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Повечето хора приемат есента
като нещо тягостно, мрачно,
задължаващо, за това, защото я
свързват с училище, с края на
безгрижните дни и прекрасната
почивка. Тя излъчва лека
носталгия, лека меланхолия. Но
нима не е по- добре да й се оставим
да проникне в нас, вместо да се
дърпаме и съпротивляваме,
оплаквайки се, че се чувстваме
дискомфортно? Много по-лесно би
било да харесваш прекрасната
природа през есента – това лудо
втурване на цветове и техните
нюанси, вариращи във най- различни
цветови гами, спрямо това да се
съсредоточаваш върху лошото
време. Есента също така е времето,
което ни дава въможност да се
върнем към любимите ни занимания
на закрито, като да четем книга
пред огъня, да правим сладкиши и да
гледам хубави филми.
За нас пък есента е ново
начало, ново предизвикателство и
пореден шанс да започнем
издаването на любимото ни
„Гимназе”. Есента ни дава
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Дебора 9 г

Дебора 9 г
възможност да станем поотговорни, по-добри, а студените
дни ни вдъхновяват да пишем,
четем и мечтаем до ранните часове
на сутринта. Обичайното есенно
застудяване ни придава една свежа
тръпка със своите ноемврийски
минусови температури. Но
увивайки се с шал, пиейки чай и
сгушвайки се до радиатора в
библиотеката, не можем да бъдем
уплашени от нищо. Ние сме
въоражени с много идеи, които да
споделим с вас и се надяваме и вие
също да бъдете ползотворни и
активни, за да ни създавате работа.
За краткото време, от което
сме на училище, събрахме интресни
факти за старите и разбира се, за
новите ученици, с чиито визитки
може да се запознаете в този брой.
Ще прочетете за вече спечелените
ни битки в областта на баскетбола,
футбола и шахмата. Надяваме се,
първото ни издание тази година да
ви хареса и да ви забавлява, докато
го четете, така както забавлява
нас, докато го пишехме.
Желаем ви една изключително
успешна, незабравима, изпълнена с
положителни емоции учебна година!

Ива 11 д
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Ето ги и тях - “зайците”, новите попълнения в гепечарските редици - осмокласниците.
Нека и екипът на “Гимназето” им пожелае петте години в училище да са успешни и
ползотворни, да усвоят не само уроците по отделните предмети, но и много житейски
уроци... И когато дойде време, да си тръгнат оттук с прекрасни спомени.

8а

На въпросите на “Гимназето” отговориха
Цветослава Димитрова и Елена Вълкова

1. Как решихте да учите в ГПЧЕ?
Цветослава: Езикът е едно от най-важните

Г-жа Парийска - класен
ръководител:
Учениците от 8 а клас са много
симпатични и мили.... Страхотни
сладури! Досега не сме имали никакви
конфликти и негативни преживявания.
Пожелавам им да са усмихнати и
старателни, за да постигнат високи
резултати по математика и всички
останали предмети. А след пет години
да имаме същите чудесни
взаимоотношения.

умения, които трябва да притежава и владее
един млад човек, а и в професията, която
искам да практикувам, много често се
упражнява език и затова реших, че е найправилно да уча в ГПЧЕ.
Елена: Сестра ми завърши това училище и
аз реших също да уча тук.

2. Какво мислите за обстановката в
училище?
Цветослава: Обстановката е... Амии... като
в училище, предразполага те да имаш желание
да учиш, но и малко потискаща …. Като в
училище хаха!
Елена: Супер е!

3. Кои учители ви допадат наймного?

А от 8 г в нашата анкета се включиха Петя, Патрисиа,
Тереза и Петко
1.Как и защо избрахте точно ГПЧЕ?
Петя: Избрах ГПЧЕ, защото искам да уча
чужди езици.
Патрисиа: Не знам, може би защото тук се
води „елита‖.
Тереза: Избрах ГПЧЕ, за да продължа да
изучавам чуждите езици.
Петко: Училището ми харесва много и искам
да науча друг език освен английски.
2.Какво мислите за класната си гжа Цонкова?
Петя: Класната ни госпожа е много добра, но
също така е и много стриктна.
Патрисиа: Мила и разбрана жена, но може и
да е строга.
Тереза: Мисля, че класният ни ръководител е
истински професионалист и като такъв тя се
старае да спазва правилата, но това не пречи
да ни забавлява. За много кратко време се
сприятели с нас и ни обикна.
Петко: Радвам се, че ни е класна.
3. Какви бяха пътрвите ви
впечатления от класа и потвърдиха ли се
те?
Петя: Ами да моите впечатления се
потвърдиха.Класът ни е много сплотен. Няма
агресия помежду ни.

Цветослава: Всеки учител е добър по свой
си начин, от голямо значение е ти в какво
настроение си и кои предмети предпочиташ.
Елена: Татяна Димова

4. Намерихте ли вече приятели в
гимназията?
Цветослава: Лично аз имам много
съученици от стария ми клас, а и лесно
контактувам с хората, които ми допадат.
Елена: Да, разбира се.

5.Кое е любимото ви кътче в
училище?
Цветослава: Любимото ми кътче в училище
е може би класната ми стая, тъй като
прекарвам най-много време там.
Елена: Лафката

Христиана, Марина 11 а

8г

Патрисиа: Ами, че ще се забавляваме с
класа си, че повечето са мили хора...Еее горе
долу се потвърдиха.
Петко: Първоначално се срамувахме един от
друг, но след това се сприятелихме.
Тереза: Очаквах класа да е малко позадружен, но и за това има време. Все пак са
минали само 2 месеца.
4.Направихте ли вече някоя
щуротия?Ако не има ли изгледи за
такива ?
Петя: Ами засега не, но има време.
Патрисиа: Не. Замалко да бягаме от час
ама...И да, след като аз съм в класа
определено ще има.
Тереза: Да, но шансът да ви кажа е нищожен!
Петко: Не сме по белите
5.Как си представяте следващите
5 години в гимназията?
Петя: Ами мисля, че следващите 5 години в
училището ще бъдат изпълнени с много
емоции.
Патрисиа: Ненормални предполагам.
Тереза: Следващите 5 години в това училище
ще бъдат страхотни.

А ето какво сподели класният
ръководител - г-жа Цонкова:
- В поверените ми ученици виждам
голям потенциал да станат клас в пълния
смисъл на думата—очаквам от тях взаимно да
се уважават, да си помагат и създават
благоприятна атмосфера за успешна работа.
Досега в общуването си с тях не съм
имала проблемни ситуации.
Вярвам, че могат да постигнат много не
само в учебния процес, но и в израстването си
като достойни хора.
Желая им успехи и много хубави
мигове, прекарани заедно!

Дебора - 9 г; Веселин и Елена - 10 г
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Eто ги и тях - 8 б клас. Да
видим какво мислят за
училищния живот два
месеца след началото на
учебната година.
Те отговориха на следните
въпроси:

8б

Г-жа Соня Василева класен ръководител:
1. Очертава ли се в класа Ви да има трудни
деца?
-До момента няма такива,но не се
знае в бъдеще как ще се развият нещата. Подобре е да няма такива.
2. От началото на учебната година минаха
само два месеца. Имате ли вече любимци?
-За мен всички мои ученици са
еднакви. Смятям, че е неправилно учителите
да показват предпочитания към определени
ученици.
3. Очаквате ли от учениците си добро
представяне по вашия предмет?
-Да се надявам, че ще бъдат добри
ученици по химия, но това ще се провери в
девети клас, когато започват да я изучават.

1.Име?
2.Прякор?
3. Как избра да учиш в нашето
училище?
4.Намери ли нови прители?
5.Имаш ли вече любимо място?

1. Валерия Николаева Маринова
2. Нямам такъв.
3. Избрах това училище, защото се итересувам
от чужди езици, международни отношения,
география и икономика.
4. Да, запознах се с много нови хора от
различни места.
5. Барчето, класната стая и кабинета на
госпожа Василева.

1.Илен Ангелова
2.Лени
3. Избрах това училище, защото много деца от
Етрополе ми казаха, че било много хубаво.
Също така ми харесва, че мога да уча
английски език, което много исках.
4. Да, намерих доста приятели.
5. Всички места са ми любими.

1. Александра Аристотелис Захо
2. Алекс или Захо
3. Избрах това училище, защото в него се
изучават чужди езици. Също така имам много
лриятели, които са завършили тук и са успели в
живота.
4. Аз и преди това имах много приятели от това
училище, а сега още повече и се радвам за
това.
5. Все още не съм разучила това място, но със
сигурност ще имам. Нищо чудно всички места
да ми станат любими.

1.Преслав Калинов
2.3. Благодарение на сестра ми, тя учи тук и ми
каза за това училище.
4. Намерих нови приятели - много яки, печени и
диви хора.
5. Любимите ми места са лавката, класната
стая и кабинета на госпожа Василева.

Според мнението на много учители - най палавите сред
осмите класове. Девизът им е “Защо пък не?” С изгледи
да се превърнат в един страхотен клас
В класа на г-жа Захариева, освен
различни по характер и достатъчно щури,
учениците са от най-различни населени места.
И нека отбележим, че има само един
представител на гр. Правец. Всички други
ученици са от Ботевград, Плевен, Ябланица и
от много други краища на България. На
въпроса как избрахте нашето училище ГПЧЕ
„Алеко Константинов―, отговорите им бяха
многостранни. За някои този избор е бил
наистина лесен, например:
1) Деница, от Ботевград:
Тя ни сподели, че в предишното им училище
са представяни презентации от различни
училища в околността. Но тя е била
впечатлена единствено от тази на ГПЧЕ, не
защото е била най-обстойна или найзаинтригуваща, а защото представя
достоверно възможностите на нашето
училище. Изборът й е повлиян най-вече от
клубовете, езиците и възможностите за проява
на всеки ученик.
2) Александър, който идва от Плевен, избира
училището ни заради баскетбола.
3) Габриел, пък участва в клуба по волейбол.
Той има потенциала да прослави училището
ни със забележителните си способности в
таекуондото.
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Савина, Гергана 11 а
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Като цяло повечето ученици избират
ГПЧЕ заради английския език, споделиха с нас
Цветелина и Миладин. Дали съжаляват?
Засега отговорът им е категорично „не―.
Учителите им харесват, училището също.
Според тях те са попаднали на най-добрия
класен ръководител и съжаляват за
неприятностите, които й създават. Но
обещават, че занапред ще се променят!
Проблемите в училището като „голямото
наводнение― не са ги уплашили и разколебали.
Макар че признават, че единственото, което
искат да променят е да не бъдат втора смяна.
Просто нямат търпение да се сблъскат с поголемите си връстници и да се запознаят с
много нови хора.
Въпросите към класния
ръководител, г-жа Петя Захариева,
протекоха по обичайния начин и много полесно, отколкото на нейните „кротки‖ ученици.
1) Как започна за Вас новата учебна
година?
– За мен учебната година започна както
обикновено с нови отговорности и нови
задачи.

2) Какво мислите за класа си и
опознахте ли вече учениците?
– Прекалено малко време съм прекарала с
тях. Със сигурност обаче по-добре познавам
проявяващите се, отколкото спокойните деца в
класа.
3) Харесва ли ви да бъдете класен
ръководител?
– По принцип ми харесва, но всичко
зависи и от самите ученици и това как те
успяват да се проявят в училище.
4) Пожелайте им нещо! Посъветвайте
ги!
– Тези, които „бързат‖ нека да забавят
темпото, а другите да „побързат‖. И разбира
се, хубаво е да уважават хората, с които
работят независимо от пола и възрастта им.

Даяна, Кристина 12 б
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Карнавалните празници HALLOWEEN и FASCHING в ГПЧЕ отминаха,
като и тази година бяха заредени с много емоции и настроение. Е, отново
нямаше представление на англоговорящите на сцената, затова пък ще
очакваме от немските паралелки да покажат какво могат през пролетта...

Хелоуински дух
Въпреки, че бе изключитeлно студен
ден, реших да се поразходя из улиците на лов за
хелоуински празничен дух. Вървейки, усещах
грейналите лица зад маските на хората, които
въпреки нападките, че не е традиционен
български празник бяха решили да го
празнуват. Взирах се и виждах чудовища,
върколаци, вещици с метли, зомбита с тиквени
фенери и каквото друго чудновато създание
можеше да си представи въображението ми.
Най-хубавото е, че на този празник всеки може
да заиграе с въображението и да му даде
свобода без задръжки. За разлика от изминали
години, в които се е празнувал Хелоуин и
всъщност възрастните хора бяха по-скептично
настроени, тази година както в ГПЧЕ, така и из
улиците можеше да се видят какви ли не
чудесии и най-хубавото беше, че възрастните с
удоволствие раздаваха лакомства на малки и
големи.
Тъй като четох доста мнения и тази
година ,, за― или ,,против― са хората относно
Хелоуин, аз реших да напиша нещо, което да
бъде интересно на всеки привърженик или
противник на празника. И точно тук искам да
разкажа малко повече за персонажите, които го
обитават.
Като за начало ще започна с найпопулярния - ВЕЩИЦАТА. Всяка година срещам
доста девойки, които са решили да се маскират
на вещица, тъй като не изисква толкова усилия и
въпреки всичко винаги изглежда чудесно, но би
било хубаво да се знае какво е стояло под
обръщението вещица в миналото, та дори и
сега. Всички веднага ще се сетят за бабата от
приказките с островърхата шапка и гърбав нос,
но определено не искам да визирам Баба Яга,
тъй като вещиците са били реалност, особено
когато християнството е разширявало границите
си и по този начин се считало, че жена, която
изповядва друга религия вероятно е вещица и
определена като такава, тя незабавно отивала
на кладата. Църквата е имала за цел да
премахне всякакъв вид друга религия и затова
опреличавала хората, които не вярват в
христовата религия, като обладани от демон или
практикуващи магии. В началото вещиците били
жени, посветени на старата вяра. Те вярвали в
Рогатият Бог и Богинята на земята . Когато
християнството става официална религия из
Европа, езическите и вещерските култове били
обявени за сатанински и забранени.
Гоненията на вещици, станали през 16ти век, били едни от най-ужасяващите моменти в
историята на Европа. Църквата обявила, че
вещиците летят на метли, събират се на тайни
сборища. Не всички обвинени били вещици,
всъщност повечето признавали под
ужасяващите мъчения!

Напускаме 16-ти и се завръщаме в 21-ви
век. Днес съществуват най-различни групи от
хора, признаващи себе си за вещери и вещици,
но най-широко разпространена е групата на
хората, практикуващи WICCA (Уика).
Уика- паганистка религия с духовни
корени в най-древното изразяване на почит към
природата. Уика разглежда Божеството, като
Богиня и Бог и по този начин тя се определя като
политеистична религия. Освен това тя приема
практикуването на магия и прераждането като
процес. Някои последователи на Уика се
идентифицират с думата вещица.
След като се запознахте с тази
информация, мили девойки, внимавайте
следващия път, когато вземете метлата, защото
може да си причините беди. Разбира се винаги
може да залагате на модерната прахосмукачка и
да избягате от всеки, който ви мисли злото.
Ще завърша с легендата за Джактиквеният фенер. Легенда разказва, че Джак
обрал няколко селяни и бил подгонен от тях,
когато по пътя си се срещнал с Дявола, а той
го предупредил, че времето му на този свят е
изтекло. Джак обаче успял да го изкуши да се
подиграе с набожните селяни, които го
подгонили, като предложил на Дявола да се
превърне в монета, за да им плати това, което е
откраднал. После, след като Дяволът изчезне и
отново си възвърне вида, те щяли да се скарат
кой от тях я е откраднал. Дяволът харесал
идеята и се съгласил, но когато Джак го прибрал
в джоба си за негов лош късмет там имало и
божи кръст. Дяволът започнал да губи своите
сили, не можел да излезе и започнал да моли за
пощада. Джак го пуснал на свобода от
болезнения капан едва след като Дяволът му
обещал, че никога няма да вземе душата му.
Не след дълго времето на Джак на този
свят наистина изтекло. Тъй като земният му
живот бил пълен с прегрешения, той не можел
да заслужи мястото си в Рая. Но не можел да
отиде и в Ада. Дяволът не желаел да го приеме,
тъй като имал сключена сделка с него. Джак
нямало къде да отиде, а наоколо било пълен
мрак. Тъй като в тъмното не виждал пътя си,
Дяволът му дал вечно горящ въглен от Ада,
който да осветява пътя му през мрака. Джак
издълбал една тиква, поставил въглена вътре и
започнал да броди в търсене на вечен мир. От
тогава Джак е обречен да скита из нищото.
Тази легенда дава името на фенера.
Целта му е да плаши злите сили, които излизат в
нощта на празника. Така днес тиквеният фенер
се нарича Светещият Джак, а милиони хора по
света всяка година осветяват с него пътя си и
домовете си през мрачната Хелоуинска нощ.

Елица 12 а

И нещо интересно в духа на
празника:
На 17 ноември, се навършиха
456 години от смъртта на Мария I
Тюдор.Тя е петото дете на
прочутия прелъстител крал Хенри
VIII, сменил цели шест съпруги. Мери
е живяла в далечния 16 в. Качва се на
британския престол едва три
години преди края на своя живот 1553 г. Още приживе се сдобива със
зловещото прозвище, защото по
време на управлението й на кладата
са изгорени 300 еретици. Много хора
смятали, че кралицата е вещица.
Сред широко разпространяваните
легенди е и историята, че Мери
убивала малки момиченца и се къпела
в кръвта им, за да запази младостта
си. Все още съществуват десетки
легенди за кървавата Мери: че е
била дъщеря на мелничар, която
взимала за жертви млади момичета
и така самата тя се поддържала помлада; че ако застанеш пред
огледало и извикаш 3 пъти “Bloody
Marry” ще се появи дух, който ще
вземе душата ти. И още множество
подобни.
Но нека не губим разсъдъка си
с подобни истории, а и като цяло да
не се замесваме в света на
неживите, а да живеем собствения
си живот.

Соня 9 г
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Фашинг / Fasching

На 11.11.2014 в ГПЧЕ " Алеко Константинов "
отново се отбеляза празника " Фашинг". Всички немски
паралелки трябваше да се маскират по случай
празника. Както всяка година учениците спазиха
традицията.
Те се преобразиха в зайчета, полицаи,
анимационни герои, медици, красавици и вещици.
Имахме си и петел (много интересен!), красива
стюардеса и много, много други забавни и сполучливи
костюми. Всички участници си събраха пред
училището за няколко общи снимки.
Организатори бяха немско-говорящите
единадесетокласници и дванадесетокласници. Денят
беше изпълнен с много усмивки, радости и приятни
емоции.

Преслава 10 д

е карнавал, който се празнува в много
места по света, но по традиция е немски
празник. Той датира от древни времена като
е служел за изгонване на зимните духове, за
да дойде пролетта. С течение на времето и в
зависимост от различните райони той
получава различни имена. Карнавалът
започва всяка година на 11 ноември в 11:11
часа и завършва през следващата година
през март (преди великите пости). По врема
на Fasching бизнесът и работата остават на
заден план и дори сериозните германци се
отпускат(до известна степен). Трите основни
на Fasching са: Weiber Fastnacht - Розовият
понеделник-денят на големите паради
и ,,Fastnacht’’ , което буквално преведено
означава ,,нощ на постене„„ , но всъщност
хората пият, ядат и се веселят шумно през
целия ден и цялата вечер. Веселието
свършва точно в полунощ, когато настъпва ,,
пепелявата сряда„„ и се обявява началото на
постите.
На много места карнавалът е свързан
с доста странни и интересни традиции.
Например през последният ден на фестивала
избраната ,,луда кралска двойка„„ се изнася в
кметството до полунощ. За радост на
празнуващите, в някои градове е характерно
избраниците да разпръсват 20 тона бонбони
и огромно количество конфети.
През първия ден ( Weiber Fastnacht)
жените имат правото да срежат на две
вратовръзките на мъжете, които срещнат и
да ги задържат като трофеи. Типично за
много градове е и ,,Сдружението на
глупаците„„. Освен правото да празнуват
карнавала като всички останали, по време на
празненството те имат правото да
упражняват своето лично правосъдие.
Маскирани като вещици или феи,
вампири или принцеси, глупаци или не,
всички празнуват карнавала и се веселят от
все сърце. Красотата и уникалността на този
празник с всичките му шествия привлича
много туристи и всички отбелязват заедно
началото на пролетта, забравят своите
проблеми, откъсват се от действителността и
се потапят в една тайнствена приказка,
съпроводена с живописни шествия, шум и
веселие.

Стела 10 д
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Октоберфест: най-биреният празник
От Светослав 12 д
Освен храна, музика и баварска бира, Октоберфест
предлага и множество забавления. Увеселителни
влакчета, блъскащи колички, виенско колело (че даже
няколко) и какво ли още не. Мислите си, че сте
виждали голям лунапарк? Нищо не сте видели.

За втора поредна година успях да посетя
световно известният празник Октоберфест. Всяка
година на това „скромно” събитие за само 16 дни се
изпиват милиони литри бира и се „хапва” достойно
количество свинско, пилешко и патешко месо под найразлични прекрасни форми.
Започнал като сватбено тържество за
баварският крал Лудвиг I, Октоберфест се счита за
най-големия фестивал в света. 14 големи (да се
разбира ОГРОМНИ) и 21 малки (ГОЛЕМИ) шатри
предлагат специалната „празнична бира” на 6-те
пивоварни в Мюнхен.

Т.нар. „празнична бира” не се различава много
от обикновената освен по алкохолното си съдържание
и лекотата, с която премахва всякаква чувство за
съвест и координирани движения. Еднолитровите
халби (както грешно ги наричаме, защото halbe=0,5l)
бързо-бързо изчезват, подпомагани от вкусната храна
и невероятната атмосфера. Музика на живо, песни и
невероятни изпълнения (Има танц с камшици. Ако това
не Ви впечатли - не знам...) създават незабравимата
атмосфера на Октоберфест.

Празнична бира, вкусна храна и добра
атмосфера. Неминуемо това е рецепта за множество
пияни хора. Странно е обаче, че за разлика от на
Балканите, в Германия наистина пияните просто си
седят (или лежат) тихичко и никому нищо не правят.
Тази гледка започва да се появява към 6-7 часа през
делничните дни и към 3-4 през почивните. Определено
не е красиво, но е неизбежно.
Огромните количества бира все някога трябва да
напуснат тялото. Около 1800 тоалетни са на
разположение
между
шатрите.
Най-голямо
впечатление на всеки новодошъл правят огромните
писоари в мъжката тоалетна. Общо взето огромни
корита с непрекъснато течаща вода. Тези места не са
за срамежливите, защото, за да се използва възможно
най-много от наличното място - прегради там няма.
Общо взето Октоберфест е едно от нещата,
които не могат да се изживеят на друго място. Всеки
трябва поне веднъж в живота си да го посети и да се
наслади на всичко, което е на разположение там.
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Анджи, Петя, Христо, Миглена
и Фестивалът на Европейските социални центрове
по програма "Младостта в действие"
Първият ден карахме кану и
моторни лодки с цел почистване
коритото на река Вердон. В
идните дни работихме в различни
уъркшопи, където се научихме да
правим паста за зъби, дезодорант
и соли за вана в домашни условия
с органични продукти.

От 20 до 26 октомври
Анжелика, Петя, Христо и
Миглена взеха участие в
младежки обмен FUSE във
южна Франция. Събитието се
проведе в близост до град
Маноск, който е на около 80км
от Марсилия. В проекта
участваха 16 младежи от 4
страни – Франция, Италия,
Испания и България.
Програмата на проекта
включваше редица дейности
свързани с опазването на
околната среда и
промотирането на
здравословния начин на
живот.

Освен това изработвахме
накити, портмонета и други
предмети от ежедневието от
използван картон и хартия.
Паралелно с това бяхме
разделени на 4 работни групи, на
които бяха поставени 4 наболели
проблема в днешно време –
разхищение на енергия,
затлъстяване, замърсяване,

мобилност.
За тях трябваше да измислим
алтернативни решения и кратко
представление под формата на
песен или сценка, с което да
покажем по интерактивен начин
решението си. Предпоследният
ден подготвихме фестивал, на
който учихме малки деца от град
Маноск на всичко, на което се
бяхме научили през седмицата.
След това представихме
театралното представление,
което бяхме подготвили, пред тях.
Преживяването определено
си заслужаваше. Запознахме се с
много нови и интересни хора и
създадохме приятелства за цял
живот.

Анжелика 12 б

Зов за помощ!
БОЖИДАР

Дарителска банкова сметка:
Божидар Мирославов Стоянов
Райфайзенбанк
IBAN: BG37 RZBB 9155 1005 2309 70
BIC: RZBBBGSF

Божидар Стоянов е от Ботевград, на 11 години. От раждането си е с
диагноза “Детска церебрална парализа”. Първоначално лекарите дават
отчайващи перспективи за развитието му, но родителите, с много
упоритост и с помощта на рехабилитатори, логопеди и психолози, успяват
да опровергаят най-мрачните прогнози. За изненада на терапевтите, Боби
прохожда. Тръгва и на училище. Вече е в четвърти клас и се справя добре с
учебния материал.
Родителите на Божидар се обръщат към нас заради отказ на център
“Фонд за лечение на деца” да финансира ортопедична операция, от която
Боби спешно се нуждае, в клиника Ашау-Химгау, Германия.
Необходими са 28 000 евро (23 568 евро за операция и 4405 евро за
ортези) за лечение на Борислав Стоянов в ортопедичната клиника в
Германия.
Ако желаете да помогнете на Боби, можете да се обърнете за
съдействие към г-жа Стоянка Димитрова.
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Зодия: 04.06, зодия РАК , с
асцендент СКОРПИОН
Хоби: Това е постоянен интерес към
нещо. А аз обичам да изнендвам дори
себе си.
Девиз - Аз съм права, но не е нужно
другите винаги да го знаят.
Любими книги, автори - толкова са
много. Напоследък прецеждам много.
Познавам светлината на словото. Тя трябва
да озари душата и да те отведе в Храма. А
това е по-трудно за съвременните пишещи
творци.
Музиката - само не чалга...но бих
понесла и това, зависи от ситуацията.

1. Съжалявате ли за избора си
на професия? Кое има превес удовлетворението от нея или
негативните емоции,
съпровождащи
възпитанието?
О, колко пъти...но е за
кратко. Сигурна съм, че и в
следващия живот ще избера тази
професия. Но...за по-кратко
време.
2. Кое е най-голямото добро,
което сте правили през
живота си?

4. Преподавате от дълго
време в нашата гимназия,
смятате ли, че амбициите на
учениците са се променили по
някакъв начин?
О, да. Има разлика в
поколенията. Тя е в начина, по
който младите хора се изявяват и
доказват. Колкото по-малко е
навитото вътре в човека, толкова
повече е развитото навън. И
разпасаното...мярка във всичко.
Иначе животът става по-лош и от
джунгла.
5. Мислите ли, че някога ще
Ви липсва тази част от
живота Ви, прекарана в
училище?

Голямо добро? -Това е
тщеславие, със сигурност.
Помните ли приказката за житните
Старая се да не се
зрънца и шахматната дъска-това
поставям в зависимост от нищо в
е доброто, незабележимо е , но
миналото, настоящето и
расте в геометрична прогресия.
бъдещето. Дано ме разберете
3. От какво най-много се
добре.
страхувате?
6. Кое е най-приятното Ви
Не се страхувам от нищо.
преживяване по време на
Това са само състояния, които
учителската Ви кариера? А
бързо минават. И слава богу.
най-неприятното?
Толкова рядко се случва
това преживяването е във
взаимното разбиране от
общуването със словото.

7. Към какво изградихте
непоносимост в професията,
а и в живота?
Няма толкова тежка професия
като учителската. Всяка минута
получаваш от един човек активна
или пасивна съпротива на това,
което правиш. Специални хора
сме ние учителите, "алхимици"
сме. Непоносимото в професията,
превръщаме в търпение, в
добронамереност, в разбиране и
подкрепа. Мислите ли, че това е
лесна работа???
8. А към какво имате
слабост?
Желанието да бъдеш
добронамерен винаги е слабост.
9. Има ли клас или ученик,
когото никога няма да
забравите? А някой, когото
искате да забравите?
Знаете ли какви дълбоки следи
оставяме?
Добри или лоши, те не
позволяват забрава, макар и да
изглежда така...
Въросите зададоха:

Преслава 12 а
Светослав 12 д

Световно първенство по шахмат
Мария Васова за пореден път ни даде повод да се гореем не само, че е част от нашата гимназия, а да се гордеем,
че сме българи! За световното в ЮАР, постиженията и очакванията Мария разказа специално за
“Гимназето”.

След като през април тази година
станах за пети път републиканска
шампионка по шахмат и отново получих
правото за участие на световно
първенство, започнах да се готвя за
него. Предстоящото пътуване до
Република Южна Африка през месец
септември за мен и моите съотборници
от националния отбор беше свързано с
изпълнение на много задължителни
формалности, породени от визовите
режими между страните. Първенството
се проведе от 20-ти до 29-ти септември,
но организацията за самото пътуване
започна 2 месеца преди това. Едно от
изискванията на организаторите беше
всеки
участник
да
представи
удостоверение от ръководството на
училището, преведено на английски
език, чрез което му серазрешава да
отсъства от учебния процес за периода
на състезанието /тук е мястото да
благодаря на г-жа Стефка Атанасова и гжа Цветанка Щерионова за бързото
изготвяне на удостоверението по време
на лятната ваканция/.
Мястото, където предстоеше да

бъде проведено състезанието, е град
Дърбан,разположен в югоизточната част
на ЮАР, на брега на Индийския океан, с
население около 3,5 милиона жители.
Преобладаващото население там са
негри. Идеята на световната федерация
по шахмат за провеждането на
първенството в Африка е да се разшири
диапазона на страните домакини по
географски принцип, за да се
популяризира този спорт и в другите
континенти освен Европа и Азия.
Предстоеше дълго пътуване / около
10 000 км /, тъй като самолетните билети
бяха по дестинацията София – Лондон –
Йоханесбург – Дърбан.И ето, че настъпи
денят на заминаването – 18-ти
септември. Наистина пътуването беше
с продължителност приблизително 24
часа с престоите, а най-дългият полет от
Лондон до Йоханесбург продължи около
12 часа. Но, след като пристигнахме в
хотела,където бяхме настанени,вече
трябваше да се настройваме за самото
състезание. В началото предстоеше да
се аклиматизираме максимално бързо,
да свикнем с часовата разлика, повлажния климат и особеностите на
денонощието /разсъмваше се около 5
часа сутринта се свечеряваше около 17
часа следобяд/, тъй като още на
следващия ден ни предстоеше първата
партия от турнира. По регламент
трябваше да се изиграят 11 партии, като
всеки ден се играе по една, с
изключение на два от дните, в които
имахме двоен кръг, и почивният ден.
Предстоеше дълго и изтощително
състезание. Всеки трябваше да си
разпредели силите добре, за да се
поздрави с успех накрая.
Състезавах се в групата девойки
до 16г., където участваха 84 момичета
от 49 държави. Според личния си
рейтинг аз имах 24-ти номер в стартовия
списък. Това означаваше, че всяко
място преди 24-то в крайното класиране
трябва да се приеме като успех. Разбира

се, аз винаги се стремя към върха и не
се задоволявам, ако не успея да го
постигна. За мен турнирът започна
добре. След победа в първия кръг,
жребият ме срещна с първата по
рейтинг в турнира. Завърших наравно с
нея. Това ми вдъхна още повече
увереност и хъс за победа.След 8-мия
кръг имах 5,5/8 точки и заемах 8-мо
място в класирането и имах много добри
шансове за атакуване на първите места
в оставащите три кръга до края. За мое
огромно съжаление обаче натрупаната
умора от двата изминали двойни кръга /
две партии на ден, всяка от които по
около 5 часа/, обаче си казаха думата.В
9-тия и 10-тия кръг бях в спечелени
позиции, но съответно направих реми и
загубих. В 11-тия кръг отново направих
реми и завърших турнира с 6,5/11 точки 5 победи, 3 ремита и 3 загуби, и
трябваше да се задоволя с подялбата на
14–тото място в крайното класиране /по
допълнителни показатели съм на 20-то
място/.
Хотелът се намираше на т.нар.
„Златна миля―, представляваща плажна
ивица с дължина 4км., така че имахме
привилегията да виждаме Индийския
океан от прозорците на стаите си и да
наблюдаваме сърфистите, които с
лекота яхваха големите вълни. През
целия престой в ЮАР се движехме на
групи и спазвахме правила за
безопасност, тъй като ни предупредриха,
че престъпността в страната е висока и
всеки ден изчезват по 47 души. В
почивния ден посетихме местния
аквапарк,
където
изгледахме
представления на делфини, тюлени и
пингвини. Направихме си много снимки с
местното население, което беше
дружелюбно към нас. Заминахме
обратно за България на 30-ти
септември, изморени, но удовлетворени
от постигнатото и мечтаещи за
постигане на нови успехи.

ГПЧЕ Лейдис спечели купата на
Община Правец!
На 15 и 16 октомври се състоя
традиционният футболен турнир за купата
на Община Правец. Както и в предните
години, така и през тази се запазиха някои
добри традиции – високия интерес,
големите емоции и участието на отборите
от Софийската гимназия по строителтво,
архитектура и геодезия (СГСАГ) и
Софийската професионална гимназия по
туризъм (СПГТ). Задължителни участници
бяха и нашите гепечари, както и отбора на
УКТЦ. Новото в тазгодишното издание на
надпреварата, което предизвика и небивъл
интерес беше участието на отбори девойки.
Четирите гимназии участваха с два отбора
–юноши и девойки, които се състезаваха в
две независими групи. Турнира започна
ужасяващо за юношеския ни отбор, след
като минути преди старта от отбора на
ГПЧЕ бяха извадени най-добрите ни
състезатели, защото имаха ангажимент към
представителния отбор на Правец. Това
тотално осакати формация ни и през

нашите момичета показаха изключителни
умения и сразиха СПГТ с класическото 3:0!
Резултатът бе открит от капитанката на
отбора Ивелина Владимирова. Мария
Кънчева също подплати добрата си игра с
попадение за 2:0, а новото попълнение
Маринела Василева направи мечтан дебют
след като оформи крайния резултат.
Въпреки големия си принос за победата,
най-добрата на терена в този мач Илен
Ангелова не успя да запише името си сред
голмайсторите. Защитничката Севдалина
Алдинова не даде никакъв шанс на
нападателките на СПГТ да създадат дори
една опасност пред вратата на ГПЧЕ. Във
втория си мач красивите ни момичета
трябваше да се изправят срещу найсериозният си съперник – девойките от
СГСАГ. Софиянките също спечелиха с 3:0
срещу момичетата от УКТЦ и вторият им
мач на практика бе ключов за крайното
класиране. Срещата започна иключително
динамично и с много желание за победа и
първия ден гепечарите допуснаха две тежки от двата отбора! Илен Ангелова отново
поражения от СПГТ с 8:0, и от СГСАГ с 4:1. даваше много класа на отбора ни с
Изцяло експерименталния отбор остана
техничните си изяви. В този мач изгря
само с надеждата да победи вечния си
звездата и на другото ново попълнение
съперник УКТЦ на следващия ден.
Петя Филипова, която оказа сериозна
Радващото за нашите футболисти бе това, подкрепа на съотборничките си, както в
че за мача с укатецарите се завърнаха
защита, така и в нападение, като след
ключовите състезатели. УКТЦ също не се
нейно подаване Мария Кънчева откри
представиха подобаващо и бяха загубили
резултата за гепечарките. Така завърши
шансовете си да спечелят надпреварата.
първото полувреме, но благодарение и на
Във вечното дерби на Правец и двата
добрите изяви на вратарката Нели
отбора дадоха всичко от себе си за да
Василева. През втората част девойките ни
защитят честта си. За гепечари изгря
потърсиха още по-изразителен резултат, но
звездата на новото попълнение на вратата не бяха достатъчно концентрирани за да
– Цветелин Цаков, които отчая съперниците отбележат гол. Нелогично на всичко
си с отличните си спасявания. Пет минути
преди края на мача състезателя на ГПЧЕ
Васил Георгиев отбеляза фантастичен гол с
мощен удар от сериозна дистанция, а с него
донесе и така ценната победа. В крайното
класиране отбора на СПГТ бе събрал найголям точков актив и заслужено спечели
купата за първото място. По съвсем
различен начин стояха нещата при отбора
на ГПЧЕ Лейдис. Още в първия си мач

случващо се пет минути преди края след
неразбирателство в защита СГСАГ
изравниха резултата. Настъпи мигът, в
който ГПЧЕ Лейдис трябваше да се вдигне
бързо и да покаже отборния си дух.
Гепечарките щурмуваха със всички сили
противниковата врата и се бореха за всяка
педя терен! При един индивидуален пробив
Ивелина Владимирова прояви характера си
и показа на всички, защо тя носи
капитанската лента. След изчистена топка
от защитничката Алдинова, Владимирова
овладя топката и въпреки, че бе блъскана,
спъвана и ритана, тя преодоля няколко
съпернички и неспасяемо спря топката в
мрежата на СГСАГ. В сладствие на
объркването след допуснатото попълнение
софиянките допуснаха трети гол
реализиран от Маринела Василева, която
за втори път сложи точката на мача – 3:1 за
ГПЧЕ Лейдис. Мачът, който бе чакан с найголям интерес се състоя през втория ден.
ГПЧЕ Лейдис се изправиха, като тотален
фаворит срещу момичетата на УКТЦ. На
трибуните баха дошли повече от 300
ученици, учители и жители на града да
наблюдават зрелищния мач. Гепечарките
се отнесоха доста високомерно към

съперничките си и това можеше да им
струва скъпо. Пропуските пред вратата на
укатецарките се редяха един след друг, а
момичетата ни пропускаха от все поневъзможни положения. Все пак Мария
Кънчева внесе спокойствие в редиците ни
откривайки резултата – 1:0 за ГПЧЕ Лейдис.
През втората част в игра се появиха и Деря
Оралогул и Деяна Димитрова, които
подпомогнаха за запазването на резултата.
Илен Ангелова и Петя Филипова отново се
представяха отлично въпреки, че не успяха
да реализират попадения. В крайна сметка
ГПЧЕ Лейдис постигна още една ценна
победа, но претърпя една сериозна загуба
– Севдалина Алдинова получи тежка
контузия, която ще я извади от състава
повече от месец. ГПЧЕ Лейдис спечели
купата на Община Правец, а Мария
Кънчева спечели приза за голмайстор на
турнира. Статуетката за най-добър вратар
грабна Нели Василева, която допусна само
един гол през всичките мачове. Илен
Ангелова беше удостоена със специален
приз от училищното ръководство на ГПЧЕ.

За една година след създаването си отборът на ГПЧЕ Лейдис постигна много
успехи и претърпя сериозно развитие и промени. След като Деспина Манчева
завърши училище, Радиана Манчева продължи обучението си в САЩ, а Габи Личева
напусна ГПЧЕ, футболният отбор на момичетата имаше своите кадрови
проблеми. Гръбнакът на отбора се запази, но имаше нужда от нови сили. За
радост съставът на ГПЧЕ Лейдис бе подсилен от нови качествени попълнения.
Новите момичета Маринела Василева, Илен Ангелова и Петя Филипова не записаха
посредствено участие, а напротив - те станаха основна движеща сила и
допринесоха много за спечелването на купата на Община Правец. Трите момичета
додоха специално БЛИЦ интервю за читателите на “Гимназето”.

Маринела Василева - 9е клас

Илен Ангелова - 8б клас

Петя Филипова - 8г клас

1. Как разбра за женския футболен
отбор на ГПЧЕ?

4. Отговорност или удоволствие е да
си част от ‘’ГПЧЕ Лейдис’’?

7. Футболът за теб е развлечение,
удоволствие или начин на живот ?

Маринела: Разбрах от други ученици и
реших и аз да се запиша, защото футболът
ме влече.
Илен: Приятели от Етрополе ми споменаха
за гимназията и отбора в него.
Петя: Разбрах от други ученици на
училището.

Маринела: Можи бе и от двете по малко, но
повече удоволствие.
Илен: По-скоро удоволствие, отколкото
отговорност.
Петя: Както отговорих и на предния въпрос за мен е удоволствие.

Маринела: Възприемам футбола като
удоволствие, но също така и като начин на
живот.
Илен: Футболът за мен е начин на живот.
Петя: За мен е голямо удоволствие да
практикувам този спорт.

2. Какво е чувството да защитаваш
честта на училището?

5. Трибуните на мача с УКТЦ бяха пълни- 8. Ти си нова в отбора. Как те приемат
Какво почувства, когато излезе пред
другите момичета - с одобрение или
толкова много публика?
скептицизъм?

Маринела: Поласкана съм, че имам
възможността да съм в отбора.
Илен: Чувствам се горда, че играя за ‗‘ГПЧЕ
Лейдис‘‘.
Петя: Чувствам се горда, че защитавам
ГПЧЕ на футболния терен.

Маринела: Много се вълнувах, но в същото
време много се и притеснявах.
Илен: Почувствах притеснение от толкова
много публика, но се опитах да я игнорирам.
Петя: Чувствах притеснение, че може да се
изложа.

3. Смяташ ли че след като завършиш
ГПЧЕ ще продължиш да се занимаваш с
футбол?

6. Доволна ли си от представянето си и 9. Досега въпросите ми бяха свързани с
смяташ ли, че можеше да направиш
футбол, но не те попитах дали ти
нещо повече?
харесва в новото училище и имаш ли
някакви оплаквания ?
Маринела: Доволна съм, но винаги може
Маринела: Много ми харесва ! Нямам
повече.
никакви оплаквания. Всичко е супер!
Илен: Доволна съм от представянето си, но Илен: Много ми харесва училището и
можех да направя нещо повече за отбора.
нямам никакви оплаквания.
Петя: Не, не съм доволна. Винаги има какво Петя: Училището дори надхвърли моите
повече да се желае.
очаквания и имам малки забележки, но те
не са фактор.

Маринела: Мисля че да! Футболът ми е
приотитет в живота.
Илен: Да, разбира се. Мисля да продължа
да играя.
Петя: Не, не смятам. Играта за мен е
удоволствие.

Маринела: Мисля че си допаднахме като
отбор и се харесваме взаимно.
Илен: Момичетата от отбора ме приемат с
одобрение.
Петя: Момичетата от отбора са много
положително настроени.

Илиана 11 д

Гимназето

Брой 1/ ноември 2014

Р. Александрив:
“П” като Бургас.

Р. Александров:
„Свали си
кабелите. Ще те
хване тока!“

Цв. Христов:
Имате още
време, ама
вече
нямате...”

М. Георгиева:
„Другия път, който
няма атлас, ще
пъшка пред
вратата!“

12

Х. Кънева: “Ти си
четвъртата близначка!”

Цв. Христов: „Еми... такива
ще си бъдете – Златки и
Златковци по физика!“

Г. Гечев:
„Даже и
живи ги
давят в
леда!“

Цв. Христов:
„Това е Земята – представете
си я като континент.“

Р. Димитрова:
„Скъса се
тебешира.“

П. Захариева:
„Ще ви задам
един гаменски
въпрос.“

Очаквайте още забавни бисери и смешни лапсуси на нашите любими учители
и в следващите броеве на “Гимназето”!
Над този брой на “Гимназето” работиха с нови сили:
Дебора и Соня - 9 г; Преслава В. Петрова, Стела - 10 в; Елена, Веселин - 10 г;
Мария, Савина, Християна, Марина, Гергана, Рая -11 а; Ива, Илиана - 11 д;
Елица, Преслава - 12 а; Кристина, Даяна, Анжелика - 12 б; Светослав - 11 д;
Графичен дизайн - Васко 11 д
Фотоклуб и г-жа Иванка Димова
С благодарност за съдействието на г-н Л. Павлов и г-жа И. Димова
Т. Йонова

