Брой 3

2017/2018 учебна година

Март

2018 год.

В броя четете:
Лазаровден, Цветница, Великден
Стр. 2 - 3

Аз обичам България—есета
Стр. 4—6

Сцена ПГПЧЕ—
”Криворазбраната
цивилизация”
Стр. 7

Из коридорите на ПГПЧЕ:
Открит урок по химия
Училище за лидери
“Браво” на наши ученици
За скуката
Стр. 8—10

Вдъхновение
Стр. 11

Пролет...
Дори мизантропи като мен я обичат. Всичко
наоколо сякаш си поема глътка нов, свеж въздух. Не само
мечките се събуждат от зимния си сън, но сякаш и хората
започват да изглеждат по-живи и по-бодри. През пролетта
не може да ти е скучно, защото всичко наоколо е толкова
цветно и различно. Поглеждаш наляво и виждаш белите
цветове на току-що цъфналата ябълка. Поглеждаш
надясно и помирисваш розовите цветчета на прасковата.
Великденските яйца греят с още по-пъстри и наситени
багри.
Цветна даже е суетата, която се е настанила удобно в
класните стаи на дванадесетите класове – цветът на
роклята за бала дали е достатъчно наситен, за да си
подхожда с обувките или черната чанта дали е в същия
нюанс като очната линия. Ех, ще ми се всички главоболия
в живота ми да бяха от такова естество.
Но... пролетта задължително е позитивна, смела,
малко безразсъдна, млада и усмихната.
Усмихни се и ти!
Соня - 12 г

Време за култура 230 г. от рождението на
Дж. Г. Байрон
Стр. 12
Снимки: Г-жа Ив. Димова
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И пак е пролет...
И отново идват най-цветните и слънчеви празници в годината.
Посрещнете ги с настроение и усмивки!
Лазаровден:

Връбница (Цветница):

В празничния
календар той има
подвижна дата. На
т о з и
д е н
православната
църква отбелязва
възкресението на
Лазар.
Сп о р е д
легендата,
Лазар
бил тежко болен и
Исус, научавайки
за това, веднага
поема към него.
Пристигайки
в
града, на Исус му е съобщено, че Лазар е
починал, при което Месията изрича слова, чрез
които станало чудо - Лазар възкръснал.
Година по-късно църквата отделила
специален ден, който е въплъщение на това, че
душата продължава да съществува и след
смъртта. Заема винаги съботата една седмица
преди Великден. На този ден лазарките,
разделени на групички от 6-7 момичета,
облечени с най-хубавите си дрехи, от сутринта

Цветница се
празнува в неделя,
след Лазаровден.
Посветен е на
тържественото
посрещане на Исус
Христос в
Йерусалим с
маслинови и
лаврови клонки.
След
богослужението
християните
отнасят осветените
върбови клонки в домовете си за здраве и
предпазване от болести и зло. Вярва се, че
осветената върба има предпазна и
възпроизвеждаща сила, затова тя се запазва
цяла година пред домашната икона.
Сутринта над портите на всяка къща се
закичват венчета от върбови клонки, които
предпазват от зло и от неплодородие.
Лазарувалите предишния ден моми се събират
на реката, като всяка носи свое венче и

започват да обикалят селото.
В различни
варианти на празника в групата се среща
кукла, облечена в женски дрехи, но наречена
"Лазар". Момичeтата пеят песни и играят хора,
вървеейки от къща на къща. Що се отнася до
обредния танц -буенец, той се изпълнява само
от момите, на които им предстои женитба.

омесения предварително обреден хляб (кукла)
и изпълняват обичая "кумичене". Венчетата и
парчета от хляба се нареждат на дъсчица и се
пускат по течението. Момата, чието венче
излезе най-напред, се избира за "кумица" и до
Великден се ползва с особено уважение.

Изабел - 10 в
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Великденпразникът на празниците!
На Великден чукането
с
яйца
е
с имв о л
на
счупването на портите на Ада
и победата на живота над
смъртта. Това е сблъсъкът на
различните
светове
и
триумфа на доброто над
злото.

Великден е най-големият пролетен християнски
празник, който се чества през периода от 4.IV. До 8.V.
Последната седмица от земния живот на Исус
Христос се нарича “Велика” или “Страстна седмица”, т.е.
Седмица на страданията. Според православния календар
тази седмица завършва с Великден. Първите три дни понеделник, вторник и сряда, са определени за
почистването на къщата, двора и стопонските постройки.
На тази рутинна хигиена се придава
очистващ,
продуциращ характер-прави се за здраве. Най- строго
почитан е Великият четвъртък. Той е денят, на който се
спазва строга забрана за работа също така това е и денят,
който е отреден е за обредното боядисване на яйцата, като
първите винаги са червени. Боядисването на яйцата се
прави от най-възрастната жена в семейството, като старо
изискване е първото яйце да е в червена боя, с което се
натъркват бузките на децата за здраве. Яйцето се поставя
пред иконата до следващия Велик четвъртък. Велики
петък, наричан още разпети, е деня, в който е бил разпнат
Исус Христос, не се върши никаква работа, защото се
смята, че ако хората не спазват тази повеля, ще бъдат
сполетяни от нещастие. Народните обичаи повеляват в този
ден да се мине под маса в църквата, като така човек
символично се пречиства от своите грехове. На Велика
събота се месят обредни и великденски хлябове. Те се
разделят на три групи - за празничната трапеза, за кума и
други роднини, за лазарките. Хлябовете се месят с нов
квас, по форма са най-различни. Типичен елемент за тях са
яйцата, бели или червени, кръстовидно разположени,
толкова, колкото са членовете на семейството.

Победителят
от
традиционното чукане с яйца
ще бъде здрав и щастлив през
цялата година. Млади и стари
спазват тази хубава традиция
на
всеки
Великден,
отправяйки поздрав „Христос
Воскресе”, а отговорът трябва
да е „Воистина Воскресе”. За
великденските празници
всяка къща е почистена,
украсена, хората се обличат с
нови дрехи – символ на новия
живот през пролетта и
възкресението на Христос.

Изабел - 10 в
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В този брой на Гимназето продължаваме темата за свободна България.
За поводите за национална гордост,
за хората, на които дължим признателност.
И за критичния поглед на младите хора към настоящето.
Какво ме кара да се гордея, че съм българин?
В навечерието на един от най-значимите
национални празници – 3ти март, си задавам
въпроса достойна българка ли съм аз. Векове наред
българите успяват да запазят своите ценности,
обичаи, народ, държава. Толкова велики личности
се борят за нашата свобода, дори потъпкани и
наранени, българите събират сили и се издигат
отново като народ. Напоследък все по- малко хора
се замислят за това. Забравяме за жертвите на
патриотите в миналото, забравяме за славната
история и потъпкваме ценностите, тези, найзначимите. На път сме да опропастим всички
постижения и да пренебрегнем един свещен народнашия собствен. И в името на какво? Това ли е
достойното? .. Всичко друго е, но не и достойно!
Един българин, истински горд със своята народност
не би го направил.
В днешно време се оправдаваме с какво ли
не. Държавата била лоша, народът бил глупав...Не,
народът не е глупав и държавата ни е силна, просто
ни е по-лесно да избягаме. Приемаме чуждите
ценности и спазваме чуждите правила, мислейки ги
за по-справедливи и се срамуваме от своите. И
изобщо не се замисляме, че всички проблеми си ги
създаваме сами. Не се нарича достойнство да
загърбиш родината си само, защото не прави
живота ти лесен. Достойно е да останеш, въпреки
трудностите и да се бориш за справянето с тях.
Достойно е да защитаваш народа си, а не да го
обиждаш.

И в този ред на мисли се питам защо ли сме
станали такива недостойни родоотстъпници,
незачитащи никакви ценности и морал. Не би ли
било по- хубаво да следваме примера на предците
си и да се гордеем с това, което сме и което
имаме?! Не би ли било по- добре другите народи да
ни уважават?! Всеки е съгласен, че трябва да се
промени нещо във възгледа на българите. Всеки
българин иска народът му да е ценен, но никой не
предприема инициатива сам. Все чакаме някого да
ни покаже пътя... А ние сами сме отговорни за
представата, която създаваме. Както и за
вътрешната организация на държавата ни и за
всичко, от което българите сме вечно недоволни.
Много гледни точки могат да се извадят и
много проблеми може да се решат. Нужна е волята.
На този светъл празник си пожелавам повече
хора да се замислят. Нека осъзнаем, че не
държавата е виновна, а отношението ни към нея.
Нека покажем, че можем заедно да подобрим
условията на живот и да оправдаем жертвите на
патриотите. Нека да бъдем наистина достойни
българи, зачитащи народното. Нека останем. Нека
не се отказваме от тази вековна свещена държаваБългария. И ще бъдем по- щастливи.. Само ако си
припомним просто да бъдем себе си – да бъдем
Българи!
Мирослава Нинова -11 г

Всички ние още от началното училище знаем и помним имената на руските военачалници, под
чието командване са спечелени най-ценните победи в Руско-турската освободителна война.
Но познаваме ли лицата им?

генерал-майор
Михаил Скобелев

генерал-лейтенант

генерал-лейтенант

генерал-майор

Йосиф Гурко

Фьодор Радецки

Николай Столетов
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Защо се гордея че съм
българин?
Гордея се, защото въпреки
всичките тези проблеми, които има
държавата тя е прекрасна. Доскоро и
аз си мислех, като повечето хора, че
България запада все повече, и че
няма развитие тук. Обмислях да
отида в чужбина след като завърша
и да не се връщам тук. Но като се
замислих, разбрах, че няма покрасиво място от моя роден дом. Тук
имаме една невероятна и красива
природа, с природни феномени и
забележителности, които не могат да
се срещнат никъде другаде по света.
Има план за развитие откъм
всякаква гледна точка, не е както
хората си мислят, че няма какво да
направиш тук и ще работиш цял
живот за някаква „мизерна“ заплата
от 500 лева. Това донякъде е вярно,
но човек има ли желание, ще намери
и начин. Аз съм избрал да остана тук
и да се боря за реализирането на
държавата, защото съм горд, че съм
българин. Аз съм роден тук и съм
израснал и оценявам всичко, което
съм „взел“ от България. Най-лесно е
да избягаш и да отидеш да живееш в
чужбина, но ти там си никой. Не
говориш родния си език, не си роден
там, нямаш семейство и приятели.
България има страхотна история,
ние сме минали през много
трудности, били сме поробени
толкова много години, но сме
издържали на всички трудности и
сме запази ли писмеността,
традициите, но най-важното е, че
сме запазили себе си като българи.
Човек трябва да се замисли преди
да говори, защото е най-лесно да
обвиняваш и да бягаш от държавата,
която ти е дала всичко. Аз съм горд,
че съм българин. И искам да живея,
да работя, да създам семейство и
остана тук. По-прекрасно нещо от
мястото, в което си роден, няма,
няма и да има. Затова всички ние
трябва да сме горди, че сме българи.
Аз съм горд с това и винаги ще се
гордея!
Александър Антонов -11 б

Позиция на Шипка, художник Василий Верешчагин

*******
Това, което аз съм получила като българка може да не е най-доброто, но е било
достатъчно да ме направи човек. Защото Левски ме научи, че не трябва да се отказвам от
целите си, а Вазов ми показа, че майсторството на българското перо не пада по-долу от
европейското. Човек знае, че е истински българин тогава, когато танцува Дунавското хоро с
усмивка на лице, пее химна с ръка на сърце докато сълзи се леят от очите му и гордо
развява трибагреника над главата си. Тогава, когато всички други си тръгват, но ти оставаш,
защото знаеш, че не е безмислено да довършиш това, което е започнато много преди
слънцето да огрее най-добре развитите нации в днешни дни. Неговите лъчи първо са се
спрели върху българския народ.

Зорница Вутева – 11 г
*******
За това дали сме достойни за паметта на загиналите за свободата? Няма точен
отговор. Защото има хора, които пазят, почитат и обичат родината си, пазят нейните
културни паметници, пазят своята природа. Но има хора, които унищожават нашата родина,
казват колко е неприятна за живеене и бягат в чужбина. Но това не е така. Нашата родина е
уникална и ние сами трябва да я пазим и да си я направим такава, че да ни е добре да
живеем в нея.

Деница Няголова – 10 е

********
Но те (борците за свобода) успяват главно защото са имали вяра и не са се предали
нито за секунда. Те са се борили не за пари или имоти, а за Освобождението на България, на
техните деца, жени, майки и бащи. Защото те са искали едно по-добро бъдеще за своето
поколение и за обичната родина. Сега България не е това място, които е била преди. Няма
ги тези добри хора, които са ни освободили. Ако можеха да видят какво се случва сега с
България, биха се замислили дали си е заслужавала тяхната жертва. ... Дано един ден се
върнат старите времена, в които не парите и материалните богатства са най-важното.
Искрено се надявам един ден нещата да се променят и всички да станем по-добри хора,
дори и аз.

Мартин Мандалски – 12 б

*******
Според мен, ако ние самите не си създадем благоприятна среда и продължаваме да
емигрираме в чужбина, България я грози тежка съдба. Но за щастие много млади българи се
завръщат у дома и работят тук, защото по-хубаво нещо от родината няма.

Калоян Кирилов – 10 в

*******
Да, ние имаме славно минало, но ще имаме и такова бъдеще. Уморена съм, макар
само на седемнадесет, от хора, които крадат и хвърлят прах в очите на хиляди българи.
Може и да звучи смешно от позицията на една тийнейджърка, но това е моето мнение и
моите мисли.

Елена Вълкова – 11 а

*******
Въпросите са много и до един важни, но днес аз съм благодарна. Благодарна и горда
да се наричам българка. И нито едно управление няма да ме накара да напусна страната си.
Нито един министър няма да ме изгони с празните си думи и обещания. Аз ще остана тук. В
България, защото навсякъде другаде съм чужда, само в България – у дома.

Цветослава Димитрова – 11 а
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Какво ме кара да се гордея, че съм българин?
Какво е България за нейния народ? Как я
приема? Дали я смята за една родина, държава с
докосваща сърцето история, природа и традиции,
или просто за място, където да се живее и
съществува?
В днешно време малко българи оценяват
стойността на своята родина, малко българи знаят
историята й, малко българи изобщо си дават сметка
колко усилия и жертви са положили българските
герои, за да бъде нашата страна свободна.
България не е просто една територия с граници и
управляващи. България е нашата майка, нашият
извор на живот и сила!
Когато се разхождам в центъра на родния ми
град и видя паметниците на български
революционери и герои, нещо в мен трепва.
Побиват ме тръпки и се разчувствам. В главата ми
излизат мисли и представи за онези битки и
сражения, за онези хора, които всяка вечер са си
лягали с мисълта, че утрешният ден може да им е
последен, за онези хора, които са давали мило и
драго за родината си, за жените, останали вдовици

и за децата, останали сираци. За мен всички те са
герои! Когато навляза навътре в гората, когато
изкача върха на някоя планина, когато погледна
през очите на една горда българка, аз виждам
красотата на нашата родина. Виждам как в
далечината се белеят малките селца и градчета,
които са просъществували по време на онези
трудни години, благодарение на упоритостта на
българския народ и на хората, които са вдигнали
духа им и са ги мотивирали да се борят за своята
страна, за своята свобода. Радвам се, че
традициите ни продължават да се спазват до ден
днешен, радвам се, че има хора, на които България
не им е безразлична, радвам се, че все още има
хора, които мислят като мен!
И ако някой пита - да, горда съм, че съм
българка! Горда съм, че съм родена именно в
България. Искам и ще разказвам всичко, което знам
за нашите герои на моите деца някой ден!
Българка да се наричам, първа радост е за
мене!
Тияна Дикова - 12 a

Пред атака. Плевен 1877 г. Художник Василий Верешчагин

Защо се гордея, че съм българин?
България – една малка страна с огромна
история. Една държава появила се още преди 1300
години. Държава, преминала през много битки,
много трудности и видяла много смърт на хора,
които са живеели в нея. Пролята кръв, за да я има и
днес. Държава, която дори след 500 – годишно
робство се вдига и се освобождава. Страна, която
има безброй празници и хора, които ги честват.
България няма лесна история. Тя среща много
предатели и хора, които не са били достатъчно
силни и смели да се изправят и да кажат, че са
българи. Хора, които предават своите от страх. Горд
съм, че съм българин, защото моята страна не
свежда глава цели 5 века под турско робство и не се
предава. Преминава през всичко, за да се освободи.
За тази свобода хиляди проливат кръвта си и дават
живота си за честта на родината. Горд съм с

подвизите и успехите на Ботев, Левски, Бенковски и
Захари Стоянов. Гордея се и с хората, които не са
успели, но са се опитали да направят промяна.
Моята страна има прекрасна природа. Големи и
красиви планини с високи върхове, видели много
битки и боеве. Огромни поля, плодородни земи и
хубаво Черноморие. Харесват ми и малките селца
скътани в Родопите и Стара планина, където живеят
наистина малко на брой хора, но много обичливи и
дружелюбни. България е рай – така се пее дори в
химна ни. Обичам страната си, както и народа й.
Дружелюбен, гостоприемен и толерантен народ към
всички хора, независимо от произхода им, вярата,
езикът или цветът на кожата. Горд съм, че съм част
от един надарен народ!
Емил Цековски – 12 б
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На 20.03. в нашата гимназия за
пореден път се състоя истински празник,
а именно представянето на
„Криворазбраната цивилизация” на Добри
Войников от клуб „Сцената е наша”,
ръководен от г-жа Нели Тенева. Като
абитуриентка мога да кажа, че концертите
и програмите, които се организират в
училище, винаги ми носят найпрекрасните емоции и ще ми липсват
безкрайно много. Благодаря на всички
учители и ученици, че успяват винаги да
внесат празнично настроение и да ни
разсмеят до сълзи, дори в делничен ден
като този.
Г-жа Тенева и участниците в
клуба подготвят пиеса за трети пореден
път, с която отбелязват Деня на
франкофонията. След миналогодишното
представление всички имахме високи
очаквания, които бяха напълно
оправдани; не само, защото актьорите
влязоха чудесно в образ и доказаха
отново колко са талантливи, но и защото
пролича колко много старание и
ентусиазъм са вложили в подготовката.
Дребните импровизации само добавиха
допълнителен чар към цялостното
преживяване. Истинският талант е да
можеш да разсмееш публиката, а нашите
съученици се справиха с тази задача
успешно. Пресъздадоха духа на
творбата, впечатлиха с “дансове” и
умения по “францужки” и най-вече ни
накараха да се гордеем, че учим в това
училище. Благодарим на Диляна, Ивеа,
Георги (12 Г), Маги (12 В), Цветин (12 А),
Тихомир, Зорница, Димитър (11 Г),
Миладин, Ивалина (11 В), Нелина (10 А) и
Вилияна (10 В) за позитивизма и доброто
настроение, както и на г-жа Нели Тенева
за креативността и стремежа й да дава
възможност за изява на учениците.

Яна - 12 г

7
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С К У К А Т А
Скоро попитах момиче от
нашето училище, по лицето на
което се четеше явно отегчение,
как се чувства. Отговорът беше:
“Скучно ми е”. И така набързо
изникна идеята да направим
анкета за това колко интересно е
в училище и кои са причините
учениците да проявяват липса на
ангажираност към часове, учебен
материал, ежедневие. Попитахме
и неколцина учители какво мислят
по въпроса.
Отговорите не бяха
изненадващи. Тук ще ви предложим
изводите от анкетата, която
направихме с тридесет ученика.
Но явлението е всеобхватно,
върху него отдавна вече работят
психолози и различни институции.
Причините - комплексни.
Технологиите и огромното им
влияние в живота на децата, все
по-открояващата се загуба на
социални умения, липсата на
навици за системен и упорит труд
- това са част от причините,
които създават празнота и скука
в ежедневието.
Удовлетворението от добре
свършена работа е заменено в
много случаи от желанието за
забавление. Децата искат да се
забавляват. Тук и сега. Е, поне
повечето от тях...
Но вижте...

Въпросите:
1. Според теб какво е скука?
2. Колко често ти е скучно в
училище? Каква е причината за
това?
3. С какво асоциираш скуката?
4. Има ли учители и часове,
които те отегчават?
5. Как се спревяш със скуката?
Какво би предложил /а, за да ви
бъде интересно в училище?
Според всички наши съученици скуката - това са моментите, в
които няма нищо интересно за правене. (Един интересен отговор скуката е всичко, което ме приспива). Чувстват се отегчени, а в
някои случаи зле или сънливи. На повечето (с малки изключения) не
им е забавно в училище по различни причини - уморени са,
учителите са строги, повторение на вече изучаван материал,
безинтересен начин на преподаване, зависимост от настроение.
На третия въпрос почти всички отговарят, че асоциират
скуката с определени часове и преподаватели, а един от
анкетираните - с бездействие.
От отговора на третия въпрос идва логично и отговора на
следващия - почти всички са отегчени от определени
преподаватели и часове. За приятна изненада на този въпрос има
и няколко “НЕ”.
Интересни и разнообразни са отговорите на последния
въпрос - има предложения освен учене да има и други занимания,
да се гледат филми, да се рисува, да се слуша музика, да има и
практически упражнения, екскурзии, повече движение, да могат да
се занимават с телефоните си...
И най-важното - скъпи учители, ние, учениците, бихме желали
когато е възможно да намерите начин да преподавате урока по поинтересен начин.

Михаела и Александра - 9 в

Т.Й.

И въпросите към учителите:
1.Какво правите, за да не са скучни
часовете Ви?
2.Какво е правил Вашият любим
учител, за да разнообрази часовете
си?
3.Скучаете ли в ежедневието си или
то винаги е забързано и
организирано?
4.Как приемате скуката - като
приятно време за почивка или
досадно губене на време?
Въпросите на учителите зададе:

Пола - 10 в

Г-жа Ив. Димова
1. Опитвам се да „вляза „ в главите на учениците си и да разбера защо
им е скучно Старая се да привлека и задържа вниманието им, като ги
включвам в учебния процес. Провокирам ги да мислят, да изразяват
мнение по темите, които разглеждаме , да стигнат сами до граматическото
правило. Да пробват, да бъдат активни участници, а не пасивни слушатели.
Тогава времето минава бързо и неусетно и резултатът е по –добър.
2. Спомням си, моята учителка по немски език ни пускаше по време на
писмени работи класическа музика. Много добре ни се отразяваше. Опитах
и аз, но не се получи. Имаше точно обратния ефект. Но по мое
времеученето беше труд, а не забавление и ние си давахме сметка за
това . Повтаряхме до втръсване еднотипни упражнения, за да се
автоматизира граматиката. Такава беше методиката на преподаване.
Сигурно ни е било скучно, но сме внимавали в час, дори и само от
уважение към учителя.
3. Не скучая, винаги мога да намеря с какво да се занимавам и не
разбирам хората, които скучаят. За мен това са хора, които са загубили
любопитството си към живота. Може нищо да не правиш и пак да не
скучаеш, защото си зает с мислите си.
4. Скуката е приятно време , което посвещавам на себе си.

Продължава на стр. 9
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Браво, Поли!
На 26 март 2018 г.
български ученици, сред които и
Пола Димитрова от 10 в клас,
участваха в първия международен
майсторски клас на ЦЕРН в
България. Събитието се
организира съвместно с ЦЕРН от
Физическия факултет на

Софийския университет и
Института за ядрени изследвания
и ядрена енергетика на Българска
академия на науките, и с
подкрепата на проект OSOS. Ето
какво сподели Пола за
преживяването си:

успяхме за един ден активно да
преживеем и разберем как и какво
изследват физиците на елементарните
частици. В първия майсторски клас на
ЦЕРН в България извършихме
измервания по данни на експеримента
CMS. След уводни лекции по тeoрия на
елементарните частици, описание на
детектора на CMS и обяснения за
методиката на изследванията,
направихме сами оценката на данните от
експеримента CMS на големия адронен
ускорител на частици LHC в CERN,
Женева.
На 26 март 2018 г. български
Всички ние бяхме впечатлени от
ученици, сред които и Пола Димитрова от невероятната лекция, която изнесе проф.
10 в клас, участваха в първия
Леандер Литов и от възможността сами
международен майсторски клас на ЦЕРН да допринесем за развитието на науката.
в България. Събитието се организира
След обяд се разделихме по двойки и
съвместно с ЦЕРН от Физическия
всяка двойка трябваше да отчете
факултет на Софийския университет и
получените резултати от сблъсъка на два
Института за ядрени изследвания и
протона. Аз и още едно момиче бяхме
ядрена енергетика на Българска
щастливките, които още от втория път,
академия на науките, и с подкрепата на
получихме Хигс бозон, открит само преди
проект OSOS. Ето какво сподели Пола за няколко месеца. Лекторите казаха, че ако
преживяването си:
сме го открили малко по- рано, ние сме
Участвайки в събитието, ние
щели да вземем Нобеловата награда.

В края на деня обсъдихме
получените резултати на
видеоконференция с учени от ЦЕРН и с
други международни участници, както в
истинска научна колаборация.
Това обучение ме доближи до
мечтите ми да работя в сферата на
науката и също като учените от ЦЕРН да
правя големи открития и да помагам чрез
тях на света. Получих отговори на много
мои въпроси, но и възникнаха нови,
отговорите на които ще търся занапред.

Продължение от стр. 8

Г-жа В. Нинова

Г-жа Ст. Димитрова
1. Аз не се боря със скуката. В здравословни дози тя е полезнакара те да мислиш. Но винаги се старая да ангажирам учениците си
през целия час, така че да нямат време да скучаят.
2. Имала съм много любими учители в училище. По- скоро мога
да се сетя за 2 или 3, които не съм харесвала. Атмосферата в
класната стая тогава беше съвсем различна- ние искахме да учим и не
пестяхме усилия. Освен това имаше наистина строги наказания за
нарушаване на дисциплината, а и много уважавахме нашите учители.
3. Не, аз никога не скучая, защото просто няма такива моменти, в
които умът ми да не е ангажиран. Още повече, че около мен винаги
има хора, които харесвам и обичам да бъда с тях- ученици, колеги,
семейство.
4. Разбира се, че скуката е досадна и неприятна. Почивката е
лукс и винаги се стремя да я запълвам с интересни занимания. Има
толкова много неща, за които мечтая да имам време. Според мен ако
човек скучае, това означава, че той или тя не се интересува от света
около нас. А той е толкова интересен!

1. Скука за мен означава бездействие. Часовете ми протичат както
смятам, че е редно – актуализация на знанията, предаване на новата
урочна еденица и обобщение. Почти във всеки час има ученик, който
казва нещо забавно, шега или виц и класа си почива за няколко
минути. Уроците, които позволяват да се провеждат беседи и
дискусии, са много интересни – говорим,обсъждаме като през това
време са позволени шеги и закачки в рамките на нормалното и
приличното.
2. Когато съм учила нямаше иновативни методи и интерактивни
средства. Сега има най – различни такива. Някога се използваха само
табла и други нагледни средства. Играеха се игри, работехме по групи
и участвахме в състезания между класовете или помежду си.
3. О, не, в никакъв случай не скучая. Моето ежедневие е доста
забързано и организирано. Имам много ангажименти, свързани с
работата ми, след това в къщи със семейството и не на последно
място, гледам да намеря и време за себе си, дори и един час само.
4. Аз не скучая, нямам време за това. Всяка свободна минута
използвам за себе си. Но ако имаше скука в моя живот, може би бих я
приела за досадно губене на време. Приятното прекарване - било то с
приятели, с книга или пред телевизора, не е скука, а почивка.
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УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИДЕРИ
Какво знаем за PR?
Училище за лидери активно
продължава своята инициатива за
професионално ориентиране и
подпомагане на учениците да развият
своите лидерски качества. Главният
координатор на клуба, Дарина Стоянова,
и този път успя да „хване“ вниманието на
бъдещите лидери, като покани за гостлектор Милена Михайлова, която
безспорно е един от най-видните
специалисти в областта на връзки с
обществеността (или модерно казано PR)
в България, а освен това е бивш
възпитаник ЕСПУ „Васил Левски“ с

Браво,
Вили!

преподаване на английски език – град
Правец (днес ПГПЧЕ „Алеко
Константинов“).
Срещата, проведена на
22.03.2018г. и озаглавена „5 неща, които
всеки трябва да знае за PR“, имаше за
цел да запознае младите лидери с
основните характеристики на връзките с
обществеността (Public Relations) и да
даде правилна представа за същността
на тази така актуална професия. В своята
лекция г-жа Михайлова подробно обясни
значението на PR, пречупено през
призмата на нейния 25-годишен опит,
като започва от зората на историята и
хронологично проследява най-явните
прояви на пиарство и стига до
обособяването му като професия в наши
дни. Например кой би помислил, че
Мартин Лутер и Чингис хан могат да се
нарекат и пиари – аз лично-не. Според
лектора пиарът е лице, отговарящо за
реномето и имиджа на публични
личности, организации или програми. Г-жа

Михайлова искаше ясно да подчертае
разликата между Пиара и обикновената
реклама. А тя се крие в това, че
рекламата предлага еднопосочна
комуникация, а пиарът се стреми към
взаимодействие между потребител и
предлагащ.
Една такава лекция е наистина
полезна за младите лидери, защото
показва в пълния блясък предимствата и
недостатъците на професия, която става
все по-популярна както в България, така и
в световен мащаб. А възможността, която
Г-жа Стоянова щедро ни предлага, да се
срещнем на живо с представител на тази
професия е изклчително ценна и
необходима.

Тереза - 11 г

Вилияна Григорова от 10 в клас спечели стипендия от посолството на
Федерална република Германия за участието си в конкурс и представен проект
на тема “Свобода на словото”. Тя ще посети град в Бавария за времето от 21
юни до 10 юли и ще има възможност да посещава учебни часове.
Вили е една от дванадесетте спечелили от общо 80 участвали в
конкурса от цяла България. За трета поредна година ученик от ПГПЧЕ печели
този конкурс. Успех!

Открит урок по химия
с г-жа С. Василева

Урокът по химия, който се проведе
на 22 март, беше организиран по повод
Деня на водата, като добавената
информация за елементите калций и
магнезий допълни подобаващо цялата
презентация! Учениците от различни
класове на гимназията се подготвиха на
високо ниво, за да поднесат на публиката
интересна информация колкото се може по
-добре. И се справиха! Емоциите по време
на открития урок бяха от начало прилив на
напрежение сред изявяващите се, но в
последствие смехът заехтя в стаята, а след
него и аплодисментите!
Дано тази презентация е помогнала
на всеки да разбере нуждите от елементи
като калция и магнезия и дано е променила
възгледите на публиката към по-добро!

Виктория - 11 г
Снимки : Радослава - 12 г

Гимназето

Бр. 3 / 2018
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***
Ако се срещнем на тротоара,
когато и двамата без посока вървим,
ще ме погледнеш като непозната,
и с тъжен глас ще се поздравим.
Ако спомен неканен се натрапи,
ако си спомним за отминалото време,
когато бяхме още много млади,
и осъдихме една любов на бреме.
Ако очите ми със сълзи се напълнят,
ако нежно протегна своята ръка,
припомни ми как душите моментът не улавят,
цял живот обречени на самота.
Ако случайно болка те прониже,
ако в миг на слабост желание изпиташ,
за въпроси сили нямам, времето ще се изниже,
когато пак се срещнем ще ме разпиташ.
Ако отново някога ме видиш,
на отсрещния тротоар, забързана и притеснена,
подмини ме, не спирай да ме бавиш,
още помня как боли да бъдеш заменена.

Тереза - 11 г

~~~~~ Мария Е. Иванова 11 a ~~~~~

***
Дворецът на светлата свобода
Се крие в просторна тишина
Стои там облян в светлина
И чака времето да спре.
Тъмнината простира своите тъмни
криле
За да спре вечната светлина
Но тя проправя си път през черните пера
Отивайки всички тъмни петна.
Проблясък в тъмата на нищото
От стотици греещи звезди

Патриша - 11 г

Вятър издъхва корона от прах
Откривайки бял, свещен ореол.

Тихомир Цветанов – 11 г

Гимназето
230 години
от рождението на
Дж. Г. Байрон

Бр. 3 / 2013
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Байрон е роден на 22 Януари 1788г. В Лондон, в семейство на капитан Джон
Байрон и жена му Катрин, по баща Гордън, богата шотландска наследница. Бащата,
наречен Лудия Джак заради своя буен нрав, напуска рано дома си и заминава за
Франция, където умира на 36 години. На същата възраст в Мисолунги ( Гърция), на 19
Април 1824, Великден, смъртта настига и неговият велик син. Лорд Байрон пристига в
Гърция, за да подкрепи гръцкото въстание срещу турските поробители. Сърцето на
поета е погребано в Мисолунги, а балсамираното му тяло е отнесено с кораб до
Острова. Англиканската църква не позволява тленните останки на Байрон да почиват
в Уестминтърското абатство и Байрон е погребан в Хъкнол, недалеч от семейното
имение Нюстед, а надгробната плоча е издигната от неговата сестра Огъста Лий.
Едва през 1995, в деня на Свети Валентин, в т. Нар. “Ъгъл на поетите" в Уестминстър
е поставен скромен камък в памет на поета.
Байрон е роден с невероятна красота, но и с вроден дефект на единия крак,
който е причина да накуцва. За да преодолее физическия си недъг, се занимава с
плуване, като по-късно преплува Хелеспонт (Дарданелите), повтаряйки подвига на
митичния Леандър. На десет-годишна възраст става пер на Англия и наследява
имението Нюстед, където легендата за Робин Худ е още жива. Образованието си
получава в престижно частно училище “ Хароу", а в университета “Кеймбридж" му е
присъдена магистърска степен по изящни изкуства. Животът му е белязан от много
любовни авантюри и пътешествия до Португалия, Испания, Албания, Гърция, Турция
и много други.
“Тези, които умират за велика кауза, никога не се провалят”

1788 - 1824
Животът и творчеството на
Джордж Гордън Ноуъл, Лорд
Байрон, са завинаги свързани с
един от най-славните периоди в
световната литератураанглийския романтизъм.
Байрон бил известен като бохем,
чийто живот преминавал в
екстравагантности, множество
любовни връзки и раздели.
Обвиняван е в кръвосмешение и
хомосексуализъм.
Сред най-популярните му
произведения са:
Странстванията на Чайлд
Харолд".,“Скитнически творби",
излиза когато е едва на 14
години, сборникът “Часове на
леност", който бързо буни
духовете в литературната среда,
както и “Ориенталски приказки",
поемите “ Шийонския затворник"
и “Бело", драмата “Манфред",
драмата в стихове “Каин” и
много други.
Цвети - 11 б

She Walks in Beauty

Тя стъпва в прелест като нощ

George Gordon Byron

Джордж Гордън Байрон

I.
She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

І.
Тя стъпва в прелест, като нощ
с искрящи звездни небеса.
Тъма и блясък – с тиха мощ
изпълват й очи, снага,
смекчени в нежна светлина
тъй неприсъща на деня.

II.
One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express
How pure, how dear their dwelling place.

ІІ.
В добавка сянка, лъч един
изящността ще развалят
от всяка букла, що струи.
Тъй меко се светли ликът,
где мисъл ясна ще разкрий
душевната ѝ чистота.

III.
And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

ІІІ.
И тез очи с извити вежди,
тъй тихи и красноречиви,
с отсенки фини и усмивка ведра
нам доброта показват жива,
душа за мир със всеки щедра,
сърце обичащо, невинно!

Светли празници и приятна ваканция Ви пожелават:
Соня и Яна - 12 г; Пола и Изабел - 10 в; Михаела и Александра - 9 в;
Тереза, Виктория, Патриша и Тихомир - 11 г, Цвети - 11 б, Мария - 11 а
Радослава - 12 г и всички автори на есета;
г-жа Димова
Т. Йонова

