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В броя четете:

Весела Коледа!
Мирна, успешна и
здрава
Нова 2015 година
пожелава екипът на
“Гимназето”
на всички свои
читатели!

Коледа в пансиона стр. 2
Историята на
коледната картичка стр. 3
Из коридорите на ГПЧЕ - стр. 4
Дебора 9 г

Визитка - г-жа
Стоянка Димитрова стр. 5
Време за култура Августин
Господинов - стр. 6

Кулинарно
предложение стр.7

Вдъхновение стр. 8-9

Спорт - стр.10

Весел
калейдоскоп стр. 11-12

Време е за Коледааааааааааа! Подаръци, сняг и мноооого вкусна храна!
ОБИЧАМ!
Да... стана ви ясно, че изключително много се радвам, когато този прекрасен
празник наближи! Повдигне ли се въпросът за Коледа, моя милост полудява...
Ако трябва да бъда напълно искрена, коледните песнички звучат в слушалките
ми още от началото на ноември ! Коледният дух при мен е даже в излишък,
имайки предвид факта, че приятелките ми започнаха да се притесняват за
състоянието ми...Стига сме говорили за мен, нека си побъбрим за коледните
празници и вълшебството, изумителното Вълшебство на тези няколко дни,
които предстоят!
Коледа в никакъв случай не е само подаръци! Тя е нещо много повече! Но
само този, който я носи в сърцето си, ще усети магията! Магия, която Коледа
разпръсва по света с вълшебната си пръчица! Коледа не е време, нито сезон, а
състояние на ума и душата, тя е любовта в действие! Да цениш мира и
добрата воля е истинският коледен дух. Всеки път когато обичаме, когато
даваме, е Коледа, която не се купува от магазина, както Гринч си е помислил.
Вярно е, че Коледа може да се усети като сериозна работа особено при майките,
имайки предвид подготовката, която се изсква. В нашето семейство
благодаряние на двете работливи джуджета (аз и брат ми), предпразничното
шетане е доста улеснено. Но връщането назад, в онези великолепно прекарани
коледни празници, създава чувството за семейна традиция и дълготрайнокрасиви спомени. И тази Коледа трябва да бъде специална.. каквато винаги е
била!
Особено за родителите ми Коледа е, цитирам: „Стоене вкъщи, гледане на
коледни филми и вкусна храна в изобилие.” М-да...
Сега мога само да ви пожелая много уют, магия и любов, защото съм сигурна,
че всеки един от вас ще почувства истинското вълшебство на този
великолепен празник. Нека Дядо Коледа (вашите скъпи мама
и тати) ви донесе много шоколад и разбира се, мечтания
подарък. Аз пък си пожелавам успешно взет изпит по
любимия ни немски език!
На този празник бъдете с хората, които обичате. Усетете
топлината на Коледа с душата си. И нека магията никога
не напуска сърцето ви.

Маги 12 д
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Дядо Коледа, две Снежанки, много усмивки
и празнично настроение в пансиона
Както всяка година, така и тази, в
нашия прекрасен пансион се
проведе традиционното коледно
тържество, под ръководството на гжа П. Лилова. Дали заради
завладелия ни вече коледен дух,
или поради факта, че всички
притежаваме невероятни актьорски
способности, ние за пореден път
накарахме всички да замълчат, да
притаят дъх и да не откъсват
поглед от представлението. Всеки
от нас показа таланта си, като по
този начин се получи едно великолепно тържество,
изпълнено с песни, танци, скечове и много усмивки. Няма
как да отречем, че всички се представиха по невероятен
начин и оставиха своята следа в историята на панса.
Шоуто започна с народен танц, продължи с рубриката
" Новините на панса" и много песни от нашето шоу
" България търси талант" , където бяха прослушани много
гласове. Малко преди финала беше представено едно
традиционно българско семейство в три различни
поколения, които в крайна сметка осъзнават, че на празник
като Коледа в къщи си е най-добре. Дядо Коледа и
неговите две Снежанки също присъстваха. Те тихо се
настаниха и наблюдаваха, а по-късно обявиха и своите
номинации, като разбира се спечелилите получиха и
награди. И на финала, но не на последно място беше
изпята песента "Тиха нощ" от нашият невероятен талантпрекрасната Нели, която за миг спря дъха на всички ни и
предизвика овации със своето изпълнение.
Всичко беше толкова прекрасно... Бурните реакции на
публиката подсказваха нашия успех. Усмивките не слизаха
от лицата, а ръкоплясканията не стихваха. От всичко това,
ние участниците, бяхме много щастливи, защото това е
към което ние се стремим- да радваме хората, да ги
правим щастливи и да ги караме да забравят за
ежедневието си поне за миг. Ние не просто изиграхме
ролите си, а извършихме едно добро дело, типично за
Коледа, а именно накарахме всички да се усмихнат. Затова
скъпи читатели, продължавайте да следите нашите
представления и бъдете наши зрители. Пренесете се в
една приказка, точно каквато е нашата, правете добро и
бъдете оптимисти, защото именно това е пътят на
щастието - път, по който ние участниците, отдавна сме
поели!

Преслава 12 а
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Историята на коледната картичка...
Сред любимите и разпространени
в цял свят обичаи е изпращането на
коледни картички. Как и кога се е
появила първата коледна картичка?
Традицията да изпращаме картички
за Коледа е на повече от 200 години. До
средата на 19ти век луксът да си
разменят такъв тип пожелания имали
единствено по-заможните хора, тъй като
картичките се изработвали ръчно, били
доставяни лично по куриери и съответно
били доста скъпи.

Първата коледна картичка се
появява около 1840 година. До този
момент поздравленията и
благопожеланията за Рождество
Христово се изказват чрез подаряване на
литографии с подобна тематика и
сюжети, обмен на лично разнасяни
визитни картички или писма . И тогава
английският аристократ Хенри Коул
помолил художника Джон Харсли да му
направи 40 еднакви литографии, които да
разпрати на близки и приятели. На
картичката авторът нарисувал
семействово на Коул на фона на
библейски картини и традиционна
празнична украса. Пожеланието било
кратко и ясно: „Весела Коледа и
Щастлива Нова година”.

Първата коледна картичка, изобразяваща
сър Хенри Коул и неговото семейство.

Станалото се разчува в Лондон и
идята на сър Коул е приета за интересна
ексцентричност. През 1843 г. оригиналът
на неговата картичка се размножава в
хиляда екземпляра, продавани по шилинг
парчето.
Днес са запазени 12 от 40-те
литографии на Хенри Коул, станали
мечта за всеки колекционер. Една от тях
е разиграна на търг и е продадена за 22
хил. лири, с което остава в историята
като най-скъпата картичка в света.
Включена е в книгата на рекордите
“Гинес”.
Идеята на Коул заразила света. В
САЩ Луис Пранг побързал да изобрети
специална техника, която да прави
картички, използвайки 20 различни цвята.
Той убедил най – добрите художници и
поети да работят за него, за да превърне
коледната картичка не в просто честитка
за празника, а в истински шедьовър. Така
с времето се родил образът на Дядо
Коледа. И въпреки че никой от нас не се
съмнява, че Дядо Коледа живее в
Лапландия и пътува по света, за да
раздава подаръци на всички нас,
модерният му образ е създаден в САЩ.
За негови бащи се смятат писателят
Уошингтън Ървинг и аниматорът Томас
Наст. След войната за независимост от
Великобритания, жителите на мегаполиса
Ню Йорк подели инициативата да си
измислят символи, които да не им
напомнят за британското господство.
Тогава Наст се заел да пробрази вече
съществуващия по-старомоден Дядо
Коледа, изобразяван като абат, в един по
-светски, миловиден и весел човек, който
да раздава радост.
В католическите Испания, Италия,
Полша, евангелските сюжети с
Рождество, даровете на влъхвите,
Мадоната с Младенеца са по-популярни
от изображенията на Дядо Коледа. При
това тези сюжети често са репродукции
на картини, дело на големите майстори
от Ренесанса. Католиците не обичат
фабрично отпечатаните поздравления, а
предпочитат собственоръчно да изпишат

текста, с което показват отношение и
уважение към адресата.
В Руската империя първата
пощенска картичка за Коледа се появява
през 1898 г. По-късно със създаването на
коледни картички се ангажират някои от
най-известните руски художници.
Интересно е да се отбележи, че
първи англичаните, а след това и други
народи приемат получените картички
като признание за висок обществен
престиж. По тази причина в семействата
със запазени и поддържани традиции

получените поздравителни картички се
излагали за показ на гостите – върху
специални масички, край камините или
край Коледното дърво.
По данни на Българските Пощи,
първата коледна картичка в България
била изпратена през 1885 година.
Традицията в България е въведена от
княз Фердинанд I, който станал и
притежател на първата илюстрована
коледна картичка в България. Фамилията
Сакскобургготски до ден днешен събира
уникални по рода си поздравителни
картички и притежава една от найбогатите колеции в света.

Елена и Веселин 10 г

Гимназето

Брой 2/ Декември 2014

4

Президентът на фондация „Ханс Зайдел” проф. Урсула Менле в
ГПЧЕ „Алеко Константинов”
На 4 декември в ГПЧЕ „Алеко
Константинов” гр. Правец се проведе
среща между делегация на немската
фондация „Ханс Зайдел”, с президент
проф. Урсула Менле, и ученици от 10ти,
11ти и 12ти клас от немските паралелки
на езиковата гимназия.

Срещата протече като един учебен
час по немски език, който премина в
дискусия. Обсъдено бе положението на
България в ЕС и как работата помежду
им да се подобри. Според проф. Менле
надеждата е в новото поколение. То
трябва да развие потенциала на
страната си и да изгради собственото си
бъдеще така, че да се създадат
подходящи предпоставки за подобряване
състоянието на държавата. За това
обаче, според пофесора, е нужно да се

промени изцяло мисленето на хората.
Обществото трябва да се освободи от
предразсъдъците си и да има по-голям
спектър на виждане.
Друга тема, която пряко засягаше
учениците бе обученито в Германия,
търсените професии и различните
диалекти в страната. Сред учениците най
-желаната за изучаване сфера се оказа
медицината, което много учуди
представители на делегацията.
След края на срещата, проф.
Урсула Менле сподели, че с удоволствие
би се върнала в България и със
сигурност, ако го направи, ще посети
отново учениците от ГПЧЕ „Алеко
Константинов”.
За тридневния си престой в
България проф. Менле се срещна с
много важни и ключови за страната ни
хора като министър председателя г-н
Бойко Борисов, председателят на НС гжа Цецка Цачева и кмета на град София
г-жа Йорданка Фандъкова. Също така и
бе връчен и почетен медал, в знак на
благодарност за активната дейност на
фондацията в България, от
Министерството на външните работи.
Проф. Урсула Менле до скоро бе
министър по европейските въпроси на
провинция Бавария, но след като се

оттегля, заема поста на президент във
фондация „Ханс Зайдел”. Фондацията
подпомага, както финансово, така и
концептуално много български
институции, чрез организирането на
множество конференции и семинари на
различни теми. Това била и причината
проф. Менле да посети България - пообстойно запознаване с дейноста на
управляваната от нея организация.
Идеите и идеалите на „Ханс Зайдел”
стоят близо до тези на Християнсоциалния съюз (ХСС). ХСС е е
консервативна политическа партия в
Германия. Партията работи единствено в
Бавария, като се явява партньор на
големия Християндемократически съюз.
Седалището й е в Мюнхен.

Ива 11 д

Най-досадните и нежелани коледни подаръци
Времето до
Коледа
намалява, а
ентусиазмът
ни се
увеличава.
Затова
решихме да се разходим из коридорите на
ГПЧЕ, да всеем малко коледен дух и да
поразпитаме кой какво НЕ иска да получи
за Коледа.
Магазините по това време на
годината са пълни с картички, на които са
изписани забавни и най-съкровени
пожелания за успех, щастие и здраве през
следващата година. Сувенирите, също не
остават по - назад. Можем да ги видим
под всякаква форма, дали ще е Дядо
Коледа, дали червеноносият приятел Рудолф или просто кристална снежна
топка, те винаги са най- разпространените
подаръци в магазините. Да, това са те:
неизбежните, натоварващи и най неангажиращи подаръци. От километри
крещят и " И тази година ще отбия
номера".
Оказва се, че много хора няма да се

зарадват особено, ако им подарите дрехи.
Дрехата може да бъде много безличен
подарък. Да не
говорим какъв
рядък феномен е
някой да подбере
правилния номер
и цвят.
Според нашите
съученици и то,
забележете, мнозинството, друг още подосаден подарък са парите. Сякаш
казваш на някой "Ето ти парички, купи си
нещо, защото не си толкова важен, че да
отделя време да ти купя сам"...ами кофти
е! Не ни разбирайте погрешно обаче! Не
казваме да не ги подарявате (очевидно),
просто не го правете на Коледа.
Списъкът с до болка отегчаващи
коледни изненади оглавяват така
познатите ни
сувенири. Всички
сме ги
получавали,
никой не е
припаднал от
ентусиазъм като

разопакова
такъв подарък.
Така че
ви съветваме,
когато купувате
подарък на
своите близки
за Коледа, вложете малко мисъл и
чувство. Коледа е празник за хората.
Празник, на който да покажем
привързаност и малко топлина.
Подаръците винаги си остават
второстепенни в коледния морален код,
но е хубаво да покажете, че сте отделили
няколко минути от живота си и сте
помислили за ближния. Затова тази
Коледа направете нещо различно подарете щастие и уют, не вещи!

Анжелика, Даяна 12 б
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В дните преди най-очакваните
празници в годината, “Гимназето”
ще ви срещне по-отблизо с една от
най-обичаните класни
ръководителки и преподавател по
английски език. Защото, както
казват нейните ученици, тя е
невероятен човек. През последните
няколко години г-жа Димитрова
ръководи клуб “СОЛИДАРНОСТ”,
чиято основна дейност е
подпомагане на благотворителни
инициативи. Успешни и вече много
на брой са техните каузи.
Да им пожелаем нови
предизвикателства и светли
празници!

ЗОДИЯ: Телец
ХОБИ: Книги, филми
ДЕВИЗ: “Прави каквото
трябва, пък да става каквото ще!”
ЛЮБИМИ АВТОРИ: Оскар
Уайлд, Людмила Филипова
ПРЕДПОЧИТАНА МУЗИКА:
Поп музика и класическа
3. Хората околo вас оценяват ли
и разбират ли съпричастността ви?

Две са основните причини. Първата
е, че осъзнах една проста истина – има
смисъл да се помага дори с малък жест.
Жест, който не променя съдби, но донася
радост, надежда и облегчение за
попадналия в беда. Не бива да се
отказваме да помагаме само защото това
било „капка в морето”. Когато капките
станат много – ето го освежителния
дъжд, който носи живот. А вторият ми
мотив са прекрасните ми ученици от клуб
Солидарност. Обичам да работя с тях –
да виждам светлината в очите им, да
споделяме удовлетворението, когато
постигаме целите си.

Не всички, разбира се, но това не ме
смущава. Аз искрено се радвам на
хората, които са съпричастни с болката
на другите и искат да помагат, хората от
'моята кръвна група'. Вярвам, че тези
хора ще стават все повече – освен на
сърце, това е и въпрос на здрав разум,
защото колкото повече даваш от себе си,
толкова повече получаваш във вид на
топлота, душевен комфорт и
удовлетворение.
4. Мислили ли сте за в бъдеще да
се занимавате по-сериозно с
подпомагане на благотворителни
каузи?
Всяка благотворителна кауза е
сериозна и бих я подкрепила при
възможност. Ако въпросът е дали бих
сменила професията си за да се посветя
само на благотворителни каузи,
отговорът е «Не» за момента. Смятам, че
да си учител в съвременното българско
училище, е кауза, достойна за уважение.

Да, винаги. Порасналите ми деца
редовно се включват в нашите
благотворителни кампании като си
купуват билети или даряват според
възможностите си. А моят съпруг
откликва винаги, когато го помоля за
съдействие – например, когато се
нуждаем от пратеник-шофьор, който да
закара събраните дрехи в Бежански
център в София.

5

СТОЯНКА
ДИМИТРОВА

1. Какво ви мотивира да се
занимавате с благотворителност?

2. Членовете от семейството ви
подкрепят ли ви?

Декември 2014

6. С какви думи бихте се
обърнали съм хората, които имат
желание да помагат макар и без
голяма финансова възможност?
Направете го на всяка цена, не
чакайте да станете Бил Гейтс за да
започнете да дарявате! Това може никога
да не стане. А възможно е и докато се
обогатява банковата ви сметка, сърцето
да обеднява, често се случва. Колкото и
малка да е помощта ви, тя носи радост –
както на човека, на когото помагате, така
и на вас самите. Ние от Солидарност го
знаем – никога няма да забравя как след
благотворителния концерт за
африканските деца моите момичета ми
казаха, как не са вярвали, че толкова
хора ще откликнат и колко щастливи се
чувстват! Вярвайте в доброто – само
тогава то неизменно побеждава!

Марина и Християна 11 а

5. Случва ли се хора да искат да
помогнат за някоя кауза, но да
срещат пречки?
Да, често се случва. Има една
платформа за доброволчество, TimeHeroes.org , която свързва хората, които
искат да помагат, с каузите, които имат
нужда от подкрепа. Ние с радост бихме
се включили в много от каузите, но
повечето от тях са в София, а с
ученическите пътувания знаете как стои
въпросът.

Г-жа Димитрова и членовете на клуб
“Солидарност”

Гимназето
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Илиян Любомиров
като истинско доказателство, че младите хора четат и
се интересуват от литература.
Дори името Илиян Любомиров да не
ви е познато, то Августин Господинов
(неговият псевдоним) със сигурност
предизвиква някаква асоциация у вас.
Влизайки във фейсбук няма начин да не
срещнете негови цитати и произведения.
Само за няколко години младият поет
предизвика фурор в социалните мрежи със
страницата си Letters of flesh. А наскоро
издаде и първата си стихосбирка „Нощта е
действие”. Той безусловно е новият любим
поет на дамите, но също така заинтригува и
голяма част от мъжката аудитория.

Поезията му е лека и мелодична за
тези, които обаче имат сърце и
въображение да я разберат и да вникнат в
нея. Стиховете му са изцяло вдъхновени от
реалността и от дребните неща в хората и в
живота. Стилът му на писане е уникален
сам по себе си и никога не може да бъде
объркан. Начинът, по който си играе с
думите, кара читателя да настръхне от
емоция, успявайки да пречупи стените на
черупката му, а после го захвърля на
острова на личните му размисли и
преживелици.
И все пак, ако по някаква случайност
поезията му все още не е достигнала до
вас, то ние се радваме да ви дадем
възможността да го направите.
Ива 11 д

телефонът ме познава
по-добре от нея самата
когато се обадих
да върна обеците
забравени до леглото
томчето френска поезия
табакерата с монограм
шала напоен с въздишки
екранът изписа
непознат

диша като лято
ходи като дъжд
а как само танцува
разпиляна в дните
и в косите си
и няма часовник
календар или фиба
които да я съберат
Августин Господинов

Августин Господинов

Дебора 9 г
с дядо засърбахме кафето
попита ме
как мина лятото
а аз му разказах за жените
трябва да има кусур
жената
каза дядо и продължи
я косата й да е къдрава
я гърдите й да са
момчешки
я да се влюби в тебе
изля кафето си в мивката
сипа ракия и пихме
за жените с кусури
и за мъжете с жени
Августин Господинов

ВЯТЪРЪТ Е СЪДБАТА
повечето пътища
свършват по средата
и се лутаме
преполовени
полу-извървени
после вятърът сменя
коловоза и аз влизам
в твоята половинка
въпрос на случайност е
да спре да духа
за да не се разминем
Августин Господинов

Гимназето
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И нашето коледно кулинарно предложение...
За тази Коледа то е сътворено от
Деница от 8 в клас и нейната майка,
за което им благодарим.
Представяме ви една торта с ефектна къщичка, която
ще даде красота и настроение на коледната трапеза.

Необходими продукти:
За блата: 1 кофичка кисело мляко; 1 ч ч захар;
1 и половина ч.ч. брашно; 1 ч.л. сода; 2 с.л. какао
За крема: 1 кутия /малка/ маргарин; 1 ч.ч.пудра захар;
2 жълтъка; какао

Начин на приготвяне:
Млякото се разбива със захарта. Добавят
се содата, брашното и накрая какаото.
Сместа се изсипва в намаслена тава и се
слага да се пече в предварително загрята на
180 градуса фурна.
Докато се пече блатът, на водна баня се
разтапят 6 супени лъжици вода с 2 с.л. какао.
Бърка се до получаването на еднородна смес и
се оставя настрана да изстине.
Опеченият и изстинал блат се разрязва на
2 части. Нанася се кремът, който се приготвя по
следния начин: маргаринът и пудрата захар се
рабиват добре с миксер, добавят се двата
сурови жълтъка и накрая какаото.
Накрая тортата се украсява по собствено
желание. В случая Дени е построила приказна
заснежена горска къщичка с плочник от
блокчета шоколад и бисквитени стени и покрив.
М-м-м-м-мммм, да ви е сладко!

Деница 8 в

Гимназето
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Спасение от самотата на една
изгубена душа
Мъгла покри безгрижните години
Тръгнах щастие да търся в нея
Изгубих се из воалите бели
И нищо не намерих там
Годините минават, а аз още търся
В мъглата непрогледна чувам глас
Зове ме той приветлив, но далече
И лутам се в мъглата още аз
Как топъл, как добър е този глас
Но кой ли е решил да ме повика
Дали не си измислям този призив
Илюзия ли е ангелският трел?
Аз бродя в белотата страшна
Изгубих вече всяка капка вяра
Но лъч един разкъса непрогледното
И там съзрях я- ангел, в светлина облян...

Серафим Гавраилов

Дебора 9 г
Книгата
Седи си тя и пие чай,
А в другата ръка държи романа си.
Гледа го, оглежда го
Казва си, това е моята съдба.
Отдавна чула,
Че за всеки книга има.
И оттогава замечтала
И тя своята да види.
С годините четяла всякакви
Романи, трилъри и лирики
С надеждата личността си
В тях да преоткрие.
Но когато я намери, вцепени се.
Не искаше да я приеме,
Страх я бе от таз съдба жестока
Отредена от писател непознат
Животът винаги труден и е бил
И със зъби се e борила за всичко
Превивала се е на две
Но глава не свеждала надолу
Орисията с годините я гонела
Нямало спасение или утеха
Само силна воля, подкрепена от кураж
И мисълта за идещото утро

Стефани 8 б

ИН

Гимназето
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ЧЕРВЕНИЯТ СНЯГ
Навън съм. Сама. Всичко около мен е замръзнало.
Върху клоните на дърветата се е образувал тънък
слой лед, който ги кара да изглеждат, сякаш са
направени от стъкло. Студ, бяло дихание излиза от
ноздрите и устните ми. Усещам нещо студено върху
бузата си. Докосвам го и поглеждам към пръста си.
Забелязвам, че е оставило червена следа. Вдигам
главата си към сивото небе. Неусетно е завалял
червен сняг. Струва ми се толкова красиво! Земята
постепенно започва да се покрива с алено одеяло. И
изведнъж... от всички страни се чуват писъци. Хора
тичат покрай мен. Само аз не помръдвам. Те не
осъзнават, че Земята е наранена и кърви. Снегът е
знак за помощ. Но той е непознат и всички се
страхуват от него. Но не снегът е заплахата.
Истинската заплаха е тази, която рани земята.
Усещам парещата сълза, която се отронва от очите
ми. Искам да помогна. Земята е моята майка, моят
баща и моят брат. Започвам да се моля за това да
бъда избрана за жертва, да поема цялата болка на
Земята. В следващия миг усещам пронизващ лъч
през сърцето си. Тялото ми се понася във въздуха.
Започвам да се разпадам на блестящи лъчи. Майката
- Земя ме е чула. Тя е намерила своя спасител. И
разпадайки се на многобройни светли частици,
усещам топлотата й.

Сабрина 8 б

РОУЗ
НА МОИТЕ МОРСКИ ПРИЯТЕЛИ
Там, където винаги се гонят солените вълни,
Хей така, съвсем случайно се видяхме аз и ти.
Любящото твое семейство тъй мило ме прие,
сякаш че съм вашето второ лъчезарно дете.
Чула съм, себеподобните съдбата ги събира,
лепи половинки, приятелите им намира.
Щастлива съм, че в онзи слънчев, пъстър ден
намерих ви, прекрасни хора, вие открихте мен.
Море от свежи чувства, спомени ми подарихте,
сърцето ми със непозната топлина дарихте.
Аз като птицата някъде във висините родена,
за вас днес ще стана дивата морска сирена.
И тъй както пясъкът перлен лъчисто озарен
никога от никой не може да бъде преброен,
така и ти, мой верни приятелю винаги знай,
че приятелството ни не ще намери край.

Соня 9 г

Деница 8 б

Въпреки добрата игра, отборът на ГПЧЕ остана трети
На 25 ноември се проведе
традиционният баскетболен турнир в памет
на Росен Бенчев. В него участваха ГПЧЕ
„‟Алеко Константинов‟‟, ПГТМ „‟Христо Ботев‟‟,
ПГ по КТС и отборът на гимназия „‟Васил
Левски‟‟ гр. Ямбол. Изиграха се няколко
мача. Първият беше между ПГТМ „‟Христо
Ботев‟‟ и отборът - гост от гр.Ямбол.
Учениците от Ботевград бяха изключително
мотивирани да спечелят този мач и
подходиха сериозно към съперника си. Това
улесни задачата им да стигнат до финала и
те с лекота спечелиха първия си мач. Във
втория мач за деня се включи и нашият
отбор. Мачът беше между ГПЧЕ и УКТЦ. .
Нашият отбор беше на ниво и който казва, че
отборът на ГПЧЕ не се е представил добре,
много греши! Нашите доминираха през целия
мач и убедително водеха в резултата, но
накрая си позволиха да си помислят, че

мачът е спечелен и след поредица от наивни
грешки се стигна до нелепа загуба и победа
за УКТЦ – 79:84. Но спокойно, ще има и
други мачове. Този път сме им дали малко
точки, другият път няма да им се размине.
Въпреки разочарованието от загубата,
оставаме доволни от играта, показана от
отбора ни в първите три части.

В „малкия финал“ ГПЧЕ игра с
гимназията от гр. Ямбол. Е няма смисъл да
говорим. Победителят е ясен – 87:55 в полза
на ГПЧЕ. Може да сме гимназия за
изучаване на езици, но спортът е на ниво.
На финала ПГТМ спечели срещу
УКТЦ в зрелищен мач с петминутно
продължение - 82:74. Гепечари много могат
да съжаляват за пропуснатата възможност с
оглед на показаното, но най-важният мач
предстои на общинския кръг от ученическите
игри, в който ще защитаваме шампионската
си титла от миналата година.
Така завърши традиционият
баскетболен турнир – златото отиде при
ПГТМ, среброто при ПГ по КТС, ГПЧЕ взе
бронза, а гр Ямбол – е-е-е, четвъртото място
е добро, освен ако отборите в състезанието
не са четири.

Илиана 11 д

Футболният отбор на ГПЧЕ изигра
контролен мач с ПГ по ТМ гр. Ботевград
Футболният отбор на ГПЧЕ изигра
приятелски мач с отбора на ПГТМ гр.
Ботевград. Представянето на двата
отбора в последните ученически игри бе в
пълен противовес, след като ГПЧЕ отпатна
от УКТЦ след изпълнение на дузпи, а
ПГТМ стана областен първенец. С оглед
на представянето им към момента
ботевградчани влизаха в мача, като
безспорен фаворит. ГПЧЕ пък започна в
експериментален състав, след като през
миналата година се раздели с
абитуриентите Пламен Василев и Нено
Ганчев. Все пак в редиците на момчетата
ни не липсваха и лидерите Венислав
Григоров, Георги Близнашки и Влади
Вушев. Очакванията не бяха по-малки и от
Коци Радков, Злати Томов, Христо Вайков
и Васко Григоров, които оставиха добри
впечатлениея с играта си през миналата
година. В средата на терена действаха
Ивелин Ваков, Христо Данчев и Васил
Георгиев, а остриетата в атака бяха Миро
Райчев и Кристиян Първанов. Мачът
започна динамично, като в първите минути
домакинският превес за гепечари им
помогна да покажат самочувствие и първи

създадоха опасност пред вратата на
ПГТМ. След натиска в първите минути
играта бързо се изравни и гостите
заиграха по-уверено и по-стабилно.
Учениците от Ботевград създадоха куп
положения до края на първата част, като
Венислав Григоров спаси всичко, което
можеше да бъде спасено. В
заключителните минути преди почивката
все пак защитата на гепечари рухна и
резултатът бе открит – 1:0 за ПГТМ. През
втората част момчетата от техникума
продължиха да бъдат по-активния отбор,
но и нашите момчета не се държаха
пораженчески и оказваха отпор. В
контраатаките, които организираха, им
липсваше успех в заключителната фаза
пред противниковата врата, а това
лишаваше отбора ни от голове. В средата
на второто полувреме след много груба
грешка след неразбирателство между
Вайков и Близнашки резултатът за ПГТМ
бе удвоен – 2:0. До този момент не трябва
да остава неспомената отличната игра на
вратаря Венислав Григоров, който
буквално отчайваше противниковите
нападатели при всеки техен опит да

отбележат гол. След допуснатото второ
попадение момчетата от ГПЧЕ не се
стъписаха, а заиграха по-освободено с
оглед на това, че нямаше какво да загубят.
Константин Радков успя да организира
добри атаки за отбора си, но на Първанов
и Вушев им липсваше и малко късмет в
този ден за да отбележат гол.
Все пак минути преди края на срещата
гепечари организираха отлична
многоходова атака, която започна с двойно
подаване между Радков и Първанов и
след центриране в наказателното поле
Мирослав Райчев реализира гол за ГПЧЕ –
2:1. Така завърши контролният мач, в
който гепечари показаха потенциал и
вдъхнаха надежда, че тази година може да
постигнат повече.

Гимназето
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Ради Александров: “Хората от лайфхая.”

Г-жа Димова:
“Внимавайте,
внимателно!”

Мария
Христова:
“Говориш
като Софи
Маринова!”
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Гетко Гечев: “Той
е бил Флюбен.”

Ради
Александров:
“Шанс - зиро.”
Вероника: “Къде живеете госпожо?”
Петя Захариева: “У дома!”

Г-жа Кънева:
“Стига ви
толкова... Така
още един
пример...”

Гетко Гечев: “Мисля, че ви
споменах веднъжка.”

Г-жа Марина Георгиева:
“ТранспоНтир.”

Г-жа Кънева към Ивелина:
“Цял час се гривиш!”

Петя
Захариева:
“Падна маца
в каца!”

Г-жа Кънева:
“Слушайте, да
видите...”

Г-жа Кънева:
“Съвсем
стратегически
закъснях.”

Г-жа Кънева: “Защо, по
дяволите пишете, че
понеделник е почивен
ден?!”

Г-жа Кънева:
“Повишавам тон, не
крещя!”

Ради
Александров (за
GSM‟а на
Вероника):
“Като не можеш
да го овладееш
този боклук,
хвърли го през
джама!”

Г-жа Кънева:
“Всичко е
сгрешено, но
имаш и верни.”

Г-жа Кънева:
“Можеш да я
съзерцаваш в
опиянение.”

Стефи: “От трън, та на гьол!”

Ради Александров:
“Това е друга бира.”

Г-н Гечев: “Да ги
изтрепИ!”
Ради
Александров:
“Имате
междучасие 300
секунди.”
В. Бончева: “Дъха на
миризмата.”
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Скъпи читатели на “Гимназето” искрено се надяваме, че ще ви зарадваме с нашата коледна кръстословица и
ще придадем още малко коледно настроение унесени в размисли над въпросите пред телевизора,
до камината или... в час по втори чужд език :)
ОТВЕСНО:
1. Наименованието на дървото,
което по традиция трябва да гори
през нощта на Бъдни вечер срещу
Коледа?
2. Какво закачат американските
семейства на камината?
3. Цветът на коледното дърво?
4. Какво поставяме на върха на
елхата?

5. Какви са ястията (като брой),
които се поставят на масата
вечерта преди Коледа?
6. Къде се намира работилницата
за играчки на Дядо Коледа?
7. Каква напитка оставят децата на
Дядо Коледа според традицията в
Америка?

ВОДОРАВНО:
1. Място с ясли за добитък?
2. Торбата на Дядо Коледа?
3. Ястията на трапезата на Бъдни
вечер трябва да са... ?
4. Родното място на Младенеца?
5. Какво изпращаме на добрия
старец?

Попълнете правилно
кръстословицата и ще получите
името на един от елените на
Дядо Коледа.

Илиана 11 д
С най-топли чувства и искрени пожелания за здраве, любов и късмет през Новата година:
Дебора и Соня - 9 г; Преслава В. Петрова, Стела - 10 в; Елена, Веселин - 10 г;
Савина, Християна, Марина, Гергана, Рая -11 а; Ива, Илиана - 11 д;
Елица, Преслава - 12 а; Кристина, Даяна, Анжелика - 12 б; Маргарита, Светослав - 12 д;
Графичен дизайн - Васко 11 д
Фотоклуб и г-жа Иванка Димова
С благодарност за съдействието на г-н Л. Павлов
Т. Йонова

