Брой 4— 2013/2014 учебна година

Януари 2014 г.

В броя четете:
Коледната сцена в ГПЧЕ и
общежитието
Стр. 2 - 3

Пътешественик - Нова година в
пустинята
Стр. 4

Из коридорите - какво очакват
обитателите на ГПЧЕ през
Новата година
Стр. 5
Ш`та светна - нещо интересно вижте какво
Стр. 6
Време за култура - Шест факта
за ―Бийтълс‖, които може би не
знаете
Стр. 7

Нашите таланти—Дебора,
Елица, Габриела
Стр. 8 - 9

И малко за спорта...
Стр. 10

Весел калейдоскоп - нещо
приятно и забавно за всеки вкус
Стр.11 - 12

„Думите от миналата година принадлежат на
миналогодишния език. През новата година думите се
нуждаят от нов глас.”
С тези думи на великолепния Томас Елиът, искам да ви
честитя Новата година с пожелания за добра и позитивна промяна.
Защото няма нищо по-хубаво от това човек да развие личността си
към нещо по-добро. Промяна, която аз лично чакам трета година
подред, тъй като не се разбрахме много ясно с онези така
обещаващи късмети, твърдящи, че мързелът ще бяга далеч от
мен... както и да е. Затова тази година е изцяло за промяната.
Положителна, разбира се. Промяната е меч с две остриета – ако не
изясниш на самия себе си какво точно искаш, обратният ефект е
неизбежен! Да се промениш към по-добро същество е нещо
просто, но само ако го осъзнаеш. Взимането на поука от направена
грешка е първата стъпка. Следващата е да събереш всички тези
поуки в едно, разбирайки и запомняйки значението им. Третата последна и най-трудна стъпка е да приложиш наученото в
действията си. И воала – високата и нестабилна на пръв поглед
стълба на промяната е изкачена! Оу, да, има едно правило –
страхът от височини е забранен... Нали не те е страх?
Тази година отделяйте повече време за себе си – няма нищо
по-важно от здравето и щастието! Време за повечко фитнес със
сигурност ще ви е от полза, понеже не е никак лесно само да
гледаш вкусотийките на масата по празниците. Желая на всички
вас по-успешна, уютна и вълшебна година, изпълнена с много
топлина, усмивки и любов! Утре
предстои да разгърнем
следващата страница от една книга с 365 страници. Напишете я
добре - до перфектния край!

Маргарита 11 д

Гимназето
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Коледният концерт!
Eдна вълнуваща традиция в училището

Тази година няма да
започнем с обичайната
характеристика на коледния
концерт. Няма да ви разказваме
как е минал и какво изживяване е
било. Така или иначе повечето от
заинтересованите ученици
дойдоха
и
гледаха
представлението, а тези, които
не са успели, вече са чули доста
неща за него и за представянето
му.

Като цяло коледният
концерт всяка година си има
своята доза коледно настроение.
Този път ние си поставихме
задачата да ви разкажем за него,
пречупвайки го през погледа на
зрителите.Предварително се
извиняваме, ако не разкажем за
концерта в правилната
хронология.
Нека започнем с това водещи на програмата бяха
Кристиян от 11б и Маги от 11д,
които влязоха в ролята на Дядо
Коледа и Снежанка. Най-малките
пък б ях а н ат ов ар е ни с ъс

задачата да представят
"рекламите" на тържеството. На
сцената се изигра ежегодната
сценка, която вече е незаменима
традиция, в която участниците
представят характерните обичаи
за вечерта на Бъдни вечер.
Когато на сцената се качиха
коледарите със силни песни и
традиционно облекло,
сред
публиката се внесе характерното
коледно настроение.
Тук публиката откри някои
нов и та л ант и,
ко ито не
познаваше досега. Поддържайки
темата за родното, на сцената се
изиграха много народни танци от
големи групи, както момичета,
така и момчета. Всички
представления
бяха
изключителни,
успяха да
привлекат
вниманието на
публиката и бяха възнаградени с
бурни овации.
Да
разчупят
обстановката се погрижиха
момичетата от 11 клас,
с
помощта на няколко момчета от
12 е клас. Техният танц беше
едно страхотно шоу, което се
прие наистина добре от
публиката, в основата на неговия
замисъл беше "Супер Марио". И
ако това раздвижи настроението,
то сценката на 12 а клас
предизвика истинска еуфория в
залата. Техните момичета бяха
изключителни в ролите на
снежанки - танцьорки.

Момчетата също не им
отстъпиха, показвайки им колко
добре могат да танцуват. Изпяха
се много песни както от малки,
така и от малко по-пораснали.
Появиха се някои нови таланти,
спомнихме си за някои, които не
бяха се извявали наскоро и
видяхме някои доста познати
певци/певици.

Това беше един прекрасен
концерт, изпълнен с много смях,
емоции и радост. Ние сме
радостни, че имахме възможност
да сме част от това.
Припомняйки ни всички тези
традиции и зареждайки ни с
много настроение, участниците в
коледния концерт на ГПЧЕ ни
накараха да разберем, че сме
истински щастливци за това, че
имаме семейства и приятели, с
които да отпразнуваме
празниците. Нека им благодарим
и си пожелаем отново да ни
радват от сцената на ГПЧЕ.

Даяна и Кристина 11 б

Гимназето
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КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ОБЩЕЖИТИЕТО

български народни песни и
хора, изпълнени от нашите
вел иколепни момичета.
Тържеството завърши с
обичайното сурвакане за
Нова година, след което
сурвачките – ръчно
изработени и много красиви
- бяха подарени на
учителите.

Мъката
по
вече
изминал ата невероятна
коледна
ваканция,
изпълнена с множество
незабравими мигове и
спомени, не може да остане
скрита. Но все пак нека не
забравяме, че тук, в нашето
училище създаваме найпрекрасните моменти, които
никога не бихме могли да
забравим. Част от тях са
свързани с последното
тържество послучай Коледа,
което се състоя на
18.12.2013 г. в общежитието.
Както всяка година, така
и тази, ние, невероятните
актьори от „панса‖ не
пропуснахме да се изявим с
нещо великолепно – по този
начин всеки от нас имаше
възможността да покаже
таланта си.

Настроението на всички
беше доста приповдигнато,
все пак не е никак лесно да
излезеш пред публика, за
сметка на това пък е
невероятно, вълнуващо.
Същността на нашето
тържество, организирано от г
-жа Цонка Динева, беше в
представянето на множество
обичаи, свързани с великия
християнски празник
Рождество Христово.
Шоуто започна с реч на
водещите, изпълнена с
много стихове и разкази за
обичаите, представени след
това.
Момчетата
и
момичетата от общежитието
се представиха невероятно.
Започнаха с представяне на
характерния обред за Бъдни
вечер – чупене на питата,
бъдника, след това настъпи
часът на коледарите, а покъсно публиката стана
съпричастна на мал ко
познатия в днешно време
обичай
„Топене
на
пръстените‖. Всичко това
беше съпътствано от много

Както всяка година
празникът завърши с много
смях и радост, а усмивките,
греещи по лицата на гостите
ни, бяха знак за нас, че
макар и за малко, сме
направили някого щастлив.
Затова, скъпи читатели,
не пропускайте да ни видите
догодина отново, пак по
същото време. И не
забравяйте – не спирайте да
правите добро и да се
усмихвате, защото по този
начин не само на Коледа, а
през цялата година ще
правите много хора
щастливи, а нали точно в
това е смисълът?!
Преслава 11 а
Снимки – Севдалина 10 е
Мирела
11 б

Гимназето
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НОВА ГОДИНА
В ТУНИС
Повечето от нас са
свикнали с мисълта, че
Нова година се празнува
'далеч' от вкъщи - на вила с
приятели.
Но замисляли ли
сте се някога какво е да
посрещнеш Новата година
наистина далеч? В друга
екзотична страна? А защо
не разположена на друг
континент? Аха, Африка!
Е, наша съученичка
от 10д клас имаше тази
възможност. Ивон посети
загадъчния Тунис по време
на новогодишните
празници. Нашият екип
разбира се веднага бе
осведомен и помолихме
Ивон да сподели с нас част
от своето вълшебно
изживяване.

1. Какво ви подсказа да
изберете Африка и конкретно
Тунис като дестинация за
посрещане на Новата година?
Как взехте своето решение?
В интерес на истината
това не бе дългопланирано
пътуване. Всичко някак си се
случи в последния момент.
Дестинацията бе избрана на
случаен принцип от майка ми.
Първоначално не ми допадна
идеята да съм далеч от своите
приятели и да пропусна
важните моменти. Но сега,
гледайки назад във времето, се
радвам, че приех
предложението на майка си и
имах невероятни преживявания.
2. Какво от духа на
Европа откри в Тунис? Големи
ли са разликите в начина на
живот?
Трудно ми бе да открия
особени прилики между Европа и
Африка. Въпреки че
Балканският полуостров се
води като най-бедната част на
Европа, се оказа, че дори ние си
живеем по-добре от хората в
Тунис. Там народът живее в
немотия и се бори още пожестоко за своето оцеляване всеки гледа да намери начин да
припечели някой допълнителен
лев. Наистина бих определила
Тунис като страна от Третия
свят. Но в крайна сметка
пустинята е отредила място
на Тунис като световна
туристическа дестинация,
която си заслужава да се види.

3. В какво се крие
магията на Тунис? С какво те
беляза това пътешествие?
Какво те впечатли и ти остави
дълготрайни спомени?
Пустинята е това, за
което си заслужава да посетиш
страната. Минутите, в които
се разхождахме с камилите и
наблюдавахме залеза, бяха едни
от най-прекрасните в живота
ми. Нещото, което винаги ще
помня, е зоопаркът, където
един много дружелюбен пазач
ни даде възможността да
нахраним жирафите, въпреки
че бе забранено.
Новогодишното пътуване като
цяло бе голяма емоция.
4. Каква мъдрост си
донесе от там?
Там разбрах, че ние си
живеем сравнително добре и не
трябва да се оплакваме. Трябва
да сме благодарни за това,
което имаме.
5. Пожелай нещо на
всички мечтателипътешественици :)
Пожелавам им да
посетят всички мечтани
дестинации, да опознаят
различните култури и начин на
живот. Но винаги да се
завръщат в родината.
А
е к и п ъ т
н а
"Гимназето" пожелава на
Ивон да поддържа духа си на
пътешественик с още много и
все
по-запомнящи
се
приключения! :)
Адела и Ива 10 д

Гимназето
Блиц - интервю
На ―Гимназето‖
Новата година ни дава
възможност не само да се
съберем и да празнуваме с
приятели и семейство.
Подтиква ни да намерим какво
точно искаме да променим,
какво да започнем или какво да
подобрим в себе си. Тя е синоним
на новото начало. А какво точно
вие очаквате? Затова
обиколихме и коридорите на
ГПЧЕ с цел да научим какво
точно искат учениците от
новата 2014 година. (Ясно ни
стана, че никой не иска
неуспешна нова година :D)
В шумния училищен коридор
имаше хора, които знаеха точно
какво искат.
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Магдалена
– 11 а клас
- Какво
очакваш
през новата
2014 година.
- През
новата 2014 година очаквам да
имам много успехи в училище, да
бъде много позитивна с много
емоции и това е общо взето.
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Милен –
10 а клас
- Какво
очакваш
за 2014
година.
- Очаквам
2014
година да е много по-успешна от
2013, понеже както всички
знаем… така…. 13-ката е малко
несполучливо число. :D И
наистина очаквам да е много поуспешна. За всички ученици им
пожелавам много успехи във
всяко едно начинание и много
сбъднати мечти.

Анелия
11б клас:
- Какви са
очакванията ти
за 2014 година?
- Очаквам
Г-жа Даринка
Цонкова:
подобрение на
- Имате ли
успеха ми в
очаквания за
училище. Също
предстоящата
така очаквам
година?
едно незабравимо лято,
- Очаквам 2014
прекарано с любимите хора.
година да бъде
Очаквам екскурзии до морето и
много понадявам се в чужбина. Иска ми се
Цветан –
благоприятна за
да отида и на турне с танцовия
9 е клас.
мен. Иска ми се
- Каква
ансамбъл. Най-важното е да си
да нямам
очакваш да е създам прекрасни спомени,
повече сериозни здравословни
2014 година? забавни, но и поучителни!
проблеми, за да мога да бъда
- Ами,
полезна на себе си и на всички
очакванията
Таня
около мен. Очаквам приятни
ми за новата година са по-добри
Драганова изненади и колкото и тривиално
успехи и наистина много повече
-Какво си
да звучи – сбъдване на мечтите.
еуфория през тази година.
пожелаваш Мечтите са цели, а да
- Имаш ли някакви цели, които
за 2014
преследваш целите си, това дава
истински смисъл на живота.
искаш да реализираш през тази
година?
година, т.е някакви идеи, които са
-Ами хубави
В заключение можем да кажем,
ти начело. Занимаваш ли се с
неща –
че
всички
вкараха доволна доза
нещо, в което искаш да станеш по- мечтая си за снаха и внуче... Дано
оптимизъм в отговорите си.
добър през тази година?
да са добрички дечицата на
- Свиря непрофесионално, но
третия етаж. Нека всички хора да Нека се надяваме, че 2014 ще е
такава, каквато всички очакват!
искам да стана много по-добър.
се обичат и уважават.
- Свирене на?
Ния 8 г
- Китара.

Елица 11 а; Анжелика 11 б

И МАЛКО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: Нова година, ново начало,
а ето и какво ни предстои през тази година в училище:
Неучебни дни:
21.05.2014 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2014 г. – Втори ДЗИ
01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. – междусрочна ваканция 03.03.2014 г. -Национален празник
(а дали ще я има след грипната?)
18.04 – 19.04 - 20.04 - 21.04.2014 г. – Великден
29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. – пролетна ваканция за 8 01.05.2014 г. – Ден на труда
– 11 клас
06.05.2013 г. – Ден на армията
29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. – пролетна за 12 клас
24.05. 2014 г. – 25.05.2014 г. Ден на славянската
(горките!)
писменост
Като за начало нека да разберем в кои дни не учим през
остатъка на учебната 2013/2014 година:

Освен почивните дни ни предстои още празника на училището, който е на 11 май и изпращането на
випуск 2013/2014.
А след всички тези месеци изпълнени с изпитвания, контролни и класни идва и лятната ваканция,
която всички ние очакваме с такова нетърпение.

Гергана 10а

Гимназето

Сигурно сте чували (ако не сте - да сте!) за
астрални проекции, ―lucid dreams” и подобни.
Темата нашумя покрай множеството филми,
включващи извънтелесни преживявания в своите
истории, макар и с леко (че и не толкова леко)
п р о м е н е н а
с ъ щ н о с т .
Както и да е. Това са напълно реални събития,
които са били изследвани множество пъти, но
както всяко подобно нещо, не са дали 100процентови резултати и все още остават мистерия.
Извънтелесни преживявания има много и се
разделят главно според ситуацията, в която са се
случили. Някои се случват в предсмъртните
мигове, а други - по време на сън.
Астралната проекция е най-добрият пример
за извънтелесно преживяване, защото изпиталите
го разказват как действително тяхното съзнание
(или душа) е излязло от физическата обвивка
(тялото) и се е понесло в астралното пространство.
Това се наблюдава най-често в момент, в който
човек е на прага на смъртта, но не успява да го
прекрачи.
Човек
може
да
се
„проектира‖
и
докато спи или поточно
докато
тялото му спи, но
съзнанието
е
будно. Въпросното
състояние
се
нарича
„сънна
парализа‖ и се
наблюдава често.
Описвано е като
п л а ш е щ о .
Плашещо
е,
з а щ о т о
е
неизвестно,
а
човекът винаги се е плашел от неизвестното.
Парализата е първата стъпка от т.нар. излизане от
тялото. Следващите стъпки се изпълняват с
помощта на медитация, тъй като човек трябва да
запази пълно спокойствие и да излъчва „чувство на
любов‖, както го наричат практикуващите. Веднъж
излязъл, човек може да види себе си (или по-точно
физическата си обвивка) отгоре, сиреч той лети
над земята. Тогава той е в „астралното
пространство‖.
Астралното пространство е описвано като
място, изпълнено с всеобща любов и спокойствие.
Там всички са еднакви, но все пак има
разграничаване според мъдростта на съществата в
него. Някои са достигнали по-висше душевно
състояние, сиреч са по-висшестоящи в астралното
пространство.
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Най-простата форма на извънтелесно
преживяване е осъзнатият сън или lucid dream. Той
представлява разбирането на човек, че сънува и
контролирането на самия сън. Човек може да
преживее мечтите си (макар и насън) или да изпита
неща, които обикновено не би могъл.
Всички тези състояния са въпрос на нагласа,
защото, за да постигне нещо, човек трябва да
повярва. В мрежата е пълно с информация, видеа,
наръчници, че дори и помощници. Повечето от тях
са пълна загуба на време, но има и такива, които
помагат в пътя към извънтелесно преживяване.
Човешките възможности са необятни, въпросът е
само как да ги отключим. Много хора са успявали, но
скептичността и страхът от неизвестното, неизменно
присъстващи в човешката природа, винаги са
спирали прогреса в тази област. Въпреки всичко, все
още има ентусиасти, които редовно практикуват
подобни неща и просветляват останалите, за да
помогнат на човешкото съзнание да се развива към
нови висини.

Jah
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Странното име се родило, след като една сутрин басистът на
групата се събудил с мелодията в главата си. Тъй като бил
все още сънен, Пол си тананикал „Бъркани яйца обичам аз”,
за да не забрави мелодията.

Годината е 1968 – София е домакин на Световния
Младежки Фестивал. За първи път България глътва свеж
"западен" въздух. Разрешени са кока-колата и други символи на
капитализма, смятани преди това за вредни. Даже е въведено
безкондукторно пътуване в софийския градски транспорт.
Хиляди хора от цял свят идват у нас и се получава мащабен
купон, но по- интересно е, че именно великите Бийтълси са
имали желание да пеят. Новината идва в един от априлските
броеве на в. „Работническо Дело” под формата на малко
съобщение. Дни преди фестивала Бийтълс кацнали на летище
София, но от Политбюро на ЦК на БКП наредили "деликатно"
да не бъде разрешено на групата да участва във Фестивала...
Песенен конкурс в рамките на фестивала все пак има. В
него за първи път официално пред публика се изявяват
"Щурците", а официална песен става "Една българска роза" на
покойната Паша Христова.

Друга интересна мистерия около Бийтълс е странната
връзка на Джон Ленън с числото 9.
Ленън дели рождената си дата с втория си син Шон
Ленън - 9 октомври 1940 г. и съответно 9 октомври 1975. Той е
автор на песните „#9 Dream”
(част от деветия му солов албум „Стени и Мостове”,
представен през септември 1974 г. и достигнал до девето място
в чартовете на Американските класации) и с Бийтълс – „One
After 909” и „Revolution 9”. Той е живял в апартамент номер 72
на 72-ра улица в Ню Йорк (7+2) и е бил убит през нощта на 8
декември, когато в родното му място Ливърпул поради
часовата разлика вече е девети декември.
Малко хора знаят, че песента „Yesterday” написана от Пол
Маккартни била първоначално кръстена „Бъркани яйца”.

Друга драматична история е как от BBC забранили
пускането на песента “Lucy in the Sky with Diamonds” (Люси в
Небето с Диаманти) по радиото, тъй като абривиатурата на
името се четяла като LSD – доста използван наркотик по
време на Лятото на Любовта, хипарската ера...
Авторът на песента Джон Ленън обяснил, че
вдъхновението му дошло от рисунка която 4 -годишният му
син Джулиан донесъл от училище. Детето нарекло картинката
Люси в Небето с Диаманти и така се родило името на песента.
Да не забравим и как Великият китарист Джими Хендрикс
изсвирил началната песен от албума „Sgt Pepper's Lonely
Hearts Club Band” точно два дни, след като албумът бил
пуснат в продажба. Пол Маккартни, който случайно
присъствал на концерта споделил, че това е огромна чест - да
чуе песен на Бийтълс в изпълнение на Най-Големия Китарист!

Изключително редки са Коледните записи, с който
Бийтълс са поздравявали членовете на официалния си фенклуб в Лондон. Съществуват седем такива записа, издадени в
периода 1963-1969. Те били замислени като средство да
успокоят членовете на фен-клуба, на чиито писма, поради
техния голям обем, не винаги се е отговаряло своевременно.
Записите включвали съобщения от Бийтълс "с благодарности”
към лоялните им фенове, както и скечове, коледни песни и
оригинални композиции.

Любо 12 б
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ПРИЯТЕЛ
Имам си приятел нов,
С тебешир го нарисувах.
Очертах го със любов
Вчера, докато лудувах.
Нарисувах му очички,
Нос, очи, коса, уста.
Исках да го видят всички:
-Боже, колко съм добра!

Габриела 11 б

Легнах на земята прашна
И го хванах за ръце.
-Вижте колко съм опасна
Със балона на сърце...!
Ала изведнъж задуха,
Тъмен облак се яви.
Силен дъжд над нас запука
И за миг не се смили.

Буря
Върви тя гола през гората, в леса за пореден път.
Децата свои сбира в небесата,
слънцето да заличат.
Със сълзи безпирни пълни тя реките,
сълзи на спомени от таен кът.

Стиснах си с ръце очите,
Бурята докато спре.
Всичко от дъжда изтри се,
И балонът на сърце.
Слънцето изгря отново,
Нарисувах му една дъга.
Имам си другарче ново,
Пак започваме игра.

Плачат, плачат диво ветровете,
клоните се бият, да я утешат.
Ревът й силен, бързо се простира,

11.04.2013

трепери изплашена от този вик земята.

Дебора 8 г

Огън буен се надига, сълза него го не спира,
безсмъртен е той,
понеже е роден във светлината.
Всяка душа, всеки горски звяр се чуди как да избяга,
къде да се скрие.
Тя се е завърнала, гневна, побесняла,
без милост, всичките ще ги убие.
Прекършва тя дърветата с един замах,
парченцата се бързо разпиляват.
И като смирен монах, яростта й върху себе си поемат.
Щом си тя замине, живот наново от нея се заражда.
Гората на колене ще си почине,
поне да следващата среща.
Уморена тя ще чака, тази фурия.
Която с черни облаци, известие изпраща,
знак че се завръща.

Eлица 11 а

Габриела 11 б
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ПРОСТО СЛУЧКА
Имаше
едно забравено
бунище накрай
село. Какво ли
не бе
захвърлено там.
Почти никой не
бе стъпвал на
това място от
години. Дори
вече хората се
бояха да
минават покрай
него. Разказваше
се, че някакъв
странник живеел
там, в
околността.
Беше в
края на месец септември и циганското лято
радваше душите на хората. Ласкавите слънчеви
лъчи галеха земята. Със спомен за тези нежни
мигове от лятото Вероника пое по пътя, който
водеше извън селото. Беше решила да се
поразходи. Наблизо бяха лозята. Грижовни стопани
събираха натежалия плод. Отдадена на своите
мисли, не усети кога се бе отдалечила от селото.
Пред нея се оказа сметището. Недалеч нещо се
размърда. „Животно‖ – помисли си тя. В следващия
миг пред нея в цял ръст застана човек. Краката й се
подкосиха. Дори нямаше време да си помисли какво
можеше да й се случи.
- Накъде си тръгнала? – попита внезапно
странникът.
Едва превъзмогвайки себе си, момичето
събра кураж и отвърна:
- По работа!
Не усети как остана прикована на място от
поглед, който я гледаше упорито. Очите на
странника излъчваха непонятна светлина.
Несравнимо зелени, по-скоро те смущаваха,
отколкото да всяват страх и ужас.
***
Изминаха няколко дни. Някакъв вътрешен
смут беше нарушил делниците на Вероника.
Срещата на бунището, споделена с никого, не
излизаше от ума й. Всеки изминал ден я караше да
си задава куп въпроси. Това неповторимо зелено
непрекъснато се появяваше пред очите й. С какво я
впечатли този човек? Един любовен трепет нямаше
да бъде новост за нея. Душата й беше усещала
подобно нещо. Имаше приятел и нищо не

Дебора 8 г

застрашаваше
връзката й с него.
И въпреки всичко,
съдбата я караше
да тръпне пред
този човек. Какво
подклаждаше
онова чувство,
което я караше да
мисли за него? Не
можеше да устои
на многобройните
въпроси и
незнаейки накъде
ще поеме, тя
излезе от вкъщи.
Но когато съдбата
реши да направи
нещо, то никога не
е случайно.

***
Срещата на бунището с девойката,
сплела косите си на плитка и нещо недоизказано в
дързостта й, преобърна дните и нощите на Дейвид,
когото в селото наричаха „скитника‖. Някаква
магическа сила го връщаше към онези години, в
които душата му за пръв път бе усетила странния
зов на привличането. Мълчалив и самотен, бавно
пое по пътя към селото. Там обикновено отиваше
рядко. Но сега... в гърдите му напираше
необяснимото желание да я види. Закрачи уверено
по утъпканата пътека. Когато влезе в селото,
нямаше избор, освен да влезе в кръчмата.
Оставаше му да пресече площада и да се срещне с
неговите постоянни обитатели.
Но съдбата си знаеше работата. От другия
край на площада, замислена, навела глава,
вървеше тя. Като че ли нещо парна сърцето му, но
запази самообладание и продължи да върви срещу
нея. Тя така и не повдигаше глава. Ще го види ли? В
следващия миг те бяха един срещу друг.
- Ти тук? – едва чуто пророни девойката.
- И аз по работа – търся те! – каза странникът,
сам изненадан от неочакваното откровение.
Вероника не можеше да откъсне поглед от
тези зелени, зелени очи. Мигът й се стори цяла
вечност. Задържа погледа си още малко като
прикована, вдигна високо глава и безмълвно
отмина. Отметнатата й плитка неволно докосна
рамото му. И той не се обърна. Разминаха се.
(Продължение в следващия брой)

Дебора 8 г

Спортистите ни отново ни зарадваха този път отборите по волейбол и тенис на маса
Температурите паднаха и
учениците започнаха да спортуват на
закрито. Макар, че тази зима едва ли
може да се нарече мразовита, а поскоро прилича на ранна пролет,
нашите спортисти предпочетоха
физкултурния салон и фитнес залата
пред училищната площадка.
Светлината на прожекторите този път
огря волейболните ни формации.
Ръководителите на клуб „Волейболни
звезди“ част от проект „УСПЕХ”- г-жа
Соня Делийска и г-жа Йонка Ценева
организираха коледен турнир между
отборите на ГПЧЕ и УКТЦ (момичета
и момчета), който се състоя във
физкултурния салон на езиковата
гимназия. След като миналата година

волейболистките ни показаха, че
имат потенциал в ученическите игри,
през тази година очакванията към тях
са по-големи. Първият волейболен
мач се състоя именно между
момичетата от ГПЧЕ и УКТЦ.
нетърпение за победа. Това им
изигра лоша шега и допуснаха
изравняване – 1:1. В решителния
трети гейм, след много битка, емоции
и разигравания ГПЧЕ извоюва
победата, печелейки с 25:23.
С приближаването на
ученическите игри подготовка
започнаха и състезателите ни по
тенис на маса. На 15 януари се
изиграха няколко контролни срещи
Добрата работа на г-жа Делийска и
между учениците от ГПЧЕ и пог-жа Ценева, както и усърдните
малките ученици от ОУ „Васил
тренировки на момичетата дадоха
Левски“. Тенис срещите бяха и част
резутат и гепечарките победиха
от представителните изяви на тенис
безапелационно своите съпернички с клуба по проект „УСПЕХ“. Очаквано с
3:0 гейма. Срещата между момчетата оглед на възрастовата разлика между
бе още по-интересна. С много хъс и учениците, гепечари спечелиха
жажда за победа гепечарите се
убедително всички спаринг игри. С
хвърлиха в мача. Въпреки, че
показаните качества сме убедени в
спечелиха първия гейм, в действията доброто представяне на нашите
им се наблюдаваше пренавитост и
спортисти в ученическите игри.

ГПЧЕ LADIES

двора на училището, а на първо
време селекцията е съставена от
момичета, които по преценка на
треньора имат необходимите
качества да играят футбол. С интерес
ще следим всичко случващо се около
отбора и ще ви информираме за
всяко едно събитие. Ето и имената на
състезателките от новосформирания
отбор: Севдалина Алдинова, Деяна
Димитрова, Стефани Ивайлова, Нели
Василева, Красимира Андреева,
Мария Кънчева, Ивелина
Владимирова и доказалата се вече
футболистка Габриела Личева.
Отборът носи благозвучното име
„ГПЧЕ Лейдис“.

След най-успешната година за
футбола в ГПЧЕ, настъпиха тъжни
дни за отбора. На учениците без
каквито и да е обяснения и причини
им бе забранен достъпът до
стадиона в Правец. Въпреки всички
писма до управителя на спортния
комплекс, до кмета на града, до
всички институции, които имат
отношение по този въпрос, на
учениците им бе отнето правото да
спортуват. Жалко е, защото не бе
даден дори и отговор на въпроса
„ЗАЩО?“. Но както се казва, когато

Господ затвори една врата, ти отваря
друга. След като треньорът на отбора
Людмил Павлов няма възможност да
работи с момчетата, той се нае да
реализира една своя стара амбиция
– да направи футболен отбор
момичета. Заниманията започнаха на
20 януари на футболното игрище в
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В първия брой на Новата 2014 година 'Гимназето' ви подарява още един шанс
да си изтеглите късметче, което да ви накара да се замислите. А защо не да
промените светогледа си изцяло? Нали знаете - Нова година, нов Aз!
1."Знаете ли,
скъпо дете, човек
не може да
намери
успокоение нито в
работата, нито в
удоволствията,
нито в манастира,
а само в
собствената си душа."
"Цветният воал",
Съмърсет Моъм
2. "Копнежът! А знаеш ли, какво е
това копнеж? Изгарящо желание
да постигнеш нещо красиво, да
притежаваш нещо хубаво, да
обичаш нещо съвършено!"
"Старобългарски легенди и
митове"

6. ‖Всички материални
притежания са нищо в сравнение
със здравето, силата и чистата
съвест.‖
Хозеа Балу

11.‖ Истински се вижда само със
сърцето. Същественото е
невидимо за очите.”
" Малкият принц",
Антоан дьо Сент Екзюпери

7. ‖Чух и забравих. Видях и
запомних. Преживях и разбрах.‖
Конфуций

12. ‖Победата е вътре в теб.
Трябва просто да и помогнеш да
излезе.‖
‖Истината за случая Хари
Кууебърт‖,
Жоел Дикер

8. ‖Да разбираш нещо все още не
означава да го одобряваш.‖
‖Животът ми вземете без
остатък‖,
Марлене Дитрих

3. ''Ако ти си станал необходим на
другия, ако си станал неотменима
част от въздуха край него, от
мислите му, НИКОЙ не може да те
изскубне от живота му.''
"Пътуване към себе си",
Блага Димитрова
4. "Не съжалявам за преживените
страдания, нося белезите си като
медали, знам, че свободата има
висока цена,толкова висока,
колкото е цената на робството;
единствената разлика се състои в
това,че плащаш на драго сърце и
с усмивка, макар и понякога
усмивката да е придружена от
сълзи."
"Захир" , Паулу Коелю
5. "Да, в живота стават чудеса! Но
чудесата не са разултат от
някакво вълшебство. Създават ги
самите хора- за онези, които
обичат. "
Олег Рой

9.‖ Почувстваш ли желание да
критикуваш някого — ми рече
той, — просто си спомни, че не
всички хора на този свят са
имали преимуществата, които си
имал ти.‖
‖Великият Гетсби‖,
Скот Фицджералд
10.‖ Животът не е поемал към
нас задължение да осъществява
мечтите ни. Трябва да вземем
каквото ни предлага и да сме
благодарни, защото и по-лошо би
могло да бъде.‖
”Отнесени от вихъра‖,
Маргарет Мичъл

13.‖ Често пъти хората
предпочитат да вярват на басни,
а не на истината.‖
‖В дворците на Кносос‖,
Никос Казандзакис
14. "Погрешно е да се стремиш
към неподвижен живот. Иска ти
се времето да спре, любовта да
бъде вечна, нищо никога да не
умира, за да можем да се
наслаждаваме на едно
неизменно уютно детство.
Градиш стени, за да се пазиш, а
именно тези стени стават твой
затвор."
‖Любовта трае три години‖,
Фредерик Бегбеде

Адела и Ива 10 д

Над този брой с удоволствие поработиха:
Ния и Дебора - 8 г;
Преслава В. Петрова, Стела - 9 в; Сара, Елена, Веселин - 9 г;
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 Павлов
Т. Йонова

Гимназето
В Корея
когато детето
се роди, се
счита, че то
вече е на
една годинка
Звукът,
който
чувате в
рапана е
ехото на
кръвта,
която
пулсира в
ухото ви
Невъзможно е да кихнеш
с отворени очи

Брой 4 / Януари 2014

ДА СЕ ПОЗАБАВЛЯВАМЕ
/Някои интересни факти,
представени от Деби - 8 г/

12

Ако ядете много моркови,
ще станете оранжеви

Арабските цифри
всъщност са индийски.
Наричат се арабски, защото
арабите са ги
разпространили в Европа

Само 55%
от американците
знаят, че
Слънцето е
звезда

Фидел Кастро (държавен глава на
Куба) е надживял 9 американски
президенти;
Най-голямото число, до което е
броено на глас без прекъсване е
122312;
Възможно е да се надуват балони
с ушите;
След като бъде погълната,
водата достига до стомаха за 6 секунди;

Крокодилът не може
да си покаже езика извън
устата

А искате ли да разберете какво вещаят звездите за вас?
В този и във всеки следващ брой ще се опитаме да бъдем полезни, като ви
представим хороскопи—съставени /не преписани/ от Наталия от 12 а

Козирог: Това е
период , през който повечето
от вас се чувстват сигурни,
стабилни и на равнището на
което искат да са. Потърсете
добрите съвети на Овена.
Подбирайте храната си и
внимавайте с алкохола.
Радвате се на покани за събирания с хора, които
обичате. Съдбата ви закриля и имате много
възможности за успехи. Внимавайте във всяка своя
стъпка и жест. Запазете в тайна намеренията си.
Това е много добър период, в който можете да
решите въпроси около образованието,
квалификацията , записването на езикови курсове.
Радостни дни имат повечето от вас. Съдбата ви
предлага възможности, важно е да не ги изпуснете.
Бъдете бдителни. Това е месецът през който е
оценен вашият професионализъм, бъдете готови да
ви оглеждат от всички страни. Щастливи дни:
понеделник, събота. Пазете се от: Скорпион, Лъв.
Най-важното за периода: очаква ви признание.

Водолей: Налага се да
направите компромис и да не
допуснете хапливият ви език
да нарани част от приятелите
ви. Трябва да обмисляте
добре всяка своя дума. Около
средата и края на месеца
може да пътувате в страната
и в чужбина . Получавате висока оценка за
работата и професионализма си. Не се поддавайте
на интриги и стойте далеч от хора , които ви карат
да се чувствате некомфортно. Интуицията ви
работи добре. Налага се да се погрижите за
здравето си. Очаквайте покана за приятно светско
събиране. Точно сега е времето, през което трябва
да подкрепите млади хора, които търсят бъдещата
си професия и се чудят накъде да насочат
образованието си. Бъдете внимателни. Щастливи
дни: вторник, сряда. Пазете се от: Везни и
Близнаци.
Най-важното за периода: може би част от
плановете ви ще се провалят в последния момент.

