Брой 1

2017/2018 учебна година

Декември 2017 год.

В броя четете:
Стр. 2 - 3 - Иновативно обучение
по английски език в 8 а клас

Весела Коледа
и благословена
Нова 2018

Стр. 4 - Каролине от 11 а клас

Стр. 5 - 6 - Визитка:
Г-жа Николина Колева;
Морийн Марш;
Г-жа Анелия Йорданова

Стр. 7 - Зона Спорт Мира Григорова

Стр. 8 - Вдъхновение

Стр. 9 - Време за култура Харуки Мураками

Стр. 10 - 12 - Коледа е...
Кулинарна страничка и весел
калейдоскоп

И ето, че предстои да започне следващата година, без дори
да сме усетили кога е минала предишната.Предполагам, че в
гимназията нещата се случват така – всеки се намира в своя
собствена реалност, по ученически леко драматична, вълнува се,
сприятелява се, смее се и непрекъснато се променя.
За мен декември е най-приказният месец и освен време на
подаръци, миризма на мандарини и уют с близките ни хора на
празниците, той е и време на равносметка какво точно се случи
последната година и защо отново ми се изплъзна тя така бързо,
време да си спомня най-светлите моменти и да преглътна найтежките, време да открия следващия си лош навик , който трябва
да изкореня през новата година, защото 1 Януари някак винаги
обещава и ново начало.
Все се случва така, че нещата не вървят по строго
начертания от предишната година план, но пък точно от леките
недоразумения в изпълнението му остават най-красивите спомени.
Затова предлагам на всички за Новата година да бъдем поспонтанни, за да открием нови интереси, да правим неща, които
наистина ни харесват и да се радваме повече на дребничките
подробности, които ни заобикалят. Защото макар да сме останали
с лошите си навици и тази година, то със сигурност сме открили и
нова частица от себе си, която ни е изненадала. Уви, все по нещо ще
отнесем от предходната година, което не можем да намерим пак в
новата и което безмерно ни липсва. Сигурна съм, че всеки от
дванайсетокласниците, една от които съм и аз, гледа с друг поглед
на гимназията и започва съвсем случайно да забелязва неща, за
които догодина ще му бъде мъчно – библиотеката, кренвиршките в
стола, убийствените стъпала до третия етаж, пейките под
липата на двора… новите периоди в живота ни правят странно
сантиментални. Затова аз лично ще се порадвам още малко на
стария, има време за големи планове.

Яна Радкова, 12 Г клас
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... Осми А клас...
Вестникарчетата от “Гимназето” посетиха 8 а клас, за да се запознаят с
новите методи на обучение по английски език.
Изказваме сърдечна благодарност на г-жа Мария Христова за
съдействието, за отделеното време и желанието й да помогне.

Иновативно обучение по английски език
в 8а клас

През 2016- 2017г. МОН обяви конкурс за
проектни предложения - Иновативно училище.
Нашето училище се включи към мрежата от
иновативни училища в България с проект,
свързан с езиковото обучение.
По традиция учениците се представят
отлично на изпити и конкурси, олимпиади и
други форуми. Това, което мъничко не им
достига са презентационните умения и умения
за създаване на различни видове текст извън
учебната програма, затова и темата на новия
иновативен проект е: „Развитие на публичната
реч, презентационни умения и умения за
творческо писане”.
Обучението стартира в началото на тази
учебна година , в 8а клас. Учениците имат един
учебен час седмично за развитие на
публичната реч, който води г- жа Атанасова и
един час за творческо писане и презентационни
умения, който води г- жа Христова.

В програмата са включени четене на
проза, поезия, драма; писане и представяне на
реч по избрана тема и компютърни
презентации.
Иновативното обучение е тясно свързано с
участието на ученици в изяви и състезания по
английски език - турнири на фондация ,,Бест” и
състезания по творчески писане под егидата
на ,,Корпус на мира +’’. Възможностите да се
включат в тези състезания допълнително
мотивират учениците.
През следващите етапи на иновативното
обучение се предвижда обучение по дебати и
бизнес английски. Проектът ще продължи
работата си с надежадата да постигне целите
си и да разшири приложението си, като се
включат също и класовете с първи чужд езикнемски.
Г-жа М. Христова
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На въпросите на “Гимназето” за иновативното обучение отговориха
г-жа Христова и Валери от 8 а
Г-жа Христова
1. Как децата според
Вашите наблюдения
възприемат проекта?
- Смятам, че
учениците имат позитивно
отношение към идеята за
иновативно обучение.
Заинтригувани са от
практическите знания по
публична реч, четене на
поезия и проза, симулации.
2. Откакто
този проект е стартирал
досега наблюдавате ли някакво развитие при
учениците?
- Обучението за
развитие на комуникационни умения и публична реч се
провежда по програма, в която се акцентира на различни
техники и стратегии. Наблюдението ми е, че моите
възпитаници подобряват произношението и интонацията на
английски език, а също и презентационните техники.
3. Има ли други училища, които участват в
проекта?
- В проекта ,,Иновативно училище" участват около 120
училища, но всички проекто-предложения са на различни
теми.
4. Как се справят по - притеснителните деца,
когато стане въпрос за публична реч ?
- Някои са по - стеснителни. Включвам ги в двойки или
групи, давам им повече време да се отпуснат и да се
почувстват по - уверени .
5. Планирате ли да участвате в някакви изяви?
- Петима ученици - от 8а клас взеха участие в първия
за тази година турнир по публична реч в Плевен. Валери се
класира на първо място в категория ,,Дуо", заедно с
Мартина от 9а клас. В категория
“Оригинална реч"
Радина зае трето място, Милена Симеонова , Милена
Каратигина и Слави стигнаха до полуфинал в техните
категории.
6. Какво мислят останалите ученици и учители
за работата Ви по този проект? Биха ли посещавали
някои от часовете Ви? Биха ли искали и те да
участват в този проект ?
- В разработването на проекта участват учители по
английски, по ИКТ, по математика, биология. Планираме
съвместни уроци с тях .
7. Как протича един учебен час при Вас?
- Трудно е да опиша накратко един учебен час, но ще
дам пример с урок по четене и анализиране на поезия.
Учениците носеха любими стихове на английски език.
Гледахме видео в Ютюб с изпълнение от турнири ,,Бест",
анализирахме стихове, упражнявахме изразително четене.

Валери
Маринова
1. Смяташ
ли,че
обучението по
тази програма
ще ти бъде
полезно в
живота?
- Да,
смятам,че ще ми
помогне.
2. Как минават часовете?Забавни
и приятни или трудни и изморителни?
- Часовете винаги са забавни и
приятни.
3. Твоето мнение ,могат ли тези
часове да ти помогнат и по български
език?За писане на текстове или за
представяне на проекти?
- Смятам,че помага за представянето
на проекти пред публика .
4. Разкажи ни за учението ти
в ,,Бест"! Как премина състезанието,
ти как се представи, а също и
съучениците ти? Бяхте ли
развълнувани и неспокойни и как се
преборихте със сценичната треска?
- В началото бяхме много
притеснени. Всички ми казваха да не се
притеснявам, че всичко ще бъде наред.
Когато излязохме за първи път, бях
притеснена отначало, но всичко мина
чудесно и се представихме много добре.
Всички се представиха уникално. Да, бяхме
наистина много развълнувани. Ами когато
излезем пред всички, няма връщане назад.
5. Кои са следващите
състезания ,в които искаш да
участваш?
- Не съм сигурна, но задължително
бих се явила отново на ,,Бест".

Пола - 10 в
Радостина - 9 в
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КАРИ
Представи се: Име, години, от къде си
Хей! Казвам се Каролине Ребека
Виктория Ничке, но тук в България всички
ми викат Кари. Аз съм на 16 г. и съм в 11 а
клас. Тук съм като ученичка на обмен.
Иначе съм родена в Германия, по-точно в
град Лайпциг. Сега живея при едно
приемно семейство в Трудовец.
Защо избра да прекараш една година на
обмен в България?

Родена съм в Германия, но имам и български корени
заради майка ми, която е родена в Пловдив. Значи половината от
семейството ми живее в България и въпреки че всяко лято идваме,
не можах да науча много от езика и да говоря с тях. Затова и защото
българският ми харесва страшно много, реших, че най-добрият
начин да го науча, е да съм тук на обмен за една година. И като
наполовина българка задължително трябва да науча повече за
културата, традициите, историята и всичко друго останало за
второто ми отечество. Предишните пъти, когато съм била в
България забелязах, че се чувствам много добре, може би даже подобре отколкото в Германия, природата също е внушителна и исках
да видя повече от нея.

България, беше да науча народни танци, затова съм в една група, в
която играем хоро за начинаещи. Играя спортни танци и много ми е
интересно да гледам репетиции на театъра, въпреки че аз още не
мога да участвам. Първо трябва да науча български по-добре.
Сподели ни за училището в Германия? Направи
сравнение между учениците в България
и
Германия?

Има няколко разлики между българските и немските
училища. Първата е, че началното училище при нас е от 1 до 4 клас.
След това можеш да си избираш или училището ще ти предложи,
дали ще продължаваш да учиш, или в гимназията (5 -12/13 клас) или
в Mittelschule (5 -10 клас).
В Германия оценяват с числа от 1 до 6, при което 1 е найдобрата оценка. Оценките също се пишат с плюсове и минуси. От 11
клас системата ни за оценяване е с точки от 0 до 15.
Разкажи ни нещо за родния си град ...
Лайпциг е един голям град в източната част на Германия с
В моето училище часовете са дълги 90 минути и всеки ден
около 545 000 жители. Федералната държава, в която се намира
имаме 4 или 3 часа, така че сме в училище до 3.15 ч. или 1.35 ч.,
Лайпциг, се казва Саксония. Там има един (според мен) много
понеже започваме в 8 ч. и имаме 2 големи междучасия.
смешен диалект, който много затруднява разбирането на немския
Предмети, които нямаме в моето училище в Германия са
език .
философия, час на класа (поне не толкова често) и български език и
В Лайпциг по принцип има всичко, което ти трябва. Имаме литература - очевидно.
много опции за транспорт като метро, влак, автобус, трамвай и
Тук отново нямаме Социални науки / Юридическо
такси, така че можеш да стигнеш навсякъде и без кола. Градът е с
образование / Икономика, а в 7 клас си избираме един профил:
много история и важни хора като например известни композитори, са театър (аз избрах този профил), танци, музика или естествени науки.
живели там. Можеш да видиш различни сгради с хубава
Освен това имаме музика, изкуство и информатика до 11 клас. След
архитектура. В Лайпциг има много църкви, защото има хора от
това всеки си избира курсове, при който имаш възможността да
различни култури.
продължаваш примерно с музика или изкуство. В началното
Би ли ни разказала нещо за семейството си?
училище учим също шах и творческо писане. Понеже системата е
Живях в Германия със сестра ми, която е на 18 г. но тя не сложна и сигурно не толкова интересна за вас, ще ви кажа сега само
живее с нас, защото следва в западната част на Германия, на 5 часа нещо за езиците, които учим, защото вие сте езикова гимназия.
път с кола. Ние сме много близки, мога да говоря с нея за всичко и
В моето училище учим английски от 1 клас (или детска
понякога даже хората казват, че изглеждаме като близначки. Живея градина), а от 1 до 4 клас арабски. В 3 клас избираш между испански
с родителите си. Баба и дядо (родителите на майка ми) живеят в
или френски, а от 7 клас - латински. Ние нямаме италиански или
България, в Карлово, а леля ми чак в Щатите.
руски.
А нещо за себе си? Хобита?
Ако имате други въпроси за нашата система и училище,
можете да ме питате.
Аз често прекарвам времето си, слушайки музика. Свиря
на цигулка от около 10 г. и на пиано от 3 г. Също пеех в един хор,
Решила ли си с какво ще се занимаваш в
който се казва MDR Kinderchor от 11 г., и в една банда със сестра
бъдеще?
ми. Освен това рисувам (не много добре, но все пак ми харесва да
Засега съм се ориентирала към архитектура или вътрешен
се опитвам), чета (прекалено много, повече, отколкото имам време) дизайн. Иначе в момента целите ми са да науча българския език
и ходя на един курс по испански. Ако имам време, се разхождаме
правилно и други неща, да говоря с много от вас и да прекарам една
със сестра ми и готвим заедно.
година с много преживявания.
Тук, в България, също намерих с какво да се занимавам
през свободното си време. В Ботевград участвам в хор и ходя на
С Кари разговаря: Вилияна - 10 в
уроци по пиано. Едно нещо, което беше моя мечта, когато дойдох в
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Зодия: Близнаци
Хоби: Да търся доброто във
всичко около мен
Девиз: Нямам
Любим автор: Ивайло Диманов
Любима музика: Тази, която
докосва емоциите ми

Г-жа
Николина
Колева
Защо избрахте тази
професия?
Първо избрах историята - в
училище имах отлични
преподаватели, които ме запалиха по
тази наука, а след това дойде и
решението да стана учителка.
Работата с млади хора е приятна и
вдъхновяваща.
С какво нашето училище ви
привлече?
И двете ми дъщери са
възпитаници на гимназията, така че
имах вече поглед върху нещата в
качеството си на родител. Харесва ми
амбицията на учениците и колегите да
съхранят традициите на училището,
съчетавайки ги с нови и съвременни
начинания.
Какво Ви харесва най-много в
нашето училище?

добрата обща култура, мотивацията
за развитие са по-важни от
бележките.
Какво не харесвате в света
около нас?
Насилието, безчовечността,
липсата на толерантност са нещата,
които ме стряскат . Ще ми се да
Тук има много умни и добри деца, вярвам, че все пак доброто ще
колегите ме приеха дружелюбно - все надделее .
важни за мен неща.
Какво Ви вдъхновява?
Ако можехте как бихте
Природата с цялата й прелест,
променили образователната
пътуванията,
хубавата музика,
система?
поезията, общуването с интересни и
Бих дала възможност за повече
одухотворени хора...
свобода и избор при съставянето на
учебната програма и бих изместила
Алекс, Габриела - 11 в
фокуса от оценките върху
стимулиране талантите и и
Йоана - 11 б
интересите на учениците. Знанията,

Зодия: Водолей
Любима книга: „Десет малки
негърчета” на Агата Кристи
Хоби: Волейбол и готвене
Девиз: Ако успея да накарам
един човек да се усмихне днес,
значи е бил добър ден.

Морийн
Марш
Как се озовахте в България и
то точно в нашето училище?
Дойдох в България чрез
програмата Фулбрайт, мястото ми
също е спонсорирано от фондация
„Америка за България”. Реших да
кандидатствам за позицията учител в
България, защото в университета
следвах руски науки и когато започнах
да проучвам от къде произлиза
кирилицата открих повече и повече за
българския език и история и знаех, че
трябва да дойда и да опозная
страната лично.
Какво Ви впечатли най-много
от досегашния ви престой тук?
Впечатлена съм колко е красива
България, има толкова много да се
види и толкова много места, които
искам да посетя, не знам от къде да
започна. Оценявам и колко
гостоприемни бяха хората, особено
след като не говоря много български,
но обикновено успявам да намеря
някого, който говори малко английски
или руски и който има желание да ми
помогне. Нещото, което продължава

5

да ме обърква е когато хората кимат
за „да” или „не”. В Америка когато
поклатиш глава означава „не”, а
когато кимнеш – „да”, но тук е
обратното и това е водило до
объркване.
Намирате ли съществени
разлики между българската и
американската образователна
система?
Основната разлика, която
забелязах досега, що се отнася до
американската и българската
образователна система, е броят на
предметите, които учениците учат на
веднъж. В моята гимназия в Америка
учех 7 предмета на година, но тук е
два пъти по толкова. Впечатлена съм

как българските ученици могат да
съчетаят толкова много отговорности
и часове едновременно.
Успяхте ли да намерите
приятели и справяте ли се вече с
българския език?
Успях да науча някои думи и фрази на
български, но определено ми се иска
да го изучавам по- сериозно, за да
мога да водя истински разговори.
Учениците ми и другите учители бяха
много гостоприемни и наистина ме
накараха да се почувствам у дома в
Правец.
Смятате ли да продължите с
тази професия и след като се
завърнете в Америка?
Бих искала да продължа да
преподавам, след като се върна в
Америка. Много ми харесва да работя
в сферата на образованието, но ще
видя какви възможности за работа ще
мога намеря. Бих желала да работя
или като учител, или може би на
административна позиция в училище.

Яна - 12 г
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Години: 33

Г-жа

Зодия: Скорпион

АНЕЛИЯ

Любима книга:
Биографични книги

ЙОРДАНОВА

Девиз: БЪДИ ЧОВЕК,
А НЕ ЧОВЕЧЕ!

Кои са Вашите най-големи
недостатък и предимства?

Да бъдете учител ли беше
Вашата детска мечта и ако не,
защо решихте да станете
учител?
Да, може да се каже. Моите
роднини са ми разказвали, че от
много малка съм подреждала куклите,
които съм имала като дете и съм
упражнявала професията да ги
възпитавам и ограмотявам. Но
всъщност моите родители бяха
против това да уча за учител. Те
смятаха, че това е неблагодарна и
нископлатена професия и имаха
амбициите да се развивам в областта
на туризма. Аз от своя страна проявих
колебание – в 10 клас исках да уча
актьорско майсторство, тъй като съм
израснала в читалището. В 11 клас се
ориентирах към журналистика, но в
крайна сметка записах туризъм, по
волята на РОДИТЕЛИТЕ МИ. След
като завърших бакалавърската си
степен „туризъм“ , съдбата ми
поднесе работно място като учител по
туристически предмети и … вече
никой не можеше да ме спре да се
развивам там, където искам. След
това завърших и педагогика, година
по-късно квалификация „Английски
език“ и знаете ли..? Сега родителите
ми са мноооогооо доволни, че съм
учителка.
Какво е за Вас един ден в
училище?
Училището е мястото, където
се чувствам щастлива. Всеки ден е
различен и това ми харесва.

Не бих искала да споделям
недостатъците си, а за
предимствата…нека кажат хората
около мен.
Работата на учителя не се
състои само във взетите учебни
часове за деня. Нужна е подготовка за
часа – ресурси за поднасяне на
темата, методи за преподаване,
средства за онагледяване,
допълнителна работа за по-бързо
работещите ученици, изготвяне и
проверка на тестове и т.н. Учителят
не пести време и трябва да има
желание да се раздава в учебната
дейност. На тези, които искат да
станат учители, ще кажа, че трябва да
са сигурни, че искат да се занимават с
деца и това е професията, в която
човек остава завинаги млад /ако иска/.

Бихте ли разказали за някой
забавен случай от Вашата
практика?
Ученическите бисери са
безброй. Всеки ден има по нещо
забавно, но ако Ви споделя, някой от
тях ще се разпознаят и може да се
обидят.

Една година посрещах
зрелостници на серенада вкъщи.
Докато ги приветствах в коридора,
тези, които вече бяха влезли и се
настанили в хола , запалили по една
цигара /уточнявам, че в дома ми
нямаме пушачи и съответно имам
само един пепелник за гости/.
Кое е най-важното качество,
Докато посрещнах последната
което трябва да притежава един
ученичка от всичките 24, момчета
учител?
вече бяха намерили тенджери и
Най-важното?! Може би
прибори за хранене с които се
ТЪРПЕНИЕ. Търпението е
изявяваха в ролята на барабанисти
качеството, което е най-нужно, за да
и бясно удряха по тях в ритъма на
изслушаш ученик, за да го поправиш
кючек, който си бяха изтеглили на
при грешка и да му повториш едно
компютъра ми. На следващия ден по
нещо толкова пъти, колкото е
новините съобщиха, че е
необходимо.
регистрирано земетресение в
Какво Ви дава и какво Ви
България и съседите се шегуваха, че
взема учителската професия?
епицентърът е бил на нашата улица

След като преминах през едно
предизвикателство в живота си,
Какво ще кажете на ученици,
осъзнах, че учителската професия,
които искат да вървят по
нищо не ми взема. А какво ми дава?
стъпките Ви и да станат
Вероятно, всичко от което имам
учители?
нужда.

Пола - 10 в

МИРА - РИНГ, РЪКАВИЦИ, БОКС
Едно момиче в света на мъжките спортове
Мира Христианова Григорова е ученичка в 10
клас на ПГПЧЕ ”Алеко Константинов”, град Правец.
Тя, нейните постижения и успехи опровергават
много хора, според които боксът не е за момичета.
От с. Разлив е, като за кратко живее в София,
поради напредъка си в бокса. През последната една
година тя успява да се пребори за три златни медала
в своята категория, побеждавайки
не малко
съпернички. Човекът, “виновен” за успеха и славата
на Мира, е нейният треньор, Пейчо Багдатов, който
е не само треньор, но и приятел.
Запознайте се с нейната история от първо
лице!

Защо реши да се занимаваш точно с
този вид спорт ? Не смяташ ли, че би могла
да се насочиш към не толкова силов спорт?
- Реших да се занимавам точно с този
спорт,защото лично аз не харесвам нежните неща.
Не мога да си се представя да тренирам волейбол
или баскетбол. Боксът много ми допада, той е
един от най-хубавите спортове за мен!
Кога разбра, че истински харесваш това
което правиш и как всъщност го почувства ?
- Всичко стана, когато стъпих за първи път на
ринга, а по-късно - когато ми окачиха златния
медал. Всичко беше уникално и чувството е
неописуемо, както и емоцията да се завърна
отново на ринга, още по-силна и можеща.

Имаш ли желание да превърнеш тази
своя страст в начин на живот?
- Засега нямам такова желание, поради
причината, че боксът не е за цял живот. Това е
нещо променливо и несигурно. Как да съм сигурна,
че при поредното състезание няма да получа
контузия, която да ми коства много или всичко? А и
има по-важни неща от спорта. Старая се да не
гледам на него като една единствена цел в живота
ми. Семейството, приятелите са много важни и
заради тях съм на ринга, и заради тях
продължавам да се качвам на това „свещено”
място, защото знам, че всички те ме подкрепят
безусловно.

Виктория - 11 г
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***
My soul is doomed.
The demon inside me is growing
stronger.
I can see him,
I can feel him.
I can see his sharp teeth and red
eyes,
I can feel him laughing at me
every time I fail.
The empty room.
Its walls are getting dark and dirty.
But it is my place.
I AM locked in there,
I cannot escape.
I can feel it shaking.
Can it bury me alive?
But what if so?
I will sit there,
I will be calm,
I will wait patiently
until it consumes me all.
Because I cannot escape.
I am trapped inside myself.
Софи

Патриша - 11 г

Патриша - 11 г

***
Когато ме мачкат
аз ще се смея.
Когато стените силно ме
притискат
аз ще се смея.
Когато съм изгубена
аз ще се смея.
Когато всички врати са залостени
аз ще се смея.
Когато падам и не мога да стана
аз ще се смея.
Когато забивам ножа в сърцето си
аз ще смея.
Когато идваш на моя гроб искам
ТИ да чуваш как се смея.
Защото тогава
комедията става трагедия.
Софи

Гимназето
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Харуки
Мураками
„Сърцата на хората са
като дълбоки кладенци.
Никой не знае какво има на
дъното им. Можеш само да
предполагаш по това, което
от време на време излиза на
повърхността.“
Харуки Мураками е роден в Киото,
Япония, през 1949 година. И двамата
му родители са преподавали японска
литература. Но западният му стил на
писане се дължи на по-силното му
влечение към американската
литература и поп културата, която
сам той признава, че му е открила
прозорец към света. Той учи
театрално изкуство в Токио. Но, за да
се издържа, работи в магазин за
плочи, а след завършването си
отваря джаз бар. За да открие
американската литература за
японската култура той превежда
Чандлър, Фицджералд и други големи
американски писатели. Мураками е
признат от световната литературна
критика за един от най-добрите
съвременни японски автори.

Книгата, която ще ви представя и която силно
препоръчвам, се нарича „След мръкване“, а нейният автор е
Харуки Мураками. Още заглавието подсказва, че действието
ще се развива през нощта, след мръкване. А за да бъдем още
по-точни, всичко започва в 11:56 вечерта и приключва в 6:52
сутринта. Е, какво ли може да стане в толкова кратък период
от време, за да се напише цяла книга? Всъщност много
повече, от колкото предполагате. Замисляли ли сте се защо
нощта винаги се асоциира с нещо тайнствено и мистериозно?
Аз лично вярвам, че това изобщо не е някаква случайност.
Ще се постарая да ви предам част от съдържанието на
книгата без много спойлери и без да ви лишавам от
удоволствието да я прочетете сами. Според мен главната
героиня е просто една случайно избрана скитаща се душа.
Тази душа можеше и да е всеки от нас. Но както аз и ти, така
и тази героиня има своята история и своите тайни. Например
виждайки я в някое заведение, сядаш до нея, защото
останалите места са заети. Тя не отделя поглед от книгата си
и ти си мислиш, че може би е просто интровертна личност. А
може би най-после е получила своят миг спокойствие. Но ти
се престрашаваш и започваш разговор с нея. Тогава
разбираш какви тайни би могла да крие нощта, след като
дръпнеш завесите й.
Няма как да не спомена, че това беше една от найстранните книги, които съм чела досега и бях изумена от
стила й. Няма да усетите емоциите на автора, няма да четете
дълги картинни описания и прочие. Изреченията са кратки и
лаконични. Той просто съвсем спокойно и непукистично ще
ви информира за това, което се случва докато четете. Защото
така вие сами решавате дадената случка как ще ви накара
да се почувствате. Но именно и въпреки тази лаконичност,
това беше първата книга, която до такава степен ми внуши
ужас, че се наложи за момент да я затворя и да си поема дъх.
Но... нека това не ви отказва да я прочетете. Това беше
просто моето въображение. Вашето може пък да ви накара
да се разплачете или засмеете. Ето още една причина поради
която непременно трябва да прочетете тази книга.

Соня - 12 г
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Коледа е...
... и време за нашето кулинарно предложение, свързано с празника.
Подготвиха го Мариела и Ива от 11 е
Ябълков щрудел с орехи
Необходими продукти:
1 пакет фини кори за баница
2 големи ябълки (300 г)
50-80 г орехови ядки
4-5 с. л. захар
2 с. л. галета
1/2 ч. л. канела
масло за намазване
Ябълките се настъргват на ренде, поръсват се
с едро смлените ядки, захарта, галетата и канелата и
се разбъркват добре.
Повърхността на най-горната от готовите
кори се намазва обилно с разтопено масло. Кората се
прегъва и задната й част се маже отново с масло.
Манипулацията се повтаря, докато се напластят 3 или
4 листа.
Слага се от приготвената плънка, завива се
руло и краищата му се притискат, за да се запечатат.
Готовите рула се прехвърлят в намаслена тава. По
повърхността на рулата се правят малки разрези, за да
могат да "дишат".
Щруделът се пече във фурна при температура
200 градуса до зачервяване, след което се поръсва с
пудра захар и се сервира.

По пътя на реформите (отново)
През тази учебна година
ученическият съвет възобнови
дейността си и както винаги всячески
се стреми да подпомогне
подобряването на училищната среда.
Съставът на съвета се определя, като
от всеки клас се излъчи поне един
представител, който да присъства на
ежеседмичните срещи и да взема
участие по въпроси, касаещи
образователния процес и
пребиваването в училище. Но освен
това право на членство има всеки
ученик, посещаващ гимназията.
Оглавяващи Училищния съвет са:

председател, заместник-председател
и секретар.

наличието на автобус в даденото
време.

Последните проблеми,
поставени пред училищните
отговорници са съответно:

-Понижаването на цените в
училищната лавка.

-Искането за училищни
автобуси след 6-я час : Настоящият
приоритет е да се осигурят автобуси,
които да пътуват по маршрута Правец
- Ботевград от 13:40, за което са
необходими определен брой карти за
пътуване. Единствената опция на
Съвета е да осигури нужния брой
карти и по този начин да гарантира

Съветът е винаги отворен за
запитвания от страна както на
учениците, така и на учителите и цели
да се даде публичност при изявяване
интересите на учениците. Събранията
се провеждат всеки вторник по време
или след часа на класа.

Тереза - 11 г
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КОЛЕДЕН ТЕСТ
1. Какво бихте променили в себе си през Новата година
А). Отношението към приятелите си
Б). Успеха в училище
В). Външния си вид
Г). Нищо
2. За каква кауза бихте се борили?
А). В помощ на болни хора
Б). Да реализирате мечтите си.
В). За справедливост в отношенията между хората
Г). Да помагате на бездомни животни

Преобладаващи отговори А) –
Ако се постараете и потрудите,
Новата година ще е удовлетворителна
и успешна за Вас.
Преобладаващи отговори Б) –
През Новата година ще насочите
усилията си към собственото си
усъвършенстване и ще преследвате
целите си.
Преобладаващи отговори В) –
Общуване с хората – това е, което ще
характеризира 2018 за Вас.

3. Какво най-много искате през 2018г.?
А). Да научите повече за света
Б). Късмет и успех във всичко
В). Искрено приятелство
Г). Нова любов
4. Коя дата е най-важна за вас?
А). Датата, на която сте се запознали със своя приятел/ка
Б). Вашата рожденна дата
В). 3 Март
Г). Коледа

Преобладаващи отговори Г) –
Мечтаете за големи промени, за нещо
ново. 2018 ще ви донесе много
радостни моменти.

5. С какъв цвят свързвате Коледа?
А). Син
Б). Червен
В). Зелен
Г). Черен
Дете на програмист пита баща си:
-Тоя Дядо Коледа как побира в чувала си толкова подаръци?
- С WinZip, тате.
Иванчо казва на баща си:
- Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето...
- Но, защо? Вече не искаш ли влакче ?
- Не тате, искам. Но намерих вече едно в шкафа ти.
Продавам елха. Моля, обадете се след 19 Януари!
В живота на мъжа има три периода:
1. Когато вярва в Дядо Коледа.
2. Не вярва в Дядо Коледа.
3. Той е Дядо Коледа.
- Какво ти донесе Дядо Коледа ?
- Ами, разболях се от грип.
- Значи не те е посетил Дядо Коледа, а Дядо Мраз...
Когато бях на 7 видях как Дядо Коледа се преоблича като
тате в спалнята. От тогава не вярвам в тате...

Цвети - 11 б

Гимназето

12

Брой 1 / Декември 2017

Съставете кръстословицата с помощта на
написаните по-долу думи. За Ваше улеснение
сме запазили първата буква на всяка дума.

Какъв би бил подходящият коледен подарък за Вас според зодията Ви? ...
КОЗИРОГ- Хубава книга. Вие сте интелигентни и
винаги се наслаждавате на доброто четиво.
ВОДОЛЕЙ - Пухкаво одеяло - Вие обичате
почивката.
РИБИ - Марков часовник. Перфектна комбинация
между стил и практичност.
ОВЕН - Билети за концерт. Вие обичате музиката.

РАК – Екскурзия. Обичате да пътувате.
ЛЪВ - Кола. Добрата репутация е важна за вас.
ДЕВА - Карта за йога. Имате нужда от
спокойствие и хармония в живота си
ВЕЗНИ – Нови дрехи. Обичате модата. Това е
вашата страст.

ТЕЛЕЦ - Дизайнерска чанта. Вие сте почитатели
на качеството.

СКОРПИОН – Нови очила. Винаги се стремите да
изглеждате стилно.

БЛИЗНАЦИ - Пари в брой. Обичате сами да
избирате.

СТРЕЛЕЦ - Колело. Вие сте активни и обичате
приключенията.

Цвети - 11 б

Весели празници на всички учители и ученици пожелават:
Яна и Соня - 12 г
Мариела и Ива - 11 е; Цвети , Йоанна - 11 б
Алекс, Габриела - 11 в; Виктория, Тереза и Патриша - 11 г
Вилияна и Пола - 10 в
Радостина - 9 в
Благодарности на г-жа Мария Христова за помощта
Т. Йонова

