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Дебора 9 г
Пролетта
С настъпването на пролетта идва и мисълта за нов живот. Или така
поне казват хората. Но за какъв нов живот говорим в това сиво, еднообразно
ежедневие, в което вече сякаш по инерция се носим?
Животът е променлив, каквито са и сезоните. Само че сезоните всяка
година се повтарят, завъртайки се в един безкраен кръговрат. На човек му е
отредено да е постоянно променяща се величина и да не спира да се
усъвършенства. Но какво се получава в действителност и дали всъщност
точно като сезоните не сме се завъртяли в един сляп кръг? Защо незавасимо
от това, дали настъпва пролет или есен, сме се вглъбили в задълженията си
и така старателно сме се затворили в собствения си свят?
Човекът винаги се опитва да създаде нещо красиво и да достигне
идеала и точно затова не забелязва прекрасните неща, които го заобикалят
и не отдава значение на това, което е постигнал до тук. Понякога не е важна
самата цел, не е от значение това, че листата на дърветата са отново
зелени. Понякога трябва да отдадем по-голямо внимание на пътя, по който
вървим и да се съсредоточим върху това как той самият ни променя. Тъй
като, достигайки целта си, ние вече сме поставени пред крайния резултат листата вече са зелени, но забелязали ли сме как е станало това?
Най-прекрасното нещо на света е да имаш мечти, разбира се, те те
карат да живееш и да се бориш. Трябва обаче да се наслаждаваме на тази
борба и да я приемаме като духовно израстване, като нещо, което ще ни
бъде от полза и ще ни донесе щастие и удовлетворение. Мечтите не са
крайната точка на GPS-а ни, а израз на желанието ни за
самоусъвършенстване.
Изкачвания и спадове винаги е имало и ще ги има в живота на всички ни,
но това не бива да ни превръща във фанатични идеалисти, защото нали
знаете, всеки циник е разочарован идеалист! И ако зимата е била тежък
период за вас, то нека пролетта бъде вашата нотка щастие, вашия момент
на пробуждане. Все пак слънцето ни зарежда с енергия и ни предразполага
към създаването на много незабравими спомени.

Ива 11 д

Гимназето

Брой 5 / Март 2015

2

Национално състезание по реч и дебати на английски език
На 7-8 март 2015 г. в Пазарджик се проведе
вторият турнир по реч и дебати на английски език
за учебната 2014/2015 година, организиран от
Фондация “БЕСТ”. Гимназисти от цялата страна,
които изучават английски език, се състезаваха в
пет дисциплини – оригинално ораторство,
изпълнение на проза, изпълнение на поезия,
драматически дует и дебати с формат “Световни
училища.” Участниците бяха разделени в две
възрастови групи – начинаещи (8 и 9 клас) и
напреднали (10, 11 и 12 клас).

На полуфинал се явиха: Невена Георгиева –
ораторско изкуство - и състезателите в категория
“драматически дует”: Милен Младенов и Габриела
Димитров, Галена Тодорова и Цанко Цаков,
Магдалена Цолова и Диляна Сергиева.
Всички
участници
от ГПЧЕ
"Алеко
Константинов" представиха достойно гимназията,
въпреки силната конкуренция и ограниченото време
за подготовка.
Турнирът в Пазарджик донесе много емоции.
Сутринта ни изненада сняг, който превърна
пътуването от хотела до езиковата гимназия в
истинско приключение – наложи се да разчитаме на
рецепциониста за транспорта. Силно впечатление
ни направиха
уважението и спортменството,
проявявани от състезателите. Всички бяха готови да
помагат за по-доброто представяне на участниците,
независимо, че често ставаше въпрос за съперници.
Беше удоволствие да се общува на такова високо
езиково и интелектуално ниво!
Успешната ни изява в Пазарджик мотивира и
много други ученици за участие в следващия
турнир, който ще се проведе в края на месец април
в гр. Бургас.

Турнирът в Пазарджик бе проведен в
Езикова гимназия “Бертолт Брехт” и до този
момент е най-големият и най-успешен турнир по
реч и дебати на английски език, организиран от
BEST. На турнира се явиха над 300 ученици от 27
училища из цялата страна.

Специалните ни благодарности са отправени
към нашата американска преподавателка Касандра
Биенхоф, треньор на отбора и главен организатор
на събитието.

Г-жа Таня Димова и г-жа Мария Христова
Отборът на Езиковата гимназия от Правец
се явява за втори път на такъв турнир. Нашите
възпитаници се изявиха в четири категории:
оригинално ораторство, изпълнение на проза,
изпълнение на поезия и драматически дуети.
Макар, че учениците от Правец нямат голям опит,
представянето им бе сериозен напредък в
сравнение с първото им участие в Ловеч. Още си
спомняме как там една част от състезателите ни
ги заболя корем, когато видяха , че има толкова
много участници, а други бяха готови да побегнат.
В Пазарджик за четвъртфинал се класираха
Петя Георгиева и Галена Тодорова – ораторско
изкуство.

Гимназето

Брой 5 / Март 2015

3

„Голямото хоро” в двора на ГПЧЕ
Флaшмоб. Не, скъпи приятели, нямaм предвид
световно известнaтa мaркa прaхосмукaчки стийм моп.
Буквaлният превод нa тaзи думa чуждицa е "внезaпнa
тълпa". Aко сте от тези, които решихa дa остaнaт зa чaсa
нa клaсния нa 24 мaрт, със сигурност сте зaбелязaли
нaвaлицaтa в дворa нa училището. Ще попитaте кои сa
присъствaли - aми кaто зaпочнем от зaйците нa гимнaзиятa
и стигнем чaк до директорa нa ГПЧЕ. Оргaнизaторът нa
тaзи инициaтивa беше г-жa Тaня Димовa. „Идеята беше
всички заедно да се хванем на хорото. С този флашмоб
даваме начало на рекламната кампания на гимназията” –
каза тя. Съдействaхa й г-н Пaвлов и г-жa Щерионовa,
естествено. Нaй-дейно учaстие в товa мероприятие, взе
8 a клaс. А целта – в този хубав слънчев ден да покажем
хороводни умения и настроение.
Учениците и учителите бяхa информирaни мaлко
преди сaмото събитие. И вместо дa ни се изкривявa
гръбнaчния стълб нa дървения неудобен стол в клaснaтa
стaя, ние излязохме в слънчевия двор дa друснем няколко
хорцa, зaедно с нaшите любими учители. В хорaтa се
включихa достa хорa, не всички рaзбирa се. Някои решихa
че кaто публикa ще сa по-полезни (aз нaпример). Дейно
учaстие освен учителите, взе г-жa Щерионовa и „aгенциятa
зa почиствaне” нa ГПЧЕ. Всички подскaчaхa зaдружно,
някой в ритъм, други не. И все пaк хорото си е бългaрскa
трaдиция и товa че някои хaл хaбер си нямaхa от стъпките,
не ги спря дa се включат дружно с остaнaлите.

Илиана 11 д

Математическо състезание
"Бързи, смели, умни"
На 16 март за пета поредна година се проведе
математическото състезание "Бързи, смели, сръчни".
Датата бе съобразена и с Международният ден на
числото Пи- 14 март.
Желаещите бяха разделени на отбори от по трима
души. Преди началото на състезанието всеки един от
отборите трябваше да събере печати от предварително
зададени
места
в
училище. След като участниците показаха бързина се
отправиха към заседалната зала. Там, те получиха тест с
логически задачи. Докато учениците ентусиазирано
мислеха по теста, публиката също решаваше специално
подготвени задачи от преподавателите по математика.
Състезанието бе оспорвано, но в крайна сметка
отбор "Херон" заслужено получи първо място. Втори се
класираха "Давид Хилберт", а трети- "Питагор".
Победителите получихи награди, а на всички участници
бяха връчени сертификати.

Нина 12 д
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Ученически съвет
“Гимназето” им пожелава успешна работа в
полза на всички ученици от ГПЧЕ
На 17.02.2015г.
ученическият съвет на ГПЧЕ
направи своето първо събиране.
Представителите на всички
класове (излъчени чрез
демократичен вот, разбира се)
веднага се впуснаха в дискусии
за по-нататъшните си действия.
Ръководителят им Людмил
Павлов накратко изясни правата
и задълженията на младите
„народни представители”. На
следващото „събрание” предстои
да се избере ръководство на
съвета (отново чрез гласуване )
и младежите да се впуснат в
действие. Предстои им трудна
задача, но с добро ръководство и
лична инициатива, стъпка по
стъпка ще помагат на

съучениците си.
На последвалото събрание
(04.03.2015г.) се определи
ръководството на съвета с
изключение на председателя, за
чиято позиция бяха издигнати
кандидати. Гласуването се
проведе във Фейсбук групата на
съвета и за председател беше
избрана Калина Кирилова от 9 в
клас. На събранието също се
прие Уставът на ученическия
съвет.
На третото събрание
(18.03.2015г.) започна
същинската работа на съвета по
решаването на проблемите на
учениците в ГПЧЕ. Беше
изготвено писмо до управителя
на търговските обекти в

Я виж ти! Фотосесия с костюмите на Andrews

Нa 25 мaрт в училището
имaхме известни гости. Не, този
път зa моя рaдост, не беше
пълничкa женa обикaлящa
пушaлните с лист и химикaлкa, зa
дa състaвя aктове. Посещението
беше от нaционaлния ни отбор по
футбол. Тяхнaтa цел беше дa
направят рекламна фотосесия с
костюмите на световноизвестната
марка за облекло Andrews, като за
целта използваха актовата зала
на училището. Момчетaтa

споделихa, че се чувствaт достa
стрaнно, не било лесно от
спортния екип дa се вмъкнеш в
хубав костюм. Мм дa, те
реклaмирaхa мъжки костюми, но
си зaлaгaм глaвaтa, че женскaтa
aудитория остaнa достa подоволнa.
А лично за мен...Вървеейки по
коридорa, срещнaх един от
футболистите. С мaлко помощ нa

4

училището (бюфет и
столова), в което беше изяснена
позицията на учащите се относно
високите цени на предлаганите
стоки. Бяха въведени и няколко
промени в устава на съвета с
цел подобряване на работата и
даване на участниците
поголяма възможност за
използване на дадените им
правомощия.
Няколко дни по-късно беше
проведена среща с управителя
на гореспоменатите обекти, на
която двете страни изразиха
условията си и стигнаха до
консенсус - промяна на цените
на най-купуваните продукти до
ниво, по-близко до цената на
производителя.

Светослав 12 д
охрaнaтa взехме, че се
зaпознaхме. Горкият,беше
толковa рaзвълнувaн, че се
зaпознaвa с тaкaвa особa кaто мен
и ми поискa снимкa. Е сърце не
ми дaде дa му откaжa. Тa кaзaно
нaкрaтко - добaвих още един към
моите приятни спомени в ГПЧЕ.

С Иван Бандаловски

Илиана 11 д
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Клуб “МЛАД ПРЕВОДАЧ”
представя свой превод на текст, който се намира на страницата на Deutsche Welle.
Ръководител на клуб “Млад преводач” е г-жа Даринка Цонкова.Момичетата от 10 в клас, които
членуват в клуба, през изтеклите месеци са се запознали с различните видове превод, с
помощните средства при работата с текст на чужд език, правили са преводи от и на немски
език и се надяват текстът, който предлагат да ви бъде полезен и интересен.

Kaffee hält das Herz gesund
Na, wie viele Kaffeebohnen sind wohl auf diesem Bild zu sehen? Unzählige. Stimmt! Und
etwa genauso viele Ansichten dürfte es wohl
auch über die gesundheitlichen Auswirkungen
von Kaffee geben. Hier die neueste.
Kaffee beugt Alzheimer und Krebs vor, hilft
gegen Migräne, verursacht Bluthochdruck... das
sind nureinige Meinungen und Mythen über das beliebte Heißgetränk.
Nun gibt es eine neue Studie, erschienen im Fachblatt "Heart", die zwar
weder die vorherigen Annahmen belegt, noch ausschließt - dafür aber eine
ganz neue Behauptung aufstellt:
Nach der Studie des Kangbuk Samsung Hospital in Südkorea hilft Kaffeetrinken, der Verstopfung von Arterien vorzubeugen. Drei bis fünf Tassen
pro Tag sollen genügen.
Im Rahmen ihrer Untersuchung überwachten die Wissenschaftler über
25.000 Angestellte, die sich dafür medizinischen Tests am Arbeitsplatz
unterzogen. Diejenigen, mit mäßigem Kaffeekonsum - also den oben erwähnten drei bis fünf Tassen pro Tag - zeigten weniger Anzeichen für
Herzerkrankungen. Diese Erkenntnis eröffnet die Diskussion, ob Kaffee gut
oder schlecht fürs Herz ist, wieder von neuem.
Denn andere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Kaffee ein Risikofaktor ist, da er für erhöhte Cholesterinwerte sorgt und den Blutdruck steigert.
Handfeste Beweise gibt es nicht, auch nicht für die neueste Studie aus
Südkorea.
Überraschende Verbindung
Eigentlich stand der Kaffee gar nicht im Mittelpunkt der koreanischen
Studie. Die Wissenschaftler untersuchten die Ursachen für Arterienerkrankungen. Engstellen oder Verschlüsse in den Herzkranzgefäßen wollten
sie genauer unter die Lupe nehmen, die zum Beispiel einen Herzinfarkt
auslösen können. Denn bei solchen koronaren Herzerkrankungen werden
die Arterien durch den schrittweisen Abbau von Fettmaterial verstopft.
Die Folge: Das Herz kann nicht mehr mit ausreichend sauerstoffreichem
Blut versorgt werden.
Mithilfe von Scans machten die Forscher winzige Kalziumablagerungen in
den Wänden der Herzkranzgefäße sichtbar, die als erster Hinweis auf Gefäßverkalkung gelten.
Bei keinem der Studienteilnehmer waren konkrete Anzeichen einer
koronaren Herzerkrankung erkennbar. Aber: Mehr als einer von zehn zeigte
bereits erste sichtbare Kalkablagerungen.
Die Forscher kombinierten die Ergebnisse mit dem persönlichen Kaffeekonsum eines jeden Teilnehmer, der ebenfalls dokumentiert wurde - neben
anderen potenziellen Herzrisikofaktoren wie Rauchen, Bewegung oder
Veranlagungen innerhalb der Familie.
Das Ergebnis: Die Teilnehmer, die ein paar Tassen Kaffee am Tag tranken,
hatten weniger Kalziumablagerungen als diejenigen, die überdurchschnittlich viel Kaffee - oder gar keinen - tranken.
Diese Studie könnte also eine gute Nachricht für alle Kaffeefreunde sein.
Um diese Vermutung endgültig zu bestätigen, seien aber noch mehr Nachforschungen nötig, betonen die Wissenschaftler. Also heißt es doch erst
wieder: Abwarten - und Tee trinken.

Кафето поддържа сърцето
здраво
Е, колко кафени зърна могат да се видят
на тази снимка? Безброй. Така е! Може би
точно толкова са и мненията за
здравословното въздействие на
кафето.Предлагаме на вашето внимание
най-новата гледна точка по този въпрос.
Кафето предотвратява алцхаймер и рак,
помага при мигрена, причинява високо кръвно налягане.Това са само
някои от мненията и митовете за любимата гореща напитка.Сега има
ново изследване, появило се в специализираното списание “Heart’’,
което всъщност нито доказва предишните предположения, нито ги
изключва- затова пък изказва едно изцяло ново твърдение.
Според изследване на болницата Kangbuk Samsung в Южна Корея
пиенето на кафе помага да се предотврати запушването на
артериите.От три до пет чаши на ден би трябвало да са достатъчни.В
рамките на изследването учените наблюдавали над 25 000 служители,
които се подложили на медицински тестове на работното място.Онези,
с огромното количество консумирано кафе (назованите по-горе три до
пет чаши на ден), показали по-малко симптоми за сърдечни
заболявания.Посочените резултати отново повдигат дискусията за
това, дали кафето влияе добре или зле на сърцето, тъй като други
изследвания стигат до заключението, че кафето е рисков фактор, който
покачва холестерола и кръвното налягане.Категорични доказателства
за това няма, както и за най-новото изследване в Южна Корея.
ИЗНЕНАДВАЩА ВРЪЗКА
Всъщност поначало кафето изобщо не е стояло в центъра на
корейското проучване.Учените анализирали причините за
артериалните заболявания.Те искали да разгледат по-точно до наймалките подробности стесненията или запушванията на коронарните
съдове, които например могат да предизвикат инфаркт.Тъй като при
такива болести на сърцето артериите се запушват поради
постепенното разграждане на мазнини.Последствията: сърцето не
може повече да се снабдява с достатъчно богата на кислород кръв.
С помощта на скенери учените направили видими незначителните
калциеви наслоения по стените на коронарните артерии, които се
считат за първия сигнал на атеросклероза.При нито един от
участниците в изследването не са били разпознати конкретните
симптоми на коронарна болест на сърцето.Но: Повече от един на всеки
десет показвали вече първите видими варовикови утайки, т.е.
калцификация.Изследователите съпоставили тези резултати с личната
консумация на кафе на всеки участник, която била също
документирана - поставили ги наред с други потенциални рискови
фактори за сърцето като пушенето, вълнението или
предразположението вътре в семейството.
Резултатът: участниците, които пили няколко чаши кафе на ден, имали
по-малко калциеви наслоения от онези, които пили прекалено много
или изобщо никакво количество от бразилската напитка.
Това изследване би могло да бъде една добра новина за всички
приятели на кафето.За да се потвърди обаче окончателно това
предположение биха били нужни още повече допълнителни
изследвания, подчертават учените.В заключение нека кажем още
веднъж: да изчакаме и да пием чай.

Гимназето
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Представете си, че ...
в обикновен делничен ден се разхождате по
улиците на Токио. Но изведнъж забелязвате
групичка момчета и момичета в странни дрехи,
ако можете дори да ги наречете дрехи, на
гърбовете им има огромни крила, някои от тях
държат странни на вид мечове, а косите им са в
цветовете на дъгата. Най-вероятно първата ви
реакция ще бъде: „Какво, по дяволите се
случва?“. Сега ще ви светна.
В последните няколко десетилетия аниме
културата е обсебила както почти цяла Азия, така
и запада. За тези, които си нямат на идея за какво
иде реч „Аниме” е терминът за японската
анимация, възникнала на основата на японските
комикси манга. Аниметата не са непременно
детски (дори всички, които гледат анимета силно
се засягат, когато кажете, че това е просто
анимация, но повярвайте ми - не е), те са с
всякакви сюжети - на научнофантастични филми,
фентъзи, юношески, любовни и ужаси,
криминални, спортни, дори еротика. Съществуват
над 30 аниме и манга жанра. Стандартната
дължина на филмчето е 24 мин, но някои са
колкото пълнометражни ленти.
Образите на аниме героите са
изключително атрактивни. Поради това много
младежи се опитват да приличат възможно наймного на тях. Обличането и гримирането като
аниме герой се нарича косплей. Неологизмът
косплей е съставен от думите costume и play
(“костюм” и “игра” от англ.). Феноменът се е родил
в Япония между края на седемдесетте и първите
години на осемдесетте, но зачитането му
започнало от 1995 година, когато японската преса
за пръв път посветила статия на този феномен
след като една група младежи се облекли в
костюми от серията Neon Gene Вlablabla. От
тогава косплея започнал да се разпространява
все повече измежду момчетата и момичетата по
света, най вече измежду най запалените фенове.
След като вече сте се преоблекли като
любимия си герой е време да покажете
невероятния си костюм пред възможно най-много
хора. А какво по-добро място за това има от
анивенчър. Анивенчър е събитие, при което се
провеждат игри, състезания, постановки,
неречени също роуплеи. Първият анивенчър у
нас се е състоял преди 5 г. Участниците,
повечето от които са ученици, сами организират
събитията. Например с парите от билетите
осигуряват наем на залата за следващата
година.
За изработването на косплей костюм се
изисква доста сръчност, време и средства.
Въпреки, че костюмът може да бъде закупен,
повечето косплейъри предпочитат той да бъде
ръчно изработен от самите тях.
Последното голямо събитие по аниме и
манга беше на 7 април в швейцарския град
Лозана. Тогава шоуто “Полиманга” събра 16 000
посетители.

Соня 9 г
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Разкажи.
Годините щом изтекат през нас,
и оставят своите следи,
разкажи ти за мен,
разкажи и за любовта ни.
Разкажи как по цели нощи
един на друг се вричахме,
как времето минаваше,
а ние още шепнехме си колко се
обичаме.
Разкажи как съня ти ограбвах,
разкажи как твойта броня аз бях.
Кажи им как любех те със стиховете
ми вечни,
как търсех очите ти в звездите далечни,
кажи им как тръпнеше щом четеше ги
бавно,
а след това по някой ред рецитираше
плавно.
Разкажи как нощем плачехме без глас,
как дори света тъгуваше,
че далеч един от друг сме ти и аз.
Натали 10 г

Иди,
разказвай им за нас.
Аз тук ще остана
и на себе си сама
ще кажа за любовта ни
неразбрана.

Eлица 12 а

Раздвоеност
Две жени пред мен стоят – две жени
с хармония и красота.
А ти, душа моя, ненагледна си била,
защо само една си не избра?
Защо в нощите дълги ти не проумя,
че любовта една била?
Толкова еднакви, а всъщност толкова
далечни;
Едната ангел ли да беше, или другата
била е тя?
Помежду им аз докога ще седя?
Везните мои към коя да наклоня?
Ах, таз моя съдба! Ненадейно орисана
била.
С болка на сърцето – разбирам го сега:
една не ще да избера!...

Даяна 12 б

Стела Бакалова 10 в
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Отново
мило тържество
в общежитието
На пети март в пансиона на
гимназията се проведе
традиционното осмомартенско
тържество, в чест на всички млади
дами, майки и учителки и, разбира
се, на дванадесетокласниците, за
които бяха подготвени доста
трогателни номинации. Мнозина от
абитуриентите, дали от радост за
впечатлението, което са оставили
за себе си, или поради носталгията,
която преследва завършващите,
бяха разплакани. Тържеството
започна с лирични стихове,
отправени към женското съсловие.
Малките осмокласници изказаха
благодарност, използвайки
прекрасните стихотворения, които
бяха подготвили за нашите
специални гости -техните майки.
Естествено, не мина и без
зашеметяващите скечове на
Преслава и Миленчо, които за
пореден път покориха мнозина и
разсмяха всички. Тържеството
завърши с песента на Майкъл
Джексън "All about us " , на която
беше изиграно доста интересно
хоро – нещо между народен
български и гръцки танц.
Благодарение на прекрасната г-жа
Лилова, която винаги се.грижи за
всичко, ние за пореден път
зарадвахме и трогнахме всички.
Цветята, малките изненади и
великолепните номинации на едни
повдигнаха настроението, а други
накараха да се замислят за
времето, което неусетно отминава.
И понеже е време краят на
тази статия да дойде, мога да ви
посъветвам - не пропускайте
тържествата в пансиона, защото
именно те могат да ви накарат да
се замислите за много неща и ,
разбира се, да се повеселите!

Преслава 12 а

Две първи и две втори места за ГПЧЕ на областните
ученически игри!
Баскетболистите ни продължават напред след
два луди мача с ПГ по КТС гр. Правец и
ПГ по ТМ гр. Ботевград!
През февруари се проведе общинския
кръг на ученическите игри по баскетбол за
ученици 8-10 и 11-12 клас между ГПЧЕ и ПГ
по КТС. Първият мач се изигра преди обяд
между по-малките ученици 8-10 клас. В тази
възраст гепечарите разполагаха с по-добри
състезатели и предварителните прогнози, че
те са изявения фаворит, се сбъднаха.
Първата среща бе спечелена с лекота от
ГПЧЕ с резултат 84:51. Втората среща
между учениците 11-12 клас, която се
проведе в ранният следобяд, будеше далеч
по голям интерес. Шансовете и на двата
отбора бяха максимални. Още преди
началото на мача трибуните бяха
препълнени с фенове и на двете училища,
които през цялото време подкрепяха
съучениците си. Състезателите и от двете
гимназии не останаха длъжни на зрителите,
след като изиграха зрелищен инфарктен мач
с две петминутни продължения. В първата
част баскетболистите от техникума
изглеждаха по-мотивирани и започнаха
срещата по-добре. Въпреки нелошата игра
на гепечарите, те изглеждаха напрегнати и
изостанаха в резултата. През втората част
разликата между двата отбора се увеличи на
десет точки разлика в полза на ПГ по КТС, но
все пак имаше още две решаващи части, в
който двуцифрената преднина лесно
можеше да бъде стопена. В третата четвърт
отборът на ГПЧЕ заигра по-убедително и
успя да стопи разликата наполовина, но
продължаваше да се наблюдава припряност
в действията им, а заключителните десет
минути тепърва предстояха.В
заключителната четвърт възпитаниците на
Георги Велчев излязоха пределно
мотивирани да спечелят. Учениците от
техникума също имаха своите силни минути,
след като отбелязаха четири
последователни тройки! И за да бъде
драмата пълна, като в истинско баскетболно
дерби в стил “NBA”, три секунди преди края
резултатът беше 81:79 в полза на ПГ по КТС,
а момчетата от езиковата гимназия имаха
право да изпълнят две наказателни
хвърляния. За тяхно щастие бяха
реализирани два коша и резултатът бе

изравнен. Така завърши редовното време от
мача и предстоеше петминутно
продължение. Феновете по трубините дори
не можеха и да предположат, какъв
емоционален мач ги очаква. След редовното
време и инфарктното продължение
напрежението бе в учениците от техникума.
Това оказа влияние и ГПЧЕ поведе бързо в
резултата с шест точки разлика, която успя
да запази до последната минута. Не трябва
да остава на заден план характерът, който
прояви отбора на ПГ по КТС и те постигнаха
почти невъзможното. В аналогична ситуация
като в края на редовното време ПГ по КТС
изоставаше в резултата с 91:94. Отново три
секунди преди края драмата се повтори. В
една единствена възможност състезател от
техникума стреля и вкара топката в ринга от
зоната на трите точки за 94:94! Следваше
ново продължение. Каквото и да се случеше
оттук нататък, всеки един заслужаваше
победата. В следващите пет минути
физическата устойчивост бе решаваща за
крайния изход от срещата, тъй като и двата
отбора бяха изчерпали силите си. За още
радост на феновете двата отбора
реализираха общо 24 точки, но в
продължението баскетболистите на ГПЧЕ
наложиха надмощието си и се поздравиха с
успеха – 112:100. Адмирации и за двата
отбора! ГПЧЕ продължи в надпреварата, а
следващия голям съперник бе отбора на ПГ
по ТМ „Христо Ботев“ гр. Ботевград. В
спортната зала в Ботевград се проведе
областният етап на ученическите игри по
баскетбол за ученици 11-12 клас. И двата
ученически отбора изнесоха истинско
баскетболно дерби и зарадваха феновете,
които бяха дошли да ги подкрепят. Отборът
на домакините започна по-активно срещата и
след първата част имаше комфортна
преднина - 25:14.
През втората четвърт момчетата от
езиковата гимназия дадоха всичко от себе
си ,за да стопят преднината на съперника си
и успяха, след като втората част завърши
37:36 в полза на ПГТМ. Третата част се
играеше точка за точка и разликата в
резултата се запази – 51:50 за ПГТМ. В

последната четвърт най-интересното
тепърва предстоеше. В последната четвърт
тимът на ПГТМ буквално смаза отбора на
езиковата гимназия! Три минути преди края
резултатът беше 61:51 в полза на учениците
от Ботевград. От тук започна цялата драма в
срещата. Гепечари се хвърлиха щурмово за
победа. След няколко бързи коша на ГПЧЕ и
няколко нелепи грешки на ПГТМ резултатът
беше изравнен. Броени секунди преди края
ботевградчани изглеждаха сигурни
победители, но инфарктния момент
предстоеше. Секунда преди края при
резултат 65:65 Алекс Илиев заби
решителния кош и изпрати ГПЧЕ напред.
Кошмарът от миналата година за ПГТМ се
повтори. След като водеше през целия мач
допусна загуба в последната секунда –
65:67. Отборът на ГПЧЕ „Алеко
Константинов“ продължава напред в защита
на шампионската си титла. Зоналният етап
от ученическите игри ще се проведе през
април. След двата зрелищни мача на отбора
на ГПЧЕ във възраст 11-12 клас предстояха
и срещите на областните ученически игри на
8-10 клас. Те се проведоха в гр. Самоков в
спортната зала „Арена Самоков“.
Възпитаниците на Георги Велчев показаха
силна игра и успяха да победят с лекота
противниците си от СОУ "Св.Климент
Охридски“ гр.Костенец с резултат 89-23.
Финалният двубой бе между ГПЧЕ и
гимназията от град Самоков . През цялото
време на мача гепечари бяха доминиращият
отбор, като не оставиха никакъв шанс на
самоковци и се поздравиха с победата и с
първото място в софийска област. Това им
дава право да продължат да се състезават в
зоналния етап през месец април.
Всички вярваме, че и тази година ще
бъдем зарадвани с шампионска титла!

Футболистите на ГПЧЕ сложиха на място
отборите на УКТЦ и ПГТМ гр. Ботевград
В края на февруари футболният отбор
на ГПЧЕ се изправи срещу вечния си
съперник УКТЦ в мач от общинския кръг на
ученическите игри. Срещите бяха две за
двете възрастови групи 8-10 клас и 11-12
клас. В първия мач сили премериха
формациите 8-10 клас. И двата отбора
бяха изградени почти изцяло от
новопостъпили ученици, а това бе голяма
възможност за изява. Всички състезатели
се впуснаха за победа пределно
мотивирани. През първото полувреме не
липсваха опасности и пред двете врати, но
за жалост на зрителите без резултат. През
втората част силите и на двата отбора
свършваха, а това повлия на темпото на
игра. Две минути преди края на мача,
когато по всичко личеше, че победителят
ще бъде определен след изпълнение на
дузпи, резултатът бе открит. След
центриране от корнер, състезател от
отбора на техникума успя да реализира
попадение – 1:0 за УКТЦ. Единственият гол
в мача се оказа напълно достатъчен за
победата и така бе оформен крайният
резултат.
Въпреки загубата, по-важният мач за
ГПЧЕ предстоеше, а именно между
учениците 11-12 клас. Седмицата преди
въпросната среща бе съпроводена от
безкрайни подигравки и закани от страна
на момчетата от УКТЦ към отбора на
ГПЧЕ, как ще разбият от игра и голове
съперника, че крайният резултат е ясен, а
провеждането на срещата формално.
Поради тази причина учениците от УКТЦ
излязоха на терена като фаворит с оглед
на играчите с които разполагаха, но
въпреки това краен изход от мач между
ГПЧЕ и УКТЦ трудно може да бъде
прогнозиран. Срещата започна
равностойно и в първите минути липсваха
опасности и пред двете врати. Десет
минути преди края на първата част след
контраатака на гепечари резултатът бе
открит от Мирослав Райчев, който наказа
високомерието на учениците от УКТЦ – 1:0
за ГПЧЕ. При този резултат се оттеглиха на
почивката двата отбора. През второто
полувреме момчетата от техникума
започнаха видимо преобразени и оказаха
трайна преса на съперника си. Защитата
на гепечари устоя и в скоростна

контраатака можеха окончателно да решат
мача след груба грешка на противниковия
вратар, но това не се случи. В ответната
атака отборът на УКТЦ стигна до
изравняване чрез гол, дело на Андрей
Андреев – 1:1. В заключителните минути и
двата отбора заиграха по-предпазливо в
очакване на наказателните удари. След
последния съдийски сигнал победителят
трябваше да бъде определен след
изпълнението на дузпи. Първи зад бялата
точка застана състезател на УКТЦ, а
ударът му бе отразен от стража на ГПЧЕ
Венислав Григоров. В последвалите три
изпълнения за всеки от отборите гепечари

реализираха и трите си наказателни удара,
а момчетата от техникума само един. Така
съучениците ни от 11-12 клас на езиковата
гимназия се класираха на областния етап
от ученическите игри, който се проведе в
края на 29 март в гр. Елин Пелин.
Веднага след загубилия отбор на УКТЦ
се нареди друг претендент за погроми и
разгроми над ГПЧЕ – отбора на ПГТМ гр.
Ботевград. Цял месец се сипаха закани
срещу гепечари подсилени и от факта, че
учениците от Ботевград постигнаха и успех
в контрола над езиковата гимназия с 2:1. И
понеже съдбата често си прави шеги,
силата на жребия изправи един срещу друг
в областните ученически игри отборите на

Мария Васова - новият шампион на България!
През последната седмица на февруари
в шахматната зала на НСА гр.София се
проведоха Държавните индивидуални
първенства по класически шахмат за
младежи и девойки до 20 години. В
първенството се включи и гордостта на
нашата гимнязия – Мария Васова. След
последния шести кръг,
единадесетокласничката се поздрави с

крайния успех, завоювайки титлата
шампионка на България във възрастовата
група девойки до 20 години. След
поредното отличие Мария получава
правото да представя страната ни на
Световното първенство през септември в
Ханти-Мансийск, Русия.
Браво, Мими! Всички ние се гордеем с
теб и вярваме в бъдещите ти успехи!

ГПЧЕ и ПГТМ. Гепечарите излязоха на
терена пределно мотивирани, водени от
своя капитан Георги Близнашки да
спечелят този мач. Въпреки доминацията
на момчетата от ботевградската гимназия,
по-чистите положения за гол бяха пред
тяхната врата. Две минути преди края на
мача Марио Павлов от ГПЧЕ пропусна да
елиминира ботевградската гимназия още
преди края на редовното време. За жалост
това не се случи и така се стигна до
изпълнение на дузпи. Сега гепечари бяха
едни гърди напред, защото имаха
Венислав Григоров! Настъпи часът на
истината... ПГТМ предусещащи какво ще
се случи, а за ГПЧЕ ситуацията беше „déjà
vu”. Неусетно се извъртяха по пет дузпи за
отборите. Капитана на ПГТМ застава зад
топката на бялата точка за последното
изпълнение. Последва тишина... миг покъсно вратаря Венислав Григоров бе в
прегръдките на съотборниците си, а
момчетата от Ботевград на път към
автобуса.
Другият финалист бе отбора на СОУ
„Христо Ясенов“ гр. Етрополе, по известен
като ФК „Чавдар“ Етрополе или школата на
Христо Стоичков. Финален мач, който
изглеждаше предрешен на пръв поглед, а
така стана и на практика. „Спартанската
войска“ на Людмил Павлов издържа почти
до самият край. Шест минути преди
последния съдийски сигнал етрополци
отбелязаха гол. Амбициите на гепечари
бяха пречупени и бързо падна втори. Така
завърши мача – 2:0 за СОУ „Христо
Ясенов“.
Нашите момчета завършиха участието
си достойно и с гордо вдигнати глави.
Втори в Софийска област, но истинската
морална награда за тях бе да сложат на
място отборите на УКТЦ и ПГТМ.

Волейболният отбор на ГПЧЕ стана общински първенец и достойно
представи училището на областните ученически игри!
На 18 и 19 февруари се изграха мачовете
от общинския кръг между отборите по
волейбол на ГПЧЕ „Алеко Константинов” и
ПГ по КТС. И двете срещи между учениците
се състояха в изцяло обновения
физкултурен салон на ГПЧЕ, който
официално отвори врати преди месец.
Първата среща беше между отборите на

момчетата 8-10 клас. Учениците и от двете
гимназии демонстрираха голямо желание
за победа. Въпреки равностойната игра,
гепечарите успяха да се наложат над
връстниците си от Професионалната
гимназия и спечелиха с 3:0 гейма. Вторият
мач беше между юношите 11-12 клас.
Срещата беше изключително интересна и
във физкултурния салон имаше агитки на
отборите и от двете училища, които през
цялаото време неспирно подкрепяха
съучениците си. Атмосферата бе отлична
за истински дерби сблъсък и юношите
дадоха всичко от себе си. В първия гейм
момчетата от ПГ по КТС поведоха с 21:14,
но гепечарите успяха да спечелят след
драматичен обрат. Вторият гейм също бе
не по-малко интересен, като се играеше
буквално точка за точка. В крайна сметка
учениците от ГПЧЕ успяха за втори път да
се поздравят с успех – 2:0 гейма. В третия
гейм момчетата от ПГ по КТС спечелиха с
разгромното 25:15, след като гепечари си
позволиха да подценят противника. В
крайна сметка до обрат не се стигна и ГПЧЕ
се поздрави с победата – 3:1 гейма. След

този успех учениците от езиковата гимназия
се класират на областния етап от
ученическите игри, който се проведе в гр.
Ихтиман. Там съучениците ни изиграха
срещи в група с още три отбора на
гимназиите от Костенец, Самоков и
Ихтиман. Безспорен и силно изразен
фаворит беше отборът от Ихтиман, който
спечели областния етап и през миналата
година. От своя страна гепечари
затвърдиха второто си място и постигнаха
победи над останалите отбори в групата,
допускайки само една загуба от първенеца
Ихтиман. Последен мач за ГПЧЕ записа
Найден Иванов, който през май ще бъде
абитуриент.

Турнир “Алеко” 2015 год.
От 14 до 17 април започва записването за
футболния турнир “Алеко” 2015 год. Всички
желаещи да участват могат да се запишат
при педагогическия съветник Людмил
Павлов. Състезанието започва на 20 април.
Турнир “Алеко” се провежда от 2011 година,
а това ще бъде петото му издание.
Четирите години, през които се организира,
футболната надпревара добива
изключителна популярност, а през 2014 се

включва и женският отбор “ГПЧЕ Лейдис”.
Титлата за шампионите е специално
изработена купа, която след като бъде
спечелена остава в отбора победител в
продължение на седмица. След това
капитанът на отбора я връща на директора
на училището, а трофеят отново се поставя
във витрината със спортните отличия на
ГПЧЕ, за да бъде изваден отново за
следващото провеждане на турнир “Алеко”.

Всички от екипа на “Гимназето” ви пожелават приятна ваканция:
Деница - 8 в;
Дебора и Соня - 9 г; Преслава В. Петрова, Стела Китова, Стела Бакалова - 10 в;
Елена, Веселин, Натали - 10 г;
Христиана, Марина, Гергана -11 а; Ива, Илиана - 11 д;
Елица, Преслава - 12 а; Даяна, Анжелика - 12 б;
Светослав - 12 д, ;
Фотоклуб и г-жа Иванка Димова
С благодарност за съдействието на Нина 12 д, г-н Павлов,
г-жа Таня Димова, г-жа Мария Христова, г-жа Даринка Цонкова
Т. Йонова

Гимназето
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Иван: Госпожо,
може ли да си
обеля
луканката?
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Иван: Ама, госпожо...
Г-жа Василева: Не ми
отговаряй! Питам те!

Г-жа Иванова:

Петков:

Г-н Павлов: “Във филма

Не се протягайте като
котаци...

Г-жа Пелова:

Иване,
приличаш ми на
касапин!
Иван

към

г-н

Господине, знаете ли какво
е, когато едно момиче Ви
гледа като малоумно?

“Джанго без окови” се разказва
за робството...”

Г-н Петков: Какво?

Джак изкормвача ли?!”

Цветан: “За кой, за кой?! За

Г-н Павлов: “Не! За Джак и

Иван: Или е влюбена, или

бобеното стъбло! :( “

малоумна...

Г-жа Димитрова: “Как се

Г-жа Иванова:

казва човек, който изработва
таблици?”
Коци: “Таблицар!”

“Прибирайте кофите и
термосите с кафе!”

Симона към г-н Павлов:

Ученик отговаря на
въпрос по биология: “ ...

“Леле господине, как го
измислихте тоя тест?!”

и така госпожо. Разбрахте
ли?”

Г-н Павлов:

“Голям боклук съм, нали!?!”

Г-жа Захариева: “Не. Аз
съм от тъпанарите.”

Г-жа Захариева:
“Който иска да чуе... да си
седне на устата!”

Г-жа Кънева към
учениците на последния
чин:
“Вие там с любовните
нежности, престанете!”

Г-жа Кънева:
“С такива устати хора не
мога да работя!”

