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Привет,
читателю,

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:
Празник - Денят на
будителите и Денят на
учителя
стр. 2;

Визитка - г-ца Касандра
Биенхоф
стр.3;

Из коридорите на ГПЧЕ да ви запознаем с
новобранците и с някои
други интересни
личности
стр.4 - 7;

Пътешественик - къде
премина част от
лятната ваканция на
някои от възпитаниците
на ГПЧЕ?
стр. 8;

Добре дошъл и тази
учебна година из страниците
на любимото ни „Гимназе”.
Обещаваме ти, че и сега
няма да те разочароваме и ще
направим за теб четенето поприятно от всякога.
Тазгодишният първи брой е посветен на новодошлите
ученици. Всеки от нас е бил “заек” и знае какво е чувството
всичко около теб да е ново и всеки да те гледа странно.
Затова нека покажем, че не сме го забравили и когато се
редим на щанда “Плод и зеленчук” да изберем за тях найхубавите моркови. Ако не друго, то поне да им е сладко,
докато преглъщат притесненията.
Също така сме ти приготвили доста интересни рубрики,
забавни истории и много главоблъсканици, с които ще трябва
да се справиш. Ще те информираме за всичко, случващо се из
коридорите на нашата гимназия и за всеки успех, който някой
от съучениците ни е постигнал.
Силно се надяваме “Гимназето” да се превърне в едно
от любимите ти занимания за разтуха и наистина да се
забавляваш, докато се “разхождаш” по страниците му.
Ако имаш идеи и предложения, които желаеш да
споделиш с нас или пък просто искаш да прочетеш за нещо,
което те вълнува, пиши ни на bibliotekata.gpche@mail.bg.
С нетърпение те очакваме!
Радиана 10 б

Нов голям спортен успех и титла за ГПЧЕ от
турнира на община Правец

Вдъхновението на
Светослав, Дебора и
Елица

Ексклузивно интервю с Габи Личева ”екзекутора” на УКТЦ!
стр.9

Зона спорт в ГПЧЕ
стр. 10-12
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Идеалите на обществото
Не са много народите, които в своя
календар имат ден за почит към велики личности,
които в мигове на изпитание са поддържали жив
националния дух, помагали са на народа си да не
забравя кой е, откъде идва и къде отива, но ние,
българите, сме едни от тях.
1 ноември е денят, в който честваме
признателността си към будителите от
възрожденската епоха, но и към съвременните
будители: учители, артисти, писатели, художници и
още различни творци.
Всеки един период от човешката история е
имал и ще има своите будители, водещи народа към
просветление и самоосъзнаване. Днешните времена
на глобализация не са по-малко трудни и
предизвикателни за хората, искащи да запазят българщината, езика и
обичаите, сред ширещите се чужди култури и порядки.
Може би точно заради това Министерството на образованието
„Идеалът на земното щастие е в труда, в здравето и в
природата. На Любовта трябва да се наложи карантина, както
на холерата и чумата, от които Тя прави по-големи
опустошения...”
Иван Вазов
"Грешна беше тая жена, но беше хубава. Жените, които се
канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда
Влася не се и помръдна."
Йордан Йовков
„Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята
молитва“ се сбъдва.”
Христо Ботев

и науката поде инициатива, в която всеки клас трябва
да си избере будител за свой патрон*. Идеята не бе
посрещната радушно от учениците, а по-скоро се
възприе като отживелица. Но нека погледнем от
добрата страна на предложението. Дава ни се шанс да
се запознаем по-обширно с историята, с делата и
идеологията на велики наши предшественици. Кой
знае, може да се поучим и да направим бъдещето си по
-светло?!
Ние от своя страна решихме, вместо да ви
залеем с обичайната информация за честванията на
деня, да изложим някои възгледи на български
будители.
Тези цитати със сигурност ще привлекат
вниманието ви и ще оставят отпечатък във вас. А защо
не да ви помогнат в избора на патрон за вашия клас?

Ива и Адела 10 д

„ Разни хора, разни идеали”
Алеко Константинов
„Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава
лъжа го прави приятен."
Елин Пелин
"И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето,
то нас обръща и ние него обръщаме."
Васил Левски
"Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като
дърво, отсечено в корена.
Петко Славейков

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ—АНКЕТА

5 ОКТОМВРИ – ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Първи ноември е български празник на историческата
памет. Този празник ни напомня да почетем делата на хилядите
знайни и незнайни българи, които са палили и палят в мрака светлина.
Днес можем да само да се гордеем с делата им, но правим ли го или
изобщо “ не ни грее” ?
Направих си труда да направя анкета по случая и ето какво
установих: Анкетата бе замислена като анонимна, но въпреки това
повечето от анкетираните не си направиха труда да дадат свой
отговор, а вместо това побутваха другарчето си за помощ.
Резултатите от анкетата са:
На въпроса знаят ли какъв празник е Първи ноември, 80%
от анкетираните знаят какво се празнува на първи ноември; 20%
нямат понятие за какво иде реч.
100% са отговорили, че е необходимо този празник да
съществува, а не да бъде отписан като излишен.
50% Са отговорили с ―да‖ на въпроса дали българската
история и култура върви към упадък; 20% Казват ,, може би,,;
30% гледат оптимистично на нещата и казват ―не‖;
Кои са днешните будители, бе един също много важен
въпрос, като изборът беше : а)политици; б)писатели ; в)учители; г)
други (свободен отговор)
40% са отговорили, че учителите представляват днешните
будители, а аз питам къде е уважението ни към тях тогава?; 40% от
отговорите бяха насочени към писателите. (Ще се радвам, ако има
хора, които си правят труда да обогатят речника си, прочитайки някоя
книга.); 10% посочиха политиците като будители; 10% са посочили в
секцията “други” спортисти като символ на днешните народни
будители.
30% положителни отговори отидоха за въпроса “избрахте
ли си възрожденец за патрон на класа”; 70% отговориха отрицателно.
100% от анкетираните на въпроса “Искрен ли беше вашият
отговор?” отговориха с „да”.
И за край мога само да кажа, че искреността (най-вече при
отговора на първия въпрос) почти я нямаше.

Въпреки, че този ден отмина преди приключването на
първия ни брой, в духа на другия наближаващ празник – този на
народните будители, бихме искали да отдадем почит на
нашите учители, които имат нелеката задача да събудят у
нас вяра, любознателност, почтеност; да се опитат да
изградят у нас ценностна система, която ще позволи да
пренесем в бъдещето опита и посланията на историята.

Елица 11 а, Ива 10 д

На 5 октомври България и още над сто държави по света
отбелязаха Деня на учителя. Този ден се чества за първи път през
1994 година, като идеята идва от състоялата се през 1966 година в
Париж Специална международна правителствена конференция за
статуса на учителите.
В днешно време традиционната роля на учителя като че се
губи, но все пак той си остава безспорния просветител. Той е, който
трябва да пробуди духа на младите хора, да вдъхне живот на това,
което им преподава. Той е незаменимия приемник на големите
Учители от миналите цивилизации, чиито имена са се покрили със
слава. Той е носителят на истината, образецът, към който обръщат
поглед учениците и цялото общество. Учителят е онзи, който
притежава знания и да успее да ги предаде – това е мисия и талант, а
също и голямо предизвикателство.
Лично аз искам да благодаря на моята учителка по немски
език за това, че събуди у мен желание за знание. За това, че полага
грижи и дарява с обич целия ни клас, защото тази обич вади найхубавото у всеки от нас и ни дава сили. Благодарим Ви, г-жо Цонкова,
Вие преподавате не само немски език, вие ни учите на доброта и
човечност!
Би трябвало всяка година по подобаващ начин да
отбелязваме Дена на учителя, така че да осъзнаем по-добре
важността и значението на това призвание.

Преслава В. Петрова – 9 д
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Представяме ви: г-ца КАСАНДРА БИЕНХОФ
Родена в: Северна Каролина
Семейство: голямо, 3 сестри, 1 брат,
Образование: Колумбийски университет, щат Мисури,
специалност “Обучение с немски и английски език”
На 24 години
Коя е организацията, за
която работите ?
Аз работя по програма
„Фулбрайт”. Това е специална
програма, управлявана от
Държавния департамент на САЩ, с
цел насърчаване на културния и
образователен обмен между САЩ и
другите страни. „Фулбрайт” има за
цел да открива различни видове
обменни програми по цял свят.
Бяхте ли развълнувана
преди да дойдете в България ?
Бях много развълнувана,
преди да дойде тук! Никога преди не
съм била в Източна Европа, но съм
живяла в Германия за една година,
когато бях на 18 годишна възраст.
Наистина обичам да живея в
различни страни. Бях малко нервна,
защото никога не съм работила с
толкова много класове и ученици, но
също така и много очарована от това
да се срещна с учителите и
учениците, с които сега работя.
Как решихте да дойдете в
България? Имахте ли
възможността да изберете къде
другаде да отидете?
Имах възможността да избера
къде да отида, дали да дойда тук, в
България или да замина за Африка,
но изборът беше лесен и когато
кандидатствах по програма
„Фулбрайт” аз избрах България. Бях
много заинтригувана от балканския
регион, също така имам научни
интереси, които са свързани с
България и българската история.
Исках да отида някъде, където
никога до сега не съм била и където
ще имам възможността да науча нов
език.
Ако можехте да промените
нещо в нашето училище, какво би
било то?
Трудно бих отговорила на този
въпрос, защото училищата в
България нямат нищо общо с тези в
Америка. Наистина ми харесва тук,
отне ми известно време да свикна с

графика, и използването на
дневник, също така и писането на
черна дъска, но тези неща стават
все по-лесни и по-лесни с всеки
изминал ден.
Какво е вашето мнение за
учениците и учителите тук ?
Всички в училище са много
приветливи и гостоприемни.
Учителите ми помогнаха да свикна
и да се почувствам удобно тук, аз
наистина харесвам да работя с
учениците. Те винаги изглеждат
много развълнувани, когато ме
видят и аз се чувствам точно по
същия начин, когато работя с тях.
Какво мислите за
българските ястия?
Обожавам българската храна.
Преди да дойда тук се информирах
в интернет за българските ястия,
това също беше една от причините,
които ме накараха да се чувствам
развълнувана. Обичам сладкиши и
салати честно казано, но тук ми
хареса гювеч и всичко направено
със сирене, най-вече баница !

Борис 11 а
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Програма
"Фулбрайт"
През септември 1945 г., само
няколко седмици след
пускането на атомната бомба
над Хирошима, сенаторът
Джеймс Уилям Фулбрайт
внася проектозакон за
учредяване на програма за
международен образователен
обмен, която да се финансира
от средства, придобити чрез
продажба на американски
военни съоръжения от
Втората световна война.
Предложеният проектозакон
се приема без дебат и става
закон, подписан от президента
Хари Труман на 1 август 1946
г. През 1961 г. по времето на
президента Джон Кенеди,
сенаторът Фулбрайт и
представителят на щата
Охайо, Уейн Хейз, прокарват
“Закон за образователен и
културен обмен”, известен още
като закона “Фулбрайт-Хейз”.
Той окончателно утвърждава и
формулира целите на
програмата “Фулбрайт”:
“...да помогне на
правителството на САЩ да
задълбочи
разбирателството между
американския и другите
народи чрез образователен и
културен обмен, да подсили
връзките, които ни
сближават с други нации,
като даде възможност да се
демонстрират
постиженията в областта
на образованието и
културата от страна на
американския народ и други
народи; да разшири
международното
сътрудничество в името на
напредъка в образованието и
културата ...”
През изминалите 65 години
чрез програмата “Фулбрайт” е
осъществен академичен и
културен обмен на повече от
310 000 хиляди стипендианти
от САЩ и 165 страни в света

Гимназето
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През изминалия месец из коридорите и в класните стаи
честичко се срещахме с две млади дами – Грейси и Пиа.
Тяхното присъствие в ГПЧЕ се основаваше на практика със
стипендия по програма "Леонардо да Винчи”. Двете момичета
посещаваха часове по английски, аnглийска литература и
испански, защото учат испански и английски eзик и искаха да
Име: Грейси Лефхалм
Рождена дата: 26.11.1990
Зодия: Козирог
Месторождение: Германия
Хоби: Обича да плува, да
чете, да играе волейбол и
карате.
Имахте ли
възможност да избирате в
коя страна да работите на
този етап от вашия
проект?
Да, имахме възможност да избираме между
Германия, Англия и България.
Мислите ли, че образованието тук може
да се сравни по някакъв начин с това в
Германия?
Образованието в България е много по-спокойно
от това в Германия. Пример за това е, че ние не
можем да закъсняваме толкова за часовете, а и
нямаме толкова междучасия.
Забавно ли е в часовете, в които
присъствате и ако има нещо, което харесвате
в тях, кое е то?
Пиа: Понякога е забавно, понякога пък весело...,
но се случва да бъде и доста отегчително.
Грейси: Аз мисля, че е забавно в повечето от
тях. Но проблемът е, че когато имат възможност,
учениците не питат за подробности, което понякога
е проблем за нас...
Какво впечатление ви направиха
учениците и учителите през времето, в което
общувахте с тях?
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подобрят езиковите си знания. Влизаха във всички немски
класове. Бяха в помощ на учителите, включиха се в изготвянето
на постери за Националния празник на Германия, представиха
презентация за града, в който учат / Оснабрюк/ и за следването
там. Подготвиха и анкета за 10, 11 и 12 клас на тема "Експерт
ли си относно Германия?" И така, „Гимназето” ви представя:
Име: Пиа Ротман
Рождена дата: 01.04.1996
Зодия: Овен
Месторождение: Германия
Хоби: Футбол, четене, да
свири на китара
Всички тук са страшно
любезни, което ни харесва,
зашото хората в Германия не
са такива, напротив, те са
доста дистанцирани един от друг. Тук всеки се
интересува от нас и ако имаме нужда от нещо, се
опитва да ни помогне, което ни се струва много
мило.
Бихте ли препоръчали страната и поточно нашето училище на своите приятели?
Да, разбира се, че бихме го препоръчали,
защото тук е страхотно (като изключим
общежитието). Хората са много любезни и ние
бихме искали да има много повече програми за
обмен на ученици между България и Германия.
Като за финал, бихте ли ни разказали за
онова, което ви направи най – силно
впечатление тук?
Ние винаги ще помним най - вече колко
приятелски настроени са хората тук и разбира се,
храната, най-вече българския тутманик. Ние също
много харесваме учителите и бихме искали и ние да
имаме такива. Красивите пейзажи тук и много други
неща също не бихме могли да забравим.
Преслава 11 а

Believe in You(th) – Create the Europe of tomorrow
От 2 до 11 септември в нашето училище се
проведе международен обмен под наслов “Believe in
You(th) – Create the Europe of tomorrow”.
В програмата участваха 65 ученика от 5
страни – Германия, Франция, Турция, Румъния и
България. Чуждестранните гости бяха настанени в
български приемни семейства, за да усетят духа на
типичния български бит и култура. Основната цел на
проекта бе да се повиши информираността на
младите хора от селските райони за правата им като
европейски граждани в контекста на „Европейската
година на гражданите 2013” и да ги мотивира да
участват активно в гражданския, политическия и
социалния живот на местните им общности.
Анжелика Рао 11 б
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Екипът на ―Гимназето‖ избра в първия си брой за тази година да ви запознае с новите попълнения в
ГПЧЕ, защото вече ги харесваме—изглеждат ученолюбиви , забавни, и обичат моркови...
Нека ви запознаем с новите малки
зайчета – учениците от 8 в клас.
В класа има ученици от различни
места, като преобладават тези
от Ботевград. Някои от тях са се
настанили в пансиона на
училището и разказаха пред
„Гимназето‖, че са много доволни
от обстановката там.
Тяхната класна сподели
пред нас, че е попаднала на
много добър клас и вече много
ги обича. Но не пропусна да
отбележи, че има още много
работа с малчуганите и се
надява взаимно да си помагат
за по-добри резултати.

8 B клас

Класен ръководител:
г-жа Стефка Атанасова
Живеят: в кабинет 74
Брой обитатели: 19
Мото: „Ние винаги ще се
опитваме да бъдем номер 1”
2. Какви са вашите очаквания
от училището?
„Дошли сме тук да научим
езици, и най-вече английски,
затова и се записахме в английска
паралелка. Наистина се надяваме
училището да ни отключи много
възможности за нашето бъдеще.”

„Гимназето” зададе на
срамежливците няколко
въпроса. Ето ги и тях:

3. Имате ли трудности?
„ Затруднява ни единствено
пътуването, отнема доста от
времето ни.”
1.Как избрахте това
Дерия ни разказа как тя трудно
съчетава тренировките си по
училище и съжалявате ли за
избора си?
баскетбол в Ботевград и
„Дойдох тук, защото
училището. Дори нейните
образованието, което се предлага родители да са против това, тя
е това, което искам да получа. И
все пак се справя.
до този момент не съжалявам за
избора си” – Дерия . Останалите
4. Първи впечатления за
ученици също споделиха, че не
училището?
съжаляват за избора си.
И тук Валентин Петков побърза
да ни сподели колко е очарован

8 Б клас
Класен ръководител:
Г-жа Пенка Иванова
Живеят:
в кабинет 72
Брой обитатели: 18
1. Какво мислите за
гимназията?
Училището е много хубаво.
Сградата е голяма и има много
ученици , има всичко: библиотека ,
столова , книжарница , каквото и
да ти трябва, ще го намериш.
2. Какви са първите ви
впечатления от учителите?
Всички учители са много
добри. Разбира се, дават ни
много домашни, особено по
първия ни език, но именно
заради езиците сме в тази

гимназия. Учителите ни помагат
да се адаптираме към учебната
среда и учебния материал.
3. Защо избрахте точно
тази гимназия?
Ами повечето от нас искат
да учат език , а сме чули, че тази
гимназия е най-добрия избор за
това. Момчета пък казаха, че са
тук заради хубавите момичета,
които учат тук.
4. Какво мислите за
класната ви - г-жа Иванова?

от Стефка Атанасова. Ето какво
каза той: „ Тя не е дошла тук
просто като учител, а като
приятел, който да ни научи на
всичко, което знае.” Всички
останали бяха на мнение, че
учителите наистина изпълняват
своята работа добре.
5. Харесвате ли класа си?
Макар и да имат леки
колебания, защото още не се
познават, те единодушно
отговориха – „Да”.
6. Имате ли близки
приятели в класа?
„Всеки намери някой, с
който може да споделя, но още
не може да се каже, че сме се
опознали достатъчно.”
Даяна и Кристина 11 б

Госпожата е много добра.
Отговорна е и държи на
дисциплината , което е много
важно за един класен
ръководител, но винаги когато
имаме проблеми, ни помага и ни
разбира.
5. Госпожо Иванова,
какво мислите за класа,
който поехте тази година?
Класът е с ужасна
дисциплина (засега), има и
няколко оплаквания от учители,
но иначе са добри деца. Всички
осмокласници са така в началото
на годината, но с течение на
времето ще пораснат и се
надявам да нямаме повече
проблеми. Като цяло класът
изпълнява всички задачи и
работи сериозно. Надявам се
занапред да се чуват само добри
неща за тях.
Гергана Петрова 10 а
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Тяхната класна ги определя
като много интелигентни и
слънчеви деца, веселяци
(като самата нея.) Казва,
че си допадат взаимно, но
все още има върху какво да
работят с новите
гепечарчета.

8 A клас
Класен ръководител:
г-жа Радост Христова
Живеят:
в кабинет 71
Брой обитатели: 23
В класа има ученици от
много места, както каза г-жа
Радост Христова , от почти
цяла България , също така
има и баскетболисти, които
са избрали да съчетаят
ученето със сериозния спорт
в Правец.
Специално за ,,Гимназето”
малките срамежливци
споделиха своите впечатления
и очаквания. Ето ги и тях:
1. Какви са първите ви
впечатления от училището ?
,, Ами в началото бях малко
стресирана, исках да си се върна
в старото училище, но сега
започна много да ми харесва‟‟ –
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Магдалена. Останалите от класа
също казват, че са много
доволни.

,, Всички казваха, че тук е
много хубаво, така че дойдохме
с тази нагласа и очакванията ни
се оправдаха„

2. А от класния
ръководител ?
По този въпрос всички са
категорични: ,, Най-добрата
класна. Много добра, много
печена. Всички ни завиждат „‟

‟

3. Разбирате ли се с
класа ? Сплотени ли сте ?
,, ДА! Най-готиният клас! „‟ всички в един глас (почти
викайки :D)

Ние от ,,Гимназeто’’
пожелаваме на всички много
успехи и прекрасни следващи 5
години ( а за интригите - няма да
е интересно, ако няма поне
малко и от тях... :D )

4. Имахте ли някакви поспециални очаквания от
училището ?

5. Как си преставяте
тези 5 години в ГПЧЕ ?
,, Откачени, ненормални,
много забавни . Но очакваме и
малко интриги... „‟

Стела 9 в, Боби 9 б

8 Г клас
Класен ръководител:
Г-н Иво Начев
Живеят
в кабинет 74
Брой обитатели: 25

Г-н Начев за VIII г:
Някакви очаквания от
класа?
Отговорът му бе кратък,
точен и ясен: “Очаквам от тях
да бъдат отговорни”.
А мнение за класа като
цяло?
- Не съм ги опознал достатъчно,
но за някои определени хора
вече имам изградено мнение.

Какво мислят в VIII г за
училището, класния им
ръководител и хората в
клас:
Мнението им е учудващо
положително по всеки един
показател.
В 8 г клас смятат още, че
хората в класа се харесват
взаимно и очакват да станат
доста близки за в бъдеще.

- За г-н Иво Начев имаше
отзиви, че бил най-готиния
учител (нормално)
- За училището - голямо,
най-вече. Но им харесва важното в ситуацията.
Елица 11 а , Ния 8 г
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Макар и с година по-големи от
„зайците― от осмите класове,
учениците от 9е клас също са
сред „новаците― в ГПЧЕ.
Срещнахме се с техния класен
ръководител - г-жа Райна
Димитрова, за да ни разкаже за
първите си впечатления от
класа. Екипът на „Гимназето―
разговаря и с някои от
интересните личности на
професионалната паралелка, за да
разкажат за първия си месец в
гимназията.

Нашите въпроси към
г-жа Димитрова:
Какви бяха първите Ви
впечатления за учениците в
класа ?
С голямо вълнение и
нетърпение очаквах срещата си с
учениците от 9 е клас на 16
септември. Когато се събраха в
кабинета на третия етаж, разбрах,
че са много симпатични и идват с
желание в нашето училище. Но
още на следващия ден някои от
момчетата се изложиха с
дисциплината и се наложи да се
срещаме с техните родители.
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9 е клас
Класен ръководител:
Г-жа Райна Димитрова
Живеят: В кабинет 69
Брои обитатели: 17
Мото: Различни, шури,
неудържими!
Добре ли се чувствате в
този колектив на класа? Защо ?
Не мога да кажа, че това е
колектив, тук са 17 различни
характера и тепърва ще стават
колектив. Но аз винаги съм
работила с професионални
паралелки, вярвам в тях и се
надявам скоро да настъпи
промяна в положителна посока.

Според Вас те биха ли
Първите впечатления
били задружен и сплотен клас?
на
новите възпитаници:
Мисля, че те могат да бъдат
задружен клас, но трябва много,
много желание от тяхна страна и
Защо избрахте да учите в
търпение и работа от моя страна. ГПЧЕ,,Алеко Константинов’’?
Петя: Избрах да уча тук, защото
Какъв искате да бъде
ми харесва паралелката
класа Ви?
“Организация на хотелиерството”.
Всеки класен ръководител
Силвия, Радослава, Наталия:
мечтае класът му да бъде добър, ,,Защото училището е найда има по-висок успех, учениците елитното и тук можем да научим
му да се изявяват в различни
много‟‟.
мероприятия и аз не правя
изключение. Надявам се, че това
Как възприемате класа
ще стане, но не веднага.
си?
Емилия: ,,Възприемам
Според Вас 9е
съучениците си като мои
дисциплиниран клас ли са, или приятели‟‟.
ако не са, как бихте постъпили, Петя: ,,Класът ни е малък,
за да имат добра дисциплина ? понякога сме се разлигавили, но
9 е засега не са
има случаи в които сме сериозни‟‟.
дисциплиниран клас, причина за
Цветелина: ,,Някои добре, другикоето са няколко момчетане „‟.
Светлин, Христо, Росен, Тодор,
Катерина: ,,Зле!‟‟
Трифон.

Имате ли вече любими
преподаватели и предмети?
Силвия, Радослава, Наталия:
,,Математика - Цветанка
Щерионова.‟‟
Петя: ,,Биологията е любимият
ми предмет, както и учителката,
която ни преподава - г-жа Павлина
Лилова.‟‟
Емилия: ,,Любими учители са ми
Райна Димитрова и Здравко
Пигулев, предметите са ми :
математика, руски, психология,
въведение в професията.‟‟
Ивана: ”Все още нямам.”
Разкажете нещо за класа
си, с който сте заедно отскоро?
Петя: ,, Класа ми е щур с много
емоции!‟‟
Катерина и Симона: ,,С някои не
се познаваме отскоро и щом
психологът идва почти всеки ден в
нашия клас, значи не сме толкова
дисциплиниран клас.‟‟
Ивана: ,,Добри са, общителни и
забавни.”
Цветелина: ,, Не ми харесват
момчетата, но момичетата са подобре.„‟
Силвия, Радослава, Наталия:
,, Много лигав клас сме.‟‟
Харесвате ли си класния
ръководител?
Петя: ,,Класният ни ръководител
е много добър и мил човек!‟‟
Силвия, Радослава, Наталия:
,, Да, тя е най-добрата класна!‟‟
Симона: „Да и то много!“
Емилия: ,, Много харесвам
класния си ръководител!‟‟
Катерина, Цветелина и Ивана:
,, Да!‟‟ (в един глас )
Сара, Елена, Веселин—9 г
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Нашите момичета
в Лидерска академия GLOW
Л и д е р с к а а к а д е м и я „ ГЛ ОУ ”
представлява едно седмичен
образователен курс, насочен към
насърчаване себеуважението и
израстването на младите жени на
възраст между 14-18 години,
изграждането на лидерски качества,
умения за взимане на решения,
поставяне на цели, комуникативност
и други. Лидерска академия „ГЛОУ”
се провежда изцяло на английски
език и е съвкупност от
интерактивни, увлекателни
дейности.
През това лято в Лидерска
академия ―Глоу‖, чийто занимания
се състояха край Велико Търново,
местността ―Ксилифор‖, участие
взеха няколко момичета от ГПЧЕ.
Помолихме три от тях да
споделят впечатленията си:

Марина 10 а
В ГЛОУ ни представяха невероятни
образователни презентации на различни теми.
Презентациите бяха за вземане на решения,
за ценностите ни, за целите ни, за човешките
права и дискриминацията, за екология, за
дрога, за толерантност и т.н. Всички ние
слушахме с интерес презентациите не само
защото бяха много интересни, а и защото ни
бяха представени по развлекателен за нас
начин. ГЛОУ беше най-невероятното,
вдъхновяващо преживяване, което
превръщаше обучението в забава. Аз не бих
пропуснала възможността да отида отново и
бих препоръчала на всяко момиче да опита,
защото ГЛОУ е едно незабравимо
приключение.

Христиана 10 а
Всяка вечер имаше парти изненада с
различна тема. Първата вечер беше
Хавайско парти. Всички тряваше да бъдат
облечени с дрехи по темата. Имаше напитки
и плодови изкушения за всички момичета.
Още тогава започнаха снимките, които да
напомнят след тези 8 дни за тази академия.
Следващата вечер беше „Пижама парти”.
Всички трябваше да бъдат с пижами. Когато
всички отидохме в залата, където щеше да
се състои забавата, навсякъде имаше
различни занимания като маникюр, прическа
грим, масаж, гадател, дори и twisster.
Заинтригуващо, нали? След тази веселба
всички бяха много изморени и побързаха да
си легнат. На следващата вечер беше шоуто
на талантите. Всички момичета се
представиха впечатляващо, едни с песен,
други с танц, трети с рисунка или поезия.
Всички бяха аплодирани бурно. Оставаха три
дни, а момичетата вече искаха това да
продължи вечно. Четвъртък вечер - Вечерта
на Пепеляшка. Всички тръпнеха в очакване.
Всеки отбор имаше на разположение 1 час
да направи скеч - Пепеляшка в новото време.
Всички сценки бяха много смислени и
забавни. Предпоследната вечер всички се
събрахме около лагерния огън – всички
тряваше да разкрием тайния си приятел.
Беше много емоционално за всички.
Прощална вечер. Всички се приготвяха през
свободното си време. Красиви момичета с
прически и прекрасни рокли. Приказка.
Всички получиха сертификати и ленти.
Незабравимо усещане. Вечерта завърши с
танци и музика, прекрасни хора и накрая,
като за финал - малко сълзи.

Рая 10 а
Всяка сутрин момичетата от лагера
бяха събуждани от съветничките им counselour и junior counselour с думите “good
morning rise and shine” . Както знаете за нас
беше много трудно ставането сутрин в 7 но
все пак успявахме да влезем в ритъм,
защото винаги трябваше да сме точни за
всяка една сесия и който закъснееше, имаше
честта да ни попее някоя любима негова
песен. След закуска, всеки ден в 9:00 am, ние
имахме енерджайзъри, което означава игри
за събуждане на духа и тялото. Първият ни
такъв беше игра с тенис топка. Всяко момиче
от нас трябваше да подава топката и да
казва името на момичето, на което я е
подало. Тази игра беше с цел запомняне на
имената на участничките. Също така
трябваше да носим нещо червено, за да
бъдем еднакви и да ни е по трудно да се
разпознаем зад чаршафа, който бяха
поставили пред нас и ние бяхме разделени
на отбори. Разбира се, аз загубих играта,
защото ми беше много трудно да запомня
имената на 50 момичета за 1 ден.
Следващите енерджайзъри бяха много
забавни - повечето от тях игри и песнички.
Ние също така си имаме и песен на
академията и тя е много забавна и
зарибяваща. Всичко това беше уникално
преживяване за всяка една от нас и честно
казано мога да препоръчам на всяко момиче,
което мисли, че може да се справи с
отговорността да бъде ГЛОУ момиче, да се
пробва, защото това са приятели от цяла
България и спомени, които остават за цял
живот.

Анжелика Рао в международния детски
център “Артек” - Украйна

От 19 юли до 2 август бях в
международен детски център „Артек”, Кримски
полуостров, Украйна. Там бях част от
Младежкия форум на организация за
сигурност и сътрудничество в Европа(ОССЕ) и
12-ти международен детски фестивал “Let’s
change the world for the better”.

Аз и още двама представители на младежки
организации в страната бяхме избрани да
представяме България на събитието, което
се проведе под егидата на министерствата
на външните работи на страните членки на
ОССЕ и нейните партньори. Целта на
форума беше да повиши осведомеността на
нас, младежите, по въпроси на
съвременните предизвикателства към
сигурността и стабилността в региона на
ОССЕ, да насърчи принципите ни на
толерантност и недискриминация, както и да
разгърне лидерския ни потенциал. Хора с
различна националност, религия, цвят на
кожата, бяхме поставени да живеем в

еднакви условия, заедно, в една
мултинационална среда, за да се научим да
комуникираме един с друг като с равни. На
форума присъстваха делегации от над 55
страни от цял свят, а работният език на
срещата беше английски. Паралелно се
провеждаше и фестивалът, на който всяка
страна имаше възможността да покаже
своята култура, бит и традиции. Сериозната
насоченост на събитието не ни попречи да
завържем много нови приятелства, които съм
сигурна, че ще останат за цял живот.

Анжелика Рао 11 б

Гимназето
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Едно българско пътуване във времето
Той пристъпи към току-що
завършената машина на времето.
Идеята му дойде преди много години
докато четеше за бъдещето в един
учебник. Това стана неговата мечта да пътува във времето. Минаха
години, случиха се много неща, но
той никога не забрави мечтата си.
Сега тя щеше да се осъществи.
Когато затвори вратата,
всичко бе обляно в тъмнина.
Виждаше се само мъждукането на
малкия дисплей, на който беше
изписана годината 2023. Моментът на
истината бе дошъл. Той набра на
клавиатурата годината 2050, издиша
бавно, затвори очи и дръпна ръчката.
Всичко се тресеше обляно от ярка
бяла светлина. Чу се едно силно
тресване.
Беше ли успял?
Той отвори вратата и
погледна навън. Все още беше в
стаята, в която беше и преди, но
нещо бе някак различно. Всичко беше
покрито с дебел пласт прах. Той изтича до прозореца и
погледна към минаващата отдолу улица „Оборище”. Всичко му
се видя нормално, докато по улицата не профуча един странен
автомобил. Той подскочи. Беше успял. Той бе пътувал във
времето. Изтича навън и се отправи към парка.
На входа имаше голяма табела, гласяща „Борисова
градина - домът на ЦСКА София”. Пътешественикът тръгна
навътре. Пред погледа му се откри огромен стадион. На
фасадата на стадиона, внушителна сама по себе си, имаше
голям дисплей. След като се полюбува на видяното,
пътешественикът се отправи към изхода. Ходейки, чу зад себе
си познат глас. Обърна се и видя, че дисплеят е включен и от
него говори не кой да е, а Димитър Бербатов. Той
поздравяваше ЦСКА за спечелването на третата поредна
Европейска титла. Под него с големи букви беше изписано
„Димитър Бербатов – президент на УЕФА”. Пътешественикът се

зарадва. Армейците все пак бяха
успяли да върнат старата си
слава, че дори и да я задминат.
Той тръгна към центъра.
Докато вървеше по улиците,
пътешественикът виждаше и
усещаше необичайни неща.
Усещаше, че леко се замайва и не
му стига въздух. Тогава видя, че
всички носят подобни на копчета
апарати в ноздрите си. За щастие
видя че наблизо има пункт, от
който хората взимаха въпросните
уреди. Веднага щом го сложи
замайването изчезна и се
почувства добре. Малко по-нататък
видя билборд, от който гледаше
една много стара жена. На
билборда пишеше „Юбилеен
концерт за 150-годишнината на
Лили Иванова” . Пътешественикът
се засмя тихо и продължи напред.
На тъй наречените „жълти павета”
Дебора 8 г
всичко бе променено. Една
красива сграда се извисяваше там.
Със златни букви на нея бе изписано „Министерски съвет”.
Под надписа имаше много лица - някои болезнено познати,
други пък чужди, но някак еднакви с другите. След като ги
разгледа, пътешественикът разбра, че както с въздуха и тук
нещата не са станали по-добре, а напротив. Той затвори очи.
Момент по-късно, след като отвори очи, видя че всичко
отново е тъмно. Само малката светлина на малкия дисплей
мъждукаше. Явно от напрежението бе припаднал. Той
погледна към лоста на таблото за управление после погледна
към вратата, отвори я и излезе. „Пътешественикът” си каза, че
такива неща като бъдещето е по-добре да не се виждат докато
не им дойде времето.
Той излезе от стаята, заключи вратата и повече никога
не влезе вътре.
Светослав 11 д

Есенно ми е
Септември си замина,
Октомври пък е тук.
И още по-есенно ми стана,
че ти живееш в мен, а не някой друг.
И октомврийски те обичам,
по детски и по много,
а таз` любов сякаш подарила ми е
лятото наготово.
Листа залязват по алеите самотни
и слънчеви лъчи прокрадват се
като присъди доживотни.

Октомври рисува шедьоври
със своята боя,
почакай, само за секунда
при него аз ще постоя.
Ще изчакам
шарените цветове да отлетят.
Ще изпратя птиците, тръгнали на юг.
И ще дойде зимата студена.
Аз ще чакам пролетта
сякаш отново влюбена и преродена.
Дебора 8 г

Елица 11 а

Лудата спортна 2012/2013 учебна година за ГПЧЕ!
Гледаме с надежда напред...
Скоро ГПЧЕ отбеляза своя 30годишен юбилей и още с първата година
от новото си десетилетие записа найславната спортна страница в своята
история! Големите успехи бяха постигнати
във футбола и баскетбола, макар че и
участниците ни в другите спортове се
представиха достойно. Състезателите ни
по тенис на маса се наредиха на второ
място в битката за областен първенец.
Същото стори и волейболният ни
ю н о ш е с к и т и м 1 1 - 1 2 к ла с , а
волейболистките ни 8-10 клас завоюваха
областното бронзово отличеие в гр.
Етрополе. Големи надежди таяхме за
представянето на отбора ни по шахмат, но
само малшанс не ни позволи и в този
спорт да се класираме за републиканско
първенство. Въпреки феноменалната
Мария Васова, отборът ни остана втори в
надпреварата за зонален първенец. Точно
когато бяхме загубили надежда, че тази
година ще имаме представител на
републиканско
първенство,
баксетболистките и футболистите ни
хвърлиха бомбата в ученическите игри.
Момичетата ни спечелиха „зоните“ в гр.
Перник, а футболистите елиминираха
кюстендилци в гр. Етрополе. На финалите

отборите ни се представиха достойно,
въпреки че не успяха да завоюват медал.
Баскетболистките ни се класираха на 4-то
място, а футболистите - на 5-то място в
България. В 30-годишната си история
гепечари никога не са достигали до
републикански финали.
Страхотна спортна година за
ГПЧЕ, но летвата вече е вдигната! Какво
ни очаква сега...? Футболният отбор
започва да се гради отново, след като
голяма част от членовете му абитуриенти напуснаха училището, а
Людмил Павлов няма да обременява
отбора си с цели, като ще се гони
единствено успех срещу вечния съперник
УКТЦ. Баскетболният женски тим на
Георги Велчев се е запазил в целостта
си, въпреки напусналите го Доротея,
Мадлен и Йолина. С интерес ще следим
изявите им в тазгодишните ученически
игри. Светъл лъч за волейбола в ГПЧЕ са
момичетата от 8-10 клас, след
завършването на всички състезатели от
юношеския тим. Тази година
волейболният треньорски тандем Ценева
-Делийска ще се цели в областното първо
място. Отборът по тенис на маса, воден
от Дафина Станева ще бъде

допълнително подсилен от Марко Марков
от 9г клас, но вратите са широко отворени
и за нови таланти от подготвителните
класове.
Големи надежди и очаквания са отправени
към десетокласничката Мария Васова. За
последна година тя ще има право да се
състезава, тъй като ученическите игри по
шахмат са в категория само за ученици 8-10
клас. Всички вярваме, че това ще бъде
годината на Мария Васова. Отборът ни по
шахмат ще бъде ръководен от г-н Ради
Александров.
Всички ние от екипа на „Гимназето“
със затаен дъх ще следим изявите на
нашите спортисти и междувременно ще ви
информираме за всяко тяхно постижение.
Успех на всички треньори и
състезатели!

Нов капитан = Нова титла! Момиче - сеназация на турнира!
Тази година Община Правец организира
голям футболен турнир за ученици по
случай празника на града. В състезанието
се включиха шест гимназии - ГПЧЕ и ПГ по
КТС, гимназиите от Ботевград ПМГ и ПГ по
ТМ, както и елитните Софийска гимназия
по строителство, архитекрура и геодезия
(СГСАГ) и Софийска професионална
г и м н а з и я п о т у р и з ъ м (С П Г Т ) .
Разпределени в две групи по три отбора, с
представител от всеки град, нашите
момчета се паднаха в една група с ПГ по
ТМ гр. Ботевград и СПГТ гр. София. ГПЧЕ
участва в следния състав - Венислав
Григоров, Марио Павлов, Георги Тотев,
Георги Близнашки, Нено Ганчев, Ивелин
Ваков, Мирослав Райчев, Деян Ивов,
Злати Томов, Габриела Личева, Владислав
Вушев и Пламен Василев. Отборът на
софийската гимназия по туризъм е стар
познайник на гепечари.
През 2011 година на същия турнир в мач
за купата на „Община Правец“, СПГТ

побеждава ГПЧЕ с 2:1 на финала. След 2
години дойде удобен момент гепечари да
вземат своя реванш. В първия си мач
нашите момчета срещнаха именно СПГТ.
Отборът ни излезе на терена силно
мотивиран да спечели, предвождан от
новия си капитан Нено Ганчев. Битката
започна още от първата минута и се води
до последния съдийски сигнал, а
нулевото равенство бе достатъчно
красноречиво за равностойната игра.

Победителят трябваше да се определи чрез
дузпи. Първи зад топката застана капитанът
на ГПЧЕ, който не трепна при изпълнението
и откри резултата за своя отбор. Първата
дузпа за софиянци също бе безпогрешно
реализирана. След изравняването
погледите бяха насочени към Ивелин Ваков,
който също хладнокръвно отбеляза гол. При
втората си дузпа учениците от гимназията
по туризъм бяха смълчани за пореден път
от непробиваемия Венислав Григоров,
който не позволи топката да пресече голлинията. Точка на мача сложи Влади
Вушев, като реализира третата дузпа за
отбора си. Гепечари си върнаха за
изгубения финал през 2011 г. Във втория
мач в групата СПГТ победи ботевградския
ПГ по ТМ с 2:0. Този резултат „завърза“
групата и двубоят между ГПЧЕ и ПГ по ТМ
бе ключов за това, кои отбори ще излязат от
групата и кой ще остане трети.

Гимназето
Учениците от Ботевград повече
търсеха победата и я постигнаха, но
минималното 1:0 не им бе достатъчно,и
нашите момчета имаха късмета да се
класират на полуфинал. След изиграните
срещи в другата група, класирането
срещна ГПЧЕ с другото софийско училище
СГСАГ. Втората полуфинална двойка бе
между ПГ по КТС и СПГТ. Типичен
правчано-софийски полуфинал. И двете
училища от Правец показаха, че не
страдат от комплекси на провинциални
училищни тимове и елиминираха елитните
софийски гимназии. Укатецари водеха до
последно с 2:0, но в края на мача
допуснаха СПГТ да отбележи почетно
попадение. Гепечари трябваше да
положат повече усилия, за да отстранят
софиянци. При заучено статично
положение Георги Близнашки от ГПЧЕ
отбеляза важния гол за 1:0, който класира
нашите момчета на финала.
Класически сблъсък, зрелищен
мач между вечните съперници, мечтан
финал – ГПЧЕ срещу ПГ по КТС. Каквото и
да се каже за такъв мач, никога няма да
бъде достатъчно. Всички футболни
запалянковци в Правец и участници в
турнира с нетерпение очакваха първия
съдийски сигнал и секунди преди срещата
бе „хвърлена бомбата“ в дербито. В
титулярния състав на ГПЧЕ с номер 87 се
появи момиче! За зрителите по трибуните
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бе истинска атракция да видят красивата
осмокласничка от ГПЧЕ Габриела Личева
на терена. Ако феновете гледаха
недоверчиво и с известна насмешка, то
укатецари посрещнаха момичето със
свити сърца. Причината за това бе, че
точно 1 година по-рано друга гепечарка –
Антоанета Христова, принуди
футболистите от ПГ по КТС да си свалят
фланелките и огорчени да напуснат
терена, като им отбеляза гол. Дали днес
кошмарът нямаше да се повтори?
Можеше ли отново гепечарка да
отбележи гол?
Начало на мача. Всички се
хвърлят в здрава битка. Няма награда
или титла, която да бъде по-сладка от
това да изпиташ вкуса от победата над
вечния съперник. Първите две минути от
мача неусетно минават в няколкото
единоборства в центъра на терена. От
срещата тече едва трета минута, в която
капитана на ГПЧЕ Нено Ганчев напредва
в противниковата половина на терена.
Вляво от него стои открита Габи Личева.
Последва мек пас към нападателката,
която с лекота овладява топката. С
грациозно движение футболистката ни си
наглася кълбото за изстрел... следва
шут... Целият стадион е на крака,
треньорът на гепечари Людмил Павлов
тича по цялата дължина на тъч-линията с
вдигнати ръце, Габи изправена високо на
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раменете на капитана Ганчев, всички
укатецари на колене, а топката в мрежата
на вратата им – 1:0 за ГПЧЕ!!! Няма
изразни средства, с които да се опише
еуфорията на стадиона!
Автор на гола е Габи Личева! Кошмарът за
укатецари се повтаря. Осмокласничката с
ангелски вид се превърна в жив дявол за
отбора от ПГ по КТС. След звучния шамар
футболистите от техникума не можеха да се
съвземат и пореден гол във вратата им
висеше на косъм. До такъв не се стигна, но
така победата бе още по-сладка. При този
сценарий голът на единайсетокласничката
Антоанета преди година беше като сладък
сън в сравнение с настоящата кошмарна
загуба с 1:0, с автор на гола гепечарка от 8ми клас. След последния съдийски сигнал
укатецарите гледаха с невярващи очи към
Габриела Личева, която ликуваше заедно
със съотборниците си с купата за първото
място и заслужено спечели приза и грамота
за „Най-атрактивен играч”. Нов капитан,
нова голмайсторка, нова титла... Честито
гепечари!
След края на турнира треньорът на
отбора на ГПЧЕ коментира победата:
„Благодаря на целия отбор за това, че се
раздадоха докрай и спечелиха желания
трофей! Поздравления за Габи! Тя оправда
доверието и достойно защити името на
училището! Не приемайте случилото се за
сензация, то вече е традиция!“

След поредното спечелено отличие, нашият екип взе ексклузивно интервю от новото футболно попълнение на ГПЧЕ.
Подбирахме думите, с които да я представим на нашите читатели, но когото и да спреш в Правец след последната
седмица и да кажеш „футболистката“, „момичето с гола“, „гепечарката“ или дори да кажеш само „онова момиче“, всеки
ще се сети именно за нея. Решихме просто да ви кажем името й: „Представяме ви Габриела Личева – най-известното
момиче в Правец през последните няколко дни“.

Как попадна в представителния отбор
на ГПЧЕ?
Разбрах от приятелка, че в училище има
женски отбор. Оказа се, че не е така,
затова се записах при момчетата.
Опиши какво е настроението в отбора –
как те приемат съотборниците?
Неописуемо! Мислех, че няма да ме
приемат, защото съм момиче, но всъщност
ме приеха много добре. Съотборниците ми
са луди и в отлична форма, но стане ли

дума за играта всички стават сериозни. На
терена дават всичко от себе си, защото
знаят, че играят за училището ни.
Какво е чувството да защитаваш честта
на училището и „тежи― ли фланелката на
ГПЧЕ?
За пореден път засрамихме УКТЦ с гол на
момиче. Много съм горда с това!
Очакваше ли да вкараш гол и какво ти
каза треньора преди да те пусне в игра?
Пускането ми в игра беше неочаквано и аз
много се притесних, но треньорът ме
надъха и аз повярвах в себе си. Почти
веднага вкарах гола. Не успях да дам
външен израз на радостта си, защото в
първия момент дори не осъзнах какво е
станало.
Какви бяха емоциите след този важен
мач?
Момчетата се радваха повече от мен. Аз
направих каквото трябваше и се гордея, че
донесох победата на отбора и г-н Павлов.
Случайно ли играеш с нетрадиционния
номер 87 или този номер е поспециален?
Това е набора на г-н Павлов, който го бе
избрал за някой специален от отбора.

Ти направи ГПЧЕ шампиони и този
факт има силен отзвук в местните
медии, във facebook и в училище.
Чувстваш ли се популярна след този
мач?
Да. Мисля, че действително съм попопулярна след това, защото хората ме
спират да се снимаме или да се запознаят
с мен. Никога не съм си представяла, че
ще ми бъде взето интервю!
/Продължава на стр. 12/
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До нашия екип достигна информация, че
си играла футбол и преди да дойдеш в
ГПЧЕ. Разкажи ни нещо повече...?
От 2-3 клас играя в двора на училището
заедно с момчетата и 1 година играх в„Litex
ladies”, което помогна много за моето
развитие.
Защо всъщност избра да учиш в ГПЧЕ?
Не бях идвала никога в Правец. Дори не
знаех, че съществува (смее се). Дойдох
заради най-добрата ми приятелка Мария,
защото не исках да се разделяме.
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Кое поставяш на първо място – футбола
или училището?
Преди футболът за мене беше най-важен,
но тук успешно съчетавам и двете.
Последен въпрос, но не по-важност,
който в момента най-много интересува
феновете – кога ще имат радостта
отново да те видят на терена?
При първа възможност! (смее се)

Светослав 11д клас

МАЛШАНС ПРЕСЛЕДВАШЕ БАСКЕТБОЛИСТИТЕ НИ И ОСТАНАХМЕ ВТОРИ

На 16.10.2013, се проведе
баскетболен мач по случай празника на
община Правец между отборите на двете
гимназии -ГПЧЕ,,Алеко Константинов’’ и ,,
ПГ по КТС’’. Срещата се състоя в
зала ,,Правец’’, като състезателите и от
двата отбора бяха решени да се борят

докрай за победа.Това направи срещата
доста интересна и оспорвана и логично в
последната минута резултатът се оказа
66:66 . Бе дадено допълнително време от
5 мин., в което ПГ по КТС успя да се
наложи и спечели този зрелищен мач с
75:72. Отборът на ПГ по КТС бе воден от
Валери Стефанов и Цветелин Цветков, а
на ГПЧЕ,,Алеко Константинов’’ от Георги
Велчев. За жалост нашите момчета не
спечелиха купата на Община Правец, но
си спечелиха второто място.
Ние вярваме в техните
възможности и воля за победа и сме
сигурни, че догодина те спечелят купата
на община Правец. А дотогава им
пожелаваме достойно и успешно
представяне на всички останали
състезания през тази учебна година.

Сара 9г клас

МАРИЯ ВАСОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ
В БУДВА, ЧЕРНА ГОРА – 2013г.
Преди по-малко от месец, от 28
септември до 9 октомври се проведе
европейско индивидуално първенство за
юноши и девойки в Будва, Черна гора.
Участие взеха 1045 шахматисти от 48
държави. България бе представена от 19
състезатели. Всички ние имаме честта в
ГПЧЕ да учи нашата национална
състезателка Мария Васова. Тя също взе
участие на европейското първенство, като
представянето й бе изключително! В една
група, девойки до 16 години, Мария се
сътезава с 65 шахматистки от 35 страни
(Русия, Унгария, Норвегия, Беларус, Полша,
Словения, Турция, Франция, Дания,
Армения, Украйна, Сърбия, Хърватска и

13-то място, което е изключително
постижение! Мария коментира класирането
си след завръщането си пред „Гимназето“:
„Постигнатият резултат ме удовлетворява,
но разбира се, очаквам и се стремя към още
по-добро класиране! Пожелавам успех на
участниците от нашето училище във всички
спортове в ученическите игри и се надявам
да завоюват призовите места!“
Всички ние от екипа на „Гимназето”,
всички ученици и учители в ГПЧЕ й
пожелаваме много успехи и вярваме, че
др.) При огромна конкуренция и след 9 някой ден в нейно лице България ще има
партии, тя завърши състезанието с 5,5 своята световна и европейска шампионка!
точки след 4 победи, 3 ремита и 2 загуби. В
крайното класиране Васова завърши на

С много желание за успешна работа, хубаво настроение и усмивки, новият екип на ―Гимназето‖
приветства всички свои читатели и се надява те да се умножават. Ето ни и нас:
Ния и Дебора - 8 г;
Борислав - 9 б, Преслава В. Петрова, Стела - 9 в; Сара, Елена, Веселин - 9 г;
Савина, Християна, Марина, Гергана, Рая -10 а; Радияна, Габриела -10 б; Адела, Ива, - 10 д;
Елица, Преслава, Борис - 11 а; Кристина, Даяна, Анжелика - 11 б; Светослав, Маргарита - 11 д;
Графичен дизайн - Любо 12 б, Васил 10 д
С благодарност за съдействието на г-н Л. Павлов и г-жа И. Димова
Т. Йонова

