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Март почти отмина – типично по женски бурен и променлив. Наглед
обикновено училищно време – уроци, домашни, тестове... 12 клас подивяха,
момичетата заиграха футбол и записаха победа... Нормалните неща, но заедно
с това март ни донесе шарен и шумен живот из коридорите и извън тях.
Немските паралелки спазиха традицията и сцената в актовата зала оживя с
креативните им идеи за Фашинг. Е, тазгодишното тържество не се размина с
още по-голяма доза мързел, но какво да се прави... пролетната умора си казва
думата. Друго тържество по повод деня на майката се състоя в пансиона.
Публиката беше омаяна от аромата на цветя, приятна музика и вълнуваща
поезия. Мобилизирани ученици се представиха отлично на различните
олимпиади, затова ГПЧЕ ще има свои представители на националния кръг по
философия и немски. Искрени поздравления от „Гимназето‖ за всички
участници. Ученици от различни паралелки превзеха и други върхове, дори
само за един ден. Шефските столове на зам. министър на инвестиционното
проектиране и зам. председател на Държавната агенция за закрила на детето
бяха заети от гепечари. Много други се включиха в регионалните позиции за
„Мениджър за един ден‖. Цонко и Поля още един път доказаха колко много
можем да постигнем с труд, амбиция и талант (виж стр.5). Спортните площадки
ехтяха от виковете на разпалени фенове на нашите баскетболисти, футболисти,
волейболисти - учители и ученици. Завърналите се от Страсбург участници в
проекта „Евроскола‖ бяха в шок от всичко случило се в нашето училище за
краткия период на отсъствието им. Работливите пчелички тъкмо се пробуждат,
училищният двор е строителна площадка и съвсем скоро от калта ще излезе
един красив кът, в който всеки ще може да прекарва `свободните си мигове на
слънце (внимание: свободните си часове, а не часовете по втори чужд език).
Екипът на „Гимназето‖ е изключително щастлив да види осъществяването на
една от идеите си—за красив училищен двор. И докато сме на тема „добри
неща‖ – ние учениците от ГПЧЕ доказахме, че пазим това ценно човешко
качество - добротата. С най-различни мероприятия в училище подпомогнахме
каузата на Десислав, който неотдавна също е бил ученик тук.
Март почти отмина. На пръв поглед като всеки друг, а изпълнен с толкова
трепети, усмивки и борби.
Пролетните багри ни вдъхват нова сила и нова надежда. Наслади им се!
И нека жуженето продължи!
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Незабравимо преживяване в Европа
УЧЕНИЦИ ОТ ГПЧЕ ПЪТУВАХА ДО СТРАСБУРГ ПО ПРОГРАМА “ЕВРОСКОЛА”

И така, дойде и нашият ред да пътуваме из света и
да посетим Европейския парламент в Страсбург.
Отпътувахме на 17 март рано сутринта. Бяхме
много развълнувани и нетърпеливи и дългият път
ни измори много, но духът ни беше готов за
приключението. Първо минахме сръбската граница
и се отправихме към Унгария, Будапеща.
Пристигнахме късно в хотела и бяхме удивени, като
видяхме колко много японци бяха се настанили. На
сутринта посетихме забележителностите на града,
чудните мостове и катедралата. След часовете на
снимки трябваше да потеглим към Залцбург,
Австрия. Залцбург е градът, в който е роден Моцарт.
Катедралата там е величествена и в бароков стил.
Повечето сгради са строени от Томасели,
италиански ахитект и затова и атмосферата в
Залцбург е много приятна. Видяхме къщата на
Моцарт, първата му цигулка и първото му пиано.
Сдобихме се с купища сувенири и най-вече с
чудните Моцартови бонбони, прочути навсякъде.
Нощувахме на 1000 м надморска височина, близо
до Алпите. Докато минавахме покрай тях, аз бях
удивена от тези причудливи образувания на Земята.
Чудех се как може да има такива красоти. На
сутринта закусихме типично по австрийски и
отпътувахме за Страсбург. Пристигнахме вечерта,

настанихме се в хотела и всеки започна да се
приготвя за следващия ден. Разнасяха се ютии,
ризи и панталони. Беше истинско бойно поле, но
положените усилия си заслужаваха.
И настъпи важният ден. 7:15 и ние вече пътувахме
към парламента. В 7:40 пристигнахме и не можехме
да се нарадваме на гледката. Красота - цъфнали
дръвчета и на този фон огромната кръгла сграда на
Парламента. Направихме много снимки и вече
бяхме готови да минем проверката и да влезем.
Всеки участник трябваше да остави личните си
вещи и всичко метално по себе си в една тавичка и
да минем през контрола. Доста напрегнато беше, но
все пак всички минахме успешно.Заведоха ни на
закуска и там се запознахме с нашите съседи
румънци. Бяха много приятни и усмихнати хора,
веднага дойдоха при нас и ни поздравиха. След
това трябваше да направим един тест колко добре
познаваме Европа и също така гласувахме като
истинските депутати. Не можех да повярвам, че
седя на мястото на депутат и гласувам. Чувството
беше уникално! Понеже всички говореха различни
езици имахме слушалки, с които ни превеждаха .
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Водихме много важни дебати и се
задаваха интересни въпроси. Бяхме разделени на
отбори и всеки отбор имаше определена тема.
Темите бяха 5: „Екологично равновесие и
възобновяеми източници‖, „Разхищението на
храни‖, „Европейските избори през май 2014‖,
„Свобода на словото‖, „Бъдещето на
Европа‖ (моята тема) и „Безработица и
образование‖. По време на обяда имахме задача
да си потърсим отбор, с който да отговорим на 20
въпроса, написани на различни езици. При мен
дойдоха един словенец и един испанец. Заедно
сформирахме нашия екип и помолихме
останалите участници да ни помогнат с превода на

въпросите. Аз бях много щастлива, че се запознах
с Хосе, нашият испанец, защото обмених много
информация с него и си обогатих речника .
Предадохме въпросите и отидохме в
една от многото зали. Там обсъждахме темите по
групи и нахвърляхме точки . Избрахме двама
говорители на група „Диамант‖ и се върнахме в
голямата зала, където всеки зае мястото си и
много внимателно слушаше представянето на
всяка тема. Задаваха се въпроси и дебатът беше
много разгорещен. Българите се представиха
много добре. Имахме говорител - Анжелика от 11б
и също така задавахме въпроси, както
останалите.След дебата обявиха победителите от
състезанието с въпросите, след което имаше
малка игра. Участниците в нея бяха разделени на
4 отбора, които отговаряха на всякакви въпроси,
даже и музикални. Разбира се, ние също
участвахме, като гласувахме с „да‖ или „не‖ и така
помагахме на отборите. Играта беше много

интересна и накрая имахме победител - български
участник - Йоана от 11б.След обявения край и
речта на депутатите, които присъстваха, всички
станахме на крака и изслушахме Европейския
химн. Дойде и времето за раздяла. Бях тъжна, че
няма да видя повече хората, с които се запознах.
Прегърнах новите си приятели и се снимахме за
спомен. Сбогувахме се и развяхме българското
знаме в парламента. После се отправихме за една
много вкусна френска вечеря в хотела.
След Страсбург минахме през Цюрих,
Швейцария, княжеството Лихтенщайн и най-накрая
за последно спахме в Хърватия, Загреб. Мисията,
която имахме, мина успешно и всички бяхме
доволни от представянето на самите нас и на
гимназията ни. С това пътуване обогатихме и
разширихме мирогледа си и видяхме как живеят
различните хора в различните страни. Бях много
щастлива, че успях да се преборя и да стигна до
там, да бъда депутат, макар и за един ден и да
имам възможността да срещна нови хора.
Завърнахме се живи и здрави в България късно
вечерта и семействата ни ни чакаха пред
училището. Чувствах се много специална - да
видиш всичките тези хора, които те чакат. Никога
няма да забравя всичко това, което преживях на
хиляди километри от родината.

Рая 10 а
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В продължение на две седмици в нашето училище
имаше няколко благотворителни прояви, свързани с
операцията на Десислав, организирани от клуб
―Солидарност‖. Учениците от клуба организираха
базар на лакомства, за който всеки сготви по нещо.
Също така направиха картички и дариха свои лични
вещи които продаваха в „гаражна‖ разпродажба. С
кутии за дарения влязоха във всички класове и
събраха допълнително средства за кампанията.
За успеха на благотворителната акция допринесоха
и Ученическата компания, както и учениците от
професионалните паралелки по готварство, които на
Тодоровден се включиха с разпродажба на
традиционни за празника ястия. Благодарим и на
леля Краси, която се грижеше за кутията за дарения
и за продажбата на част от личните вещи.
Г–жа Стоянка Димитрова, която е
ръководител на клуба, ни даде интервю по
темата:
1. С какво се занимавате в клуб Солидарност?
Основните цели на клуб Солидарност са две: Първо,
да отворим умовете и сърцата си за това, което се
случва около нас и по света – да се научим да го
разбираме и да помагаме на хората около нас също
да разширяват кръгозора си. И второ, реално да
помагаме на хора, изпаднали в беда, като събуждаме
съпричастност към нашите каузи у хората около нас.
2. Как решихте да направите благотворителна
кампания за Десислав?
Деси е завършил нашата гимназия, живял е като нас
сега, седял е на същите чинове, тичал е по същите
коридори, той е един от нас. Освен това е прекрасен
човек. И отчаяно се нуждае от помощ за да живее.
3. Смятате ли че гепечарите са съпричастни?
Да, разбира се. Страшно много ученици с готовност и
голямо желание отделиха от своите джобни. Всеки
според възможностите си, естествено, но всички – от
сърце.
4. Доволна ли сте от събраните пари и
работата на учениците от клуба?
Да, събраната сума е добра – 1600 лева, макар че
сравнена със сумата, която Деси трябва да събере –
още около 45 000 - на всички ни се иска да можехме
да съберем повече. А колкото до учениците от
Солидарност – те много се постараха, вложиха
сърцата си в кампанията и аз горещо им благодаря.
Десислав посети нашето училище, за да
благодари лично за събраните средства.
Клуб Солидарност благодари на всеки, които е дарил!

Марина 11 а

Гимназето

На 14-15 Март 2014 г. се проведе втори регионален кръг
на състезанието „Най-добър млад готвач и сервитьор“ за
България. Организатори са Министерството на образованието
и науката и Регионалният инспекторат по образование – гр.
Пловдив. В това състезание мерят сили и умения ученици от
професионални училища с насоченост в сферата на
ресторантьорството, туризма и хранително-вкусовата
промишленост от цялата страна. Състезанието се проведе в
Хисаря и Русе едновременно, като във всеки един от двата
града взеха участие по 30 отбора. От двата града се
класират по 10 отбора, които отиват на национален кръг. Той
ще се проведе на 24 - 26 април във Варна.
Нашите участници в състезанието в Хисаря, бяха Полина
Ганчева (10 е) Цонко Цоков от (12 е). По регламент всеки
отбор трябваше да се състои от двама души - готвач и
сервитьор. Поля ни представи като готвач, а Цонко – като
сервитьор. Като техни дубльори пътуваха Лили Илимбаева и
Мартин Илимбаев, а от учителското ръководство – г-жа
Марияна Николова, г-жа Донка Йотова и г-н Велчев.

Както повечето от читателите на „Гимназето‖ вече знаят,
Цонко и Поля се представиха отличнои се класираха отборно
на първо място. Всички ние ги поздравяваме и много им се
радваме!
Помолихме ги да споделят впечатления от самото състезание:
Цонко: В началото на състезанието ни проведоха инструктаж
за безопасност и ни изясниха правилата за работа: за
подреждането на приборите, за критериите за оценяване,
включващи общуването с клиенти, ниво на английския език,
хигиена и подреденост на работното място, за
последователността на работата. Нашето жури се състоеше от
трима сомелиери и всички те бяха много взискателни и
стриктни. Най-голямо внимание обърнаха на декантирането.
(За тези, които не знаят какво е декантиране, Цонко обясни:
Декантирането е отделяне на чистото вино от утайката. Това се
прави със стари вина. Първо виното внимателно (за да не се
разсее утайката) се налива в декантер и чак след това в
чашите.) Ние бяхме най-подготвени за декантирането. На
другите липсваха някои от необходимите пособия – специален
тирбушон, кошничка за виното и др. (Нека уточним, че Цонко е
единственият участник в състезанието, който е получил
визитна картичка от Дружеството на сомелиерите в България и
покана да изкара курс по сомелиерство в Германия. Това е
голямо признание за него и възможност да продължи
образованието си в тази насока.)
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Поля: Ами съвсем не беше лесно. В началото и на нас,
готвачите, ни направиха инструктаж, запознаха ни с критериите
за оценяване и ни показаха работните места. Нашето жури се
състоеше от трима готвачи. Боксовете, в които трябваше да
готвим бяха доста тесни. Трябваше да приготвя 3 ястия –
салата, основно ястие и десерт, от които едно дегустира
журито, а другите две се сервират на гостите. Нашето меню
включваше авангардна шопска салата, правешки кебап по
ловджийски (ястие с месо от дивеч) и печена тиква с мед и
орехи, поширана в сок от праскови. Всички питаха наистина ли
месото, което ще готвя е от дивеч. Това накара журито повече
да се застоява край мен (усмихва се). А и Цонко, при
поднасянето и фламбирането на основното ястие, събра
всички погледи в залата. Времето за готвене беше два часа.
Голямо преимущество за нашия отбор беше това, че всичко
необходимо за доброто ни представяне – продукти,
професионални съдове, прибори, облекло, дори покривки беше
осигурено от РИУ Правец Ризорт. Предоставиха ни дори
сервитьорска декантаторска маса.
Много сме доволни от представянето си. За първи път
сме на такова състезание и взехме отборното първо място! И
то в много силна конкуренция с възпитаници от професионални
училища. Искаме да се представим още по-добре на
националното състезание във Варна, за което ще подготвим
още по-атрактивно меню
Ето още няколко интересни подробности:
Състезателите нямат контакт с учителите си по време на
самото състезание; виното на нашия отбор се оказва найдоброто; регламентът не позволява ползването на прибори и
продукти от друг отбор.
Нека още един път да поздравим Поля и Цонко с големия
успех! Пожелаваме им късмет на националния кръг и бъдеще в
тези професии!

Христиана 10 а
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ЕВРОПА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ
На 17.02.2014 в ГПЧЕ
„Алеко Константинов”
стартира проект „Дунав онлайн”, в който от наша
страна вземат участие
учениците от 10 Д клас,
немски език.
Ръководител на
проекта от ГПЧЕ е г-жа
Гечева, която ни запозна
подробно с целите и
организацията на работа.

Освен нашите ученици участват също
30 класа от 8 страни по поречието на р.
Дунав и темата е: „Европейските избори през
2014 година и проектът „Дунав - онлайн‖ учениците от тези страни работят заедно
във виртуална класна стая.
На 25 май ще се проведат изборите за
европейски парламент.

Поздравления за допуснатите на
Национален кръг на
Олимпиада по философия –
7 ученика от ГПЧЕ и специално
за г-жа Цветанка Георгиева:
Елеонора Костадинова
Люба Цакова
Кристина Константинова
Десислава Недялкова
Надежда Дурдова
Севда Георгиева
Стела Петкова
Да поздравим още един път
Надежда Дурдова, която се
класира и на Национален кръг на
Олимпиада по немски език.
Желаем им успех!

Как обаче виждат българските,
унгарските и хърватските ученици Европа и
кои теми в дадените страни ще бъдат
представени? Отговорите на тези въпроси и
на много други учениците ще търсят онлайн,
но най вече във виртуалната класна стая
помежду си. Интернационалният проект
„Дунав онлайн‖ обединява седем училища от
Баден-Вютенберг, освен това участие
вземат България, Хърватска, Румъния,
Словакия, Словения, Чехия и Унгария. Този
проект се организира от Държавната
централа за политическо образование
(ДЦПО) и от Европейския център в БаденВютемберг.
Целта е да се насочи погледът на
младежите от Баден - Вюртемберг към
Източна Европа. Срещата е за изграждането
на контакти между училищните класове на
държавите по поречието на река Дунав,
както и дълготрайно партньорство. Учители
на 10-ти клас от поканените училища се
срещнаха в Бад Урах, 'Haus auf der Alb' за да
се стартира проекта и да се представи
програмата. Учителите се срещнаха и с
германският депутат в европейския
парламент Михаел Тойрер, който е един от
инициаторите на проограмата „Стратегия за
страните от поречието на р. Дунав‖.
В малки групи участниците се
запознават помежду си и формулират своите
очаквания за съвместната работа. Чрез
уъркшопи (работилници) те се въвеждат в
учебната платформа Мудъл (Moodle),
провеждането на съвместно подготвена
анкета, включваща най-различни въпроси
относно Европейския съюз, предстоящите
избори и проблеми в различните страни
Работната фаза на проекта е от
февруари до май. През това време
участващите класове имат 5 седмици
време,през което да работят заедно в групи
от по три държави. Групата от Правец работи
заедно с учениците от Фрайбург, Германия и
Медкович, Хърватска.

Учениците трябва да се запознаят
един с друг и да направят проучване, което
провеждат в училище или в околността.
Учениците сами решават дали ще е под
формата на видео или интервю.След като
проучването се обработи, резултатите се
публикуват в интернет. И накрая ученици се
срещат през юли в "Donau-Jugendcamp" в
Улм.

За пореден път ученици от
ГПЧЕ взеха участие в
инициативата на ―Джуниър
Ачийвмънт България‖ ―МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”.
Нека припомним, че
кампанията е насочена към
осигуряване на възможност
ученици от цялата страна да
прекарат един работен ден в
администрацията. Целта е да се
съдейства за професионалната им
ориентация и този ден да бъде
първа стъпка в реализацията им на
пазара на труда.
Нашите ученици заеха
мениджърски позиции в държавната

администрация, в компании и
обществени организации в Правец,
Ботевград и София: Министерство
на инвестиционното проектиране,
Държавна агенция за закрила на
детето, Община Правец, фирма
"Сименс"- гр.Правец, вестник
Баканец, Районен съд, фирма
"Ники", фирма ГРИППА АД, GE
Pharmaceuticals.
В инициативата се включиха
Анжелика Рао, Миглена Цветанова,
Мария Шуманова, Наталия
Христова и Петя Георгиева.
Всички участници получиха
сертификати от ‖Джуниър
Ачийвмънт България‖.

Преди няколко дни, на 20 март, учениците
от проекта Donau online осъществиха жива
връзка - комуникираха помежду си чрез
имейли, обсъждайки личните си интереси,
предстоящите избори за европейски
парламент и Европа като цяло. Обмениха
много различна и полезна информация.
В така създадения чат-руум между
хърватските, немските и българските
ученици те имаха възможността да зададат
своите въпроси относно европейския
парламент и основните проблеми на
Европа на комисара Хайде Мюлер.
Тя бе изключително отзивчива, поздрави ни
за избора на комисар Кристалина
Георгиева и сподели, че наистина би
трябвало да се гордеем с нея.
Впоследствие разбрахме, че и отзивите за
представянето на нашата група са отлични.

Ива 10 д

Гимназето

Както е по традиция всяка
година, така и тази, на 11 март се
състоя традиционния празник на
немските паралелки, или така
нареченият Fasching. По немски
обичай Fasching-ът започва на 11
ноемрви ( 11.11) в 11:11 часа, и
свършва в така наречената Aschermittwoch (пепелива сряда ), като
най – големите чествания са на
Rosenmontag (или Розовият
понеделник). Ние от немските
паралелки не „изневерихме‖ на
тази традиция и отново се
постарахме да забавляваме, но
също и да информираме нашата
публика за интересните неща както
за Fasching-a, така и за немския
език като цяло.
Нещото, което изненада
публиката най – много, поради
факта че за първи път намира
място в тържеството по случай
Fasching , e „Малкият коментар‖.
Трябва да признаем, че идеята
беше много добра, както и
реализацията. Малките деца от
основното училище отговаряха на
въпроса „Какво е Фашинг?‖ Разбира
се, че не всички са запознати с този
католически празник. И въпреки че

Fasching не е нито плочки, нито
наденица, да благодарим на
малките ни съученици за участието
в програмата – техните отговори
бяха забавни и интересни и заедно
с усмихнатите им личица будеха
умиление. Нека споменем и
новопостъпилите „немци‖, а
именно 8 клас, които въпреки че са
само една паралелка, и въпреки че
са по – неопитни от по - големите,
се справиха чудесно със своята
сценка „На кино‖. Поздравления за
брилянтната идея и хубавото
изпълнение, и продължавайте все
така.
Също нека не забравяме и
характерните за Fasching
номинации, които също присъстват
всяка година. Едни от най –
запомнящите се са ‖Айнщайн на
класа‖, „Вечно закъснял‖,
„Лакомник на класа‖ и много други.
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Както всяка година в края
на тържеството бяха избрани Мис
и Мистър Фашинг 2014. Мис
Фашинг стана Елеонора от 11 д,
а Мистър Фашинг е Владимир от
11 д клас.
И въпреки доброто
представяне на учениците, нека
не оставяме с впечатлението, че
всичко е минало перфектно.
Може би някои от вас забелязаха,
че повечето от скечовете и
сценките бяха на български.
Въпреки всичко, Fasching е
немски празник и е повече от ясно,
че на представлението трябва да се
говори на немски и с превод на
български. НО немският е
задължителен! Някои класове не
спазиха тази традиция и представиха
идеите си на български.

Не може и да не
отбележим, че една от нашите
немски паралелки не взе участие
в традицията, а именно XII д клас,
които миналата година
впечатлиха всички със своя танц.
Причината за това беше липсата им
на желание за участие. Уважаеми
дванадесетокласници, надявахме се
тази година да ви видим за последно.
Основен проблем за
участниците в представлението беше
недостатъчното време за репетиции.
Някои от изпълненията, които се
нуждаеха от подобрения или от
повече репетиции, така и не бяха
усъвършенствани. Проблеми с
техниката също не липсваха – найголямо неудобство причини липсата
на втори микрофон..

И накрая нека
изкажем огромната си
благодарност към г-жа Иванка
Димова и всички учители
помогнали за създаването и
изпълнението на сценките, както
и на самите участващи, че
поддържат традицията жива.
Благодарим ви!

Веселин 9 г;
Snow White;
Елена 9 г

Гимназето
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ТАЛАНТИТЕ ОТ ПАНСИОНА ОТНОВО ИНИЦИАТИВНИ, КРАСИВИ И УСМИХНАТИ
ЗА ВЯРНАТА СИ ПУБЛИКА
Наскоро обитателите
на нашето общежитие
отново ни зарадваха, като
изнесоха концерт по случай
празника на жените - 8
март. Като на всички
подобни събития, бяха
поканени специалните им
гости - всички учители.
Освен нашите учители
присъстваха и ученици
(предимно от
общежитието).
Водещи на шоуто
бяха Милен и Анди. Те
представяха учстниците и
от време на време си
разменяха шеговити
реплики и интересни факти,
свързани с жените.
Публиката ги хареса и се
забавлява. Четяха и
стихове, посветени на
жената и майката. В
началото на
представлението имаше
приятна изненада за
учителите- водещите им
раздадоха мартеници.
След откриването на
концерта последва
изпълнение на три
прекрасни момичета, които
ни запознаха с красив
индийски танц. А Мирелка
ни разчуства с писмо до
майката. Стихчетата за
майката не липсваха, също
и скечовете, които
забавляваха всички.
Поздравления за Преслава
и Милен – биха могли да се
замислят за актьорска
кариера.
Емоционалните
моменти не бяха малко.
Силно впечатление ни
направиха няколко.
Първият, благодарение на
Милен, който подари цвете
на майка си, която беше
сред публиката. Сигурно е
било голяма изненада за
нея.

И другият момент,
който бе изненада дори за
организаторките- г-жа
Лилова и г-жа Недялкова.
Участниците в програмата
им подариха два красиви
букета с най-голяма
благодарност за всичко
направено - за любовта и
грижите към обитателите на
пансиона. Това накара
всички да се усмихнат, дори
имаше и плачещи.
Останалите учители
също получиха цветя, кой
едно, кой две...
Цялото тържество бе
едно много запомнящо се
изживяване.
През цялото време
публиката бе развълнувана,
усмихната и ръкопляскаше
дори на забавните грешки,
допуснати в скечовете.
Акцентът в
програмата бе прекрасната
поезия - стихове посветени
на жената, майката и
любовта, които бяха много
емоционални, красиви и
въздействащи.
След края на, както
споменах, запомнящото се
тържество, ни очакваше
вкусна почерпка,
приготвена от ученици и
възпитатели.
Благодарение на клуб
―Фотография‖ всичко бе
запечатано и
документирано.
Този незабравим
концерт ще остане в
сърцата ни и с нетърпение
очакваме следващия
епизод на „Сцена
общежитие‖.

Савина 10а

Гимназето
Този път нашата визитка
ще бъде малко нетрадиционна,
защото лично за мен тя е много
специална и затова личността,
която ще бъде интервюирана ще
бъде представена по нетипичен
начин. Човекът, с когото ще ви
запознаем по-отблизо е
прекрасната госпожа Павлинка
Лилова, защото тя е човек,
съхранил в себе си истинските
добродетели. Много хора я
познават като един от
възпитателите в пансиона на
гимназията, други често са я
виждали в училище с дневник в
ръка, винаги сияеща, усмихната и
зареждаща всички с положителни
емоции. Г-жа Лилова работи
едновременно и като укротител на
всички зверчета в нашето
общежитие, и като учител по
биология на голяма част от
десетокласниците. От
споделената с нас информация,
разбрахме, че от завършването
на образованието си в Софийския
университет досега тя работи
само като учител. Вече 30 години
преподава в нашата гимназия, а
това не спира да я радва, защото,
както казва тя:" Чувствам се като
многодетна майка, защото имам
най-прекрасната професия!".
Хобитата й са наистина много - тя
обича не само да се наслаждава
на своите домашни любимци, но и
да чете, пее, танцува и най-вече
да помага на хората и винаги с
нещо да бъде полезна.
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Пожелаваме й занапред да
не спира да раздава онова
сияние, с което всички я
познаваме, да бъде все така
мила, и грижовна и никога да не
губи ценностите и нравите, които
малцина притежават. Обичаме
Ви, госпожо Лилова!

ПАВЛИНКА
ЛИЛОВА
Зодия: Стрелец
Хоби: Всичко красиво
Девиз: “Дойдох, видях,
победих”
Любим автор: Дамян
Дамянов
Любима музика: Ретро,
класика
Всички от пансиона я
познаваме като човек, който
винаги би те изслушал,
подкрепил и изпълнил с вяра и
надежда за по-добро.

Невероятната й личност,
нравствените й ценности и идеали
бихте могли да разкриете, дори
само от един разговор с нея. Във
всички тържества, организирани
от нея, се разкриват невероятните
й способности да сплотява и
обединява всички ни, с цел
създаването на нещо
великолепно.

А ето и нещо интересно,
което научихме за г-жа Лилова нейното най-голямо хоби е
отглеждането на различни видове
животни. От думите й научихме, че
едно от нещата, които тя обича
най-много е живата природа, а
част от нейната прелест, както
казва тя, са пернатите животни.
Ако някой ден посетите дома й,
мисля, че един следобед не би бил
достатъчен, за да разгледате
подробно всички нейни домашни
любимци. Тя отглежда декоративни
птици, пауни, четири вида фазани,
пъдпъдъци, гугутки и много гълъби.
Знае за всяка една от птиците си коя е любимата й храна и
любимото й занимание, което е
доста трудничко. Според видяното
от мен, а и според думите й, знам,
че тя се разболява , ако някое от
птичетата не се чувства добре.
Най-забавно е,обаче,че сред всички
тези птици, спокойно, без никакви
вражди помежду си, живеят много
котки и кучета, които се
разхождат сред многобройните
невероятни цветя, разпръснати
навсякъде из широкия двор на
госпожата. Но да не забравим, че
най-важни за нея са най-скъпите й
хора - внукът й Спас, дъщеря й
Линда и, разбира се съпругът й големият Спас.Те са основната
прелест в къщата й, а домашните
любимци - те просто допринасят
за нея.
Преслава 11 а

Тя е тази, която открива
чара и таланта на всеки от нас и
по нейния вълшебен начин ни
предоставя възможност да го
разкрием. От мое име и от името
на всички й благодаря за всичко,
което е направила за нас и за
нашето училище.

Гимназето
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Още нещо за отминалия празник на жените...
Осми март вече отмина. Тази година се случи в събота, така че в ГПЧЕ
липсваха букетите за класната, обичайните поздравления по коридорите и
пазарлъците с учителите в този ден да не се изпитват момичетата.
За тези, които не знаят откъде идва празникът 8 март, нека разкажем къде в
близката ни история се крият неговите корени.
`Международният ден на
жената се празнува от
началото на 20 век всяка
година на 8 март в много
страни по света. Това също е
ден за международно
признание на
икономическите,
политическите и
обществените постижения на
жените. Започнал като
политическо събитие на
социалистите, празникът
постепенно става част от
културата на много страни. В
някои от тях денят губи
политическата си окраска и
става просто повод за
мъжете да изразят своята
симпатия и внимание към
жените около тях. В други
страни темата за
политическите и човешките
права на жените, отстоявани
от ООН, е силно застъпена, а
на борбата за признаване на
тези права на жените по
света се гледа отговорно и с
надежда. В България денят
се празнува и като Ден на
майката, въпреки че според
много българи Благовещение
(25-ти март) е християнският
празник на майката и жената.
Първият Ден на жената е
отбелязан на 23 февруари
1909 г. в САЩ. Идеята за
създаването му се появява
след бурната
индустриализация и
икономическа експанзия в
началото на 20 век, която
поражда протести за
подобряване условията на
труд. Жените от шивашки и
текстилни предприятия

Тъй като цветята и букетите в един момент стават
банален, макар и мил,подарък, ето една идея за
превръщането на букета в нещо още по специално.

излизат на протест против
лошите условия на труд и
ниските заплати. На 27 август
1910 г. се провежда първата
международна конференция
на жените и се приема всяка
година на тази дата да се
чества ден на жената.
И днес този ден се
отбелязва като ден на
жената, като обичайно за
него е мъжете да подаряват
цветя. Но празникът не се
състои само в подаряване на
цветя, бижута и други скъпи
подаръци. Той съдържа в
себе си признание за всички
постижения на жените.
Често, както в миналото
така и днес, жената и майката
е подценявана. Лишавана от

заслужената благодарност,
подкрепа и почивка в нужните
моменти.Макар ощетена от
света и понякога дори от
близките, тя продължава да
върши своята работа, а
именно да крепи света и да
дава живот. Жената, майката,
създателка на всичко свято.
Ако и вие, жени, имате
традиция да чествате този
празник, то ние
от ,,Гимназето’’ ви
пожелаваме ( макар и със
закъснение ) винаги да
бъдете обичани и оценявани
по подобаващ начин. Бъдете
силни, горди и искрени, но не
губете своята женственост и
нежност!
Стела и Преслава 9 в
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Фейсбук - място за показ ...
или начин да изразиш себе си
По всеобщи разбирания фейсбук е
страницата, на която човек споделя нещата, които
живо го вълнуват. Онлайн мрежата можем да
използваме за много полезни цели, дори да се
образоваме. Но какво става, когато нюз фийдът ни се
изпълни с показни снимки на нечии нови дрехи,
скъпарски коли, но за жалост ЧУЖДИ и последните
чалга хитове?
Фейсбук може да се определи като ―пекарна за
кифли‖. На витрината са изложени на вниманието на
всички ни снимки на ―прелести‖, невиждани мускули,
дък фейсове и възможно най-високите токове, къси
рокли, разкопчани ризки, позирайки в найнашумялата дискотека. Селфита - панаир на суетата.
А чалгата и клишираните цитати от писатели,
поствани от хора, които не са прочели и една мила
книга през живота си, също ще ни
преследват до безкрай. Като
дразнещи могат да се определят
и постовете, от които ―цяло село‖
разбира за наличните ви
разногласия с даден човек. По
този начин фейсбук се превръща
неволно в една клюкарница. Тъй
че не се сърдете, ако вашият
личен живот бива обсъждан от
други - вие сами решавате каква
информация да споделяте с
обществото. Но молим ви,
разберете, ние нямаме нищо
против да „убивате‖ своето време
във фейсбук игри, но недейте да
съсипвате и нашите нерви с
наглите си покани. Щом не сме
приели 158—мата поред, има ли
смисъл да продължавате да се предлагате??

Мона Лиза 10 дни, след като вече има FB профил

Повечето от горепосочените неща дори не ги
забелязваме вече, станали са част от ежедневието
ни, смятаме ги за нормални. Жалкото е, че тази
тенденция експанзира - възрастовата граница на
кифлите се размива, а към тях се
причисляват както момичета, така и
момчета.
С тази статия обаче ние не
целим да „храним‖ фейсбук и
неговите привърженици. Зачитаме
правото ви на личен избор. Но
искаме да покажем, че той (фейсбук)
всъщност е и едно ползотворно
място. Защо не пробвате да го
използвате за работа, свързана с
контакти с хора? Лесен начин за
организация на различни
обществени събития. Има много
блогове и групи за хора с всякакви
интереси. Може това да ви вдъхнови
и да направите вие нещо
вдъхновяващо. Страниците на
различни списания, сайтове,
форуми свързани с образование, фирми, могат също
да бъдат полезни. Нямате представа колко неща ние
лично сме научили, „ровейки‖ се безцелно из
фейсбук.
Дори екипът на „Гимназето‖ работи главно
чрез този интернет портал. Организацията на
работата, комуникацията между членовете на екипа,
дори мъмренето за закъснял материал—всичко това
се случва тайната група. Нашата организационна
дейност всъщност е една съвсем малка прашинка
спрямо други, които се провеждат чрез този портал.
Стотици благотворителни събития, концерти и
партита, ако искате, също се подготвят по този
начин... Сами можете да си направите изводите.
Ние можем само да се надяваме, че сме били
полезни и сме ви убедили да погледнете страницата
на някое издателство следващия път, а не
последния пост на Николета Лозанова.

Адела и Ива 10 д
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Някои шеги, които могат да ви бъдат полезни на 1-ви април :)

+Благодарим ви, че се възползвахте
от промоцията на банани. Поръчката
от 65 кг банани, на промоционална
цена от 9,99 за килограм без ддс, ще
бъде доставена на посочения адрес
утре по обяд.

+Вчера вечерта пред отделението
беше оставено новородено с бележка
и вашия тел. номер на нея на
бележката пише, че вие сте бащата и
също така, че на знаете все още за
това. ако искате да си го вземете
елате при нас да оформим
документите.

12

Номера погаждани на семейство
и приятели на 1-ви април:

*Преди години майка ми спретна на
татко страшен номер-призовка за
развод организирана от приятел
адвокат (фалшива разбира се).
Номерът мина и още се смеем като
се сетим.
*Взех си бисквитки Орео, махнах им
крема и ги намазах с паста за зъби…
черпих щедро всички приятели …
нямаше как да ми се сърдят – все пак
Внимание! вашият телефон е в
беше първи април :)
обхват на летище и пречи на
*Обадих се на майка ми от телефона
координацията. Моля, незабавно го
на един приятел и й казах: С този
изключете!
SMS ви информираме, че поръчаните
+Внимание, това е SMS вирус. сега
SIM картата ви ще блокира….%#@&^$ от вас дузина кози ще ви бъдат
доставени утре в 10:00 на посочения
%$*$.
от вас адрес.
*Звъннах на един мой приятел и се
Одобрен си за списъка с желаещи
представих за мобилен опертатор.
да заминат доброволно една година в Казах му, че че поради използване на
китайската провинция Най Кой, до 24 цинични изрази в sms-ите му, тази
часа ще получиш подробности за
услуга ще бъде блокирана. За да
заминаването.
използва услугата sms-отново, трябва
да се яви в най-близкия офис на
Гергана 10а
оператора и да носи личната си
карта :)

+

+

Хороскопът на “Гимназето”: Телци, преместете се на друг чин!
Близнаци, време е да се справите със задачите.
ТЕЛЕЦ
Използвайте времето през тази
седмица, за да напреднете с
изостаналите задачи Някои нови
правила в училище няма да ви
харесат, но ще е по-добре да си
замълчите и да не обсъждате. Например, може да ви
преместят на друг чин заради съученик, който
непрекъснато върши разни щуротии. Ще се получи така,
че ви наказват заради чужди грешки, но не се ядосвайте.
Съвсем скоро нещата ще се подредят според желанията
ви. Не си изливайте лошото настроение върху приятелите
или върху гаджето. Отидете на кино, в мола, на
пързалката... изобщо, създайте си някакво развлечение,
вместо да спорите и да „преливате от пусто в празно‖. Ще
успеете да се справите с трудностите. В личен план ще
имате възможност да коригирате някои грешки, допуснати
преди време и да постигнете хармония в любовните и
интимни отношения. Ако сте в конфликт с роднина през
този месец ще оправите нещата. Щастлив ден: неделя
Пази се от: Телец и Скорпион Най-важното за периода:
можеш да се справиш с всякаква ситуация и хора.

Наталия 12 б

БЛИЗНАЦИ
Достатъчно сте енергични и
напористи, достатъчно сте и
гъвкави, ако проявите и достатъчно
наблюдателност, то бихте могли да
се справите с редица задачи.
Отстоявайте позициите си, като в същото време се
стараете да участвате равностойно в работата на екипа.
Колкото повече сте ориентирани към работа в
с ъ т р уд н и ч е с т в о ,
толкова
по-добре
ще
се
справите.Изключително привлекателни и въздействащи
сте през тази седмица и не би трябвало да се учудвате,
ако непрекъснато ви обсаждат. Приемете вниманието на
околните като комплимент, обаче се въздържайте от
участие във всякаквии авантюри. Дружелюбни сте и
добродушни, а си създавате врагове! Защо го правите?
Помислете малко и ако установите, че е от глупост, значи
е настъпил моментът, в който трябва да се замислите за
реакциите си. Уговорки за развлечения е възможно да се
отложат. В края на месеца ще подобрите отношенията с
приятел(ка), с когото неизвестно защо сте в конфликт.
Изобщо, очертава се един динамичен месец, едва ли ще
ви остане време да скучаете. Щастлив ден: събота Пази
се от: Близнаци и Водолей Най-важното за периода:
начертай близкото си бъдеще.

Гимназето
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Хей, ТИ—читателю на “Гимназето”! Стартира най-новата ни рубрика “Бисери безкрай”. Ако си станал
волен или неволен свидетел на смешна случка, бисер на ученик или лапсус на учител, който те кара
да се скъсаш от смях, ела при нас и ни разкажи! Нека се забавляваме заедно :)
Първи във веселбата е 11 д клас.
П. Захариева: Ще си лазим ли
взаимно по аксоните днес?

В час по философия: Г-жа
Георгиева пита Найден: Мислиш
ли, че някога тази вечност ще
изчезне?
Найден: Ама аз да не съм от
маите, та да ви кажа?

Ясен: Малките деца
ги плашат с
Торбалан, а Торбалан
го плашат с Пенка...
(Пенка от Биг
Брадър)

Дуца: Явор, Ясен,
все дърво...

В час по история, г-н Гечев:
Кой иска да бъде изпитан и да
получи двойка?
Никола: Не знам как е
„опорно-двигателна
система”.
Георги: Опоритес –
двигателис зистем!

В час по физика,
П. Петков: Георги,
недей да бучиш
като прасе, излязло
от кочината...

И. Димова: Георги е отсъствал на 22-ри по
семейни причини...
Георги: Да!
Ясен: Ама ти си семеен ли?
Георги: О-о-о, да! Детето вика: „Татиии,
нема да ходиш на училище!” - и аз:
„Добре, тати.....” – и не дойдох...

П. Захариева: Започвам да съжалявам,
че няма опасност метеорит да падне
тук! (След падането на метеорит в
Русия)

М. Николова: Боже
Господи!
Светослав: Госпожо,
през учебно време може
да ми викате Светльо...
Във Фламингото: Ани,
имаш ли термометър
да видиш колко е часа?

Г-жа Димова: Моля, изхвърлете всички
боклуци в коша!
Георги: Росито, скачай в коша!

Г-жа Димова: Във всеки клас има човек,
който пее добре.
Георги: Е в нашия няма...

Ясен: Ще те плювна в
междувеждието!

Къде е Влади?
Оперират го по биология... (т.е
изпитват го)

За вас бисерите събраха Теди и Светльо 11 д

учениците от ПГ гр. Пирдоп, но с далеч помалки претенции и възможности от двете
училища в региона. Жребият предопредели
ПГТМ гр. Ботевград спря сърцата на феновете! първият мач да се изиграе именно между
ГПЧЕ и ПГТМ. Нашите момчета имаха
На 26 февруари отборът на ГПЧЕ по
спречкване между Ивко Ивков и Павлин
възможност да стигнат дотук благодарение
баскетбол 11-12 клас се изправи срещу
Ганчев. Третата част не бе много
не само на добрата си игра, а и на
вечните си съперници от УКТЦ. Каквото и
резултатна и за двата отбора, но принос
подценяването донякъде от страна на
да бъде казано за този сблъсък, то винаги
имаха Денис Петков от УКТЦ и Драгомир
УКТЦ. Гепечари обаче не бяха научили
ще бъде малко. През последното издание
Енчев – Шак от ГПЧЕ, които спечелиха
ценния урок и бяха на път катастрофално
на ученическите игри тази формация на
много борби под коша. Възпитаниците на
да проиграят шанса си за голямо
УКТЦ стана шампион на България и участва Георги Велчев изиграха третата четвърт
постижение. Учениците от Ботевград
на световното първенство за ученици,
тактически правилно, а момчетата на
щурмуваха отбора ни още от първата
където записа добро представяне. Това бе Валери Стефанов стопиха разликата едва с секунда на мача и наложиха доминацията
причината отборът на професионалната
една точка – 61:56 за ГПЧЕ. В последната
си през целия мач. Нашият отбор бе с класи
гимназия да бъде определян за фаворит
част баскетболистите от УКТЦ заиграха по- над ботевградчани, но допуснахме
преди мача. Още с първия съдийски сигнал агресивно и настъпателно, а Николай
фаталната грешка да подценим съперника
нашите момчета се хвърлиха в здрава
Николов и Радослав Кочев също записаха
си! В момент от мача ПГТМ водеха с цели
битка за всяка педя терен. През цялата
ценни точки. Павлин Главчев не успя да
10 точки и умело пазеха преднината си.
първа четвърт и двата отбора играеха точка задържи емоциите си и бе отстранен за
Гепечари оставиха душите си на игрището,
за точка. Така и завърши първата част
когато се стигна до самия край на срещата.
18:17 за ГПЧЕ. И ако активът на УКТЦ бе
До финалната сирена оставаха 2,7 секунди,
натрупан от точки, реализирани от шестима
а резултата беше 70:69 в полза на ПГТМ.
състезатели, то баскетболистът на ГПЧЕ
Топката беше в наше владение и
Ивко Ивков наниза три последователни
баскетболистите ни разполагаха с две
тройки. През втората част темпото се
мигвания с очи, за да променят нещата.
запази, но баскетболистите на УКТЦ
Точно когато всичко изглеждаше
подхождаха доста високомерно към отбора
предрешено Ивко Ивков взриви мача! В
на езиковата гимназия. Силни минути за
последните две секунди червенокосият
УКТЦ записаха Филип Каменов и Иван
баскетболист реализира безценни 2 точки
Велчев, но разликата за състезателите от
за отбора си и направи резултата 71:70 за
езиковата гимназия правеше Ивко Ивков,
ГПЧЕ. Драмата в срещата беше голяма! С
солидно подкрепян от единадесетокласника пето нарушение. На моменти победата бе
играта си гепечарите почти спряха сърцата
Румен Василев. Въпреки, че през
близо за момчетата от професионалната
на феновете си. Въпреки, че нашите
последното издание на ученическите игри
гимназия, но за удържане на преднината за момчета спечелиха, те трябваше да
заслужено бяха наричани „непобедимите―, ГПЧЕ Деян Григоров и Божидар Цачев
изиграят още един мач с ПГ гр. Пирдоп.
учениците от професионалната гимназия
също дадоха своя принос. Минута преди
Въпреки, че тази среща беше наистина
допуснаха изоставане, като след втората
края, когато реазултатът беше 72:70,
протоколна, баскетболистите от ГПЧЕ не си
четвърт резултатът стана 45:39 за ГПЧЕ.
гепечарят Влади Вушев вкара топката в
позволиха да подценят и този мач и
Стопяването на шест точки разлика не бе
ринга от зоната за трите точки и направи
спечелиха с убедителното 64:21. Ивко
непосилно за нито един от двата отбора,
актива 75 за своя отбор. Това попадение
Ивков спечели индивидуалния приз за „Найтака че интересното тепърва предстоеше. В прекърши надеждите на баскетболистите от добър реализатор―. Заслужено станахме
третата част напрежението на игрището
УКТЦ, въпреки че реализираха още един
областни първенци, а треньорът Георги
струеше от всички състезатели. За няколко кош и оформиха крайния резултат 75:72 за Велчев сбъдна една своя 10 годишна мечта
минути срещата бе прекъсната заради
ГПЧЕ. Най-резултатен за професионалната – отново да изведе отбор до
гимназия бе състезателят Филип Каменов с републиканските игри.
23 точки, а за отбора на езиковата гимназия
- Ивко Ивков с 30 точки, от които 7 тройки.
След голямата победа на УКТЦ, и след
всички суперлативи и комплименти, с които
бяха заляти нашите славни баскетболисти,
те трябваше да се представят не по-малко
добре на областния етап от ученическите
игри. Най-сериозният съперник в
следващата фаза бе традиционно добре
представящият се отбор на ПГТМ гр.
Ботевград. Сред съперниците бяха и

ГПЧЕ преудоля УКТЦ, но с играта си срещу
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VENI… VIDI… VICI!!!
19 март 2014 година ще бъде дата,
която дълго време ще бъде запомнена от
много хора, а от някои дори завинаги. В
този ден се случиха две исторически неща
–УКТЦ за първи път проведе официален
турнир, чрез който откри новата си спортна
площадка, а вторият факт бе, че за първи
път ГПЧЕ и УКТЦ щяха да премерят сили по
футбол... само че този път състезателите
щяха да са МОМИЧЕТА! Регламентът на
турнира бе следния – УКТЦ и ГПЧЕ щяха да
премерят сили в 4 игри в 4 категории.
Футбол между момчетата, футбол между
момичетата, футбол между учителите –
от четирите игри за деня. Вторият мач
между момичетата беше чакан с голям
интерес и от двете училища, тък като той
беше безпрецедентен до този момент.
Гепечарките излязоха с розови екипи и
бързо заслужиха прозвището си „Розовите
пантери―. Мачът започна с агресивна игра и
дълбока преса от страна на момичетата от
ГПЧЕ. Още в първите няколко минути добри
възможности пропуснаха Габи Личева и
Ивелина Владимирова, след като бяха
изведени на добри позиции от капитанката
си Мария Кънчева. При една опасна
контраатака капитанката на УКТЦ излезе
мъже и волейбол между учителките на
очи в очи с вратарката ни Нели Василева.
двете гимназии. Юношите откриха спортния Със самоотвержена намеса Нели успя да
празник „Първа пролет―. Този мач беше
предотврати гол във вратата си. До края на
много важен за гепечари, защото още
полувремето защитничките Красимира
нямаха победа на вечния си съперник през
новата година. Домакинският натиск на
укатецари бе ударжан и футболистите ни не
допуснаха попадение. В бърза контраатака
на гепечари най-опитният на терена
Пламен Василев с топовен изстрел откри
резултата. Това съвсем не отказа УКТЦ да
търсят победата и атаките им станаха още
по-агресивни. Може би всеки друг мач
можеше да бъде спечелен от укатецари, но
точно за този имаха думата съдбата и
капитанът на гепечари - Венислав
Григоров. Те бяха предопределили, че
Андреева и Севдалина Алдинова не
победител ще бъде ГПЧЕ. След последния допуснаха повече грешки и нямаше повече
съдийски сигнал отборът на УКТЦ
опасности пред гепечарската врата. Малко
умърлушен напусна терена, а момчетата от преди края на полувремето очакваното се
езиковата гимназия записаха първа победа случи и Габи Личева изправи зрителите на
крака вкарвайки историческия гол – 1:0 за
ГПЧЕ. През втората част в игра се появиха
Деяна Димитрова и Стефани Ивайлова,
които внесоха още по-голяма стабилност в
защитата. Положенията за гол се редяха
едно след друго пред вратата на УКТЦ, но
гол така и не падаше. В средата на
полувремето нападателката на ГПЧЕ Габи
Личева получи контузия и бе заменена от
Гергана Борисова. Единствена на върха на
атаката остана капитанката Мария Кънчева.
Малко преди края русокосата нападателка

направи самостоятелен пробив и спря
топката за втори път в мрежата на УКТЦ и
оформи крайния резултат – 2:0 за УКТЦ.
Гепечари спечелиха втора поредна игра и
вече водеха със солиден актив.
В трета среща сили трябваше да премерят
мъжете от двете училища. Ако в първите
два мача липсваха попадения, то в третата
среща зрителите наблюдаваха дъжд от
голове. След убедителна преднина за ГПЧЕ
с 3:0, колегите им от УКТЦ не се предадоха
и успяха да стопят аванса до 3:3. С две
късни попадения учителите от езиковата

гимназия спечелиха мача с 5:3. Вече
победите за ГПЧЕ станаха цели три.
Волейболният сблъсък между учителките от
двете училища остана последна
възможност за УКТЦ да „позакърпят―
положението от незадоволителното си
представяне до момента. За огромно
съжаление на учителките от
професионалната гимназия и за огромна
наша радост за по-малко от един учебен
час нашите госпожи показаха, че в спорта
няма стари и млади, а има можещи и
неможещи и спечелиха с 2:0 гейма.
Равносметката в края на турнира – 4 ОТ 4
ЗА ГПЧЕ!!! Последва награждаване и
закриване на турнира. Стоя и наблюдавам,
как и последните фенове на ГПЧЕ напускат
новоизградената спортна площадка на
УКТЦ и в главата ми светва една мисъл на
Юлий Цезар – ДОЙДОХ... ВИДЯХ...
ПОБЕДИХ!
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И в този брой на ―Гимназето‖
запазваме традициата да ви
запознаваме с изявили се спортни
личности, който учат в нашето
училище.
Представяме Георги от 8г клас.
Ученикът, чиято любов към
таекуондото граничи с
професионализма.
1. Какво тренираш?
Тренирам таекуондо, олимпийски стил.
2. Откога тренираш?
От детската градина, но активно започнах
да се занимавам в четвърти клас.

3. Какви успехи имаш?
Ооо, в момента имам около 30 медала от
национални и международни състезания.
Миналата година се класирах за
европейското първенство за кадети в
Букурещ.
4. Виждаш ли спорта в бъдещето си?
Спортът ми е дал много и на този етап не
мисля да се отказвам. В момента имам
големи амбиции за отличие от европейското
първенство, което ме мотивира да
тренирам усърдно. Но за мен преди спорта
е образованието, защото за в бъдеще
нямам намерения да се реализирам като
професионален спортист и да изкарвам
парите си от това.

Ния 8 г

Волейболистите ни се класираха на областните ученически игри
На 27 февруари се проведе
общинският кръг на ученическите игри
между ГПЧЕ и УКТЦ. До този момент
отборът ни се представяше отлично и в
този ден отново не изневери на стила си и
затвърди добрите впечатления. Въпреки
обновения колектив, волейболистите ни
спечелиха с 3:1 гейма и се класираха на
областния етап от ученическите игри, който
ще се проведе на 31 март в гр. Ихтиман.
През тази година Йонка Ценева се труди
упорито над изграждането на нов състав
след завършването на абитуриентите през
миналата година и сега отборът ни има
своите шансове. През миналата седмица

отборът на момичетата ни завърши на
трето място в ученическите игри. През
миналата година отборът на девойките ни
постигна същия резултат, отпадайки на

полуфинал от отбора на Етрополе, който в
последствие стана шампион на България.
На този етап шансовете на отбора ни за
нещо повече срещу школата на ―Чавдар‖
Етрополе са илюзорни, но с повече труд и
малко късмет през следващата година
отново ще атакуваме класиране на
зоналния етап от игрите. Така с оглед на
обстоятелствата вярваме, че
волейболистите ни ще се класират на
зоналния кръг. Ще продължаваме да ви
информираме за всичко случващо се около
отбора ни.
Целият екип на ―Гимназето‖ им пожелава
успех!

На 7-ми април започва традиционния
футболен турнир “Алеко”
На 7-ми април започва
традиционния футболен турнир ―Алеко‖.
Целта на състезанието е да насърчава
масовия спорт в училище и да направи
футболната игра по-достъпна за всички.
Турнир ―Алеко‖ се провежда за първи път
през 2011 година. Тогава участниците са 45
момчета от всички випуски и класове. През
следващите две издания популярността
расте все повече и броят на участниците
достига 70 човека. До края на тази седмица
(24—28 март) продължава записването за

турнира. До момента са записани над 50
човека. Всеки, които желае да се запише,
може да го направи при Христо Вайков от
10д клас и Пламен Василев от 12е клас,
както и при педагогическия съветник
Людмил Павлов. Съставите, регламентът,
програмата и начинът на провеждане ще
стане ясен на 28 март (петък) след
учебните часове, когато ще има събрание в
заседателната зала за записалите се
участници.

Този брой на “Гимназето” беше сътворен с доза стари усмивки и нови сили:
Ния и Дебора - 8 г; Преслава В. Петрова, Стела - 9 в; Елена, Веселин - 9 г;
Савина, Християна, Марина, Гергана, Рая -10 а; Радияна, Габриела -10 б; Адела, Ива, - 10 д;
Елица, Преслава - 11 а; Кристина, Даяна, Анжелика - 11 б; Светослав, Теодора, Маргарита - 11 д;
Наталия 12 б
Графичен дизайн - Любо 12 б
Фотоклуб и г-жа Иванка Димова
С благодарност за съдействието на г-н Л. Павлов , г-н Пигулев и The Pussycat =)
Т. Йонова

