутици на световно известни имена на
модата. И решаваме, че ще направим
разходка из градина Тюйлери. Най-старият
парк на Париж. Правим дълга разходка. Найсетне стигаме до Триумфалната арка,
разположена на площад „Шарл дьо Гол‖.
Запътили сме се към една невероятна
сладкарница в края на Шанз-Елизе. Тук
френските макарони са страшно вкусни.
Поръчваме си най-различни видове.
Затруднени сме в избора на виното. Все пак
във Франция има над 450 вида ! Добре, че не
трябва да си избираме в момента и измежду
2000 вида сирена. Щяхме да изгубим доста
време. Накрая с вкусните макарони гарсонът
ни донася и бутилка „Божоле Нуво‖.

7

Отпивайки от виното и гледайки
минаващите туристи, правим предположения
за произхода и историята им. От дълги
години това е наша игра. Вместо да се
ядосваме на суматохата от чужденци, ние
намерихме начин как тя да ни забавлява.
Лулу и Пиер ще проверят в Бобур за
предстоящи изложби и инсталации. Бобур това всъщност е центърът Жорж Помпиду.
Външният му скелет от сервизни тръби
отдалеч подсказва, че това е музей на
модерното изкуство и културен център. За
миг се колебая дали да тръгна с Лулу и
Пиер.
В центъра се намира и голяма
обществена библиотека. А на мен ми се иска
да изненадам Луи с книгата „Любовта трае
три години‖.
Но ако тръгна с тях сега, не ще имам
време да се оправя за срещата ми с Луи.
Отказвам се от идеята си. Обмислям дори да
мина през парк Люксембург, за да посъкратя
пътя си.
Вече съм вкъщи, но нямам много време
преди Луи да ме вземе за нашата среща.
Имаме билети за опера, но преди това той
иска да ме изведе на вечеря. След малко
повече от час съм изненадана от
представата му за среща преди опера.
Возим се на лодка. Организирал е дори
пикник на нея. Толкова е романтично. В
прегръдките на своя любим се наслаждавам
на светлините на катедралата Нотр Дам,
Ботаническата градина, хотел Де‘вил и
десетки други парижки забележителности.
Давам си сметка колко красив е градът, в
който живея. В този момент образът на
Пантеона - гробница на известни френски
граждани със заслуги към страната - изплува
в мислите ми. Спомням си за златните букви,
изписани на входа: „На великите мъже от
благодарната родина‖. Тук е погребана и
Мария Кюри, редом с Волтер, Александър
Дюма баща, Емил Зола, Рене Декарт и др.
Париж е тъй пищен, както разточително
луксозната резиденция на Краля Слънце –
Версай.
Влизаме в Парижката опера. Хитлер е
бил прав, когато е казал, че това е найкрасивата сграда на света. Красива отвън, но
разкошна отвътре. Операта е луксозна,
богата и много пищно украсена - мраморни
стълби, позлатени тронове, кристални
полилеи, картини, статуи и мозайки. Операта
„Вертер‖ от Жул Масне докосва най-нежните
струни на моята душа. Кара човек да се
почувства извисен.
В днешния ден, с днешната пролет, с
днешното чудо.
Видях Париж окъпан в разкош.
Град на минало, настояще и бъдеще.
Култура и възход!

Адела 9 д
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22 МАРТ—СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
ЖИВА ВОДА
Има разлика между водата от планинския ручей /жива вода/ и
водата от водопроводната мрежа /мъртва/. Живата вода е
енергийно заредена. Жизнената сила на водата се измерва с
бовиси. Енергията на човека е равна на 6,5 хил. бовиса. Водата
от планинския поток има 8,5 хил. бовиса. Пиенето на тази вода
зарежда всяка клетка с допълнителна енергия, нужна за
нормалната и функция, извеждането на токсините от нея.
Здравата вода, подходящо енергийно заредена, участва във
всички химически реакции в организма. Всеки орган, който поема
енергийно заредена вода, изпълнява ефективно функциите си.
Преди 20 години в Рио де Жанейро, Бразилия, 22-ри март е
избран за Световния ден на водата (остава загадка защо именно тази
дата). По инициатива на ООН, Денят на водата се отбелязва
официално от 1993г. От тогава насам на тази дата се акцентира върху
конкретен проблем, свързан с питейната вода или екологичните
проблеми на нашата планета.
Водата е от съществено значение за живите организми и
екосистемите. Всички известни форми на живот се нуждаят от вода, за
да оцеляват, да се развиват и размножават. За хората обаче връзката
с водата е малко по-особена. За нас тя е средство за транспорт,
производство на храни и стоки, инструмент в медицината или източник
на енергия. При всяка доставка или продажба на стока или услуги се
осъществява виртуален обмен на вода. Например, знаете ли, че за
производството на 1кг картофи са нужни 246 литра вода, а за един
чифт дънки-почти 11 000 литра?
Човечеството ежедневно разхищава огромна част от този
безценен ресурс, подценявайки проблема с неговото използване и
запазване за в бъдеще.
Какво не знаем (или знаем?) за водата?
В състава на земната мантия има 10-12 пъти повече вода,
отколкото в Световния океан.
Само 3% от водата на Земята е прясна и едва 1.1 % е годна за
пиене.
Мръсната вода убива повече хора, отколкото войната и
другите форми на насилие, взети заедно. Това се твърди в доклад на
ООН .Най-малко 1,8 млн. деца на възраст до 5 години умират всяка
година от заболявания, свързани с некачествена вода, тоест по едно
дете на всеки 20 секунди
Всеки шести човек в развиващите се страни няма постоянен
достъп до чиста вода.
На планетата ни никога няма да има повече вода, отколкото
има сега.

Защо е нужно да пием вода?
1.Човек може да живее около месец без храна, но само около
една седмица без вода. При загуба на 2% вода от телесната ви
маса, организмът ви сигнализира с жажда. При загуба на 10% се
появяват халюцинации. При недостиг на 12% човек умира.
2. Водата помага да поддържаме здравословно тегло като
увеличава метаболизма и регулира апетита.
3. Водата води до увеличаване на нивата на енергия. Найразпространената причина за умората през деня е всъщност леката
дехидратация.
4. Пиенето на подходящи количества вода можа да намали
риска от определени видове рак, включително рака на дебелото
черво, рака на пикочния мехур и рака на гърдата.
5. За голяма част от страдащите, пиенето на вода може
значително да намали болките в ставите и/или гърба.
6. Водата води до подобряване на общото ни здраве като
измива отпадъците и бактериите, които могат да причинят болести.
7. Водата може да предотврати и облекчи главоболието.
8. Водата овлажнява кожата по естествен начин и осигурява
правилно образуване на клетки под слоевете кожа, за да й придаде
здрав, блестящ външен вид.
Препоръчва се пиенето на около 1.5 литър вода на ден.
Естествено, тялото ви се нуждае от повече, но останалото
количество то ще си набави от храната, която поемате.
Като завършек - едно интересно ‗‘пророчество‘‘- учените
предричат, че само след 20 г. 47% от хората в света ще живеят в
райони със сериозни проблеми по отношение на снабдяването със
свежа вода. Управлението на водните ресурси ще се превърне в
едно от научните предизвикателства на века. Ето защо ООН
призовава към пестеливо и разумно използване на водата.

Японският учен Масару Емото прави експерименти с вода,
като я излага на музика, на реч, на фотографии, на мисли и думи,
написани на хартия и прикрепени към стъклен съд, а след това
фотографира замразените капчици вода, подложени на
експеримента. Резултатите са поразителни. Неговите
наблюдения показват, че под тези въздействия водата променя
молекулярната си структура.
Симфония на Бетовен образува прекрасни, добре оформени
кристали. 40 симфония на Моцарт създава кристали нежни и
елегантни. Контрастен е резултатът при водата, изложена на
хевиметъл музика - фрагментирани и деформирани кристали.
Резултатът от експеримента с бутилка вода и залепен на нея
надпис ”Благодаря” са красиви хексагонални кристали. От водата,
изложена на думата Глупак—фрагментирани и деформирани.

Думата, която най-добре пречиства водата не е една, а
съчетание от две думи—”Любов” и “Благодаря”. Експериментите
на японския учен доказват, че под влияние на мислите водата се
изменя мигновено. Ако се обръщаме с добри мисли към водата,
благославяме я, казваме й “Благодаря”, качествата й се
подобряват и тя има положително въздействие върху нас.
Да не забравяме, че ние и Земята сме преди всичко вода.
70% вода.
Масару Емото не спира да експериментира и да доказва.
Прави го и с химните на народите. Водата, замръзваща под
звуците на българския химн е една приказна красота от кристали.
Нагледно можете да се запознаете с експериментите на
японския учен в YouTube

Ива и Сияна 12 е
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В дните на изкуствата...

Ако запитаме хората какъв празник се чества на 21ви или на 27-ми март, дали ще има повече от десетина
човека, които ще отговорят с нещо различно от ―Не знам‖
или ―Никакъв‖? А истината е, че на тези дати се
отбелязват два празника, свързани не с материалното, а с
духовното обогатяване на човека. Ако все още се чудите
за какво става въпрос, то сега ще ви стане ясно. Стига да
дочетете статията, разбира се.
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Ако всеки опита, може и да открие, че в
писаното поетично слово, в произнесените строфи се
крие шансът да погледнеш на живота и на света от
друга перспектива, различна от традиционното, от
ежедневното, от масовото. Поезията е терапия на
чувствата, която би могла да придаде друг смисъл на
живота. Затова – опитай поне веднъж!
Колкото до 27 март, той е обявен за Световен ден
на театъра по инициатива на ЮНЕСКО през 1961
година. За да се отбележи този най-важен за
театралната общност празник, по света се организират
различни национални и международни събития. Едно от
най-важните е създаването и разпространението на
ежегодното театрално послание, в което авторитетна
личност споделя своите възгледи относно театъра и
неговата духовна мисия. Първото послание с такава цел
– да обиколи света, е било създадено от Жан Кокто през
1962 година.
Организацията ЮНЕСКО е положила основите. От
нас се иска единствено поне в тези два дни да забавим
малко темпото и да се сетим за хубавите стихове, които
поети и писатели са ни оставили в наследство, както и
за многобройните театрални постановки,предизвикващи
смях, сълзи и безбройни други емоции, неизброими в
една малка статия. Затова вземете книга с поезия,
купете си билет за театър или пък напишете сами някой
стих. Уверявам ви – няма да съжалявате!

Цвети 12 е

“За всеки жив читател и за всеки жив поет”. Под
това мото на всеки 21 март от 1999 година насам се
отбелязва Световният ден на поезията.
Решението да се посвети този ден на поезията е взето на
Генералната конференция на Организацията на ООН по
въпросите на образованието, науката и културата,
проведена в Париж.
Целта на този празник е да популяризира четенето,
писането и публикуването на поезия по света и, както
пише в декларацията на ЮНЕСКО, "да даде признание и
сила на националните, регионалните и
интернационалните организации за поезия"

Тодоровден—празникът на Правец
Този пролетен празник всяка година се празнува
на различна дата, но винаги в събота. През 2013 той ще
се състои на 23 март. Нека ви запознаем накратко с някои
от ритуалите и поверията, свързани с него.
Това е празник на именниците, конете и булките,
задомени през зимата. Във всяка къща, рано сутринта
преди изгрев слънце, жените изпичат два обредни
хляба—единият с форма на конче или подкова, за здраве
на конете, а другият е кравай, за младата булка, за да
ражда. После ги занасят в черквата, заедно с други
варива, за освещаване. Омъжените жени раздават
обредните хлябове, като имитират цвиленето на конете и
се ритат заднишком като тях, за да раждат кобилите.
А младоженците, задомени през зимата
задължително посрещали кумовете си.
Кулминацията на празника е кушията
(надбягването с коне).

Легендата твърди, че тази традиция е останала
още от времето, когато езичниците искали по времето
на Великите пости да облажат християните чрез хляб,
замесен с кръв. Свети Тодор научил за измамата и
препуснал с коня си от къща на къща да предупреди
хората. Като благодарност за извършеното от светеца в
негова чест и до днес се правят кушии. В по-стари
времена на тези надбягвания ергените чрез това
изпитание доказвали готовността си за брак. За всеки от
тях това било въпрос на чест. А победителят получавал
награди и бил на особена почит през целия ден. В
негова чест се извивало хоро на мегдана, а после
младите от селото го придружавали до къщата му и
продължавали с веселбата. Празникът се отбелязвал
подобаващо и в домовете на именниците.
Хубави традиции! Нека знаем за тях и ги почитаме!

Гимназето
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Клуб “Метеоролог”
Име на клуба: „Метеоролог”
Ръководител: Марина
Георгиева
Брой членове: 8
Дейност:

Запознаване с
метеорологията като наука.
Изучаване на
измервателните уреди и
работата с тях.

Г-жо Георгиева, какво ви
стимулира да създадете клуба ?
На първо място възможността, която
ни даде проект „УСПЕХ‖. Отначало ни се
искаше да правим нещо, свързано с
практическо приложение на географските
познания.

Каква е целта на клуба?
Разумно да използваме свободното си
време, да се занимаваме с нещо различно от
работата в часовете по география и да се
научат учениците, че за всяко нещо е важно
как ще го приложим на практика в нашия
живот.

Какво успяха да научат вашите
възпитаници ?
Научиха много за науката
метеорология, вече знаят много за
природните явления и тяхното значение за
стопанството на страната ни. Знаят какво е
метеорологична площадка и уредите, които
се използват.

Взимат ли насериозно вашите
участници дейността, която
извършвате ?
Не е необходимо да я взимат много
насериозно - ние научни открития няма да
правим. Достатъчно е да не изпускат
занимания и всеки да си изпълнява задачите
- това те го правят.

Ами те са едни много красиви, добри и
изпълнителни момичета. Желая им добро
здраве, много късмет и любов, която да
прави живота им красив.

Борис 10 а

На представителната ви изява
стана ясно, че ще правите регулярни
измервания на атмосферните
условия. Как ще бъдат използвани
тези резултати ?
Когато започнем измерванията, ще ги
записваме в специална тетрадка
„дневник‖.Те няма да имат никаква научна
стойност, а само учебна. Ще се опитаме на
тяхна база да направим прогноза за времето
за същия сезон през следващата година, но
това ще бъде само опит.

Клуб “На кино заедно“

Име на клуба:

Г-жо Христова, Вие найвероятно сте любител на киното, за
това ли решихте да създадете клуба?

Какви филми предпочита
клубът Ви - класика или
съвременни?

Клубът всъщност не беше създаден
от мен. Идеята тръгна от Надя, която
завърши миналата година и Лъчезар (едно
същество от сегашния 12 д). Впоследствие се
включи и Светослав (10д). Те заедно
започнаха филмовия клуб и аз просто го
включих към проект “Успех” в един момент.

Това са млади хора, така че е
логично да харесват съвременно кино. За
щастие тук-там има класически филми,
които им допадат. Имам предвид хубави
филми, неща от класата на Чаплин,
Тарантино. Естествено от време на време
се гледат някои модерни филми, но никога
безсмислени.

Как решавате кой филм да гледате?
По принцип имаме график с филмите,
но също така оставяме и членовете на клуба
да решат – предлагаме няколко филма и те
избират. А понякога те предлагат други
филми.

Какво бихте пожелали на
участниците в клуба ви ?

Какво е мнението Ви за
днешното българско кино?
Има и попадения и пропуски. Някои
от новите филми наистина си заслужават,
но пък повечето сериали са наистина лоши.

Ива 9 д

“На кино
заедно”

Ръководител: Радост
Христова
Брой членове: 15
Дейност:
Запознаване
на членовете на клуба с
качествено кино—българско
и световно

Гимназето

Г-жо Георгиева, Вие сте
ръководител на клуб "Ценности и
традиции" по програмата “Успех”. Защо
решихте да създадете точно този клуб?
-Ако ваш познат чужденец ви попита
какви са българите, с какви основни ценностни
качества се отличават те сред останалите
народи може би ще му поднесете стройна
заучена фраза в следния дух: ―Българският
народ е гостоприемен, добронамерен, с гореща
кръв и широка балканска душа. По-скоро хитър,
отколкото работлив. Традиционалист,
разбиращ от много неща, но най-вече от
футбол и политика‖.
Това ли са основните ценности на
българския народ? И какво всъщност е
ценност? Ценно е онова, което е благо, което е
желано от човека и към което той се стреми. То
може да бъде материална вещ, явление от
природата, състояние или пък да има духовен
характер. Всяко време налага свои, поразлични ценности, заменяйки едни с други или
възраждайки стари, позабравени добродетели.
На кои ценности да дадем приоритет и дали ще
се съхранят във времето те, това зависи само и
единствено от самите нас. Поради тази
причина аз избрах да насоча дейността си по
проект ―Успех‖ към създаване на клуб
‖Ценности и традиции‖.
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Клуб “Ценности и традиции”
С какви дейности се занимава
клубът?
-Нашият клуб ”Ценности и традиции”
свежда своята дейност до няколко нива:
1. Проучване характерните особености на
етнографските области в нашата страна;
2. Изследване конкретни детайли от
българския бит, носители на изконната
красота;
3. Изработване на предмети с орнаментика,
характерна за различните етнографски
области.

Какво е направил/постигнал
клубът досега?
-Проучихме шестте етнографски
области в България: Северняшка,
Добруджанска, Тракийска, Шопска, Родопска
и Пиринска. Също така посетихме
етнографския музей в гр. Ботевград. В
момента се занимаваме с приложна
етнография, т.е. изработваме декоративни
чинии и чорапи с елементи от национални
носии от различните етнографски региони на
страната ни. Предстои ни и изработване на
брошура, отразяваща дейността на нашия
клуб и представяне на изложба с
изработените от нас предмети.

Име на клуба: Ценности и
традиции
Ръководител: Цецка
Георгиева
Брой членове:

15

Дейност:
Проучване
особеностите на шестте
етнографски области на
България и изработване на
чорапи и чинии от
приложната етнография

Илинка 12 а

Клуб”Тенис на корт”
Какво Ви подтикна да
създадете този клуб?

Смятате ли, че тенис на корта
има бъдеще в Правец?

Главна причина за създаването е
желанието сред учениците да практикуват
тенис на корт. В нашето училище много
ученици проявяват интерес към този спорт.

Да! Убедена съм в това. Ние имаме
добри условия, а е планирано да се направи
и още един корт, единствено желаещи са
нужни. За момента трябва да се регистрира
клуб по тенис на корт към федерацията, за
да имаме възможност да взимаме участие и
в първенста, защото все пак състезанията
мотивират много хора да се стремят към
успех.

Значи сте очаквали голям
интерес към клуба?
Да, предполагах, че интересът ще е
голям. Но държа да отбележа, че всеки един
ученик, който проявява желание и дойде на
кортовете няма да бъде върнат.
Единственото, което е важно за мен, е да има
желание и разбира се тениса да доставя
удоволствие на практикуващите.

Има ли планирани състезания,
в които участниците от клуба ще могат
да вземат участие?
В края на месец март ще се проведе
вътрешен турнир по тенис на корт, който е
само за участниците от секцията, а в края на
годината ще има и открит турнир, който ще е
свободен за всички, които проявяват интерес
и са любители на тенис на корта.

От кога лично Вие станахте фен
на тенис на корта?
По стечение на обстоятелствата аз и
моят мъж превърнахме спортните площадки,
които бяха към спортното училище в тенис
кортове и така въведохме тенса в Правец.Аз
лично започнах да се занимавам през 1986
година.

Какво ще пожелаете на
членовете на Вашия клуб?
Пожелавам и да се борят, да не се
отказват и да се развиват. Нека защитават
тениса като спортна дисциплина.

Цвета 12 д

Име на клуба:„Тенис на
корт‖
Ръководител: Дафина
Станева
Брой членове: 15
Дейност:
Усвояване на
знания и умения от спорта
тенис на корт; подобряване
физическата способност на
подрастващите;
формиране на моралноволеви качества

Гимназето
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Едно намигване към “Оскари” - те
Измина сезонът на наградите в
Холивуд. Успяхме да се нагледаме
на талантливи дейци, на прекрасни
изпълнения и разбира се на суетата
по Червения килим. С целия този
шум около годишните гала
церемонии няма как да не сте
разбрали кои са победителите.

ARGO

Затова ние няма да обърнем
внимание на тази част от
събитията. Ще ви представим нещо
по-интересно, нещо арт.
Фотографката Маги Сторино за
втора поредна година заснема
своята дъщеричка, пресъздавайки
сцени от номинираните за награда
на Академията филми.

LINCOLN

Надяваме се фотографиите да
предизвикат и у вас усмивка.
За още фотографии посетете
Tumblr - блога им Don‘t Call Me
Oscar.

Адела 9 д

ZERO DARK THIRTY

DJANGO UNCHAINED

AMOUR

LIFE OF PI

Футболна среща на толерантността между ученици от три училища

На 21-ви февруари (четвъртък) се
проведе футболна среща по повод
възникналия инцидент между ученици от
трите училища - ГПЧЕ "Алеко
Константинов", ПГ по КТС, гр.Правец и СОУ
"Христо Ясенов" - гр.Етрополе, посветена на
толерантността.
Учениците бяха разпределени на два
отбора -,,бели‖ и ,,червени‖. Те бяха
избрани на случаен принцип и съобразно
качествата им като футболисти. Съдии на
мача бяха ученици от трите училища.

От нашата гимназия в състава на
червените личаха имената на Венислав
Григоров, Марио Павлов, Пламен Пачов, Нено
Ганчев и Георги Близнашки, докато цветовете
на ,,белите‖ защитаваха Илия Колев, Ивелин
Ваков, Димитър Иванов, Стефан Цветков и
Георги Батанов. Мачът беше много динамичен
и напрегнат. В началото на двубоя червените
излязоха по-мотивирани и поведоха набързо с
2:0. Това доведе до суматоха в отбора на
белите и след 15 минути резултатът вече
беше 3:0.

До края на полувремето двата отбора
се бориха мъжки и в крайна сметка
резултатът на полувремето беше 4:1 в полза
на червените. Второто полувреме започна с
лек натиск на отбора на белите и това
доведе до необходимия реултат - резултатът
вече беше намален на 2:4. Последваха
много силни минути и за двата отбора с куп
положения, но вратарите бяха на ниво и
отразиха всички опасности пред вратите им.
В 70-тата минута белите отново вкараха и
резултатът вече беше 3:4, а оставаха още 10
минути до края на мача. Последните минути
бяха много вълнуващи. И точно когато
червените се готвеха да триумфират, бяха
наказани. Така след 2 полувремена по 40
минути двата отбора оформиха крайния
зрелищен резултат 4:4. По предложение на
г-н Людмил Павлов, след като двубоят е
завършил при равен резултат, всеки един
състезател от двата отбора трябваше да
изпълни по 1 дузпа. При изпълнението на
наказателните удари белите бяха малко поточни и спечелиха дузпите с резултат 7:6.
След последния съдийски сигнал момчетата
се поздравиха и си обещаха нови срещи на
футболния терен.

Илия Колев - 11д

Зрелищен футболен сблъсък между ГПЧЕ и УКТЦ,
ГПЧЕ-ари са на областно !!!
В ранния следобед на 26-ти
февруари се изигра дългоочакваният
футболен сблъсък между ГПЧЕ „Алеко
Константинов― и УКТЦ. Мачовете между
двата отбора отдавна са с изключително
голям заряд, като и този път срещата се
радваше на голям интерес и многобройна
публика. Двубоят беше изключително
зрелищен и напрегнат. Двата отбора
демонстрираха скоростна и динамична игра,
а опасностите се редяха и пред двете врати.
През първата част отлични възможности за
откриване на резултата имаха офанзивните
футболисти на УКТЦ, но вратарят на
гепечарите - Илия Колев, остана непоклатим
на вратата си. В центъра си партнираха
Нено Ганчев и Георги Батанов, които се
бориха здраво с халфовете на противника.

След напрегнатите първи 20 минути от
мача и двата отбора започнаха да търсят
пробив с дълги пасове към крилата си.
Атаката на ГПЧЕ разчиташе главно на бързите
си крила Пламен Пачов и Димитър Иванов.
До края на полувремето отборите си
размениха по още няколко положения, но до
откриване на резултата не се стигна.
Динамиката на мача се запази и през втората
част. Защитата на гепечарите се оказа
непробиваема, като се наблюдаваше добро
взаимодействие между Георги Близнашки и
Пламен Василев. При изпълнението на ъглов
удар дебютантът за ГПЧЕ - осмокласникът
Ивелин Ваков можеше да реализира, но
стражът на УКТЦ отрази удара. Когато по
всичко личеше, че срещата ще бъде решена с
изпълнение на дузпи, се стигна до найинтересния момент.

Момчил Матеев подаде топката на границата
на наказателното поле към Нено Ганчев,
който се разходи през няколко противникови
играчи, но точно преди да нанесе удар бе
повален от противников състезател.
(продължава на следващата страница)
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Съдията непоколебимо посочи точката за
наказателен удар и шансът за спечелване на
мача беше в ръцете на ГПЧЕ. Зад топката
застана капитанът на отбора Стефан
Цветков. Секунди по-късно той изпрати
хладнокръвно коженото кълбо в мрежата на
противника и така записа гол в сметката си и
победа за ГПЧЕ. Попадението беше
инкасирано в 83-та минута и в оставащото
време до края силите на момчетата от УКТЦ
не стигнаха за изравняване. Така Правец
излъчи своя първенец и представител в
областните ученически игри – ГПЧЕ „Алеко
Константинов―.
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На 23 март в гр. Елин Пелин
гепечарите ще участват в областните
учениески игри. Треньорът на отбора
Людмил Павлов вече е започнал подготовка
за областните финали, като вече гепечари
изиграха две контроли—с УКТЦ 1:0 (гол на
Пламен Пачов) и с ПМГ гр. Ботевград 2:1
(два гола на Момчил Матеев). Отборът
допълнително е подсилен от Владислав
Вушев и Константин Радков. Очаквайте
подробности за представянето на отбора
още в следващия брой на „Гимназето―!

Илия Колев –11д

ГПЧЕ отново има волейболен отбор—момичета!
На 10 март се проведоха областните
ученически игри по волейбол за момичета 810 клас. От много години отбор на ГПЧЕ не е
взимал участие в тази категория в
ученическото състезание, но тази година
сред подгответата имаше добри попълнения,
които да защитават честта на училищната
фланелка. Г-жа Ценева беше селектирала
добър тим, но поради здравословни причини
нямаше възможност да води отбора. Поради
тази причина треньорската длъжност бе
поверена на г-н Павлов – педагогическия
съветник на ГПЧЕ. Трньорският щаб
допълнително беше подсилен от Велина
Маринова от 12а клас, която влезе в ролята
на консултант на отбора. В ученическите
игри участие взеха още пет отбора –
гимназиите от Етрополе, Самоков, Елин
Пелин, Долна баня и Пирдоп. След
жребии съставът на ГПЧЕ попадна в група
„А― с училищата от Долна Баня и Пирдоп. В
другата група сили трябваше да мерят
учениците от Етрополе, Самоков и Елин
Пелин. Съставът на Елин Пелин беше
дисквалифициран поради непълна и
нередовна документация и така на практика
другите два отбора автоматично си
осигуриха участие на полуфиналите.
Въпросът беше само, кой ще се класира на
първо място в групата.
Стартът на игрите бе даден, като в
първата среща се падна честта на
гепечарките да открият турнира, мерейки
сили с ученичките от Долна баня. Мачът
беше оспорван и голямо психологическо
предимство щеше да има отборът, който
спечели първия гейм. За радост нашите
момичета успяха да вземат превес,
печелейки първия гейм с 25:21.
Регламентът на игрите изискваше 2
победи от 3 мача, а това означаваше, че
работата беше наполовина свършена.

Добили самочувствие и увереност,
гепечарките стигнаха и до победа във втория
гейм с 25:19. Веднага след първия за деня
мач се стигна до развръзка в група „Б―.
Ученичките от СОУ гр. Етрополе победиха
момичетата от СОУ гр. Самоков. Така те
станаха първи, а самоковките се класираха
втори в групата.
Все пак гепечари се вълнуваха от това какво
се случва в група „А―. В пореден мач един
срещу друг застанаха девойките от Пирдоп и
Долна баня. Средногорките победиха
долнобанки и така си осигуриха сигурно
участие на полуфинали, заедно със
гепечарките, но все още не беше ясно, кой
отбор ще се класира първи в група „А― и ще
избегне супер фаворита – СОУ гр. Етрополе
от група „Б―.
Така отново център на внимание
станаха нашите момичета, които се
изправиха срещу гимназията от
средногорското градче. Мачът започна по
уникален начин за гепечарките, които
натрупаха смазваща преднина от 17:9. В
този момент се случи нещо необяснимо!
Подхождайки високомерно и самонадеяно,
ученичките от ГПЧЕ позволиха на
връстничките си от Пирдоп да направят 13
поредни точки и да обърнат резултата 17:22.
Стъписани и объркани, гепечарките успяха
да направят още едва 4 точки, а
пирдопчанките стигнаха с лекота до
победата – 21:25. Получили звучен шамар,
момичетата не успяха да се съвземат и
допуснаха загуба във втория гейм и за тях
остана лошата участ да срещнат на
полуфинал най-силния отбор, класирал се на
първо място в група „Б― – СОУ гр. Етрополе.
Срещайки далече по-слаб съперник,
момичетата от Пирдоп си осигуриха място на
финала побеждавайки връстничките си от
Самоков.

Гепечарките се изправиха срещу отбора от
Етрополе и играха достойно, но за тях
преодоляване на отбора на етрополки се
оказа мисия невъзможна и остана надеждата,
че ще спечелят ―малкия финал― срещу
Самоков. След силния старт и двете поредни
загуби нашите момичета имаха нелеката
задача да защитят името на ГПЧЕ, като
грабнат трофея за третото място.
В такива моменти проличава
характерът, духът и волята за победа! Нашите
момичета наистина ни накраха да се гордеем
с проявения от тях характер. В първия гейм
срещу самоковките стигнахме до трудна
победа с 25:21, а във втория гейм буквално
смачкахме съперника си с 25:14. Така
възпитаничките на г-жа Ценева, водени в
турнира от г-н Павлов, стъпиха на почетната
стълбичка и грабнаха бронзовия трофей!
Финалната среща беше показателна за
класата на СОУ гр. Етрополе и за разликата
между тях и другите отбори, като те спечелиха
с умопомрачителен за пирдопчанки резултат –
2:0 гейма (25:5 / 25:9).
(продължава на следващата страница)
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Така се оформи и крайното класиране:
Ето и имената на момичетата, които
1.

СОУ гр. Етрополе

завоюваха бронзовото отличие за ГПЧЕ:

2.

СОУ гр. Пирдоп

Преслава, Ивона и Денислава от 8 в,

3.

ГПЧЕ гр. Правец

Василена и Ивелина от 8 а клас,

4.

СОУ гр. Самоков

Цветина от 9 а,

5.

СОУ гр. Долна баня

Вяра от 9 д,

6.

СОУ гр. Елин Пелин

Катерина от 9 б клас.

ГПЧЕ преодоля УКТЦ, а на областните игри Мария Васова смая всички!

На 27 февруари от 14:00 часа се
състоя състезание между отборите по шах
на ГПЧЕ „Алеко Константинов‖ и
УКТЦ. Отборът на езиковата гимназия бе
съставен от Мария Васова, Георги
Близнашки, Цветомир Златев и Деница
Стайкова. Играчите от противниковия отбор
бяха Иван Стоянов, Стефани Димитрова,
Марио Андреев и Тервел Методиев.

След като в продължение на час и
половина младежите мериха сили и умения,
срещата завърши с резултат 2 на 2.
За следващия кръг на турнира - областното
състезание, се класира отборът на ГПЧЕ
„Алеко Константинов‖, защото според
регламента, победата се присъжда на отбора,
победил на първа дъска. За отбора на ГПЧЕ
това бе Мария Васова. Областното състезание
се проведе на 2 март в гр. Долна Баня.
Отборът на ГПЧЕ „Алеко Константинов‖ К
(възраст 8 – 10 клас) се класира на второ
място. Участваха Мария Васова, Йоана
Василева, Васил Влайков, Цветомир Златев.
Представянето на нашите шахматни момичета
и момчета беше блестящо и само нелепият
регламент, който не позволява на един и същи
ученик да се състезава в две спортни
дисциплини, ни лиши от титлата!

А ювелирната игра на Мария Васова
изуми съдийската бригада и членовете й
чистосърдечно изразиха възхищението си!
Водач на отбора беше г-н Ради Александров,
а негов помощник – г-жа Дафина Станева.
Г-н Р. Александров

Момчетата ни спечелиха общинския кръг по тенис на маса,
а момичетата ни се класираха втори на областния етап от игрите
На 21.02.2013 г се проведе
общински турнир по тенис на маса във
фитнес залата на ГПЧЕ „Алеко
Константинов‖ между отборите на
езиковата гимназия и УКТЦ. В отбора на
ГПЧЕ участваха Цветан – 8 а клас,
Пламен – 8 а клас и Ивайло – 9 е клас.

Регламентът беше такъв, че за
победител се излъчваше отборът, който
пръв направи 4 победи. Нашият отбор
започна добре, но после направи три
загуби. Впоследствие успя да изравни и
резултатът стана 3 : 3 победи. Крайният
победител трябваше да се реши в мач
по двойки. Момчетата от ГПЧЕ бяха
доста напрегнати и притеснени, но в
крайния решителен момент показаха постабилна психика и победиха – краен
резултат 4 : 3 за ГПЧЕ! Така се
момчетата се класираха на областните
игри, а момичетата продължаваха
служебно, тъй като УКТЦ няма отбор по
тенис на маса момичета.На 10 март
нашият отбор участва на областно
състезание в гр. Ихтиман.

Момчетата не успяха да стъпят на
почетната стълбичка, но момичетата ни
завоюваха сребърното отличие.
Въпреки това отпадат, защото на
зоналния етап от състезанието се
класира само първенецът в областните
ученически игри.
Пламен Асенов—8а клас
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(: Училищни неволи :)

Пролетно настроение ви пожелава целият екип на “Гимназето”:
Василена, Цвета, Лъчезар и Светимир - 12 д ; Сияна, Ива и Цвети - 12 е ; Монка и Илинка 12 а ; Илия - 11 д ;
Борис -10 а ; Анжелика, Даяна и Кристина - 10 б ; Савина и Рая - 9 а; Адела и Ива 9д ; Пламен - 8 а
С благодарност към г-н Александров, г-н Людмил Павлов, г-жа Маринка Иванова и г-жа Марина Георгиева
за помощта!
С благодарност към г-жа Иванка Димова, Анджелика 10 д и Маги 10 д за фотографската поддръжка!
Т. Йонова

