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Посрещайки
Новата година
почти всеки се замисля,
какво се е случило през
изминалата, кои са били
големите събития и
онези, които никога
няма да забрави. Дава
си равносметка, казано
накратко. Също така
планува, какви ще са
целите му през идната
и как ще ги постигне.
Но дали всъщност,
Дебора - 9 г
сменяйки календара, се
сменят тактиката и мисленото ни? Нима за да променим пътя на
своя живот, не трябва да променим поне малко и самите себе си?
Има такива от нас, на които им предстоят много сериозни стъпки
тази година, което може би ги плаши, може би ги обърква.
Истината е, че вместо да си поставяме крайни цели и точки,
които да достигнем до края на поредните 365 дни от живота ни,
трябва да се съсредоточим върху това да изграждаме себе си и да се
вдъхновяваме за това да бъдем по-добри, по-смели и по-вярващи във
възможностите си. За да постигнем конкретна цел, трябва да сме
наясно със себе си и с очакванията си. Защото понякога ние
определяме изборите си, но понякога изборите ни определят самите
нас.
Не трябва да затваряме мечтите си и да ги ограничаваме в
определен период от време. Те нямат срок на годност, те винаги ще
в нас и ще бъдат там, докато не се почувстваме готови да тръгнем
към тях. Вдишайте кураж и издишайте страховете си, посрещнете с
отворени обятия новото (все пак всичко ново е хубаво) и не
забравяйте, че някои безкрайности са по-големи от други. Надявам
се, вашите да са от тези, по-големите.
Никога няма да разберете, какво е можело да се случи, ако не
опитате и за това може вечно да съжалявате. Забравете онова,
което ви носи негативизъм, оставете миналото в миналата година
и не се страхувайте от
бъдещето. Изживявайте
днешния ден на сто процента и
го направете по ваш си начин,
както само вие си знаете.
Впускайте се в
приключения и знайте, че ако не
друго, поне ще натрупате опит
от тях. И помнете, звездите са
най-ярки в най-тъмните нощи.
Преживейте една
незабравима 2015-та година!

Ива - 11 д
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През изминалата
седмица „Гимназето”
направи анкета относно
мнението на учениците и
учителите за вестника.
Участие взеха четири класа
и няколко от нашите
преподаватели. Целта е
екипът на „Гимназето” да
придобие представа за
мнението ви и ако е нужно да
бъдат направени
подобрения. Установихме, че
вестникът се харесва от
всички, въпреки че в някои
области би могъл да бъде
подобрен. Ето какво мислят
учениците:
По – голямата част от вас четат всички статии, намиращи
се във вестника и съветват те да бъдат по – шеговити. Почти
всички твърдят, че не биха се засегнали ако попаднат в
хумористичните страници. Въпреки това някои смятат, че
вестникът трябва да запази официалния си характер. Не е
изненадващо за никого, че по – голямата част от учениците
веднага обръщат на страницата с бисери на учителите, но
интерес предизвикват и страниците с лично творчество. Според
попитаните, също би било интересно, ако в „Гимназето” по –
често се срещаха интервюта, спортни новини и разкази на
ученици. На въпроса дали намират интригуващи теми във
вестника повечето от вас са отговорили с ДА, въпреки че
половината от запитаните твърдят, че вестникът трудно достига
до тях. Според тях би било добре ако се разпространява по –
евфективно, като това включва раздаването на повече копия.
Ние обобщаваме, че учениците се интересуват от вестника и
смятат, че той внася разнообразие в училищния живот. Затова
повечето от вас смятат, че той трябва да излиза по – често.
Екипът на „Гимназето” изказва благодарности на всички, които
допринасят за създаването му и на всички негови почитатели.
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А ето и въпросите, на които
отговориха интервюираните:

1.Четете ли всички статии
намиращи се във вестника?

2.Смятате, че „Гимназето” трябва
да е по официално, или по шеговито?
3.Кое е нещото, което първо
правите когато се доберете до
вестника?
4. Бихте желали „Гимназето” да
излиза:
а) по – често
б) по – рядко
в) както е в момента
5. Какво бихте желали да присъства
по – често на страниците на
„Гимназето”?
6. Ще се почуствате ли засегнати,
ако попаднете в хумористичните
страници на вестника?
7. Намирате ли интригуващи теми
във вестника?
8. Смятате ли, че вестникът трябва
да се „разпространява” по ефективно?
Лесно ли достига до вас „Гимназето” ?
9. Изкажете общото си мнение за
училищния вестник

Елена и Веселин - 10 г

Гледни точки
В днешно време сме свидетели на много атентати и други
ужасяващи събития, в основата на които стои религиозен
фанатизъм. Пагубната случка с хумористичното списание
"Шарли" потресе целият свят. Но дали беше правилно да има
жертви или както може би някои хора биха се изразили "те го
заслужаваха"? Сега аз - Соня Петкова и Дебора Йорданова от
9 г клас ще ви представим своите гледни точки.
Дебора: Наскоро публикуваните карикатури на Мохамед са
огромна обида за мюсюлманите по целия свят. Може да се
подиграваме с всичко, но не и с религията. Тя е нещо свещено и
чисто, което не бива да се опетнява. Много карикатуристи заеха
страната на убитите журналисти. Аз, лично, не заемам ничия
страна. Въпреки нанесената обида на изповядващите исляма,
според Корана, мюсюлманите са учени да не крадат, да не пият
и да не убиват. По тази логика отговорните за случилото се в
Париж, нямат нищо общо с истинските мюсюлмани. Те са си
чисти терористи.
Соня: Но в днешни дни радикалният ислям в комбинация с
модерни оръжия се превърна във форма на безумие. Ако
влезете в джамия, ще забележите, че там има единствено
цветя.

Никъде няма да забележите каквито
и да било изображения. За тях
самото изобразяване на пророка се
смята за оскверняване. Но аз бих
застанала зад "Шарли", защитавайки
изкуството на сатирата, което винаги
е било сила за свобода, насочено
срещу тиранията, нечестността и
глупостта. Защото „Уважение към
религията“ е станало кодова фраза
за „страх от религията“. Религията,
както и политиката и всички останали
идеи заслужават критика и сатира.
Не бива всяка обида или всеки спор
да води до по-голям спор, а дори в
тази ситуация до смърт. Лично аз
защитавам идеята, нещата да бъдат
осмисляни по дипломатичен начин.
Нямаше ли да е по-добре ако
списанието просто беше глобено или
спряно от печат за известно време?
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Следпразничните настроения в ГПЧЕ
и нашият социален експеримент
След празничното настроение –
отпочинали и заредени, или още помързеливи и кисели? Идваха празници,
отиваха си…идваха нови…но сякаш
настроението в училище винаги е било
едно и също - намусени физиономии,
леко притворени, полуспящи очи. Къде
остана радостта? Не мислите ли, че е
време за промяна - Нова година, нови
предизвикателства?
Колкото до настроението на 12-те
класове , то е доста променливо.
Изглежда всички се впускат в купони до
зори, а след това, както казва г-жа Кънева
- блажено си поспиват в часовете.
Ученето, обаче, не е изключено от
претоварената им програма. Всеки е
избрал приоритетите си и скоростно се
готви за матурите. През междучасията,
знаете, всички са превъзбудени. От
стаята на 12 а отново звучи силна музика,
а в лавката се забелязва непрекъснато
присъствие на завършващите. Трепетите
се увеличават, всеки планира мястото за
провеждане на училищния бал, а
конфликтите, свързани с него и
екскурзията са ежедневни, но слава богу,
не траят дълго. Общо взето, различни
хора, различни настроения. Вълнението и
притеснението са съвсем нормални за
периода. Но, разбира се, те са засенчени
от бурен смях и много купони, които в
случая са неизменна част от така
нареченото "битие" на 12 клас.

А ние от “Гимназето” решихме да
ви провокираме - нека да ви разкажем за
нашия нов, таен експеримент. Какво
представлява той?
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Оказа се, че най-добросъвестните
ученици са от 12б клас. На снимките може
да видите Денислав и Стефани, които не
подминаха отпадъка, а отделиха секунда,
наведоха се и го изхвърлиха.
Аплодисменти! Повторихме експеримента
и на третия етаж, за да видим как
реагират новобранците в ГПЧЕ - да си
признаем, не са от най-ревностните
пазители на чистотата. Един младеж
(когото все още не познаваме добре),
ловко подритна кутията към коша за
боклук - все пак и това е стъпка в
правилната посока. Всички вие, които
подминахте кутията и хвърлихте по един
любопитен поглед, или просто я
настъпихте – вземете пример от своите
съученици!

Преслава 12 а,
Анжелика, Даяна 12 б
Снимки от камерите Денислав 12 б.....
Преди няколко дни в коридорите на
училище поставихме отпадъци на
ключови места, откъдето всички ние
минаваме през междучасието. Една
голяма и определено забелязваща се,
кутия беше небрежно подхвърлена пред
машината за кафе на втория етаж. Тъй
като заложихме капана минути преди края
на часа преминаващите покрай него
учители веднага се спряха да го
изхвърлят. Наложи се да ги
предупреждаваме, че отпадъкът е част от
социалния ни експеримент. Учители –
моля не спирайте да бъдете все така
съпричастни към опазването на околната
среда след края на нашия експеримент!

.... и непознатият от третия
етаж

На 20 януари 2015 от 18:00ч. в общежитието
на ГПЧЕ ‘’Алеко Константинов” се проведе
представителна изява на тема „Астрономия”,
подготвена от г-н Павлин Петков. Участничките Преслава Петрова, Гергана Борисова и Ванина
Цветкова от 12 а клас представиха интересна
четирите сезона, като разбира се, имаше и
информация и снимков материал, които
много снимки, които илюстрираха темата. Всеки заинтригуваха присъстващите учители и
участник разказа както научни факти за
учениците. Гостите имаха възможността да
годишните времена, така и интересни митове и видят телскоп отблизо, но поради лошото време
не успяха да наблюдават вечерното небе. Чрез
легенди от миналото. Най-интересен от
презентацията беше финалът, пълен с въпроси, презентацията посетителите се насладиха на
отправени към слушателите. От тях всички ние неповторимата феерия от багри и форми изумително красиви мъглявини, звездни купове,
научихме доста полезна информация и много
раждащи се и умиращи звезди; спиращи дъха
факти, които синоптиците не биха могли да
изображения на сблъскващи се галактики и
открият. Именно затова ги поздравяваме за
наблюдателни доказателства за
прекрасната работа и се надяваме да
съществуването и образуването на черните
продължават да ни изненадват всяка година с
дупки и загадъчната тъмна материя на
нещо ново и различно, както досега!
Вселената. Отзивите и коментарите от изявата
бяха изключително позитивни. Да се надяваме
при следващата подобна изява през пролетта,
Преслава 12 а
посетилите я да успеят да наблюдават и
звездите.

Годишните времена и клуб “Метеорология”
и презентация по астрономия

На 27.01.2015 (вторник), момичетата от
12 а клас и Мария Шуманова от 12 б клас, които
участват в клуб "Метеорология", заедно с г-жа
М. Георгиева, представиха презентация на тема
"Сезоните". С различни подробности, описания
и любопитни факти, беше описан всеки един от

Христиана 11 а
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Нещо за непознатата Япония
Все повече и повече
азиатските народи започват да
привличат вниманието. Музиката,
културата и киното им се
развиват и разпространяват
много бързо. Все повече идоли
достигат известност почти до
глобален мащаб. Наскоро дори в
България проби така нареченият
k-pop. С това интересът на много
млади българчета се засили и
така постепенно интересът и
увлечението да се опознае тази
култура нарасна. А има и хора,
които биха се изразили по този
начин: " Махай ги тези
дръпнатите!" Но не може да се
отрече, че азиатската култура е
една от най-древните, а също и
от най-богатите. Голяма част от
нея е наситена с мир,
спокойствие и стремеж към
съвършенство, но също така
крие и много безценни тайни.
Като например тайната на
японската усмивка. Японците са
известни с това, че усмивката не
слиза от лицето им. Етикетът
изисква да се обърнеш към всеки
с усмивка, даже когато нямаш
настроение. Това е знак на
уважение и вежливост към
събеседника. В страната на
изгряващото слънце не е прието
да се оплакваш от живота. От
ранно детство японците са
възпитавани да бъдат спокойни,
издръжливи, доброжелателни,
силни духом и търпеливи.
Говоренето на висок глас и

агресивната жестикулация още от
векове са се смятали са
“варварски”. Разбира се, и там
хората имат проблеми, както
навсякъде по света. Просто всеки
се справя сам с трудностите.
На доста чужденци голямо
впечатление им правят изящните
кимона, които носят японските
момичета.

До ден днешен е запазена
традицията при специален случай
жената да се облича във
фурисоде. Фурисоде е найофициалното и празнично кимоно
за неомъжените жени в Япония.
Обикновено момичетата го
обличат в т.нар. Ден на
пълнолетието – официална
церемония, на която в света на
възрастните се приветстват
всички японски младежи,
навършили 20 години. Обличат го
и на други празнични събития –
като например при получаването
на дипломите. Фурисоде са част
от костюмите на майко –
ученичките на гейшите.
Характерни за фурисоде са

коприненият плат, от който е
ушито кимоното, дългите ръкави
и пищните шарки. Идеята за тези
кимона фурисоде е по дизайн на
майстора на икебана Шого
Кариядзаки и са боядисани в
Киото. Те са изцяло ръчно
изработени и с фината си
направа са истински
произведения на изкуството.

Една интересна легенда:На
2 март 1657 г. , по времето на
епохата Едо, в Киото започнал
голям пожар, отнел живота на
повече от 100 000 души и
опустошил около 2/3 от града.
Според легендата пожарът
възникнал в един от храмовете
Хонго, когато свещеник се
опитвал да изгори в огъня едно
кимоно фурисоде, което носело
нещастие – всички жени, които го
обличали, умирали
преждевременно. По тази
причина пожарът бил наречен с
поетичното име „Пожарът
фурисоде”. Тази история става
основа на сюжета на романа
„Огненото кимоно” The Fire
Kimono от Лора Джо Роуланд.
Ако решите да се разходите
до Япония през февруари месец
със сигурност един от найнезабравимите ви спомени ще
остане разходката в някой парк,
докато разцъфват великолепните
японски вишни, наричани още
сакура и вие сте заобиколени от
красиви розови цветове.
Традицията на любуването на
сакура възниква в японския
императорски двор.
Аристокрацията, отличаваща се с
изящни и изискани маниери,
прекарвала с часове под
цъфтящите дървета,
наслаждавайки се на красотата и
аромата на вишневите цветове,
докато играели салонни игри,
пиели леки напитки и рецитирали

стихове. В краткотрайното и
прекрасно цъфтене на сакурата
те виждали дълбок смисъл:
размишлявали за краткостта на
живота, неговия смисъл и
стремежа към съвършенство, а
ронещите се цветове били тема
за разговор за храбростта и
чистотата на помислите.

Соня 9 г
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На 18 януари тази година се навършиха 80 години
от рождението на ДАМЯН ДАМЯНОВ –
един от най-обичаните поети на поколения българи.

Дамян Дамянов е поет на
преодоляното лично страдание,
на изстраданата жизненост и
човеколюбие. Поезията му
прославя силата на човека,
оценил красотата на света и
многообразието на човешките
отношения.
Многобройните му
стихосбирки, издавани в
продължение на 30 години,
говорят за всестранен интерес
към човека и света.
Лирическият човек познава и
радостта от живота, и болката
от разочарованието, и копнежа
за нравствени висоти.
Средоточие на поезията на
Дамян Дамянов е любовта като
основна екзистенциална
ценност – любовта е споделяне,
болка, радост, стремеж към
хармония на човешкото битие
изобщо. Искреността и
естествеността на споделеното
от поета печелят широка
читателска аудитория и до днес.
Нека си припомним
неговите стихове!
Г-жа Маринка Иванова

НА СБОГУВАНЕ

МОЛИТВА КЪМ ЖЕНА МИ

Та значи тъй: реши и си отиваш!...
На добър час! Аз няма да те спра!
Ще потъжа. Ден два ще ми е криво,
ала от скръб едва ли ще умра!
И мене ако някога ме стопли
усмивката на някой друг човек,
той ще изпие старите ми вопли,
но пътят ми ще стане ли по-лек?
Ще охладнее ли горещата жарава,
която под клепачите гори?
О, знам: не ще съм същият тогава очите ще останат без искри,
сърцето ми докрай ще се разнищи,
във него ще пресъхне песента
и то ще заприлича на огнище,
в което ровят с пръчка пепелта...
И то ще заприлича на вратата,
която подир теб мълчи и зей
и през която само нощен вятър
ще носи прах от твоите нозе...
Та значи тъй: реши и тръгваш вече!
Но първо поседни като пред път,
за да погледам в таз последна вечер
чертите ти и топлата ти гръд,
за да помня в тебе всичко свято,
което си отива с вечерта
и после в песента си недопята
отново да го върна на света.

О, земна Богородице, която
не Бог, а мойте три деца роди,
светице над светиците, най-свято
те моля: днес и вечно с мен бъди!
Живота, който даде ми и вчера,
и днес ми дай, и утре, и навек!
И дай ми топлинка, да не треперя
сам сред желязото на тоя век!
Бъди все с мен в свят, пълен с
чужда хубост една звездица в хаоса голям.
Води ме мълком, да не се изгубя!
Топли ме с дъх, за да не мръзна
сам!
А аз - безсилен - ще ти давам
сила,
която взел съм от самата теб.
А аз - безкрил - и тебе ще окрилям
във този безнебесен свят свиреп.
И хлябът, що ти дадох и ми даде,
и днес, и утре нека бъде свят,
за да нахраним с него всеки
гладен и свой, и чужд, и беден, и богат!
И виното, което пием, нека
със всички други жадни споделим!
Домът ни да е стряха за човека,
почукал нощем за подслон! Амин!

***
Кошмарен век на атомни виелици,
на зли ракети и човешки лов!
И в него – ти – тъй смешна
отживелица!
И в него – ти – нещастнице, Любов!
Ах, как жестоко, тъжно и обречено
звучиш във тези тъй железни дни,
когато нелюбовното човечество
говори не със ласки, а с войни!
Ти искаш с нежност да спасиш
живота ни.
Назад! Металът ще те сгази с бяс!
И теб, и всички твои донкихотовци,
между които първият съм аз!
Какво от туй! На риск, велика армийо!
Родила всичко в своя порив висш,
света създала – нежния, коварния,
ти само можеш днес да го спасиш!
Със силата безкрайна на сърцето си,
със нежността, създала векове!
Без теб би празна литнала ракетата
към дваж по-празни, мъртви светове.

КОГАТО СИ НА ДЪНОТО
Когато си на дъното на пъкъла
Когато си най тъжен и злочест
От парещите въглени на мъката
Си направи сам стълба и излез
Светът когато мръкне пред очите ти
И притъмнява в тези две очи
Сам слънце си създай и от лъчите
Създай си стълба и по нея се качи
Когато от безпътица премазан си
И си зазидан в четири стени
От всички свои пътища премазани
Нов път си направи и сам тръгни
Трънлив и зъл е на живота ребуса
На кръст разпъва нашите души
Загубил всичко, не загубвай себе си
Единствено така ще го решиш
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УСПЕХЪТ НА МИЛЕН
Екипът на “Гимназето” помоли Милен да сподели
впечатленията си от кандидатстването по
програмата и от самото интервю.

Всички в училище познават Милен.
И усмивката, която никога не слиза
от лицето му и те подканя и ти да се
усмихнеш.
Ето защо толкова много се радваме
на неговия успех - той спечели
стипендия за обучение в Германия
по младежка програма за културен
обмен на Сдружение “Младеж за
разбирателство” (YFU) .
Да му пожелаем всичко най-добро!
Сдружение "Младеж за
разбирателство" е сдружение с
идеална цел. Програмата стартира
през 1998 г. по инициатива на почетния
консул на България в Хамбург проф.
Герд-Винанд Имайер и проф. Румен
Вълчев, програмен директор в център
"Отворено образование". Началото е
поставено с подписването на
споразумение между немската
организация "Youth for Understanding" и център "Отворено образование".
Програмата реализира младежки
програми за културен обмен. От
създаването си насам Сдружението се
крепи преди всичко на доброволчески
труд. Един от основните му приоритети
е създаване на по-голяма, поефективна и по-добре функционираща
доброволческа мрежа. Сдружението
разчита на финансовата подкрепа във
вид на дарения от страна на
увеличаващ се кръг приятели и
спонсори, които споделят неговите
идеали и цели.

Разбрах за сдружението "Младеж за
разбирателство" от Ванеса-12 б клас, която бе
кандидатствала миналата година и успешно бе приета.Тя
беше човекът, който ми помогна при подготвянето на
документите, с които трябваше да се явя и за което съм й
много благодарен. Кандидатствах с документи, представящи
социалното положение на семейството и мотивационно
писмо. Месец след подаването им, получих e-mail, съдържащ
датата и мястото на интервюто.
На 17 -ти януари заминах за София, където се проведе
самото интервю. Преди това бях много притеснен, но
влизайки в стаята, пред мен се появиха едни млади,
позитивни и лъчезарни хора и аз се отпуснах. Това бяха
интервюиращите. Интервюто се проведе в група и казусите,
които разисквахме, бяха много интересни и предизвикателни.
Единият например беше такъв: Ние /групата/ сме
туристическа агенция с неограничен бюджет. Въпросът е
какво бихме направили, за да привлечем повече туристи в
нашата държава. Ние предложихме : Да се направи филм за
фолклора, природните забележителности, празниците на
българите в различни сезони и региони, а също чужденците
да се обучават на традиционни български хора. След
работата в група последваха индивидуални въпроси. Един от
тях беше: „С какво се отличаваш от другите кандидати?”
Цялото интервю се проведе на български език, като само два
от индивидуалните въпроси бяха на английски - единият от
моите – да разкажа за пътуването до Страсбург и
Европарламента, а вторият – какво искам да уча след 12 клас.
След като приключихме, ни казаха че в рамките на
една седмица ще имаме резултати. Така и стана. На 23
януари – петък, получих e-mail, в който пишеше, че съм
одобрен за участие по програмата за Германия със
стипендия. Четейки това, много се развълнувах и целият
треперех. Първият, който разбра радостната новина, беше
мама.Тя се разплака и каза, че страшно много се гордее с мен
и си казах в този момент, че няма по-голямо щастие от това
майка ти да се гордее с теб и да те обича!!!
Все оше не се знае размера на стипендията, но след
като представим още един документ, показващ доходите на
мама ще се разбере размерът и.Спечелването на стипендия
зависи от социалното положение на кандидата.
И накрая бих искал да посъветвам всички, които биха
искали да кандидатстват, но се колебаят, да не се отказват и
да се борят докрай, защото това е една инвестиция, която си
заслужава!
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РАДИЯНА
Ради, нашата Ради от “Гимназето” ни разказва за много от нещата,
които я вълнуват и впечатляват на американска земя.
И го прави толкова увлекателно, че още по-силно усещаме липсата й в екипа ни.
Пожелаваме й успех и я очакваме отново сред нас!

Привет и от мен,
Изминаха точно 5 месеца и 13 дни откакто за
първи път стъпих на Американска земя (е, може би
малко повече, защото сигурно четете това по - късно).
Тъй като не ме бива много в лъжите, откровено ще си
кажа, че засега хич не ми се иска да се връщам в
България. И нямам предвид, че тук е перфектно,
защото не е. Има толкова много неща, които ми
липсват и най-вече хора, с които искам да бъда, но
както се казва - и това време ще дойде.
В момента живея с второто ми приемно
семейство в малко градче на име Пен Валей, щата
Пенсилвания. Въпреки, че в началото идеята да имам
две семейства хич не ми допадаше, сега смятам, че така
е най-добре. Лично аз опознавам повече хора по този
начин и в същото време имам възможност да “опитам”
различни страни от живота тук. Та, както казах, сега
живея с второто ми приемно семейство, в което сме аз,
двете ми сестри, майката и бащата и две кучета. Голяма
късметлийка се оказах, че попаднах точно на тези хора,
защото те наистина се интересуват от мен и полагат
грижи и усилия да се чувствам част от семейството.
Всеки ден с тях е супер забавен (като изключим дните,
в които сме на училище). Вчера, например, им правих
баница. И въпреки старанията, които положих, накрая
се оказа, че не съм я изпекла хубаво, защото в средата
корите не изглеждаха по начина, по който изглеждат,
когато мама я прави. За щастие, те не намериха
разликата, тъй като не са яли от мамината баница и
изглежда доста им хареса (или пък им беше неудобно
да си кажат). Да не пропусна и кучетата. Тези два
пъгъла (надявам се така се спелува) са най- найсладките кучета, които съм виждала. И въпреки че по
принцип не харесвам малки кучета, каквито са те, в
този случай това не важи. Любимото ми е, когато
дойдат и се сгушат под завивките ми точно след като
съм си легнала в леглото и се готвя да заспивам.

Но както винаги, с хубавото върви и лошото, а именно
училището. Не мисля, че съществува такъв човек, на когото да му
харесва да ходи на училище. Особено в това, в което съм аз. Не знам
дали е заради разликата в езика, който говоря или защото съм
затъпяла, но определено ми е много трудно в училище. Днес
например, ни върнаха тези тестове, които на български биха се
равнявали на класните в края на първия срок. За съжаление не съм се
представила отлично на тях… нито много добре… Но ако сте като
мен в този случай и не го взимате толкова присърце, няма да имате
проблеми. Сега като се замисля, може би една от причините, поради
която ми е по-трудно в училище е невъзможността да препиша на
тестовете. И да бъда по-точна, не невъзможността, защото
възможности има безброй, тъй като никой не очаква някоя от нас да
препише, ами сериозността на ученичките. Казвам ученички, защото
съм в девическо училище. Преди да сте си направили грешните
изводи, това да учиш в девическо училище съвсем не е толкова зле.
Даже обратното. В час е много по- спокойно и по-тихо, което пък ми
помага да се съсредоточа повече и да науча повече (не, че е кой знае
колко повече, тъй като си е доста трудно да асимилирам всичко, което
чувам, защото е казано на английски). Друго предимство е това, че
когато няма момчета наоколо, на никоя не й пука как изглежда тя или
как изглежда другата. Много рядко бихте срещнали из коридорите
някоя, която да е с грим или с прическа. А униформите, които носим
всеки ден (без петък!) правят сутрините толкова по-лесни, защото
вместо да мисля какво да облека, просто си слагам полата и бялата
блуза с яка и съм готова. Та, за преписването, никоя няма смелост,
защото ако я хванат, е много вероятно да я изгонят. А причината,
поради която аз не преписвам е, защото не искам да си развалям
имиджа пред учителите (то нали и един имидж). Както и да е, смея да
твърдя, че от началото на годината не съм преписала нито веднъж
(като изключим теста по история, където само хвърлих бърз поглед в
листа на момичето до мен, което, ако се замислиш, не е точно
преписване… ааа, да.. и на теста по математика, където пак така се
случи, че случайно очите ми се озоваха върху листа на момичето до
мен..и-ии.. ъ-ъъ... всъщност, забравете какво казах.. навиците са си
навици).
Не знам за вас, но на мен вече не ми се пише за това училище!
Сега отново е ред на хубавото. Първото нещо, което ми направи найголямо впечатление, когато дойдох, бяха хората. Толкова много хора
на едно място, толкова различни и все пак заедно. Фактът, че всички
хора са обединени без значение на националността, религията или
цвета на кожата, е може би едно от нещата, които ми харесват най много в Америка и което ме кара да си мисля, че някой ден, може би,
и аз ще намеря мястото си тук. В училище например, в стаята, в която
съм аз, почти всяка една от нас е по свой начин различна - аз съм
българка, Аманда е унгарка, Джулия е шведка, Ели е еврейка, Сара е
корейка, Шърли е китайка, а Киана и Рейвън са черни. И въпреки, че
на вас тези имена не ви говорят нищо, тези 8 момичета, включително
и аз, съставляваме групата от 11 човека в тази стая. Това само по себе
си говори колко разнообразно е обществото и въпреки различията,
обединено. Разбира се, не навсякъде е така, но в района, в който
живея аз хората са наистина отворени и приемат тези, които са
различни.
За съжаление, краят на тази статия трябва все някога да дойде,
защото в противен случай един вестник няма да ми стигне!
Довиждане от мен и до нови срещи!

От Пенвалей, Пенсилвания,
спецално за “Гимназето” - Ради
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ПОСЛЕДНИЯТ СБЛЪСЪК
Тя стоеше там. Сърцето й препусна учестено в
гърдите й. Кръвта от раните й я обливаше цялата. Това,
което нейните очи виждаха, би могло да потресе всекиго
другиго. Хиляди копия и мечове бяха забити в земята, а
щитовете я покриваха като одеяло. Всичко бе оцветено
в червено. Дори и небето. Сякаш адът се бе пренесъл
на земята. Но въпреки това златната й броня
продължваше да сияе, сякаш е последният лъч на
надежда и спасение. Черните й като нощта коси се
вееха заедно с вятъра. Въпреки раните тя все още не се
бе отказала. Пред нея се изправи последният оцелял
враг. Очите му бяха пълни с ярост, гняв и омраза.
Дългото и масивно острие в ръката му бе също така
обагрено в червено от началото до върха. Той се
стрелна към нея, а тя отвърна. Двете остриета се
срещнаха едно в друго и пръснаха искри. След това се
отделиха и срещнаха отново и отново. Силите им бяха
към края си. Това трябваше да приключи, а победителят
щеше да е само един. Тя изправи погледа си към небето
и пое последният си дъх, след това събра всичката
останала сила в себе си и се устреми право към него. В
следващият миг се чу метален грохот. Острието й бе
преминало през бронята му. Той се свлече на земята, а
очите му вече гледаха в нищото.
Надеждата бе спасена.
РОУЗ

Сабрина 8 б

КРАЙ
Луна огрява езерото спящо
Със бледата сребриста светлина
Сълзата пареща напира да излезе
Ръце треперят, а краката не държат
Във тая вечер тайнствено красива
Сбогува се с последния си час
Защо Фортуна му е толкоз крива
Защо съдбата го доведе там
Живот греховен, живот без капчица любов
Без усмивка и милувка нежна
“C’est la vie”- си каза пак героят
Бръкна в джоба и извади пистолет
Тежко му се стори смъртоносното желязо
И студено, макар да беше топла вечер
Предпазителя дръпна. Изщрака той зловещо
Опря го сетне в своето чело
Студена пот намокри тила му
Трепетът в ръцете му не спря
Очи затвори, спусъкът напипа
Блясък, гръм и всичко почерня...

Патриша 8 г

Серафим Гавраилов

Гимназето
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***
Приятелство любимо,
приятелство жестоко.
Ти можеш да градиш,
ти можеш да рушиш.
Ти създаваш се само,
а само не оценяваш.
Бликаш силно из очите или
бликаш само в дълбините.
Избери си ти, приятелство любимо,
образа един.
Образа на щастие,
а не мъка в душата.
Така ти ще можеш да градиш човек,
така ти няма да раниш един наш век.

Даяна 12 б

Дебора 9 г

МОСТЪТ

Реката буйна всичко срива
с ледената изворна ръка
и само мостът не помръдна
тръпнещ в мрака на нощта.

Седи самотен, даже леко поприведен
тъмен, ветровит, но все пак там
и чака в унес нежен
срещата между онези две сърца.

Ала мина твърде много време от тогава
когат сърцата заедно туптяха
тонове вода изтече и много бури се вилняха
пътищата им отдавна се разплеха.

Но мостът си остана и до ден днешен
седи си мирен край завоя
и пази още в асфалтовите си основи
спомена за сляпата любов на двама.

Стефани 8 б

ИН

Мария Васова и поредното добро представяне на
Световната Олимпиада по шахмат до 16 г. в гр. Дьор - Унгария...
... а за нас - още един повод да се гордеем с нея
много приятели шахматисти както в
България, така и в чужбина и смятам,
че шахматът допринася за
сплотяването между хората
независимо от различията между тях.

1.Била си на много
състезания по шах. Кое чувство
надделява преди състезаниепритеснението или увереността?
Започнах да играя шахмат още на 5годишна възраст. На първото си
национално състезание - Купа
„Търновска царица“, когато бях на 7,
завоювах 3-то място в групата
момичета до 8 г. На следващото
състезание през същата година станах
републиканска шампионка в същата
възрастова група. В последвалите
състезания през 2005 г. печелех само
първи места. И така шахматът се
превърна в любимото ми занимание. В
10-годишната ми шахматна кариера
съм участвала в повече от 100
състезания на национално,
европейско и световно ниво, като съм
шесткратна републиканска шампионка
и съм участвала в 6 световни и 6
европейски първенства. Несъмнено е,
че преди всяко състезание изпитвам
притеснение относно това как ще се
представя, но с натрупването на опит
и участието в турнири увереността
надделява над притеснението.
2. Запазваш ли приятелски
взаимоотношения с
противниците си?
Мотото на световната федерация по
шахмат е: „Ние сме едно семейство“.
И наистина - независимо, че на
шахматната дъска противниците са
врагове, когато партията приключи,
опонентите остават приятели. Имам

3.Трудно ли е да съчетаваш
училището с шаха? Случвало ли се
е да пренебрегнеш едното, заради
другото?
Несъмнено съчетанието на
училището с шаха не е лесно
постижима цел. Необходимо е много
старание както в училище, така и на
шахматното поле, организираност и
дисциплина. Тъй като състезанията
обикновено продължават 1-2 седмици,
трябва да си готов да можеш да се
справиш сам с пропуснатия материал
в училище или пък да пропуснеш
априлската си ваканция заради
състезание. Опитвам се да съчетавам
училището с шахмата, като едното
занимание да не пречи на другото
4.Как разбра, че шахът е
твоето призвание?
Още с първите ми стъпки в шахмата
разбрах, че той е моето призвание.
Освен удоволствието, което играта ми
доставяше, аз постигнах много успехи,
което още повече засили интереса ми
към него.
5.Представяш ли си се като
световен шампион някой ден?
Когато през 2005 г. за първи път
станах републиканска шампионка, си
пожелах да достигна световния връх.
Ще продължа да полагам усилия за
постигането на детската си мечта и се
надявам да успея да я сбъдна.
6. Запознаваш се с различни
хора, от различни държави, с
различна идентичност и култура.
Как се отнасят те към теб?

Както казах и преди малко, ние,
шахматистите, сме задружни и се
чувстваме като семейство.
Независимо от различията между нас,
ние се обединяваме и подкрепяме.
Обичам да се срещам и запознавам с
хора от различни страни, като по този
начин опознавам културата и
традициите им. Когато през 2008 г.
участвах на световното първенство
във Виетнам, в една от партиите играх
с момиче, представител на
домакините. С нея поддържаме
контакт и до ден днешен и много
ценим приятелството помежду ни.
Затова смятам, че състезанията по
шахмат са не само поле на
съревнование, но и място за
откриване на нови приятели.
7. Доволна ли си от
последното си представяне на
Световната Олимпиада по
шахмат до 16 г. в гр. Дьор,
Унгария?
Да, разбира се, че съм доволна от
представянето си на Олимпиадата. Не
само че постигнах най-добър личен
резултат от съотборниците си (6/10
точки), но и спечелих награда за найкрасива партия в 5-тия кръг. Като цяло
смятам, че можехме да се представим
по-добре и да завоюваме по-предно
място от 32-рото в крайното
класиране, но всички отбори бяха
много добре подготвени.

Илиана 11 д

Изцяло обновен и модернизиран,
физкултурният салон на ГПЧЕ отвори врати!

Една от най-радостните вести с

бяха г-н Гунински, г-н Симеонов и
секретаря на общината г-жа Албена
Петрова, солидно подкрепяни от
служители на общинската
администрация. Всички те имаха
нелеката задача да се изправят срещу
нашите любимци – капитан на отбора гжа Ценева, г-жа Делийска, г-жа Мишева,
г-жа Вълова, г-жа Манчева, г-ца
Биенхоф, подкрепени от кавалерията на
ГПЧЕ г-н Христов, г-н Велчев и г-н

настъпването на новата учебна година
бе, че скоро училището ще се сдобие с
изцяло обновен и ремонтиран
физкултурен салон. Макар, че
ремонтните дейности продължиха през
целия първи срок на учебната година, а
това създаде много некомфортни
ситуации както за учителите, така и за
учениците, чакането и положените
усилия си заслужаваха. 21 януари бе
големият ден за гепечари –
физкултурният салон официално отвори
Павлов. Демонстративната среща се
врати! По случай откриването на
радваше на небивал интерес, а
спортния сблъсък между тези два
отбора изпълваше зрителите с много
емоции. Мачът започна изключително
динамично, като първият гейм се
играеше точка за точка. За наша радост
той бе спечелен от отбора на учителите.
Вторият гейм започна със осезаем
натиск от страна на педагогическия
състав и те бързо направиха значителна
модернизираното спортно съоръжение точкова разлика. Отборът на общината
бе отслужен тържествен водосвет, на
който пръсъстваше кмета на гр. Правец
г-н Румен Гунински, председателят на
ОбС - Правец Николай Яхов, зам. кмета
Васил Симеонов, главният експерт по
физическо възпитание РИО Атанаска
Делева и училищното ръководство на
ГПЧЕ г-жа Щерионова и г-жа Делийска.
След официалната част по откриването,
за всички присъстващи гости имаше
коктейл в училищния бюфет, който бе
подготвен и аранжиран от учениците от
опита да се върне в мача, но силите им
префесионалната паралелка на 11е
не бяха достатъчни за обрат и в крайна
клас заедно с техния ръководител г-н
сметка вторият гейм отново бе за ГПЧЕ.
Цветан Милев. По инициатива на г-н
Третия, който може да се каже, че се
Гунински първият мач в новия
играеше за престиж, бе спечелен
физкултурен салон бе приятелска
безапелационно от служителите на
волейболна среща между отбор на
служителите в Община Правец и смесен общинската администрация и така след
отбор на учителите от ГПЧЕ и ОУ „Васил много вълнения и емоции бе оформен
Левски“. В редиците на общинския отбор крайният резултат – 2:1 за ГПЧЕ!
Обективната оценка за срещата все пак

беше, че отборът на Община Правец не
се представи никак зле, а и шансът в
този ден определено не беше на тяхна
страна, затова те поискаха реванш, а
деня за „разплата“ бе определен още на
терена – 28 януари 18:00 часа. Така на
уговорената дата тези два отбора
отново се срещнаха във физкултурния
салон. Педагогическият тим бе подсилен
от нов състезател – Марио Христов,
който имаше голям принос за успешното
представяне на отбора си. В мача реванш двата отбора бяха още по
равностойни, като два от геймовете се
играха до 2 точки разлика. Този път
отборът на Община Правец имаше още
по-злата участ да бъде сразен с
безответните 3:0 гейма! Двата учителски
триумфа са на път да родят една добра
традиция – всяка сряда от 18:00 часа
тези два отбора да мерят сили помежду
си. Заповядайте идната сряда за да
проследите мача не през страниците на

„Гимназето“, а на живо в новия
физкултурен салон!
Оставайки настрана спортните
закачки и резултати без значение в чия
полза, искаме да изразим най-искрената
си благодарност към Общинския съвет,
към общинска администрация, към
училищното ръководство на ГПЧЕ и към
всички, които допринесоха за настоящия
вид на нашето училище!

Гимназето
Г-н Ради Александров:
“Какво си се излегнал като
в болнично легло!?”
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Г-жа Кънева:
“#Zелфи”

Г-жа Кънева:
“В зимния си
живот, човек...”

Г-н Гечев: “Епония”
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Г-н Динев” “Запеталка”

Г-жа Кънева: “Донесе някаква миризма, като в
пансиона на госпожа Воке!”

Г-жа Петя Захариева:
“Трай коньо за зелена
трева!”

Г-жа Кънева: “Такава
грамадна работа е
свършил и пак няма
резултат... но пак има
някакъв резултат...”

Г-жа Кънева:
“Едно така
луфтче си
спечелихте
между часовете”

Г-н Павлов (за хигиената
в стаята) : “Ако от
някъде тръгва вируса на
ебола, ще е от тази
класна стая!”

Г-жа Р. Димитрова:
“Така като те
гледам все едно
пушиш.”

Г-жа Марина Георгиева:
“Освен, че ще трябва да го
казвате наизуст, ще
трябва и да го знаете!”

Екипът на “Гимназето”
ви призовава да се
ослушвате и да
записвате лапсуси,
бисери и смешки на
ученици и учители.
Донесете ги в
библиотеката или ги
изпращайте на и-мейл
bibliotekata.gpche@mail.bg

Над броя работиха:
Сабрина и Стефани - 8 б; Деница - 8 в; Патриша - 8 г;
Дебора и Соня - 9 г; Преслава В. Петрова, Стела - 10 в;
Елена, Веселин - 10 г;
Христиана, Марина, Гергана -11 а; Ива, Илиана - 11 д;
Елица, Преслава - 12 а; Даяна, Анжелика - 12 б;
Маргарита, Светослав - 12 д;
Графичен дизайн - Васко 11 д
Фотоклуб и г-жа Иванка Димова
С благодарност за съдействието на г-н Павлов
и г-жа Маринка Иванова
Т. Йонова

