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Випуск 2018!
Мили момичета и момчета, пожелаваме ви щастие! Мечтайте!
Поставяйте си ясни цели и ги преследвайте.
Опитайте се да бъдете търпеливи, смели, толерантни, почтени.
Успехите сами ще дойдат.
Радвайте се на живота! Обичаме ви! На добър път!

12 б

12 а
12 в
12 г

12 е

Гимназето
12-и „a” клас this is it!

И няма връщане назад.
Съвсем скоро за вас ще удари
последният училищен звънец!
Цветята и усмивките трудно
ще прикрият вълнението,
което издайнически ще
наднича в очите ни! Вълнение
от предстоящата раздяла! But
"The Show Must Go On"!
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Колко
плахи
и
неуверени бяхте преди 5
години! Снимките и спомените
мe връщат към тези години. И
тъжни, и весели случки…
Първото докосване до
приятелството, доверието,
разочарованието…Първите
успехи... Първите купони весели и безгрижни! И ето предстои ни раздяла – да, но
само ако вие я пожелаете.
Звучи малко тъжно - това е
край, но и начало на нещо
ново и още по-вълнуващо!
Светът днес е пред
вас – свят за изява, за труд, за
посвещение, за пътуване,
свят за обич. Забравете
подлостта и омразата – те
носят само разочарования и
нещастия! Сега започва един
нов етап от живота ви, който
ще бъде изпълнен с изненади
и предизвикателства. ''It is the
time of great expectations‘‘!
Ще има много прекрасни
мигове, но и много горчивини.
Приемете всяка трудност като
изпитание и се усмихвайте на
всяка загуба. Когато се
колебаете – доверете се на
вътрешния си глас и
следвайте своето разбиране
за красота и щастие, бъдете
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Девиз нямат, но пък
госпожа Радост
Христова ги нарича ,,
“Детска градина No: 5,,.
както и до сега – себе си!
Пожелавам ви много здраве и
бистър ум в предстоящите
изпити! Много късмет в
живота! Пожелавам ви да
бъдете вечно млади,
усмихнати, позитивни,
изпълнени с мечти и сила да
ги постигнете.
Помнете, че “няма
пряк път към мястото,
където искате да отидете”,
затова дерзайте, вярвайте в
себе си и никога не
позволявайте на “онова,
което не сте научили да
пречи на това, което
умеете!”
На добър път и
успешен стар в живота!
Обичам ви и винаги
ще ви нося в сърцето си!

Радост Христова

На въпросите на Гимназето
отговориха Мириана, Николай,
Димана, Василена
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ВАСИЛЕНА
1. Чувствата и преди, и сега определено са смесени - чувства на
тъга и на радост. Радост по преживяното и тъга, че е било и няма да
бъде никога отново.
2. Няма нещо, което да не ми липсва! Ще ми липсва всичко! Но
най-вече емоциите, които изживявахме всеки ден заедно и връзката,
която имаме.
3. Светлина в тунела винаги има, стига човек да иска - ще я
намери. Намеренията ми са да се занимавам с психология и с нейните
безкрайни “измерения” и “разновидности”.
4. Моята класна е един изключително лъчезарен човек. Тя е
учител, отдаден на професията си и обичащ я. Жена, влагаща частица
от себе си във всичко, което прави! Често сме влизали в пререкания с
нея, но се надяваме тя да знае, че винаги ще има място в сърцата ни!
ДИМАНА:
1. Преди пет години, когато прекрачихме прага на ПГПЧЕ, всички
бяхме любопитни и може би малко уплашени за предстоящото. Лично
аз бях притеснена с какви хора ще се сблъскам и дали ще се впиша
сред останалите в класа. Но с времето станахме много близки и се
подкрепяхме един друг. Щастлива съм, че срещнах всички тези хора.
2. Ще прозвучи странно, но най ще ми липсват караниците в класа,
защото нали знаете, хората, които се обичат, се карат най-много. А
определено най-малко ще ми липсва училищният автобус - беше ми
най-големият кошмар.
3. Разбира се, че винаги има светлина в тунела. Надявам се моята
да ме отведе успешно до Техническия университет. Искам да уча
инженерен дизайн.
4. Нашата РАДОСТ през тези пет години, най-лъчезарната класна,
която може някой да има! Научи ме на много и винаги ще имам
безкрайно уважение към нея. Много я ядосвахме, но тя знае, че си я
обичаме. Винаги ще остане в сърцето ми и много ще ми липсва!❤
МИРИАНА
1.Чувствата са много по-различни, определено. Станах по-умерена,
пораснах, научих се на много, намерих истински приятели, и най-вече,
ако преди 5 години съм се чувствала не на място си, то след 5 години
съм на правилното.
2. Всичко ще ми липсва много, няма нещо, което няма да ми липсва.
Нямах търпение да се разделя със всичко там и със всеки, но сега бих
върнала времето от начало!
3. На този въпрос ще съм доста изчерпателна, не знам с какво ще
де занимавам, защото никога не знам какво ми носи утре, но светлина
има определено.
4. Моята класна е страхотен човек, тя имаше през всичките 5
годините нейните “железни” нерви, винаги за мен в моето съзнание ще
остане един усмихнат човек с добро сърце.

НИКОЛАЙ
1.Когато прекрачих прага на училището за първи път, бях малко
уплашен, но и развълнуван. Пет години по-късно чувствата са същи
само че много по-силни.
2.Най-много ще ми липсва класът, в който аз израстнах като
личност. Няма нещо, което няма да ми липсва в училище. Все пак това
са 5 години.
3. Разбира се, че има 'светлина в тунела'. Очаквам да ми се случат
още много неща. Мисля да се занимавам с дентална медицина.
4.Класната е един добър, свеж и всеотдаен човек. Според мен тя
успя да се справи с нас, въпреки че често отрича това.

Цвети и Александрина - 11 б
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Г-жа Петя Вушева

Изминалите години бяха пълни с
различни емоции и преживявания. Имаше и
приятни, и критични моменти. Неизбежни
бяха трудностите и препятствията при
създаване на ритъм на работа.
Скъпи ученици, сега, когато
напускате нашата гимназия, се надявам да
сте станали по-уверени и по-мъдри. Да
поемете пътя на доброто, на истината, на
съзиданието, на творчеството и
непрекъснатата работа за усъвършенстване,
защото само това може да ви доведе до
постигането на вашите цели.
Бъдете истински хора, добри
граждани и големи мечтатели, защото човек
е голям толкова, колкото са големи мечтите
му.
Пожелавам ви успешно
дипломиране
и още по-успешна реализация
Учениците от 12 е клас са палитра
в
живота.
Нека
успехите ви да растат в
от индивидуарности, с характерни за
геометрична
прогресия.
времето и поколението си черти. Търсачи на
На добър час и късмет!
силни усещания, които за мен бяха
предизвикателство.

С обич: Петя Вушева

Аксиния
1. С какви чувства
напускате училище?
- Предимно с тъга ,
ще ми липсва всичко
тук.
2. Смятате ли ,че сте
подготвени за живота
след гимназията?
- Не, никой не знае
какво го очаква
утрешният ден .
Животът е изпълнен с
възходи и падежи ,
най-важното е да сме винаги положително
настроени!
3. Имате ли мечти и с какво са свързани те?
- Разбира се ,че имам. Искам да продължа да уча ,

работя и да се установя като самостоятелна
личност. Не искам много , просто нормален живот и
здраве .
4. Разкажете накратко за случка от училищния
живот, която ще запомните.
- Имаме много добри и лоши мигове , ще помня
всички. Бих казала ,че ще помня съучениците си,
учителите, които ни бяха като родители, нещата
които научих тук... Тук израстнах като личност ,с
помощта на всички имали участие в ученическия ми
живот.
5. Има ли приятелства и връзки , които искате да
запазите и след училище?
- Разбира се ,че да! Ако имах вълшебна пръчица
щях след бала да ни върна отново в 9-ти клас,
хаха... Иска ми се това никога да не свършва,
колкото и незадружни да сме били всички ще ми
липсват ..... Силно се надявам да поддържаме
контакти и след години...
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страна има едни специални
моменти, случки и събития, които
никога няма да мога да върна или
да повторя. И те ще липсват
безкрайно много.

МИРЕЛА АНГЕЛОВА
1. С какви чувства
напускате училище?
За да бъда честна, напускам
го със смесени чувства. От една
страна, нямам търпение да
започна нов живот далеч от
комфортната ми зона. От друга

ГАЛЯ СТЕФАНОВА
1. С какви чувства
напускате училище?
Напускам училище със
смесени чувства. Имам добри
и лоши спомени, за щастие
повечето са добри.
2. Смятате ли, че сте
подготвени за живота
след гимназията?
Няма как да съм
подготвена за живота след
гимназията, но както се казва:
„Човек се учи, докато е жив“.
3. Имате ли мечти и с
какво са свързани те?
Имам, разбира се. Всеки има
мечти. Моите например са
свързани с околосветско
пътуване. Искам да посетя много
места и най – вече да се
забавлявам, докато мога.

съученичка и моето слънце/
минахме през терена за игра на
голф. Изненадаха ни заключени
порти и високи огради. Ужасна
жега, вода на привършване и
никакво желание за връщне
2. Смятате ли, че сте
назад... Галя успя майсторски да
подготвени за живота
прескочи една от оградите и
след гимназията?
излезе, за мен обаче се изискваха
Категорично не! Чакат ме
по-сложни процедури. Оградата
много трудности и съм убедена,
продължаваше навътре в
че ще искам да се предам
язовира. Геройски подадох
безброй пъти, но няма да го
телефона си през оградата на
направя. Както казва моят идол:
Галя, а тя трябваше да ме чака
„Лесно или интересно?“
точно от другата ѝ страна на сухо.
С мъка в сърцето влязох с чисто
3. Имате ли мечти и с
новите си черни дънки и прекосих
какво са свързани те?
разстоянието до другата страна
Имам много мечти – реални и на оградата. Подгизнала,
нереални. Реалните са свързани уморена, доволна, че успях да се
с образование, кариера, собствен измъкна по един нелеп, но
дом на тихо място и може би след изключително забавен начин...
време, когато намеря себе си и
5. Има ли приятелства и
семейство.
връзки, които искате
4. Разкажете накратко за
да запазите след
случка от училищния
училище?
живот, която ще
Има, разбира се. Държа
запомните.
задължително на приятелството
Толкова са много, но една
си с Галя. Стига да искат и с
специална мога да я разказвам по
другите бих поддържала някаква
хиляди и пак ще се смея със
връзка, но на нея държа много и
сълзи. Когато бях 11-ти клас
искам винаги да е до мен!
имахме практика в Голф клуба,
за да минем напряко с Галя /
когато с една моя
съученичка се изгубихме в
голф игрището. По принцип
трябваше да сме на учебна
практика, но така се случиха
нещата, че някак си се
озовахме в голф игрището и
търсихме изход няколко
часа. В крайна сметка и
двете намерихме различен
изход (тя поплува малко,
държейки се за оградата, а
аз я прескочих).
5. Има ли приятелства и
връзки, които искате да
запазите и след училище?
Разбира се, че има. За тези
четири години успях да намеря
4. Разкажете накратко за
нови приятели, с които имам най
случка от училищния живот,
която ще запомните.
– добри спомени и ако
По този въпрос може много да приятелството ни се запази и
се разказва. Хубавото е, че ще си след гимназията, ще бъда много
отида от това училище с много
щастлива.
добри спомени и преживявания.
Правили сме какво ли не, поне
имаше разнообразие. Например
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Г-жа Стефка Атанасова
Благодаря ви,
12 ,,в"!
Без вас нямаше да има
толкова енергия през
тези 5 години. Вие ме
предизвиквахте да мисля
за всеки един от вас
всяка секунда. Понякога
заради успехите ви,
понякога заради
неуспехите ви; понякога
заради човещината,
понякога заради
необмислени, но
болезнени постъпки;
понякога заради похвалите от другите учители, понякога
заради оплакванията. Вие сте това, което искате да бъдете
и никой не може да ви укори. Щастливец е всеки един от
класа, защото за тези 5 години успя да разбере какво е
добро и зло, какво е уважение и лицемерие. Надявам се
научихте, че ,”Не мога", „Не искам" и „Не знам" не помагат
да докажете себе си. А това учи за живота напред.
Иска ми се всеки един от вас да даде шанс на онази
малка перличка, скрита някъде дълбоко във вас, да блесне
под слънчевите лъчи и да надминете себе си!
Попътен вятър, 12в, и винаги се чувствайте добре
дошли в нашата езикова гимназия, било то като учители,
спонсори на мероприятия или просто като гости. Ние ще
ви очакваме!
ОБИЧАМ ВИ!

12 в
Обитават кабинет: 52
Брой обитатели: 18

12 в
П като птица
18 човека блестящи кат жълтица.
Г като глас,
сме ние Атанасовия клас.
П като песен,
защото няма да се върнем тук наесен.
Ч като час,
защото всичко започна като на шега и
на приятелски бас.
Е като език
Последния ни миг.
Днес е последната ни среща,
Което силно се усеща.
Животаът щял да дойде по-хубав
Но казвам аз и по-гърбав.
Ще ни липсват издънките
и на Атанасова цветята тънките.
Да смятате при Начев синуса и
косинуса
Да прочетете Железния светилник,
защото Николова няма да ни бъде
вечния закрилник.
.......................
Животът ще дойде по-хубав от песен,
по-хубав от пролетен ден.
Да, ще го усетим, ако се върнем във
този клас.
Усетихте ли колко бързо изминаха тез
5 години?
Когато в първия ни час,казахме на
училия тук- Води ни!
Не бяхме задружен клас
И хич не бягахме от час,
Понякога само до Фламинго.
Извинете ни г-жо Директор,
Не искахме с насилие и викове като на
Гринго.
Веднага щом се дневника отваряше
и за отсъствия се заговаряше.
Всичко започна, за да завърши днес
И да ни остави последен манифест,
Че на Атанасова 12 “в”
Остава най-добрият във света!
Адрияна Евгениева
08.05.2018
Правец
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1. Кой учител ще запомниш завинаги и
защо?
Учителят, който ще запомня, е госпожа
Стефка Атанасова. Тя ми е класен ръководител
от 8-ми клас и съм участвала в толкова много
проекти заради нея. Тя е учителят, който ме
вдъхнови да уча английска филология или
начална и предучилищна педагогика с чужд език.
2. Как протича подготовката за бала?
Подготовката протича с много вълнение, но
също така и притеснение.
3. Какви са очакванията ти за бъдещето?
Очаквам да завърша успешно тази година,
да взема матурите с хубави оценки и да ме
приемат да уча в този университет, където искам.
Също така очаквам и да изпълня всички цели,
които съм си поставила занапред.

1. Коя е най- голямата трудност, с
която се сблъска като дванайсетокласник?
С всяка една настъпваща година
трудностите се увеличават, но може би една от
най-големите тази година беше времето- как да го
разпределя, така че да ми стигне и да се справя с
всички предстоящи задачи
2. Чувстваш ли се готов за бъдещето
или то те плаши?
Доста труден въпрос, но да- мисля, че съм
готов да затворя тази страница от живота си и да
поема по нов път. Разбира се, че малко се
страхувам, но знам, че с вяра и упоритост ще се
справя и занапред.
3. Какво послание искаш да оставиш на
по- малките ученици?
Искам да пожелая на следващите
поколения здраве и търпение! Нека винаги
отстояват правата си, но едновременно с това и
да се вслушват в съветите на учителите си. Освен
това, ученическите години няма да се върнат, така
че нека не бързат да порастват, а да запазят и
частица от детето в себе си.

ДЕРЯ ОРАЛОГУЛ

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ

1. Кой учител ще запомниш завинаги и защо?
Ще запомня всички ,които през тези 5 години помогнаха за
моето личностно развитие, но най-голяма заслуга има Г-жа Стефка
Атанасова.
2. Как протича подготовката за бала?
Протича като по вода, ха-ха. Не обърнах толкова много
внимание на подготовката за бала, колкото на последните оценки,
които да поправим като за последно, ха-ха. И оставащите последни
дни от престоя в училище.
3. Какви са очакванията ти за бъдещето?
Надявам се след време да бъда поканена като гост на
“Училище за лидери”и да мога да вдъхновя и мотивирам бъдещите
лидери. Това ясно показва колко високо съм вдигнала летвата за
очакванията и целите, който съм си поставила.

Пола - 10 в; Радостина - 9 в

Гимназето
Г-н НАЧЕВ
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Бях капитан на славния отбор...!
Общувахме и радостни и в спор...
Сега отборът ми е натъжен...
Изтече времето му да е с мен...!
Отборът цял е от абитуриенти, а пък след
време ще е от студенти...
Успехът да е с него всеки час!
Отборът на Начев, на добър Ви час!!!
... И така...,скъпи мои! Броените Ви дни в
гимназията, се превърнаха в нашите щастливи
години заедно! Едно кътче в душата ми винаги
ще бъде Ваше! Сигурен съм, че и във Вашите
сърца винаги ще има място и за мен! Искрено
ви желая много истински емоции в следващите
Ви приключения!
Бъдете себе си! Дерзайте!!! И нека щастието
и късметът винаги да Ви досаждат!!!
А ако съдбата затвори пред Вас накоя врата,
влезте през прозореца, защото като човек е
здрав и уверен, винаги има начин!!!
И не забравяйте, че човек, въоръжен със
знания, е непобедим!!!
Попътен вятър в платната на житейския Ви
кораб!!!
Обичам Ви!!!
На въпросите на Гимназето
отговориха
Йонина, Яна, Ванеса и Виктория

Йонина Ангелова
1. Иска ли питане...рабира се, че съм много
развълнувана и очакванията ми са много високи.
2. Всичко ми е любимо в гимназията, но двете ми найлюбими места са столът и лавката. (xa-xa)
3. Най- любимият ми спомен е когато за пръв път се
качих на училищната сцена и вдигнахме публиката на крака.
4. Всичко ще ми липсва, но най-вече моментите с класа
и най- добрия класен ръководител : г-н Иво Начев.
5. Забавните неща в моя клас започнаха още от осми
клас и ето едно от тях : моментът, който винаги ще остане в
съзнанието ми е как Георги Стоянов счупи парното и наводни
половината училище.
6. Ще запомня класа си с това, как бяхме толкова
сплотени, че винаги във всяка щуротия бяхме заедно и найвече, че създадохме едно прекрасно приятелство, което се
надявам да е за цял живот.

Гимназето

12 г
Обитават кабинет: 53
Брой обитатели: 27
Девиз: Един за всички,

всички за един.

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
1. Разбира се, че се вълнувам. Като
цяло нямам някакви специални очаквания,
единственото което знам е, че ни се
случва нещо различно, което дава
началото на нов етап от нашия живот.
2. Любимото ми място в гимназията е
там, където са съучениците ми. Най-много
време прекарваме заедно в класната стая
и коридора, така че може да се каже, че
това са любимите ми места.
3. Хубавите спомени от гимназията са
страшно много и не мога да си избера найхубав. Всяко едно пътуване, всеки един
проект, тържествата, както и всеки ден в
гимназията ще оставят в мен хубави и
топли спомени.
4. Ще ми липсват хората, с които се
срещнах и запознах тук, както и забавните
и безгрижни години, които прекарахме в
гимназията.
5. Забавните моменти също са много.
Един от забавните моменти, за който
веднага се сещам е , как се измъкнахме от
хотела вечерта по време на един проект в
Будапеща, защото искахме да видим
центъра през нощта. Други забавни
моменти са свалянето на парното в
коридора пред класната стая, както и
хилядите ни неуспешни опити за бягство
от час. Последният ни опит дори беше
изключително забавен, тъй като докато
излизахме от стаята, се оказа, че
господинът е бил зад вратата.
6. Ще запомня класа си с това, че
колкото и да сме различни, винаги сме
били задружни във всичко. Нашият клас е
микс от напълно различни личности, всяка
със собствено мнение и характер, но
винаги обединени и допълващи се един
друг.
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Въпроси:
1. Вълнувате ли се от предстоящото изпращане и
какви са очакванията Ви?
2. Кое е любимото Ви място в гимназията?
3. Кой е най-хубавият Ви спомен от гимназията?
4. Какво ще Ви липсва най-много?
5. Споделете най-забавното нещо, което Ви се е случило
тук в гимназията.
6. С какво ще запомните класа си?

ВАНЕСА ВАЙКОВА

ЯНА ДАМЯНОВА

1. Разбира се, че се вълнувам.
Интересно ми е какво са подготвили 11
клас за нас.Очаквам да се смея и изхабя
няколко пакетчета кърпички.
2. Може би актовата зала.Винаги,
когато вляза там се връщат спомените
от всички концерти с различни учители и
ученици от гимназията.
3. Първият последен учебен
ден.Чувствах класа се като колектив, в
който няма излишна драма и всички се
подкрепят.
4. Класният ми ръководител, г-н
Начев. Този човек ми е дал не само
знания, но и много съвети, които са
помогнали за изграждането ми като
личност.
5. С наколко момичета избагахме от
час при г-н Гечев в 9-ти клас и отидохме
на разходка в Правец. Тай много се
ядоса и каза, че ако не се върнем
веднага в час, ще ни напише по-ниски
оценки. Това беше най- бързото тичане
в моя живот. Разбира се тогава не ми
беше толкова забавно.
6. С приятелите! В началото
познавах почти всички, но с малцина бях
завързвала разговор. През годините
тези хора са ми помагали непрекъснато,
забавлявали сме се, карали сме се, но
винаги сме се сдобрявали. Бих искала
да пожелая на тези умни и мотивирани
хора да са все така позитивни и
преследващи целите си.

1. Не съм мислела, че изпращането
ще породи такова вълнение у мен.
Стряскащо е колко неусетно лети
времето. Бързах да премина през тези
пет години, а сега ми се иска да имам
още малко време. Очаквам, че ще ми е
трудно, защото ми предстои да науча
самостоятелно много нови неща, но се
надявам, че ще се справя, защото имам
подкрепата на хората около себе си.
2. Със сигурност библиотеката.
Едни от най-хубавите ми спомени от
гимназията са свързани с подготвянето
на училищния вестник и съм безкрайно
благодарна на „леля” Таня, че ни
приютяваше при нея през годините, че
ни изслушваше и че ни беше приятел.
3. Не мога да дам конкретна случка
за пример, но всеки ден през петте
години в гимназията по един или друг
начин е оставил отпечатък в съзнанието
ми.
4. Атмосферата около празниците,
слънчевите дни на двора, приятелите
ми, училищният вестник и Таня, както и
учителите, които ми повлияха и ме
научиха на много неща.
5. Култовата реплика „Извадете по
един лист”. Тогава пада голямата
забава!
6. С това, че в него открих приятели,
които много ще ми липсват.

Изабел и Вилияна - 10 в

Гимназето

Брой 4 / Май 2018
Г-жа Цецка Георгиева
Моят клас!
Съвкупност от
16 нестандартни, но
същевременно уникални
личности;
дръзки, но същевременно
прецизни в приоротетите си;
модерни, но същевременно
носещи традициите в себе си!
Моят клас!
Те са стройните коледари!

10

12 б
Обитават кабинет: 69
Брой обитатели:

Те са напетите танцьорки!
Те са тези, които спечелиха призови места във футбола!
Те са тези, които станаха шести в света по баскетбол!
Как може човек да не ги обича?
Как може човек да не ги носи в сърцето си?
Танцуваха с огън и жар на тази сцена, за ТАЗИ ГИМНАЗИЯ!
Играеха с всеотдайност и се бореха като лъвове по терените и в спортните зали на
България и света за ТАЗИ ГИМНАЗИЯ!
Моят клас! XIIб клас!
Силни! Смели! Колоритни! Горди Българи!
Това са XII б клас!
И ето сега … след толкова години, прекарани заедно, след толкова „закани” от моя
страна за предварителна раздяла, вие устояхте на „бурите” и достигнахте до този заветен
момент – Завършването!
Благодаря Ви за търпението,
Благодаря Ви за горещите прегръдки,
Благодаря Ви дори и за тези сълзи, които толкова много значат за мен!
Бъдете себе си! Вие го можете!
Играйте на чисто! Вие го можете !
Изградете своето бъдеще по Вашия начин!
Но никога не забрайте ТАЗИ ГИМНАЗИЯ и годините прекарани в нея!
На добър час!
Цецка Георгиева

Гимназето
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сърце да бъдат здрави и упорити, и да достигнат
своите цели с помощта на учителите от любимата
гимназия.
3.Опиши ни първия си учебен ден в
гимназията.
Първият учебен ден, като всяко ново начало
беше много вълнуващ за мен. Бях притеснена, но
и крайно нетърпелива, да се запозная с новите си
съученици и да разбера, какво е да си гимназист.
4.С какви чувства напускаш мястото, в
което са минали последните ти 5 години?
Да си призная честно, все още не ми се
завършва. Още не мога да проумея, кога отлетяха
тези 5 години. Изпитвам носталгия по отминалите
1.Какво е нещото, което най-ярко ще се моменти в гимназията и страх от неизвестното,
отпечата в съзнанието ти от престоя в което ми предстои след напускането й.
гимназията?
5.Смяташ ли да запазиш връзката си с
класа
за в бъдеще?
Вероятно, най-ярко в съзнанието ми ще
остане споменът от първия учебен ден в
През изминалите 5 години се привързах
гимназията и пъстротата от емоции, които изпитах силно към своите съученици. Създадохме
по път към новото училище.
приятелства, превърнахме се в семейство и
2.Какво би пожелала на малчуганите в 8- независимо колко пререкания сме имали помежду
ми клас?
си, аз ги обикнах и бих искала да запазя връзката
На най-малките гимназисти пожелавам от си с тях и след гимназията.

Ветка

1. С какво ще запомниш петте години в
училище?
Ще запомня теза 5 години с хората,с които
се запознах, защото в тях виждам истински
приятели, които ще останат за цял живот.През
тези 5 години имаше лоши и хубави моменти,
хубавите са много повече разбира се . Ще запомня
учителите които ни учеха не само на уроците от
учебника но и на уроците които трябва да научим
за живота. Ще запомня най-вече общежитието –
хората, възпитателите,съквартираните(те са си
2ро семейство) и безбройните случки.
2. Какво ще ти липсва нй-много когато
си тръгнеш от гимназията?
Когато си тръгна най-много ще ми липсват
хората тук. Ще ми липсват учителите, ще ми
липсва дори когато ми се карат, че пак съм
закъсняла ха-ха. Ще ми липсва общежитието и
всичките спомени от там и прекрасни моменти.

3. Успя ли да
създадеш
приятелства,
които ще имат
бъдеще?
Със сигурност
мога да кажа, че тук
намерих приятели, с
които ще запазя
приятелството си
дори и след
завършването, когато
всеки поеме по своя
път. Надявам се
всички да постигнем
целите, за които сме
си мечтали тук, в
училище.

Ихтиандра

Тереза - 11 г
Мариела - 11 е

Гимназето
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UNDER THE ROSE
Under the rose
is my corpse.
Under the grass
under the ground.
It is finally calm
it is finally free.
Only one drop
of blood was left
for the rose
to paint it red.
Now the rose
she breathes for me
while
I am finally free.

Аника 12 в

Роуз

Аника 12 в

Роуз

Аника 12 в

Гимназето
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Спортистите на випуск
2018
1. Какво те привлече спорта и какво те задържа толкова време в него?
2. Освен позитивното, в спорта има и такива неща, които променят живота ти. Какво ще
кажеш във връзка с това, което ти отнема спорта.
3. Смяташ ли, че този вид спорт може да ти осигури достатъчно доходи, с които да се
издържаш занапред?
4. Според теб, ако можеш да върнеш времето, ще искаш ли да промениш нещо в себе си, в
играта си, за да станеш дори още по-добър?

Флавия Стоименова

Георги Дамянов

1. Леката атлетика е спорт, който
е различен от останалите. Неслучайно
е наречен "Царицата" на спорта. Той
включва дисциплини, които ангажират
всички мускули в човешкия организъм
и това го прави уникален сравнение с
останалите.
2. Спортът е нещото, което те учи
на дисциплина, на уважение към по възрастните, той ни възпитава по един
или друг начин, но за сметка на това,
човекът решил се да се отдаде изцяло на него, губи голяма част от
личния си живот! Ние сме на такава възраст, че в момента всички
наши връстници ходят и излизат постоянно на кафе, излизат
постоянно по купони. Човекът спортист не може да си позволи
такива забавления, защото или има тренировка, или ще има
тренировка по-късно. В крайна сметка не съжалявам за
пропуснатите партита през годините. Радвам се, че съм избрала
този начин на живот!
3. Ами.... лично аз смятам, че в България това е неподходяща
професия за един млад човек. Все пак спортът е до едно време, а
след това какво?! Предпочитам спортът да върви наравно с ученето
и да се практикува само за хоби.
4. Аз съм доволна от себе си! Не бих променила нищо свързано
със себе си или с моя треньор!

Марио Мирчев
1. Дядо ми е бил баскетболист,
както и майка ми, и това ме привлече
да го пробвам още като малък, но ме
задържа това, че баскетболът е
красив и динамичен спорт, както и
това, че мисля, че имам бъдеще и
талант в този спорт.
2. Това да не съм нормален
тиинейджър, да жертвам късните
нощни купони, приятелки, приятели,
защото знам, че на следващия ден
съм на тренировка сутринта и трябва
да съм пълноценен.
3. Напълно. Догодина ще играя в Georgia university на спортна
стипендия, така че освен доходи, можеш и да изкараш добро
образование.
4. Не, защото знам колко много съм работил и колко съм
жертвал, за да съм това което съм в момента.

Виктория - 11 г

1. Стана случайно да започна да
тренирам, бях на 7, когато накарах
дядо да ме заведе да видя какво
толкова има и се провежда в тази
зала. Така и стана, отидохме с него ,
имаше тренировка и гледах с голямо
удоволствие мои по-големи приятели
и просто нещо отвътре ме накара да
се запаля по този спорт.
2. Първо, спортът колкото ми е
взел, толкова и ми е дал, даже повече!
Научи ме на дисциплина, на воля и
характер. Как да бъда човек и как да се отнасям с хората. Не мога да
кажа, че не ми отнема, отнема ми от свободното време, което имат
моите приятели и съученици да ходят на дискотеки, кафета и кино.
Но рано или късно това ще се отплати.
3. Да, смятам, че може да ми осигури, но спортът е до време и
не трябва да изоставям учението.
4. Да, ако можех да върна времето назад, със сигурност бих се
отдал на още повече тренировки и на промяна в играта ми.

Цветомир Чернокожев
1.Ами когато съм бил малък, не
помня точно какво ме е привлякло в
баскетбола, но щом се занимавам вече
9 години, значи не е само едно нещо.
2 Ежедневието е малко поразлично от това на връстниците,
кафетата и дискотеките са заменени с
тренировки и мачове, но понякога се
намира време за малко забавления.
3. Разбира се, има достатъчно
примери за това.
4. Нищо не бих искал да променя,
доволен съм от постигнатото досега.

Цветин Атанасов
1. Във волейбола ме привлякоха
доста неща. Едно от тях бяха моите
приятели. Според мен, това е найкомплексният спорт, който съчетава
както издръжливостта на тялото, така и
силата на ума. Както всеки спорт и този
ни учи на дисциплина. Много е
атрактивен и това ме задържа в него
толкова дълго време.
2. Според мен, въпреки всички
трудности в спорта, когато човек направи равносметка за това какво
е получил и какво е дал, разбира, че няма място за сравнение...
Винаги трябва да бъдем отдадени напълно на спорта, защото това е
начин да живеем един по-добър живот.

Гимназето
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Яна

Гимназето” е един от
Всеки, който ме познава,
Соня и Яна - почти от постъпването си в
символите
на ученическия живот
много добре знае, че определено училище се включиха в създаването на
в
гимназията,
отразяващ найне съм от най-социалните
вестничето. Впечатлиха ме от самото начало
хубавите,
вълнуващи
и важни
личности.
с нестандартните си литературни (и не само)
моменти, които го съпътстват.
В повечето случаи
интереси. Тихи, не натрапват присъствието
Винаги съм обичала да чета
приключат ли учебните занятия, си, но статията, която ще напишат, винаги е
аз, със скоростта на светлината, интересна, умна, забавна, аргументирана. Е,
броевете и затова много се
се изстрелвам от класната стая, понякога написана в последния момент, но ... вълнувах, когато сама започнах
за да мога по най-бързия начин
това е част от играта.
да давам своя малък принос.
да се прибера вкъщи, в моята
Момичета, ще липсвате на Гимназето. И Най-много се радвам, че бях
крепост, далеч от шума на
на мен. През следващата учебна година, а и
част от нещо, важно за мен.
ежедневието. Но ето, че идва
след това, ще ми липсват усмивките ви,
Харесва ми, че хората от екипа
голямото НО. А то е именно
свободното ви време в училище, прекарано в
са дружелюбни, че имаме
относно работата ми в
разговори, ровенето из книгите, за да
възможност да пишем по теми,
Гимназето. Една извънкласна
намерим най-интересната...
дейност, която ми доставяше
Благодаря ви, че посветихте време, труд, които са ни интересни и че Таня
повече от огромно удоволствие. знания и талант на малкия училищен вестник. влага много старание да ни
В началото всичко беше леко
Надявам се и той да е помогнал в
организира и да подготви
странно, защото се чувствах
израстването и помъдряването ви поне
броевете, което накрая винаги
сякаш съм в собствени води. А
малко. Винаги ще сте добре дошли.
проличава. Библиотеката стана
малко по-късно разбрах, че
Успех!
дом на училищния вестник и
НАИСТИНА съм в собствени
Т.
тихото и безопасно кътче,
води. За мен лично работата не
където да намерим приятел в
беше твърде трудоемка, тоест бих могла да твърдя , че съм
нейно
лице.
Надявам
се
през
следващите години да се
„идейна“ личност и рядко съм срещала кой знае какви
включат
повече
хора,
за
да
може
и учениците, и ние да се
затруднения при изпълняването на някаква задача. Наистина
информираме какво се случва „из коридорите на ГПЧЕ”. Аз
ми се иска това да продължи поне още пет години, защото
благодаря за приятните спомени, които „Гимназето” ми
тъкмо си намерих място, а пък времето така бързо отмина, че
вече трябва да отлетя от това гнездо.
оставя.

От “Гимназето” - за нашите абитуриенти с най-добри пожелания за бъдещи успехи във всяко начинание:
Радостина - 9 в;
Пола, Избел, Вилияна - 10 в;
Цвети и Александрина - 11 б; Тереза, Виктория - 11 г; Мариела - 11 е
Т. Йонова

