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На раздяла
ви целувам...
Седя за последен път пред бялото поле
с работно заглавие „Гимназето”. Мисля си. За
отминалите дни и отминалите думи. И за
всичко онова, което искам да кажа. А думите
се нижат бавно и мудно, сякаш усещащи самия
край.
Изминаха още 5 години в ГПЧЕ.
Училището си остана същото, ние сме тези,
които се промениха. Спомнете си - осми клас,
всеки седи на случайно място, чудейки се къде
е попаднал. Учителите по езици ни
затрупват всеки ден с хиляди нови думи, а ние
се вайкаме кое по-напред: да се правим на
готини или да наваксваме с ученето. С
усилия, които (нека сме честни) не граничат
чак толкова с героизъм, повечето от нас
прекараха няколко години в получаване на
надути оценки за предимно непотребни
знания. Разбира се, правя изключение за онези
амбициозни момичета и момчета вътре в нас,
които всъщност полагат усилия от време на
време, но често остават скрити сред
тълпата или биват отритнати от нея.
Мнозина ученици и не по-малко учители
сигурно ще ме упрекнат за тези думи, но
какво да се прави. Винаги трябва да има
някой, който ще е контра. Не може всички да
те харесват, но не е и нужно. Това е един от
уроците, които научаваш в гимназията.
Друг важен урок, който получих (и то не
от учебника по история) е този за
приятелството. За онези хора, които срещаш
по коридора и те карат да се усмихнеш; за
тези, с които се смеете в двора на
училището и за тези, с които плачете на
серенадата при господин Петков. Те са
хората, за които винаги ще си спомняш с
усмивка, които винаги ще са до теб - като
Дон Кихот и Санчо Панса, докато се бориш
със своите вятърни мелници... като натрий и
вода, докато се опитвате да запалите
искрата (в някое готино гадже). Приятелите
са тези, които те гледат като крокодил теменужка, когато кажеш, че няма да идеш в
сряда на Фламинго заради контролното по
биология в четвъртък... Същите тези, които
все пак минават да те вземат от вас в сряда
вечерта. И ти отиваш с тях, защото им
вярваш, че госпожа Захариева ще се смили над
вас. Накратко приятелите са тези, които ти
дават сила и вяра в тежките моменти на
един гимназист. А като се замисля, те хич не
са малко.. (особено в четвъртък сутрин).
А сега сериозно. В гимназията е
времето, когато преминаваме през сложния
процес, наречен пубертет - търсим и
намираме себе си, само за да осъзнаем, че
нещо не е точно така. И почваме отначало.
Трудно е да се опиташ да налееш знания в
главите на едни такива същества. Затова аз
лично се възхищавам на учителите за
търпението, което показаха през всичките
тези години. Защото малко или много, не
училището ни промени, а учителите. Те са
тези, които ни даваха житейски уроци със
строгите си усмивки и „лебедите” в дневника.
Но на какво всъщност ни научи това? Кои сме
ние сега и какво искаме от живота?
Излизаме тук с гордо вдигнати глави и
погледи, насочени към бъдещето. И оставяме
зад себе си класни стаи, пълни със спомени, с
усмивки... че дори и с някоя друга сълза.
(изключваме рисунките по стената, за да
звучи по-поетично).
Това не е край, това е само началото.

Василена - 12 д

В И П У С К 2013
Обръщение на г-жа Щерионова към абитуриентите от випуск 2013
Скъпи абитуриенти, пет години бяхме
заедно, преживявахме болки и радости, всички
степени на човешкото ликуване, вървяхме
достойно, за да градим чистото име на нашето
училище. Учихме, празнувахме, спортувахме.
Решавахме заедно проблемите, ликувахме на
победите! Благодаря Ви!
Един живот е като къща, която се гради
тухла по тухла, вашият строеж е още в основите,
а колкото по-здрави са те, толкова по-здрава е
къщата. Дано това, което е положено до тук от
нас, Вашите учители са най- здравите темели,
върху които ще градите бъдещето си.
И нека преди последния училищен звънец
заедно погледнем назад. Спомнете си тези, които
ви посрещнаха в класните стаи през първите дни
и преживяха с вас всички моменти и лоши и
добри, предизвикателни и трудни – вашите
учители.

Благодарете им за
желанието да Ви научат, за
търпението, за това, че Ви
дадоха вдъхновението и
любовта си, защото тази
любов е назаменимият
стимул и вдъхновение за
пълноценен живот.
А той ще бъде низ от
срещи и раздели, полети и
падения,
щастие
и
страдание.
Извървете го достойно!

На добър час!

12 а
12 б

12 в

12 г
12 д

12 е

Гимназето
Г-н Пигулев за вас, 12 а
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“Гимназето” ви представя някои от обитателите на
“Гнездото на осите“
Как се озова в ГПЧЕ?
Деян: Ами озовах се в ГПЧЕ благодарение на
моите братовчедки, които преди мен учеха тук и от
тях знам колко е хубаво това училище, и за това
реших да уча тук.
Mихаела: Исках да изучавам чужди езици и
същевременно с това да не съм много далече от
Етрополе, затова кандидатствах тук.

Приветствени думи към ХІІ а клас
Да. Пет години от онова красиво и
плодотворно време. Плодотворно, просто защото
средата на септември е пребогатата на цветове и
плодове. Училищният „праг”, трепетни погледи,
стаен страх… А сега, време за раздяла –
тържествена и ма-а-а-алко тъжна. Сбогом на
ученичеството – този супер готин период - с
конфетени бомбички, пластмасови свирки и една
вувузела. За екзотика.
Здравей, цивилен живот! Здравей, свобода!
Свобода безмерна, духовна, а може би творческа?
И какво ни остава след тези пет години? За мен като
учител равносметката е била само една: това е
онази тайнствена свързаност, която бележи трайно
живота на един ученик и неговия учител. Това е
свързаност до живот - и за двете страни. Имената
изчезват първи, лицата се променят и избледняват
във времето. Конкретиката на преподаденото и
наученото бива изтласкана и заменена от
новонаученото. Но тази свързаност, някак си,
остава. Добри и слаби преподаватели, стойностни
люде или пък откровено антипатични, ние, вашите
учители, ставаме и оставаме част от вас,
независимо дали го искате или не. И това е
неизбежно.
И тези мои ученици учих на чужд и роден език
и грамотност, но бих бил истински удовлетворен,
ако съм успял да ги науча на животознание и
култура, на човешки добродетели, на това да се
чувстват ценени и стойностни хора. Добрият учител
знае какво да каже и какво да премълчи, за да
остане отговорен към сърцата на своите ученици и
за да ги накара да се почувстват по-добре.

С какво ще запомниш годините си в
училището?
Ванина: Годините, прекарани в ГПЧЕ, със
сигурност ще останат едни от най-хубавите години
в целия ми живот. Там намерих истински приятели,
с които споделям както хубавите, така и лошите
моменти. Определено не искам да завършвам,
защото наистина попаднах на много добър клас задружни и заедно във всичко (особено в
бягствата). Ще ми липсват тези луди години,
изпълнени с много смях и веселие.
Ивана: С всички забавни моменти в училище и
верните приятели.

Бъдете красиви в поривите си!
Щастлив полет!

Страницата подготви:
Анжелика - 10 б

12 а
Име: 12а клас
Живеят в: „Гнездото на осите” познато
още като кабинет 56
Брой обитатели: 24
Класен ръководител: Здравко Пигулев
Любима храна: Всякаква, стига да е в час

Илинка: Последните 5 години не бяха просто
учене на учебен материал, последните 5 години
бяха житейски урок и научих, че нищо не идва
наготово, а трябва усилие и постоянство, за да
постигнеш успех, а неуспехът не трябва да е
причина да се откажеш, а стимул да опиташ
отново докато не постигнеш каквото искаш.
Николета: Че сам трябва да се оправяш за
всичко.

Стефан: Спомените ми, свързани с ГПЧЕ са
все хубави преживявания, просто няма какво лошо
да кажа. Нямам лоши моменти в училище. Ще го
запомня с лудия ми клас и добрите учители.
А сега накъде?
Ванина: Сега накъде?... Добър въпрос! Сега
може би предстоят още по-хубави години студентските. Да се надявам, че кандидатстването
ще бъде успешно както за мен, така и за моите
съученици.

На добър час, мои ученици!
Гледайте ясно и надалеко. Бъдете усмихнати и
позитивни. Помнете похвалите, които сте получили и
забравете обидите. Работете здраво! Пътувайте
много! Обсъждайте детайлно във вътрешния си мир
съветите, които получавате, но бъдете внимателни с
тези, които ви ги дават. Бъдете силни и без значение
какво се случва или колко лошо ви изглеждат
нещата около вас, то помнете, че най-доброто все
пак предстои.
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Ивана: Надявам се кандидатстването ми да
бъде успешно - София - Право.
Стефан: Сега само напред и нагоре, да не
излагаме училището и да го прославим като добро.
Кое е най-важното нещо, което научи
през последните пет години?
Мария: Най-важното нещо, което разбрах за
тези пет години е – израснах ужасно много.
Сблъсках се с трудностите на обучението, но всяка
трудност и усилие си заслужаваше. Срещнах се с
хора, които станаха част от живота ми. Това са те
– приятелите. ГПЧЕ ми даде спомени, които винаги
ще ме карат да се усмихвам.

Ако можеше да определиш класа си с
една дума, коя щеше да е тя?
Деян: Готин клас.
Николета: Лудетини.
Ивана: Задружни.
Михаела: Лудница. :D
Кое е най-щурото нещо, което сте правили?
Мария: Щурите неща при нас са безброй.
Всяка наша среща заедно е съпроводена с нещо
уникално щуро, конкретно не се сещам в
момента.
Михаела: Къпането във фонтаните на центъра
на Правец брои ли се? :D
Кажи ни няколко думи за класния.
Мария:
Критичен към
всеки от нас е бил
винаги, но пък е
добър по душа.
Илинка: Г-н
Пигулев е
невероятен човек.
Помня, че в
началото ме изуми
с това колко е умен
и културен и до
ден днешен му се
възхищавам за
което. Освен това
има голямо сърце
и е винаги готов да
помогне, на когото
има нужда. Целият
клас много го
ценим и
уважаваме.
Ванина: Класният - човек с характер. Много
пъти сме имали противоречия за различни неща,
в началото мислех, че няма да се разбираме
особено добре, но в крайна сметка излезна доста
печен, поне според мен. Аз лично не съм имала
съществени конфликти с него. Винаги е бил на
разположение, когато сме имали нужда от
консултация относно учебния материал и т.н.
Човек трябва да го опознае първо преди да си
вади грешни мнения за него. Той е изключително
начетен и умен човек. Дори и да сме го ядосвали
понякога, не съжалявам, че точно той беше
избран за наш класен ръководител.

Гимназето

12 б
Класен ръководител:
г-жа Цветанка Георгиева
Живеят: в каб. 46
Брой обитатели: 24
Обичат: Да са модерни :)

Василена, Христина,
Ицо и Митко (Президента)
споделиха с нас мислите,
спомените и емоциите си
през последните дни в
училище
Как би описал/а класа си?
Василена: Различни хора с различни
интересни събрани заедно, подкрепящи се като
едно голямо семейство.
Христо: Възприем класа си
като моето второ
семейство. Тази временна
популация е от важно
значение за развитието на
мен и съучениците ми като
достойни личности. В 12б е
имало неразбирателства и
спорове, но ние сме добре
възпитано и сплотено
семейство и винаги ще се
подкрепяме.
Христина: Лудетини които
ще помня винаги.
Митко: Класът ми е най
щурият в цялото училище.
Ние наистина знаем как да
се забавляваме и не ни пука от нищо.
Кои са най-забавните спомени, които си
имал/а с 12б клас?
Василена: За пет години имаме много
забавни случки, но една от най-забавните е - когато
в 8-ми клас избягахме целият клас от час по
английски език и за наказание трябваше да
боядисваме оградата на училището.
Христо: Трудно е да се открои най-ярката
сред звездите на небето.
Христина: Спомени.. а те са наистина
много :) но един от най-забавните е когато
избягахме от английски в 8ми клас :Д наказаха ни да
боядисваме оградата. Въпреки, че тогава бяхме
малко сърдити за наказанието, остана спомена за
едно незабравимо изживяване с малко боя по
дрехите и повече усмивки.
Митко: През годините сме имали много
забавни моменти заедно, но най-забавно беше
когато в 9 клас имахме една интересна случка със
саксия. Тогава всички умряхме от смях.
На какво се научихте, след като
прекарахте 5 години заедно?
Христо: Научих се на толерантност и
търпение. Разбрах, че трябва да уважавам
мнението на останалите дори да противоречи с
моите виждания. Но най-ценния урок получих от
учителите- всичко се постига с упоритост и
постоянство!
Христина: Аз лично се научих да приемам
съучениците си въпреки различията ни и да
прощавам повече. Надявам се и те да са се научили
на същото.
Митко: Научихме се да си помагаме и да
бъдем толерантни един към друг, а също така да си
търпим странностите.
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Г-жа Георгиева за 12 б - “... Дори и на 40 години да не
забравят за какво са мечтали на 20...
Мога само да се гордея с
класа си, защото през всички
тези години те израснаха пред
очите ми и се превърнаха в
знаещи, можещи, амбициозни
хора, за които мечтите могат да
станат реалност. Съставът на
класа през годините варираше
между 24 и 27 души и мисля, че
за всички тях се очертава
светло бъдеще. Седем от
учениците смятат да продължат
образованието си в чужбина, а
четирима вече са били там за
определен период от време.
Гордея се с този факт, както и
разбира се, с моите
великолепни спортисти Доротея, класирала се за
национално състезание по
баскетбол и Станимир и
Иванил, които не пропускат шанс да се

Мислиш ли, че си се променил/а по
някакъв начин през годините, прекарани в
ГПЧЕ?
Василена: Да,
за тези пет години
всеки от нас се е
променил по
някакъв начин,
лично аз се научих
да оценявам
повече хората
около мен, да
прощавам, да
обичам, станах поотговорна и
самостоятелна.
Христо: За
тези 5 години
претърпях не само физическа, но и психическа
метаморфоза. Надявам се да съм станал достоен
българин и да съм оправдал очакванията на
родителите си. Училището ми помогна да
повярвам в силите си и да уважавам труда си.
Христина: Да, разбира
се. Промяната е
неизбежна. Тук израснах
и научих много неща, не
само учебна
информация , но и неща
кото ще ми помагат в
живота . Промених се и
тези години ще останат
завинаги в съзнанието
ми.
Митко: Да. Най много се
промених през годината,
която прекарах в
Америка и годината след това която прекарах тук.
Станах по-сериозен и отговорен а също така и поинтелигентен.
Смяташ ли, че си създал/а здрави
взаимоотношения с класа си или може би си
открил някой много добър за теб приятел?
Василена: Да, смятам, че съм създала здрави
взаимоотношения с класа си и знам, че ако се
нуждая от нещо на когото и да се обадя, ще
получа нужната помощ и подкрепа. Освен добри
приятели, открих и моята половинка - човека на
когото мога да се доверя за всичко, който ми
помага и ме кара да се усмихвам всеки ден.
Христо: Благодарен съм на моите съученици
за годините прекарани заедно. В моя клас открих
хора, на които ще мога да разчитам дълго време.
Сигурен съм, че след години ще си спомням с
умиление за прекараното време в ГПЧЕ "Алеко
Константинов".
Христина: Надявам се с всички да останем
приятели, всеки един от тях е различен и
интересен като личност. Радвам се, че извадих
късмет с тях. И да разбира се, че съм открила
истинските приятели. За мой късмет са няколко и
знам, че наистина ще останем заедно, дори и
след като всеки поеме към мечтите си.

представят по невероятен начин
във волейбола.
Като цяло, класът се състои
от хора, готови винаги да се
подкрепят и защитават взаимно.
Освен това, те имат собствено
мнение и отстояват докрай
позицията си, което понякога им
изиграва лоша шега.
Въпреки всичко, обаче, аз
винаги съм се чувствала горда с
тях, подкрепяла съм ги и съм се
опитвала да им бъда полезна във
всяко отношение. Мисля, че
изпълних своя дълг към тях и им
помогнах по различни начини да
повярват в себе си. Колкото до
бъдещето - мога само да им
пожелая да не спират да мечтаят,
да постигат всяка своя цел в
живота и дори и на 40 години, да
не забравят за какво са мечтали на 20!"

Митко: Има хора с които и до ден днешен не
мога да проведа нормален разговор. Те просто не
спряха да се лигавят по цели часове и да
се хилят като луди. През
цялото време не
престанаха да говорят
простотии и да се
подиграват на някого, а
когато не го правеха,
крещяха
или рушаха стаята.
Единственото нещо, за
което говореха, бяха
светски клюки, секс
или алкохол.
С такава хора не бих
искал да имам нищо
общо. Предпочитам да
не споменавам имена, за да няма обидени. Но
има и хора, с които винаги съм се разбирал и съм
имал приятелски взаимоотношения - хора на
които съм разчитал при нужда.

Какъв ще е яркият ти спомен от
годините, прекарани с 12б клас?
Василена: Най-ярък спомен? Ами не знам кой
ще е най-яркият, но знам, че ще има много хубави
неща, за които да си спомням и се надявам, че
макар и да завършваме училище, ще продължим
да създаваме спомени заедно.
Христина: За всички тези години, ние
събрахме наистина много спомени. :)
Все пак сме един от най - будните класове,
но тази година е различна за мен. Вече наистина
станахме по - отговорни и малко по - малко все
повече осъзнаваме, че след няколко дни вече
нищо няма да е същото. Нашите моменти, когато
сме прегърнати и пеем за раздялата, а в очитени
се чете надеждата за новите срещи..тези
спомени, ще останат завинаги в мен.. И знам че
това са тези моменти, които ги чувстваш, но не
можеш да ги опишеш..трябва да ги изживеееш.
Митко: Ще си спомням за най готиният клас
с най яката класна.

И един спомен от последната коледна програма на
училищна сцена с колоритното изпълнение на Митко
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Г-жа Ангелова за класа

12 в
Класен ръководител:
г-жа Златка Ангелова
Живеят: в каб.47
Брой обитатели: 15
Обичат: Да изчезват от час, когато
очакват контролно

Въпроси зададохме и на

Милица Георгиева:
Ще ти липсва ли
училището след
завършването?
Да и то много!
Какво би казала
или пожелала на
по-малките?
Да следват
мечтите си и да не
се огъват пред
трудностите!
Имаш ли планове
занапред? Какви
са те?
Да ме приемат в
университета, в
който искам

12”в”- те са това, което искат да бъдат - добри
и всеотдайни хора, с големи мечти. Те са тези,
които имат „солидно” присъствие в училище през
последната година. Тук са най-добрите
изпълнителки на народни песни и танци,
всеотдайните артисти и впечатляващи спортисти.
Те умеят да откриват щастието и в тишината на
собственото си Аз търсеха своята истина между
правото и кривото. Това са моите обичани деца,
които знаят да правят компромиси.
Те не искаха да блестят и аз харесвах
тяхната смиреност. Малко говореха, но много

казваха. Тяхната толерантност много пъти ме е
карала да замълча в знак на уважение. За мен те
са искра, която скоро ще лумне...
А сега това, което искам да ви кажа, мили
мои ученици - жив е споменът ми от преди 5
години, когато ми повериха класното ръководство
на 8-ми „в”. В първия момент бях смутена - малък
клас с много момичета! Чаках първата ни среща, а
тя също беше запомняща - много симпатични,
добре възпитани деца, в чиито очи прочетох
невинност и чистота, искаха от мен и колегите ми
да ги направим част от историята на ГПЧЕ. И
започнахме да пишем заедно тази история... Много
научих от вас, а и аз много ви дадох. За мен
класното ръководство беше неповторимо
изживяване, заедно създавахме правилата, за да
бъде по-ползотворно общуването ни.
Вярвам във вас, гледахме в една посока,
направлявах ви с любовта си и смятам, че
намерихте своето достойно място в нашето
училище.
Винаги сте били всеотдайни един към друг,
неуспехите на някои от вас изживявахте като свои
и заедно търсехте решението им. Всеки можеше
да разчита на този до него, без да има поза или
демонстрация на важност. Ето тук искам да кажа вие сте добри хора!!! Заслужавате най-топлата
прегръдка от живота.
Не искам да се подценявате – знам, че на
някои от вас ви липсва увереност в математиката,
други не обичат литературата, трети се ужасяват
от немския и английския, но искам да имате вяра и
сигурност, че ще намерите себе си.
Младостта е много важен, но и много
кратък период от живота. Ценете времето, него не
можете да го задържите. Успехът и провалът
зависят изцяло от вас. Хората, които ще срещнете,
могат да променят живота ви. Намерете добрите
модели за подражание, искам да срещнете онези
хора, на които си струва да вярвате и следвате.

На добър път!

2. Страх ли те е от предстоящите матури?
„Страх” е грубо казано. Повече изпитвам
притеснение. Надявам се, че ще се справя,
защото тече усилена подготовка.
3. Ще ти липсва ли училището след
завършването?

Недка Трифонова отговори
на въпросите на “Гимназето”
Какво ще пожелаеш на следващите
12-класници?
Първо ще им пожелая да бъдат здрави. Да
пазят доброто в себе си, да бъдат ориентирани в
следването си, да преследват мечтите 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.

- Да! Първата година ми беше много трудно.
Никога не се бях отделяла от семейството си.
Обстановката в гимназията беше много поразлична от тази в предишното ми училище в
Тетевен, а още по-трудно ми беше да свикна с
начина на живот в общежитието. Но през
всичките тези изминали години, постепенно
свикнах с класа, с учителите и с пансиона.
Привързах се към училището. Намерих много
нови приятели, научих нови езици - френски и
италиански и общежитието стана моя втори дом.
Всичко ще ми липсва, дори и дългите и
уморителни часове в клас . Но най-много ще ми
липсват приятелите, с които 5 години сме били
почти неразделни. Имах възможността да
участвам в училищни проекти и клубове, които
само допълниха знанията ми. Благодаря на
училището и на хората, които ми бяха като малко
семейство – пансиона!
4. Смяташ ли да запазиш връзка със
съучениците си след завършването?
Да, разбира се! С тях ще поддържам връзка,
ще си правим срещи дори може и с някои от тях
да продължим да учим заедно. Това, че
завършваме гимназия не означава, че нашето
приятелство остава в училище - -напротив.
5. Имаш ли планове занапред? Какви са

Стефани Василева
сподели с нас:
Какво ще пожелаеш на следващите
дванадесетокласници?
Да оценяват последните си години заедно
като клас, защото те са наистина ценни!
Страх ли те е от предстоящите
матури?
Да, от части ме е страх как ще минат, но
вярвам и се надявам да минат благополучно.
Смяташ ли да запазиш връзка със
съучениците си след завършването?
Да, надявам се да не изгубя връзка с тях.

те?
Да, имам.Смятам да продължавам да се
занимавам с чужди езици и по-точно –френски
език. Дори се надявам някой ден да имам
възможността да следвам в чужбина - във
Франция.
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Радост Христова - “... Винаги ще ви нося в сърцето си!
12 г – клас - c'ést fini!
И няма връщане назад.
Tous les garçons et les
filles! Съвсем скоро за
вас
ще
удари
последният
училищен
звънец!
Цветята
и
усмивките трудно ще
прикрият
вълнението,
което издайнически ще
наднича в очите ни!
Вълнение
от
предстоящата раздяла!
Ne me quittez pas! Думите
от тази любима френска
песен
звучат
като
рефрен в мислите ми,
но.... c'est la vie!
Колко
плахи
и
неуверени бяхте преди 5
години!
Снимките
и
спомените ми припомнят
за тези години. И тъжни, и
весели случки… Първото
докосване до приятелството, доверието,
разочарованието…Първият успех, макар и
малък, но ваш...Първите купони - весели и
безгрижни!
Първите
изпити...години,
години...Все наши!

Момчил Матеев
за петте години в гимназията:
Какво те накара да учиш в ГПЧЕ?
Ами преди да реша точно къде искам да уча, аз
доста се колебаех. Опциите пред мен бяха ГПЧЕ или
УКТЦ. Но бях чувал доста добри отзиви за нашата
гимназия, а и много исках да уча френски език, който
беше и основната причина да желая да уча тук.
Кои са любимите ти предмети? И в кои
предмети си бил най-силен и най-слаб?
Любимият ми предмет безспорно е френски език.
В часовете на госпожа Тенева научих не само езика, но и
доста други неща, които ще са ми полезни занапред в
живота. Относно предметите, които не харесвам и по
които съм бил много слаб, са биология и физика.
Кои са най-хубавите ти моменти в ГПЧЕ?
Най-хубавите и незабравими моменти през тези
пет години бяха по време на тренировки, мачове и
занимания с приятелите ми от футболния отбор. Заедно
постигнахме много, а това не се забравя! Ще остана също
и със спомените за забавните моменти от сцената на
ГПЧЕ.
С какво ще се занимаваш занапред в живота?
В момента цялото ми внимание е съсредоточено в
кандидатстудентски изпити. Моето най-голямо желание е
да бъда приет в Технически университет в София със
специалност КСТ -(компютърни системи и технологии).
Засега това е нещото, което наистина искам и се надявам
изборът ми отново да бъде правилен.

... и Теодора Димитрова

Какво те
накара да учиш в
ГПЧЕ?
Причината,
поради която се
записах да уча в ГПЧЕ,
беше интересът ми към
изучаване на чужди
езици и разбира се,
фактът, че нивото на
преподаване е много
високо. Според мен,
бъдещето на всеки
човек зависи именно от
качественото
образование.
Кои са любимите ти предмети?
До 11 клас любимите ми предмети бяха:
история, биология, литература, етика и право. От 8 до 12
клас най-високо ниво съм поддържала по френски език.
Заслуга за моята любов към езика и успехите ми има г-жа
Нели Тенева.

И ето - предстои ни раздяла – да, но само
ако вие я пожелаете. Звучи малко тъжно това е край, но и начало на нещо ново и още
по-вълнуващо!
Сега започва един нов етап от живота ви,
който ще бъде изпълнен с изненади и
предизвикателства. Времето на детски игри
отмина. Започва една нова “игра” - попримамлива, но и по-сложна. Ще има много
прекрасни мигове, но и много горчивини.
Приемете всяка трудност като изпитание и
се усмихвайте на всяка загуба. Когато се
колебаете – доверете се на вътрешния си
глас и следвайте своето разбиране за
красота и щастие, бъдете както и до сега –
себе си! Пожелавам ви много здраве и
бистър ум в предстоящите изпити! Много
късмет в живота! Пожелавам ви да бъдете
вечно
млади,
усмихнати,
позитивни,
изпълнени с мечти и сила да ги постигнете.
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!”
И не забравяйте – бъдете преди
всичко ИСТИНСКИ ЧОВЕЦИ, от тези, които
Диоген е търсел!

Съжаляваш ли,
че си учил в ГПЧЕ?
Не съжалявам за
нито една секунда,
прекарана тук. Сега като
погледна назад и се
замисля, разбирам колко
много ми е дала
гимназията, за това ще
бъда вечно благодарен
на нея и най-вече на
учителите.
Ако имаш
възможност да се
върнеш в миналото,
би ли се записал да
учиш отново в ГПЧЕ?
Абсолютно! Това е
едно от малкото
решения, за които съм
напълно сигурен и за
което нямам дори
капчица съмнение, че е
правилното.
С какви спомени оставаш от петте години в
ГПЧЕ?
ГПЧЕ остава завинаги в сърцето ми. Това, че
вече няма да уча тук, не означава, че ще забравя
гимназията и хората. Сега накрая осъзнаваш, че всичко
ще ти липсва и това, което остава, са само хубавите
спомени.

Никога не ме е бивало в науки като химията,
физиката и математиката, разбира се, вината си е лично
моя, а не на учителите.
Кои са най-хубавите ти моменти в ГПЧЕ?
Едни от най-хубавите ми моменти в ГПЧЕ
са били с класа, 12г, моментите, в които сме били
щастливи и толкова единни..
С какво ще се занимаваш занапред в живота?
Избягвам да си правя планове за далечното
бъдеще, но само мога да кажа, че ако съм жива и
здрава, тази година ще следвам право във Франция.
Съжаляваш ли, че си учила в ГПЧЕ?
Не съжалявам за нищо в моя живот.
Напротив, благодарна съм! Дори да съм имала трудни
моменти, това ме е изградило отвътре и само ме е
направило по-силна и мотивирана.
Ако имаш възможност да се върнеш в
миналото, би ли се записала да учиш отново в
ГПЧЕ?
Да, разбира се! Иначе къде другаде биха ме
научили толкова добре на френски език?! :D
С какви спомени оставаш от петте години в
ГПЧЕ?
С най-сърдечните...!
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12 г
Класен ръководител:
г-жа Радост Христова
Живеят: в каб. 48
Брой обитатели: 18
Обичат: Да купонясват

… и Мадлен Николова

Какво те накара да учиш в ГПЧЕ?
Причините, които ме накарахаме да избера
ГПЧЕ са, че родителите ми са учили тук, гимназията
се намира в родния ми град и това, че ГПЧЕ е най –
престижното училище в областта .
Кои са любимите ти предмети? И в кои
предмети си бил най-силен и най-слаб?
Любимите ми предмети винаги са били –
физическото възпитание и чуждите езици, които са и
най – силната ми страна, докато точните науки като
математика, физика и химия винаги са били слабата
ми страна.
Кои са най-хубавите ти моменти в
ГПЧЕ?
Най – хубавите ми моменти в ГПЧЕ са
пътуванията ми в Италия и Франция, които бяха по
европейски проекти, успехите ни с училищния отбор
по баскетбол за девойки и разбира се, прекрасните
моменти с класа ми, с който станахме като едно
семейство.
С какво ще се занимаваш занапред в
живота?
Надявам се да се занимавам с това, което
най – много ми се отдава, а това са именно чуждите
езици.
Не, не съжалявам за нито един миг, прекаран
в ГПЧЕ. Това което научих тук и нещата, които
постигнах мисля, че никъде другаде не бих могла да
ги постигна.
Ако имаш възможност да се върнеш в
миналото, би ли се записала да учиш отново в
ГПЧЕ?
Да, сега когато съм 12-ти клас, си давам
сметка, че не искам всичко това да приключва и бих
преживяла отново всичко това, което преживях тук с
тези прекрасни хора поне още един път.
С какви спомени оставаш от петте
години в ГПЧЕ?
Спомените ми от престоя в ГПЧЕ са и
винаги ще бъдат най – прекрасните моменти от
“тийнейджърските” ми години !

Страницата подготвиха:
Сара, Елена, Веселин—8 г

Гимназето
Г-н Начев за 12 д
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И ретроспекцията
на г-жа Йорданова
8 клас - трудно ни е да проумеем и да
приемем, че в големите и малки общности има
правила, които трябва да спазваме, без да губим
неповторимата си индивидуалност. Но многото
рокади на неформалното общуване ни помагат
да развием някои важни социални
компетентности.

12”д” клас... не особено задружни, но винаги
готови да свършат някоя пакост. Децата на
промените, винаги бунтуващи се срещу нещо.
Всеки от този клас има свое ясно изразено мнение
и често се стига до спорове, в които ревностно се
защитават гледни точки. Но именно в спора се
ражда истината. А тя е, че въпреки различията,
всеки успя да намери своето място в този клас.
Някои се доказаха като личности, други тепърва
започнаха да се изграждат. Светът тепърва ще им
подаде ръка в това начинание, а вятърът на
промяната ще ги задуха в четирите посоки на
света и всеки ще тръгне да гони своята съдба.
Бъдеши инжинери, икономисти, мениджъри и
журналисти. Така виждам аз учениците от 12-ти „д”.
Макар и за краткото време, в което им бях класен,
аз видях в очите им стремежа към света. А те - в
началото просто деца, сега на прага на отговорния
живот - грабят с пълни шепи от него. Затова им
пожелавам да бъдат винаги устремени напред и
нагоре, и все така ревностно да защитават
собствените си идеи. В крайна сметка това е
всичко, което има значение.

9 клас - групата хора вече е клас. Сега се
учим, че не е лошо да сме на различно мнение,
но че на всяка цена трябва да го обосноваваме
убедително и солидно и да приемаме различията.
Трудно е, когато едновременно с това искаме да
регистрираме всичко случващо се в двора на
училището по време на часовете (класна стая каб. 8, първи етаж, добър изглед)
10 клас - определено не сме вече деца. В
класа постепенно заживява нещо и от немския
дух. Учим се на самодисциплина,
себеотговорност и реалистична самооценка.

12 д
Име: 12д клас
Живеят в: ъглов 55 каб.
Брой обитатели: 22
Класен ръководител: Цели двама Величка Йорданова (8-11 кл.) и
Иво Начев—12 кл.
Обичат да: Спорят, да са различни :)

11 клас - Любовни срещи и разлъки...
Всичко вибрира от емоции. Класната стая е
казино, козметичен и фризьорски салон и какво
ли още не! Прави ни се всичко, стига да не е
свързано с учене.
12 клас - станахме хора! Големи, зрели.
Полагаме основите на бъдещето. Ходим на
курсове, уроци, изпити. Някои от нас вече са
студенти. Искаме да останем ученици, но...
Сбогом, ГПЧЕ!
В. Йорданова

Силвия Бончева, Росен Софрониев, Мария Йосифова, Цвети Борисова за училището, приятелите и богатството от спомени
С какви чувства изживяваш последните
си дни в училище?
Силвия : За мен
тези 5 години в
училището ще
останат
незабравими . Все
още си спомням
първия учебен ден
и връщайки се
назад във времето
ми е трудно да
приема , че всичко
мина толкова
бързо. Последните
дни в училище са
най- скъпите за
нас дни.
Осъзнавайки
времето , което ни остава да бъдем заедно като
клас , спомняйки си за всички щуротии ,
преживявания и случки , които сме имали заедно това са най - трудните дни.
Мария: Винаги осъзнаваш колко е хубаво
дадено нещо, когато виждаш неговия край . . .
странно, но факт - и с училището е така. Последните
ми дни в училище са най-хубавите. Класът е
задружен, сплотен, всеки носи широка усмивка на
лицето, но същевременно с това се чете тъгата в
погледа.
Росен: От една страна чувствам носталгия към
приятелите и учителите, заради общите
преживявания. От друга се радвам, че ще мога да
продължа образованието си в една по-конкретна
насока.

Цвети: През последните дни ми става все потъжно, тъй като това са последните дни в това училище и
със съучениците ми.

Кой е най-яркият спомен от тези пет
години?

Силвия : На
съучениците си искам
да кажа само ОБИЧАМ ВИ - а на
учителите едно голямо
БЛАГОДАРЯ :)
Мария: Малко е
изтъркано, но мисля,
че едно “Ще ми
липсвате“ казва всичко
необходимо.
Росен: Благодаря на
учителите за
предадените знания, а
на приятелите си бих
искал да пожелая
успешна реализация и
да бъдат все така щури

Силвия : Най - яркият ми спомен е Фашингът в
8ми клас . Никога няма да забравя с каква еуфория
и с какво желание слизахме по стълбите
маскирани.
Мария: Най-ярките
ми спомени са
свързани с
тържествата в
училище и цялата
суматоха около
тяхната
организация :)
Росен: Закъснявам
за часа по
философия.
Открехвам вратата и
виждам, че класът
прави контролно.
Отдръпвам се и
отивам на разходка
до края на часа.

Съжаляваш ли за нещо?
Силвия : Не
Мария: По-скоро не :)
Росен: Винаги има неща, за които човек
съжалява. Съжалявам например за проспаните
часове по литература. Мисля, че можех да се
справя по-добре с този предмет.

Цвети: В началото съжалявах, че дойдох да уча
тук, но впоследствие се убедих, че това е едно
прекрасно място!
Искаш ли да кажеш нещо на
съучениците и учителите си?

и весели.

Цвети: Искам да пожелая на съучениците си да
следват мечтите си и никога да не се предават, а на
учителите да бъдат
винаги все така
всеотдайни и мили. И
най-важното, искам да
им кажа, че много ги
обичам.
А сега накъде?
Силвия : Сега
накъдето ме отвее
вятърът хахаха :)
Мария: Към
необятното!
Росен: Германия
- физика.

Цвети: Сега –
надявам се към
Софийския
университет :)

Гимназето

12 е
Име: 12 е клас
Живеят в: Каб. 1 - там, на входа—
нищо не пропускат
Брой обитатели: 18
Класен ръководител: Тошка Стоева
Обичат да: Решават кръстословици в
час по астрономия :)
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Г-жа Стоева: ,,Бъди промяната, която искаш да видиш в света"
Изминалите 4 години
бяха пълни с
разнообразни емоции и
преживявания.
Имаше приятни
моменти, имаше и
критични моменти. Много
мигове споделихме,
нито дума не спестихме.
Сега, когато
напускате нашата
гимназия, се надявам да
станете по-отговорни, помъдри,
защото бъдещето, което
ви престои, не прощава
пропуските!
Онова, което исках
основно да кажа на
учениците от своя клас,
е да опознаят себе си,
да знаят, че най-трудното
е да разбераш кой си и
какви творчески сили,
умения и таланти криеш в
себе си.
Помнете, че никога не
бива да се предавате!
Следвайте сърцето
си! Бъдете достойни хора!

Прибавяйте много позитиви, изваждайте
негативите и нека успехите ви да растат в
геометрична прогресия.
Поставяйте целите си правилно, за да можете
да постигнете мисията си.
Помнете своето училище, където се
научихте, че нещата се случват на тези, които ги
желаят.
Винаги можете да дойдете в ГПЧЕ, защото
когато човек загуби посоката, се връща там,
откъдето е започнал.
Мили момчета и момичета, скоро ви
предстои голям празник. Празникът е голям и
радостен, защото извървявайки дългия училищен
път, сте положили много усилия, преодолели сте
не едно и две препятствия. Наближава времето,
когато ще имате възможност да приложите
всичко научено и да продължите напред с нови
сили и цели.
Вярвайте в мечтите си и вървете по пътя към
реализирането им. Нека успехите ви вдъхновяват
да надминавате себе си.
Балони, клаксони, усмивки и сълзи в
незабравимата майска вечер ще са начало на
ново, вълнуващо приключение.

Бъдете много щастливи и успех!
Класен ръководител на 12е клас
Тошка Стоева

А ето и блиц-интервюто, което “Гимназето” взе от Николай, Светла и Вальо
На г-жа Тошка Стоева,
класен ръководител
на 12е клас
Едва ли има неразбрали
колко непослушни бяхме...
И в белите принос все сме дали,
да мълчим така и не успяхме.

Кое е нещото което винаги ще помниш
от гимназията?

Как би описал
времето, прекарано
в гимназията?

Николай: Хората и обстановката в училището.
Светла: Часовете по физкултура. С класа
имахме много специални закачки, свързани с точно
тези часове.
Валентин: Господина по Физика

Николай: През първите
2 години се чудех къде
съм попаднал, но покъсно се запознах с
доста хора в училището
и ми стана по-забавно.

Откъде търпение и толкоз сили
таз жена във себе си събра,
та цели четири години
възпитава нас – немирните деца.

Светла: Изпълнено с
много емоции – и
позитивни, и негативни.
Но определено
незабравими.

Да бъдем многословни не е нужно –
научихте ни хиляди неща –
да бъдем смели и задружни,
да крачим с гордо вдигната глава!
Ще ни липсвате! Не си мислете,
че ще Ви забравим още днес!
Погледнете и в очите прочетете:
Вие ни научихте на чест!
За безкрайните Ви грижи
и морето доброта,
за безбройните усмивки:
Госпожо Стоева: Благодаря!

Цвети Симеонова

Валентин: Прекрасно и
забавно
За тези, които се чудят - това е Николай :)

Какво ще ти липсва от тези години?
Николай: Гледката на много момичета в
училището определено.
Светла: Най - вече съучениците и приятните
мигове, прекарани с тях.
Валентин: Част от съучениците, учителите и
турнирите по волейбол

Защо избра точно тази гимназия?

Страницата подговиха:
Гергана, Марина, Християна - 9 а

Николай: Защото исках да се занимавам с
кулинарство за в бъдеще и бях чул хубави думи за
тази паралелка,но е точно обратното, за което ме е яд.
Светла: Защото родителите ми не ме пуснаха
там, където аз исках и в крайна сметка се озовах тук,
но с времето свикнах и започна да ми харесва.
Валентин: Заради хубавите момичета.

Мислиш ли,че ще
запазите
приятелството си и
след гимназията?
Николай: Чак пък да го
запазим не вярвам, ще
поддържаме връзка, но с
много малка част от тях.
Светла: Надявам се, че да.
Много бих искала да
продължим да поддържаме
връзка и след
завършването.
Валентин: Да, но не
всички.

Гимназето
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НАШИТЕ ТАЛАНТЛИВИ АБИТУРИЕНТИ
Приказка за обич
Говори ми на оня таен език,
на който разказвали са в отминала древност,
на който еднакви са шепот и вик,
ако изпълнени са с мъничко нежност.
Разкажи ми приказка за отлежало вино
в две чаши, в две бели ръце,
разкажи за туй, що няма да отмине –
любов във чисто човешко сърце.
Разказвай, не спирай, ще те слушам в омая,
ще рисувам пеперуди със цветни крила
и ще затворя своето парченце от безкрая
в мъничка част от цветна душа.

Да си поговорим за бала...
Когато споменем думата “бал”, няма как да не направим
асоциация с прочутите балове от миналото, особено тези във Франция.
Според нашите проучвания, единственото, което не се променило е
времето, което отнема подготовката за въпросната вечер.
Да започнем от прическата. През 1770 – 1780 г. жените носели
високи прически, оформени от собствената им и от изкуствена коса
около подплънки или телени рамки с помощта на фиби и различни мазила.
Прическата се правела с часове и често си стояла седмици наред докато
в нея се развъдят достатъчно бълхи и въшки, които да убедят
благородната дама да развали творението на изкуството, създадено на
главата й. Днес девойките са дaлеч по-скромни с прическите ( и в никой
случай не слагат тел около главите си!), но пък за сметка на това
часовете за фризьор са запазени месеци напред, като при това са
комбинирани с маникюр, педикюр и грим. И като казахме грим... Докато в
стара Франция са слагали дебел слой бял грим, за да изглеждат колкото
е възможно по-бледи (хммм.... дали така не се е родила идеята, че
вампирите са бледи до бяло?), днес е модерно да се ходи на солариум, за
да се придобие желания по-тъмен цвят на кожата. А фон дьо тенът
довършва това, което солариумът не е успял навреме.
След като се погрижихме за прическата и грима, значи е време да
обсъдим роклите... Най-голямото притеснение на момичетата : “Олеле,
ще си намеря ли хубава рокля?!” Този въпрос никак не е нов. Девойките и
жените от 18-ти век с месеци шиели рокли от коприна като ги
украсявали с бродерии, скъпоценни камъни, дантели и панделки. Да ви е
познато? Разликата тук е, че сега за една цяла рокля се изразходва плат
колкото преди за една от долните фусти на балната одежда. И
естествено на днешните балове момичетата не се чудят дали ще
могат да минат през вратата заради огромния си кринолин, който
поддържа цялата конструкция на роклята. (За незнаещите, кринолинът е
метална или телена рамка с форма на конус, който се поставял под
всички фусти на роклята и придавал специфичната форма на камбана.)
Друга форма на изтезание (сякаш до тук изброените не стигат) бил
стегнатият корсет, който също се слагал под роклята, за да изглежда
жената по-слаба. Поне днес е по-модерно да се ходи на фитнес или да се
спазва определена диета, за да се постигне желаната фигура.
Но стига сме говорили само за момичетата. И момчетата са
претърпели доста голяма метаморфоза. Изоставили са блузите с
набрани маншети и палтата с разкроена долна част и вече избират
елегантни костюми... или пък дънки и риза за по-небрежните. Слава Богу,
в миналото са останали и напудрените перуки, които мъжете слагали,
отивайки на бал. Сега си имаме прилично подстригани, сресани, а в някои
случаи напръскани с лак или намазани с гел момчета.
И нещата с превоза не са се променили особено. В миналото първото
впечатление идвало от каретата, с която дамата и благородникът ще
пристигнат. Днес се правят луди надпревари относно това кой от каква
кола ще слезе – Мерцедес, Ауди, Мазерати... че дори и лимузините
стават доста търсени около абитуриентските балове.
“По дрехите посрещат, по ума изпращат” е казал народът. Така че
внимавайте не само какво ще облечете, но и как ще го носите през тази
незабравима нощ.
Екипът на “Гимназето” ви пожелава една нощ, в която
детската мечта на всички, а именно да бъдат принцеси и принцове,
да се сбъдне. А защо не и някоя девойка да открие своя рицар на бял
кон ...
Последната статия за “Гимназето” от

Цвети - 12 е

Думи за любов и букви за обич
уча все още сърцето си да срича...
На древния език още да чета не мога,
но не мога и да спра да те обичам...
Цвети - 12 е

Николета - 12 а

Блян
Загледана в далечината
виждам твоя образ там
гледа ме и сякаш се опитва
да протегне топлата си длан.
Трудно с мисълта се свиква
с мисълта, че ти си там
и едва ли нявга ще привикна,
че оставаш само блян.
Но споменът остава вечен,
той никога не ще умре,
ще остане и ще топли
моето и твоето сърце.
***
Онзи аромат на мента и жасмин
напомня ми онази нощ... омайна,
когато лежеше на моите гърди
и казваше, че ме обичаш
до безкрайност.
Болка и тъга в едно се сливат
породени от силата на любовта
и сърцата бавничко умират
с надеждата да се завърне тя.
Утрото е мрачно и дъждовно
тъй и в мен вали сега,
но аз не ще забравя мястото любовно
и онзи аромат на мента във нощта.

Монка - 12 а

Гимназето
***
Когато си тук съм тиха,
По-тиха от мътна вода.
Когато те няма съм празна,
По-празна от мъртва душа.

Това си ти!
Това си ти!
Завърна се!
Пак си в моите мечти,
Сърцето ми побърква се.

Когато си тук не говоря.
Аз съм само присъствие.
Когато си тръгваш, рисувам...
По стените със кървави пръсти.

Ти си този- истинският,
Които винаги съм обичала.
Този- тъмнокосият,
След който винаги съм
тичала.

18.02.2013

На сърцето пристанът си ти,
Ето те, до мен стоиш.
Моята oпора ти бъди
И продължавай името ми
да шептиш!

Ива - 12 е

Гост в нощта
Пак е нощ,
Заспивам.
Няма я моята мощ,
В един друг свят отивам.
Но тогава идваш ти,
Моят гост в нощта.
Сядаш на леглото ми,
Хващаш моята ръка.
Мълчиш и гледаш моите очи,
Седиш и топлиш моето сърце.
Гост в нощта си ти,
Но познато ми е твоето лице.
Ива - 12 е
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Усмивка и искрици в твоите очи.
Пеят тихичко щурците навън.
Накланяш се към мен, сърцето
ми трептиНо било е всичко само сън!
Дано някоя нощ разбера,
Поне твоето име.
Дано пак ръце простра
И да прошепна „Прегърни ме!”
Василена—12 д

Без тебе съм сама.
Няма те в моя свят.
Пак онази сива мъгла.
Животът на цветове не е богат.

Николета - 12 а

Но когато се появиш,
Всичко идва на мястото си,
Само ако в моя свят се потопиш!
Завърна се! Това си ти!
Василена—12 д

***
Вечните тревоги забрави
И във светлина се обгърни
Та чак до май сънувай ти
Най- съкровените си мечти.
А когато се събудиш ти,
Знай че всичките мечти
Да сбъднеш лесно можеш Стига само да повярваш.
С усмивка на своето лице
Утринното слънце погледни
И на лекия полъх остави
В свят далечен да те отведе.
В него ти отново помисли
Относно всичките звезди,
Високо във небето извисени
Не са ли те твоите мечти.

Ива - 12 е

И сега по пътя си към тях
Поеми ти със волен смях
И докато си на него, грей,
с усмивката си вси омай!
Светимир - 12 д

Нека бъда
Нека бъда твоя сън
на блянове и помисли греховни,
нека бъда изкушаващия звън
и устните, изпиващи с отрова.
Нека бъда привидение среднощно
от девствена луна огряно,
нека мен да търсиш нощем да бъда самодивата мечтана.
Нека бъда пристъп на желание диво и първично като Хаоса,
нека бъда сладкото ухание,
напомнящо ти ритъма на салса.
Нека бъда огъня изпепеляващ пепелта след него бавно пада,
нека съм и привкуса горчив,
оставащ
от спомена за минала наслада.
Ива - 12 е

Цвети—12 е

Лалка—12 а

5 години достойно защитаваха честта на училището!
Донесоха ни много радост и ни накараха да се гордеем с тях!
След себе си оставиха много трофеи във витрината на гимназията!
Това са те—спортната гордост на ГПЧЕ!

“Гимназето” пита нашите
шампиони и шампионки:
1.Ти си от доказалите се спортни личности в
гимназията. Кое е най-голямото спортно
постижение, което си постигнал/а за ГПЧЕ?
2.Кой е най-щастливият мач или момент, който
никога няма да забравиш?
3.Освен много успехи, със сигурност си имал/а и
трудни моменти, сподели ни за някой от тях?
4.За какво мислиш преди важен мач? Имаш ли
някакъв ритуал?
5.Ако си треньор на отбора, би ли променил/а
нещо?
6.Пожелай нещо на последователите си...

който станахме шампиони, нямаше пощастлив човек от мен, виждайки
радостта по лицата на приятелите ми.
3.Разбира се, имали сме и трудни
моменти, но винаги сме се подкрепяли
взаимно. Още повече след като г-н
Павлов започна да работи и да се
интересува от отбора, всички
станахме много задружни и сплотени
като колектив.
4.Ами, честно казано, преди важен
мач се опитвам да отклоня
вниманието си и да мисля за нещо
друго, защото когато си на терена,
Момчил 12г—футболист
трябва да действаш спокойно.
1.Най-голямото ми спортно
5.Ако аз бях треньор на отбора
постижение през петте години в
сигурно не бих променил нищо,
гимназията беше съвсем наскоро.
защото прекарвам доста време с
Преди около месец бяхме на областно настоящия треньор и виждам колко
първенство, на което станахме
много усилия полага, за да направи
първенци и се класирахме за зони,
нещо за отбора. Това се дължи на
където отново нямаше кой да ни спре факта, че малко хора обръщат
и стигнахме до Републиканско.
внимание на спорта в училище.
Надявам се, че след около седмица аз 6.Пожелавам на всички момчета,
и момчетата от отбора ще станем най- които ще носят гепечарската
добрият ученически футболен отбор в фланелка след мен, да пожънат много
България.
успехи и да продължат да носят
2.Най-щастливият момент на терена
радост в училище. Няма нищо побеше на Областното първенство,
хубаво от времето, прекарано със
което се проведе в Елин Пелин при
съотборниците и радостта от победа
много тежки условия за игра. Там
над вечният съперник УКТЦ.
изиграхме 2 много тежки мача и когато
вкарах победния гол, благодарение на

със сърце и да сме се постарали.
Крайният резултат не винаги е от
значение.
3. Най-трудният момент за един
спортист е, когато играта не му
върви, няма късмет и не успява
да помогне с нищо на своите
съотборници или ако се контузи,
както стана с мой добър приятел
и съотборник.
4. Преди мач се стремя
единствено да се отпусна, било то
с малко шегички с треньора : ) или
съотборниците. Понякога се
отпускам, като разказвам на
Димитър 12г—футболист другите някоя смешна история.
5.Дори и да съм треньор, не бих
1. Най-голямото постижение за
променил нищо! Всички се
тези 5 години в гимназията е
раздават, а това е най-важното!
достигането до финалите по
6.Поколенията след нас да му
футбол, което ще остане в
мислят. Нашата работа е да
историята на училището като най- мислим какво ще се случи сега на
голямото постижение на
републиканското в Етрополе.
футболния отбор!
2. Нямам най-щастлив мач или
момент. Важното е да сме играли

прозвучи с оглед на многото
победи над този отбор, но най трудните моменти са ни били
решаващите мачове срещу УКТЦ.
Един път ги победихме с дузпи и
беше доста драматичен мач просто късметът беше на наша
страна. Последният ни
официален мач срещу тях, който
спечелихме, също беше много
труден с гол в последните минути
на мача. Ако не го бяхме
Георги 12а—футболист спечелили, сега нямаше да сме на
1. Най - голямото спортно
републиканско ниво.
постижение, което съм имал за
4. Преди важен мач си мисля
ГПЧЕ, е определено това, че бях дали ще се представя на ниво и,
част от отбора, с който се
естествено, силно се надявам да
класирахме на републикансо
спечелим. Откакто съм в отбора
първенство по футбол. Това за
на ГПЧЕ ,винаги нося със себе си
мен е като сбъдната мечта. На
една лента на Байерн Мюнхен
крачка сме да направим уникално преди всеки мач. Дори и да не ми
постижение за училището и
е на врата, тя стои в сака ми. В
искрено се нядявам това да се
повечето мачове ми е носела
случи. Сигурен съм, че всеки от
късмет.
отбора ще остави душата си на
5. Не бих променил нищо. Мисля,
терена в името на победата. Да си че това е най - доброто, което
пожелаем успех.
може да представи един
2. Мачът, който никога няма да
училищен футболен отбор.
забравя, е този, в който успях да Людмил Павлов - нашият трениор,
отбележа 4 гола срещу отбора на е отдаден много на нас и с общи
“Чавдар” Етрополе. Интересно тук усилия успяхме да постигнем
е, че допреди няколко месеца
много, и все още има какво да
тези момчета от Етрополе бяха
покажем. Отборът ( в това число и
мои съотборници в отбор от
треньора) е страхотен.
школата на Стоичков и веднага
6. Пожелвам на последователите
след края на мача, техния
си много успехи за училището и
треньор дойде при мен, стисна ми да изживеят също толкова
ръката и ме поздрави за
вълнуващи и незабравими
отбелязаните голове. Колкото до мигове, както аз. С много желание
мача, определено не беше найи здрава борба съм сигурен, че г-н
щастливият, защото не успяхме
Павлов ще успее да изведе
да се класираме на Зонално
футболен отбор отново на високо
първенство, но със сигурност е
ниво. Искам да кажа на всички
мач, който никога няма да
гепечари никога да не се предават
забравя.
и да знаят, че няма по-красива
3. Може малко смешно да
игра от футбола.
футбола. Най-лошите за мен са когато
губим в резултата или когато видимо
сме по-добрият отбор на терена, а не
успяваме да вкараме. Точно тогава
обаче показваме, че сме сплотен
отбор и се раздаваме още повече.
3. Трудни моменти има доста във
футбола. Най-лошите за мен са когато
губим в резултата или когато видимо
сме по-добрият отбор на терена, а не
успяваме да вкараме. Точно тогава
обаче показваме, че сме сплотен
отбор и се раздаваме още повече.
4. Преди всеки мач си "преговарям"
какво точно се иска от мен и се старая
да го изпълня по време на мача.
Специален ритуал нямам, но пък имам
щастливи боксерки - когато съм ги
Стефан 12а—футболист носил, отборът ни винаги е печелил.
Надявам се традицията да продължи
1.За най-голямо спортно постижение
и на републиканското.
считам, а и не само аз, класирането на 5. Няма какво да променя. Треньорът
футболния отбор на ГПЧЕ за
освен да подготвя футболистите
републиканско първенство. Разбира
физически и стратегически, трябва и
се, това не съм го постигнал сам, а
да ги подготви психически. В лицето
целият отбор, така че мисля, че
на Людмил Павлов ние имаме
постижението е на всички, които са
наистина добър треньор, без него
свързани по някакъв начин с отбора.
нямаше да успеем да стигнем толкова
2. За мен всеки мач е еднакво важен, далеч. Специални благодарности към
независимо дали е официален или
него!
приятелски, аз давам всичко от себе
6. Пожелавам им многобройни успехи!
си. Мачът, който никога няма да
Искам догодина отново отборът да се
забравя, е когато успях да вкарам гол класира за републиканско!
срещу УКТЦ и това ни класира в погорния етап на училищните игри.
3. Трудни моменти има доста във

Пламен 12в—футболист
1. Най-голямото е класирането
ни на републиканско
първенство, което е
историческо постижение за
нашата гимназия.
2. Най-щастливият момент
беше, когато се класирахме на
републиканското първенство.
Чувството беше неописуемо!

Целият отбор беше много
щастлив и радостен!
3. Най-трудният момент за мен
беше на зоналния етап от
ученическите игри, когато се
контузих още в самото начало
на първия ни мач и не можех с
нищо да помогна на момчетата
в оставащите мачове от
турнира. Беше много трудно и
неприятно да гледам отстрани.
4. По принцип не мисля за
нищо преди мач. Обикновено
се лигавя и се закачам с
другите от отбора : )
5. Според мен няма какво да се
променя в шампионския отбор
на гимназията. Просто си е
отличен!
6. Пожелавам им да постигнат
същия успех като нас!

победят в тайбрек с минимална
разлика.
4. Не, нямам някакъв ритуал.
Преди мач се концентрирам
единствено върху него, не ме
интересува нищо друго, след
като чуя съдийския сигнал. Не
си ли концентриран или ако си
ядосан, играта ти спира да
върви и проваляш целия отбор.
5.Ами ако искаме отборът ни да
има повече успехи, определено
бих ги събирал по-често на
тренировка, поне 3 пъти
Николай 12е—волейболист
седмично. И да им се сложи
1.Най-голямото беше
малко по-строга дисциплина.
областното първенство в
6. Ами на бъдещите играчи на
Етрополе 2012 година, там
гимназията ще им кажа да се
отборът показа най-много от
борят повече, да се раздават в
всички други години
играта, преди мачове
2.Определено мачът срещу
определено да си лягат рано,
Самоков на същото това
без някаква употреба на
първенство мисля, че беше
алкохол. И да не забравят с
нашият последен мач, тогава
каква цел отиват, а именно
играта на отбора не вървеше.
ПОБЕДА.Тук е моментът да
Тогава треньорката каза на
благодаря както от мое име,
разпределителя да търси само така и от целия отбор на
мен на мрежата. Вкарахме мача госпожа Йонка Ценева за
в много оспорван тайбрек и го
всички тези години. Колкото и
спечелихме по невероятен
да я ядосвахме, тя не се отказа
начин. Но все пак аз не мисля
от нас и беше наш треньор до
че съм спечелил мача сам, все края.
пак тази игра е отборна.
3. Естествено, всеки ги има.Ами
моите най-лоши моменти са
били когато отборът ни се бори
срещу добър отбор и ни

Валентин 12е—волейболист

1.Победихме УКТЦ по волейбол
и отидохме в Горна Малина.
Там Етрополе ни победиха с
3:2.
2.Този срещу бившия ми отбор
Етрополе.
3.Много пъти мачовете ни
срещу УКТЦ са били много
трудни и оспорвани.
4.Мисля само за победата, за
нищо друго
5.Не предполагам. Така
отборът ни е супер!
6.Никога да не се отказват,
докато играят и винаги да
вярват в победата !

Гимназето
резултат 14:13 за нас, аз
изпълних сервиз и направих така
нареченото „чекмедже“ (директна
точка с помощ от филето). Това
беше най-щастливият ми момент!
3.Най-трудният ми момент пак
беше в 8-ми клас. Паднахме от
Пирдоп много нещастно! Едвам
преживях загубата! Имаше дори
сълзи : ) Не бях свикнал да
отпадаме на толкова ранен етап.
Винаги преди това играехме
финали.
4.Ритуал не бих казал, че имам.
Станимир 12б—волейболист
Понякога, ако трябва да играем
1.Най-голямото постижение беше няколко мача, загрявам с едни и
преди 2 години, когато се
същи тениски в специален ред.
класирахме на областното
Същото е и с чорапите – първо
първенство. Играхме с
играя с едни, после с другите и
домакините на полуфинал, а те
така... : ) Преди мач слушам
разполагаха в отбора си с двама любимата си музика и така се
състезатели, които тренираха в
концентрирам.
ЦСКА. Въпреки това ги
5.Не мога да кажа дали бих
победихме! След това на финала променил нещо... Г-жа Ценева си
играхме с отбора на Етрополе, но разбира от работата, но всеки
за съжаление не ни стигнаха
има какво да научи...
силите. Смея да твърдя, че и
6.Пожелавам им да се борят и
съдиите им помогнаха за успеха. никога да не се предават! Да
2.Най-щастливият ми мач беше, продължават традицията да
когато бях в 8-ми клас. Беше
побеждаваме УКТЦ, защото аз
първият ми мач срещу УКТЦ и
нямам загуба от тях в официален
стигнахме до тайбрек. При
мач!

кметът на града ми връчи купата
за първото място.
3. Да, имало е много моменти , в
които контузии или лоша игра са
ме преследвали , но
благодарение на силния
колектив, които изградихме през
годините, съм се справял с
проблемите .
Матей 12д—баскетболист 4. Специален ритуал нямам, най1.Съперничеството между
често слушам музика , изолирам
ГПЧЕ ,УКТЦ и ТМЕ винаги е било се от останалите и се
голямо и турнирите в които сме
концентрирам върху
взимали участие са
предстоящия мач,
предизвиквали голям интерес .
5. Г-н Велчев е един много добър
Най-голямото ми постижение с
треньор с огромен опит. Той ни
училищния отбор по баскетбол е казва правилните неща и ние
първото ни място на турнира за
само трябва да се учим от него.
купата на Правец. Специално е,
6. На по-малките спортисти искам
защото на финала победихме
да пожелая да продължават да
големия си съперник , отбора на са все така упорити и големи
УКТЦ
професионалисти. Да продължат
2. С ГПЧЕ, може би същата тази традицията баскетболният отбор
купа, за която споделих в
на ГПЧЕ да бъде име, с което
предходния въпрос . Като
другите да се съобразяват.
капитан на отбора най-щастлив
за мен бе моментът, когато
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за Републиканското първенство в
Търговище.
3. Да, всеки един има и своите
трудни моменти, моите може би
бяха в мача за Областното с
отбора на Самоков, който лично
за мен винаги е бил най –
трудният ни противник.
4.Преди мач, честно казано не
мисля за него, просто се
забавлявам с отбора. Не, нямам
никакъв специален ритуал,
просто излизам на игрището и
давам всичко от себе си.
5. Ако съм треньор на отбора, бих
увеличила тренировките от един
Мадлен 12г—баскетболистка
на два дни в седмицата, защото
1.Най – голямото спортно
лично на мен не ми е достатъчно
постижение, което съм
само веднъж в седмицата да
постигнала в гимназията не съм правя нещото, което най-много
го постигнала сама, а заедно със обичам да правя.
съотборничките ми, с които сме
6.Пожелавам на
страхотен екип.
последователите си, а и не само
2. Най – щастливият мач, който
на тях повече да спортуват,
никога няма да забравя, може би защото спортът е здраве, спортът
ми предстои, но за сега е мачът с е страст, може да сбъдва мечти и
отбора на Перник, защото беше не на последно място, спортът
доста труден, но въпреки това
изгражда човека като личност.
ние победихме и се класирахме
година в ГПЧЕ.
2. Това беше финалният мач на
зоните в Перник. Обстановката
беше необичайна и имаше
изключителен натиск от страна
на публиката, но затова пък
победата беше изключително
сладка:)
3. Чак трудни - не бих казала, но
все пак без труд нищо не се
постига.
4. Преди мач гледам да съм
спокойна и уравновесена, а
Доротея 12б—баскетболистка относно ритуал - нямам, но пък
винаги нося талисмана си със
1. Специално за ГПЧЕ най-голям себе си.
успех постигнахме тази година,
5. Не, имаме страхотен треньор,
след като се класирахме за
на когото пожелавам да бъде все
финалните мачове в Търговище. така упорит и да жъне много
Успехът беше много сладък,
успехи.
защото мачовете бяха трудни и
6. Пожелавам им да бъдат много
оспорвани. Още по -щастлива ме упорити, целеустремени, да
прави фактът, че постигнах този вярват в себе си и да се гордеят,
успех именно през последната ми че са възпитаници на ГПЧЕ!

Интервютата бяха взети преди
републиканските финали.
“Гимназето” Ви напомня, че
победоносния поход
на нашите славни шампиони и
шампионки продължава!
От 7 до 11 май баскетболистките
ни ще участват на републиканско
първенство в гр. Търговище,
а футболистите ни на финалите в
гр. Етрополе.
Да им пожелаем победи!
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отидат на републиканско. През
първия гейм техният отбор ни
надигра, но след едно
„надъхване“ и смяна на тактиката
от нашия треньор ги разгромихме
в следващите 3 гейма и
спечелихме в наистина зрелищен
мач! Треньорът на Монтана
остана слисан! След мача дойде
лично да ме поздрави за
отличната игра, защото тогава
бях във върхова форма.
3. Безспорно най-трудният
момент през годините беше на
Иванил 12б—волейболист финалите в Исперих. Тогава
1. На училищната сцена : ) За
отпаднахме на полуфинала от
училищният волейбол нямам
“Пирин” Разлог с 3:2 гейма и
толкова големи лични успехи, за получихме шанса да играем за 3разлика от успехите ми на клубно то място в България. Срещу нас
ниво. Определям като няй-голям излезе тимът на Лукойл Бургас. В
успех класирането ни на
тригеймовия мач, в абсолютно
областно първенство в Горна
всеки гейм ние достигахме
Малина преди две години. Там
резултат 23:20 за нас, и не
бяхме едни от фаворитите за
успявахме да затворим нещата в
класиране на републиканско. На наша полза... Това беше огромно
полуфинала отстранихме
разочарование за мен, защото
домакините в зрелищен мач,
бяхме на една стъпка от бронза.
защото залата беше препълнена 4. Единственото нещо, което
със зрители. За жалост на
мисля преди мач, е това как да
финала отбора на Етрополе ни
помогна на отбора ми и как да
отстрани в тайбрек,
спечелим.
благодарение на подкрепата на
5.Не мисля, че нещо трябва да се
съдиите.
промени коренно. Единственото
2.Един от най-щастливите мигове нещо, което дърпа отбора назад,
на волейболното игрище за мен са караниците по време на игра.
беше преди няколко месеца,
Това трябва да се промени.
когато трябваше да играем с
6.Да не се отказват от целите си,
лидера в нашата група за
защото няма нищо лесно в
директна квота за финалите –
живота, но когато се постараеш,
Монтана. Те водеха в
крайният резултат винаги ще ти
класирането само с няколко
хареса и ще знаеш за какво си се
точки, а ние ги следвахме. Всички борил!
мислеха, че Монтана лесно ще ни
победят и по този начин да
1. Победата на зоните в Перник,
която ни отведе на финали.
2. Никога няма да забравя мача
срещу Перник, защото беше
много оспорван, а победата много сладка
3. Лично аз не съм имала трудни
моменти.
4. Преди мач се настройвам
винаги за победа.
5. Не!
6. Пожелавам им много успехи, с
които да прославят училището
ни.
Йолина 12а—баскетболистка

Гимназето
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Това са те - малките големи
журналисти - абитуриенти от
“Гимназето”

ЦВЕТА
Критичната. Нюх към проблемите и остра
реакция. Жалко, че избира друго
поприще.
Цвете, разследващата журналистика би ти
подхождала :).

Те, които отделиха от времето и споделиха талантите си, за да го
има училищния вестник. За да продължим традицията.
През тази изминала година взаимно се учихме как да направим
училищната медия по-интересна, полезна, занимателна, а също и приятна
за окото. Доколко сме успели - ще кажат другите.
Някои от тях имаха вече солиден “Гимназе” - стаж. Други
(включително и аз) - съвсем новаци. Важното е, че бликаше ентусиазъм,
че идеите пристигаха, придружени с шеги и усмивки, че се почувстваха
свободни да изразят мнението и мислите си. Надявам се и занапред да е
така, с каквото и да се захванат. Пожелавам им го от сърце.
И съм благодарна за това, че бяхме заедно в това начинание.
Накрая - от мое име и от името на всички останали от екипа на
“Гимназето”, които, надявам се, ще продължат да създават вестника на
ГПЧЕ - да пожелаем на нашите абитуриенти здраве и благополучие, полет
на фантазията и осъществени мечти, свобода на духа и сили, за да
продължат пътя си напред. Знам, че можете да постигнете всичко!
Таня

ИВА
Нестандартната. Вън от всякакви рамки и
шаблони. Океан от емоция и талант.
Толкова лека ръка - и за рисуване, и за
писане... И верен усет за фалша и
прозаичното около нас...
Иве, не се отказвай да променяш света!

Интервю от някои от нашите вестникарчета взе Адела от 9 д.
Вижте какво споделиха те с нас:

ВАСИЛЕНА
Моторът на “Гимназето”. Чудесни първи
страници на любимия вестник, написани с
лекота, понякога в междучасието :).
Когато е убедена в правотата си, не се бои
да казва нещата директно, независимо от
последиците.
Васи, голямата журналистика те очаква!

СВЕТИМИР
Ентусиастът. Пълен с идеи. Майсторът на
анкетите. Най-често чувано: “Ами добре,
ще го направим!”
Светли, не се уморявай да го казваш!

Писането бихте определили като хоби или страст?
Васи: Хоби, изпълнено с много страст. (а те всъщност не са ли едно и също?)
Цвети: Бих казала, че е хоби, в което влагам много страст. Могат да минат седмици без
да напиша и дума, но осени ли ме вдъхновението – не мога да спра.
Ива: Като нещо, за което имам муза прекалено рядко, за да може да се определи като хоби,
или страст Но хайде-страст.
Светли: И двете
Илинка: В началото беше хоби, записах се да участвам в редакцията на вестника за
разнообразие. Но се превърна в страст и честно казано, ще ми липсва.
Цвета: Чрез писането успявам да кажа много повече отколкото в един обикновен разговор.
Не бих го определила като страст, по скоро хоби, чрез което успявам да изкажа мислите,
мнението и идеите си, които доста често се различават от това на масовата част от нашето
общество.
Лъчо: Страст. Не пиша често, а напротив. Когато ме навести музата, така да си го кажем.
Как бихте описали времето, прекарано в работа за училищния вестник?
Васи: Невероятно! За мен училищният вестник е символ на едно израстване, макар и с
цената на много емоции. Но имено заради това е толкова прекрасно. Моментите, прекарани
в писане и умуване над следващия брой, завинаги ще си останат едни от най-приятните ми
мигове от гимназията.
Цвети: Това беше една от най-забавните части от живота ми в училище. Срещнах много
хора, споделящи собствените ми интереси и идеи. Намерих начин и да изразя себе си подобре. Времето в екипа на “Гимназето” ще остане незабравим спомен, който винаги ще ме
кара да се усмихвам и ще подклажда желаието ми да се връщам в ГПЧЕ след години.
Ива: Забавно и приятно. Създаде ми разнообразие и терен, върху който да упражнявам
скромните си писателски възможности.
Светли: Може би незабравимо и изключително забавно
Илинка: Забавно обучение. Научих някои неща и подобрих писането си, а беше и забавно.
Цвета: Изпълнено с всякакви емоции.. Незабравими мигове, понякога сме имали и
пререкания и именно заради това всички ние от екипа успяхме да развием индивидуалните
си качества и да се научим и как да работим в екип.
Лъчо: Ток и жица. Страхотна забава и атмосфера, трепач сме си всичките.
Любимата ви статия, написана в училищния вестник?
Васи: Сблъсък „Народни будители vs. Halloween”, брой 2 / 2012 година
Цвети:Това е един наистина труден въпрос. Всяка статия носи своя заряд и своето
послание, всяка е писана с желание и интерес. Но любимата ми статия може би е
последната, която написах и която можете да прочетете в броя, който държите в ръцете си.
В нея вложих едно по-специално отношение и мисля, че се получи едно доста интересно
четиво.
Ива: Нямам...е, добре де, моите си.
Светли: Всичките
Илинка: Имам две любими - "Коледен дух на сцената на ГПЧЕ", защото получих
комплименти за нея и "22 март - ден за защита на жертвите на престъпления" заради края,
който леля Таня обаче не публикува :(
Цвета: Определено статията, в която разказах за моето незабравимо лято в Германия, е
любимата ми статия, чрез нея успях да кажа много, успях да предам много емоции.
Лъчо: Всички мои статии. Аз съм прекрасен.

ЦВЕТИ
Работливата пчеличка на “Гимназето”.
Креативна и позитивна. Човекът в екипа,
на когото винаги може да се разчита и
никога няма да те подведе. Огромен
потенциал. Любима фраза: “Дай ми
работа!”
Цветенце, малко здравословен егоизъм не
вреди :)

ИЛИНКА
Смелата. Може да те изуми с щурите си
идеи :), поднесени с равен, обикновен тон,
последван от закачливата искрица в очите
- “Е защо пък не?!”
Давай все така!

Предайте завета си на по-малките вестникарчета.
Васи: Хм, тук бих използвала просто един мой много любим цитат- на Walt Disney: “If you
can dream it, you can do it!” Няма нищо, което не можете да постигнете, стига наистина да го
искате! Затова просто мечтайте и пишете за мечтите си.
Цвети: Ще ги посъветвам само едно: Пишете с желание. Ако то липсва просто няма да се
получи. Оценявайте времето, прекарано в работа по вестника. На моменти може да ви се
струва досадно, но след време ще ви липсва.
Ива: Не бъдете еднакви и оставете своя пътечка.
Светли: Единственото, за което се сещам, е да пишете от душа! Останалото си го знаете.
Илинка: Бъдете оригинални и си предавайте статиите навреме.
Цвета: Хех... мога да им кажа само да бъдат себе си, да не се страхуват да напишат това,
което мислят, защото именно това може да ги изкара на върха. Никога да не забравят от
къде са тръгнали и кои са!
Лъчо: Този въпрос въобще не го разбирам. То не е точно въпрос. Както и да е, не
оставяйте вестника да изчезне. Но като гледам колко са надъхани младоците за участие,
май няма такава опасност. И не бързайте да завършвате, защото наистина почва голям
резил.

ЛЪЧЕЗАР
Умникът-мечтател. Удоволствие е да се
разговаря с него, нищо че понякога вдига
шум до небесата :). Очарован от
фентъзито, но здраво стъпил на земята.
Чудесни материали за “Гимназето”.
Лъчко, успех във всичко занапред!

СИЯНА
Мълчаливата, тихата. Едната половина от
тандема Ива - Сиси, който направи
няколко чудесни материала за
“Гимназето”. Прекрасна, макар и рядко
виждана усмивка.
Сиси, чудесна си, давай смело напред!

МОНКА. Или ИЛИАНА
Вечно забързаната, нямаща свободно
време. Опитва се да носи вода от девет
кладенеца. Но за работата - чудесна.
Захване ли се, ще направи всичко както
трябва.
Илианке, поспирай понякога - за да си
поемеш дъх :)

