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В броя четете:
Освободителната война в
изобразителното изкуство Стр. 2

“Какво ме кара да се гордея, че
съм българин” - размисли на
ученици от 10,11 и 12 клас Стр. 3 - 6

Три жени и свободата Стр. 7

Училище за лидери Стр. 8

Иван Трифонов - 11 г

140 години свободна България
Каквото и да се каже за героите на Освобождението, ще
бъде малко. Българският народ е заслужил своята свобода, както
и своите герои. Тези смели патриоти живеят в българския дух и
българската памет. Да преклоним глави пред саможертвата им!

ПГПЧЕ и програмата за
училища - посланици на
Европейския парламент Стр. 9

Сцена ПГПЧЕ - денят на
влюбените Стр. 10

140 години от рождението на
П. К. Яворов –
Стр. 11

Пътешественик Стр. 12

На Трети март дължим почит и на близо 70-те хиляди
руски войници, загинали в сражения, от болести, студ и несгоди.
Затова нека всички ние, които се чувстваме българи, да почетем
паметта на всички, допринесли макар и малко за това днес да
можем да се наречем свободни!
И въпреки студа навън, в душата на всеки от нас пърха
усещането за пролет. Тя е сезон, който дарява с щастие и
желание за започване на нещо ново, нещо начисто. Сякаш
животът започва отначало. Всичко е по-истинско от преди.
Птичките пеят, растенията разцъфват. Слънцето грее и ни се
усмихва. Природата ни дарява с багри и нюанси, които са
способни да предизвикат единствено позитивизъм у нас.
Събуждат се добродетели дори у хора, които не искат да
повярват, че ги имат. Такава е тя, Пролетта - непринудена,
красива и ЦВЕТНА - най-доброто олицетворение на човешката
душа такава, каквато трябва да бъде.
Астрономическата пролет (пролетно равноденствие) през
2018 настъпва на 20 Март, 18:15ч. българско време.

Мариела - 11 е

Гимназето
Руско-турската
освободителна
война
в изобразителното
изкуство
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Първото нещо, с което една война бива асоциирана са, може би,
битките и кръвопролитията, свързани с нея. Едни от най-големите
сражения, за които всеки българин е чувал, са битките за
освобождението на България. Затова такива исторически събития
трябва да бъдат обезсмъртявани, за да може всяко едно ново
поколение да знае за геройството, извършено от неговите прадеди,
жертвали се, за да можем днес да се наречен свободни българи. А
какъв по-подходящ начин от това, конкретното събитие да бъде
илюстрирано, но не на някакви миниатюри, а на огромни,
внушителни, секващи дъха платна.

Вероятно всеки един от нас
малко или много е настръхвал, четейки
Опълченците на Шипка на Иван Вазов
– ода за истинския борбен и несломим
български дух, борещ се до смърт за
свободата и най-вече от следния
кулминационен момент:
"Грабвайте телата!" - някой си
изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска
кат демони черни над черний рояк,
катурят, струпалят като живи пак!
И турците тръпнат, друг път не
видели
ведно да се бият живи и умрели,
и въздуха цепят със демонский вик.
Димитър Гюдженов нагледно
пресъздава тази страховита битка.

Докато съвременният
българин се гневи, защото
френският, немският или
италианският му автомобил не
иска да запали посред зима или
защото улиците не са изчистени до
асфалт, неговият праотец е бил
там. Защото за юнаците на Шипка
войната не свършва с адските
августовски жеги. Пред тях стои и
лютата зима в Балкана. Загърнал
възможно най-плътно шинела, той
пази така трудно спечелената
От стотици години знамето има
сакрално значение за една държава,
защото то е символ на суверенитет.
Ето защо по време на
Освободителната война Самарското
знаме е играло такава важна роля за
българските опълченци. Неговата
символика е вдъхвала още повече
надежда и кураж у всеки войник
излязъл да се бие за свободна
България. То е ушите от монахините
на Иверския девически манастир в
град Самара.. Изключително важен
елемент от знамето са и надписите –
„Города Самара, болгарскому народу в
1876 году“ и „Да воскреснет Бог и
расточится врази его.“

победа. А защо е толкова спокоен,
че дори и снегът, стигащ до кръста
не може да го сломи? - Надеждата.
Надеждата за свобода. Надеждата
за една нова родина, държава,
която ще живее сама за себе си, а
не под нечий чужд таван.
Ето тази несломима
надежда може да се забележи в
картината на Василий
Верешчагин, наречена
„На Шипка всичко е спокойно“.

Н. Д. Оренбургски е изобразил връчването на Самарското знаме на Българското опълчение от
Самарска делегация през 1877г. На тази специална церемония знамето е закачено на дръжката със
златни пирони , като последният пирон е закован от старият поборник войводата дядо Цеко Петков.

Соня - 12 г
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По повод 140 - годишнината от Освобождението на България ученици от десети,
единадесети и дванадесети клас споделиха своите мисли по следните въпроси:
“Какво ме кара да се гордея, че съм българин?”; “Какви мисли ме вълнуват в
навечерието на 3 март?” и “Как бих представил България пред света?”
В два поредни броя на “Гимназето” ще ви представим някои от есетата, откъси от други
и рисунки по темата. Благодарим на всички, които изложиха собствено мнение, без да
ползват услугите на глобалната мрежа.
Благодарим на г-жа Колева за идеята, ентусиазма и организацията.

Какво ме кара да се гордея, че съм българин?
Забравил ли е българинът близо
хиляда и триста годишна история?
Динамичното настояще и рязката
промяна в ценностната система на
поколенията причинява на народа една
метафорична амнезия. Диагноза,
караща гордия българин да свежда
глава, оставяйки зад гърба си, или поскоро забравяйки стотиците поводи за
гордост и възхвала. Но там, някъде
дълбоко в сърцето на всеки един от нас,
дори и слабо, гори онзи пламък,
изпълнен с храброст и безстрашие.
Българинът е сила. Пет века
бива потъпкван и смачкван, борейки се
и чакайки отново гордо да се изправи с
точно онзи пламък в сърцето си, готов
да премине през всякакви премеждия за
свободата на държавата, както и за
своята собствена. Друго историческо
събитие - освобождаването на
българските евреи от лагери през
Втората световна война. Личност, чието
име е запечатано в ума на всички ни,
достойна за уважение - Васил Левски.
Човекът, героят, пожертвал себе си в
името на народа. Това достатъчно
поводи за гордост ли са, българино?
Отговорът е да. Истината е, че има още
*****
Всеки човек е от различно място,
а това място е неговата родина. Той
избира дали да се да гордее с нея или
не.
Там където е моята родина,
България, в днешно време хората от
младото поколение на двадесет и първи
век не се гордеят с това, че са българи.
Според мен е от това, как е устроена
държавата ни и колко е труден животът в
нея в наши дни. Забелязвам,че нямат
търпение да пораснат и да се махнат от
тази държава, отивайки в чужбина. Явно
не могат да оценят какво предците им са
жертвали, за да могат те сега да са живи
и да имат собствена държава. Също за
мен е неуместно младите да се радват

Адрияна Ненчева - 12 в

милион неща, с които да се гордеем, но
горепоставената диагноза изиграва
картите си добре.
Красива природа, невероятни
пейзажи, за които всеки чужденец
бленува. Плодородие и живописна
красота, която спира дъха на всекиго.
Българино, готов ли си да откриеш нови
хоризонти с високо вдигната глава?
на празниците ни, не заради повода им, а
за това, че няма да са на училище. Пък,
ако се замислим дали в днешно време
някой ще се жертва за родината си? Не,
според мен, че защо да се жертват за
една държава, че тя какво е сторила за
тях? Добре, че не всички мислят така,
защото ако мислеха по този начин,
когато настъпи мигът да я защитят, няма
да има кой да я защити. Следователно
тогава ще е и краят на нашата държава,
в която достойни българи пет века не се
отказаха от нея, защото за разлика от
нас, те са мислели за бъдещето на
тяхната родина, държава. А ние можем
да я загубим в един миг.

Гордея се със своите корени,
гордея се с всичко, заобикалящо ме.
Гордея се със своята история. И с
възходите, и с паденията.
Аз съм България, бъди и ти!

Василена Костова - 12 а

Ако ме питате дали сме достойни
наследници, отговорът ми ще бъде не,
защото не сме благодарни на
предишните поколения за това, което са
сторили. Били са доста смели и са имали
кураж, за разлика от нас.
Относно това какви мисли ме
вълнуват в навечерието на Трети март никакви, защото аз съм бил в чужбина
едно десетилетие и съм запознат с
други култури и ценности, но това не
значи, че не се гордея с това, че съм
българин. Гордея се, но по мой си начин.
Как бих я представил? - Като една
малка държава с достойно минало, с
борбен дух за свобода, с богата култура
и ценности и с горд народ.
Михаел Иванов – 9 е
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Какво всъщност означава
национален празник на България?
Празник на българите? Празник на всички
нас, че сме освободени от какво??? От какво
сме освободени? И трябва ли този паметен
ден за българската държава да се празнува
или да се тъгува?
Когато дойде навечерието на 3-ти Март
ме вълнуват същите въпроси, както във всеки
друг обикновен ден от годината.
Освобождението се е случило през 19 век, а
сега живеем с два века напред. Но за тези
два века държавата ни, и по-точно
обществото, се е променило коренно. И да, не
говоря за общество, дошло от Азия или
където и да било, не говоря за всички тези
пришълци, дошли от незнайните кътчета на
земята, а говоря, пиша за обществото на
българите, за предците на славянските
племена, на Аспарух, на Симеон. Говоря за
всички българи, които са наследници на една
от най-старата държава в Европа - България.
Макар, че всички сме “патриоти” на 3-ти март
и бележим деня за необичаен, за велик и свят

ден. Ден, в който си спомняме за великите,
борбени души и загиналите в битката срещу
османците. Повечето от нас нямат
достатъчно познания за единствения
национален празник, почитан в държавата ни.
Дори когато пишех това есе имаше хора,
които търсеха в интернет търсачката,
информации и примерни есета. Какво от това,
това е най-малкият проблем. Всеки ден
виждам как нацията ни се руши, изпепелява
самочувствието си. Това наследниците на
Тервел и Крум ли са? Това ли са тези
българи, хора които са част от държавата на
1300 години, държавата на 13 века? Всеки
ден гледам и не вярвам. Нацията ни се
преобрази коренно. Макар, че празникът
вдига малко или много духа на обществото,
той не е достатъчен. Повечето от нас биват
унижавани от малцинствата, които ни тъпчат
и газят. Работим по 9-10 часа на ден,
издържайки някакви, така наречените на
галено роми и турци. Плащаме данъци,
осигуровки, ток, вода и т.н. А в същото време
не сме достойни да се опълчим на всичката
неправда. Когато Симеон е печелел битки с
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Византия и други племена отвъд Егейско
море, ние не можем да се опълчим на
неправдата в собствената си държава!!!
Духът на българите се е изпарил.
Беззаконието и корумпираните политици,
заспалите институции, заслепените от
политически подкупи журналисти са главните
причини за демографската, икономическата и
психологическата криза на бедните ми
сънародници. Защото на 3-ти март всички
заставаме на площада, слушаме химна и
речта на водещия и видни политици, но
всъщност с всеки изминал празник ставаме
все по-недостойни и губим все повече от духа
на патриотизма и чувството за
справедливост.
На въпроса как бих представил
България пред света ще отговоря, че ние,
българите, вече сме представени в Европа от
години насам. Славим се с изключително
изрядни ромски проститутки и сводници,
славим се с изключителното ни корумпирано
правителство и мафиотските групировки.
Славим се с изключително ниския ни
стандарт на живот. Но ако имах шанса да
вляза в някоя рекламна агенция и да
осъществя интернационална реклама, щях да
покажа вечните българи, които въпреки
трудностите са стиснали зъби и са постигнали
успех напук на всички дърпащи ги към дъното
на провала. Това са всички видни спортисти,
честните хора, които правят значими пробиви
в различни области на живота и науката. Бих
добавил и културните и природни
забележителнисти, които някак си не са
унищожени. Ще добавя всичко българско и
родно, което все още притежава своя чар и
девственост.
И макар, че всичко заобикалящо ме
подтиска, аз достойно и гордо казвам, че се
наричам българин. Защото ценя всичко
българско и родно и ще се опитам след
години да направя всичко, което ми е по
силите, за да се преборя за него. Аз си
спомням думите на учителите ми по история,
спомням си прочетеното и се чувствам горд
от българската воля и дух.

Иван Трифонов – 11 г

*****
.................

*****
... Прадедите ни са се борили за България. Но задавали ли сме
140 години след Освобождението ние живеем в свят, пълен с си някога въпроса: „Щяха ли да се борят за родината ни, ако знаеха в
битови скандали, забързано ежедневие, корупция, несправедливост и какво ще се превърне тя?” – Задавала съм си този въпрос милиони
пъти и отговорът, до който достигах, беше неочакван за мен. Не се
много други. Не ни остава време през годината да се замислим дали
гордея с това, което е родината ми днес и пътят, който е поела за в
това, което се случва в България е това, което всички, борили се за
бъдеще, но въпреки това всеки път си казвам: „Да, щяха да се борят за
нея, са искали да бъде. ... за щастие, 3 март е ден, в който за момент
нас!” Отказвам да повярвам в обратното! Причината за решението ми
можем да спрем и да помислим дали освен в собствен интерес, не
е много проста – избор.
можем да работим и за нашата родина. ..... постоянно институции и
Ако прадедите ни не се бяха борили за България, как щяха да
медии ни говорят за скандали и трагедии и ние, в резултат на това
често мислим, че няма светло бъдеще за България. Аз смятам, че има. се нарекат българи, изпитвайки гордост? Те са били поставени пред
Ние, младото поколение сме надеждата за промяна. Макар постоянно избор. Човек не е отговорен за ситуациите, в които му се налага да
избира, но е отговорен за решенията и последствията от тях. Днес
да сме критикувани, че сме без мечти, цели, морал – това е
ние, за разлика от прадедите ни, сме избрали да не се борим за
генерализация. Сред нас има много хора, които ще останат да учат,
родината си и носим последствията от този ни избор на раменети се
живеят и работят в България, ще създадат свои семейства тук. Не,
като тежък товар.
това не е безперспективно.

Марин Цанов – 11 а

Ренета Якимова – 11 г
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Защо се гордея,че съм българин?
Аз съм българка, която не се
гордее с положението на родната си
страна в настоящ момент. Що се
отнася до гордост, за мен България
се дели на две – минало, с което се
гордея и настояще, от което съм
разочарована.
Мотивите
за
разочарованието ги знае всеки един
български гражданин поради това,
че проблемите в България и това
колко лоша страна за живеене е, се
отразява във всички медии и дори
се втълпява на децата, карайки ги
да мислят, че няма да могат да
оцелеят в родината си и трябва за
заминат за чужбина щом пораснат,
което според мен не е добра идея,
имайки предвид, че бъдещето на
България зависи от тях –
българските деца. Аз не се гордея с
настоящата политика, икономика и
образователна система, както и с
българския народ, виждайки как
хората от ранна възраст стават
материалисти, които биват учени на
измама с цел да „успеят” и да си
осигурят
по-добър
живот
,като
оправданието,
разбира
се,
са
българските депутати и фактът,
че държавата е бедна и не може
да се успее по честен начин.
Съгласна съм, че положението
на страната политически и
икономически създава много
трудни условия за преуспяване,
но от друга страна докато има
все
по-малко
мотивирани,
амбициозни
и
образовани
млади хора, които искат да
подобрят развитието на родната
си страна по някакъв начин,
положението не би могло да се
подобри. Това е моето мнение
относно настоящето и това как
аз съм разочарована от всичко,
което се случва около мен, но
темата да напиша това есе е
защо се гордея с България.
Моите мотиви, макар и да са от
най-често
срещаните
като
отговор на повечето българи, са
искрени и заслужават да се
говори за тях като нещо велико и нещо,
което трябва да подбужда гордост и
патриотизъм във всеки един българин.
Едно от нещата, свързани с
миналото на България е това,че нашите
предци са едни от първите жители не

натискът от поробителите, опитали се
да превземат и променят държавата.
Също така България никога не е
променяла своето име от самото си
създаване, което отново показва колко
добре се е справил българският народ
да запази толкова много неща от
миналото до днешни дни.
Друг мотив е България по времето
на цар Симеон, когато България се
простира на три морета, което показва,
че въпреки трудностите, една държава
може да придобие сила и да се
възстанови, стига да има разумни
хора, които имат желание да го
направят. Много важно е да бъде
отбелязано и Освобожението, което
изглеждало
невъзможно, имайки
предвид дългиото робство от 500
години, но въпреки това отново заради
разумни и мотивирани хора, които
дават живота си в името на страната,
тя бива освободена. Освен това
българската литература по това време
само на територията на България а и в се базира основно на Освобожението и
света.
Имаме
разнообразие
от турското робство като апел към
доказателства както в материален така и българския народ „да се събуди” и да
в писмен вид за това колко богата осъзнае, че съдбата на идващото
поколение българи е в негови
Силвия Белчинова–11е ръце. Като цяло българския народ
е бил сплотен и „жаден” за
отмъщение и избавление, което
оказва влияние върху това велико
събитие.
За финален мотив ще отбележа
нашия богат език, благодарение на
който аз пиша това есе и
изразявам
своето
мнение.
Азбуката, създадена от св. св.
Кирил и Методии се използва и до
днес, което я прави „виновникът”
за създаването и на българския
език, който е част от нещата, които
ни отличават от останалите
народи.
Според мен поводите за гордост с
миналото са много и са важни,
като е нужно и да се предават на
следващите поколения, но важно е
също така да се замислим и да
направим нещо, което
да
допринесе за развитието на
култура има и колко различни езици, държавата и бъдещето на следващото
религии, традиции и обичаи сменя поколение българи, защото това зависи
българинът от началото на своето от нас – младите хора.
съществуване. Някои традиции още от
Валерия Маринова Xl “б”
древните траки се спазват от българите
и до днес, въпреки всички промени и
Борислав Ценов - 10 а

Гимназето

Брой 2 / Март 2018

6

Какво ме вълнува в навечерието на националния празник
и защо се гордея,че съм българин?
В навечерието на
Димитров, българският тенисист,
Виолиана Йорданова - 11 а
националния празник ме
който е в класациите като един от най
вълнува саможертната на
-добрите в света и Кристиан Костов,
българските революционери и
който миналата година спечели на
това как ще почетем тяхната
България второто място в
памет. Дали няколко минутки
престижното музикално състезание
мълчание и хилядите венци,
Евровизия. Но има и известни
които се поднасят на
български учени и изобретатели като
паметниците са достатъчни?
Джон Атанасов, изобретил първия
Според мен не са. Каквото и да
компютър. Обаче преди всичко
направим, няма да е
трябва да се гордеем с красивата си
достатъчно, за да почетем
природа, езикът и писмеността си,
вековните обичаи и традиции и
паметта на тези велики българи.
дълбоките корени на народа си.
А като отговор на
въпроса дали сме достойни наследници на загиналите за
Аз бих представила България пред света като една
свободата, не бих могла да дам еднозначен отговор. Достойни
малка, но велика страна, където хората са гостоприемни, храната
наследници има много, но и недостойни също. А какво всъщност е вкусна, природата е изключително красива и музиката, спортът
значи да си достоен наследник? Един достоен наследник за мен е и литературата са на високо ниво. Да, има какво да се промени и
някой, който е допринесъл за страната си по някакъв начин, но и
подобри от икономическа, политическа, образователна и
всеки един от нас, който се гордее да се нарече българин, е такъв. социална гледна точка. Но вместо да се оплакваме, ако искаме да
променим нещо, трябва да се стегнем и да го направим сами.
Тук бих могла да дам пример със себе си.
Единствено народът и хората са способни да променят условията
Аз се гордея, че съм българка поради много причини.
за живот в страната си, избирайки достойни и интелигентни
Ние често смятаме, че по света никой не е чувал за нашата
политици.
държава и че по неин адрес се говорят само лоши неща. Но и в
днешно време има хора, които ни прославят извън границите на
Маргарита Маринова - 10 в
България. Такива хора в спорта и музиката например са Григор
Важно ли е националното самосъзнание?
С какво допринася то за оформянето на личността?
Трябва ли човек да се гордее с него? Кой човек се възприема
за българин? Този, който живее в България, или този който
спазва народните обичаи и традиции? Този, който е възприел
нравът и мисленето на българина? Има ли изобщо някакви
предопределени такива?
Смятам, че българин е този, който първо познава
България. Има представа за природата и дивото, както и
светът на човека. Историята, езикът и културата са
следващите, които човек трябва да владее. Историята, за да
знае през какво е преминал народът и каква е неговата
психология през годините. Езикът, защото той директно
изразява нрава и влияе върху мисленето на човек. Културата,
защото включва вярата и човешките ценности, които не са
еднакви за всеки народ. Човек притежаващ всички тези
познания според мен е истински българин, независимо дали е
роден в България и независимо от времето, прекарано в нея.
Защото той носи в себе си психологическото влияние от тези
знания, Те, плюс неговите лични изживявания оформят
неговата същност, която се явява резултат от живота и
действията на десетки поколения, трудещи се заедно, с
определено мислене и нрави.
Тази съвкупност е уникална за всеки човек и народ и
резултатът на това, което съм, се дължи именно на тази
комбинация, с която няма как да не съм горд. Не съм ли горд
с нея, то тогава не съм горд със себе си, а такъв човек найчесто се саморазрушава.
Стефан Саханджиев - 11 г

*****
В навечерието на националния празник на нашата мила
родина България си мисля колко много хора са изгубили живота си
в Руско-Турската война за свободата на България, и колко
недооценено е всичко днес. Ако сега бяхме изправени пред
същото изпитание, повечето от нас биха избрали по-лесният път –
именно да се продадът и да си кротуват на мирна глава. Разбира
се като казвам повечето няма впредвид всички, все още има хора
патриоти, които милеят за своята родина, но някак остават нечути,
неразбрани и предадени измежду тълпата с продажници. Гледам в
социалните мрежи как всички публикуват стихотворения, поеми и
оди за нашите национални герои, всички се вълнуват, се ядосват
от всичкото това безобразие което цари в родината ни – и си
казвам Българският дух не е сломен, все още го има. След това,
виждам че всичките тези хора, които се вълнуват, всъщност се
вълнуват само в Интернет. Никого не предприема действия срещу
това което се случва, а дори и да предприеме никой не го взима на
сериозно. И ето виждате след толкова години и толкова изгубени
животи, ние пак сме под робство. Има една разлика обаче, този
път ние сме си го избрали.
България е хубава страна, тя е нашият дом. Ако можех да я
представя на света, бих я представила така: България е малка
държава, създадена през 681 година от хан Аспарух. През
годините е ставала жертва на предателства, завоевания и омраза,
но винаги е устоявала на бурите, които животът и поднася. Хората
живеещи в нея са прекрасни, непреклонни, истински българи.
Народът пази България, а България пази народа. Аз вярвам в нас,
колкото и зле да изглежда всичко наоколо. Аз избирам да остана,
да живея, да работя в родината си, защото Аз се гордея, че съм
БЪЛГАРКА!
Пламена Красимирова - 12 в
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ТРИ ЖЕНИ И СВОБОДАТА
Месец март е изключително пъстър в празничния ни календар. Винаги носи със
себе си дъха на пролет, която е символ на нови надежди и ново начало. Не случайно
през този месец празнуваме и приноса на жената, която – подобно на пролетта –
носи живота със себе си. Жената, която обаче е и способна да даде собствения си
живот в името на една кауза. И тъй като тази година честваме 140 години от
Освобождението на България, отделям в следващите редове особено внимание на
три забележителни жени, посветили се на националноосвободителното дело и
оставили траен отпечатък върху историята ни със своята смелост и отдаденост,
допринесли за всяка свободна глътка въздух, която поемаме днес.
Заловена от турците, тя плаща за
смелостта си и понася стоически
униженията, на които е
подложена, но бива спасена от
чуждестранни дипломати. Макар и
поругана след това, тя успява да
отгледа 6 деца сама, работейки
като акушерка, отделя от залъка
си, за да може да събере средства
и да постави основите на „Майчин
дом”.

Райна Княгиня
олицетворението на борбеност,
жертвоготовност, на майчинска
сила и грижовност. Подтикната от
любов – не само патриотична към
родината, но и безкрайно лична –
към Георги Бенковски – тя ушива
и носи знамето на революцията,
приветствана и наречена Княгиня
от народа.

Юлия Петровна Вревская
Пренебрегвайки себе си и
целия блясък, до който е имала
възможност да се докосне,
руската баронеса Юлия Петровна
Вревская, дъщеря на известен
генерал, постъпва като
медицинска сестра в Дунавската
освободителна армия, след като

Стилияна Параскевова
Първообразът на знамето
ни във вида, в който го познаваме
е днес, е дело на Иван
Параскевов и дъщеря му
Стилияна Параскевова, която
едва 14-годишна ушива

се запознава и остава трогната от
тежката съдба на българите.
Наричана „Ангелът на
милосърдието”, тя посвещава
цялата си грижа в усилията си да
помогне на войниците,
присъствайки на операции и
превързвайки раните им.

трибагреника за българските
доброволци, участници в РускоТурската война. В спомените на
близките й се разказва, че когато
отива отново да го види малко
преди да почине „тя със сълзи на
очи го е докосвала и целувала”.

Три жени, които тихо, без много шум, усърдно работят, свели глави над това, което
по-късно ще стане символ на революцията, които оставят всичко, за да помогнат
на другите, доказвайки с героичния си пример как може да бъде сбъднат
националният идеал на цял един народ.
Яна - 12 г
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Трансформация на взаимоотношения
21 век. Когато разговорите се превърнаха
в чатове, а чувствата – в емотикони. Когато е
по-лесно да търгуваш с виртуална валута,
отколкото с банкноти. Тогава разбираш, че е
настъпила промяна във взаимоотношенията
на хората, или иначе казано – „дигитална
трансформация“. Важно е да се изясни, че
понятието „дигитална трансформация“ не е
свързана само с някакъв интерфейс или
продукт (например електронния дневник,

бизнес и ИТ решения. Своето обучение на
15.02.2018 пред бъдещите лидери от
гимназията тя посвети на дигитализацията на
света и по–конкретно: Как технологиите
постепенно променят ежедневните ни навици
и кои са изчезващите професии? В своята
невероятна презентация тя даде множество
примери за иновации като например SMART
очила, или безкасов магазин Amazon G.
Представете си да влезете в магазин без
гишета, без опашки, без касови апарати.
Единственото, от което се нуждаете е
приложение на вашия телефон, което да
сканирате при влизането в магазина и
пазаруването започва! Сензорите, намиращи
се на рафтовете в магазина подпомагат Amazon
да
определи
взетия
продукт.
Извършването на покупката става автоматично
посредством приложението на потребителя
при излизане от магазина. Излизайки от
магазина взетите продукти автоматично се
таксуват на кредитната карта. При условие че
купувачът върне даден продукт обратно на
рафта, Amazon го премахва от неговата
виртуална количка.

въведен в началото на втория срок), която ще
подпомогне развитието на даден бизнес.
Дигиталната трансформация е процес, при
който хората не само се адаптират към дадена
технология, но и са готови да я ползват
активно. Става въпрос за внедряване на
технологии в ежедневните дейности. (Така
дигиталната трансформация не е въвеждането
на този електронен дневник, а внедряването
му в ежедневието на учителя и ученика.)
Това звучи много по-готино, когато пред
теб е застанала г-жа Елена Дречева,
изпълнителен директор на японската компания
Konica Minolta – глобален бранд за иновативни
Така накратко протече срещата с г-жа
Дречева, дама с качества, присъщи само на
един истински лидер – интелект, перспектива и
нормални човешки емоции, защото въпреки
удобството, което технологиите предлагат,
няма по-чисто отношение от това между човек
и човек.
С благодарност към г-жа Дарина Стоянова,
главен координатор на проекта
“Училище за лидери”,
г-жа Атанасова и г-жа Тенева ръководители на проекта в училище.

Тереза - 11 г
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Посланици на Европейския
парламент
Европейският парламент,
Европарламентът или ЕП е
единствената пряко избирана
институция, която представлява
гражданите на Европейския съюз.
Заедно със ,,Съвета на Европейския
съюз’’ той осъществява
законодателната власт на
Европейския съюз. Ежемесечните
пленарни заседания на ЕП се
провеждат в Страсбург, Франция, а
извънредните и допълнителни
заседания - в Брюксел, Белгия.
Неговата главна роля, като движеща
политическа сила, е създаването на
различни инициативи.
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Дирекцията
за
информационните бюра на
Европейския
парламент
прилага
образователна
програма, която е насочена
към ученици от средни и
професионални
училища.
Тази
образователна
инициатива
се
нарича
,,Програма
за
училища
посланици
на
Европейския
парламент’’.
Основната цел на Програмата
е да подобри осведомеността
сред
учащите
относно
Европейския
съюз,
европейското гражданство и
парламентарна демокрация,
както и относно Европейския
парламент като институция,
която представлява гласовете
на гражданите и с която те
могат да си взаимодействат,
за да се включат активно в
създаването на европейския
дневен ред.
В тази програма
участва и ПГПЧЕ,, Алеко
Константинов”- гр. Правец от
23 февруари 2017 г. и сме
училище - посланик от юни
2017 г. , когато ни връчиха
официално плакет. Последва
откриване на информационен
център в ПГПЧЕ
и ,,посаждане‟‟ на ,,Дървото
на Европа”, дървото на
обединена Европа.
Ние, посланиците
в училище организирахме
празници и посещения,
катоедно от тях беше
семинар на тема "Уменията
за успех на XXI век" заедно с
екипа на евродепутат Ева
Майдел, работещ по
програма ,,Образование
2030‟‟.
Ние, младшите
посланици на ГПЧЕ "Алеко
Константинов" Правец
инициирахме забавна
интерактивна игра с
осмокласниците от
училището. Под напътствията
и съветите на по-големите си
съученици, младежите
подредихат пъзел-"черга" с по
-важните исторически дати,
събития и факти от ЕС.
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Денят на Европа
тържествено отбелязваме с
традиционен парад на
знамената, провеждащ се за
осма поредна година и
последван от празнична
програма. Ознаменуването на
Деня на Европа е чест и
гордост за всички младши
посланици в училище. Ние
организирахме още и пленер
на тема „Европейци сме
ний...”, който се проведе на
площада.
На 9 юни ние,
младшите посланици се
срещнахме с евродепутата
Петър Курумбашев. Темата
на разговора беше "Европа
и #ePrivacy - защитени ли са
личните ни данни в
интернет?", както и теми,
свързани със сигурността на
данните ни в интернет,
предстоящото европейско
председателство на
България, въвеждането на
българския език като
матуритетен в ЕС, Брекзит и
др.
На 17.11.2017г. ние
посетихме парламента и се
запознахме отблизо с
функциите и работата му.
Проведе се вълнуваща среща
с евродепутатката Ева
Майдел.
Ние, посланиците
работим и по европейски
проекти свързани с ключова
дейност 2 на програма
Еразъм+: Fit for work in Europe
и Education+.
Програмата за училища
- посланици се стреми да
разясни на младежите в
горния курс на обучение
техните права като
европейски граждани, да ги
запознае с работата на
техните представители в ЕП,
както и да им покаже как те
самите биха могли да оказват
влияние върху политическия
и демократичен живот в
Европейския съюз,
изключително полезни знания
и умения днес.

Пола - 10 в

Гимназето
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Отново в деня на влюбените талант, музика и усмивки на сцената на ПГПЧЕ
На 14 февруари училището ни
отпразнува деня на влюбените, попредпочитан като ,,Свети Валентин„„ с, както
винаги до сега, добро представление. То
започна с 3 двойки, които се обясняваха в
любов един на друг. Джентълмените дори
занесоха дамите на ръце зад сцената. По
време на представлението бяха разказани
няколко легенди, свързани с празника, които
не са ни толкова известни. Бяхме приятно
изненадани от рецитала на 10 а и 11 в клас,
част от който беше на чужди езици. Както
всяка година, така и тази, имаше скеч, който
успя да спечели усмивките на цялата
публика, също и да обере аплодисментите.
Незаменима част от представленията
на гимназията ни са и певческите изяви.
Имахме прекрасни изяви на ученици от 8 до
11 клас.
Потърсихме и главния организатор на
тази и всички други сценични изяви в
училище - г-жа Мария Николова

Г-жо Николова,
забавлявахте ли
се по време на
репетициите?
- Това е найзабавната част.
Хареса ли ви
представлението на участниците?
- Няма как да не ми хареса, щом аз съм го
организирала... (усмихва се)
Доставя ли ви удоволствие да се
занимавате с организация на училищни
представления?
- Да, доста ми е интересно.
Михаела и Александра - 9 в

Гимназето
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Пейо Тотев Крачолов
(Яворов)
е роден в Чирпан. Едва 16годишен, баща му го принуждава
да изостави учението и да започне
да работи като телеграфист.
Именно по пощенските станции
Яворов започва да пише своята
мрачна, романтична,
символистична поезия, която го
прави толкова известен.
След 1897 г. влиза в контакти с
Вътрешната македоно-одринска
революционна организация
(ВМОРО). Първоначално е
редактор на различни издания,
свързани с македоно-одринското
революционно движение, а покъсно с различни чети многократно
преминава границата и се бори за
свободата на Македония, като
става един от най-дейните
сподвижници на Гоце Делчев и
негов пръв биограф
След смъртта на Гоце Делчев през
1903 г., която нанася силен
душевен удар на Яворов, той
частично се отделя от
революционната си дейност.

На първи януари, тази
година, се навършиха 140години от рождението на
големия български творец
Пейо Яворов.
Нека отдадем почит към
един живот, изтъкан от
любов - към родината,
поезията и, разбира се, към
Мина и Лора.
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Озовал се в София, Яворов става
сътрудник и редактор на найдоброто литературно списание
от онова време - сп. "Мисъл".
През 1901 г. издава първата си
стихосбирка "Стихотворения". В
този период поетът работи като
библиотекар, а по-късно и като
драматург на Народния
театър. Плод на работата му в
театъра са две пиеси - "В полите
на Витоша" от 1910 г. и "Когато
гръм удари, как ехото заглъхва"
от 1912 г.
През 1907 г. излиза втората му
стихосбирка "Безсъници", която
окончателно проправя пътя на
модерната българска лирика.
Символистичната поезия на
Яворов - метафизична, пропита с
"прозрения" за "вечните въпроси,
що никой век не разреши",
променя радикално българското
литературно мислене и налага
нов начин на писане.
Писането на любовна поезия е
едновременно страст и
необходимост за Яворов.
Естествено, любовната лирика е
посветена на двете любими жени
в живота му.

Много жени са преминали през живота на Яворов, но в него има две големи любови –
Мина и Лора. Те бележат жизнения му път. И двете той среща през 1906 г.
Мина Тодорова
Двамата се запознават
на Благовещение през
1906 г. На Мина той
посвещава някои от найкрасивите си стихове като
"Благовещение",
"Вълшебница", "Две
хубави очи" и др.
Отношенията им са
усложнени поради
нежеланието на близките
на Мина тя да свързва живота си с този на Яворов.
Освен това тя самата не е сигурна в чувствата си
към него и в дълги периоди от време го отбягва.
До скандал се стига след публикуването на
цикъла "Писма" в списание "Мисъл" през 1906 г.,
когато Яворов е критикуван от две страни - от
близките на Мина и от д-р Кръстев, заради
откровеността, която си е позволил.
На 18 юни 1909 г. в София е тяхната
последна среща.
В нощта срещу 13 юли 1910 г. тя умира.

Лора Каравелова
Лора е една от найсъвременните и
еманципирани жени в
София. Двамата скоро се
превръщат в любимата
двойка интелектуалци на
столицата.
Сключват брак
почти веднага, но Лора
скоро разбира, че Яворов
– вече "женен” за
Македония и своето творчество – е труден спътник.
В началото на 1913 г. Лора е убедена, че Яворов
има връзка с Дора Конова – годеница на негов
приятел. При един от скандалите помежду им Лора
заплашва да се самоубие. Нарочно или не, спусъкът
е дръпнат на 29 ноември 1913 г. и Лора умира.
Яворов прави опит да се самоубие (оставя
предсмъртно писмо от един ред: "Моята мила Лора
се застреля сама. Ида и аз подир нея"). Изстрелът
само пронизва слепоочието и го ослепява.
Яворов е съден за убийство, но бързо е
оправдан, въпреки ширещите се слухове, че той е
виновен.

Цвети - 11 б

Гимназето
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Виктория - 11 г. Спомен за Малта.
Спонтанно взетото решение да замина за Малта при моята братовчедка се оказа едно
от най-добрите ми решения взети до момента. Аз и и една моя много добра приятелка
тръгнахме от летището в София на 17-ти ноември. Действително не знаехме какво
ни очаква, но бяхме решени да заминем!
долу колкото София с крайните
квартали. Освен столицата
Валета, няма други големи
градове. “Градове” всъщност не е
най-точно казано, тъй като там
има къщи навсякъде и е много
трудно да се определят границите
между различните квартали.
Въпреки че официалният език е
малтийски, почти всички, дори и
възрастните хора, знаят
английски. Другото, което ми
направи впечатление, са много
изделия от тесто (pastry), може би
и това е основната причина
голяма част от жителите на Малта
да са с наднормено тегло. Хората
са много добродушни. Има много
хубави места за гмуркане с
Летейки със самолета към
прекрасни гледки. Уникалното
Малта, аз бях много песимистично обаче е самата природа,
настроена към тази екскурзия. На специфична по своя характер.
пръв поглед не изглеждаше нищо Поради високите температури
особено, просто малък остров
къщите са главно изградени от
насред Средиземно море.
камък, който има за цел изолация
Времето беше хубаво и слънчево,
но не остана дълго такова.
Въпреки, че е по-близо до
екватора, температурите през
месец декември не надвишиха 18
градуса.
Първото, което се забелязва
още от летището, са старинните
културни паметници и къщи.
Островът не е много голям, горе-

от непоносимите горещини.
Неземна красота се открива от
местността “The Cliffs”, която ще
остави трайно своя отпечатък в
съзнанието ми!
Незабравим! Така бих
нарекла престоя ми в Малта ! Не
само поради разходката ми из
нейните ширини, а и заради
хората, които през цялото време
бяха мои спътници. Това ме убеди
още веднъж,че не самото място
играе главна роля в това да се
почувстваш неветоятно, главна
роля играят хората, защото без
тях нищо не би било същото!

С пожелание за пролетно настроение, радост и усмивки:
Яна и Соня - 12 г
Мариела - 11 е; Цвети , - 11 б
Виктория, Тереза - 11 г;
Пола - 10 в
Михаела и Александра - 9 в
Благодарности на г-жа Н. Колева и всички автори на есета за съдействието
Т. Йонова

