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ВАСИЛ
ЛЕВСКИ
142 години
от смъртта
на найсветлата
личност в
нашата
история

Пак настъпи това време от годината,

Пътешественик стр. 6
Визитка г-жа Захариева
стр. 7
Вдъхновение стр. 8-9

Зона ГПЧЕ стр. 10
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в което всички се втурват за валентики, цветя, бонбони, мечета
и пр. Но нима романтиката и любовта се изразяват в тези предмети?
Има ли изобщо в днешно време романтика, какво разбираме под тази
дума и в какво я изразяваме? Дали забързаното ни ежедневие,
многото филми и книги не убиха романтиката у нас? Ето тези въпроси
се въртят в главата ми в навечерието на Свети Валентин.
Не ме разбирайте погрешно, аз далеч не съм от жадните за
романтика хора, но понякога ми става криво, просто защото не я
виждам никъде. Може би героите от книгите прекалено са
идеализирали представите ми, но нима кутия бонбони послучай
празника е романтично? Не мисля!
Всяко момиче би се радвало на шампанско и рози за св.
Валентин, да... Но защо на този ден? Защо не в ден, в който да се
почувствате истински обичани или осъзнаете, че обичате? Защо
трябва да правим всичко толкова помпозно и показно? Нима любовта
не е уединение на теб самия и на човека, с когото си? Може да имам
малко поостарели виждания, които далеч да не са в крак с 21-ви век и
имате пълното право да ме упреквате за това, но първо се замислете,
дали за вас този ден е наистина специален и означава нещо повече от
чувство на задължение да купите най-големия шоколад в магазина.
И не казвам, че няма да празнувам, ще празувам, само че с
приятели. Все пак и тях си ги обичам, а и май определено си
заслужават повече.
Нека също така ви напомня, че един истински голям български
празник наближава – 3ти март. За св. Валентин не знам, но
Националният ни празник трябва да се почете и никога да не се
забравя, защото влюбени или не, докато сме на българска територия
сме си поне сред „наши” хора и това е най-важното.
Екипът на „Гимназeто” пожелава на всички весело прекарване
на наближаващите празници, обичайте и бъдете обичани!

Ива - 11 д
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Този път ще се се извиним на романтично настроените почитатели /почитателки на св.
Валентин. В настоящия брой няма да срещнете изобилие от “ох! ” и “ах!”, дъжд от червени
сърчица, лавини от любовни обяснения. Ще го караме малко “на въпреки”... Защото, макар че
всички влюбени обмислят отдалече с какъв сладък подарък да “изненадат” специалния за тях
човек, тайничко в душата си осъзнават комерсиалността на този празник. За разлика от
Трифон Зарезан - там нещата са пределно ясни. Та така...
Привилегията да си необвързан
Не знам защо,
но повечето хора се
депресират и се
чувстват самотни,
когато видят около себе
си влюбени. Въпросът
ми е „Защо?” Защо
св.Валентин да е
празник само на
обвързаните? Каква по-добра
възможност за необвързаните да
докажат любовта към...себе си?
Сериозно, хора, нима не
осъзнавате колко много са
предимствата на това да си
необвързан?! Ако не намирате
такива, нека ви ги покажем, а и да ви
дадем някои идеи за празника:
Първо-свободни сте, а не
самотни! Свободни да общувате с
когото си поискате, без да сте
подложени на разпити от типа "С
кого си пишеш?" или "Кой беше
този?".
Най-накрая можете се
мотаете цял ден с приятели, без да
се притеснявате, че гаджето ще се
разсърди, че не сте прекарали деня
с него/нея.
Няма гадже - има пари.
Край на безразборното харчене на
пари за срещи и безсмислени
подаръци.
А не ви ли се е искало да
прекарате малко време със себе
си? Вече можете да посветите
повече време на любимите си
занимания или дори да си намерите
ново хоби. Сега е времето да
направите всичко, от което сте се
лишавали, когато сте имали човек
до себе си.
Поглезете се!- Получете
подарък от човека, който най-много
ви обича - ,,С много любов от теб
за теб„„.
Отидете на парти, където
знаете, че ще има предимно
необвързани. Кой знае, може пък
точно на св. Валентин да се
уредите с ново гадже, а ако не, то

със сигурност ще се
позабавлявате.
Отидете на кино
с приятели ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
гледайте комедия,
трилър, фентъзи и т.н.
само не и блудкави
романтични филми.
Може да си направите
филмова вечер в къщи - правилото
отгоре отново важи!!!
Чаша вино и добра книга
са сред една от добрите идеи също.
Игнорирай празника!разбира се, не е нужно да
празнувате празник, който до
голяма степен е измислен и се е
превърнал в индустрия. В крайна
сметка ако обичаш някого, не би
трябвало да му го показваш един
ден в годината и то доста често
чрез ненужни неща.
Затова вместо да се
самосъжалявате колко сте самотни
и колко имате нужда от партньор,
можете да извлечете позитивните
страни от ситуацията.

Дебора – 9 г;
Стела, Преслава – 10 в

Анджи + Nutella = REAL LOVE

Интересни факти за
Свети Валентин
1. В САЩ на св. Валентин се
изхарчват над 1 милиард долара за
шоколад.
2. На св. Валентин се продават по
над 35 милиона сърцевидни кутии с
шоколадови бонбони.
3. В края на XIX век Ричард Кадбъри
произвел първата кутия бонбони за св.
Валентин.
4. 73% от хората, които купуват
цветя на св. Валентин са мъже, а само
27% са жени.
5. 15% от жените пращат сами на
себе си цветя на св. Валентин.
6. Приблизително 1 милиард
картички се изпращат в цял свят всяка
година за св. Валентин. Този празник
заема второто място в класацията
след Коледа. 85% от „валентинките”
се купуват от жени.
7. Около 3% от собствениците на
домашни любимци им подаряват
подаръци за св. Валентин.
8. На всеки св. Валентин
италианския град Верона, където
живели шекспировите Ромео и
Жулиета, получава около 1000 писма,
адресирани до Жулиета.
9. На св. Валентин в САЩ се
продават около 189 милиона червени
рози.
10. В Словакия на 14 февруари
заливат младите момичета с парфюм
или вода – за да са ухайни като рози и
свежи като пролетен цвят.
11. САЩ, Канада, Мексико, Франция,
Австралия и Великобритания са
единствените страни, обявили св.
Валентин за национален празник.
Това, обаче не пречи в много други
държави да има различни обичаи.
12. През 1797г.,едно британско
издателство публикува „‟Помощник на
младия мъж за писане на валентинки‟‟,
който съдържал любовни стихове за
млади влюбени, които не можели да
съчинят свои собствени.
Е, днес Интернет върши същата
работа...

Христиана и Марина -11 а
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И все пак нека уважим и чувствата на влюбените в деня на техния празник.
Християна и Марина зададоха по няколко въпроса на ученици из коридорите на
ГПЧЕ, за да усетим тяхното настроение и да получим мнението им за този
оспорван празник. Ето какво се получи:
Ина 9 клас

Въпросите:
1. Кой празник предпочитате?
Свети Валентин или Трифон Зарезан?
2. Мислите ли,че момичетата също
трябва да подаряват подаръци на
половинките си за Свети Валентин?
3. Какъв подарък предпочитате да
получите от половинката си за Свети
Валентин?
4. Мислите ли,че е от голямо
значение валентинката да бъде написана
с макар и кратко,но собствено послание
към получателя?
5. Къде и с кого мислите да
споделите този ден?

1. Предпочитам Свети
Валентин
2. Да, лично аз смятам, че
момичетата също трябва
да подаряват подаръци
на половинките си,
защото 14 февруари е
деня на влюбените,а не
деня на жената.
3. Не е от толкова голямо значение какъв ще бъде
подаръкът за Свети Валентин, важно е как ще бъде
поднесен.
4. Да ,защото по този начин валентинката става поромантична.
5. Смятам да прекарам Свети Валентин с една от
най-добрите ми
приятелки в мола, а покъсно когато се
приберем да гледаме
някоя романтична
комедия.

Цветина 8 клас

...И отговорите:
Константин 11 а
1. Свети Валентин
2. Да. Би било хубаво да зарадват половинката си.
3. Няма значение, стига да е от сърце.
4. Да. Мисля че трябва да бъдат изразени
истинските чувства и това, което казва сърцето.
5. Мисля да го споделя
с моята половинка в
домашна обстановка и
да си прекараме един
прекрасен ден.
Деница 8клас
1. Свети Валентин и
Трифон Зарезан
2. Разбира се,че да! Това,че сме момичета не значи,
че и ние не трябва да подаряваме подаръци.
3. Това не е от значение,стига да е от сърце.
4. Не, но е по романтично и впечатляващо, ако е
написано ръчно.
5. Най-вероятно вкъщи,обградена от присъствието
на приятелки,с които да поклюкарстваме и да
обменим опит относно празника.

1. Свети Валентин
2. Ако държи на него, би трябвало да му подари
нещо, дори и да е нещо малко - важното е да е от
сърце.
3. Нямам претенции. Каквото прецени. Важен е
жестът.
4. Ще кажа само едно нещо „‟кратко,точно и ясно‟‟. И
три думи да са, ако е искрено, за мен е
предостатъчно.
5. Ако има как с приятеля ми у тях - ще гледаме
някой романтичен филм, все пак е Свети Валентин.
Ученик от 9 клас
1.Свети Валентин
2. Разбира се
3. Нямам особено
предпочитание. Харесвам
изненадите.
4. Не е задължително да има
послание.
5. През деня с приятели, а през
нощта с приятелка.

Християна и Марина - 11 б
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И пак в духа на св. Валентин, Деница от 8 в клас ще ви представи една
интересна семейна двойка из коридорите на ГПЧЕ - Таня и Гаро.
Тя е домакин в училището,
а той се грижи за поддръжката на материалната база.
1. Къде се запознахте и от колко време
сте заедно?
На градското хоро на традициония събор в
село Новачене. От 28 години сме заедно.
2. Мястото на първата ви среща?
В рибното барче в Правец.
3. Кой от вас обикновено прави
компромисите в проблемна ситуации?
И двамата взаимно, според ситуацията.
4. На какво се крепи един дългогодишен
брак като вашия?
На взаимното уважение, доверие,
коректност и любов.
5. Опишете любовта с едно изречение?
Мечтано чувство за всеки.
Деница 8 в

Creative writing competition
На 10.02.2015 в ГПЧЕ „А.
Константинов” се проведе

творческо писане).
В него имат право на

дадена тема. “Creative writing”
се провежда в нашето училище

CREATIVE WRITING

участие ученици от VIII до XII

благодарение на Corplus

COMPETITION (състезание за

клас, като дори не е нужно да

(Corps for education and devel-

учат в английска паралелка,

opment) и на ръководителя на

стига да имат познания по

тази инициатива г-жа Стефка

английски език и най-важното

Атанасова.

- да носят творческото начало
в себе си.
Главната идея на това
състезание е да даде
възможност на учениците да
развихрят своето въображение
в рамките на един час и да
напишат поема, разказ, диалог
или свои разсъждения по

Текст и снимки: Елица 12 а
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Трифон Зарезан – празник за почитане на „самотничество“
или много повече?! Знаете ли кой е св. мъченик Трифон Апамейски?
Всеки в наше време е
чувал за празника Трифон
Зарезан. Прекарването му за
повечето млади хора се състои
предимно в напиването в някоя
евтина кръчма без никакво
колебание. Предполагам
повечето от вас вече имат такива
планове? Е, нека оставим тази
клиширана тема. Все пак…
Убиване на самота или повод за
напиване... Вие решете това!

след себе си Трифон, заповядал
да бъде отведен при него.
Първото деяние, към което
искали да го склонят, е
отказването от вярата. Но
отговорът, който той дал, звучал
така: „Чрез всички мъки на света
да умра, пак не се отричам от
името на моя Бог, Господ Иисус
Христос“. След тези силни и
прорицателни думи, Трифон бил
затворен в тъмница, където бил
подложен на небивали мъчения,
но той пак не отстъпвал. След
което било заповядано Трифон и
всички по-тачени светци да бъдат
изправени пред смъртта. Тя щяла
да настъпи чрез обезглавяването
им. Но голяма била изненадата –
когато извели Трифон извън
пределите на града и тъкмо
палачът да отреже главата му,
той издъхнал. Сякаш Бог отново
показал своето съществуване и
силата на вярата в него. А тялото
на светеца – мъченик, било взето
от народа и погребано според
последната му молба. Той
поискал да бъде погребан в
родната си земя.

Тази година „Гимназето“
няма да ви отегчава с неща,
които вече всички знаят. Сега ще
се запознаем с историята на
нещо много по-духовно и много
по „historical”.
В народния празик Трифон
Зарезан най-ярко проличава
преплитането на езическите
вярвания със стародавните
традиции и християнския канон.
Той е свързан с честването на
лозята, виното и лозарите, както
и на техния покровител Трифон
Зарезан.
Но също така на 1 февруари
християнската религия чества и
паметта на свети мъченик
Трифон Апамейски. Името му
идва от мястото, на което е роден
- близо до гр. Апамия, в
Малоазийската провинция Фригия
на Римската империя, през около
225 г. Той произхожда от област,
която се смята за една от
прародините на лозята и виното.
Родителите му били дълбоко
вярващи християни и от там се
зародила и неговата любов към
Бога. Още като юноша Трифон
чрез молитви вършел чудеса.

На 17 години си спечелва
голяма слава, като успява да
излекува дъщерята на римския
император Гордиан. Това
накарало баща й, който не бил
християнин, да прояви
милосърдие и да се отнася
благосклонно към
последователите на Спасителя –
Иисус Христос. Когато той умрял,
на негово място се възкачил
Декий Траян, който не можел да
приеме чуждата вяра и след като
чул за чудесата, които оставял

Така житието на мъченика
за христовата вяра Св. Трифон ни
запознава с човек, чийто път е
изпълнен с много трудности и
несгоди, заради силната му
упование в Бога.
Колкото до старобългарския
празник Трифон Зарезан, той е
пълната му противоположност, с
изразяването на простодушен
присмех към „самотничеството“.

Даяна 12 б
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Василена Живкова още един представител на
ГПЧЕ в САЩ
С какви очаквания замина
за САЩ и оправдаха ли се
тези очаквания?
Заминах без очаквания, за
да бъда изненадана.
В какво семейство
живееш, разбирате ли се с
тях?
Определено семейството
ми е много добро. Имам помалък брат и сестра. Приемният
ми баща дори се учи да пише и
чете на български. Също така,
ме разведоха из различни
щатове и наистина всячески се
опитват да направят годината
ми още по-хубава.
Какви са различията
между американците и
българите?
Не знаят как да се веселят.
:D :D
След като Радияна сподели с
нас вълненията си от живота и
учението зад граница, в този брой на
„Гимназето” може да прочетете и
за впечатленията на Васи, която
също е в САЩ – също за една учебна
година, по програма YFU. Сега тя
живее в гр. Билингс, щата Монтана.
Винаги е от значение къде ще
попаднеш и с какви обстоятелства
ще се сблъскаш. Ситуацията явно не
е като по филмите, но пък
преживяването със сигурност си
заслужава.
За мен беше изключително
удоволствие да проведа това
интервю и се радвам, че при нея
нещата също се развиват в една
толкова положителна насока.
Василена се надява интервюто
да подейства окуражително на
всички по-малки ученици, защото
такъв опит никога не би им бил в
излишък.

Ива 11 д

Срещна ли приятели,
които мислиш, че ще останат
в живота ти като се върнеш?
Определено, дори някои
искат да дойдат да ме посетят в
България, като завършат. Също
така ме заплашиха, че ще ме
заключат и няма да ме пуснат
да си ходя.
Харесва ли ти в САЩ и би
ли се върнала отново?
Бих се върнала като
турист, но не и да живея.

6

Как ти се струва
училището?
Училището ми е много
голямо и мога да кажа, че
познавам голяма част от
учениците. Един учебен час е
дълъг 57 минути, а
междучасията са по 7 минути,
колкото да отидеш от едната
стая до другата.
Сподели ни най-забавния
ти спомен до момента!
Имам много забавни
моменти, но един изтъкващ се е
последното ми състезание по
плуване. Чувството докато
плуваш и цялото училище вика
за теб е невероятно. Също така
играх в пиесата „‟Ромео и
Жулиета‟‟, което също така бе
изключително забавно.
На какво те научи
прекараното време там?
Да оценявам дребните
неща в България.
Мислиш ли, че това
приключение ще окаже
влияние върху живота ти като
цяло?
Без съмнение. Мисля, че
това приключение ми дава
възможност да опозная отблизо
една нова култура, да обогатя
знанията си по езика, да съм посамостоятелна, както и да
опозная нови хора.
Кое е първото нещо,
което ще направиш когато се
върнеш?
Ще ям баница и мекици! ;д

Василена с приемните родители
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В нейните часове е интересно - учиш здраво и имаш готовност да разтвориш
тетрадката на последните страници, за да запишеш поредния бисер на

Г-жа ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА
Зодия:

Скорпион / Маймуна
(по китайския календар)

Хоби:

Риболов

Любим автор: Нямам. Чета всичко,
а след това анализирам
Девиз: В последно време съм
съгласна с паяка: “Очи много - гледни
точки много”
Домашни любимци: Котка, мишки,
хлебарки, жабета, кучета, ученици и
т.н.
1. Какво ви мотивира да станете
учител?

Родителите ми са учители. Учител съм
и аз. Просто избрах призванието си.
2. Има ли нещо към което сте развили
непоносимост?

Към „пълзящите” ученици и въобще към
„пълзящите” двуноги.
3. А слабост?

Кой признава слабостите си? За тях
могат да говорят другите.

6. Как успявате да постигнете баланс –
едновременно да сте от най-строгите
учители в училище, а в същото време да
бъдете обичана от учениците?

Обичта на учениците е променлива
величина. Въпреки всичко уважавам техните
права, дори когато ме нараняват с
поведението си.
7.Имате един доста известен пръстенчасовник. От кога и от къде го имате?

През 1983 – 1985 г. в Правец имаше
модна къща „Валентина”. Сама си го подарих.

4. Кое ваше чувство преобладава, когато
изпитвате някой ученик?

8. Какво мислите за новите постижения
в биологията, специално за генномодифицираните организми?

Чувствам се като краката на
стоножката.

Много съм „малка”, за да коментирам
този проблем, но бързите мутанти ме плашат.

5. Вие сте известна в нашето училище
със своите колоритни изрази. Как се раждат
те?

Спонтанно и без разход на енергия.

9. Свети Валентин или Трифон Зарезан?
Защо? Празнувате ли?

Трифон Зарезан. Защото съм българка.
Да.
Анжелика 12 б; Светослав 12 д
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***
Питат ли ме де главата
в тор заврях си първи път
Питат ли ме от кое е,
че ръцете ме сърбят
Мерзост, грубост, егоизъм
Днес в душите ни царят
Няма робство, ни тиранство
Пък доброто ни е кът
Брат на брата нож изважда
Сал за ползата една
И на бедния за хляба
Пак подава се ръка
Всичко взима се със корист
Всеки келепира гони
В дисциплината „аванта”
Ний световни сме шампиони

Дебора - 9 г

***
В автобуса съм. След един тежък
ден в училище искам да дойде моята
спирка и да сляза с увесена надолу глава.
Но аз не съм губещ. Това, че другите не
разбират, че и аз съм част от света, не
значи че съм едно нищо. Това, че съм себе
си, не значи, че съм по-различна от тях. За
миг дъхът ми спира и се пренасям в
мечтите си - да срещнеш някой, който да те
разбира; да почувстваш душата му в своето
разбито от мъка сърце и да си кажеш: “Да,
това е човекът за мен!”. В миг трепвам - две
познати очи ме гледат и се усмихват тъй
нежно, плахо, искрици прелитат покрай тях.
Все едно крехката им съдба е в
безжизнените ми ръце. Тихо произнасям
думите “Обичам те”, но никой не би дочул
този трепкащ звук в моето сърце. Стомахът
ми се свива, пеперудите в него прелитат
една над друга, гонещи се и сътворяващи
хаос в свободното пространство.
Спирката ми наближава. И аз все
още мечтая за тази сляпа любов. И не ще
изгася този райски пламък, горящ дълбоко
в сърцето ми. Част от мен остава непълна.
Щом слизам, знам, че няма да се върна
обратно. Няма да видя отново тези
искрящи от блясък очи. И не ще има изгрев
за мен, все мрак ще се тае вътре в душата
ми.

Мария - 8 г

Туй прозрях го аз наскоро
Щом усетих на гърба си
Детството, че си замина
Че съм вече отговорен
Няма вече мама, тате
Дойде време да се боря
Аз в живота да напредвам
Да кова съдбата своя

Серафим Гавраилов

Патриша - 8 г
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***
Най-хубавата нощ предоставя
най-хубавия ден!
Слънцето изгрява, а ти с усмивка
на лице.
До тебе тяло – гушнато
любовно .
До тебе някой влюбено сънува.
А ти в прегръдките негови се
губиш.
Но ето миг и на разруха.
Погледът устремено часовника
долавя,
стрелките безпощадно
отброяват миг след миг.
Усещаш ти, че времето минава, а
трябва да напуснеш този рай,
красив…

Даяна - 12 б
Дъхът ми пада на парчета
Дъхът ми пада на парчета
и някак си боли,
пред себе си не виждам нищо,
пътя осеян е с мъгли.
Сърцето ми от толкоз
студ и дъжд
се вледени,
така ми трябва обич да ме
съживи, да ме топли в
най-студените ми дни.

Дебора - 9 г

Мъглите с ласки нежни неочаквано
да замени.
В прегръдките й силни
да остана до зори.
И да не мърдам,
да не ме боли.
Да лежи до мен,
макар и с топлината си
да ме изпепели.

Елица - 12 а
***

Любов моя
Ти любов моя,
Ти стихия моя!
Срещнах те внезапно,
влюбих се сладко,
сега ми е неприятно,
че така ме лъжеш, батко!
Харесвам те, не крия,
обичам те - ще го разкрия!

Деница - 8 в

Соня - 9 г

“ГПЧЕ Лейдис” започна 2015 година с победа!
Женският футболен отбор „ГПЧЕ Лейдис“
получи покана за приятелска футболна
среща с връстничките си от Софийската
гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Христо Ботев“ (СГСАГ). Спортното
събитие бе организирано по случай края на
първия срок от учебната година. По-рано
днес на комплекса „Спортна София“ в
Борисовата градина отборите на момичетата
изиграха приятелския мач. Нашите момичета
вече бяха играли веднъж с този съперник за
купата на Община Правец през октомври.
Сред всички съперници, с които са се
срещали този отбор бе определян, като найсериозния противник, затова и мача
предвещаваше да бъде много интересен и с
голям заряд. Срещата започна много
равностойно и с голямо желание и от двата
отбора да победят. Първата опасност бе
създадена пред вратата на гепечарките, но
вратарката Нели Василева предотврати
отбелязването на гол. След първоначалния
домакински натиск момичетата от ГПЧЕ взеха
инициативата и създадоха много положения
за гол пред противниковата врата. В средата
на първата част капитанката Ивелина
Владимирова получи добър пас от
съотборничката си Маринела Василева и
изведе своя отбор напред в резултата – 1:0
за ГПЧЕ. До края на полувремето
преобладаваха здравите единоборства в
средата на терена, като много добро

впечатление с играта си оставиха
гепечарките Мария Кънчева, Илен Ангелова и
Петя Филипова. През втората част
момичетата от софийската гимназия
хвърлиха всичките си сили за изравняване на
резултата, но непоклатимата в този ден Нели
Василва отчая противничките с изявите си. В
бърза контратака на ГПЧЕ Петя Филипова
остана очи в очи с вратарката на СГСАГ, като
бе съборена от последната, а съдията отсъди
дузпа. За съжаление наказателният удар не
бе реализиран и резултатът се запази. В
заключителните минути софиянките трайно
се пренесоха в половината на ГПЧЕ, но с

добрата игра в защита на Кънчева и
Ангелова резултатът остана непроменен.
Така завърши приятелската среща между
двете гимназии. Крайното 1:0 е шести
пореден успех за състава на „ГПЧЕ Лейдис“.
Тази победа бе по-специална за две от
състезателките – Нели Василева и Ивелина
Владимирова. Преди месец гепечарките
станаха лели на две момченца – Лъчи и
Стани. По този случай отбора посвети
победата на двете момченца, като позираха с
трансперант, на който пишеше „ЗА ЛЪЧИ И
СТАНИ“. Пожелаваме на новородените много
здраве и някой ден също като лелите си
достойно да защитават честта на ГПЧЕ на
футболния терен!

Какво ни очаква през февруари?
Месец февруари е може би най-спортният
месец в годината за ГПЧЕ. Причината за това
е общинският кръг на ученическите игри.
Всяка година по това време всички спортисти
в ГПЧЕ запретват въкави и се хвърлят в
завоюването на нови спортни върхове, както
за себе си, така и за гордост на всички
възпитаници на гимназията. Но какво са ни
очакванията през този сезон?
БАСКЕТБОЛ – Най-голямото спортно
отличие в изторията на ГПЧЕ бе постигнато
именно от баскетболният отбор –шампион на
България! Поради тази причина и тази година
очакванията ни към баскетболистите са
големи, а регламента изправя един срещу
друг топ-отборите на България още в
общинския кръг – ГПЧЕ срещу УКТЦ.
Обикновенно, който спечели в битката между
двата отбора става шампион. Общо взето ще
следим финала преди финала. Все пак с по-

големи шансове е отбора 8-10 клас.
ФУТБОЛ – След престижното 5-то място в
България през 2013, през миналата година и
двете ни формации преживяха мал-шанса да
отпаднат и в двата мача от УКТЦ след
изпълнение на дузпи. През тази година
очакванията са първо да бъдат преодоляни
противниците от техникума, а в последствие
да се гони класиране на зонален етап, поне в
категорията 8-10 клас. И при футболистите поголеми очаквания има към по-малките
гепечари.
ВОЛЕЙБОЛ – От началото на учебната
година г-жа Ценева води редовни занимания
по волейбол, и има пред себе си нелеката
задача да изгради нов боеспособен отбор,
след като ключови играчи завършиха и
напуснаха отбора. Класиране на областния
етап и достойно представяне на първо време
изглеждат добро постижение и поставянето на

добра основа за изграждането на нов тим.
ТЕНИС НА МАСА – Най-популярния и
достъпен спорт в коридорите на ГПЧЕ. Всички
играят тенис, но могат ли малцина от всичките
да ни класират напред? И при този спорт сме
вперили погледи в мачовете с УКТЦ. Всяка
победа след тях е ключов успех. При тенис на
маса в регламента има индивидуално и
отборно класиране, така че се иска и доза
късмет.
Всички сме уверени в успехите на нашите
съученици и вярваме, че достойно ще защитят
името на гимназията!
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# БиСеРи
Г-жа Мария Христова:
“В канибалско
настроение съм!”

Г-жа Нели Тенева: “Големи
каруци сте.” (т. е. каръци)

Г-жа Кънева: “Биляна,
какъв е този
телевизор, дето си
извадила?!”

Г-жа Ст. Димитрова: “Кое е най
-безопасното място, на което
можем да отидем, когато има
пожар?”
Коци: “В касата при парите!”

Г-жа Кънева: “От другия
път изпитвам! Започвам
от тези, които ги няма.”

Г-жа Кънева: “Васко
Василев е много
добър пианист!”

Г-жа Кънева (към
Вероника): “Голям дявол
живее в теб!”

Г-жа Пелова:
“Сливата е тъмно
лилава на вкус.”
Г-н Гечев: “Какво е
таксидиот*?”
Митко: “Идиот,който
кара такси.”
Г-жа Ст.
Димитрова:
“Слушайте с
периферното
си зрение.”
* Таксидиот - в средновековието странстващ монах
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(: Училищни неволи :)

Над броя работиха:
Деница - 8 в; Патриша, Мария - 8 г; Дебора и Соня - 9 г; Преслава В. Петрова, Стела - 10 в;
Елена, Веселин - 10 г; Христиана, Марина - 11 а; Ива, Илиана - 11 д;
Елица, Преслава - 12 а; Даяна, Анжелика - 12 б; Светослав - 12 д;
С благодарност за съдействието на г-н Павлов.
Т. Йонова

