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Февруари е към края си. Вторият срок започна ударно с
обещание за повече учене, с цел поправяне на шарените оценки от
първия срок (колко ще успеем е друг въпрос)... Този месец мина под
знака на Свети Валентин – хипер розовият празник, който напоследък
получава повече критика, отколкото да печели последователи, именно
защото бил прекалено сладникав и момичешки. Въреки това светлият
14 февруари се превъща в повод за сериозни празненства на
влюбените гълъбчета - разменяйки си романтични подаръчета,
обяснявайки се в любов по хиляда пъти на половинката си с наймиличките думички или практикувайки изкуството на страстните
целувки, и то публично (всичко това в рамките на един ден –
СЕРИОЗНО?!). Определено не съм привърженик на този празник. И
причината е само една – комерсиализмът. Да си празнуват влюбените
без демонстрация и парадиране, моля!
От друга страна, денят на виното, лозята и веселието – Трифон
Зарезан, също на 14 февруари, се празнува повече от млади,
отколкото от такива като родителите ни... Малко са тези, които
познават същността на всеки един от празниците – магията на Свети
Валентин и Трифон Зарезан се крие в изкуството да покажеш на
любимия човек колко много значи той за теб, поднасяйки му лично
послание – уникална по себе си валентинка и споделянето на скъпо, от
добра реколта, отлежало червено вино с най-скъпите хора.
Празнували или не, открили своята половинка или все още
„сингъл‟, предстои да си припомним онази една година, през която
ожесточено е водена Руско-Турската освободителна война и нейният
край, осъществил бленуваната мечта на всеки българин – да бъде
свободен. Датата е 3 март. Ден, в който най-много трябва да се
гордеем, че сме родени в земите на красива България. Ден, в който
всяка година трябва да си даваме ясна равносметка какво сме
направили за страната си и дали оценяваме това, което ни е дала.
Растем и живеем, недоооценявайки саможертвата на хиляди родни
войници, които също е имало как да ги домързи да изпълнят дълга към
отечеството си на фронта. Разликата – тогава хората за знаели какво
имат, за какво се борят и как биха го постигнали. Затова ви поставям
една задача – разберете дали е чест за самите вас да се наречете
българи, защо и какво бихте направили в името на родината си.
Защото един велик българин е казал: „Идеалът на земното щастие е в
труда, в здравето и в природата!”. Открийте вашият идеал!

Маги 11 д

Гимназето

На 1 февруари християните
честват празника на Трифон Зарезан.
Според българския народен календар с
този празник започва пролетно-лятното
полугодие. След краткия зимен отдих, с
подрязването на лозята, отново
започвал усиленият селскостопански
труд.
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Трифон Зарезан.
На 1 февруари стопанките
стават рано, пълнят кокошка с ориз и я
изпичат. Правели още тутманик,
препечен суджук и пържени яйца.
Наливат бъклица и вино и всичко
приготвено слагат в нова шарена торба.
Така стъкмени, мъжете тръгват за
лозята да я „кроят”, тоест да подрязват
лозовите насъждения, за да дава „всяка
лоза – чебър вино”.
Друга легенда: Събрали се на
масивите, лозарите си избират цар.
Това обикновено бил този, чиито лозя
през изминалата година са родили най много или най – щедрия и уважаван
мъж в селото. Като започнат кроежа,
отрязват три пръчки и три пъти,

домове, мъжете се събират в
къщата на царя или на мегдана, за да
продължат празника до първи петли.

Има и поверие че на Трифон
Зарезан стопаните плашат яловите
дървета. Който имал такова дърво в
градината си, отивал при него със
секирата и замахвал, а негов съсед

или побратим го увещавал: „ Недей,
недей да го режеш. Добро си е
дървото и тази година ще цъфне и
ще върже.”. За вярване ли е или не,
но не са малко хората, които
разправят, че след като са
уплашили яловите си дръвчета, те
започвали така да раждат, че
клоните им се превивали до
скършване.

Старобългарската притча за
Трифон Зарезан е изпълнена с
простодушен присмех.Тя гласи, че един
ден, в началото на февруари, Трифон
се стъкмил да ходи и да си подрязва
лозето. По пътя си срещнал Светата
Майка с пеленаче в ръце и й се
присмял, задето отрочето й си нямало
баща. На Богородица й домъчняло, но
нищо не отвърнала. Само като минала
покрай къщата на Трифон рекла на
жена му: „ Бягай на лозето да
превържеш мъжа си, че си е отрязал
носа!”. Затичала се жена му и видяла,
че мъжа и подрязва старите израстъци,
малко „понаправил” глава. Той се

учудил, като я видял такава уплашена,
а тя набързо му казала какво и била
продумала Дева Мария. Трифон отново
се присмял: „ Аз да не съм пиян та да си
отрежа носа? Аз режа не така, а така!” –
показал – и като замахнал с косера,
клъцнал носа си.Оттук идва и
народното название на празника
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От екипа - бъдете здрави!

обърнати на изток, се покланят и
прекръстват. След това започват
истинската работа, като взаимно си
подвикват и пожелават богата реколта.
Щом приключи зарязването, се
обкичват с клонки и венци, нагиздват
царя с венец и гердани от здравец,
чемшир и млади лозови пръчки. Сядат,
вадят от торбите си приготвенето от
стопанките и правят шумно угощение,
опитвайки един на друг виното. Добре
пийнали и похапнали, тръгват към
селото, като покачват своя цар на
колесница и се редуват да го теглят. В
селото минават от двор на двор, ръсят с
босилекова китка и поливат царя по
главата. След като обиколят всички

Елена и Веселин 9 г

Гимназето
"...времето е в нас и ний сме
във времето, то нас обръща
и ний него обръщаме"

ДЕНЯТ НА НАШАТА
СВОБОДА
„О майко моя, родина мила…“
Има дати, които завинаги ще останат в
историята. Те оставят своите
отпечатъци в паметта, разделят
времето на епохи и проблясват с
пламъка, който гори в душата на всеки
родолюбец. Дати, които показват на
хората от къде са тръгнали и за какво
са дали живота си предците им, а
именно, за да има днес държава под
името България.Трети март - дата на
тъй мечтаната свобода, се е
превърнала през годините в ден, на
Увлечени в празнуването на Трифон
Зарезан и Св. Валентин, малцина от нас
си спомнят, че на 14 Февруари 869 г в
Рим умира Константин Философ , с
монашеско име Кирил, създател на
първата българска азбука -глаголицата.
Кирил произхождал от семейството на
знатните солунски славяни - Лъв и
Мария.Той бил последното от седемте
деца в семейството. Учил в
Магнаурската школа в Цариград, където
усвоил науките , наречени ''Свободни
изкуства''- граматика, риторика,
диалектика, аритметика, геометрия,
астрономия и музика. Работил като
библиотекар в Патриаршията,
преподавал философия в Магнаурската
школа, участвал в няколко мисии за
утвърждаване на християнското учение.
През 855 г философът създал
славянската азбука и заедно с брат си
Методий, като написали своите
съчинения и превели свещените книги
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АПОСТОЛЪТ
На 18 февруари тази година се
навършват 141 години от смъртта на
Васил Левски. За този почти век и
половина, в който вече го няма, той
успява да се превърне в личност на
днешния ден и неговите идеи за
равноправието между народите, за
политически и граждански права на
етносите
и
малцинствата,
за
демократично
устройство
на
обществото
–
българското,
балканското, общочовешкото, са важни
и значими и до днес. Чистото му сърце
е негов верен водач през годините, в
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които е живял и благодарение на
неговата смелост и всеотдайност към
родина, народ и дело, се превръща в
български национален герой и любимец
на хиляди поколения българи. Левски е
неизменен “Апостол на българската
свобода” и синоним на политическия и
нравствен идеал на българина. Със
своята скромност, вътрешна и външна
красота и чистата си душевност успява
да запази своето име неопетнено и
съумява да се превърне в символ на
храброст, доблест и човеколюбие.

Радияна 10 б

който си припомняме дългия и труден
път, които са изминали нашите деди,
за да извоюват най-святото свободата. На трети март се свеждат
знамената на българската бойна слава,
за да се почете паметта на нашите
освободители. На този ден българският
народ се е въздигнал от руините на
жестокото робство. Нека всяка година
да отдадем минута мълчание на
хората, които са дали мило и драго , за
да слушаме днес песента на стария
Балкан, да се радваме на прекрасното
синьо небе и да сме свободни в своята
родина.

Елица 11 а

КОНСТАНТИН
КИРИЛ ФИЛОСОФ

на новия литературен език, поставили
основата на славянската писменост.Три
години братята преподавали този език в
Моравия, след което в началото на
868г. заминали за Рим. Малко по-късно
във Венеция се провел известният
диспут, в който Константин защитил
правото на съществуване на
славянската азбука и писменост.
Петдесет дни преди смъртта си приема
монашески сан и получава името Кирил.
Тържествено било изпращането в
сетния му път - папа Адриан 2
заповядал на всички гърци и на
римляните да се съберат заедно със
свещи, да пеят над него и да му
направят погребение,каквото биха
направили на самия папа.
Мощите му се пазят в скъпоценната
урна и базиликата ''Св. Климент
Римски'' ( ''Сан Клементе '') в Рим.

Преслава 9 в

Гимназето

Екипът на
“Гимназето” ви представя
новата си рубрика, която
ще се нарича “Аз обичам
България”. Тя става факт
по идея на един от
бившите членове на екипа
- Цвети, за което й
благодарим.
В тази рубрика ще се
опитаме да ви запознаем
по-отблизо с места,
събития и личности,
свързани с нашата
природа, история и
култура. Имаме намерение
да подготвяме
материалите си от първа
ръка - от лични
впечатления и
наблюдения. Ще обърнем
по-специално внимание на
краеведското начало - т.е.
на Правец и съседните
населени места.
Отворени сме за
мнения и идеи от всички
наши читатели - ученици и
преподаватели, за това
какво биха искали да
прочетат в тази рубрика.
И искрено се надяваме да
ви бъде интересна.
В първото й издание
ще ви разкажем една зимна
приказка - за един
свещеник, един манастир и
един леден водопад. И за
група ентусиазирани,
любопитни, бодри и
усмихнати млади хора от
ГПЧЕ.
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ЕТРОПОЛСКИЯТ МАНАСТИР “СВ. ТРОИЦА”
В съответствие с планираните това как да бъдем по-добри хора и
дейности на клуб “Гимназето‟‟ и клуб да постигнем духовен мир и
“Фотография”, на 31.01. 2014 г.
блаженство.
сборна група от членове на двата
клуба посети манастира ,,Света
Троица‟‟ край Етрополе. Като за
начало нашето малко пътуване
започна с приключение, защото
автобусът не можа да преодолее
един завой и се наложи да повървим
през невероятно красивата снежна
гора. Но това изобщо не ни затрудни
и не след дълго пристигнахме в
манастира.
Изпратени с благословията на
отец Емил, решихме въпреки студа и
дебелия сняг, да посетим
намиращия се в близост водопад
Варовитец. И така - след ценните
уроци на отец Емил, наметнахме
шапки, шалове и ръкавички (или кой
каквото имаше) и с бойна крачка, с
общи усилия и доста препъвания и
пързаляне успяхме да стигнем
невредими (почти :D) до водопада.
Там всички ние бяхме топло
посрещнати от отец Емил. За
половин час той успя да ни потопи в
магията и духовността на това
място. И така всички, и
ръководители и ученици, се
запознахме с многовековната
история на това свято място, а и
научихме много добри уроци.

Като например как трябва да
се държим, когато се намираме в
манастир, защото, честно казано, не
много млади хора са наясно с
религиозните ритуали. Научихме
също каква е принципната подредба
на иконите в църквите, както и
подробности за иконите в
манастирската църква. Възхитихме
се на новите стенописи, дело на
съвременен майстор. Още нещо
ценно, което всеки взе със себе си,
бяха и съветите на отец Емил за

Но нека всички кажем,
ЗАСЛУЖАВАШЕ СИ !!! Наред с
красиво изографисаните икони и
стенописи в църквата, невероятната
гледка, която се разкри пред очите
ни - замръзналият водопад - беше
поредната красота , на която всички
се насладихме. Въпреки студа
останахме там, за да направим
снимки (благодарение на уменията
на членовете на фотоклуба те са
чудесни), а и просто да се
полюбуваме на ледената красота.
Сигурна съм, че както аз, така
и всички останали няма да забравим
този ден, изпълнен с ценни духовни
и житейски уроци, но и мноооого
смях и забавления.

Стела 9 в
Снимки - г-жа Димова и
фотоклуб

Гимназето
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Суха Равен. Те спрели за известно време при един
водопад и там кацнала врана. Тя изграчила и
политнала. Монасите тръгнали след нея и спрели на
мястото, където кацнала враната- на бигоровата скала
в близост до водопада ,, Варовитец‟‟ . Това било знак,
че това е правилното място, където трябва да се
установят.
В една преписка на игумен Хрисант се казва , че
манастирът е основан преди 700 години, т.е през
1158г. Преди да бъде съборена старата църква на
манастира, тя е била възобновявана няколко пъти като
последното е станало през есента на 1682 г. По- късно
били построени три сгради със стаи за гости .
На 5 км. Източно от Етрополе се извисява един
от най-красивите и стари български манастири Етрополският манастир ,, Света Троица‟‟, известен още
с името ,, Варовитец‟‟, тъй като е построен на скала от
варовик През XVI-XVII в. В града и манастира
възниква и процъфтява Етрополската калиграфскохудожествена школа, която няма аналог по
българските земи през тази епоха. Манастирът е една
от онези духовни крепости, които оставят ярка и трайна
следа в българската история с огромната си книжовнопросветителска дейност.

Днешният храм ,, Света Троица‟‟ е построен през
1858 г. Уникалното(така да се каже) на този храм е
височината, тъй като по това време не се разрешавало
църквите да се строят по високи от човек качил се на
кон. Тогавашния султан смятал това място за
специално, тъй като имал болна дъщеря, но след
няколко посещения на манастира и измиване със
свещената вода тя получила своето изцерение. В знак
на благодарност той разрешил построяването на висок
храм.
За историята на Етрополския манастир са
съхранени и грижливо предавани от поколение на
поколение много легенди и предания . Една от
легендите гласи, че тук Иван Рилски се установил в
търсене на усамотение и покой, но активността на
града го принуждава да напусне и да отиде в Рила
планина, за да бъде далече от шума и суетата. От
тогава населението на Етрополе приема мястото за
свято и основава манастира там.
Съществува и друга легенда, която разказва, че
преди да се построи обителта на днешното място,
нейните основатели монаси обиколили местността
Смята се , че Васил Левски е посещавал храма, тъй
като останало скривалището му, което имало таен
подземен изход. В по ново време манастирът е бил
женски.
От 2003 г. изпълняващ длъжността игумен е
отец Емил Якимов заедно със съпругата си Десислава
Якимова. Той се грижи неуморно и всеотдайно за
манастира и посреща всеки посетител с готовност да
го просветли в многовековната и пленителна история
на мястото и да отговори изчерпателно на всички
последвали въпроси.

Стела 9 в
Използвани материали от книгата на Н.Цветкова и
В.Мишева “Етрополски манастир Света Троица”

Гимназето
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В месеца на любовта екипът на
“Гимназето” реши да ви представи по-отблизо
семейните учителски двойки. Благодарим им
от сърце за съдействието, оценяваме
постоянството, упоритостта и търпението,
с които отстояват толкова години заедно

ценностите на една професия, възхищаваме се
на чувството, което досега (а надяваме се и
занапред) ги кара да гледат в една посока.
Защото най-вероятно това е любовта...
Представяме ви...

Г-жа Иванка Димова и г-н Ради Александров

Г-жа Гечева и г-н Гечев

1. Как се запознахте ?
Тя : Като студенти във
Великотърновския университет
бяхме заедно в секцията по
стрелба с лък
Той: Не постигнахме успехи в
този вид спорт, но пък бяхме
поразени от стрелите на Амур.
2. Промени ли Ви Вашият
любим/ Вашата любима ?
Тя: Това е неизбежно, важното е
промяната да е към по-добро.
Мисля, че станах по-разсъдлива.
Той: Аз пък станах потолеранрантен.
3. Съветвате ли се за
проблеми, свързани с
училище ?
Тя: Макар че и двамата имаме
доста богат педагогически опит,
винаги има какво да научиш от
другия.
Той: Обсъждаме, как би
постъпил другият в дадена
ситуация.

4. Имали ли сте разногласия
за проблем в училище ?
Тя: Не. Подходът ни към
учениците е различен, но това
не са разногласия.
Той: По принципни въпроси,
касаещи оценяване,
дисциплина, наказания,
спазване на Правилника сме
единни.
5. Как се чувствате да
работите заедно? Бихте ли
променили това?
Тя: Работим заедно от 1991
година. Това си има своите
плюсове и своите минуси. От
една страна ни е по -лесно да
разпределим задачите си и да
организираме свободното си
време. Но понякога и вкъщи не
можем да излезем от ролята си
на учители.
Той: Не намирам минуси, и не
бих променил ситуацията, а и
няма за кога.

Преди да започнем, се налага
да направим едно уточнение.
Опитахме да зададем въпросите
си на сем. Гечеви, но г-н Гечев,
верен на себе си и такъв,
какъвто всички го познаваме,
категорично отказа да се включи
в нашето начинание и да
отговаря на въпроси, свързани с
„ненаучна” публикация.
Уважаваме позицията му. Така
че, скъпи читатели, г-жа Гечева
отговори на въпросите ни, и то
доста изчерпателно. Ето какво
каза тя:
1.Каква бе първата ви среща?
Срещнахме се, може би, по един
от най-баналните начини.
Пътувахме и двамата с влака за
Ловеч. Преди това аз седях на
пейка и четях книга и когато се
качих, случайно седнах до
господин Гечев. През целия път
той говореше за съзвездия и
ясновидство, но в края на
пътуването се разделихме с
мисълта, че няма да се срещнем
пак.
2. Още от началото ли
знаехте, че това е човекът
за вас?
О, не. По това време имах дори
приятел, но ако знаех, че ще
срещна Гечев, нямаше изобщо
да се захващам с друг.

3. Има ли я още любовта или
е останало само
уважението?
Даяна и Кристина - 11 б Има я! Може ли човек да живее

с някого, когото не обича?!
4. Тайната на семейното
щастие?
Компромиси! Предполагам,
повечето хора биха казали това,
но наистина то е най-важно.
5. Романтичен ли е другият?
Гечев е много романтичен, за
разлика от мен. Като цяло, ние
сме различни от небето до
земята, но това също е важно
относно дългогодишната връзка,
просто никога не ти е скучно.
6. Три качества, на които се
възхищавате у другия.
- Изключително богатите му и
дълбоки знания по история.
- Винаги дава лична свобода на
човек.
- Способноста му да излиза от
конфузни ситуации.
Три навика, които ви е
трудно да приемете у
другия.
- Да мине покрай закачалката,
но да остави палтото си на
креслото (просто не го
разбирам)
- Не обича да планира нещата,
в последния момент може да
каже „Ама ние можехме да
направим ...”
- Иска от мен да съм перфектна.
Как си представяте
старините си заедно?
Отглеждайки внуците си тук или
пътешествайки.

Адела и Ива 10 д
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Един по-реалистичен поглед...
... или някои размисли около св. Валентин
Свети Валентин вероятно най-опороченият и
комерсиализиран празник след
Коледа. Денят, когато трябва
да доказваме любовта си,
купувайки (най-често)
яркочервени плюшени сърца и
всякакви подобни дрънкулки и
джунджурии, които никога
повече няма да ни бъдат
потребни.
Защо ни е нужно това? Защо е
нужно да доказваме нещо
толкова чисто и красиво като
любовта?! И защо точно на този
ден?! Не трябва ли да се
обичаме всеки ден, а не само на
някаква си дата?
Явно тези въпроси ще си
останат без отговор, защото
въпросният празник вече
отмина и всички „препускаха”
по магазините да подпомагат
така или иначе „добре оялите”

се олигарси, владеещи пазара.
А не трябва ли да се
замислим, дали тези пари, които
пръскаме всяка година, не могат
да послужат за по-добра кауза?
Можем наместо преоценен
букет от да кажем 15 рози, да
купим само 3, а с останалите
пари да купим храна, която да
дадем на някой в нужда. По цял
свят има подобни примери и

Габи 10 б

трябва само да се решим на
това.
Но нека се върнем на
любовта. Защо трябва да има
празник за нея? Та тя е едно от
най-привичните на човека
качества. Да я празнуваме е
като да имаме ден на хомо
сапиенс.
Любов или има или няма и
това е. Няма смисъл да го
правим сложно.
Така че, мили мои,
обичайте се, показвайте го както
искате, но се замислете и над
това, дали не е по-добре да се
придържате към по-простички
неща и да направите нещо
добро и за тези, в чиито живот
щастието и добротата невинаги
ги има.

Светослав 11 д

Дебора 8 г

Гимназето
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Св.Валентин - един прекрасен
празник, повод за много усмивки,
греещи върху лицата на влюбени
или пък тръпнещи в очакване на
сбъдването на една голяма мечта откриване на всеотдайната, спираща
дъха любов. За нас, актьорите от
панса, Св. Валентин винаги е бил не
само празник на влюбените, ден, в
който разкриваме прекрасните си
чувства, а и моментът, когато
показваме нашите невероятни
способности, защото ние умеем да
се веселим и да правим всички около
нас много щастливи. Поредното
наше тържество отново беше
организирано от един прекрасен
човек, който много ни помогна да се
научим не само да обичаме, но и да
разкриваме чувствата си. Нашата
любвеобилна госпожа П. Лилова
откри талантите в нас, а прекрасните
стихове и скечове, които ни беше
подготвила просто помогнаха за
нашето грандиозно представяне,
което отново доказа, че ние сме едно
огромно семейство! Зрителите, на
които сме много благодарни за
присъствието им, успяха да се
насладят на едно невероятно шоу,
съчетаващо романтика и
забавление. Тържеството по случай
Св.Валентин беше изпълнено с
много песни, музика, танци, забавни
скечове и разбира се, любовни
стихове, отправени към някой любим
човек. Ние, невероятните актьори, се
представихме блестящо, а отзивите
на публиката ни помогнаха да
удвоим
радостта
и
удовлетворението от представянето
си.
Силно се надяваме, че благодарение на
нашето тържество много хора са успели
да повярват в любовта, спомнили са си
за някои незабравими сцени от живота
си и са си тръгнали с надежда, че ако
досега не са, то тепърва им предстои да
открият своята половинка, както и,
разбира се, да преживеят моментите,
които ние толкова прецизно сътворихме
и представихме пред тях!

Преслава 11 а
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На 11.02.2014 в часа на класа се
проведе концерт по случай деня на
влюбените - Свети Валентин. Всички
ученици чакаха с нетърпение да видят
представлението на своите съученици и
приятели. Тържеството бе организирано
от госпожите по английски език, които
преподават в нашето училище –
г-жа Т. Димова, г-жа М. Христова и г-жа
С. Димитрова. Програмата беше
прекрасна запълнена с много
интересни и романтични постановки.
Любовната поезия, рецитирана
на
английски и български език звучеше
красиво и залата слушаше с притаен
дъх. Изявиха се и много нови
талантливи певци от нашата гимназия,
които наистина се представиха уникално
и ние се надяваме по-често да ги
виждаме на сцената. Бързаме да не
пропуснем и участието на нашите
красиви и много добре танцуващи
мажоретки. А сцените от „Ромео и
Жулиета”, „Даровете на влъхвите” и
„Моята прекрасна лейди” още един път
доказаха, че романтиката в
литературата и на сцената е жива.
В притихналата зала беше толкова
хубаво… да усетиш как всички гледат с
внимание и интерес талантите на
сцената и чакат с нетърпение
следващото изпълнение...Толкова е
хубаво да чуваш бурните аплодисменти
и викове от страна на публиката. Всички
пееха, смееха се и се забавляваха… Е,
това може би малко допринасяше и
„‟вълшебният‟‟ празник на влюбените. Но
важното е, че всички излязоха от залата
с широки усмивки.
Наистина концертът беше невероятен,
за което трябва от сърце да благодарим
на организаторите. Всички присъстващи
бяха доволни и не ни остава нищо
друго, освен да си пожелаем всеки
следващ концерт на нашата гимназия да
бъде все по-добър и по-добър.
Сега чакаме с нетърпение следващото
събитие на сцената в актовата зала!

Сара 9 г

9
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КЛУБ “МЕТЕОРОЛОГИЯ”

На 19 февруари 2014 в ГПЧЕ
“Алеко Константинов” се проведе
първата представителна изява на
клуб “Метеорология” към проект
“Успех”, с ръководител Марина

По случай 141-годишнината от
смъртта на Васил Левски,
учениците от 10 д клас
проявиха самоинициатива - да
почетат паметта на
Апостола.
На 19 февруари след часовете
класът се събра пред
паметника в предния двор на
училището. Запазиха
едноминутно мълчание и
поднесоха цветя в чест на
националния герой.
Поздравяваме ги за
проявените почит и
преклонение пред делото на
великия българин.

Георгиева. Участие взеха
Магдалена Радулова, Ирина
Микова, Мария Петкова, Стефани
Цветкова, Ванина Цветкова,
Христина Василева, Мария

Маркова - всички те от 11 а клас;
Мирела Горанова (11в) и Мария
Шуманова (11б )
Темата на презентацията - “
Метеорология, природни явления
и бедствия в България” – беше
интересна и отлично
представена. Ученичките бяха
подготвили информация със
снимков материал, които
заинтригуваха всички гости на
събитието - учители и ученици.
В края на изявата
участничките бяха подготвили
изненада – тематична викторина,
а за верен отговор се
присъждаше сладка награда.

Маги Радулова 11 а

ИНТЕРВЮ С ЕДИНСТВЕНИЯ ТРИФОН В
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ...
2. Как се чувстваш като
единственото момче с това име
в училище?
-Чудесно, много се радвам, че
съм само аз с това име.
3. Кой празник празнуваш Свети Валентин или Трифон
Зарезан?
- Празнувам Трифон Зрезан.
4. Харесваш ли името си?
- Естествено, че харесвам
името си
5. Разбрахме, че играеш
футбол, мислиш ли да се
занимаваш с това и занапред?

Гимназето
Той е новобранец в ГПЧЕ, в
9 е клас и се съгласи да
отговори на няколко въпроса.
Здравей, разбрахме, че ти си
единственото момче, което се
казва Трифон в нашето училище и
бихме искали да ти зададем
няколко въпроса, за да научим
нещо повече за теб и името ти.
1. Как родителите ти са
избрали името ти?
- Ами изглежда това име им е
харесало и са решили да ме
кръстят така.

- Да, играя от вече 10 години,
а в бъдеще мисля да продължа
образованието си. Но не съм
решил къде все още.
Благодарим ти за
интервюто и ти пожелаваме
приятен имен ден и много
успехи занапред във футбола
и живота

Христиана, Гергана,
Марина
10а
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На 25.01.2014 в Информационното бюро на ЕП
в
София се проведе регионално състезание за участие в
програма Евроскола за учлилища в София град и София
област. лед като преодоляха първия етап за допускане до
състезанието, екипът на ГПЧЕ в състав: Анжелика Рао,
Миглена Цветанова, Йоана Ценова, Елеонора Костадинова,
Любослав Асенов, имаше пет дни за подготовка по теми от
национален и европейски интерес с акцент върху предстоящите
избори за ЕП през май 2014. Учениците бяха координирани от гжа Нели Тенева.
След отлично защитената и аргументирана теза, доказана
екипност и компетентни отговори на зададените от журито и
публиката въпроси, отборът на ГПЧЕ зае своето достойно
място сред победителите и спечели квота за участие на своето
училище в програма Евроскола. На 20.03.2014 група от 24
ученици и двама преподаватели ще участва в симулация на
работата на ЕП в Страсбург и ще бъдат евродепутати за един
ден.
В оспорваното състезание участваха 11 отбора от София
град и София
област, от които
само 5 получиха
заслуженото право
за участие в
програмата.
Зададохме
въпроси
на
н а ш и т е
участници, за да
р а з б е р е м
подробности за
представянето
им....
*Как премина подготовката?
Елеонора: След като разбрахме за състезанието, бяхме
решени ако не да спечелим, поне да се представим достойно.
Първото, което направихме, беше да вземем материали от
библиотеката, след което всеки в къщи се запозна с
информация от сайта на Европейския парламент. Лично аз
започнах да се заслушвам в новините, касаещи Европейския
съюз и следях интервюта с евродепутати от различни страни,
което ми даде няс.каква представа за различните гледни точки
върху актуални проблеми. Разбира се, другата част от
подготовката протече в разговори между съотборниците. Така
всеки от нас успя да научи нещо от другия, което ни превърна в
добър отбор.
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Любо: Времето ни за
подготовка не беше много дълго. На разположение имахме
брошури и книжки, съдържащи информация за Европейския
парламент, изборите, правата на европейците и др. Също
разполагахме и с няколко интернет адреса, от които да черпим
информация. Всеки от нас трябваше да се подготви по
определен въпрос, по който да може да говори.
*Как премина като цяло състезанието?
Анжи: Състезанието беше много добре организирано и
всичко протече по програма с точност до минутата. В началото
се тегли жребий за последователността на представяне – ние
бяхме четвърти. След това се теглиха темите за представянето
и всеки отбор получаваше по 30 минути за подготовка,
отделени на последния етаж, далеч от чужда помощ. Времето
за представяне дойде толкова бързо, че не успяхме да се
притесним. Представянето мина успешно. Трябваше да
говорим за Евроизбори 2014 – „Този път е различно”. Кое е поразличното? Имаше конкуренция, няма да ви лъжа. Страшно
сме щастливи, че успяхме да се преборим с всички тях.
Любо:
Обстановката
поне за мен
беше
доста
напрегната.
Разполагахме
само с 30 мин.,
за
да
се
подготвим. За
радост, самото
ни представяне
мина гладко.

*Какви емоции ви владееха по време нa състезанието?
Миглена: като цяло бяхме доста притеснени. Учениците от
другите отбори бяха с униформи, носеха папки, а ние носехме
училищния лаптоп. По време на подготовката бяхме изнервени,
но по време на представянето – спокойни.всички негативни
емоции избледняха. Бяхме щастливи, въодушевени и
ентусиазирани.
Любо: Лично аз съм много горд и радостен с успеха ни. Ще
се радваме да представим България и училището ни в
Европарламента в Страсбург.
Браво на Анжи, Меги, Йоана, Ели и Любо! Поздравяваме ги
с големия успех и пожелаваме отлично представяне в
Страсбург. С нетърпение очакваме отзиви от
пребиваването там.
Анжелика 11 б

Гимназето

Ако погледнете срещу думата „цикада” в
речника, ще видите, че това е вид насекомо с
големи очи. Прилича малко на молеца от корицата
на „Мълчанието на агнетата”. Но тази статия няма
нищо общо с насекоми или пък със сър Антъни
Хопкинс с намордник.
„Цикада 3301” е мистична онлайн група,
която поставя пред най-добрите дешифровчици в
света серия загадки, които изглеждат
неразрешими. Ще
попитате защо?
Ц и т и р а м
съобщението:
“Здравейте!
Изди рва ме
изключително
интелигентни
хора. За да ги
о т к р и е м ,
измислихме тест.
В
т о в а
изображение има
скрито послание.
Намерете го и то
ще ви поведе по
пътя към нас.
Ч а к а м е
с
нетърпение
срещата
с
малцината, които ще изминат целия път. Успех!
Подпис: 3301”.
Ще попитате кои са тези хора? Истината е, че
никой не знае, а ако знае си мълчи. Всичко започва
на 5 януари 2012г. Цикада 3301 публикува снимка
в 4chan.org, на която има съвсем простичко
съобщение с бели букви на черен фон. Там обаче
има скрит код. Разшифроването му води до
следващ и следващ и така с всеки следващ шифър
нивото на трудност се покачва. Любителите на
тайните и загадките често си отправят
предизвикателства в интернет със закодирани
съобщения. Мащабите на „Цикада 3301” обаче
изненадват дори най-запалените фенове на
шифрите и пъзелите. Създателите използват
всевъзможни методи за закодиране на
информация, библейски цитати, слабо известни
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литературни произведения и дори йероглифите на
маите. За да разшифроват кодовете,
компютърните гении трябвало да използват
всичките си знания по криптография, история,
литература, че даже и биология.
До момента създателите са пускали три сета
с кодове, последният от които на 5 януари тази
година. Много хора смятат, че зад Цикада стои
някоя голяма корпорация като Microsoft (не е
тайна, че те вече
използваха този
метод, за да
наберат способни
с о ф т у е р н и
азработчици).
Някои дори смятат,
че зад кодовете
стои ЦРУ или някоя
д р у г а
разузнавателна
агенция.
Но в крайна
сметка това са
само спекулации и
никой все още не
знае кой стои зад
„Цикада 3301” или
пък какво цели.
Това, което знаем е, че са провокативни,
интелигентни и буквално подлудяват целия свят .
А нищо не привлича хората, така както
непознатото.
Анжелика 11 б

Гимназето
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Най-старата любовна поема е
написана върху глинена плоча от
ерата на Шумерия, 3500 г. преди
Христа

Някои факти за
любовта и нейния
празник,
поднесени от
Деби - 8 г

Най-забележителният дар от
любов е мавзолеят Тадж Махал в
Индия. Той е построен от
моголския владетел Шах Джахан
в памет на съпругата му Мумтаз
Махал

85 % от “валентинките” се
купуват от жени
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15 % от
жените
пращат
сами на
себе си
цветя на
св.
Валентин

Казанова, който
е известен като
най-големият
любовник на
света, често
похапвал
шоколадови
бонбони, за да
е по-енергичен
и мъжествен

И звездите казват....
РИБИ
За другите кишата,
мъглата и ниските
температури може да са
неприятни, а на вас са ви
просто безразлични – не
са в състояние да
помрачат доброто ви
настроение. Дали заради
кратката ваканция или
заради новите романтични преживявания, които
вече усещате, но сте много оптимистични. А може
би защото успехът ви в училище е сред най-добрите
постижения. Едва ли ще имате някакви сериозни
неприятности през февруари. Месец монотонен, но
спокоен. Изпълнен с обикновени случки, а тук-там и
с влюбени погледи.Опитай се да живееш чрез
сърцето и чувствата си. Не се заседявайте у дома.
Организирайте някое и друго забавление с
приятелите – кино, пързалка, разходка. Все ще е
някакво разнообразие, а вие ще направите
впечатление с неприсъщата си инициативност. Не
се бой от критика или отхвърляне на мненията ти.
Щастлив ден: вторник и четвъртък.
Пази се от: Рак и Скорпион Най-важното за
периода: извини се на когото трябва

ОВЕН
Февруари е приятен
месец, но и малко скучен
за вас. Вторият срок токущо е започнал и вие все
още не сте решили какво
да правите. Това не значи,
че трябва да дразните
съучениците, да се
заяждате с учителите и да
пилите нервичките на родителите. Пробвайте нещо
ново и непознато. Опитайте се да си представите
какъв ще е животът ви след десет години... или след
петнадесет. Определено ще се развеселите и ще си
осигурите добро настроение за дълго.Не се
притеснявайте за нещата около вас. Всичко ще бъде
в рамките на нормалното. Ако проявите лека
инициатива поне по предметите, които ви харесват,
може да си спестите част от неприятностите. Що се
отнася до любовта, ще сбъднете желанията си.
Отношенията едва ли ще са продължителни, но пък
ще са емоционални. В края на месеца ситуацията
може съвсем да се обърка. Споделете тревогите си,
все ще получите някоя интересна и най-вече
приложима идея.
Щастлив ден: неделя. Пази се от: Рак и Водолей
Най-важното за периода: приеми
предизвикателството на околните
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БЛИЦ интервю 2 в 1 със спортните таланти от 11д клас
Ето още един повод да се
почувстваме горди с
постиженията на нашите
съученици, приятели или
просто познати от училище
– Ана - Мария и Мартин от
11 д клас.
.........................................................

1.Ана-Мария: Бях на републиканско
първенство по лека атлетика. То се
проведе в Добрич от 10 до 15
февруари. Участвах в дисциплините на
800 и 1500 м гладко бягане и се
класирах на пето място на 800 м.
1.Мартин: Аз също участвах на
републиканско, но по таекуон-до, в
София, на 16 февруари. Станах
републикански шампион.
2.Ана-Мария: Занимавам се с лека
атлетика от 4 години. Мотивацията ми
идва главно от успехите на моя баща.
2.Мартин: Започнах да тренирам още
в първи клас, главно заради интереса
ми към този спорт.

1. Разбрахме, че наскоро сте
участвали в състезания. Бихте
ли обяснили?
2. Откога се занимавате с тези
спортове и каква беше
мотивацията ви да започнете?
3. Трудно ли беше да
преоолеете конкуренцията?
4. Кое е вашето най-голямо
постижение в спорта, с който се
занимавате?

.........................................................
Не ни остава нищо друго,
освен да ги поздравим за
нвероятните постижения и
да им пожелаем нови
успехи.

4.Ана-Мария: Преди няколко години
спечелих бронзов медал от cross country състезание в Койнаре. На сегашното
състезание достигнах пето място.
4. Мартин: Много са! (смее се).
Миналата година станах балкански
шампион, а тази год ина –
3.Ана-Мария: Конкуренцията никак не републикански. По-миналата година
е за подценяване, но тази година имах бях на световно първенство, но без
голям шанс за медал, който изпуснах, особени успехи.
защото не послушах съветите на
треньора си.
3.Мартин: Не ми беше особено
Светослав 11 д
трудно, тъй като конкуренцията не

Мария Васова продължава да ни радва
Десетокласничката Мария
Васова спечели за втора поредна
година квота за участие във финала
на Държавното първенство за жени по
класически шахмат. Мария се
представи отлично на полуфиналния
етап от турнира в гр.Пловдив, като зае
второ място с 6.5 точки, недопускайки
нито една загуба! На финала, който ще

беше сериозна и успях да взема
първото място.

се състои в гр.Козлодуй от 10 до 18
май, ще участват десетте най-силни
шахматистки на България. Една от тях
е нашата Мария Васова.
Междувременно ще следим всяка
нейна изява и успех и ще ви
информираме за нея. Екипът на
„Гимназаето“ и желае много късмет и
успехи.

15
Футболистите на ГПЧЕ 8-10 клас с поредна победа
преди големия сблъсък с УКТЦ
Футбоолната формация на ГПЧЕ
8-10 клас започна новата година с
победа в контролна среща над ПФК
„Чавдар“ Етрополе. Този мач на
практика бе последна проверка преди
общинския кръг – квалификация за
областните ученически игри. На 20
февруари малките гепечари ще
срещнат УКТЦ в директен сблъсък. В
Етрополе ГПЧЕ отново зарадва с
добрата си игра, като я материализира
и с добър резултат – 2:0. Първото
полувреме
започна
с
много
единоборства в средата на терена, а
лошите
атмосферни
условия
създаваха предпоставки за здрави
сблъсъци. Капитан на отбора бе
вратарят Венислав Григоров, който
запази вратата си суха. През първата
част защитниците Боби Алексиев,
Тодор Тодоров, Христо Вайков и Васил
Григоров понесоха основната тежест,
защото отбора на „Чавдар“ бе поактивния през първата част. В средата
на терена се наблюдаваше добър
синхрон между център-халфовете
Ваков и Трифон Илиев, но и на
двамата им липсваше концентрация

при пасовете към нападателите Миро
Райчев и Деян Коцев. Крилата в
схемата на ГПЧЕ Коци Радков и Злати
Томов внасяха мнохо свежест и
острота в атака, но усилията им не
завършиха с гол през първото
полувреме. Малко преди почивката
Деян Коцев отбеляза гол, но той бе
справедливо отменен поради засада.
След кратък разбор на почивката и
рокади в схемата на игра гепечари
излязоха видимо преобразени. В игра
се появиха Мартин Петков, Христо
Илиев и атрактивната нападателка
Габи Личева. Гимназистите от Правец
можеха да открият резултата още в
самото начало след самостоятелен
рейд на Ивелин Ваков, а Злати Томов
и Коци Радков не спираха да тормозят
защитата, като последният бе на
висота със самостоятелните си
пробиви през цялото второ полувреме.
Въпреки добрата игра отборът на
ГПЧЕ не успяваше да отбележи гол.
Десет минути преди края на срещата,
след груба индивидуална грешка в
защитата на „Чавдар“, Злати Томов
откри резултата – 1:0 за ГПЧЕ! Броени

минути преди последния съдииски
сигнал Коци Радков сложи топката на
крака на Габи Личева, която от около
пет метра не сгреши и оформи крайни
резултат – 2:0. С попадението си
гепечарката стана едноличен лидер
сред голмайсторите на отбора.
Ловчанлийката има вече 5 гола в
сметката си, най-много от всички през
този сезон. След мача треньора
отличи целия отбор и сподели, че е
уверен в успеха на момчетата, когато
срещнат отбора на УКТЦ. Поради
регламента на ученическите игри Габи
Личева няма да може да вземе
участие в срещата.

Волейболистите продължават
да мачкат съперниците си—този път отбора на ПМГ!
Отборът на ГПЧЕ победи
учениците от ПМГ "Акад. проф. д-р
Асен Златаров" гр. Ботевград в
приятелска среща по волейбол.
Възпитаниците на Йонка Ценева се
наложиха убедително в срещата и
победиха с 3:0 гейма. Въпреки че
ГПЧЕ се раздели с най-добрите си
състезатели, които миналата година
завършиха гимназията, отборът запази
духа и характера си, който градеше
през годините. Преслав Георгиев и
Найден Иванов, като истински лидери
поведоха тима солидно подкрепяни от
талантливия Кристиян Първанов. В
контролния мач с волейболната

фланелка на ГПЧЕ се изяви Ивко
Ивков. Любопитното е, че той не е
волейболист, а част от баскетболния
тим на гимназията. Гепечарите
наложиха тотална доминация още от
първия гейм и това се запази до
последната спечелена точка.
Треньорът Йонка Ценева сподели, че
срещата е преминала
много
емоционално и е била изпълнена с
голям заряд. Отборът по волейбол на
ГПЧЕ ще вземе участие в
междуградски спортен турнир, който
се очаква да започне следващата
седмица. Освен добро представяне на
въпросния турнир, всички в гимназията

вярват, че волейболистите могат да
станат областен първенец и да
участват в зоналния етап на
ученическите игри, което ще е найголямото постижение за този спорт в
училище.
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Анализ на представянето на ГЧПЕ в ученическите игри след общинския кръг
Ако следваме логиката на
известната мисъл „След дъжд винаги
изгрява слънце“ и обратното, то за
спортистите в ГПЧЕ „След слънцето
заваля дъжд“... или поне за
участниците ни в ученическите игри.
След невероятното представяне в
последните ученически състезания
през 2014 година отборите ни
претърпяха неуспех.

ФУТБОЛ
След завършването на по-голямата
час т о т със т ез ат ел ит е за по чна
изграждането на изцяло нов отбор. Все пак
шансовете ни за елиминиране на УКТЦ в
общинския кръг не липсваха и
футболистите ни в категория 11-12 клас
бяха твърдо решени да сътворят чудото и
да елиминират по-добрия през тази година
отбор на УКТЦ. Нашият тим бе на крачка от
сензацията след като завърши 1:1 в
редовното време с отбора на техникума, но
в дузпите гепечарите не издържаха на
напрежението и загубиха. Ден по късно
формацията 8-10 клас се изправи срещу
вечния съперник, но при тази възраст
обстоятелствата бяха по-различни и
шансовете на УКТЦ изглеждаха нищожни.
Така на практика протече самата среща – с
тотална доминация на ГПЧЕ през целия
мач, но без реализиране на попадения.
Стигна се отново до изпълнение на
наказателни удари след крайното 0:0.
Въпреки ценният в състава ни вратар
Венислав Григоров, футболистите ни
отново се провалиха. Шансът за втори път
ни обърна гръб, а футболистите ни
болезнено приключиха участието си в
ученическите
игри.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболният ни отбор 8-10 клас
се изправи срещу УКТЦ на 19 февруари. В
Правец най-обичаният спорт е
баскетболът и тези мачове будят по-голям
интерес. Срещата започна динамично и
първата част завърши наравно с
минимална разлика в полза на УКТЦ. Във
втората и третата част нещата се
промениха значително и въпреки добрата
игра на Вадислав Вушев и Драгомир
Енчев – Шак. Баскетболистите на УКТЦ
станаха още по-агресивни и напористи, и
разликата се увелични на цели 20 точки. В
последната четвърт гепечари излязоха на
игрището решени да дадат всичко от себе
си, ако не успеят да обърнат мача, то поне
да стопят разликата. В четвъртата част
баскетболистите ни наистина впечатлиха
с финалния щурм и наложената преса, но
нито силите, нито точките бяха
достатъчни.

Така срещата завърши 70:59 в
полза на УКТЦ. Не трябва да забравяме
отбора на девойките, които започват
участието си директно от областния етап.
Миналата година те се класираха на
републиканско, но след финалите част от
добрите състезателки завършиха
гимназия и напуснаха отбора. На 26
февруари (сряда) от 14:00 часа в спортен
комплекс „Правец” ГПЧЕ и УКТЦ отново
ще премерят сили във възрастова група
11-12 клас. Нека всички в този ден отидем
в залата и ги подкрепим!

превъзходството ни над УКТЦ е
безапелационно и очакваме добро
представяне на областния етап от игрите.
До този момент момичетата ни имат една
победа над УКТЦ и също имат свойте
шансове на областното първенство, а
момчетата не познават вкуса на загубата
след победа над УКТЦ и 3:0 над ПМГ.
Всички вярваме, че Преслав, Кико, Найден
и компания ще ни поднесат много поводи
за радост!

ТЕНИС НА МАСА и ШАХМАТ
Отборът ни по тенис на маса 8-10
клас също отпадна от УКТЦ след общ
резултат 4:0. Тимът ни по тенис на маса
също претърпява известни промени, като
в състава има нови попълнения. Сред тях
е Цеци Атанасов от 8-ми клас, който
определено има талант, но все още му
липсва опит в ученическите игри.
Оставяме зад гърба си тениса и
отправяме погледите си към шахмата. В
състава ни блести името на Мария
Васова, която отдавна няма нужда от
представяне. Шансовете ни във шаха са
големи, а скоро предстои общинският кръг
в който ще срещнем УКТЦ. Всички
очакваме успех в тази дисциплина.

ВОЛЕЙБОЛ
Тази година и двата ни отбора –
юноши и девойки, се класираха на
областно първенство. В този спорт

С много настроение над този брой на “Гимназето” работиха:
Дебора - 8 г; Преслава В. Петрова, Стела - 9 в; Сара, Елена, Веселин - 9 г;
Християна, Марина, Гергана -10 а; Радияна, Габриела -10 б; Адела, Ива, - 10 д;
Елица, Преслава, Магдалена Радулова- 11 а; Кристина, Даяна, Анжелика - 11 б;
Светослав, Маргарита - 11 д;
Графичен дизайн - Любо 12 б, Снимков материал - г-жа Димова, фотоклуб, Елица 11 а
С благодарност за съдействието на г-н Павлов и г-жа Маринка Иванова
Т. Йонова

