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Пролетта - най-благоприятният сезон за всички заклети
(и не чак толкова) спортисти. Докато за едните хубавото
време означава по-приятни тренировки на открито, за другите
хубавото време е индикатор за наближаващото лято и
напомняне, че трябва да се отърват от коледния целулит.
Не е тайна, че тази пролет бе една от най благоприятните за всички спортни натури от в нашето
училище. Футболният ни отбор стана първенец първо на
Софийска област, а след това и на цяла Югозападна България.
Предстои им да премерят сили на републиканското
първенство идния месец. Стискаме им палци! На едно друго
състезание - зоналното по баскетбол за девойки,
баскетболният ни отбор пребори момичетата от Благоевград и
Перник и достойно се прибраха с купа в Правец. Няма как и да
не се отбележат победите на невероятната шахматистка
Мария Васова от 9 а клас, както и възходът на Таекуон -До –
състезателите –
Боян от 11 б, Цветомир от 12 д и националната
състезателка Вяра от 9 д.
Накратко, изминалият месец беше силен за нашата
гимназия, донесе на учениците и техните учители много
гордост. Гепечари показаха, че могат, а благоприятната
пролет тепърва започва....
Аз мога да кажа само едно - Късмет и към върха!

Василена 12 д

Гимназето
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Клуб “ Беседи на чужди езици”
Име на клуба: ―Беседи на
чужди езици”
Ръководител: Виолета Гечева
Брой членове: 15
Дейност:
Участниците в
проекта придобиват умения да
конструират и провеждат
беседи на немски език.

Какво Ви подтикна да създадете
клуба?
Необходимо е младите хора да
имат знания за българските
забележителности и обичаи. В
проекта успяхме да съчетаем
дейността си с пристигането на
гостите ни от партньорското училище
в Германия. Участниците от клуба ще
поднесат на германците
възможността да се запознаят с
българската кулутура по интересен
начин.

Вие сте преподавател по
немски и очаквано беседите,
които провеждате са на немски. А
на каква тематика са те?
Това са беседи, разказващи
на чужденците за нашите традиции,
обичаи, исторически и природни
забележителности. Типични неща,
представящи България пред света
по уникален начин.
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Какви са бъдещите събития,
които очакват клуба Ви?
Най-голямото събитие за нас
предстои. Всъщност това бе и
основната цел при създаването на
проекта. В седмицата преди
Великден пристигат гости от
партньорското ни училище в Бад
Либенщайн. Тогава участниците от
клуба ще имат голямо поле за
изява. В актовата зала на
училището ни ще се презентират
българските обичаи по атрактивен
начин и ще се проведе виртуална
екскурзия из България.
Предизвикателство за нашите
участници ще бъде по време на
реалните пътувания из България.
Тогава те ще трябва да се въплатят
в ролята на истински екскурзоводи и
ще изнасят беседи на немски език,
нагласявайки ги специфично спрямо
духа и разположението на
автентичните забележителности

Адела - 9 д
Име: Ателие “Аз представям”
Ръководител: Мариета
Парийска
Брой членове: 11
Дейност: Изготвяне и
представяне на мултимедийни
презентации и клипчета.

Каква дейност извършвате във
вашия клуб?
Проучваме и подготвяме
материали по дадена тема,
изработваме презентации, клипчета и
помощни средства, свързани с
тяхното представяне - листовки,
брошури и т.н.
Смятате ли, че знанията,
натрупани от вашите възпитаници
ще бъдат полезни за тях в
бъдеще ?
Уменията, които участниците
придобиват по време на работата ни,
ще им бъдат полезни без значение в
коя област ще се реализират.
Сигурно, поне веднъж в живота, ще
им се наложи да представят себе си
или работата си пред публика и
наученото ще им послужи.

Ателие “Аз представям”
Как се представят
участниците в него?
Справят се добре, научиха нови
неща, по-уверени са при
представяне пред публика.
Ще имате ли представителна
изява, в която участниците в
клуба ще покажат наученото?
Досега имахме две прояви: за
01.XII - Световния ден за борба със
СПИН бяхме изработили
презентация, информационна
листовка за болестта и начините за
предпазване и раздадохме
презервативи, чиято декоративна
опаковка изработихме в клуба.
Втората ни изява беше свързана с
темата "Институции на ЕС".
Посетихме представителството на
ЕК в София, изработихме
презентация на тази тема и
интерактивна игра "Познаваш ли
столиците на ЕС". При
представянето ни играта предизвика
голям интерес. Имаме още една
представителна изява в средата на
месец май.

Какво ви мотивира, за да го
създадете?
Всяка година по информационни
технологии наблюдавам
представянията на проектите на
учениците. Проблемите са свързани
повече със самото представяне,
отколкото с изработването на файла.
Това ме подтикна да избера тази
тема за работа по проект "УСПЕХ".
Освен това смятам, че е необходимо
учениците да се на учат да работят в
екип. Дейността в нашия клуб е
добър пример за това.

Борис - 10 а

Гимназето
Име на клуба: Футбол
Ръководител: Людмил Павлов
Брой членове: 15
Дейност: Участие във
вътрешно-училищен турнир и
Държавни ученически игри

От колко момчета се състои
отборът?
Тренировките се посещават от
много момчета. Учениците
определено проявяват интерес, но
ядрото на отбора и момчетата, с
които работя по проект „УСПЕХ―, са
15 човека.

Име на клуба: „Археология”
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Клуб “Футбол”
Кога се провеждат тренировките?
По график два пъти седмично,
но сега, след като продължихме
напред в ученическите игри,
провеждането на тренировките
подлежи на изменения. Наложи се
да изиграем допълнителни няколко
контроли. Предстои да се проведе
вътрешният футболен турнир
„Алеко―, който най-вероятно ще се
състои през месец май.
Вие сте училищен психолог
и същевременно треньор на
училищния футболен отбор. Има
ли психология във футбола?
Да, определено! С едно
изречение в никакъв случай не мога
да отговоря, тъй като може да се
напише цяла книга на тема
„Психология във футбола―.
Футболът ли е темата, на
която най-много обичате да
говорите?
Футболът е темата, на която
най-често говоря. Обичам да
разговарям за футбол, особено с
човек, от когото мога да науча нещо.

Кой е най-полезният играч в
отбора?
Футболът не е индивидуален,
а колективен спорт, така че всеки
един е много важен за отбора. Ако
говорим за профила на полезния
играч, той трябва на първо място да
е дисциплиниран и в добра спортна
форма. Също така трябва да е
мотивиран, но това до голяма стерен
зависи от треньора.
Трудно ли се работи с толкова
момчета?
Ако си авторитет пред тях – не.
Какво значи отборът за Вас?
Отборът за мен е нещо много
специално, на което много държа.
Вече трета година работя с тези
момчета и смея да кажа, че сме
изградили един страхотен колектив.
До сега те постигнаха много. Има
още към какво да се стремят и аз
вярвам, че ще успеят!

Монка - 12 а

Клуб “Археология”

Ръководител: Гетко Гечев
Брой членове:12
Дейност: Запознаване с
археологическата наука и
участие в археологически
разкопки
Любопитно ни е дали
наистина членовете на клуба Ви че
могат да присъстват, а може би и
участват в археологически
разкопки?
През месец юли ни предстои
участие в археологическите разкопки
на средновековната крепост „Голям
Боровец‖. Необходимите инструменти
вече са закупени. По време на
разкопките учениците ще придобият
умения и за работа с прецизна
техника като металотърсачи,
геодезически уреди и пр. .
А следва ли да презентирате
откритията публично?
След разкопките ще
представим всичко, открито от нас,
във временна изложба в Исторически
музей, град Правец.

Защо решихте да създадете
точно клуб по археология?
Археологията е помощна наука
и може би най-важната за
изясняване на историческото
минало на човешката цивилизация.
Да се занимаваш с археология и да
участваш в археологически
разкопки си е голяма тръпка.
Участниците се чувстват като
истински изследователи и
откриватели. Постоянно си в
очакване нещо да звънне под
кирката. Просто не знаеш я кой
момент ще ти се усмихне късметът.
Трябва ли учениците,
участници в клуба Ви, да
притежават специални качества?
Не непременно! Хубаво е е
групата да има поне един добър
художник, защото на всеки открит
предмет, дори и най-малкото
керамично парче, се прави
графична рисунка. В групата имаме
много добър художник.
Археологическите рисунки не са
тежка работа и не изискват много
прецизност.

Какви дейности ви предстоят
освен археологическите разкопки?
Предстои ни едно теренно
обхождане (участниците се движат
във колона в изорана местност и
гледат какво са изхвърлили
тракторите след изораването – така
се откриват местоположения на
древни селища). След това ни
предстоят посещения на три
исторически музея във Велико
Търново, София и Враца.

Маги - 10 д

Гимназето
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Клуб “Здравословно хранене”
Име на клуба:
Здравословно
хранене
Ръководител:Мариана
Николова
Брой членове: 15
Основни дейности:
Готварство, сервиране,
изучаване на теория по
здравословно хранене, болести
и разстройства на храненето

Как и кога решихте да се
заемете с организирането на клуба?
След като терминът „здравословно
хранене‖ доби такава голяма
популярност, сметнах че основите на
този вид знание трябва да бъдат
положени още в училище.
Кое е любимото ястие на
членовете на Вашия клуб? А
Вашето?
Любимото ястие на децата е
мусака... въпреки, че не е толкова
здравословна. А аз нямам любимо
ястие. Всяко има свой собствен вкус
и ми е любимо по своему.
Разкажете забавна случка от
клуба.
Такива има много. Но една е по
-специална, защото ми се случва
два пъти. Първият път беше със
сегашния 12е клас, а втория – с
децата от клуба.

Клуб Ателие “ИТ работилница”
Име на клуба Ателие „ИТ
работилница”
Ръководител: Павлина Радева
Брой членове: 10
Дейност:
Дейността на
aтелие „ИТ работилница” е
насочена към техническото
поддържане на Web-сайта на
гимназията. Наред с това
осигуряваме технически
изявите на другите клубове.

Как възникна идеята за
създаване на ателието Ви?
Създаването на ателие „ИТ
работилница‖ е провокирано от
необходимостта да се създаде и
поддържа Web-сайта на гимназията.
Участниците в ателието прилагат на
практика и задълбочават дигиталните
си уменията за работа в интернет
среда.
Как протичат занатията Ви?
Обработваме снимки за сайта, като
едновременно разучаваме
възможностите на MSOfficePictureManager (програма от MSOffice-пакета
предназначена за редактиране на
графични документи). „Ветераните‖,
Митко от 12а и Ангел от 12в ни
запознават с най-новите възможности
за отстраняване на софтуерни
проблеми и за оптимизиране на
компютърните системи.

4

Трябваше да направим ябълков
щрудел. Бяхме направили плънката
от ябълки, канела и захар и реших
да опитам дали не трябва да се
добави още нещо. Още с
опитването установих, че вместо
захар сме сложили сол на ябълките.
След много смях изхвърлихме
нашата плънка и се наложи да
направим нова. Втория път обаче
опитахме захарта предварително.
Какво винаги Ви се е искало
да сготвите, а все още не сте
успели?
Пишмане. Много е вкусно, но е
много трудно за направа.
Какво ще пожелаете на
учениците си?
Клубът работи към проект
У.С.П.Е.Х., така че какво друго мога
да им пожелая? Успех! Успех във
всяко едно начинание!

Ива и Сияна 12 е

Представителната ни изява
беше през януари – семинар на тема
„Писане в Web” с гост лектор г-жа
Маринка Иванова, преподавател по
български език и литература.
Семинарът беше в две части:
презентация на лектора за
структурата на Web-новините и
практикум – писане на Webматериал на актуална тема.
Доволна ли сте от
резултатите на групата си?
Разбира се. В процеса на
изучаване на програмите от MSOffice
-пакета, изработихне календари,
проектирахме лого на aтелие „ИТ
работилница‖ и на клуб
„Фотография‖. Книгоразделителите
за Световния деня на водата – 22
март, също са изцяло наше дело
(проектиране и изработка).
Това което ни предстои в
началото на май, е представяне на
сайта на гимназията. Да си
пожелаем успех.

Гимназето

Бр. 7 / 2013

Да пишеш за нещо
любимо е трудно, да не кажа
невъзможно. Ти искаш да го
възхвалиш, да го издигнеш над
всичко останало, но нищо не е
перфектно, нали?
Така започвам тази
малка статия посветена на
поредицата книги, кръстена
"Вещерът" от полското ѝ
сътворителче. Сътворителче е
неточен термин, като се
сметне, че същият този
(Анджей Сапковски) вече е на
64 години, ама нищо. Да караме
по същество: във "Вещерът" не
става въпрос за сбабичосало
старче с островърха шапка,
гърбав нос и тежък
ревматизъм, вещерът е нещо
друго. Той е наемник, вечно
бродещ из света, търсещ
работа. Но той не е какъвто и
да е наемник. Гореспоменатият
си изкарва хляба с посичане на
гадовете, родени от мрака.
Върколаци, вампири (Едуард
Кълън, пази се, гад мръсна),
стриги, мантикори и т.н.
Въпросният вещер,
обаче, не е единствен по рода
си, има и други. Но точно този,
Гералт от Ривия, познат още
като Белият вълк заради цвета
на косата си (ще ви подскажа: не е зелена), е в центъра
на тази сага. Историята следва Гералт в най-различните
му приключения, често пъти породени от чувството му за
морал, което за негово съжаление не води до нищо
добро. Разбирате ли, хората много не харесват
вещерите, защото те... ами не са точно хора. След найразлични изпитания и мутации, тези същества, в своя
средновековен свят, са гледани като напаст, въпреки
фактът, че всъщност пазят хората от какви ли не
гадости.
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ВЕЩЕРЪТ

Но защо пък да прочетете точно
тези книги? Защо да четете за
един белокос убиец на
чудовища? Може би защото вече
живеем в общество, където
различното почти не съществува.
Никой не поема рискове, всички
карат по една и съща стара
формула. Ако е фентъзи - ще
копираме Толкин. Вярно, някои
хора се опитват да направят
нещо различно. Но понякога
ефектът е безобразен
(обръщаме се към създателката
на гореспоменатия вампир).
Светът, в който Гералт
живее, е мрачен и ужасяващ.
Границите между доброто и
злото са размити до такава
степен, че понякога чудовищата,
които Гералт е изпратен да убие,
са по-малко чудовищни от
хората, които са го наели.
Политически интриги
съществуват навсякъде, с
предателства и преврати
навсякъде. Елфите и
джуджетата, представени като
прекрасни и възвишени в
Толкиновите творби и безброй
други фентъзита тук са пасмина,
живееща в гета, поробени от
хората. Тези, които не избират,
този път пък са част от кръвожадните "Катерици", които
живеят с една единствена фраза - "Крал или просяк,
каква е разликата? Един човек по-малко."
Всичко това изгражда представа за един свят,
доста близък до нашия (с изключение на всичките
фентъзи елементи, естествено). Свят, в който нищо не е
черно и бяло.
Има само избори и последствия.

Лъчо 12 д

ВЯТЪРЪТ
*****
Духа вятърът, седят си хората.
Гледат в нищото и мислят си:
Дали пък тази буря носи им
промяната
Или точно тя ще ги погуби...
Взират се в небето, мрачното
И чудят се защо ли то тъгува.
Защо на тях си го изкарв,
Някъде те ли съгрешиха?

И ето, че изгрява слънцето.
И хората разбират, прави са.
Когат` човек прозре реалното,
Тогава бива той задоволен.

Цветята тъй омайни
Канят те в поля безкрайни
В кът светъл остани
Всичко живо поздрави.

Вятърът тъй лек
Подканва те със своя ек
Високо да летиш
В небето да се извисиш

И от този ден те знаят.
Че когат` се развилнее бурята,
Ще трябва те да седнат и да се
замислят
Кой, кога, къде е съгрешил.

Ручеите незнайни
ти разкриват своите тайни.
Приказни и чудни
Ромолят все тъй нехайни

Сега земята погледни!
Най- красивото видение.
веднага ще те плени
с силата на своето сияние.

Ферея

Светимир - 12 д
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1 АПРИЛ - ДЕН НА ЛЪЖАТА !!!
Когато планирахме този брой на “Гимназето”, Първи април почукваше на вратата ни. И макар че
отмина, може би ще ви е интересно да научите нещо повече за корените на шегаджийския ден,
а и също дали си признахме че сме влезли в ролята на шарани :)
Хора, днес на всички ви е
позволено да лъжете и да се
шегувате, но внимавайте да не
обидите някого с шегите си !
Отдайте се на
удоволствието поне на този ден
1 Април—Ден на шегата и
лъжата. Смехорийки и шегички
ще се носят из въздуха днес,
всичко ще бъде приказно и найвече всички ще се забавляват и
ще мислят с каква лъжа да
излъжат приятелите си и мама и
таткoJ.
А тези от вас, които не
искат да лъжат, могат само да
внимават да не бъдат излъгани,
но си струва да опитате, дори и
да не успеете. А сега да ви
разкажа и малко от историята на
този древен празник.
Денят на шегата се празнува в различни страни по
света на 1 април всяка година.Този ден не е официален
празник, но е спечелил голяма популярност навсякъде,
където хората си разказват забавни истории и
небивалици .Празникът идва от древения Рим, където в
средата на февруари (а не в началото на април)
празнували празника на Глупците. Има и една друга
версия, според която дължим този празник на
неаполитанския крал Монетерей , комуто поднесли по
случай спирането на едно земетресение риба. След
година владетелят поискал точно същата риба .Такава
обаче не намерили и готвачът приготвил друга, която
много приличала на предишната.

И макар че кралят познал
подмяната, той не се
разгневил, а дори се
развеселил.
Оттогава станали обичайни
шегите и лъжите на 1-ви
април.
Голямо впечатление
ми направи това как се
празнува 1 април в Англия,
мисля и че на вас ще ви
хареса да разберете малко
за английския обичай.
В Англия 1 април е Ден на
всички глупци. От полунощ
до 12 часа на обяд на 1
април всеки можел да се
шегува, надсмива,
разиграва своите приятели
и познати.Този, който се
хване на въдицата,
посрещали със смях и
викове: ‖Априлски глупак‖!
Една от най-големите първоаприлски лъжи, за
която още се помни, станала в Лондон през 1860 г., е
когато няколко стотици английски джентълмени и
лейдита получили покани да отидат на „ежегодната
тържествена церемония по измиването на белите
лъвове, която ще се състои в Тауър в 11 часа сутринта
на 1 април‖.
Не спирайте да се шегувате и през останалите дни
от годината, но бъдете най-добрите лъжци точно на този
ден 1 април, не жалете сили и шеги, а продължавайте да
измисляте нови и нови лъжи, за да можете да накарате
майка ви или баща ви да изскочи от леглото на първи
април, както аз направих.

Рая 9 а

НАШАТА АНКЕТА—ИЗЛЪГАХТЕ ИЛИ БЯХТЕ ИЗЛЪГАН НА 1 АПРИЛ?
Здравейте отново и от мен,
А какви са били реакциите им?
може би за последен път!
Какви ли не! Като се започне от
Този път решихме да ви попитаме
чувството, че си пълна балама,
за разни работи свързани с нашия
минем през малко приятелски бой и
любим първи април. Обичате го
се стигне чак до безспирен смях в
нали? Мислех си, че отговорът на
продължение на цял час.
този въпрос е ясен, но останах
Надявам се да ви е било
доста учуден, след като обиколих
интересно, а сега може да вдигнете
няколко класни стаи. Оказа се че
поглед към дъската, защото
само една малка част от нас е
лебедчетата в дневника обикновено
„уважила‖ този празник с някоя и
не са първоаприлска лъжа.
друга хубава лъжа. Като жертви са
се изявили приятели, гаджети и естествено родителите.
Всъщност някои хора са поздравили дори учителите си по ПП: Дяволчето да погледне на стр. 5
повода. Интересното е, че „пострадалите‖ в нашето
училище са повече от отпразнувалите 1-ви април.
Светимир –12 д
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ВЕЛИКДЕН

Наближава най-светлият християнски
празник – Великден.
Малко са младите хора, които знаят
достатъчно за традициите и вярванията,
свързани с този празник. Затова „Гимназето”
ще се опита да ви въведе в духа на
празника, като проследи развитието му,
започвайки от седмицата преди деня на
Възкресението.
Тя се нарича Страстната седмица или
Велика неделя (само да поясним: „страстна”
произлиза от „страдание”, не от „страст”).
През нея се почитат мъченията и
страданията на Иисус Христос.
В понеделник и вторник, дните, в
които Христос е бил подложен на гонения от
фарисеите, завършва голямото великденско
чистене на дома и той се подрежда
празнично.
Велика сряда. Камбаните на черквата
бият бавно. В този ден юдейските властници
подкупили Юда, един от учениците на
Христос с трийсет сребърника и той се
съгласил да предаде учителя си. Заради
това предателство силно вярващите
християни постят през почти всички среди от
годината.
Велики четвъртък. През този ден
започват специалните великденски служби.
Това е денят на молитвата в Гетсиманската
градина, денят на Тайната вечеря на Иисус
Христос с неговите ученици, между които и
Юда, който с целувка предава учителя си.
На Велики четвъртък хората отиват семейно
на черква и слушат текстове от
Дванадесетте евангелия. Изнася се кръстът
от олтара, което символизира носенето му
към Голгота. В четвъртък рано сутринта
преди изгрев слънце започва боядисването
на яйцата. Първото яйце винаги се оцветява
в червено и с още топлата му боя се прави
кръстен знак върху челата на децата. Това
яйце се слага пред домашната икона или
при чеиза на момата за здраве и
благоденствие, или се заравя сред нивата,
за да пази от градушка.

Чупи се на Велики четвъртък
следващата година и по това какво има в
него, се гадае – ако е пълно, къщата ще е
пълна, ако е кухо – лошо е.
Разпети петък. Започват страданията
на Иисус, пътят към Голгота, разпъването му
и срещата със смъртта. Велики петък е ден, в
който от олтара се изнася плащаницата –
символ на погребалния покров. Разпятието е
поставено на масата, под която за здраве и
благоденствие минават богомолците.
Вечерта по време на богослужението с
плащаницата се обикаля около храма в
траурно шествие и така символично се
извършва погребението на Иисус Христос. На
Разпети петък и в събота до обяд не се яде
нищо. Не се говори високо, не се спори. Ден,
подходящ хората да помислят за своите
виновни постъпки, да осмислят отношението
си към близки и приятели. Ден за душевно
пречистване, за равносметка, за почтеност и
добронамереност.
Велика събота. Сутринта е последната
служба от Великия пост. Вечерта се ходи на
черква в нови дрехи. Тази служба се нарича
Пасхална полунощна и започва в 23 часа.
Свещениците, облечени в светли одежди,
запалват свещи и заедно с богомолците
излизат от храма. Образува се литийно
шествие. В полунощ водещият службата
свещеник трикратно възвестява
Възкресението с думите „Христос Возкресе!”,
а богомолците отговарят „Во истина
Возкресе!”. Запалената в черквата свещ се
носи в къщи и там хората се чукат с
боядисаните яйца и се хапва козунак.
Възкресение Христово. Великден.
Празник на празниците. На сутрешната
служба всички са облечени празнично.
Разказва се как жените, понесли миро, отшли
на гроба на Иисус Христос и видели, че
надгробният камък е отместен. Входът бил
открит и там стоял ангел, който им съобщил,
че Божият син е възкръснал. Възкресението
на Христос е завършек и осмисляне на
неговото дело на земята.

Християнският обичай да се
поднасят боядисани яйца на Великден е
получил своето начало от св. Мария
Магдалина. Според преданието тя, като
дошла в Рим, явила се пред император
Тиберий, подала му червено яйце и
казала: „Христос Возкресе!”. По този
начин обявила своята вяра. В друга
легенда се разказва, че след смъртта на
Христос седем юдеи се събрали на пир.
На масата била сложена печена кокошка
и твърдо сварени яйца. По време на
гощавката един от юдеите казал, че
Христос ще възкръсне на третия ден.
Стопанинът възразил: „Когато
кокошката на масата оживее, а яйцата
станат червени, тогава ще възкръсне и
той!”. В същия миг яйцата променили
цвета си, а кокошката оживяла.

Семействата се събират на добре
подредена трапеза, в центъра на която са
шарените яйца, козунакът, печеното агнешко
месо и виното. Тези храни се слагат в памет
на саможертвата на Христос. Това е денят на
големия празник.
Екипът на „Гимназето” ви желае
приятни Великденски празници!
Изпалзвани са материали от книгата:
Нихело Немо. Празниците. Илюстрована
история на дните.
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Белфаст, Северна Ирландия студен вятър и топли хора
Помолихме г-жа Стоянка Димитрова да ни разкаже за престоя си в
Ирландия и тя се съгласи да ни направи съпричастни на
преживяванията и впечатленията си от една страна,
която много от нас мечтаят да посетят
Огромните хангари на съседния
Музей на транспорта пък бяха
изпълнени с всевъзможни возила - от
луксозен файтон, през разнообразни
локомотиви и вагони, двуетажни
старинни автобуси до очарователни
ретро коли и мотоциклети.

Пътувах в Северна Ирландия
като участник в Европейската
Програма „Учене през целия живот‖ за
обучение на учители. Когато тръгвах
за Белфаст, нарочно не направих
проучване за Ирландия – обичам да
откривам нови места. Затова
студеният вятър, който превръщаше
април в януари, ме изненада
неприятно. Това обаче беше
единствената неприятна изненада.
Приемното ми семейство ме
посрещна топло и радушно и през
целия ми двуседмичен престой
получавах питателна храна, удобна
топла стая, ценни упътвания и съвети
и всичката свобода, от която се
нуждаех.
Обучителният процес се
осъществяваше в една от залите на
най-големия музей в града. Музеят
Алстър е уникално място, с безброй
експонати и картини, посещавано
ежедневно от стотици хора,
мнозинството от които – млади хора и
деца, съпровождани от своите
родители.
В един от свободните дни
нашата група беше на посещение в
Народния музей на Алстър на открито
– градче, възпроизвеждащо живота в
района през 1910г със старите къщи,
училище, банка, поща, работилници,
фотографско студио и какво ли още
не, а извън него – действащи ферми,
мандри, пасища. Чувствах се като
пристигнала в миналото с машината
на времето.

Музеят на транспорта
Най-новият музей на Белфаст,
открит едва миналата година, е
музеят на ―Титаник‖. Ненадминатият
шедьовър на корабостроенето е бил
построен именно в
корабостроителницата на Белфаст,
най-добрата в света тогава. Деветте
зали на 5 етажа показват както
строителството на кораба, така и
гибелта му, използвайки триизмерно
кино и холограми.
Белфаст изобилства от
старинни викториански сгради в
отлично състояние. Несъмнено найкрасивата от тях според мен беше
сградата на градския парламент.
Разведоха ни навсякъде в нея,
разказаха ни историята на сградата,
как функционира кметството,
наслаждавахме се на интериора –
луксозно и богато украсен, но изящен
и стилен, позволиха ни да се снимаме
дори в креслото на кмета! Но това,
което ме впечатли, най-много беше
огромната банкетна зала – найкрасивата от всички, с прилежаща към
нея голяма кухня. Единственото
приложение на тази зала, каза
екскурзоводът ни, е за
благотворителни събития.

Градският парламент
Когато говорим за Белфаст, не
може да не се споменат огромните
стенописи в работническите квартали
на града, отразяващи дългата история
на спорове и размирици, довели
нееднократно до военни сблъсъци и
смърт на много хора. Северна
Ирландия е част от Обединеното
кралство на Великобритания, но в нея
живеят и много ирландци, които биха
предпочели страната да се върне на
Ирландия. Белфаст живее в мир само
от 15 години. Стената на Мира още
стои като зловещ паметник на
времената на стълкновения и смърт.
Въпреки това, хората с които
разговарях, не бяха нито мрачни, нито
нещастни, с неустоимо чувство за
хумор и приветлива усмивка.
И естествено, баровете и
клубовете на Белфаст, традиционните
―pubs‖ - местата с неповторима
атмосфера, основани преди повече от
век, внимателно декорирани с много
стил и дух, местата, където се
събират приятели след края на
работния ден, за да разговарят с чаша
пенлива Guinness в ръка, слушайки
традиционна ирландска музика,
изпълнявана предимно от младежи.
Ведри и усмихнати хора, които винаги
са готови да те разсмеят или да ти
помогнат.

С. Димитрова

Ирландски пъб
“Пътешественик” продължава на стр. 9
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Екипът на “Гимназето” се присъединява към поздравленията за г-жа СОНЯ ВАСИЛЕВА!
От сърце й желаем нови успехи и признание!
На 12 април в град Сливен на
националното състезание по химия се състоя
церемония по връчване на награди на учители
по химия.
От международната фондация „Св.Св.
Кирил и Методий” бе присъдена награда на гжа Соня Василева за принос в създаването на
най-подходяща учебна среда за обучението по
химия,от акад. Петър Кендеров.

А от страна на Съюза на химиците в
България й бе връчена грамота за участие в
Националния конкурс за наградите за
учители по химия на Международната
фондация „Св.Св. Кирил и Методий” за 2013
г. за изключителни постижения при
откриването и развитието на млади таланти
в областта на химията от проф.д.х.н
В.Бешков.

Рая—9 а

Симеон от 10 е и „ПРОтегни ръка”
Всички си
спомняме с
хубаво чувство
за гостуването
на „Малкият
принц” на
училищната
сцена през
февруари.
Спектакълът бе
дело на
младите
ентусиасти от
пътуващия
театър на

Прокредитбанк и във връзка с инициативата
им „ПРОтегни ръка”.
Тяхната благотворителна дейност
продължава и при едно набиране на
средства се оказва, че дарител със сумата
от 10 лева е Симеон от 10 е клас.
Всички знаем, че самият той има
нужда от грижи и помощ и затова
съпричастността му е толкова ценна и
важна. Постъпката му трогнала служителите
в банката. Има традиция да бъде пускана по
имейл до всички чиновници и управители на
банката Добрата новина на седмицата. В
началото на месеца била разказана
историята на Мони.

Последвала покана до него да ги
посети. С Мони е разговарял г-н Петър
Славов, Председател на Управителния
съвет и Изпълнителен директор на
Прокредитбанк, поканен е на обяд,
подарени са му сувенири с логото на
банката. Новите приятели на Мони се
ангажират и занапред да му помагат, когато
има нужда.
А за всички нас остава поуката от
постъпката на Мони и възможността да
помислим колко често отваряме сърцето си
за добрината и състраданието.
Гимназето

Нашата екскурзия

Тази година моята ваканция, както и
ваканцията на някои други ученици от ГПЧЕ
„Алеко Константинов‟, не беше обикновена
пролетна ваканция. Вместо да се излежаваме
в къщи в продължение на десет дни, ние
заедно с г-жа Мария Николова предприехме
едно незабравимо пътуване до един от найкрасивите градове в целия свят, а именно
Париж. Освен този незабравим град на
любовта, ние обиколихме много други градове
в Италия, Австрия, Германия и Швейцария,
усетихме атмосферата на всеки един от тях,
научихме много нови неща и срещнахме нови
хора, които ще помним цял живот.

Там ние видяхме уникални гледки,
които могат да се видят веднъж в живота.
Въпреки всичко това, което видяхме там,
единствено Париж успя да ни накара да се
почувстваме наистина щастливи, че сме
предприели това дълго пътуване, осмисли
всичките ни мечти и дори надхвърли нашите
очаквания. Цялата атмосфера на този град
ни изуми - внушителните сгради, красивите
мостове, музеи, арки и не на последно място
Айфеловата кула. Макар и след дълго
чакане, ние успяхме да се качим до върха и
видяхме целия Париж в цялата му красота.
Посетихме и парижкия „Дисниленд”, където
срещнахме много приказни герои от нашето
детство, качихме се на почти всички
атракции там и прекарахме един чудесен
ден, изпълнен с много забавление.
Така бързо и неусетно минаха
десетте дни от нашата екскурзия. Много
тежко ни беше последния ден, когато
трябаше да си ходим и да останем само със
спомените от това невероятно пътуване.

От една страна всички искахме да се
приберем в България, да видим родителите
и приятелите си, да си хапнем от любимите
ни домашно приготвени ястия. Но от друга
страна не искахме това пътуване никога да
свършва.
Въпреки всичко ние се прибрахме
щастливи и вече очакващи следващото
пътуване.

Цвети - 10 а

Футболният отбор на ГПЧЕ - с най-доброто представяне в историята си –
класира се на републиканско първенство!

След като футболният отбор на ГПЧЕ
направи първата успешна крачка на
ученическите игри, се представи отлично и на
областния етап, като стана областен първенец
на Софийска област. До този момент това се
бе случвало само веднъж - през 2008 година.
Областните игри се проведоха в гр. Елин
Пелин. Още в първия си мач ГПЧЕ срещна
отбора домакин – СОУ „Васил Левски“ гр. Елин
Пелин. След добро взаимодействие между
Пламен Пачов и Момчил Матеев, резултатът
бе открит -1:0 за ГПЧЕ! Голът на Момчил бе
достатъчен, за да класира гепечарите на
финала. Там нашите момчета се изправиха
срещу СОУ - гр. Самоков. През целия мач
отбора на ГПЧЕ доминираше, но срещна
сериозна трудност при реализирането на
голове. Все пак, в самия край на мача, отново
в герой за момчетата от Правец се превърна
Момчил Матеев. Така гепечарите спечелиха с
минималното 1:0, но достатъчно за титлата
„Областен първенец“. Нашите момчета бяха
наградени лично от футболния национал
Александър Тонев.
След като ГПЧЕ стана областен
първенец на Софийска област, се класира на
по-горен етап от ученическите игри –
Зоналния кръг. В тази фаза сили мерят
всички областни първенци от Югозападна
България – най-силните отбори от Пернишка,
Благоевградска, Пазарджишка и
Кюстендилска област. Зоналните игри се
проведоха в гр. Етрополе на 10 април. В този
ден гепечари можеха да се похвалят с
късмет. Паднаха се в групата, в която
трябваше да бъдат поставени два отбора, а
не в тази с три. В група „А“ попаднаха
училищата от Кюстендил, Благоевград и
Радомир. В група „Б“ - отборът на ГПЧЕ - гр.
Правец и СПТУ - гр. Пазарджик. В
единствения мач, който гепечари трябваше
да изиграят преди финала, влязоха
изключително мотивирани и амбицирани да
постигнат победа.

В 7-мата минута Пламен Пачов откри
резултата за ГПЧЕ, но за сметка на тежка
контузия, която го извади от участие в
турнира. Загубата на ключовия играч в
състава стъписа отбора и в играта им се
наблюдаваше изнервеност. Вследствие на
колективни грешки отборът допусна бърз
обрат – 2:1 за училището от Пазарджик. Така
завърши първото полувреме. През втората
част гепечари отново се хвърлиха, уверени в
успеха си, и щурмуваха противниковата
врата. Мощният натиск даде резултат и
таранът на отбора, Момчил Матеев, изравни
резултата. Така настъпи и най-интересната
част от срещата. Двата отбора започнаха с
непрестанни атаки и положенията се редяха
ту пред едната врата, ту пред другата. За
съжаление 3 минути преди края, след мощен
шут, топката срещна десния стълб на вратата
на гепечари и неспасяемо се спря в мрежата
им. Пазарджиклии добавиха още един гол в
актива си – 3:2. ГПЧЕ загуби мача.

Минути след последния съдийски
сигнал се случи нещо, което за жалост рядко
виждаме по родните терени и особено на
ученическите игри. Треньорът на учениците от
Пазарджик отиде при Людмил Павлов и му
стисна ръката с думите „Ние нямаме право да
продължим. Всичките ми 11 състезатели са
картотекирани и участват в държавно
първенство. Вие печелите служебно. Доведох
момчетата на екскурзия, без да гоним
класиране. Вие имате страхотен училищен
отбор! Успех на финала!“.
Голям спортсменски жест! В уточнение за
читателите ни ще поясним, че в един
ученически отбор нямат право да участват
повече от двама картотекирани състезатели по
съответния вид спорт.
Ако в група „Б“ - тази на ГПЧЕ
спортсменството стоеше над всичко, то в
група „А“ още в самото начало на игрите
беше загубен добрият тон. След няколко
мача между трите отбора, дъжд от голове,
караници между ръководителите и подадени
контестации за нередовни състезатели,
справедливостта възтържествува и беше
излъчен и другият финалист – ПМГ - гр.
Кюстендил.

Финалният мач на зоналните игри
беше ясен – Правец срещу Кюстендил.
Гепечари имаха шанса да постигнат нещо,
което никога в историята на гимназията не се
бе случвало – да се класират на
републиканско първенство, заедно с другите
4 зонални първенци.
Точно в 15:00 часа започна
дългоочакваният мач. Момчетата от ГПЧЕ
започнаха доста по-динамично и амбицирано.
Липсата на Пламен Пачов от дясната страна
беше видима и чувствителна. Кюстендил
също не отстъпваха, но правчаните бяха
видимо по-добрият отбор. Въпреки това до
края на първата част гол така и не бе
реализиран. За гепечарите всичко беше като
едно „deja vu“. На финала на областния кръг
срещу Самоков учениците от ГПЧЕ изпитваха
същата трудност при реализиране на
попадения. Ако тогава гепечарите имаха
шанса да отбележат гол, то в този мач това
не се случи и множеството пропуски, които
направиха, можеха да се окажат доста
горчиви. Финалът завърши 0:0 и се стигна до
рулетката на дузпите. Още с първото
изпълнение ГПЧЕ влезе в ролята на
догонващ. Вратарят на гепечарите Илия
Колев бързо навакса пропуснатото,
отразявайки дузпа на кюстендилци. Така,
след като се извъртяха предварителните 5
дузпи, се стигна до така наречения етап от
наказателните удари „внезапна смърт“ –
който пропусне - губи! Вратарят на ГПЧЕ
отново се извиси над всички, спасявайки още
една дузпа, но съотборниците му не се
възползваха от шанса, изпускайки
решаващия наказателен удар. При
следващото изпълнение Илия Колев отново
спаси противников удар, а в ответната дузпа
се превърна в тотален герой за ГПЧЕ, като
сам реализира победния гол!
Исторически успех за ГПЧЕ! Отборът
се класира за републиканско първенство,
което ще се проведе от 7 до 11 май в гр.
Етрополе.
Да им пожелаем републиканска титла!
Гимназето

Гимназето
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Златните момичета на ГПЧЕ –
зонални първенци по баскетбол... отиват на републиканско!

На 16.03.2013 се състоя
областното състезание по баскетбол за
момичета от X-XІІ клас в рамките на
ученическите игри, което се проведе в
Момин проход . Нашето училище взе
участие в надпреварата, като оборът ни
игра срещу представителките на ПГ
„Константин Фотинов”- гр.Самоков.
Условията за игра не бяха много добри,
но това мотивираше момичетата да
играят по-усърдно, за да спечелят. Г-н
Георги Велчев - треньорът на отбора
непрекъснато даваше напътствия на
състезателките и с негова помощ те
спечелиха мача.
Основният отбор се състоеше от
пет момичета – Радиана Манчева – 9б ;
Елиана Бояджиева – 11а ; Мадлен
Николова – 12г ; Доротея Тодорова –
12б и Деница Тотева – 10д. Други в
отбора са Йолина Гацовска – 12а ; Анна
-Мария Колева – 10д ; Цветомила
Манчева – 10а ; Севда Георгиева – 10д ;

Савина Христова – 9а ; Стела Петкова –
10б. Нашият отбор водеше в резултата
почти през целия мач. Въпреки
трудностите, момичетата събраха сили
и удържаха победата с резултат от 52 :
47. С това станаха първи в областта и
се класираха за зоните, които се
проведоха на 11.04.2013.
Зоналният кръг се проведе в град
Перник, където момичетата трябваше
да мерят сили с връстничките си от
Благоевград, Кюстендил и домакините
от Перник. Изтегли се жребий,
определящ съперниците в двата мача,
който определи за съперници отборите
на ГПЧЕ - Перник и ПМГ – Кюстендил.
В тази среща победата взе
Перник.
Във втората среща срещу нашите
момичета се изправи отборът на ПМГ –
Благоевград. Тази полуфиналната
среща завърши с разгромна победа в
наша полза – ГПЧЕ Правец-ПМГ
Благоевград – 73 : 29.
Финалът ГПЧЕ Правец – ГПЧЕ
Перник беше труден за нашите
момичета. През цялото време
резултатът беше оспорван. По време на
втората четвърт пристигна и агитката на
Перник, която усилено подкрепяше своя
отбор. Понякога се чуваха обиди по наш
адрес в стил „ вървете си на село” и погруби, които няма да споменаваме.

Мария Васова с нов успех в шахмата!

От 29.03. до 06.04.2013 г. в гр.
Пловдив се проведоха държавните
индивидуални първенства /ДИП/ по
шахмат за юноши и девойки до 18 г.,
които трябваше да излъчат най-добрите
състезатели, получавайки правото да
представят България на европейското и
световно първенства за 2013 година.

Мария Васова се състезаваше във
възрастова група „девойки до 16 г.”, в
рамките на която трябваше да се
пребори с конкуренцията на своите
противнички. След 7 изиграни партии по
класически шахмат тя успя да спечели
пет партии, една завърши наравно и
допусна само една загуба.Този резултат
я нареди на второ място в крайното
класиране – вицешампионска титла!
Така Мария завоюва правото да
представи страната ни на европейското
първенство в Черна гора / 28.09. –
09.10.2013 / .
В категорията „ускорен шахмат”
Мария беше още по-безкомпромисна – 6
победи и едно реми – шампионска
титла!
Голямо “браво” на Мария и
очакваме с нетърпение новите й успехи!

Рая—9 а

Това направи мача по-труден за
правчанките и в последната четвърт
Перник водеше с 6 точки. Но... след
последният таймаут, поискан от нашия
треньор, нашите вече бяха нахъсани и
натриха носовете на агитката от Перник
в последните 4 минути, като обърнаха
резултата в наша полза с 12 точки
разлика. С краен резултат 66:50 мачът
приключи.
Перничаните не спряха с обидите
и след края на мача. Бяха много
агресивни и невъзпитани. Заради тях
мача спря между втората и третата
четвърт и трябваше да се извика
охрана. Важното е, че след победата
над Перник ГПЧЕ Правец се класира за
последния етап на ученическите игри републиканския, което се случва за
първи път в историята на нашата
гимназия.
Браво на нашите момичета и
успех на републиканското от екипа на „
Гимназето” :)

Савина—9 а

Целият екип на ―Гимназето‖ви
пожелава кошничка шарени яйца и
много шоколадови зайци :)
Василена, Цвета, Лъчезар и
Светимир - 12 д ;
Сияна, Ива и Цвети - 12 е ;
Монка и Илинка 12 а ;
Борис и Цветомила -10 а ;
Анжелика, Даяна и Кристина - 10 б ;
Маги - 10 д; Савина и Рая - 9 а;
Адела и Ива 9д ; Борислав - 8 б
Графичен дизайн:
Кристиян - 10 б и Любо - 11 б
С благодарност към г-н Людмил
Павлов, г-жа Маринка Иванова и
г-жа Стоянка Димитрова за
помощта!
С благодарност към г-жа Иванка
Димова и Анджелика 10 д за
фотографската поддръжка!
Т. Йонова

Гимназето
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Ученици от ГПЧЕ постигнаха големи успехи в Таекуон-До!

Цветомир—12д клас (в ляво) и Боян—11б клас (в дясно)

Представяме ви Вяра - 9 д, Боян - 11 б и Цветомир - 12 д
и техните постижения в Таекуон—До
1. Как премина състезанието?
Цветомир: Състезанието, на което взех бронзов медал на спаринг,
беше републиканско. Тази година имаше рекорден брой участници
във всички възрастови групи. Състезателите надвишаваха 300 души и
състезанието се проведе в два дни, като дисциплините бяха тул
(форма, базова техника) и спаринг. Поради броя на участниците
продължителността на състезателните дни достигна 12 часа.
Турнирът протече нормално, без някакви усложнения, освен че се
проточи твърде дълго. В категорията си имах 6 опоненти, като се
играеше на принципа на директни елиминации. След като победих
първия си опонент, директно се квалифицирах за полуфинал, на който
паднах от европейския шампион за миналата година.
Боян: Турнирът протече нормално. Всеки състезател изгаряше да
докаже себе си и да се нареди в първите места. Някой бяха
наградени, други отпаднаха, но времето е пред нас.
Вяра: На 23 март се проведе държавно първенство по Таекуон-До
ATF, на което спечелих сребърен медал на спаринг. Участваха голям
брой състезатели и конкурецията беше на ниво. Тогава получих
покана да се включа в националния отбор на България.
2.Какво е усещането да спечелиш такава награда?
Цветомир: Усещането е уникално, не мисля, че може да се опише.
Още при излизането на татамито (ринга), човек се изпълва с хъс,
кръвта и адреналинът бушиват в тялото ти и си като опиянен,
публиката скандира и вика, виждаш приятелите си и единственото
нещо, което желаеш в този момент, е да победиш.
Боян: Усещането е много приятно, като за първо състезание съм
доволен от себе си. Вероятно за спечелването на тази награда, а и за
всички други успехи, се влагат много труд и усилия.
Вяра: Това не е първият ми медал, тъй като се състезавам от пет
години и всеки път чувството е страхотно. Най - много се гордея със
спечелването на сребърен и бронзов медал на спаринг от
европейското първенство през 2012 в София.
3.Вероятно за спечелването на тази награда, а и за всички
други успехи, се влагат много труд и усилия. От какво се
отказваш в името на спорта?
Цветомир: Разбира се, че за да постигнеш нещо, трябва първо да
дадеш. В името на спорта се отказваш от всичко, абсолютно буквално.
Аз трябваше да сваля 7 кг. за да влеза в категорията си – мъже до
71кг. В продължение на дни почти не съм ял, само плодове и
зеленчуци. Тренирах усилено, по 5 пъти в седмицата правех спаринг
тренировки, а събота и неделя тичах, за да си подобря
издръжливостта.
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Боян: В името на спорта съм се лишил от някои развлечения, не
пуша и ходя редовно на тренировки .
Вяра: Всеки спортист, който се е отдал на спорта, знае добре, че не
винаги остава свободно време. Понякога се налага да се лишава от
срещи с приятели и други развлечения.
4.Как успяваш да съчетаваш сериозните занимания със спорт
с училището и има ли конфликт между двете?
Цветомир: Учудващо, някак си успявам. Винаги едното пречи на
другото, но в случая тренировките ми са вечер и успявам да ходя на
училище, да си уча в нас и после да ходя на тренировки, при което в
края на деня съм много изтощен и единственото, което искам, е душ,
храна и сън :D
Боян: Съчетавам ги нормално и няма конфликт между двете.
Вяра: Разбира се, че има. Опитвам се, да ги съчетавам и двете, но е
трудно.
5.Благодарен/а ли си на някого за успехите си? Кой ти помага
- по един или друг начин?
Цветомир: Благодарен съм на треньора си (Борислав Витков) , че
повярва в мен и ме убеди, че мога много повече, отколкото си
мислех, че мога. Той е уникален треньор и не само, той ни е като
приятел, помага ни, съветва ни, играе с спаринг с нас и ни казва
къде са ни грешките, подбира техниките на всеки един, за да може
всеки от нас да изгради свой собствен стил. Също така съм
благодарен и на баща ми, той също ме мотивираше много и ме
подкрепяше през подготовката ми, като дори присъства и на
състезанието. Благодарен съм и на момчетата от клуба, тъй като с
тях тренирам всеки ден, подкрепиха ме на състезанието и ми
показаха грешките ми по време на подготовката.
Боян: Благодаря на треньора ни Борислав Витков, който ни тренира
добре и резлутатите са на лице.
Вяра: На първо място искам да благодаря на моите родители, че ме
разбират и подкрепят! Благодарна съм на треньора Борислав
Витков, на когото дължа успехите си.Също така искам да благодаря
на г-н Гунински – кмет на Община Правец, че оцени труда ми и ми
оказа финансова помощ, за да се включа в подготвителния лагер с
националния отбор. Предстои ми европейско първенство, което ще
се проведе от 22 - 27 май в Словения. В момента се провежда
спортен лагер в Благоевград. Тренировките са тежки, спазваме
специален хранителен режим и сме под непрекъснат лекарски
контрол.
Надявам се, че ще представя достойно Правец и България на
предстоящото международно първенство.
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