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Целият екип на “Гимназето” от
сърце Ви пожелава топла и
спокойна Коледа, мирна и
благодатна Нова 2014 година.
Бъдете щастливи!
ЗИМНИ РИСУНКИ
По стъклата изстинали с дъх рисува студа,
Омагьосвайки капките в спящи кристали.
Уж случайно Луната събори малка звезда –
Топли багри потекоха в струни заспали.
Била съм там, късно нощем в синя мъгла
И рисувах градини с нежност разцъфнали,
А очите летяха... летят и целуват цветя,
От нощта окрилени, пеперуди въздъхнали!
Чифт ръце – пойни птици ръцете си сплели,
Пред платното запели в дует със Земята,
Измечтана високо любов на длани летели,
Стон на сребърна арфа, сграбчил Луната!
Със сълзите си свещите разлюляха тъмата –
Рой светулки усмихнати в очи заживели!
Днес мечтите порасли ще пожънат тъгата,
А в душите вършеят... чудеса закъснели!

Дебора 8 г

27.11.2013
Дебора 8 г

Седя си вкъщи, а навън вали сняг
на парцали. По телевизора върви
коледна реклама, разсеяно поглеждам
към часовника на всеки няколко
минути. От Коледа ме разделят само
няколко часа. А пък аз се чувствам
сякаш вече е настъпила. Цял декември
така се чувствам. Всяка сутрин се
събуждам с едно приятно,
гъделичкащо чувство и не мога да не се
усмихна, когато отворя завесите и видя побелелия хоризонт.
По цял ден в главата ми се въртят коледни песни, а по
фасадите на сградите вече има блещукащи светлинки и
катерещи се дядо Коледовци.
Та седя си аз и си мисля колко обичам сезона на
Коледните празници. Колко е хубаво да си седиш вкъщи на
топло, с чаша топъл чай и любимите семейни филми. Колко
сладко и непринудено се държат хората, повлияни от
коледния дух. Непознати ти се усмихват по улицата,
младежи правят място на по-възрастните в автобуса,
стари познати възобновяват връзка, приятели си прощават
грешките. Хората претърпяват пълна промяна в рамките на
няколко седмици.

И се чудя не може ли да сме такива целогодишно?
Да бъдем добри и отзивчиви, да си помагаме един на друг, да
прощаваме и да бъдем по-широко скроени. Защото смисълът
на Коледа се състои точно в това – да правиш добро и да
показваш обичта си към другите.
Замислям се в какво се крие духът на Коледа? Дали е
сезонът, или магията, или пък самият дядо Коледа? Не
знам, но и няма значение. Единственото важно е, че по
Коледа стават чудеса. Затова помогнете на възрастна
жена да пресече пътя, купете закуска на бездомник,
усмихнете се на непознат, бъдете добри. И не само днес, не
само на Коледа, а утре и вдругиден и така цяла година. А
следващия декември пак си го припомнете. Може пък и дядо
Коледа да ви донесе подарък.
И както си седя и си мисля,
часовникът удря дванайсет, а аз се
усмихвам и поемам целия
положителен заряд на момента. Този
магически момент, в който Христос
се е родил. И се наслаждавам на света
с цялото си сърце, защото точно така
го харесвам.
Анжелика 11 б

Гимназето
Най-много празници и обичаи има в
началото на годината, когато започва
кръговратът. От най-древни времена човекът
е забелязал това природно явление, видял е,
че оттогава се подготвят условията за
хубавата пролет и благоприятното лято;
мислел е, че в този момент добрите божества
побеждават злите, взимат връх над тъмните
сили, за да се яви най-после просветление
през пролетта и добри условия за нова
реколта.
От Коледа до Йордановден, на
границата на новата и старата година, в
продължение на две седмици текат мръсните
дни. Те се наричат Мръсници, Караконджови,
Поганци, Глуи дни, Некръстени. Преломно
време, когато денем човек се чувства пленен
от душевен гнет, а нощем е обхванат от
страх. По време на Мръсните дни не се
върши никаква къщна работа. В Мръсните
дни седенки и сватби не се правят.
Всички ние свързваме 1 януари с
идването на Новата Година. Но аз съм човек,
който празнува и още един празник тогава и
има още един повод за веселие, а именно
моят имен ден. Много хора пренебрегват
празника Васильовден и го оставят скрит зад
прaзненствата по случай Нова Година.
Позволете ни сега да ви „просветлим‖ в духа
на традициите и обичаите, извършвани на
Васильовден.
На този ден отбелязваме паметта на
св. Василий Велики, откъдето идват и
наименованията
на
празника
Васил,
Василовден, Васильовден и т.н. Във всяка
къща по обяд се нарежда трапеза. Прочита се
Господнята молитва („Отче наш―), разчупва се
питата, сяда се на масата и се пие
„наздраве―– първа чаша с греяна ракия.

В броя четете:
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Васильовден

На масата има красива погача с пара,
тава със свинско месо, опечено с кисело зеле.
Задължително присъстват пача от сварена
свинска глава, крака и приготвени според
местната традиция петел или пуйка. На
централно място е сложена баница с късмети
от дрянови клончета, които в зависимост от
броя на пъпките са наречени за здраве, пари,
берекет, сватби, път и други късмети.
Баницата се завърта три пъти и всеки взима
парчето пред себе си, рови и си намира
късмета. Предишният ден вечерта е заколен
червен петел на прага на къщата. По това,
дали скача навътре или навън, стопаните
наричат дали ги очаква добро или зло. На
съседи, приятели и роднини се раздават
питки и краваи за предпазване от мечки и
вълци. Приемайки кравая, човекът казва:―Аз
когато съм на път–тя(питката) връз пътя; аз
когато съм в просойна, тя– в усойна―
За да оздравее някой от треска, нека се
помоли на св.Василий Нови.
Един от обичаите, който ни е добре
известен, е сурвакането. Сурвакането,
изпълнявано от ергени за женене, е най –
добре представено в източна и южна
България, но се среща и в някои западни
райони. За реда на обхожданете,
сурвакарската благословия и приемане на
даровете се грижи водачът на четата, а един
от момците, наречен магаре, прибира и носи
подареното.

Васильовден—честит имен ден!

В западна България масово е
разпространено сурвакане от маскирани
ергенски дружини нaречени сурваскари. Всяка
дружина има мскирана група начело със
старец – водач на групата, невеста,
младоженец, девер, поп. При обиколката на
домовете домакините се опитват да
откраднат невестата, за да си осигурят по
богато плодородие. В западна България се
вярва, че ако полазникът (първият дошъл в
къщи) е момче, през годината ще се родят
повече мъжки агънца, теленца и др., а ако е
момиче – женски.
Сурвачката е свежо отрязана дрянова
пръчка, с която сурвакарите удрят. В
изработването й са залегнaли редица
вярвания и представи от митологичното
естество и механизмът на обредномагическото въздействие. Най – широка е
употребата на дряна. Това се опира на
осмислянето му като символ на здраве, сила
и младост - той е най-якото растение след
чимшира и цъфти най-рано. Дряновите
сурвачки се изработвет, като клонките се
свиват във формата на полукръг. Украсата се
състои в усукани разноцветни
конци, прежда или вълна, нанизани пуканки,
сушени сливи, чушки и ябълки, малки
кравайчета, панделки, варак и парички.
Друг характерен обичай за
Васильовден са гаданията – по намерения в
паницата белег, по хвърлените в огъня
дрянови пъпки, чието подскачане
предвещава здраве и живот. Чупят се орехи
на трапезата и по ядките им гадаят за живота
на семейството. Нарязва се лук, люспите се
наричат на 12 месеца и се слагат на печката.
Която люспа се навлажни, този месец ще
бъде дъждовен. Момичетата хвърлят
оглозгани кокали от пачата на сметището –
ако върху тях кацне сврака, в дома на
девойката ще дойдат годежари. Добър знак е
кихането по време на вечеря, това обещава
приплод на домашните животни. Може да се
гадае и със сол. Десертът е баклава.
И накрая да пожелаем здраве на
всички, които празнуват на този свят ден!
Веселин и Елена – 9 г

М-м-м... Шоколад...
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ИСТОРИЯТА НА КОЛЕДНИТЕ ПЕСНИ
Коледа.
Какво изниква във вашето
съзнание, когато чуете тази
дума?
Предполагаме всички се сещат за Дядо
Коледа, накичената елха и вкусните сладки.
Но за тях е изговорено и написано
достатъчно, затова решихме да ви
запознаем по-отблизо с песните, които са с
нас на празника. А откъде идва началото на
тези коледни песни?
Още в най-древните обичаи на
България група млади момчета обикалят

къщите в навечерието преди Коледа и пеят
песни за здравето на стопанина и
стопанката, момъка и момата, малкото дете,
домашните животни и пр. А в замяна те
получават
дарове и благословия от
стопанина на къщата. Така коледните песни
навлизат в обичайте и традициите на всеки
българин. Първите песни, които са
изпълнени някога, са били свързани с
езическите обичаи и са възпявали
природните явления. А след това
християнските песни взели надмощие над
езическите. Постепенно много композитори
от цял свят започнали да възпяват Коледа
чрез своите коледни песни.
Тук ви
представяме една от най-старите автентични
наши песни, съхранена за идните поколения.

Коледари – Добри гости
Добро ютро, станинине
Станинине, господине!
Добро сме ти гостье дошле,
добро гостье колежане,
Добър сме ти глас донели
из оздоле Овчо поле:
овци ти се изягнили,
се овчици ваклошати,
а овновци виторожки;
и йощ-болье глас донели
из озгоре през Морава:
кобилки се изждребили,
се кобилки левогривки,
я коньовци патоноги;
и йош-болье глас донели,
из изгоре Трънско полье:
кошарци се изроили
се кошарци левоваци,
сека чела, сека лети,
сека носи но главица,
на главица по паница,
на ножица по лажица,
на дупенце по копенце.
Тебе пеем, домакине,
станинине, господине!

Коледа през очите на едно дете
Погледни...Погледни Коледа през очите на едно дете! Виж - можеш да си
пожелаеш всичко, ако поискаш, защото белобрадият старец ще ти го донесе. Виж и
най-ярката звезда - Коледната. През Декември в ясна нощ звездите блестят толкова
ярко, сякаш празнично те приканват да видиш чудото, наречено Коледа!
Сега, когато съм на 17 години, това празнично чувство отмина, нетърпението с
което очаквах Коледа изчезна, но защо?
Когато едно дете е малко, то вярва в чудеса, разумът му е чист и няма
граници за детското въображение. В къщи си имахме традиция и тази традиция бе
свързана с коледното дърво. Баща ми не обичаше да украсява изкуствени коледни
елхи и затова нямахме такава. От друга страна, което беше приключение за мен, на
двора ни се извисяваше един величествен бор. Приключение бе, защото точно този
бор беше нашата коледна елха и винаги се смеех, когато татко се катереше като
маймунка, (колко пъти ме е било страх да не падне!) за да го украси с гирлянди,
лампички и играчки, които сами си бяхме направили от стиропор и хартия за
подаръци. Мама ставаше рано и се започваше едно правене на козунаци, баници,
кексове и каквото се сетиш друго. Вечерта точно след 00:00 се чуваше тропане на
вратата, а татко някак винаги се намираше в банята и казваше с висок глас, за да го
чуя: ―Дядо Коледа е тук!‖
Аз отварях вратата а пред нея винаги ме очакваше подарък. Винаги късах
хартията на подаръка, защото нямах търпение да разбера какво се крие вътре.
Узнавайки съдържанието му, започвах да подскачам от радост не от факта, че имам
подарък, а че съм била добро дете. Гледах как мама и татко ми се радват и по някое
време и на двамата им се стичаше по една сълза от очите, но не разбирах защо.
Сега, когато пиша това, осъзнах какво е Коледа
Коледа - време, в което всеки трябва да потърси искрата и детето в себе си,
да си спомни, че въпреки многото трудности и зло, което му се е стоварило, доброто
съществува - ние го носим в себе си. Време е всеки да погледне към небето и да
каже „благодаря за това, което имам‖. Празник, който ни кара да прегърнем
близките си и да усетим колко ги обичаме. Коледа е навсякъде - в очите на децата,
в стъпките в снега, който бавно вали и носи радост. Тя е по празничните витрини и
прелестните украси. Коледа е и в звездите, които блещукат на небето по-ярко
отвсякога. Тя е Любовта, която остава завинаги в сърцето на всеки малък и голям
човек.
Елица 11 а

Още в миналото във Витлеем се възпявали песни за светото
семейство и те обикновено се изпълнявали в домовете по Коледа. Но през
1647г. с идването на Оливър Кромуел на власт били забранени Коледа и
коледните песни. Въпреки това, те оцелели, тъй като хората продължили
да ги пеят, макар и тайно. След този период много нови песни били
написани през викторианския период. В църквите по целия свят се палели
свещи и се пеели коледни песни и така до днес тази традиция се
запазила.
В последните години традицията се разви и сякаш коледния празник е
немислим без вечните коледни песни. Днес модерните певци също се
стремят да останат някак си в историята на Коледа, правейки своя
собствена коледна песен или кавър на вече съществуваща такава.
Ние от екипа на „Гимназето‖ решихме да ви представим нашата кратка
класация на едни от най-известните
коледни песни.
The Muppets - We Wish You A
Merry Christmas - определено
д ум а т а в е ч н а е н а й - т о ч н о т о
определение на тази песен, пята от
млади и стари по целия свят
На първо място ние поставяме All
I Want for Christmas Is You на
Mariah Carey . Много класации я
поставя дори на първо място в
своите класации и я обявяват на хит
на всички времена.
George Michael - Last Christmas
Изпята преди толкова много
време, а продължава да се задържа
на челните места в класациите на
всички поколения.
Jingle Bells. Кой от нас не си припомня детството слушайки я?
Определено всички я знаем.
Train - Shake up Christmas. Това парче е повдигало коледния дух на
милиони хора години наред. Дали пък не заслужава място в класацията
ни?
Богмил, Дивна,Орлин Горанов, Орлин Павлов, Поли Генова и
Lexus- Заедно с теб. Друго си е българското нали? Миналата година
тази песен се превърна в истински хит и тази година се нарежда и в
нашата класация.
Justin Bieber – Mistletoe. Е този опит за вписване в историята на
Коледа определено в успешен.
Celine Dion - Happy Christmas. Слушайки я всеки усеща хармонията и
спокойствието на Коледа, което я задържа хит толкова дълго време .
Christina Aguilera - Christmas Time - още един от нагледните примери
как модерните певци се опитват да надминат вечните хитове.
Britney Spears - My Only Wish. Усещате коледния дух нали?

Кристина и Даяна 11 б

Магията на Коледа
Необяснима магия,
танцуват звездите на небето.
Лети небесната шейна,
децата с трепет я очакват.
Грее звездица, светла искра,
в душите на млади и стари.
Коледа дошла е сега,
празнуват я хиляди люде.
Мигове бели от сняг навалял,
милост в сърцата вродена.
Коледния дух пречиства всяка душа
и внася любов в домовете.
Аз Коледа чакам със трепет сега,
да видя в хората надежда.
Надежда за свят по-добър,
надежда за свят по-прекрасен.
Защото Коледа приканва света,
който доброто е забравил
да бъде по-светъл, да бъде по мил.
за това коледният дух се е явил.
Елица 11 а

Гимназето
Любослав Асенов от 10 д клас

спечели специалната награда на проект
„„Зелена олимпиада„„ и бе награден
лично от министъра на околната среда
и водите г-жа Искра Михайлова.

Клуб “СОЛИДАРНОСТ” с
благотворителна акция в помощ
на бежанците от Сирия
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Очакваше ли да спечелиш и как се
почувства, когато разбра, че си успял?
Изобщо не съм очаквал да спечеля. Дори
не знаех, че съм, докато не ми дадоха
наградата. :D Бях наистина изненаден.
Къде се проведе награждаването, как
мина?
Състоя се в министерството на околната
среда и водите в присъствието на министъра,
лице на генералния спонсор (Глобул) и
организаторката на самото състезание. Доста
вълнуващо премина, имайки предвид, че не
съм и подозирал, че ще спечеля.
Имаш ли намерения да се занимаваш в
бъдеще по- сериозно с екология?
Състезанието определено засили
Любо, откъде разбра за състезанието? интереса ми към екологията, тъй като тя е
Намерих случайно информацията за него актуална и важна за природата и най- вече за
във Фейсбук.
самите нас. Ще видим дали ще се развия в
Как реши да участваш?
тази насока, засега още не знам.
Просто реших да се пробвам, на шега.
В какво се състоеше самото
състезание?
Благодаря ти, Любо.
Целият екип на „ Гимназето ” ти желае
Формата беше тест с 15 -тина затворени
отговори и един отворен, като темата беше за много бъдещи успехи в тази и във всяка
друга насока, към която се стремиш!
глобалното затопляне.
Къдe и кога се състоя теста?
Ива 10 д
Провеждаше се онлайн. Периодът за
участие беше от 3 октомври до 3 декември.
Ек ологията
в
н аши
дн и
е
изключително
важна
за
понататъшното ни съществуване. Твърди
се, че младите хора недостатъчно се
интересуват от този жизнено важен
аспект на нашето и на планетата ни
съществуване. Любо обаче ни доказа, че
това не е така.
Проектът ‗‗Зелена олимпиада‗‗, в
който се включи той, е най-мащабното
образователно събитие с екологичен
характер. То има за цел да повиши
знанията на учениците за опазване на
околната среда и да изгради у тях
отговорно отношение към природата.

Иновационен лагер по идея на
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ
На 21.11.2013г., за втора поредна
година в нашата гимназия се проведе
иновационен лагер по идея на Джуниър
Ачийвмънт България в рамките на
Световната седмица по
предприемачеството.

През изминалия месец ноември клуб
―Солидарност‖, част от проект „Успех‖ към
нашето училище, организира благотворителен
базар, след което и допълнително събиране на
средства от ученици и учители в помощ на
малките и беззащитни сирийски деца.
Клубът, с ръководител г-жа Стоянка
Димитрова, успя да събере сумата от 280 лева
– 110 лв се събраха от базара, за който
членовете на клуба бяха приготвили различни
вкусни храни, а останалите пари – от всички
ученици и учители, които бяха съпричастни с
каузата и дариха допълнителни средства при
обиколката из класните стаи.
Със събраната сума бяха закупени
памперси, сапуни, сухи млека, книжки за
оцветяване, както и моливи и пастели, които са
изпратени в един от бежанските центрове в
София.
Участниците в клуба са много радостни, че
толкова много хора пожелаха да се включат и
показаха своята съпричастност, защото
наистина малките деца нямат никаква вина за
своята тъжна съдба и те най-много заслужават
подкрепата ни.
Радияна 10 б

Целта на организацията беше да
провери креативността и начина на мислене
на младите хора, като се зададе казус, който
да провокира въображението им и те да
създадат нов, непоказван на пазара продукт.
Тази година казусът се отнасяше до
икономиката на нашата страна, която
притежава много ресурси, но не ги използва,
а внася продукти от други страни, като по
този начин губи значителни финансови
средства. Както всяка година, така и тази,
организатор на иновационния лагер беше
госпожа Стефка Атанасова, като разбира се,
имаше и жури, което се състоеше от наши
учители-специалисти и други добре
запознати със сферата на икономиката
личности – П. Радулова, С. Василева,
Д. Йотова, Ю. Симеонова, И. Петкова и
В. Христова. След като отборите бяха
разпределени ( 5 отбора по 4 участника ), на
учениците беше дадена задача - в рамките
на 4 часа да създадат иновационен продукт,
използвайки ресурсите на нашата страна,
като с този продукт приходите биха могли
значително да се увеличат. След това те
трябваше да представят продукта си чрез
презентация, която трябва да бъде
атрактивна, за да грабне вниманието на
журито, което по-късно оценява цялостното
представяне.
Преди да започне състезанието се
допитахме до няколко ученици, за да
проверим настроението им. Те споделиха, че
се чувстват много развълнувани, но преди
всичко са сигурни в себе си и са готови да
победят.

След усилният труд, който всички
положиха, в крайна сметка, идеите на всички
бяха невероятни. След кратко обсъждане на
журито, първо място спечели отборът на „
Eco city”, чиято идея беше да се възобнови
обезлюдено българско село в Родопите.
Второто място беше присъдено на два
отбора—„ Experience Bulgaria” - откриване на
културно търговски центрове в градовете и
отбор „ BM LTD” – създаване на мандра за
нови млечни продукти в Родопите. На трето,
но не на последно място място се класира
отбор „Fyori”, чиято идея също беше доста
интригуваща – да се създаде хотелски
комплекс за иновативно лечение на ставни
заболявания, с помощта на много интересни
продукти, като змийската отрова.
На финала на всички бяха раздадени
сертификати от Джуниър Ачийвмънт.
Настроението на всички беше приповдигнато,
без значение дали са победили или не.
Важно беше, че са опитали и са постигнали
възможно най-добро преставяне.
Така че, поуката, драги читатели, е и вие
да се включите следващата година, за да
преживеете невероятните емоции, които
тазгодишните участници изпитаха.
Преслава – 11 а
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НАШАТА
ЛЕЛЯ КРАСИ
Име:
Красимира Великова
Образование:
Химик
Любима музика: Класическа, кънтри,
соул
Любими книги: Популярна
психология - Хорхе Букай, Робин
Шарма
Хоби:
Работата, разходки
сред природата
Девиз:
Девизът на
зодията /Дева/: Аз анализирам!

В дните преди светлите коледни
празници има едно място в училище,
което притегля като магнит всички
ценители на красотата. Отиваме там, за
да погледаме, да се порадваме или да
отнесем със себе си частица от тази
хубост.

Питали ли сте се кой е иновативният
изобретател на всички тези изкусителни и
изпипани до съвършенство предмети, фигурки
и картички, които се продават в нашата
книжарница и привличат погледите на всеки
минаващ. Отговорите на своите въпроси може
да откриете в тази статия. Вдъхновител и
създател на великолепните сувенири,
свързани с р азлични случаи или празници е
нашата леля Краси. Помагат й ученици от
първи до седми клас, участващи в програма по
идея на Проект Успех, чиято цел е да подсили
иновативността на младото поколение и да им
даде шанс да усъвършенстват своите
способности. Името на работилницата, чийто
ръководител е леля Краси е добре подбрано,
напълно съответстващо на дейността "Handmade" и "Творим заедно". С помощта
въображение, талант, различни материали и
много труд, тук се създават страхотни
сувенири, подходящи за подаръци или просто
за допринасяне на уют във всяка къща. Найактуални в момента са невроятните коледни
шишета и бурканчета с образа на любимия
Дядо Коледа или на някоя зимна приказка,
които повдигат коледния дух и провокират
ученици и учители да се забързат, за да купят
нов интересен подарък за семейството и
приятелите си. Творчеството на леля Краси е
невероятно, прекрасно е, че малчуганите от
основното училище и нашите таланти от
кръжока на г-жа Вичева си взаимстват,
обменят идеи и материали по между си,
помагат си... Всички заедно създават много
красиви предмети, което е нещо ново за
нашата гимназия. Най-хубавото е, че всичко
създадено тук е уникално, няма повтарящи се
изделия! Именно затова всички ние се
надяваме желанието на леля Краси и нейните
възпитаници за иновативност и красота да не
стихва. Таим надежда, че те ще продължат да
ни радват още дълго време, а ние,
мързеланковците обещаваме да не спираме
да се радваме и възхищаваме на техните
великолепни произведения!

Преслава 11 а
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Тя казва: “Мога да се радвам на успехите
на другите и на хубавите неща и всичко
това после се връща при мен...”
Заема се с училищната книжарница през
1992 г., а от шест години насам твори красота
- ръчно изработени картички, подаръци,
декорация. Попитахме я:
Какво те подтикна да започнеш да се
занимаваш точно с това?
Дойде ми отвътре. Исках книжарницата
да бъде по-различна, да присъстват
интересни подаръци и украси.
Доставя ли ти удоволствие работата?
Мисля, че си личи, във всичко, което
излиза изпод ръцете ми, влагам много любов
и време.
Удовлетворява ли те начинът, по
който се примат произведенията ти от
околните?
Да, усмивките на децата и приятелите са
най-ценното за мен.

Гимназето
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... ШО - КО - ЛАД ...
Какво ще кажете в дните преди
празниците да си поговорим за
изкушения?...

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА ШОКОЛАДА

1.
Думата “шоколад” идва от езика на
ацтеките – “какахуатъл” или “ксоколатъл”
означава “горчива вода”. Ценните какаови
зърна са били използвани като парични
единици и средство за изчисление от
културите на маите и ацтеките.

Едно от най-силните такива е
шоколадът. А много хора не знаят нищо за
неговата история. И че шоколадът не расте по
дърветата, опакован в хартия, на която
подскача някоя весела крава.
Затова сега ще ви разкажа как се е
появило това сладко, сладко лакомство. Първо е
какаото. Вкусът му е открит за пръв път преди
2000 годни в дъждовните гори на Южна Америка.
Какаовото дърво ражда шушулки, които могат
да се стрият и от тях да се направи какао, а
после и шоколад. Пътят на шоколада от
напитка на местните индианци до световното
признато лакомство е свързан с различни
култури и континенти.
Първите хора, за които знаем, че са
правили шоколад, са коренните жители са
Мексико и Централна Америка, най вече маите и
ацтеките. Маите правили от какаото напитка,
която играела важна роля не само в храненето
им, но и в техния религиозен и социален живот.
Те дори взели какаовото дърво от дъждовната
гора и го пренесли в дворовете си, където го
отглеждали. След това изпичали зърната,
стривали ги и правели от тях смес, към която
прибавяли вода, семена от чушка, царевично
брашно и други съставки, за да получат
ароматна пенлива напитка. При маите
шоколадът бил напитка за кралските особи,
воини и търговци. До 1500г. европейците
нямали представа за съществуването на
шоколадовото изкушение. (Но като се замисля,
те не са знаели за съществуването на цял
континент, така че какво да говорим...). През
16в. испанските конквистадори донесли
семената в Испания, където по-късно се създали
нови рецепти.

Производството на шоколада
Процесът за създаването на един шоколад
започва със събирането на узрелите шушулки от
какаовото дърво . Те се отрязват от дървото се и от
тях се изстъргват какаовите зърна , които се оставят
на купове за няколко дни да ферментират и след това
се растилат на открито в продължение на 5-7 дни за
да изсъхнат. Трябва да се внимава да се събират
само узрелите плодове , защото ако не са достатъчно
узрели , не съдържат достатъчно количество масло, а
също така не могат да ферментират , а именно
тяхното ферментиране създава специфичния вкус на
шоколада. Изсушените какаови зърна се почистват и
изпичат за да се отпуснат обвивките им и след това
се „издухват‖ от тях , след което ядката на зърното се
разчупва на малки парченца и се смилат в каменна
мелница , маслото от тях се отделя и масата се
превръща в „шоколадов ликьор" .

Музеят запленява и младите и възрастни
любители на шоколада, както и тези, които се
интересуват от неговата история. Големият брой
исторически доказателства задоволяват интереса
на всеки историк.
Музеят е разделен на три части. Първата се
занимава с историята, описвайки древната история
на какаото като напитка и неговия път към Европа.
Втората част показва създаването на шоколада и
развитието му до днес, докато третата представя
уникална колекция от опаковки на шоколад.

4. Преди изпит японските студенти обичат
да консумират “Кит кат”, защото е в съзвучие
с японското “кито кацу”, тоест “трябва да
спечеля”.
5. Шоколадът е причината да бъде измислена
микровълновата печка. По време на
експерименти с устройство, наречено
магнетрон, учен минал покрай него с парче
шоколад. То се разтопило и така на учения му
хрумнала идеята да се изобрети устройство,
което да готви храна чрез микровълни.

7. Първата къща за шоколад е била отворена
през 1657 г. във Великобритания.

Музеят Choco Story в Прага

В музея посетителите са погълнати от
вълнуващия свят на шоколада и използвайки всички
усещания, пътуват във времето. Удоволствие за
всички сетива :)

3.
На 12 ноември 2012 г. Шоколадът за
пореден път влезе в книгата на рекордите
Гинес. По повод провеждането на ежегодния
панаир на шоколада Cioccoshow в италианския
град Болоня, бе „отсечена“ най-голямата
шоколадова монета. С помощта на 640 кг.
шоколад и в съотношение 1:85 италианските
майстори шоколатиери направиха монета от
1 евро с диаметър 1 м.

6. Хората харчат за шоколад всяка година до
7 милиарда долара. Консумацията на шоколад
се увеличава значително в края на есента.
Средната годишна консумация на шоколад от
един човек е 5.5 килограма.

През следващите 100 години напитката
станала популярна из цяла Европа. Постепенно
се открили нови технологии, чрез които се
променили вкусът и консистенцията на
шоколада.

Хората често се чудят „От къде идва
шоколада? Как е пристигнал в Европа? Каква е
тайната на добрия шоколад? Защо е бил използван
като лекарство?― Можете да сверите знанията си за
вкусното лакомство, посещавайки една от найинтересните европейски столици – Прага.
Шоколадовият музей Choco Story там, е вторият от
веригата музеи на белгийската двойка Ван Велде
(първият в Брюж, Белгия открит 2004г, третият в
Париж през 2010г ).

2. Хенри Нестле от Швейцария пръв създава
млечния шоколад, като прибавя кондензирано
мляко към сместа, от която се оформят
шоколадовите блокчета.

В изложбения център посетителите откриват
тайната на произхода на невероятния копринен
шоколад и могат да вкусят от продукти, приготвени
в музея.
И тъй като жените обичат повече въпросните
блокчета, вече сигурно се сещате какво ще ви
кажем - това е добро мини подаръче, което ще
зарадва много почти всяка жена. Съвет към
мъжката част от човечеството: ако нещо си сгафил,
тя ще те погледне по-благосклонно, ако отидеш да
й се извиниш, въоръжен с един хубав шоколад!

Тайните съставки на
шоколада
Флавоноиди: Антиоксидантни вещества
с действие против остаряване (не се
съдържат в белия шоколад).
Какаово масло: Има изключителни
подхранващи свойства за кожата. Използва се
в чист вид, като успокоява и подсилва дори най
- сухите и напукани епидермиси.
Магнезий: Стимулира развитието на
епидермалните клетки. Тонизира и подобрява
настроението.
Кофеин: Действа стимулиращо на организма,
като същевременно оказва тонизиращо
въздействие върху кожата .
Тиобромин: Стимулира сърдечния мускул и
нервната система . Намира се процентно
повече в черния шоколад.
Фенилетиламин: Предизвиква добро
настроение. Това е веществото , което се
отделя в мозъка на тези, които сънуват!

В изкушението за вас се потопи:
Христиана 10 а

Баскетболният отбор на ГПЧЕ “Алеко Константинов”
спечели турнира "Росен Бенчев"!
Завърши седмият баскетболен турнир „Росен Бенчев‖,
организизран от ПГТМ „Христо Ботев‖ – Ботевград.
Победители станаха представителите на ГПЧЕ „Ал.
Константинов‖ - Правец. Във финалния двубой те се наложиха
безапелационно над отбора – домакин ПГТМ „Хр. Ботев‖.
Преди това баскетболистите на езиковата гимназия
разгромиха „Чавдар‖ – Троян с 91:60. На финала
ботевградските баскетболисти очевидно бяха уморени от
оспорвания двубой с ПГ по КТС, състоял се преди обяд и не
оказаха никаква съпротива. Първата част завърши 23-12 за
момчетата от Правец.
Най-добрият играч на ботевградчани, Здравко Христов,
получи контузия и мачът бе предрешен. Полувремето завърши
със 17 точки преднина за ГПЧЕ – 44:27. През третата част
капитанът на баскетболистите от Правец, Ивко Ивков отбеляза
поредица от тройки, които общо за мача бяха осем. На

моменти преднината им достигна 35 точки, което обезкуражи
окончателно домакините. В последната четвърт треньорът на
ГПЧЕ включи в игра резервните състезатели, но това не
доведе до коренна промяна на крайния резултат – 87:57 за
отбора на езиковата гимназия. Директорът на ПГТМ, Добрин
Христов, връчи купата за най-добър състезател на Здравко
Христов. Неговият отбор получи купа и сребърни медали за
класиране на второ място. За завоюваното първо място купа и
златни медали получиха състезателите от ГПЧЕ. Триумфът на
гепечари във финалния мач, бе споделен от ръководството на
езиковата гимназия – Цветанка Щерионова, Соня Делийска и
Донка Йотова, които останаха изключително доволни от
представянето на баскетболния тим. Очакванията към
представянето на отбора в ученическите игри са големи с
оглед селекцията и представянето до момента. Треньорът
Георги Велчев има главна заслуга за добрите изяви—нека

След тежък старт на турнира „Млад олимпиец“ гепечари проявиха
характер, a Габи Личева смая Димитър Пенев в заключителния мач!
Международен турнир по футбол на малки вратички се
проведе в гр.Етрополе. В турнира "Млад олимпиец" взеха
участие 8 отбора от България, Сърбия и Македония. ГПЧЕ е
традиционен участник, като се включва в турнира за трета
поредна година. След жребий в групата на гепечари попаднаха
отборите ФК "Атлетик" София, ПФК "Чавдар" Етрополе и ФК
"Дунав" Долни Цибър. Определено жребият беше тежък за
отбора ни, а програмата още повече. Първият мач, който
откри турнира, беше именно между ГПЧЕ и предварително
заявения фаворит - домакините ПФК "Чавдар". Мачът започна
с очакван натиск на по-опитния отбор от Етрополе, който
създаде множество проблеми за гепечарите. Очаквано след
разбъркване в наказателното поле, чавдарчетата доведоха
топката зад голлинията и откриха резултата 1-0. След гола
футболистите на ГПЧЕ стиснаха зъби и продължиха упорито
да търсят гол във вратата на домакините, но без успех. Малко
преди края съдията отсъди фал в полза на ПФК "Чавдар". За
съжаление опитните играчи от Етрополе намериха пукнатина в
стената от защитници и удвоиха аванса си – 2:0. Късният гол
съвсем прекърши амбициите за обрат на ГПЧЕ и за етрополци
не бе трудно за трети път да поразят мрежата за 3-0. ПФК
„Чавдар― взе своя реванш, след като месец по-рано бе
разгромен от гепечарите с 4:0. След края на мача
състезателите на ГПЧЕ бързо трябваше да се въстановят
физически и псхихически от загубата, защото ги очакваше
тежък сблъсък със столичния ФК "Атлетик‖. Двата отбора
започнаха колебливо мача, като възможности за гол се откриха
пред футболистите и на двата тима. Късметът обаче отново не
бе на страната на ГПЧЕ и те допуснаха гол. Без да има чисти
положения, отборът на „Атлетик― бързо отбеляза още 2 гола.
Духът в играта на учениците от Правец очевидно липсваше и
нямаше никакви изгледи отборът да се върне в мача. В крайна
сметка резултатът в края набъбна до 5:0. Все пак гепечари
успяха да отбележат гол, дело на Ивелин Ваков, който оформи
крайния резултат 5:1. След двете тежки поражения не
липсваха критики от треньора Людмил Павлов, който с висок

тон в съблекалнята отличи единствено Габи Личева, която
създаде всички опасности пред противниковата врата с
изключение на гола на Ваков. Във втория ден от турнира
гепечари нямаха никакъв шанс да се класират на финал. С
оглед на обстоятелствата ГПЧЕ трябваше да защити честта си
и да заличи срама от загубите през първия ден. Това съвсем
не беше лесно, защото поредния съперник бе коравият отбор
на ФК „Дунав―, който по-рано през деня детронира ПФК
„Чавдар― и попари амбициите им да играят финал, като двата

Отборът на ГПЧЕ и треньорът на ХХ век—Димитър Пенев

отбора завършиха 2:2.
Равенството бе показателно за това срещу какъв отбор се
изправят нашите момчета. Мачът започна с тежки
единоборства и много битки за всяка педя терен. Противно на
представянето си през първия ден гепечари натикаха
съперника си в собствената му половина. Треньорските рокади
додоха резултат и гимназистите създадоха куп положения за
гол. Второто полувреме започна след равенство в първата
част, а гепечарите имаха нужда само от победа, за да се
изтласкат от последното място. Дългоочакваният момент
настъпи, когато Злати Томов излезе сам срещу вратаря. В
единоборство таранът на ГПЧЕ бе повален, а топката попадна

припомним, че на последните ученически игри той успя да
изведе отбора на девойките на ГПЧЕ 11-12 клас до 4-то място
в България.
Екипът на „Гимназето― ще следи и ще ви информира за
всички изяви на отбора. От сърце им желаем много късмет и
успешно представяне!

в краката на Трифон Илиев, който вкара топката в празната
врата и откри резултата – 1:0 за ГПЧЕ. В оставащото време до
края настъпиха минутите на вратаря и капитан на гимназистите
Венислав Григоров. Със стабилните си изяви стражът отчая
противниковия отбор, като на два пъти и гредите
предотвратиха изрявняване на резултата. Така ГПЧЕ стигна до
първата си победа, а в крайното класиране зае третото място в
групата. Регламентът изправи отбора ни срещу класиралия се
на трето място в другата група ФК „Балкан― за определяне на 5
-то и 6-то място. По незнайни причини ботевградчани не се
явиха за мача. И тяхното място зае македонския „Златия‖,
който е стар познайник на ГПЧЕ от предните две издания на
турнира. По традиция гепечари играят силно срещу
македонския тим. Още през първите минути на мача
гимназистите се хвърлиха в атака, и въпреки многобройните
положения не успяваха да отбележат гол. Буквално в
последната секунда на първата част Росен Иванов откри
резултата – 1:0 за ГПЧЕ. През втората част съпроводена от
бурни аплодисменти в игра се появи атрактивната Габриела
Личева. Тя застана на върха на атаката, подкрепяна от Злати
Томов и Ивелин Ваков, оформяйки фантастично трио! Солидно
подкрепена от офанзивните футболисти, гепечарката се
развихри и отбеляза три последователни гола – 2:0, 3:0, 4:0!
Безпрецедентната изява смая всички по трибуните,
включително и почетния гост – треньорът на България за 20
век - Димитър Пенев. В оставащото време до края на мача
втори гол в сметката си записа Росен Иванов. Почетно
попадение отбеляза и ФК „Златия― от дузпа, а Злати Томов
подплати добрата си игра, оформяйки крайния резултат - 6:1.
Отборът бе награден със статуетка за 5-тото място, а Габи
Личева грабна индивидуалния приз „Най-полезен играч на
турнира―. След награждаването отборът на ГПЧЕ имаше
възможност да си направи снимка за спомен с треньора
Димитър Пенев, който не спести похвалите си към
футболистите за добрата игра. Състезанието спечели
сръбският ФК „Балкански―, който победи с 6:1 ФК „Атлетик― на
финала.
Мариян 10д и Борислав 9б

Весела ваканция на всички почитатели на “Гимназето” от нас:
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

Гимназето

Брой 3 / Декември 2013

Коледни меденки
Необходими продукти:
2 бр. Яйца
1 ч.ч. мед
1 ч.ч. захар
2/3 ч.ч олио(може и по-малко)
2 ч.л. канела
1 пакетче бакпулвер
около 3 ч.ч. брашно

. Пекат на около 180 градуса за 15-20
минути (или когато прецените че са
готови).

Начин на приготвяне:
Разбиват се яйцата със захарта .
Постепенно към тях се прибавят
олиото, медът, канелата и брашното.
Бърка се, докато се сгъсти и след това
се замесва меко тесто.

Тестото се разточва на лист, от който
се изрязват фигурки с формички или с
чаша. Пекат на около 180 градуса за 1520 минути (или когато прецените че са
готови).

8

10 филма, които да гледаме на Коледа
1. Какво ще бъде Коледа без един маратон от
всички части на „Сам вкъщи“.
2. Задължително за феновете на анимациите е
„Полярен експрес”.
3. Един филм, който все още е в топ 10 и тове е
„Гринч”.
4. Ако търсите филм, който да привлече
винаманието на цялото семейство, то тогава
„Договор за Дядо Коледа“ е точният филм за вас.
5. Една анимация, която заслужава гледане е
„Кошмари преди Коледа” ,ако искате да видите как
лошите стават добри това е вашият филм.
6. Какво е Коледа без сладките и забавни мъпети,
именно за това гледайте „Веселата Коледа на
мъпетите”.
7. Ако искате малко магия, вижте какво е да си
единствения човек в земята на елфите с филма
„Елф“.
8. Още една забавно комедия, която не е за
изпускане е „Коледата на Денис Белята”.
9. Малко романтика за празниците с
„Коледа в Бостън” , филм който събира в
едно любов и магията на празниците.
10. И не на последно място е забавната
смейна комедия „Коледата невъзможна‖.
Тези 10 филма със сигурност ще вдъхнат
Коледно настроение - на вас и на семейството ви!!!

Гергана 10 а
Готовите меденки се украсяват с
шоколад, кокосови стърготини или
друг вид глазура.

P.S: Ще ви трябват повече от 3 ч.ч.
брашно, защото тестото залепва
навсякъде. :D

Тази чудесна рецепта за читателите на ―Гимназето‖
собственоръчно изпробва и документира Стела от 9 в

... И подаръците...
Хайде,
приятелчета,
Коледа
наближава и е време вече да се ориентирате
към купуване на подаръци. Всеки от вас има
различен вкус и стил, но защо тази година не
заложите на по-нестандартните подаръци?
Ще бъде много интересно да подарите на
вашите приятели и вашето семейство нещо,
за което никога не са си и помисляли. Например можете да
изненадате вашата причтелка или вашия приятел като му подарите
скок с бънджи. Ако той / тя е екстремист,
какво по-хубаво от това да скочи с бънджи
навръх Коледа? Нещото, което би шокирало
приятеля ви например, е да му подарите
колата, за която мечтае, но да бъде в мини
вариант.
А вие как ще се почувствате
например, ако баба ви вместо парички и
лакомства за Коледа ви подари чифт
търлъчки и пуловер? Аз лично бих била
разочарована, но важен е жестът, не го забравяйте. Винаги
оценявайте както големите, така и малките неща. Колко хубаво би
било да направите една серенада на вашия спътник в живота, като
лично вие се включите в нея.
Колко много неща може да измисли човек, стига да има
желание
и
богато
въображение!
Отпразнувайте Коледа с много подаръци
и коледен дух и не забравяйте - по Коледа
стават чудеса!!!

Рая 10 а

Ния 8 г
Ния 8 г

