Брой 2 - 2013/2014 учебна година

В броя четете:
Хелоуин и Фашинг

Ноември 2013 г.

Месецът на маскарада е!
Стр. 2-3

Пътешествията на Ванеса, Габриела,
Анита, Борислава и Теодора
Стр. 4-6

С признателност към
г-жа Дафинка Станева
Стр. 7

Ш`та светна—анаболните стероиди
Стр. 8

Време за култура Кои са най-търсените автори в
библиотеката в ГПЧЕ
Стр. 9

Пълна промяна желаете вие?
Психично месецът ще ви разбие!
Привиждате и феички с крилца,
и дяволи с рогца и духчета с лица.
Може би в миг полудявате вие,
а може би това просто сме ние?
Причината всъщност е само еднаПразнуваме Хелоуин и Фашинг сега.
От училище избяга нормалността,
всички сме на прага на лудостта.
За някои лоша страна е тя,
за други пък - съмнително добра.
Развихри своя дух на свобода!
Най-вече чрез култура, о, да!
Знай, ще срещнеш безброй чудеса „Гимназето” е на твоя страна!
Ива и Адела 10 д

Календар - Ден на телевизията и
Световен ден за борба със СПИН
Стр. 10 –11
Вдъхновението
на нашите таланти
Стр. 12-13
Весел калейдоскоп

Зона спорт в ГПЧЕ

Стр. 14

Стр. 15-16

Дебора 8 г

Гимназето
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Както забелязвате, тази година празникът
фигурира в “Гимназето” не в рубриката
“Сцена ГПЧЕ”, където му е мястото, а в
рубриката “Из коридорите на ГПЧЕ”...
Всички знаят, че да се празнува Хелоуин е
дългогодишна традиция в нашето училище. И тази
година английските паралелки не изневериха на
традицията…изцяло. Ако не беше всеобщо
известно, че на 31 октомври се празнува Хелоуин,
вероятно никой нямаше и да разбере. Из
коридорите щъкаха една шепа духчета, полицаи и
каубои, а на първия етаж се продаваха тематични
сладки. Това спокойно можеше и да си бъде един
нормален учебен ден с няколко ученици, излезли
извън контрол. За първи път от много години
насам в ГПЧЕ не се провежда тържество по случай
празника. Мечтата на всяко едно подготве е да
участва в тържеството за Хелоуин, да пропусне
някои и друг час в трескава подготовка за
представлението. А тазгодишните ни английски
паралелки (които са цели три!) бяха лишени от
тази тръпка. Но вината никак не е само тяхна, а на
всички английски паралелки, които не съумяха да
вземат инициативата в свои ръце. Така, че всички
свързани по някакъв начин с изучаването на
английски език в училище (да, уважаеми учители,
това се отнася и за вас), да си вземат поука.
Догодина очакваме подобаващо представяне!
А на всички, които все пак не изневериха на
традицията - поздравления, супер бяхте!

Анжелика 11 б

Фото - г-жа Димова

Гимназето
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Fasching – карнавалът, част 1.
Как един немски празник се превърна в традиция за
немските паралелки в гимназията ни!

Няма да започвам с
клишето, че карнавалът е едно
НЕВЕРОЯТНО изживяване (не и
този път)! За тазгодишния Фашинг
ще започнем с малко критика към
неинформираните(които с
въпросите си „Какво е туй животно
фашинг?” страшно ме ядосват! )!
Време за пояснение – Фашингът,
ХОРА, е най-грандиозноят немски
фестивал, който от гражданите на
страните, в които се празнува
(Германия, Австрия,
Швейцария…), се счита за петия
сезон. Празникът започна на
11.11., като в 11 ч. и 11 минути
започва истинската веселба –
всевъзможно маскирани деца,
родители, баби и дядовци,
обикалящи улиците и големи
семейни партита. Празнуването
продължава до пролетта, когато
все още можете да видите
маскирани празнуващи. Вярва се,
че празнуващите ща бъдат
благополучни и ще имат късмет.
Късметът, който ние имахме
на 11.11, беше свързан с това,
почти цял ден да не учим! Като
цяло ни се получи... Но аз искам
отново да поздравя немските
паралелки, защото бяха както
винаги иновативни, оригинални и
интересни! По коридорите на
ГПЧЕ имахте възможността да се
насладите на красивите ни гейши,
момчетата с перуки и момичетата
с вратовръзки, дяволчета и
ангели, сиамски близнаци,
необикновено говорещ мим,
членове от семейство Адамс,
костюмирани личности (онзи не
беше ли Шерлок Холмс?!), не
една, а цели две Клеопатри и
един шашав рошав чичко, който
лично на мен ми приличаше на
Айнщайн...
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***
Креативността на най-малките
гепечари тази година ни изненада
неочаквано. За пръв път в историята
на нашето ГПЧЕ имаше обща
тематика на костюмите във връзка с
Фашинга. Идеята на 8 г клас беше да
измислят и направят нещо заедно, за
да покажат своята сплотеност и
креативност. Половината клас се
преобразиха като ангелчета, а
другата половина- като дяволчета.
Доста възможно е и това да е
характерът на всеки един от тяхнаполовина палаво дяволче,
наполовина- истински ангел.
Дебора 8 г

Едно голямо Браво и на
преподавателите ни по немски –
госпожите се превърнаха в яки
руси мацки и спечелиха
вниманието на фотоапаратите!
Отзивите на най-малките
най-много ме зарадваха – нямат
търпение до догодина! Мнението
на Ния от 8 г клас го доказва
безспорно – „Честно казано, за
първи път присъствам на
подобен празник и то в училище.
Стана ми много весело, имайки
предвид, че денят ми започна по
точно обратния начин. Имам
специално място в сърцето си за
такива празници, защото всеки
един от нас може да се превърне
в “специална снежинка” и да се
отдели от реалността поне за
един ден. Имаше някои доста
добри попадения (семейство
Адамс ми бяха персонални
фаворити), но мога и да
потвърдя, че всички ме
усмихнаха мъничко. В подобни
празници идеята е единството
(нали?) и забавлението, защото
всички присъстваме по една и
съща причина и това чувство за
мен не може да бъде
пресъздадено никъде другаде. И
накрая, единственото, което мога
да кажа е - Догодина пак!”
ДА... на 11.11 е голямо
приключение – съучениците ти
да те зяпат, понеже носиш
огромна готварска шапка и
дървена лъжица... Какво пък, не
може само американците да
бъдат хвалени с техния Halloween – Ние ще бъдем запомнени с
уникалността и оригиналността
си, празнувайки немския Фашинг!
Убедихте се сами!

Маги 11 д; Ния 8 г

Фото: г-жа Димова и Маги 11 д

Гимназето
Ванеса Тепавичарова:
година в Германия

Липсва ли ти България? Ако да
– какво най-много?
Разбира се, че ми липсва. Няма
как. Това е мястото, където съм
израснала. Там са всичките мои приятели
и семейството ми. И може би те ми
липсват най-много. Но наистина се
надявам носталгията да не става все поголяма с времето.
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ГПЧЕ „Алеко Константинов”
отново отвори големи
възможности за учениците
си. Както всяка година някои
от тях кандидатстваха за
едногодишно обучение в
чужбина. Тази година две от
момичетата на 11 б клас
потеглиха към новите
измерения и към един
напълно различен свят за
тях. Ето какво ни споделиха
те:
няколко приятели, но все още не мога да
кажа, че са ми близки.
Харесваш ли семейството си?
Семейството има ли други деца, които
живеят с теб?
Да! Приемното ми семейство е
уникално. Не мога и да си мечтая за подобро. Те са мили и се държат добре с
мен. Имат страхотна къща с голяма
градина, а най-хубавото е, че училището
е на 10 минути път пеша. Имат син,
Мартин, който е на 24 години, но той се
прибира само за уикендите. Но аз не съм
сама, защото приемното ми семейство
приема две деца и затова съм с момиче
от Франция. Тя е на моите години и се
разбираме доста добре. Мога да кажа, че
тя е най-близкият ми приятел, защото с
нея мога да споделя неща, които не мога
да споделя с останалите. Само тя може
да разбере какво преживявам, защото
все пак тя преживява същото.

Какво ново откри в чужбина?
Германия е много развита страна
и може би затова почти всичко тук е ново
за мен. Като например в училище.
Начинът им на обучение е различен от
нашия, особено когато си в 11 клас,
защото нямаш собствен клас, а за всеки
предмет си с различна група ученици, в
зависимост от това какви предмети си
избрал. Друго, което беше ново за мен,
бяха големите градове с тяхната
невероятна архитектура и забързаност.
Посетих няколко от тях - Хамбург,
Имаш ли забавни случки?
Берлин, Лайпциг, но най-много бях
впечатлена от Дрезден, може би защото е Разкажи?
Имам, разбира се, и то много!
старинен град и съм видяла най-много от
Може би най-много със семейството. С
него.
приемната ми сестра от Франция бяхме
на семинар за един ден в Лайпциг и
Какви нови неща научи там?
трябваше да отидем с влак. Но на
Научих много неща и
връщане хванахме грешния влак. Беше
продължавам да уча. Не само от
за същата посока, но беше бърза линия,
училище, но и от семейството, в което
а нашите билети бяха за обикновен влак.
живея. Най-напред научих по-добре
Когато контрольорката видя билетите ни,
немски език. Той е наистина труден, но
се хвана за главата. Каза ни, че сме на
когато го практикуваш всеки ден е много
грешния влак, защото билетите ни не са
лесно да го научиш.
за бърза линия. Но след като разбра, че
сме ученици на обмен, ни обясни, че е по
Срещна ли близки приятели?
-добре да не плащаме, а да слезем на
В Германия трудно се намират
другата спирка. Беше много мила и ни
близки приятели, особено когато си
обясни всичко. Слязохме на следващата
ученик на обмен. Тийнейджърите тук не
са толкова приветливи както в България. спирка и чакахме там 40 минути до
Трудно свикват с мисълта, че нов ученик следващия влак. Беше много студено, но
ние непрестанно се смеехме на
ще присъства в техните часове. Но
физиономията на контрольорката, когато
когато си усмихнат и общителен, те
видя билетите ни.
успяват да те приемат бързо. Да, имам
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Габриела Димитрова:
година в Америка

Липсва ли ти България? Ако да
– какво най-много?
Напоследък България ми липсва
все повече и повече. Липсва ми
общуването на български, храната,
сиренето!!! Но това, което най-много ми
липсва, са хората, семейството и
приятелите ми.
Какво ново откри в чужбина?
Новото и различното е, че видях
нова култура, най-различни хора и
разбирания. Колкото до
забележителности, не съм обикаляла
много. Посетих една малка част от
Disney World и още в началото на
пристигането ми тук видях малка част от
столицата Вашингтон.
Какви нови неща научи там?
Научавам все повече и повече,
както за Щатите, така и за България.
Научавам много и за християнството
като религия. Мисля, че мога да науча
още много интересни и важни неща. Все
пак имам доста оставащо време в
Америка.
Срещна ли близки приятели?
Да, за радост, намерих близка компания
от хора, с които ми е приятно и забавно.
Харесваш ли семейството си?
Семейството има ли други деца,
които живеят с теб?
Семейството е прекрасно.
Мисля, че много ме харесват и се
разбираме отлично с всеки един от тях.
Интересното е, че скоро се преместих
при тях. Откакто заминах бях в друго
семейство, но това беше само за месец.
Поради голямата им ангажираност през
годината, ме преместиха в друго, но съм
много доволна. Имам сестра в 8ми клас
и брат в 12ти. Според мен
взаимоотношенията ни са прекрасни.

(продължава на следващата страница)

Гимназето

(Продължение от стр.)
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започвам да разопаковам багаж. През
това време си говоря с новата си сестра.
Казах ѝ, че не харесвам кънтри музика.
Но очевидно цялото семейство обожава
този жанр. Но ето, че и брат ми Кейлъб
разбира. От тогава насам той не спира да
надува кънтри музика и да ми дава
лекции за нея. Това винаги ме разсмива
страшно много, защото неговият мотив е
да ме дразни, но и да ме накара да
харесам музиката. Да бъда честна, вече
пея с цяло гърло в колата, когато той
пусне кънтри.

Имаш ли забавни случки?
Разкажи?
Забавни случки имам много. Смея
се почти постоянно. Спомням си в
Интервюто с двете момичета взеха
началото на този месец, когато трябваше
Даяна и Кристина 11 б
да се местя от едното семейство в
другото. Пристигам в апартаментта и
Ако имате възможност бихте ли се
върнали отново там?
Що за въпрос?! Бих се върнала..
пътуваха до Лимерик - Ирландия
по всяко време. Това беше едно
Ето какво разказаха те:
Какво беше чувството, когато се невероятно изживяване, изпълнено с
От 26 октомври до 2 ноември
качвахте на самолета и се разделяхте с хиляди спомени, емоции и вълнения!
2013 г взехме участие в проект по
близките си хора ?
Мислите ли, че сте създали
програма ,,Младежта в действие’’Чувството беше както всеки път.. приятелство с хора от другите страни?
,,Share Our Stories’’ и отпътувахме за
Разбира се, беше тъжно.. да гледаш найЗа кратко време създадохме
Лимерик, Ирландия. Страните, които
близките ти хора да махат, а ти се
приятелства с хора от различни държави
взеха участие в проекта бяха
отдалечаваш малко по малко... Виждаш
и се надяваме да имаме бъдещи проекти
България, Ирландия, Малта,
развълнуваните им лица, които след
с тях.
Великобритания, Румъния и Италия.
време осъзнаваш, че са не по - малко
Какви са ви най-хубавите
Целта на този проект е размяна на
развълнувани от твоето. Най-хубавото
спомени от това пътуване ?
опит с различни страни относно
беше,че знаехме, че до нас бяха найЦялото пътуване е един голям,
отминали, настоящи и бъдещи
скъпите за нас хора и съвсем скоро ще
незабравим спомен за нас! Всичко беше
проекти и за това как да бъдем побъдем отново заедно.
уникално!
уверени, говорейки за себе си и пред
Разкажете някоя забавна случка
хора. Съчетавахме сериозното със
от престоя си в Лимерик
забавното - през свободното си време
Цялото пътуване беше едно
имахме възможността да се
огроомно приключение, изпълнено с
забавляваме с игрите, представени ни
много забавни истории.. Пример за това е
от различните нации; да разгледаме
опитът ни да научим ирландец да говори
Лимерик, както и да се запознаем с
на български език.. .Както знаете, това е
обичаите и културата на различните
mission impossible, ахаха.Смяхме се от
държави. Запазихме в себе си хиляди
сърце, плакахме от щастие... и от тъга,
приятни моменти и мигове, прекарани
разбира се.
с прекрасни хора. Искаме да апелираме
към всички, които искат едно по-хубаво
бъдеще, да се включат в подобни
Какво най-много ви харесва в
проекти и да извличат максималното
Лимерик?
от тях.Също така искаме да
Всичко в Лимерик беше повече от
благодарим на г-жа Мая Арнаудова,
прекрасно.. Не се любувахме толкова на
благодарение на която участваме в
архитектурата на града, по простата
подобни проекти и получаваме
причина, че нямаше дотолкова интересни
неформално образование и опит в
сгради..Имаше хубав дворец, който след
различни дейности, като
като разгледахме,получихме полезна
същевременно завързваме нови
информация и много нови знания.
приятелства из цял свят.

Анита и Борислава от 12 б

Сара 9 г

Гимназето
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Теодора Петкова от 11 д прекара изминалата учебна година

в Германия, във
Wolfsburg и в Gifhorn , изучавайки немската култура и откривайки нови перспективи чрез
организацията YFU Bulgaria. Помолихме я да разкаже и сподели впечатленията си.
довереничка. Тя ти помага да се
адаптираш по-бързо и с нея можеш да
споделиш всичко.
Какво беше първото нещо,
което си помисли, когато стъпи на
чужда земя ?
Леле, за какво ми трябваше да
заминавам. Бях доста стресната.

Как разбра за тази
организация ?
Ами от други ученици.
През какви трудности се
наложи да преминеш ?
Трябваше да попълня много
документи. Да напиша мотивационно
писмо, в което описвам заниманията си.
Също така трябваше да напиша и есе на
тема ,,Защо искам да прекарам една
година в Германия’’. Когато заминах,
първата седмица имахме семинар в
Берлин. Там се срещнах и с моята

Ученици от ГПЧЕ на гости на
Американски
университет в България
(AUBG)

Кои са най-хубавите ти
моменти?
Един от най-хубавите ми моменти
беше, когато пристигнах при семейството.
Бяха много милички. Също така през
есенната ваканция ходихме в Берлин с
тях в Heidepark (лунапарк). Много хубави
моменти имах с моята най-добра
приятелка, която е от Финландия, с нея
много си допаднахме. Определено
запомних и Коледа там. Всичко беше
много хубаво. Семинарите на
организацията бяха много забавни. Аз си
избирах да са в Берлин, защото това е
любимият ми град, Невероятен е! Имах 3
престоя в Берлин за по 1 седмица.
С какво ще запомниш престоя
си там?
Не трябва да губиш надежда,
трябва да се бориш! От опит не боли.
Имах много хубави, но и лоши моменти.
Опитвам се да си спомням предимно

На 15 и 16-ти ноември учителките
по английски език г-жа С. Атанасова,
Стоянка Димитрова и мис Касандра
Биенхоф организираха екскурзия до
Благоевград с учебна цел – да ни
запознаят с дейността на Американския
университет в България. Групата от
желаещи да пътуват наброяваше около
50 човека.
Университетът, който бяхме
поканени да разгледаме, е организиран
по традиционен американски модел на
образование на свободните изкуства, като
също така се характеризира и със
съвместно съжителство на студентите в
едни по-модерни условия. Критериите за
подбор и прием на студентите са високи,
изискват се доста знания и усилия.
Две трети от студентите на AUBG
са чуждестранни. Румъния, Македония,

добрите моменти като семейните
празници ( Коледа, деня на бащата ).
Би ли препоръчала това на
други ученици ?
ДА ! Заслужава си.
Когато кацна в България, какви
чувства изпитваше ?
Бях много радостна и
въодушевена. На летището ме посрещна
семейството ми, бях казала на майка ми
да дойдат само те, за да мога да им
обърна повече внимание. Голямата
изненада беше, че и приятелките ми бяха
дошли. Като цяло много силни и смесени
чувства. Изпитвах и тъга, защото всичко
беше свършило. Беше ми малко като
насън.

Стела 9 в
Сърбия,Албания, Русия, Украйна,
Монголия, Испания и САЩ са само част
от държавите, които са представени в
университета. Ние имахме право да си
изберем и да посетим една от 10-те
лекции, които ни бяха предоставени като
списък.
Посещавайки
лекцията ,,Журналистика и масова
комуникация‖ аз усвоих нови знания и то
само за 10 минути присъствие.
Преподаването е интересно, а
всеки лектор е изтъкнат учен в своята
област, с богат опит сред студентската
общност от различни националности.
Така че, уважаеми читатели, ако
имате амбиции и сте уверен във
възможностите си, то АUBG е мястото за
реализация на мечтите ви.

Елица 11 а
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Г-жа ДАФИНКА СТАНЕВА
Име: Дафинка Лазарова
Станева – Предашка

Преди броени дни
нашето училище напусна
госпожа Дафинка Станева.
След дългогодишен стаж в
гимназията ни, тя се
пенсионира и ето ни - стоим
с нея в уютната
библиотека, където след
броени секунди ще й вземем
интервю. Тя е леко
притеснена, но това не
пречи разговорът ни да бъде
приятен и изчерпателен.

Образование – Висше
Специалност – Учител по
физическо възпитание и
спорт + Треньорско право по
хандбал
Зодия – Водолей
Девиз „Няма “Не мога!”
Хоби: Цветарство, туризъм,
кулинарство, гъбарство

Откога сте преподавател в
ГПЧЕ „Алеко Константинов”?
-От есента на 1986 година.
След закриването на Спортния
техникум в Правец дойдох тук,
когато училището беше ЕСПУ и аз
бях дружинен ръководител за
една година. На втората година,
когато се откри учителско място,
аз го заех и станах учител по
физкултура.

техникум. Това е обяснимо,
защото ние, учителите по
физкултура, им бяхме основните
преподаватели и сме прекарвали
много време заедно.
С какво запълвате
свободното си време?
-Нямам такова! Спортувам,
работя и не остава свободно
време.

отбор, Весела Яцинска, дори
преди години участва в
Олипийските игри в Монреал.
Заедно със нея и с Иванка
Василева правехме много силна
щафета на 3 по 800 м. След това
отидох в Спортната академия в
София и там прекратих активната
си кариера на спортистка.

Защо избрахте да
станете учителка?
-В интерес на истината,
Бързахте ли да се
Спортували ли сте като
първоначалната ми специалност в
пенсионирате?
ученичка и занимавали ли сте
-Да! С голямо нетърпение
Спортната академия беше масова
се по-късно със спорт
чаках този ден.
физкултура, т.е. лечебната
активно?
-Като спортистка и по-точно физкултура, на която сега много
А ще Ви липсва ли
като хандбалистка ме откриха
се набляга. Аз тогава се отказах
учителите по физкултура в 8 клас от нея и на втората година се
училището?
-Училището ми липсва,
в село Трудовец. Те ме
прехвърлих в Учителския
професията ми липсва, но не и в
препоръчаха в Ботевград в
факултет, защото това беше
съвременните условия, след
Техникума по механо желанието ми. Причините са, че
толкова дълго учителстване.
електротехника, където също се
по този начин, с професията на
тренираше хандбал. Но на
учител, имах много отпуска и
Имате ли любими спомени общинските ученически кросове
предпочитах да си гледам дома и
или ученици от нашето
ме откриха като лекоатлет и така семейството. Но мисля, че
училище?
ме привлякоха. В крайна сметка
учителската професия и сега е
-Да! И те са от
сериозно, редовно и отговорно
много актуална за жените, ако
професионална паралелка. Била съм спортувала лека атлетика
имат съответните нерви и
съм класна на езикови паралелки
търпение.
– и на английски, и на френска, и
Успели ли сте да
на руска, но най-добри спомени са завоювате някакви медали или
Екипът на “Гимназето” от
ми останали от годините, когато
призове?
сърце желае на г-жа Станева
бях класна на професионална
-Ами не, нямам. Всъщност
здраве и дълголетие, много усмивки
паралелка.
отборно имаме, защото навремето и радостни мигове. Вярваме, че към
„Балкан” - Ботевград беше един от тези наши пожелания се
Поддържате ли връзка с някои много силните отбори. И
присъединяват всички учители и
фактически като женски отбор по
от бившите Ви ученици?
настоящи и бивши ученици.
-Разбира се, но ако трябва
лека атлетика сме се представяли Бъдте щастлива, г-жо Станева!
да съм по-точна, повечето от тях
отлично на много състезания.
са учениците от Спортния
Една от състезателките от този
Радияна 10 б
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АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ

Казват, че любимата химическа
формула на учениците, е тази на
алкохола. В последните няколко години
на мода е фитнес манията. Младежи от
всякаква възраст тренират упорито във
фитнеса, приемайки какви ли не хапчета
и химични съединения, без да мислят за
последиците, които няма да се забавят и
не след дълго ще покажат своите
странични ефекти. Има много смъртни
случаи с алкохолно натравяне и то
определено повече, отколкото с
предозиране на стероиди, но защо е
нужно да се прекалява с каквото и да
било? Най-опасни са последиците от
прекомерната употреба на допинг
препарати (някои избират да ги наричат
и търсят с думата анаболи).
Последствията и страничните ефекти
могат да бъдат неблагоприятни,
единствено ако анаболните стероиди се
приемат безцелно – иначе казано, без
ясна цел и представа какво точно, как,
кога и по колко. А това е често срещан
случай сред младежите. Хаотичната
употреба на анаболи наистина може да
доведе до опасности и дори клинична
смърт, ако например направите
фаталната грешка като да инжектирате
мастноразтворим инжекционен стероид
венозно. Тогава просто сърцето ви ще
спре и изходът ще е моментална смърт.
Да кажем, че сте решили да вземате
стероиди, защото искате повече
мускулна маса. Но те имат и странични
ефекти и вие ги знаете – освен
подпухнал външен вид, определени
стероиди предизвикват и други
необратими ефекти. Ето някои от
последиците от въздействието на
стероидите:

Анаболни стероиди е познатото име
на синтетични субстанции, свързани с
мъжките полови хормони.
Анаболните стероиди са създадени в
края на 30-те години първоначално за
лечението на хипогонадизъм,
състояние при което тестисите не
произвеждат достатъчно
тестостерон за нормалното развитие
на половите органи. Анаболните
стероиди се използват за лечение на
закъснял пубертет, някои видове
импотентност, при изтощение,
предизвикано от СПИН, както и при
някои други заболявания. Ефектите на
анаболните стероиди се използват от
спортисти за подобряване на техните
постижения, както и в бодибилдинга за
ускорено оформяне на тялото. Има
синтезирани повече от 100 различни
анаболни стероиди
Част от злоупотребявящите
развиват зависимост. Те продължават
да приемат стероиди независимо от
физическите проблеми, негативните
ефекти върху социалните
взаимоотношения, тревожността и
раздразнителността. Голяма част от
тяхното време и пари се използва за
придобиването на веществото. При
тях се откриват и абстинентни
симптоми.

1. Хормонална система –
злоупотребата със стероиди нарушава
нормалната продукция на хормони в
тялото, предизвиквайки едновременно
обратими и необратими промени.
Обратимите промени при мъжете
включват намаляване на и
оплодителната способност.
Необратимите промени включват
оплешивяване от мъжки тип и
нарастване на гърдите. В женското тяло
анаболните стероиди предизвикват
промени от мъжки тип.
2. Костно-мускулна система – по
време на пуберта и юношеството
повишеното ниво на тестостерон и други
полови хормони засилват растежа на
костно-мускулната система. При
нормално развитие, когато тези хормони
достигнат стабилни нива, дават сигнал
на костите за спиране на растежа, като
по този начин се достига до
максималната височина на индивида.
При приемане на анаболни стероиди по
време на детството и юношеството се
нарушава нормалния растеж и стига до
преждевременно спиране на растежа.

3. Сърдечно-съдова система –
злоупотребата със стероиди се свързва
с редица сърдечно-съдови нарушения,
вкл. и сърдечно-съдова недостатъчност
и инфаркт на миокарда
4. Въздействие върху психиката агресивното поведение сред
използващите стероиди е често
срещано явление. Анаболните
стероиди предизвикват и други
поведенчески промени като еуфория,
повишена енергия, сексуална възбуда,
променливо настроение, разсеяност,
паметови нарушения.
5. Кожа – злоупотребата със стероиди
води до акне, кисти, мазна коса и кожа,
промяна в цвета на кожата, косопад и
оплешивяване
6.Вътрешни
органи
–
продължителната злоупотреба с
анаболни стероиди може да доведе до
чернодробно заболяване, за което е
характерно уголемяване на черния
дроб, съпроводено със силна болка,
пожълтяване на очите и кожата и
симптоми, характерни за грипа.
7. Намаляване на тестисите тестостеронът в тялото се произвежда
до около 95% ж т.нар Лайдигови клетки в
тестисите и тъй като сперматогенезата
изисква тестостерон, когато нивото му
спадне, сперматогенезата замира.
Ако не желаете всичко това да се случи
и на вас, спрете, докато не е късно и
обърнете внимание на всички онези
пле ши в и м у ск уле с ти ч и чк ов ц и,
трениращи около вас във фитнес салона.
Поговорете с някой от тях. Внимавайте да
не бъдете подведени от „доброжелатели‖,
които „загрижени‖ за вас, ви предлагат
„вълшебните‖ субстанции, а всъщност ви
подтикват да поемете по пътя на
самоунищожението.
Ако искате да изглеждате добре и да се
чувствате така, тренирайте, но не
приемайте стимуланти.
Бъдещето ви зависи от самите
вас!

Преслава 11 а и Б.О.

Гимназето

Хорхе Букай, нашумелият
аржентински писател роден във Флореста,
недалеч от Буенос Айрес. Едва тринадесе
годишен, той започва да работи. Минава
през най-различни професии - от търговец
до шофьор на такси, но в крайна сметка,
момчето от бедните покрайнини става
прочут автор, лекар, терапевт и
преподавател. След повече от 30 г. работа
като психиатър и психотерапевт, той
определя себе си като ―професионален
утешител‖, а своите книги като
―терапевтични инструменти‖.
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Освен това той е редактор на
популярното в Европа и Латинска Америка
испанско списание ―Здрав дух‖.
Произведенията на Хорхе Букай
притежават очарователен сюжет, хумор и
мъдрост. Това не са просто книги с
практически съвети, а по-скоро истински
романи, в които повествованието се
преплита с приказки, истории и притчи.
Творбите му вдъхват вяра в бъдещето,
насърчават ни и ни помагат да живеем, да
обичаме, да се разбираме. Няма наболели
проблеми, които той да не е засегнал в
своите произведения: депресия, финансови
проблеми, семейни конфликти, липса на
любов, недоразумения между родители и
деца, зависимост от семейството, приятели
и работа, ниско самочувствие, стремеж към
съвършенство.
През 2010г. посещава България, за
да представи книгата си „Да се обичаме с
отворени очи‖. Тя е една от най-добрите му
творби. Хорхе Букай дава и своята
универсална рецепта срещу стреса от
световната финансова и икономическа
криза:
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„Карайте я спокойно! Забавете
темпото на живота. Радвайте му се! И
отделете време някой друг да се радва на
живота заедно с вас. Това е!”
Kакво трябва да направим, за да сме
щастливи? Според автора, за да тръгнем по
правилния път, трябва да си отговорим на
следните въпроси: Кой съм? Къде отивам? С
кого? Не бива пътят да определя кои сме
ние, нито пък човекът, който ни придружава,
да решава къде отиваме. По пътя трябва
едновременно да се забавляваме и да се
учим, да оценяваме това, което имаме, и без
да преставаме да
вярваме в себе
си, да започваме
отначало и по
различен начин
"всеки път, когато
се наложи‖. Може
би този автор ще
ви помогне да
разберете, че
щастието и
любовта започват
с обичта към себе
си.

Книгите на Паулу Коелю и Хорхе Букай са изключително търсени в библиотеката на
ГПЧЕ от тийнейджърите през последните години. Библиотеката е снабдена с почти
всички произведения на тези автори, които са преведени на български език и ги има на
пазара в страната ни.

Паулу Коелю е роден на 24
август 1947г. В Рио де Жанейро. В
местното училище той развива любовта си
към поезията. Родителите му не одобряват
влечението му към писането и той
постепенно се отдалечава от тях,
развивайки бунтарски дух, поради което те
три пъти го пращат в клиника за душевно
болни, където той претърпява различни
терапии, включително електрошокова.

Повечето от първите му статии и
поеми проповядват свобода, може би
поради заобикалящите го свободомислещи
хора по онова време. По-късно се захваща
с писането на текстове на песни, което му
носи добри печалби.През 1979 г. се среща
със старата си позната Кристина, за която
по-късно се оженва и двамата започват да
пътешестват из Европа. По време на това
пътешествие Коелю се връща към
католическата вяра. Той извървява ―Пътя
на Сантяго‖ (старинен маршрут между
Франция и Испания, дълъг приблизително
800 км. По него поклонници стигат до
испански град, където се съхраняват
мощите на Сантяго - покровител на
Испания). След това преживяване той
пише ―Дневникът на един маг‖, където
описва невероятното приключение. През
1988г. Паулу Коелю издава ―Алхимикът‖,
която има небивал успех и по-късно бива
обявена за най-продавана книга, написана
на португалски език за всички времена.
Днес Коелю е личност, почитана в
целия свят. Неговите книги са на нощното
шкафче на Мадона и Джулия Робъртс.

Неговият "Алхимик" е преведен на 56
езика, може да се открие в 140 страни в
света. Оттогава, вече почти десет години всичко ново, което излезе под перото на
Коелю, влиза в първата десятка от
световни бестселъри. Той е найпродаваният чуждестранен писател и в
България в началото на 21-ви век.
Запленителните му думи ще продължат да
вълнуват хора от всякакви въздрасти по
целия свят.Ако не
друго, то трябва
да сме
благодарни че
имаме
възможността да
четем мислите на
един толкова
мъдър писател и
да се радваме на
произведенията
му.

Христиана и Марина 10 а
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1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН
СПИН е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчния имунитет и се
развиват тежки инфекции и ракови заболявания, водещи до смърт.
То се предизвиква от вирус, наречен ХИВ.
съобщение за пресата:

Символът...

„Поради огромния натиск на медиите

През 1988 за първи път е
отбелязан 1 декември като световен ден

през последните две седмици, искам да

за борба срещу СПИН. Оттогава за

потвърдя, че съм болен от СПИН.

символ на анти – СПИН кампанията се

Смятах за коректно да пазя в тайна

смята червената панделка. Те я символ

информацията досега заради близките

на солидарността към хората, живеещи

ми. Но дойде моментът моите приятели и

с ХИВ. Червеният цвят на панделката

фенове по целия свят да научат

символизира любовта и кръвта, като така

истината. Надявам се, че всички ще

изразява съпричастността на общността

подкрепят моите лекари и всички

към хората, коита са загубили близките

останали, които се борят срещу това

си в борбата със СПИН. Също така

ужасно заболяване.―
24 часа по-късно Фреди умира.

цветът на панделката предупреждава да
не се гледа с пренебрежение на една от
най – коварните болести на нашето

пол, цвят, сексуална ориентация,

съвремие. Нека всички да се замислим,

икономическо и социално положение.

колко ценим своя живот и да спазваме

Има над 33 милиона хора,страдащи от

тези важни правила, коита да ни

това заболяване.А ето и някой известни

поддържат здрави и щастливи.

личности, които са жертви на СПИН Аманда Блейк Ричард Франк Дейвид
Оливър Антъни Пъркинс и Фреди
Меркюри.
Фреди Меркюри е британски рок
музикант. Той е един от основните
композитори и фронтмен на рок –
групата „ Queen “. Негови са едни от най
– известните песни на групата. За
нещастие Фреди се разболява от СПИН.
Дълго време той отрича болестта си,
като споделя само на най-близките си

Как да се защитя?
Профилактиката включва:
+ Използване на ПРЕЗЕРВАТИВ при
всички полови контакти;
+ Контрол за заразеност от HIVинфекция на всички кръвни продукти,
органи за присаждане, дарена сперма
за оплождане и майчина мляко;
+ Контрол

за

използването

на

индивидуални спринцовки и игли и
ефикасна дезинфекция

на всички

инструменти, които могат да бъдат
преносители на вируса;
+ Обучение на порастващите по
проблемите на сексуалното общуване.

хора, но в крайния й стадий той
признава, че е болен. Фреди Меркюри

Всеки може да се зарази!
СПИН не подбира жертвите си и

умира от пневмония и усложнения,
предизвикани от СПИН на 24 ноември

няма особени предпочитания! Не се

1991 г. на 45 години в Лондон. На 23

заблуждавайте, че това е болест на

ноември Фреди вика мениджъра на

хомосексуалистите и наркоманите!

„Куийн― Джим Бийч в къщата си в

Вирусът не подбира хората по възраст,

Кенсингтън, Лондон, и му връчва

Елена и Веселин 9 г
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21 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ТЕЛЕВИЗИЯТА

Що е то телевизия?
Ако трябва да сме технически
коректни
–
това е
телекомуникационна технология за
приемане и предаване на
разстояние на движеща се
картина, черно-бяла или цветна,
обикновено придружавана от
синхронизиран звук. Ако погледнем
от друг ъгъл, социален –
телевизията е едно от най-мощните
средства за разпространение на
информация. А по-просто казано,
тя е, която често ни държи вперили
поглед в кутията / дъската с
движещи се картинки в хола.
За първи път Световният ден
на телевизията се отбелязва през
1996 година. На всички държави е
предложено да отбелязват този
ден, като си обменят телевизионни
програми, свързани с проблеми
като мира, безопасността,
икономическото и социалното
развитие.
В днешно време са малко
хората, които не гледат телевизия.
Голям процент от населението
предпочита да се взира в синия
екран, вместо да спортува, чете
книги или разговаря. Много
родители успяват да задържат

децата си кротки само пред
телевизора и така да вземат
заслужената си почивка, макар че
учени вече са
доказали, че
п р е к о м е рн от о г л е д ан е н а
телевизия, както и компютърните
игри не учат децата на нищо, даже
напротив — те са пагубни за
детското
развитие
и
убиват въображението. Голяма
част от хората пускат някое
предаване просто за фон, докато
правят нещо друго.
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
Началото на предаването на
изображения чрез електричество е
поставено още в края на 19 век;
Началото на широкото практическо
приложение на телевизията е
поставено в Германия. Там редовните
предавания започват през 1929 г;
Началото на модерната
телевизионна технология е
поставено през 30-те години на 20
век, когато е изобретен кинескопът.
Идеята за плазмен телевизор се
ражда през 1936 г.
Телевизията с висока разделителна
способност (HDTV) се използва първо
за военни цели през 1940 г.
Първото телевизионно предаване в
България е прякото излъчване на
седмо-ноемврийската манифестация
от площад "9 септември" (днес
"Александър Батенберг") през 1959 г

В действителност всички те са
зависими от телевизията, макар и
да не го осъзнават. По време на
гледане ние се успокояваме и
отпускаме. Ето защо много често ни
се случва да заспим пред
телевизора. Хората, които
продължително се заседяват,
вперили поглед в екрана, често
страдат от различни заболявания,
свързани с гръбначния стълб и
зрението. От психологическа
гледна точка гледането на
телевизия води до закърняване на
логико-аналитичните мисловни
процеси, тъй като човек не обменя
информация, само попива наготово

това, което идва от екрана.
Резултатът – отслабване на
паметта и способността за
концентрация,особено при
подрастващите.
Трябва да отбележим и
огромното значение на телевизията
в обществения, социален и
политически живот. Предаването
на информация в звук и картина я
прави едно от най-мощните оръжия
за формиране на обществено
мнение и нагласи. Забелязали ли
сте, че голяма част от новините са
негативни? Доказано е, че за
разлика от добрите новини, лошите
привличат много повече
вниманието ни. Повечето реклами,
които гледаме, ни заблуждават и са
некоректни, но те засядат в нашето
подсъзнание, мотивират понататъшни наши действия, а ние
дори не го осъзнаваме.
И така... направете сами
своите изводи. Ако решите да
прекарате свободното си време
удобно излегнати, вперили
хипнотизиран поглед в екрана,
знайте, че алтернативата е да
посветите същото това време на
спорт, общуване с приятели, хоби
или разходка в природата. И така...
направете сами своите изводи и
действайте!
Стела 9 в
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Връщам се отдавна в моменти отминали,
в сърцето мое отдавна пламък не гори.
Поглеждам към небето – а на него самотно
луната отново ми шепти.

Дъждът отново пада върху моите стъпки,
отмиват се и бавно моите сълзи.
„Мразя те” – тези две думи проклети,
а преди време бяхме „Срещу света” АЗ и
ТИ.
И самотата отново плаче на моето рамо,
но аз не спирам и продължавам да вървя.
Хиляди въпроси и спомени отминали...
По дяволите, ДОКОГА ЩЕ Е ТАКА?!
А.М.
Габриела 10 б

УЧИЛИЩНО
Седя си аз тука
И гледам навън
Умирам от скука
Мълча като пън
А как ми се иска
Сега аз да бях
В къщи в кревата
И сладко да спях
Е… все пак е петък
Но пак - пълна скръб
От толкоз уроци
Превиваме гръб
Ще дойде ли вече
Заветният час
Да си с’бера нещата
Да си ида у нас…
Светослав 11 д
Дебора 8 г
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ТОГАВА
Върху белия чершаф, изплетен от мечти,
тази нощ дойде и легна.
Легна на моята възглавница:
нямаше да мечтая.Тук беше ти:
Истински както в съня ми –
виждах те, докосвах те с ръка.
Беше топло в твоята прегръдка.
Там исках вечно аз да спя.
В ръцете нежни, силни, като ангелски
крила,
онази нощ аз не мечтаех.
Тук беше ти. Ти бе сбъдната мечта!
Легна на моята възглавница,
а мен върху гърдите си ме остави
Онази нощ не исках да сънувам.
Едно сърце за мене как тупти
исках цяла нощ да чувам.
Мелодия красива след това
на пиано ти на мен изсвири.
Целуна ме, а след това с пръсти ме
приспа.
Жадувам аз за тази нощ.
Сладка мисъл
Нощ на трепет и вълнения.
Там се зароди нашата любов
Там в небесните възвишения.
Елица 11 а

13

***

За днес вземи си пожелай
по малко вятър, дъжд и слънце.
Усмивка може или край
за филма да е весел, вместо тъжен.
За утре просто си кажи
- каквото има, ще се случи,
а другото не го мисли,
животът иска, ти се учиш.
За себе си се откажи
пророк да си и да плануваш.
Каквото трябва - направи,
за другото не се вълнувай.
Хиляди пъти повтори,
че важното е да обичаш,
хиляди пъти забрави,
че можеш нещо да предричаш.
За стотен път си обещай:
-Човек ще бъда! Не машина!
И сто пъти си пожелай
да бъде лято вместо зима.
Животът дава ти урок,
че всичко простичко е уникално,
направиш ли се на пророк,
останалото е банално.
20.06.2013

Габриела 10 б

Дебора 8 г
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10-те най-често използвани извинения
за липсата на домашно
1. "Забравих" продължава да е любимо обяснение
за много от учениците.
2. Друго традиционно извинение е "Кучето ми го
изяде..."
3. "Извънземните ми го откраднаха" - също често
срещано и невъзможно да се случи;
4. "Забравих си тетрадката" - едно от най-често
чуваните извинения, което действа първите 2-3
пъти;
5. "Не можах да го напиша" отлично извинение,
което обаче не действа пред учителя ти;

6. "Имаше буря и компютърът ми гръмна" - след
тази реплика очаквай лекция за това, че има
библиотека с книги вместо интернет;
7. "Аз започнах да го пиша, но не го разбрах " очаквайте едночасово обяснение на всеки детайл от
заданието;
8. "Не съм чул " - в края на часа учителят ще се
обърне специално към теб да запишеш какво имате
за домашно;
9. " И другите не са го написали " - думите които ще
последват, ще са: "Не гледай другите а себе си ...”
10. "В това домашно нямаше никакъв смисъл " - не
го казвай, освен ако не искаш да пишеш двойно
повече домашни!

Гергана -10а

Барчето се превърна в ...
“Кръчмето” ...

Има разбира се, все някой я е позволил, но защо?
Музикалната уредба е оставена свободно и по този начин
учениците избират сами какво да слушат. Пресен спомен
През последните дни масово се коментира
имам и как преди да започне първият ми час, бях посрещната
―модернизираното‖ ни училищно барче. С това искам да кажа, в училище с ―добро ютро пианице”. На повечето ученици
че в момента отиваме там не просто, за да похапнем или да
няма да се хареса идеята в барчето да се слуша опера,
утолим жаждата си, а се намираме в дискотека и за да бъда
народно или рок. Но винаги може да се намери по-мъдро
още по-точна, ще използвам думата ЧАЛГОтека. Става ни
решение относно музикалния стил.
ясно, че почти никой няма нищо против, че всички подскачат в
Нека засегнем и цените все пак, защото на мен ми се
такт и се радват на новата придобивка, но редно ли е това?!
виждат малко високи. Все пак, ходейки на училище, аз
От сега ще си призная, че бях възмутена и то не малко.
разполагам с някакви джобни и честно казано, те не ми стигат
Въпреки, че ако трябва да сме честни, нямам нищо против
точно заради цените там. Помислете, че има ученици, чиито
хората, които я слушат, защото това е право на личен избор, родители нямат толкова големи финансови възможности.
но все пак ми бърка в здравето и то не по друга причина, а
Колко пъти съм срещала дечица, които чакат на опашката с
просто ритмите и мелодията не са моя стил. Защо се
някакви пари в тях и питайки могат ли да си купят нещо с тях,
позволява чалгата в училищата?
им се отговаря с ―Не ти стигат паричките, мило‖.Моля да се
Най-общо казано, каквато и да е чалгата, тя е все
замислите и над този въпрос.
някакъв музикален стил. Колкото и да не ни се иска, тя е част
Ние от „Гимназето‖ ви предлагаме вариант - да се
от ―модерното‖ българско общество и няма как да се
запишат дискове с подбрана музика, която да е приемлива за
избегне.Тя не е музика за мен, но е музика за голяма част от
училищна среда.
обществото ни. Тук няма да споменавам дали това е добре
Колкото до цените, вероятно има как да се намери
или зле. И все пак...чалга...в училище?! Въртене на гюбеци и
компромисен вариант, така че помислете и за него.
непристойно поведение. Това ли заслужава да се вихри из
коридорите на гимназия, извоювала си честно и почтено добро
име? Според мен тук идва грубата грешка. Става въпрос за
Елица 11 а
културата и може би най-важния въпрос е ―Има ли виновни?‖

ГПЧЕ никога няма
да забрави този ден!
Преди не много време на футболното
игрище в двора на ГПЧЕ „Алеко Константинов―
се състоя спортно мероприятие, което рядко
може да се види по училищните площадки. С
наближаването на Деня на будителите
учителите от езиковата гимназия решиха да
изненадат приятно своите възпитаници по
нетрадиционен начин, като организираха
футболен мач - учители срещу ученици. Този,
меко казано, МЕГА СБЛЪСЪК събуди
интереса не само учениците в училище, а и на
хората, живеещи в близост до гимназията,
които бяха дошли да наблюдават
историческия двубой. Групата на учителите бе
съставена от Ради Александров – учител по
литература и капитан на отбора, Гетко Гечев –
учител по история, Цветан Христов – учител
по физика, Иво Начев – учител по математика,
Георги Велчев – учител по физкултура и
педагогическия съветник Людмил Павлов.
Ученическият тим бе воден от капитана в този
мач Пламен Василев, Кристиян Първанов,
Цветомир Личев, Виктор Василев, Преслав
Георгиев, Мирослав Райчев и Габриела
Личева. Преподавателите от гимназията
подходиха към събитието с изключително
чувство за хумор, като кръстиха отбора си с
името от едноименния хитов филм „300“.
Учителите разясниха, че са избрали това име
не само защото отборът им е славен като
спартанската войска от филма, а и защото
общият сбор от годините им е около 300.
Местните медии в детайли отразиха битката
за всяка педя асфалт, така че няма повече да
отегчаваме нашите читатели с вече казаното и
написаното, а направо ще преминем към мача
такъв, какъвто го видяхме ние, от екипа на
„Гимназето―.
Мачът започна динамично за
половината състезатели на терена. Отборът
на учителите бе изведен от капитана им Ради
Александров в стил „Аз съм български
войвода, момци ми са тез! Нии летиме за
победа кръв да леем днес!―. Г-н Христов
опроверга някои основни закони на физиката и

―g=9,81”(гравитацията) се оказа недостатъчна,
за да го спре със всички сили да атакува
противниковата врата. Въпреки
демонстрираните завидни умения с топката,
господинът по физика се убеди, че „все пак тя
се върти―. Г-н Иво Начев, като изявен
математик раздаваше пасове с математическа
точност към съотборниците си. В кратката
пауза между двете полувремена Начев
изпадна в ужас, когато всичко, в което
вярваше и ежедневно ни учеше бе на път да

се разруши – критериите за успоредност! След
кратко вайкане установи, че игрището е
начертано накриво! След първата част
нулевото равенство се запази, най-вече
благодарение на вратаря Георги Велчев, който
като истински баскетболист доказа, че „белите
могат да скачат― и не загуби нито един
въздушен двубой в наказателното поле. През
второто полувреме учениците излязоха
позасрамени от резултата и дадоха всичко от
себе си да отбележат гол. „И още миг - ще
падне заветният хълм‖ и изведнъж Гечев
пристига с гръм. Всички изяви на господина по
история и господина по литература бяха
проследени с трепет от „хубавите им Елени― –
г-жа Виолета Гечева и г-жа Иванка Димова.
Людмил Павлов също не остана встрани от
светлините на прожекторите. Всички

психоатаки, отправени от него към учениците
преди мача, се оказаха безполезни, след като
Кристиян Първанов хладнокръвно откри
резултата – 1:0 за учениците. Педагогическият
ни съветник показа здрав дух, като истински
психолог и секунди преди края на мача
реализира изравнително ценно попадение за
отбора на учителите. При наказателните удари
за определяне на победителя учителите се
хвърлиха като истински спартанци. За разлика
от тези във филма, нашите „300“ извадиха
късмет в рулетката от дузпи и спечелиха
„битката―. На следващия ден, въпреки че
пристигнаха в училището, като Самуилова
войска – на двама охлузени по един сритан за
водач, учителите продължиха да преподават.
Предполагаме, че последният абзац от
статията ви е просълзил от смях. Важно за
нашите читатели е да отбележим, че всичко е
една художествена измислица, пречупена през
призмата на всяка една наука, преподавана от
учителите, включили се в мача.
Благодарим на нашите учители за
незабравимото преживяване! Отнасяме се с
голям респект и уважение към жеста, който
направиха и усилията, които положиха.
Напомниха ни, че те могат да бъдат наши
приятели и заедно да споделяме миговете на
радост. Те са нашите съвременни будители!

Гепечари натупаха „Чавдар“ насред Етрополе,
треньорът във възторг от дебютантите
На 25 октомври (петък) се
проведе футболна среща между
отбора на ГПЧЕ (8-10 клас) и ПФК
„Чавдар― Етрополе(1999-2000 год.).
Преди самото начало на мача бяхме
посрещнати много любезно, а
домакините бяха изключително
гостоприемни. Научихме един
интересен факт – треньорът на
„Чавдар― Тодор Василев е бивш
ученик на ГПЧЕ. Когато е учел в
гимназията е играел за футболния
отбор, бил е дори капитан през 2008
година. Мачът с „Чавдар― бе дебютен
за повечето момчета. Отборът бе
изведен от капитана и вратар
Венислав Григоров, който бе найопитния в състава. Срещата започна
динамично и въпреки че етрополци
задържаха повече топката,
надмощието на гепечари определено
си личеше. Още в 10-тата минута
след разбъркване в наказателното
поле Константин Радков откри за
ГПЧЕ – 1:0! През останала време от
първото полувреме преобладаваха
единоборствата в средата на терена.
5 минути преди почивката след
самостоятелен рейд осмокласникът
Мирослав Райчев отправи силен удар
към вратата на чавдарци, а вратарят
им с мъка отрази изстрела. Топката
попадна в краката на Деян Коцев,
който с лекота изпрати топката в
мрежата и удвои преднината на
гепечари – 2:0. Така завърши
полувремето. След почивката
Людмил Павлов извърши няколко
смени. Принудителна смяна бе
извършена на отлично включилия се
в мача Злати Томов поради контузия.
Той бе заменен от Росен Иванов, а

Трифон Илиев замени Мариян Коцев
в средата на халфовата линия.
Окрилени от преднината си, гепечари
щурмуваха още по осезаемо
противника си. След изпълнение на
ъглов удар Трифон Илиев вкара
първия си гол за ГПЧЕ и направи
резултата класически – 3:0. Двадесет
минути преди края на мача
гепечарите с вълнение посрещнаха
новото атрактивно попълнение – Габи
Личева с №87! Етрополци с
невярващи очи гледаха към
осмокласничката, за която появата в
игра не бе нищо ново. Футболистката
изпълни тактическите указания на
треньора си и с повече шанс можеше
да запише още един гол в сметката
си, след като седмица по-рано наказа
отбора на УКТЦ. Тя не успя да
реализира попадение, но Константин
Радков вкара още един гол – 4:0 за

ГПЧЕ! След опит за центриране
топката доби странна треактория и
изненада неподготвен вратаря на
етрополци. Така Коци реализира
второто си попадение и оформи
крайния резултат. След срещата
треньорът Людмил Павлов не скри
радостта си от победата и коментира,
че го радва не толкова резултатът,
колкото представянето на
дебютантите за ГПЧЕ!
Ето и съставът на ГПЧЕ: Васил
Георгиев, Мирослав Райчев,
Габриела Личева, Злати Томов ,
Тодор Тодоров, Светлин Стоилков,
Христо Илиев, Трифон Илиев, Росен
Иванов, Деян Коцев, Борислав
Алексиев, Константин Радков,
Мариян Коцев, Христо Вайков,
Венислав Григоров (кап.).

С поздрав към всички почитатели на “Гимназето” от целия екип:
Ния и Дебора - 8 г;
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
Спорт - Борислав 9 б, Мариян - 10 д
С благодарност за съдействието на г-н Л. Павлов, г-жа И. Димова и г-жа М. Иванова
Т. Йонова

