Брой 7 - 2013 / 2014 учебна година

В броя четете:

Април 2014 г.

В подножието на върха!

Проект “УСПЕХ” в ГПЧЕ—
2 стр.

Визитка—3 стр.

Пътешественик—4 стр.

Из коридорите на ГПЧЕ—
5стр.

Време за култура—6 стр.

Вдъхновение—7 стр.

Весел калейдоскоп—8 стр.

Зона ГПЧЕ—8 стр.

Учебната година приближава към своя край и ако хората обикновено правят
равносметката за изминалите дни в края на всяка календарна година, то равносметката от
учениците и учителите са прави през месец май. Облягам се назад на стола, затварям си очите
и се връщам година назад, тази луда спортна 2013 година, когато имахме два отбора на
републиканските финали - футбол момчета и баскетбол момичета. Тогава си казах: “Ех, дали
ГПЧЕ пак ще има своя републикански финалист?! Дано пак изжевеем тази радост!”. И ето,
година по-късно, не само, че пак ще изживеем тази радост, а нашият баскетболен тим е на път
да вдигне шампионската купа на България! Ивко Ивков и компания са на крачка да сбъднат
всичките ни мечти, след като се класираха в последния етап на ученическите игри и от всички
са определяни, като безспорен фаворит.
Не трябва обаче да забравяме и другите големи постижения на нашите съученици,
които сътвориха истински подвизи, по които да въздишаме и да си пожелаваме отново някой
ден ученици от ГПЧЕ да постигнат. Отборът ни по философия направи много добро
представяне - в крайното класиране от 50 човека участващи в националния кръг 7 са от ГПЧЕ, а
Ели Костадинова се класира на второ място. Спортните върхове бяха достигнати отново от
Мария Васова от 10 а, която ще представи България на световно първенство по шахмат в
Южна Африка, а футболистката Габи Личева сбъдна една своя голяма мечта - осмокласничка
получи повиквателна за националния отбор по футбоол за девойки.
Месец май идва - време за равносметка...

Гимназето
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По стъпките на Левски
Поредният успешен проект на господин Гечев,
който ще ви представя накратко в следващите редове
реализира и благодарение на
доброволци,
които
изявяват
желание
да
помогнат.
Въпреки
че
учениците
работят в екип, има двама, които
взимат най-активно участие и
определено
не
остават
незабележими – това са Никола и
Надежда от 11.д клас. „Сигурен
съм, че нещата, които научих, и
опитът, който натрупах за тези
няколко месеца в сферата на
историята, ще ми бъдат от
огромна полза. Знам факти и
истории за родината си, които в
училище не се преподават, и
определено
ми
повдигнаха
чувството за принадлежност и
гордост. Радвам се, че съм част от
Не от скоро Гетко Гечев
се занимава и изследва събития,
истории и факти, свързани с
революционните
дейности
на
Васил Левски и основаните от него
комитети.
Поредното прeдизвикателство
пред господин Гечев и учениците в
клуб „По стъпките на Левски” по
проект УСПЕХ, е документалният
филм „По стъпките на Левски в
Орханийския край”, който ще бъде
представен
в
две
части,
озаглавени: „Първа обиколка на
Левки през декември 1871г.” и
„Втора обиколка през лятото на
1872г.” . Целта на филма е да се
презентират
интригуващите
резултати, до които са стигнали
след направените изследвания,
пред
по-голяма
аудитория.
Филмът
се
снима
в
продължение на няколко месеца,
като началната дата съвпада с
реалната, на която Васил Левки
започва
своята
обиколка
в
Орханийския край. Екипът на
господин Гечев снима в Ловеч,
Тетевен, Гложене, Голям извор,
Видраре,
Джурово,
Етрополе,
Ботевград
и
Правец,
като
получава съдействие от кметовете
и местните музеи. Техниката, с
която
снимат,
е
абсолютно
любителска и всичко протича
безпроблемно. Обработката се

този проект, развих в голяма
степен уменията си за работа в
екип. Разговорите и срещите с
нови хора бяха голям плюс в
социално отношение. Освен това,
времето, прекарано заедно с
приятелите
в
оборване
и
доказване на исторически факти,
ще остане един незабравим
спомен!”спедели
Никола,
описвайки преживяването си в
дълбините на историята.
Другите
участници
в
проекта
са:
Йолита,
Нина,
Елеонора, Севда, Теодора от 11 д;
Любо, Вяра, Събина от 10 д;
Силвия и Цвети от 11 а; Криси и
Дани от 11 б; Савина от 10 а. За
монтажа на филма заслугата е на
Борислав и Христо от 9 б.
Първата част, която вече е
представена пред публика в
училище,
предизвиква
голям
интерес от страна на учениците,

като искат да станат част от вече
доста голямата група, ръководена
от господин Гечев. Има интерес и
на
по-високо
ниво
–
от
регионалния
инспекторат
по
образование
избраха
да
представят филма на г-н Гечев и
екипа му на Втората национална
конференция за обмяна на добри
практики
в
областта
на
извънкласните и извънучилищните
дейности по Проект “УСПЕХ” във
Варна.
Музеите, които са оказали
съдействие при заснемането на
филма, са впечатлени от работата
на екипа и проявяват интерес в
това, да получат копие от него. В
края на месец май се очаква да
бъде готова и втората част на
продукцията.
На въпроса по какви
проекти ще работи в дългосрочен
план, с усмивка на лице господин
Гечев
отговори,
че
освен
пенсионирането си, очаква да
успее да поддържа интереса на
гимназистите в СИП „Краезнание”.
Всички
от
екипа
на
„Гимназето”
пожелаваме
на
господин Гечев успех, а вие
очаквайте съвсем скоро втората
част на „По стъпките на Левски”.
Маги 11 д
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МАРИЯ ВАСОВА
с требъл от медали на държавните първенства по шахмат
Всички в училище познават
Мария Васова от 10 а клас.
Често я виждаме в найразнообразни училищни
изяви. И едва ли има някой в
ГПЧЕ, който да не знае за
невероятните й успехи в
шахмата.
И така... Тази есен тя ще
представи България на
световно първенство по
шахмат, което ще се състои в
Южна Африка.
А на нас не ни остава нищо
друго, освен да я поздравим
за постигнатото и от сърце
да й пожелаем нови големи
успехи!
Както всяка година, и тази
пролетна ваканция всички, които
обичат шахмата (гимнастиката на
ума), избраха вместо да си
почиват активно пред компютрите,
да вземат участие в най-важните
състезания
по
шахмат
през
годината
–
държавните
индивидуални
първенства
по
класически
шахмат,
ускорен
шахмат
и
блиц.
Този
тип
състезания
обикновено
се
провеждат в хотели, където могат
да се настанят всички участници
(общо около 200) и да осигурят
подходящи зали за игра. В
последните
няколко
години
домакинството се осигурява от
Новотел „Пловдив” в гр.Пловдив.
Залогът, както обикновено, бе
разпределяне на квотите за
участие в световни и европейски
първенства.
Затова
всички
състезатели
са
максимално
мотивирани
и
настроени
за
безкомпромисни
„битки”
на
шахматната дъска. Приятелството
между състезателите по време на
партиите
отстъпва място на
противопоставянето и стремежа да
се спечели на всяка цена. Това,
разбира се, е нещо нормално при
нас.
Аз се настаних в стая с
една
от
най-сериозните
ми

Зодия - Козирог;
Хоби - да спортувам
(джогинг, тенис на маса,
волейбол, баскетбол,
бадминтон), да танцувам и
да скачам на въже :D;
Любим автор - Джоан
Роулинг;
Любима книга поредицата книги "Хари
Потър";
конкурентки за спечелване на
титлата. Дори след като спечелих
партията си срещу нея, ние
продължихме
нормалните
си
взаимоотношения
при
съжителството
ни.
Иначе
състезанието
протече
както
обикновено.
Турнирът
по
класически шахмат продължи една
седмица. Всеки ден изигравахме
по 1 партия. След като разберем
конкретния
си
противник
за
следващия кръг, трябва да се
подготвим за партията, която ни
предстои. Подготовката понякога
отнема 3 – 4 часа. Кръговете
според регламента бяха следобяд
от 15 часа. Партиите на класическа
контрола продължават също около

Предпочитана музика поп, хип-хоп, R&B, рап;

3 – 4, понякога дори 5 – 6 часа.
Така че, общо задълженията за
деня надхвърлят един учебен ден.
Разбира се, остава време и за
купони – вечер след партията се
събираме на парти, забавлявайки
се след тежкия ден. На следващия
ден нещата се повтарят. И така –
до края на турнира.
Последният
кръг
на
класическата
контрола
беше
сутринта. След като турнирът
свърши и бяхме наградени (аз
станах републиканска шампионка с
6,5/7 точки), започна турнирът по
ускорен
шахмат.
Този
път
изиграхме 4 кръга следобяда и
още 3 на следващия ден. Турнирът
по ускорен шах отново завърши на
обяд. Аз повторих резултата си от
класическата контрола и отново
завоювах първото място. След
награждаването започна и блицът.
Този ден изиграхме 5 партии, а на
следващия – още 2. В този турнир
спечелих бронзов медал.
И
така,
щастието
на
победителите
е
най-голямо.
Печелейки 2 златни и 1 бронзов
медал и получавайки правото да
представя България на световното
първенство през есента в Южна
Африка, аз изпитах неописуемо
удовлетворение от постигнатото.

Мария
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“Бих посъветвал всеки да даде пари за любимо
занимание и преживяване, вместо за скъпи
вещи, дрехи и предмети...”

ДО ФРЕНСКИТЕ АЛПИ И НАЗАД с г-н Цецо Христов

1. Разкажете ни докъде
пътувахте?
До 2 Алпи - градче в Южна
Франция, на 80 км. oт Гренобъл.
Градчето е малко по- голямо от Правец
и e на 1600 м. надморска височина, но
върховете около него достигат до 3600 м.
Има множество глетчери. И само на
около 50-60 км. е Средиземно море.
2. Какви бяха очакванията Ви
за това пътуване?
Не съм мислил предварително. От
години мечтая да карам ски в Алпите, не
вярвах, че ще го доживея. Казвах си - да
карам там и да умирам. Сега казвам , че
докато умра, пак ще карам там.
Съжалявам за това, че толкова късно
отидох. Бих посъветвал всеки да даде
пари за любимо занимание и
ПРЕЖИВЯВАНЕ, вместо за скъпи вещи,
дрехи и предмети. / Дано децата го
разберат колкото може по рано./ Бях
разгледал всичко в Интернет, знаех къде
отивам, видях хотела, пистите, всичко,
но само от екрана. На живо всичко е
неповторимо, уникално прекрасно.
3. Откъде разбрахте за тази
дестинция?
От туроператорска фирма, която
знаеше за мечтата ми и дори ми
направиха отстъпка, но трябваше да го
реша за дни.

4. Какви са впечатленията Ви
за ски-базата там?
Обичам България и познавам
всички наши ски центрове. Карал съм
навсякъде. При нас е пълна
бюрокрация, злоба, завист,
недомислия, спънки, заблуди и кражби.
Там е друго разбирането и
организацията. В градчето, в което
бях, са започнали да развиват ски
спорта преди 30-40 години /к огато е
започнало и развитието на Боровец/. Но
парите, спечелени всяка година там са
вложени в направата на нови писти до
220 км. Подземно влакче, две големи
кабини, пет малки, над 40 лифта и
влекове, от 1600 м. до 3420 м на четири
ски зони. За всичко е помислено и
всичко е направено, за да е полезно и
удобно на хората.
При нас в България парите се
прибират от управляващите и
властимащите. За същото време на
Боровец имаме направена 1 кабина, 4
лифта и няколко влека . Карт се ски на
10-на километра писти, а Самоков е
беден и гладен град. „ Се ла ви”.
5. А за хората там? Как се
разбирахте с тях?
Хората там са усмихнати и любезни,
поздравяват всеки. Аз не знам езика, но
добротата, спокойствието, любезността те просто се усещаха навсякъде.

6. Къде предпочитате да
карате ски – в България или извън
България и защо?
Обичам да карам навсякъде, да
уча децата на ски, но досега бях карал
само в България, на малко писти с
много опашки и недобро отношение.
Сега вече мога да направя сравнение и
ми е много болно и жалко. Боли ме,
когато гледам колко сме бедни и жалки,
а се хвалим, крадем и заблуждаваме
народа. Трябва парите, изкарани от ски
да влизат за развитие на ските, а не да
ги прибират няколко банкери и
властници. Ако това стане, само за
няколко години ще имаме още наколко
курорта като Банско Пампорово и
Боровец и още наколко по- малки, но
уви. Парите само от лифткарти от трите
ни големи курорти на ден са повече от
милион .
7. Наскоро разбрахме и за един
Ваш успех. Участвал сте на
Републиканско състезание по ски за
ветерани. Разкажете ни за самото
състезание и за класирането си.
Ветераните скиори се събираме около 500-600 човека вземат участие в
дисциплините алпийски и бегови ски. В
детско-юношеската категория има само
около 50-60 активно състезаващи се
деца. Класирах се в първата шестица
(БРАВО НА Г-Н ХРИСТОВ!), но поважното е, че се виждам с приятели, с
моите учители, които са ме запалили за
ските.
Бих посъветвал всички, които
четат тези редове, да опитат от тази
магия.

Христиана 10 а

Гимназето

Трима ученици от Гимназията с
преподаване на чужди езици "Ал. Константинов",
Анжелика Рао, Петя Георгиева и Любослав Асенов от Х
и ХІ клас, взеха участие в тазгодишното, двадесет и
първо по ред, Национално състезание по публична реч,
което се организира от Съюза на говорещите английски
език в България. Съюзът е неправителствена
организация, която работи за популяризирането на
английския език, английската и американска литература
и култура. Домакин на състезанието беше т.нар.
"Американски ъгъл" (American Corner) - американският
мултимедиен център на Столичната градска
библиотека. В състезанието участваха ученици от
английски езикови гимназии от София, 10 областни
града и Правец. Наградата за спечелилия е участие в
световния кръг от състезанието, който ще бъде на
същата тема и ще се
проведе в Лондон.
С а м о т о
състезание
се
провежда
при
изключително строг
регламент. Всеки
отучастниците (на
възраст между 16 и 20
години) подготвя
публична реч по
предварително
зададена тема, като
тази година темата бе
"ВЪОБРАЖЕНИЕТО Е
ПО-ВАЖНО ОТ
З НА Н ИЕ ТО " .
Продължителността
на речта трябва да е
задължително между 4мин 40сек и 5мин 20сек за всеки
оратор, което се следи с хронометър. По време на
произнасянето на своята реч, ораторите нямат право
да ползват текст. След тази първа част, следва
"неподготвена част", през която, в рамките на 2 минути,
участниците биват подлагани на "кръстосан разпит" от
журито, другите участници и гости по въпроси,
свързани с темата. На тазгодишното състезание
авторитетното петчленно жури включваше
представители на британското и американското
посолства, известна издателка и дългогодишна
преводачка от английски език, преводачка от
Световната банка.
От самите участници се очаква ясно, конструктивно
и емоционално послание и умение това послание да се
предаде по най-ефективния възможен начин на
аудиторията. Отчитаха се показатели, като стил и
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техника на говорене, убедителност, риторични похвати,
употреба на метафора и аналогия, темп и гласова
модулация, паузи и не на последно място език на
тялото. Единствено изискване по отношение на
съдържанието на речите беше ораторите да не бъдат
провокативни, агресивни и нападателни или във
внушенията им да се прокрадва язвителност или
внушения, несъвместими с добрия тон и
толерантността.
Тримата участници от Езиковата гимназия в Правец
се представиха много убедително, макар че
победителят не е един от тях. И за тримата това беше
първо явяване на подобно състезание, което по
принцип е много трудно и и непопулярно сред
българските младежи. Речите им се отличаваха с ясна
структура и разбиране
н а
т е м а т а ,
демонстрираха
баласираност и
логика.
Петя и Любослав
произнесоха речите
си много ясно и
разбираемо.
Анжелика и Петя
демонстрира
спокойствие
и
забележително добро
владеене на езика. И
тримата показаха
отлични възможности
да мислят и говорят
прави, без катедра
пред тях и без
помощни материали, което е ключов елемент от
състезанието, а спонтанността им се хареса на
аудиторията и журито. Тяхна по-слаба страна се
оказаха въпросите след речта, когато от участниците се
изисква експлозивно мислене, моментално езиково
оформяне на изказването и ударно произнасяне на
отговора. За Любослав постигнатото има още по-голяма
стойност, предвид обстоятелството, че той е ученик в
немска, а не в английска езикова паралелка.

За доброто си представяне учениците от
ГПЧЕ "Ал. Константинов" в Правец бяха
наградени с малки подаръци от организаторите.
В подготовката и участието им в състезанието
бяха ангажирани техните преподавателите по
английски език Стефка Атанасова и Здравко
Пигулев.
З. Пигулев

Гимназето
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Картините на Винсент
Ван Гог и неговия живот
будят интерес и до днес.
Неговите шедьоври са
едни от
най-скъпо
струващите продавани
някога. Пътят, който той е
изминал и картините, които
е завещал на хората след
смъртта си будят интерес,
и съ ще вр ем ен н о са
наситени с мистерия.
Ранните си години
художникът прекарва в
опити да намери себе си и
начин да допринесе за
доброто на хората.
Той отразява собствената си душа във всяка една от
картините си и гледайки ги, намираме нещо противоречиво.
Неговата способност е уникална, тъй като той е бил способен
да улови своя вътрешен свят през призма и да го отрази в
изкуството си, което и до днес е неразбрано. Някои факти
показват, че той е страдал от епилепсия. Верни или не, в
душата и творчеството му се е зародила индивидуалност.
Точно тази индивидуалност в техниката на рисуване го прави
един от най-великите и без капчица съмнение един от найразличните художници на всички времена.
Повечето картини са уловили вътрешната болка, която
илюстрирана върху платно се е превърнала в безценна
красота. Такава картина например е ,, На прага на
вечността“. Ван Гог доброволно влиза в психиатрична
клиника във Франция. Оставайки там цяла една година, той
създава един от най-големите си шедьоври ,,На прага на
вечността“. Картината изобразява отчаян възрастен мъж и
това ни дава представа за психичното състояние на
художника.
Типично за късните му картини е пастьозното нанасяне на
боите и спонтанното използване на ярки цветове и цветовата
символика. Що се отнася до формите, от които се изграждат
картините му, едно проучване, публикувано в Nature News,
стига до заключението, че неговите картини съдържат
образци от светло и тъмно, следващи плътно основната
математическа структура на турбулентния поток. Примери за
това са: „Звездна нощ“ (1889), „Път с кипариси и
звезда“ (1890) и „Житна нива с врани“. Няколко месеца, след
като го изписват от клиника за душевно болни, Ван Гог
излиза в полето и се прострелва в гърдите. От всичките му
картини, „Житна нива с врани“ е онази, с която се свързва
смъртта му. Мнозина вярват, че тя е последната работа на
художника, преди да срещне драматичният си край. Върху
платното е нарисувано небе, в което кръжат гарвани и
прекъснат път, който хората свързват със края на живота.
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Въпреки, че той има уникален талант, докато е жив успява
да продаде само една картина.
Днес обаче изкуството му се
продава за милиони долари.
Например:
1. "Портретът на доктор Гаше",
се продала за 145.8 млн. долара
през 1990 г.

2. "Автопортрет без
брада" През 1998-а е
продаден в Ню Йорк за
71.5 млн. долара. Тя е на
седмо място сред найскъпо продадените платна.

3. "Ириси" - Художникът ги рисува само година преди
смъртта си. През 1987-а става най-скъпо продадената
картина в света. Тогава е откупена за 54 млн.долара от Алън
Бонд, по-късно е препродадена на музея "Гети".
Сега е на десето
място в класацията
на най-скъпите
картини на света.

Елица 11 а

Гимназето
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MEMENTO MORI
Вик нададох, когато родих се.
Нима и с Живота дойде и Смъртта?
Тя озъбена каза: „Готви се!”
Съдбата ми тленна в миг начерта.
Всеки по своя пътека върви.
Неволно своята следвам сама.
Безспорно в миг не спира дори
в едно с Живота да крачи Смъртта.
И нека всяка стъпка не води
на края страшен към тъмния свод.
Наместо Смърт при всеки дъх волен
със сетни сили да вдишвам ЖИВОТ!

Алма

Дебора 8

***
Разбрах какво направих
разбрах какво видях
в онзи мрачен ден.
Разбрах, че споменът жесток
запълва моето сърце.
И ти разбра за моята тъга
и с мен остана до нощта.
Разбрах накрая,
че това кошмар не е,
а събъдната мечтада бъдеш ти до мен
и да те виждам пак и пак.
Аз влюбих се в теб
и ти влюби се в мен.
И щастливи бяхме заедно.
Но съдбата беше там и ни завидя.
И аз седя сега на гроба ти сама
и роня сълзи от тъга.

Гинчето

Дебора 8 г

Гимназето

Брой 7 / април 2014

“БИСЕРИТЕ” НА 11 А

8

Похапки...
З. Пигулев

Ще ви се стъжни и на трите
около врата!
М. Георгиева
Изключете свирките!
Г. Гечев

Що си замръзнала на тази
задача?
П. Вушева

По принцип казвам, че
може да донесете
медицинска бележка и от
извънземно, но не важи!
М. Георгиева

Казах спящи красавици да
няма в час!
П. Вушева

Не съм православен храм,
за да ми се молите!
М. Георгиева
Кой да забременее? Ти ли
Мартине?...
Р. Димитрова

Не очаквайте да имате
оценките, които очаквате!
Хр. Кънева

Кратки спортни новини...
Волейболистите на ГПЧЕ се класираха на второ място на
областните ученически игри. Волейболният ни тим записа
достойно представяне след като острани първо отбора на
Пирдоп с 2:0 гейма, а после и отбора на гимназията от
Самоков с 2:1 гейма. На финала момчетата ни се изправиха
срещу отбора на домакините от Ихтиман и след два
оспорвани гейма загубиха финала и останаха втори.
Новосформирания футболен отбор за момичета “ГПЧЕ
Лейдис” допусна загуба в Етрополе от СОУ “Христо Ясенов”
с минималното 1:0. На 30 април момичетата ни ще имат
възможност да вземат реванш след като отново ще се
изправят срещу девойките от Етрополе. Новите попълнения
сред гепечарките са Деспина Манчева, Радияна Манчева и
Деря Оралогул.
Изигра се груповата фаза от турнир “Алеко”. Полуфиналите
ще се изиграят на 13 май, а финала на 14 май от 14:00 часа.

Лапай го на екс!
П. Захариева

Редакционият екип на
“Гимназето”:
Ния и Дебора - 8 г;
Преслава В. Петрова, Стела - 9 в;
Елена, Веселин - 9 г;
Савина, Християна, Марина, Гергана,
Рая -10 а;
Радияна - 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
С благодарност за помощта на г-н Павлов
Т. Йонова

