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На добър час, випуск 2014!
Никой от нас – по-малките
възпитаници на ГПЧЕ - не може
истински да усети какви емоции се
борят в душата на един
дванадесетокласник, който за
последен път прекрачва училищния
праг. До него са хората, с които
цели пет години са пораствали,
развивали са личността си, бягали
от часовете или просто са се
наслаждавали на ученическия
живот.
Пет години, спомени за които
вероятно минават в съзнанието на
всеки един от тях като сцени от
филм, краят на който е близо.
Филм, в който самите те са
продуценти, сценаристи и актьори.
Емоциите напират с всичка сила и
изведнъж сърцето просто пуска
сълзите на воля...
Скъпи абитуриенти,
Никога не забравяйте, че завинаги
оставате част от сплотеното
семейство на Гимназия с
преподаване на чужди езици „Алеко
Константинов“. Вече извървяхте
началото на трудния път на вашата
реализация и успехи. Това начало
понякога беше трудно, друг път не
толкова; понякога смехотворно,
понякога тъжно... Но във всички
тези моменти вие градяхте
индивидуалността си и в същото
време се учехте да бъдете част от
цялото.
Надяваме се и да съхраните
детското, чистото, непоквареното в
себе си.
Ние можем само да ви пожелаем да
не спирате в стремежа си към
усъвършенстване, да не спирате да
мечтаете. И да се надяваме, че
гимназията ви е дала това, от което
сте имали нужда.
На добър път!
Маги 11 д, Елица 11 а
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Класен ръководител: Мария Николова
Местообитание: кабинет 65
Брой обитатели: 26
На този най-чаровен и знаещ клас, в навечерието
на тяхното житейско съзряване, желая да бъдат
истински щастливи, да гонят своите мечти и да ги
постигнат.
Животът им може би ще бъде труден, но съм
уверена, че те ще успеят да се справят с всякакви
пречки, защото са умни, възпитани и сърдечни.
На добър път в истинския живот. Бъдете себе си!
Успех!
Обичам ви!

Мария Николова

Като всеки клас, 12а е уникално по себе си, сплотено и задружно семейство Елиана, която в интервюто най-искрено и емоционално
отговори на въпросите ни, представя накратко класа си:
„Първо, в класа сме 26 човека, 26 различни гледни точки, 26 характера.. 26, измежду които един да липсва е
мъчно! Второ, за любимо занимание...мисля, че като колектив най, ама най- любимото ни занимание е като цяло
да прекарваме време заедно, много сме сплотени. Обичаме: да си говорим за живота (на тая тема страшни
теории развиваме винаги) и да си пеем... да, правилно - да си пеем, а най- интересното е, че за ГОЛЕМИТЕ
ТАЛАНТИ в нашия клас само ние си знаем. Основно репертоарът ни включва български песни, но не от найпопулярния за момента жанр. Също, много обичаме часовете по математика, от миналите години с господин Иво
Начев, сега с госпожа Мариета Парийска, купонът е голям и тов,а разбира се, се отразява в дневника.”

Ето ги и тях, 12 а :
Няколко думи за класната
ти?
Елиана: Само няколко думи..о, за нея
няколко думи не стигат! Класната, тя е
чудесна. Отличен пример как един
учител е и близък - не класна, а сестра,
една от нас. Преживяваме радостите
заедно, прекрасни мигове имаме, но в
трудните моменти без нейната опора и
защита със сигурност нямаше да сме
толкова сплотени и привързани един
към друг. Тя направи от нас колектив и
съумя да го запази. За нас класната е
не само подкрепата, от която се
нуждаем, но и караниците, които
заслужаваме. Тя ни даде всичко, което
един родител може да даде на детето
си и много повече от това, с което
учителят дарява учениците.
БЛАГОДАРЯ.
Ангел: Имам много неща да кажа за
Мария Николова, но мисля, че
единственото, което трябва да кажа, че
тя през всичките тези години бдеше над
нас като орлица над орленцата си, за
което и благодаря изключително много.
Има много още неща, които бих искал да кажа, но не съм
много добър по литература.
Владислав: Много добър човек, макар и правейки се на
лоша пред учениците!

Преслав: Качествата и постъпките й
ме вдъхновяват да я асоциирам с
образа на баба Илийца. Безкрайно съм
признателен за нейните
жертвоготовност и всеотдайност.

Класният ти ръководител
ли остава любимият учител?
Защо?
Елиана: Класната- тя винаги остава
любимия учител. Тя е това което ще
свързва всички от 12а, когато след
години всеки един от нас е поел в
различна посока. За мен лично, госпожа
Мария Николова беше подкрепата, от
която имах нужда много пъти, тя беше
защита и опора. Научи ме на много.
Доста ми се покарваше в последно
време..ама аз пък си го
заслужавах..много си я обичам!
Ангел: Разбира се, че ще остане тя,
защото тя е човекът, който най- много
ми е помогнал през годините в училище.
Владислав: Най-вероятно да, защото
именно тя ни научи да бъдем хора и да
се уважавеме един-друг.
Преслав: Да, защото тя ме е напътствала не само по
време на учението, но и в разрешаването на много
житейски дилеми.

Кой е най-важният урок,
който научи за тези 5 години?
Елиана: В гимназията човек научава
много важни уроци, пораства. Може би
най-важният урок, който научих за
последните 5 години е, че времето не
чака никого. Ако искаш да направиш
нещо- действаш, СЕГА, ВЕДНАГА. Друго
нещо, също много важно - смелост.
Смелостта е може би най-необходимото
нещо в живота, и казвам необходимо,
защото на много тя липсва. В
последните години се убедих
многократно, че щом си смел и уверен,
това се награждава.
Училището ми е дало много важни уроци
за " живота ". Най-важният урок, който получих е че човек
трябва сам да учи и когато се заинтересува от нещо, не
просто да опознае повърхността му, ами и да се задълбочи в
същността му.
Владислав: Не си спомням да съм учил уроци за тези 5
години.
Преслав: С течение на времето осъзнах, колко са важни
хората около мен.

Най-незабравимата щуротия, която сте
правили класа, е...
Елиана: Следната: В един прекрасен,
слънчев ден преди 5 години на
"дечурлигата" от 8а клас им става много
топло..а на третия етаж и да отвориш
прозорец... мъка. За това решават те, че
ще поизлязат на двора, където не щеш
ли някой объркал се човечец оставил
бутилка със студена вода..нищо лошо
нали ?! Е, решават нашите
осмокласници, да се поразхладят,
зареждат се с по няколко литра вода и
започват да се пръскат един друг,
междучасието, обаче мина, шоуто не качвайки се отново на третия етаж,
разбира се с пълни бутилки (нещо, което
в последно време по дискотеките не ни
се случва), започнахме да се пръскаме в
класната стая, е скъпи мои, ако искате
вярвайте, изляхме толкова вода, че сигурно язовир можехме
да напълним. Искър бледнееше пред реката, която се
изливаше от нашата класна стая надолу по коридорите..
Освежаващо.
Ангел: Ако започна, вестникът няма да стигне, защото
щуротиите ни са купища. Една от най-скорошните и запоняща
се беше случката с пансиона, за която може би повечето от
учениците знаят. След събуждането на целия пансион и
вдигането му във въздуха, вечерта завърши с бягане от
полицията през тръняци и къпиняци.
Владислав: В момента не мога да се сетя,
но определено сме правили големи
щуротии... Въпреки това, като цяло бяхме
много добър клас!
Преслав: Определено бягането от
полицията!

Кои часове бяха найинтересни и забавни? Защо?
Елиана: Определено на нас всички часове
ни бяха забавни. Винаги съумявахме и да
учим и настроението в час да бъде на
ниво. Но ако трябва да избера предмет, то
мога да ги сведа до не по-малко от четири
- часовете по математика, литература,
английски и история са тези, които
действително оставят най - интересни и
забавни спомени у нас. Ей така си минаха

всичките 5 години - "изневериШШката" в
шеги и закачки.. все пак "тая работа не е
като оная" или пък "никой не може да
определя на господин Начев", думи на
учител - "хубаво е когато имаме часове
заедно, още по-хубаво, когато нямаме",
нашият поздрав в последно време- "çok
güzel" или пък се сещам за жалкият ни
опит да изпълним на 3 гласа песничката
Row row row your boat в час по английски
- беше много смешно - звучахме като
за... двойка!
Ангел: По български, защото сме "нагли
и нахални".
Владислав: За мен най-интересни и
забавни бяха часовете по математика с
господин Начев, първо защото
математиката е любимият ми предмет, и второ, заради
господина, които постоянно ни забавляваше.
Преслав: Винаги съм обичал историята, особено
интересните факти, които нашият учител често ни
разказваше. Освен това обожавам и спорта и поради тази
причина часовете по физическо възпитание винаги са ми
доставяли удоволствие.

Какво би казал на тогава 16 -годишното ти
„Аз”?
Елиана: На 16-годишното ми аз бих казала следното - " Не
изпускай момента, скъпа. Бъди порешителна в изборите си и не
съжалявай за отминалите мигове,
защото само ако знаеш колко прекрасни
неща те чакат... Помни само доброто от
хората и забрави лошото. Бъди по мила към приятелите си и ги обичай
повече, показвай им го. Не изисквай
твърде много от тези, които са ти найблизки и не ги съди твърде жестоко,
поставяй се на мястото на другия, не
знаеш какви са били мотивите за
неговата постъпка. Не се сърди за
глупости. По - сериозно с уроците,
купони - да, обаче гледай и учението нека то ти е приоритет." Всъщност това
бих казала и на по-малките”.
Ангел: ”Ти защо не учиш бе?” Или друго - бих му казал да
спре да закъснява и да почне да си събира пари защото в 12
клас ще му трябват много, хаха. А, и да да купи хляб !
Владислав: Да се стегне повече в ученето!
Преслав: Единственото нещо, което бух му казал, е да бъде
по-решителен.

Ще ти липсва ли времето, прекарано в
гимназията?
Елиана: Времето в гимназията несъмнено ще ми липсва.. ии
по-скоро ще ми липсват хората, с които
прекарах тези незабравими пет годинимоят 12а . На класа ми искам да цитирам
само следното..то говори само по себе си
за всички чувства, които изпитвам найискрено към тях " Остане ли ми тук един
приятел, и моето сърце остава тук" !
ОБИЧАМ!
Ангел: Да, изключително много и лошото е,
че човек го разбира чак в 12-ти клас.
Училището ще ми липсва много. И знам, че
това бяха най-хубавите години от живота
ни.
Владислав: Със сигурност! Ще ми липсват
хората и страхотните изживяни мигове
заедно!
Преслав: Разбира се, ще ми липсва ужасно
много!

12 б

ПОСЛАНИЕ ЗА НАДЕЖДА
Преди 5 години те дойдоха
плахи, срамежливи, с надежда
за наука и сполука.
Някои от тях откриха себе си,
други още се търсят!
Някои от тях изградиха себе си,
други още се изграждат!
Това са те 12 б, класът надежда!
Неудържими, сприхави и нетърпеливи,
но сърдечни, мили и прекрасни!
Носещи с възторг цели 5 години
"раницата" на бохемския живот,
оптимизма, вярата и любовта!
Скъпи мои,
Днес вие сте абитуренти,
след 2 месеца студенти.
Свършват безгрижните купони
и ще живеете с нови еталони,
но отминалите гепечарски дни
ще ги помните до старини!
Днес ние се разделяме
и за последно си споделяме.
Уроците не свършват с последния звънец,
ще има такива и занапред!

Соня Василева

Класен ръководител:
Соня Василева
Местообитание: кабинет 66
Брой обитатели: 21
***
Дванайсти "Б" сме труден клас..
и спорове са вечно между нас..
Вечно ний сме черната овца,
но с нас не се излиза на глава..
А Соня Василева,горката,
за 5 години и се качихме на главата..
Маринка Иванова май сполучи
и на български успя да ни научи.
По математика пресмятахме, броихме
и после на стерeометрията - забихме.
С географията се разбрахме –
кое е север, юг загряхме…
С английския, макар и мързеливо..
се справихме ляво-криво.
Втори чужд ще ни липсва от сърцебеше идеално време за кафе!
Историята си изучихме,
абе с обучението си сполучихме..
Кой крив, кой прав, 5 години спорим,
но това е - за правата си се борим.
Днес на класната се извиняваме,
че не бяхме прави си признаваме,
Благодарим й за всичко, което направи
и никога няма да я забравим!
Първи випуск толкова лоши и разхайтени,
но че ни обичате, признайте си!
Химията изучихме ..
и как да правим бомби ни научихте.
На вас дължим ужасно много,
и дори когато се държахте строго..
успяхте да ни превъзпитате дори..
и да ни направите малко по-добри!
На раздяла ви благодарим
и че издържахте класа ни нетърпим ,
и с всички проблеми се справихте,
но никога не ни оставихте.
Да ви кажем колко много ви обичаме
и да се разделим без скръб...
....ВАШИЯТ ЛОШ XII Б !

НАТАЛИЯ
Кой е най-яркият спомен за
теб от тези 5 години?
Спомените ми, свързани с ГПЧЕ са все
хубави преживявания! Включвала съм
се във почти всички проекти , свързани
с инициативи с перспектива към
бъдещето. Най-ярките ми спомени са
именно от тях, по-конкретно проектът
“Активни европейски граждани за
устойчиво развитие“ организран от г-жа
Нели Тенева, благодарение на който
имах възможността да науча много и да
пътувам до страната - домакин Турция. минаха толкова бързо..
Мислиш ли, че си се променил/
Там се срещнах с преподаватели и
а по някакъв начин през годините,
деца от Италия, Германия, Франция,
прекарани в ГПЧЕ?
Румъния. Запознах се със прекрасни
хора, едни от които бяха в
Да, за тези пет години всеки от
семейството в което бях приета с
толкова любов, и създадох здрави
нас се е променил по някакъв начин,
приятелства, които поддържаме и до
лично аз израснах духовно и се научих
днес!
да оценявам повече хората около
Как би описала класа си ?
мен, да виждам силните и хубавите им
Изключително много и различни
страни от характера, да прощавам, да
характери събрани в една класна
обичам, станах по-отговорна
стая. Но със сигурност разбрах, че
и самостоятелна. Надявам се да
трябва да уважавам мнението на
съмстанала достойна българка,
останалите, дори да противоречи с
да съм оправдала и да продължавам
моите виждания.Благодарна съм на
да оправдавам очакванията на
моите съученици за годините прекарани родителите си.
Какво ще пожелаеш на
заедно. Сигурна съм, че след години ще
следващите
си спомням с умиление за прекараното
дванадесетокласници?
време в ГПЧЕ
"Алеко Константинов" . За всички ни
Да пазят доброто в себе си, да бъдат
е трудно да приемем, че тези 5 години
ориентирани в следването си, да се
АЛБЕНА

Каква се виждаш в бъдеще?
Президент, разбира се !

Как се чувстваш при
мисълта, че напускаш ГПЧЕ?
Определено ми е тъжно много.
Разделям се с всичко и всички.
Започвам едно ново начало, а това
звучи малко странно, но се надявам че
е за добро. С радост ще си спомням за
любимата гимназия!
Намери ли си истински и
добри приятели през тези 5
години ?
ДА. Истински с главна буква, за което
много се радвам! Жалко, че някои са помалки от мен и трябва да се разделим
(Рая Калинова ще ми липсва наймного) , но това в никакъв случай не

Какъв беше животът ти в
ГПЧЕ?
Много динамичен, забавен, интересен и
поучителен.
Какво те накара да учиш тук?
Ще ти липсва ли гимназията,
Винаги съм слушала добри отзиви за
класа, приятелите и учителите ?
тази гимназия и винаги съм я
Естествено, че ще ми липсват. Всичко
харесвала. Не съм се и замисляла къде от тази гимназия ще ми липсва.
ще уча след 7-ми клас, защото вече си Надявам се приятелите, които намерих
бях избрала да уча в ГПЧЕ.
тук да ми останат такива и за в бъдеще!
Какви планове имаш за
Можеш ли да опишеш
бъдещето?
класната си с няколко думи ?
Да влеза в университета, в който желая Няколко думи може би ще са малко, но
и да покорявам една по една мечтите
тя е на първо място невероятен
си.
преподавател, много интелигентен,
красив и прекрасен човек!

ИВЕЛИНА

борят до край за постигането на
целите си и смело да се впускат в
предизвикателствата на живота. И
дори да следват образованието си в
чужбина, никога да не забравят
родното си място и гимназията, дала
основата на техните знания. Помнете,
че “няма пряк път към мястото, където
искате да отидете”, затова дерзайте,
вярвайте в себе си и никога не
позволявайте на “онова, което не сте
научили да пречи на това, което
умеете!''
Ти си само от 1 година член
на „Гимназето“. Какви са
впечатленията ти от него и какви
спомени ще остави у теб?
Определено емоциите, които ми
донесе включването в групата, бяха
доста за краткото време, в което бях
част от екипа. Никога няма да забравя
прекрасната атмосфера на Коледното
ни парти и всеки път когато се
събирахме всички заедно. Благодарна
съм, че имах възможността да
допринеса, дори и с малко за
„Гимназето“! Вярвам във всеки творец
от тази група и знам, че опредено ще
станат стойностни хора с успехи.
Гордея се с нашата готина
библиотекарка - леля Таня, и съм
благодарна за цялата любов, която
даваше на всеки от нас...определено
ще ми липсва писането и умуването

означава, че ще се забравим! Мога
само да ви пожелая да следвате
мечтите и целите си и винаги да бъдете
себе си. ОБИЧАМ ВИ МНОГООО !!!
Разделни думи с класната ти:
От мое име и от това на целия 12 б
клас: Безкрайно ви благодарим, г-жо
Василева, за това че ни направихте
хора, търпяхте глупостите ни и бдяхте
над нас. Вие бяхте нашата втора майка!
Обичаме ви и завинаги ще останете в
сърцата ни!
Конфликтна личност ли беше?
Определено да. За тези 5 години съм
влизала в конфликти с много хора.

Класен ръководител:
Маринка Иванова
Местообитание: кабинет 59
Брой обитатели: 16

12 в
Завършвайки училище, учениците от
12 в се оказват в началото на Пътя. Пътят на
самстоятелния живот. Съвсем скоро на моите
ученици предстоят и първите равносметки за
годините, прекарани в гимназията. Може би
веселието в междучасията и в часовете,
времето, прекарано в кафенето и на купони,
ще ги изпълни с доволство, но по-важно е
друго: какво научиха за пет години в училище,
какви опитности придобиха като база за понататъшното им развитие.
Като тяхна класна ръководителка, която
добре ги познава, аз им желая здраве, защото
когато човек е здрав, той успешно се труди,
преодолява трудности, изпитания, грешки.
Желая им чист и ясен поглед, нравствени
сили – да разберат по-скоро, че уважението и
толерантността към другите са много важни –
за личното им щастие, за социалния им
престиж. Пишейки тези редове се сещам за
една (не)четена от учениците книга –
„Железният светилник”. Султана, българската
майка, учи децата си: „Ти дръж, сине, правия

път и не бой се!”
Пожелавам им разум, мярка в поведението им. Често грешките в живота имат висока
цена. Чуждите не прощават – прощават само родителите и учителите. Нека учениците се научат
да искат прошка и да прощават, да благодарят за добрините и самите те да вършат добро. Дано
животът ги среща със светли, добри хора.
На 12 в клас желая незабравими мигове на абитуриентския бал, успехи на матурата и
всички изпити в живота!
С най-добри чувства: Маринка Иванова

Представяме ви Михаела, Християна, Мирела, Снежана и Радмила
Как се промени като личност от ''заек''до Какво мислиш за класа си ?
12 клас ?
Михаела:Луди са хаах, наистина са луди, но
Михаела:Има огромна промяна в поведението много ги обичам всичките.
и характера ми от 8 клас , чувствам се
пораснала , гледам на нещата по друг начин.
Радмила: В 8-ми клас всички бяхме много
палави, но ГПЧЕ ни научи да бъдем сдържани
и ни помогна да се оформим като личности,
които знаят какво искат и гонят своите цели.
Мирела: През тези 5 години в ГПЧЕ аз се
промених страшно много. Когато дойдох в тази
гимназия за първи път, всичко ми беше
непознато, бях малка и не знаех какво ми
предстои. Днес напускам гимназията с много
смесени чувства.
Снежана: Как съм се променила? Не мисля,
че съм се променила. Може би съм станала по
- общителна, но някаква коренна промяна- не.
Християна: Това бяха години на общуване с
много и различни хора. Познаването на много
ми обогати знанията и насочи размишленията
ми в нови насоки.

Радмила: Ние сме 16 човека с 16 напълно
различни характера, много се карахме, но и
много се обичахме. Отне ни дълго време да се
опознаем, но създадохме силно
приятелството, което съм сигурна, че ще трае
дълго.
Мирела: Моят клас...Моят клас е един малък
колектив от 16 различни характера и мечти,
клас който никога няма да забравя. С моите
съученици годините ми минаха бързо и
неусетно, имахме както хубави, така и лоши
моменти, но хубавите винаги ще надделяват.
Все пак те са моето второ семейство :) Искам
да им кажа само че ги ОБИЧАМ!
Снежана: С времето станахме по- задружни,
но като всеки клас и ние сме имали много
пререкания, караници... дори и бой. хаха
Християна: Всички са много печени и готини.
Радвам се, че попаднах в този клас.

Повече добре или лоши спомени
ти даде ГПЧЕ ?
Михаела:Разбира се, че добри - най-хубавите
ми години.
Радмила: С класа имахме и добри, и лоши
моменти, но човек се учи от лошите моменти,
а след време помни само добрите.
Мирела: Естествено, че повече добри! Тук
намерих добри приятели,които ще ми липсват,
открих човека до себе си и се научих да бъда
самостоятелна!
Снежана: И лоши и добри спомени имам. Найдобрият от които е времето с моите приятели
от класа.
Християна: Повече добри, които никога няма
да забравим.

Какви с плановете ти за
бъдещето?
Михаела:Надявам да уча в Софийския
университет, журналистика.
Радмила: Както всеки мой връстник, бих
искала да завърша университет и да работя
желаната професия.
Мирела: Надявам се като начало да ме
приемат в Софийския университет със
специалността, която искам, а след товакаквото съдбата ми е отредила :)
Снежана: Планове не обичам да правя, но
една от целите ми е да следвам това, което
искам, да си намеря работа за да не
обременявам родителите си със следването
ми, пък натам каквото стане.
Християна: Плановете ми са да завърша
успешно средно образование. Да си взема
матурите с добра оценка, да кандидатствам и
да ме приемат за рехабилитатор.

Подготви ли те гимназията за
трудностите на живота?
Михаела:Даде ни много житейски уроци със
сигурност, но да сме готови ... не мисля, сега
започва истинският живот.
Радмила: Да, определено съветите които ни
За теб завършването ще бъде
даваха учителите ще са ни от полза в поспасение от мъчението или желан край на нататъшното ни развитие.
нещо прекрасно?
Мирела: Честно да си призная тук всичко го
Михаела: Желан край на нещо прекрасно.
приемаме на шега, не разбираме че след като
Радмила: Ако имаше как бих се върнала и бих завършим няма да е лесно. Животът започва
изживяла всичко отначало, разбира се в 8-ми да бъде сериозен и никoй няма да ни извинява
клас не мислех така, за което сега съжалявам. ''отсъствията'' с извинителна бележка :) Никoй
След гимназията започва истинския живот, в
няма да ни подтиква и да ни повтаря : ''Хайде
който трябва да се оправяш сам както можеш, учете ''. Всичко се променя и започваме нов
без помощта на мама и татко.
живот, в който трябва да носим сами
Мирела: Бих казала край на нещо прекрасно. отговорност за действията си!
Все пак най-хубавите години са ученическите. Снежана: Да. Самите 5 години в тази гимназия
Искам само да посъветвам зайчетата и
бяха истинско мъчение.
другите да се радват на времето,което
Християна: Самият живот ще ни подготви за
Има ли учители, на които да
прекарват в гимназията и да не си мислят, че трудностите, които ще срещаме по пътя.
благодариш?
когато завършат няма да им липсват
Михаела: Да, бих искала да благодаря на
ученическите години. Напротив, много ще
Беше ли ГПЧЕ правилният
всичките си учители за нещата, на които са ме тъгуват за тях.
избор?
научили ... но бих искала и да им се извиня за Снежана: Спасение от мъките!
Михаела: Френската папалелка в ГПЧЕ беше
бойния си характер.
Християна: Повече добри, които никога няма единственото ми желание ... сега 5 години поРадмила: Всеки един преподавател, малко
да забравим.
късно се радвам, че съм направила този
или много ни е помогнал да „пораснем” и от
избор.
палави малчугани да се изградим като
Радмила: ГПЧЕ е единственото училище в
личности, но най-голяма заслуга за това имат
нашата област, в което се изучават толкова
бившата и настоящата ни класни Нели Тенева
много езици и това прави училището уникално.
и Маринка Иванова. Пожелавам им най-вече
Аз не съжалявам за избора си да уча тук.
търпение за да могат да помогнат на още
Мирела: Да! За мен ГПЧЕ си остава моята
много ученици да „пораснат”.
гимназия! Тук аз преоткрих себе си и намерих
Мирела: Да определено има учители, на който
хора, на които мога да вярвам и учители,
искам да благодаря за всичко, което са
които никога няма да забравя ! :)
направили за мен, за това днес да съм един
Единственото, за което съжалявам е, че найзрял човек!
хубавите години вече отминаха, но съм
Снежана: Искам да благодаря на всички
щастлива, че те бяха в ГПЧЕ!
учители за търпението им към нас и усилията
Снежана: Не желая да отговарям на този
въпрос.
да ни научат на нещо и най- вече на Нели
Християна: Според мен, беше правилен
Тенева. въпреки, че не ни е класна от 2 години
Християна: Да. На Г-жа Нели Тенева и на Г-жа
избор.
Маринка Иванова, на които дължим
благодарности и извинения, че бяхме ''малко''
непослушни през годините.

12 д

Класен ръководител: Мариета
Парийска
Местообитание: кабинет 52
Брой обитатели: 25
Мили мои ученици от XII д клас, сладури,
дойде време за равносметка и раздяла. Преди
пет години, когато за първи път ви заведох в
класната стая, за мен бяхте загадка. Нови деца
дошли от различни места, с които трябва да се
опознаем, да се научим да живеем и работим
заедно в следващите години, да станем екип.
През тези години имахме и добри, и не
толкова добри моменти, дори кризисни. С
повечето от вас се сработихме, с други не успях
да постигна единомислие по въпроса за
отсъствията и правилника, за достойнството,
честта. Сигурна съм, че нашите преживявания
по пътя ви на ученик в ГПЧЕ са допринесли много
за вашето развитие, оставили са отпечатък у
вас и спомени, спомени ...
Пред прага на зрелостта и на раздялата
искам да ви пожелая да намерите сили да
преодолявате препятствията, да срещнете и
запазите любовта в живота си, да обичате и
уважавате родителите си и когато се срещнем
след години да видя във ваше лице достойни хора.
И не забравяйте, че всеки край е ново
начало!
Мариета Парийска

На въпросите на “Гимназето” за спомените, чувствата,
усмивките и сълзите отговориха
Ива Бочева, Християн, Нина, Лора, Памела, Спас и Айлин
Опиши бъдещето си с три думи?
Спас: В бъдеще се виждам преуспял,със
стабилна кариера и семейство,може би в
Америка или Канада.
Ива: Желая си светло, цветно и сигурно
бъдеще.
Християн: С три думи: преуспял, красив и
богат.
Нина: Щастие, свободно време.

Ако можеше да се извиниш на
някого за нещо, кой би бил той и
защо?
Ива: Извинявам се от мое име и от името на
целия клас на г-жа Йорданова. Тя е един от
малкото учители, който беше търпелив, искрен
и по странен начин критичен през тези пет
години. Намери у всеки от нас качества,

помогна ни да ги покажем. Въпреки лошото ни
държание тя успя да ни научи, че най-важното
е да бъдем хора. Оценявам това и ѝ се
извинявам за нашите невинни грешки!
Лора: Не мисля, че има за какво да се
извинявам. Не смятам за грешка или за нещо
лошо бягствата от час например, както и
всичките други необмислени неща, щуротии и
безброй бели, сторени през годините ни тук.
Според мен тези неща носеха известна тръпка у
нас, а като цяло внасяха разнообразие през
времето ни в гимназията. Относно извинения
към съучениците ми - дала съм ги навреме,
когато са били нужни и оставам с добри
чувства към всеки един от тях.
Памела: Не мисля, че някой би започнал да се
извинява. Ако да, то това ще е на класната,
създадохме ѝ много проблеми през тези години.

Как би описала годините
прекарани в ГПЧЕ?
Айлин: Определено годините
прекарани в гимназията са едни от
най-хубавите в живота ми. Разбира се
има моменти, които ще си спомням с
удоволствие, но има и такива, които
не бяха особено приятни. Със
сигурност моите спомени ще бъдат
свързани с безгрижието и с
моментите, които съм прекарала с
класа си.
Лора: Годините, прекарани в тази
гимназия, за мен бяха от голямо
значение. Наистина не бяха малко, но
през тях успях да се изградя като
човек, успях да създам само няколко,
но истински приятелства, срещнах
наистина коренно различни един от
друг хора, с различните им характери
и начини на мислене, които ме
научиха да проявявам разбиране към
хората, но и как да се отнасям
подобаващо с тях. Да, много пъти не
ми се е идвало на училище, много
пъти не съм се чувствала на мястото
си, но с времето всичко се оправя и
изглажда, научавах се как да се
разбирам с хората от класа ми, за да
мога сега да кажа, че тези 5 изминали
години ще ми липсват неимоверно
много. С една дума- годините в ГПЧЕто описвам като Страхотни!
Нина: Шарени-малко учене, много
забавление и често бягане.

Коя е най-голямата беля,
която сте правили с класа?
Спас: Най-голямата беля - те са адски
много! Миналата година пихме вино в
класната стая на чалга ритъма на
Азис, заради което бяхме наказани с
външно оценяване. Това е найизвестната ни беля, другите ще запазя
в тайна, за да не издам някой
съученик.
Айлин: Бе лите в нашия клас
определено бяха неизменна част от
ежедневието. Има много хора в класа
ми, които са известни в училище с
всекидневните си бели, но и тези
бели, които сме извършили заедно, не
са малко. Може би най-запомнящата
се от всичките е, когато веднъж, в
на ча л о т о на ч ас а за к лю чи х м е
класната стая, за да си правим Harlem Shake вътре и госпожата ни
чакаше отпред, за което, разбира се,
бяхме наказани с контролно.
Християн: Някои пикаха в кошчето;
счупена дъска; счупен прозорец;
заключена чистачка в тоалетната;
провалено училищно представление.
Памела: Белите ни нямат край и
всички са от големи по-големи.

12 e

Класен ръководител: Павлин Петков
Местообитание: кабинет 9
Брой обитатели: 23
Класният добър, за нас на всичко е готов,
познавате го всички - казва се Павлин Петков.
Тези четири години една по една,
той ни води напред със силна ръка.
Въпреки всички проблеми и лоши дела,
не се отказа от нас дори на шега.
На училищните съвети всеки път се срамува
и благодарение на него класът съществува.
Ние разбираме всичко,което той направи
и знайте, няма никога да го забравим.
Сега за неговите главоболия извинения поднасяме
и без да се занасяме - оценка "6'' в дневника нанасяме.
Обичаме Ви много и много Ви благодарим
и от днес без Вас в живота смело ще вървим.
12''е'' клас

Преди четири години дойдоха плахи и притеснени. Много от тях дори не се
познаваха.
Днес вече са пораснали и уверени в своите възможности. Годините не бяха
леки. Имаше моменти, в които се залагаше на убеждението и такива, в които
се „четеше конско”, но с общи усилия продължавахме напред.
Може да не са от най-ученоюбивите, но определено са добри, искрени,
трудолюбиви и винаги готови да откликнат на молба за помощ. Няма злоба,
няма завист – това са те – 12 е.
Искрено ви пожелавам, момчета и момичета, всичко, което си пожелаете
днес, да стане реалност възможно най-скоро. Подкрепяйте се винаги и
уважавайте приятелството от тези години, защото то е най-трайно.
П. Петков

Как се виждаш след 10 години?
Стефани: Виждам се(или поне искам да се видя) щастлива. Доволна от живота си на този
етап. С хубава работа, за семейство не знам, но поне с човек, с когото имам планове да
създам такова. Удовлетворена от постигнатото до момента и с амбициозни цели за в
бъдеще.
Иван: Не мога дори и да предположа как биха били нещата след 10 години. Хората се
променят , обстоятелствата също, както и техните идеи и цели. Просто трябва да
продължаваме да следваме плановете и мечтите си с надеждата, че след 10 години ще сме
това, което искаме да бъдем!
Йолина: Аз се виждам след 10 години със стабилна работа, любящ съпруг и щастливо
семейство.
Цонко: След 10 години се виждам като ръководител на семейния бизнес.
Борислава: В живота нищо не е ясно, така че времето ще си покаже.

За какво мечтаеш?
Стефани: Мечтая за много неща. Една от най-големите ми мечти е да обиколя света.
Иван: Хората не спират да мечтаят през целия си живот, както и аз. Мечтите ми са много и
са страшно разнообразни и няма да спра докато не ги осъществя – нещо, което всеки човек
трябва да се опита да направи, независимо какво ще му струва.
Йолина: Моята мечта е да отида на почивка в Дубай.
Цонко: Мечтая за вечно лято.
Борислава: Мечтая за всичко - да сме малко по-добри хора, а за мен самата - успешна
реализация.

Какво научи за четирите години тук и какво ти даде училището?
Стефани: Определено училището ме научи на много неща - да бъда упорита, да постигам целите
си, да се справям с трудностите и да не се отказвам. За това благодаря на всички учители, които
нямаха предразсъдъци към нашия клас и се постараха да ни научат на всичко, което знаем сега.
Иван: 4 години, които със сигурност няма да се забравят. През това време училището, учителите и
проектите са ми дали път, реализация и бъдещ успех. Сега като поглеждам назад през тези 4 години
осъзнавам колко много съм научил и наистина не бих заменил гимназията за никоя друга!
Йолина: Мен училището ме научи на дисциплина и ми даде добра обща култура.
Цонко: Аз съм в гимназията от 2 години и въпреки малкото време, прекарано тук, научих много нови
неща. Училището ми даде път за реализация в различни сфери. От различните проекти, в които съм
участвал, придобих много знания и човешки качества, за което съм безкрайно благодарен.
Борислава: Не мога да кажа нещо конкретно. Но повечето, което знам сега, е именно благодарение
на гимназията. Научи ме на самостоятелност и ми вдъхна повече увереност.

Любим спомен от прекараните години в нашата гимназия?
Стефани: - Имам много хубави спомени от гимназията. Надявам се балът да ми остане любимо
преживяване.
Иван: - Спомените от последните 4 години в ГПЧЕ са безброй . Любимите и тези, които никога няма
да забравя са безспорно много!
Йолина: Моят любим спомен е още от девети клас, когато дойдох в гимназията и нямах търпение да
се запозная с новите си съученици.
Цонко: Най-хубавият ми спомен е от самото ми идване в гимназията, тъй като вече имах създадени
приятелства с хора тук, но също така и успях да създам много нови такива.
Борислава: Нямам такъв. Училището ми остави много спомени и всеки един е специален и
незаменим.

Твоят любим предмет е..? А учител? Защо?
Стефани: Любим предмет нямам, но имам много, които харесвам и които са ми интересни. Учители,
които да не харесвам, почти няма, но най-любим ми е класният ръководител Павлин Петков, защото
да си класен на 12е не е лесно и въпреки всичко той никога не спря да ни помага и да ни води към
правилния път.
Иван: Всички предмети по професията са ми любими, както и г-жа Лиляна Германска, защото тя
наистина си разбира от работата и се постара да ни предаде знанията си в тази област.
Йолина: Най-любимият ми предмет беше въведение в професията. Любимият ми преподавател е
Лиляна Германска, защото въпреки че беше строга беше и добра.
Цонко: Моят любим предмет е българският език и литература, а любимият ми учител е именно и
преподавателят по него - Мария Николова. Но, разбира се, това не е причината, заради която я
уважавам толкова много. Тя е строга, но все пак справедлива и винаги се поставя на наше място.
Борислава: Специалните предмети са ми любими. А колкото до училтелите - Г-жа Германска и,
разбира се, класният. Те винаги са всеотдайни към нас и ни възприемат като много повече от техни
ученици.

Няколко думи за класа ти и класния?
Стефани: За съжаление, ние не сме задружен клас. Разделени сме на групи и все някой се кара с
някого. Просто сме събрани много различни характери и не успяхме да намерим общ език. Класният
ни е много добър човек, направи всичко, което можеше за нас и ние сме му благодарни.
Иван: Класът ми е уникален, всеки има своята идентичност, образ и излъчване. В моя клас няма как
да бъде скучно . Всеки ден, всяко междучасие, всеки час е едно ново приключение. За класния
ръководител и 10 страници няма да ми стигнат, за да го опиша. Да имаш Павлин Петков за класен е
най-хубавото нещо, което може да се случи на един клас.
Йолина: Моят клас не е от най-добрите, но въпреки това създадохме хубави спомени, които винаги
ще помня. Класният ни е изключителен човек, който ни помага във всичко.
Цонко: В класа сме много различни и доста пъти стигаме до спор на всякакви теми. Класният ни е
изключително добър, но на моменти със сигурност му идваме в повече. (смее се)
Борислава: В класа ни е лудница. Всички са големи лудетини и сме много готини. А класния г- н
Петков е най-печеният учител.

Успя ли да създадеш приятелства и смяташ ли, че ще успеят да
се запазят за дълги години?
Стефани: Успях да създам няколко добри приятелства и мисля, че макар всеки да поеме по своя
път, ще съумеем да ги запазим.
Иван: Приятелства успях да създам с едни от най-яките хора в класа, но дали ще успеят да се
задържат за дълго време след гимназията мога само да чакам и да видя , защото за да се запазят
трябва много силно постоянство, което след като всеки поеме по своя път става много трудно. И
близостта, и отношенията се губят и в последствие и приятелството!
Йолина: Аз имах няколко приятелства с хора от класа още преди гимназията, но тук те са
затвърдиха и станаха още по-силни. Надявам се и за напред да е така.
Цонко: През годините в ГПЧЕ създадох много нови приятелства и занапред смятам, че ако има
желание да ги запазим, ще открием начин да го направим.

ТАЛАНТЛИВИТЕ ВЪВ ВИПУСК 2014
***
Писна ми да се чувствам зле, да се чувствам
негодна!
Писна ми за всичко все аз да съм виновна..
Писна ми онова измъчващо чувство
и да се смея,и да се усмихвам
да се превръща в изкуство.
Писва ми все едно и също :
да се прибирам вкъщи и пак онова чувство..
да съм виновна за всичко
и нищо да не се случва,
докато жестокият свят гръб ми обръща.
И от никого неразбрана,
и отвсякъде чужда,
писна ми все да се чувствам ненужна!
И решение няма, нито компромис..
омагьосаният кръг на моята орис.
И все да се чудя, и все да се мая:
Какво щеше да стане и това ли е краят?
И все по-виновна и все така се чувствам,
и да се усмихвам и смея се превърна в изкуство.
И сън, и мира, и покой няма,
и често се чудя ..и се мая:
Какво щеше да стане,какво да се случи?
все това чувство на безпомощност ме мъчи.

Радмила

Сутрин се събуждам и трудно приемам,
че това не е сън, а на живота дилема.
Живееш страхотно,прекрасно дори,
събуждаш се и е различно-от това най-много боли.
И пак меланхолия, депресия, вина,
А единствената дума е просто тъга!
Спомени.О, спомени сладки..
Измъчват ме, измъчват, но са те безвъзвратни..
Време минава,а мъката не..
От изправена паднах на колене..
Предавам се вече - безсилна и няма.
Спрях да се моля,
…Спасение-НЯМА!

Александра

Йоана

Представяме ви
Александра и Йоана от 12 б
и Радмила от 12 в
***

Йоана

Историческа съвест, съдба безпощадна,
народ блуден, самосъзнание няма!
Народ, а държава?
Държава май няма!
Тук всеки се бори за себе си
и успява с измама.
Страна прекрасна,
но съдба -ужасна!
Горд народ бяхме,
всичко пропиляхме!
Робство вековно, робски окови
носим отново и във времена нови.
Вериги, окови, а опълченците в гроба
гледат, чудят се защо се повтаря отново.
А Ботев горкият и жалко за Вазов,
не виждат в очите на народа си радост.
Къде са будителите в модерното време?
Живеят те тежко със своето бреме.
Славни времена отдавна забравени,
държавните структури са ограбени..

Радмила

"Къде си вярна, ти любов народна?"
Къде си, Българио, ти наша, изконна?
Майчице мила, виж си децата,
виж им мъката върху лицата.
Живеем като Гаврошовци и друго не знаем,
дали ще се оправим нехаем.
В чужди родини ний емигрираме,
че са по-добре от нас претендираме.
За нас е по-лесно да бягаме,
отколкото родината си да спасяваме.
Избутваме сивите си дни,
гледаме да се справим сами.
Бай Ганьо превърна се в Гаврош,
няма пари, не живее в разкош.
И какво да прави? Да живее със сухар..
народът ни мил, преждевременно остарял.
Живот като в робство, както преди ,
в демокрация привидно, но с робски съдби!

Йоана

Александра

Радмила

предава знанията си на
правещите първи стъпки в
баскетбола. Много от нещата,
на които ме учи- не усвоих, но и
1. От колко време се занимаваш с този спорт?
много научих и може би най2. Какво те мотивира да спортуваш?
важното е - играе се с
3. Какво е твоето най-голямо спортно постижение в
мисъл..ОСНОВАТА НЕ само на
ученическите ти години?
баскетбола, но и на живота.
4. Смяташ ли, че годините ти в училище са те направили по- След първите години в училище,
добър в този спорт?
едно лято реших, че ми се
5. Смяташ ли, че имаш бъдеще в този спорт?
тренира повече и така започнах
в БК Балкан.
играя и така можех да покажа
2. Какво ме мотивира да
повече.
спортувам ли ?! Е, как какво5. Смятам, че имам бъдеще в
спортът е нещо
този спорт.
уникално...уникално
преживяване е всяка
тренировка, всеки поздрав,
всяка победа и дори всяка
загуба. Спортът учи на много
неща, това е което отделя
вниманието ми от лошото, от
тревогите от проблемите- в
залата няма нищо, там е онова
място, където си ти, не сам,
особено ,когато играеш в отбор,
но някак насаме със себе си, със
съзнанието си- свободен. Това е
мотивацията ми да спортувам, в
крайна сметка, кой би се лишил
от такива емоции и чувства,
Ивко Ивков
които буди една зала или едни
12а клас
училищен салон?! През тези
Баскетболист години каквото можах да усвоя
Шампион на България
Елиана
Бояджиева
от играта- направих го... но най(ученически игри 2014)
12а клас
важното беше, че се научих да
баскетболистка
1. Занимавам се с баскетбол от
бъда отборен играч, прекрасно е
12 години.
1. Тренирам баскетбол от 8-ми
да знаеш, че има на кого да
2. Искам да достига нови
клас. Късничко започнах, но
разчиташ , прекрасно е да
върхове— това ме мотивира най това мисля че не ми попречи
знаеш, че можеш да помогнеш!
-много!
напълно да изживея емоциите,
3. Моето най-голямо постижение
3. Най-голямато ми постижение свързани с този спорт. Първо,
в ученическите години беше
бе преди няколко дни. Станахме започнах да тренирам в
четвърто място на
шампиони на България на
училищния отбор, под
републиканското 2013 година в
ученическите игри.
ръководството на господин
Търговише. ПОЗДРАВИ НА
4. Да,смятам. Получавах повече Георги Велчев, човек, който
ЦЕЛИЯ МИ ОТБОР, от тогава
шансове и възможности да
разбира играта и умее да
имаме много спомени заедно.

Ексклузивно БЛИЦ интервю 6 в 1 със
спортните звезди на випуск 2014

4. Определено да...направиха
ме по-добра в този спорт,
научих се да не виня другите,
ако не могат да се справят в
дадена ситуация и да не си
търся оправдание, когато аз
самата не мога да направя
нещо. А и като цяло, с годините
тренировки се усъвършенстваш,
няма как.
5. Бъдеще като професионалист
- определено не. Но бъдеще,
свързано с баскетбола
определено да. Който веднъж е
започнал да тренира- в
училищния слон, залата или
дори на площадката пред къщи,
никога не спира. Човек остава
свързан с отбора, треньора и
изобщо със самата игра..тя
става ако не живот, то поне
много голяма част от него!

години беше когато с моя
клубен отбор победихме отбора
на Монтана, което ни класира за
Републиканско първенство.
4. Да, разбира се, че годините
тук са ми помогнали за подоброто развитие в спорта.
Различно е усещането, когато
не всички състезатели са
тренирали с клубни отбори.
Тогава в теб идва приятното
чувство за отговорност, което те
кара да дадеш всичко от себе
си. Много от моите успехи с
училищния отбор, а също така и
с клубния, дължа на г-жа Йонка
Ценева, която ми беше опора
във всички аспекти през
годините.
5. За да бъда откровен, смятам,
че професионално бъдеще в
този спорт нямам поради
желанието ми да се развивам в
други сфери. Но волейболът
винаги ще е любимият ми спорт
и ще остане в моето сърце.

4.Със сигурност годините
прекарани в това училище са ме
направили по - добър в този
спорт, защото имахме един
страхотен треньор - Йонка
Ценева.
5. Мисля , че имам бъдеще в
този спорт , но вече съм се
ориентирал към други за мен
цели.

Нено Ганчев
12д клас
футболист

1.Занимавам се с футбола от
малък,но не професионално, а
само любителски.
2. Мотивира ме чувството след
тренировка-чувството на
удовлетворение и гордост от
самия себе си.
3. Най-голямото ми спортно
постижение беше когато бях в
Преслав Георгиев
11 клас и с ученическия отбор
12а клас
стигнахме на републиканско
волейболист
състезание и станахме 5-ти в
1. Занимавам се с волейбол от
България.
около 9 години, но по4. Направиха ме по-добър.
Цветозар Личев
професионално тренирам от 4
Нашият всеотдаен и борбен
12а клас
години.
треньор Людмил Павлов ни
волейболист
2. Мотивацията, която се
направи един истински колектив
поражда в мен, когато играя, се 1. Занимавам се с този спорт от и успя да накара всеки да даде
дължи на хората, които са до
както съм в гимназията.
максимума от своите качества и
мен през това време. Също така 2.Може би това, че всеки ден
така се получи страхотен отбор.
правилата на играта сами по
научавам нещо ново и различно. 5. Не смятам че имам
себе си я правят много
3.В 10 клас бяхме на зони по
бъдеще ,защото не се
интелигентна и приятна.
тенис на маса и станахме втори занимавам сериозно и
3. Най-голямото ми волейболно и две години по късно станахме професионално с него.
постижение в ученическите ми
2 на зони по волейбол .

Абитуриентите на “Гимназето”
Любо и Наталия
от 12б...
Не за дълго бяха част от екипа
на “Гимназето”, но толкова
много ще ни липсват! Винаги ще
помним последното коледно
парти, щедрия Дядо Коледа,
китарите, песните и ледения
водопад...
...И работата за училищния
вестник, която, надяваме се, им
носеше удоволствие и
удовлетворение.
От сърце желаем хороскопът на
Наталия да вещае красиво и
безоблачно бъдеще. Нека Любо
продължи да подрежда пъзела
на безбройните си умения и
възможности по най-добрия начин.
И нека съдбата ви позволи да правите това, което обичате!
Бъдете здрави, щастливи и влюбени!
Благодарим ви, приятели!

4. Разбира се! Това ме направи още
по-добър. Дължа много и на
треньора ми в училище, който много
ми помогна да се развия в спорта.
5. “Бъдеще” е силно казано. Късно е
да се стремя към постигането на
нещо сериозно, но като хоби
футбола заема голямо място в
живота ми!

Пламен Василев
12е клас
футболист

1.От малък играя футбол... От както
се помня.
Антоанета Христова
2. Мотивира ме това, че просто
12в клас
обичам спорта - той ми е като хоби.
Първата футболистка в
Осъзнал съм, че без него не мога.
отбор на ГПЧЕ отбелязала
3. Миналата година с футболния
гол в официален мач
отбор на ГПЧЕ се класирахме на
републиканско първенство и
завършихме 5-ти. Това е най1. Ти оставаш завинаги в
голямото постижение в живота ми!
историята на ГПЧЕ, като

първото момиче вкарало гол на
УКТЦ! Разкажи ни нещо за онзи
миг – как го преживя, какво си
спомняш?
Беше наистина неописуемо! Всичко
стана толкова бързо! Вкарах гол,
всички тичаха радостни към мен и
ме поздравяваха. Няма да забравя
думите на едно момче, което каза,
че повече няма да играе футбол.
Беше страхотно да съм център на
такова голямо внимание!
2. Как те прие треньора и
отбора на ГПЧЕ?
Всички ме приеха много добре.
Треньора ми отделяше много
внинамание за да ме научи на
основни неща във футбола за да
успея да вкарам гол на УКТЦ.
Когато го направих той наистина
остана без думи, а радостта в очите
му беше огромна!
3. Как ти се отрази
популярността, която доби
тогава?
Добре.
4. Възнамеряваш ли и в бъдеще
да се занимаваш с футбол?
Не, не мисля. Просто исках да
опитам какво е и дали ще се справя
с този спорт... Е явно се справих :D
5. Пожелай нещо на отбора?
Пожелавам на отбора всичко найхубаво и много победи занапред!
Нека да дават всичко от себе си и
ще успеят!

