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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
април 2012 година

брой 79

Отбелязахме

празника на нашия град
и почетохме благодетелите

Празникът на Велико
Търново се свързва с победата на цар Иван Асен
ІІ над епирския деспот
Теодор Комнин в битката
при Клокотница на 22 март
1230 г., както и с деня на
Светите Четиридесет мъченици.
На този ден е възобновена традицията за честване
деня на благодетелите на
града. Личности, натрупали състояния чрез труд,
спестовност и честност
не забравят своя дълг към
култура и просвета. Те насочват своите сили за възкресяване старото средище на България - Търново,
като извършват дарения в
името на неговия културен

и духовен подем. Един от
тези велики българи и дарители е Михаил Кефалов.
Ученици от Хуманитарна гимназия, под ръководството на своите педагози
г-жа Драганова, Цончева,
Камбурова и Андреева,
поднесоха цветя пред барелефа на Михаил Кефалов и
посетиха къщата-музей на
Петко Славейков.
Междучасие
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Ученик преподава на министър
Светослав
Мишев от Х "а"
клас впечатли
о б р а з о в ат е л ния министър с
презентация на
тема: "Щрихи
от египтологията". Професорът пристигна
в
училището
ни по личната
покана на нашия
ученик.
Сред
гостите на изявата
присъстваха
областният
и
зам.-областният
управител доц. Пенчо
Пенчев и доц.
Любомира
Попова, зам.кметът на Община Велико
Търново Ганчо
Карабаджаков, началникът
на РИО инж. Розалия Личева, учителят на министъра доц. Владимир Попов и
други официални лица.
Светослав разказа за Розетския камък, който е ключът към Египет. Камъкът е
открит през 1799 г. от Наполеонов войник в делтата на Нил край град Розета. „Египтологията е една

от най-младите науки, но
пък изследва хилядолетна,
чудна и сложна история на
Древен Египет”, каза Светослав и призна, че е посветил презентацията си на
90-годишнината от откриването на гробницата на
Тутанхамун и тази годишнина станала повод той да
започне да работи върху
темата и да покани министър Игнатов в Хуманитарната гимназия. Ученикът
представи най-интересните факти от хилядолетната
история на Египет. Светослав проследи и описа пе-

риодите на древната цивилизация, припомни кои са
най-известните и почитани фараони от известните
на науката 33 фараонски
династии. Особено впечатляваща беше историята на
Рамзес II, смятан за най-великия владетел в историята
на Египет. Лекцията завърши с Клеопатра VII от династията на Птолемеите, с
която приключва историята
на Древен Египет.
Проф. Игнатов
заяви, че това е
блестяща
лекция,
достойна
да бъде чута и
на предстоящия
световен конгрес
по египтология.
Министърът отправи
покана
към
Светослав
Мишев да изнесе
доклад като наймладия участник
на 22 септември
2012г. в София,
където ще се съберат египтолози
от всички възрасти и държави в
света.
"Какво да кажа,
това беше професионална и
на високо ниво лекция, подготвена с много чувство. Не
знам защо той я е нарекъл
"Щрихи от египтологията",
като беше толкова подробен. Благодаря на Светослав и неговите учители,
защото без тях не е възможно да вървим напред. Овладяването на науката е като
щафетно бягане", обърна се
към аудиторията министърът.
Проф. Сергей Игнатов
каза още, че България може
да вземе две големи идеи
от Египет. Едната е идеята

за държавността. Другата
– идеята за образованието.
„Египетската цивилизация
е на 6 хиляди години. Още
от IV хилядолетие преди
Христа там има стабилна
държава. Затова да спрем
да се хулим, това ни разделя, обединява ни само
идеята за държавност. Египет освен това е първата
цивилизация, в която става
възможно човек от простолюдието да стане дясната
ръка на владетеля, понеже
е образован човек. За 4000
г. там не се прославят мускули и бухалки – нашите
мании от прехода”, заяви
професорът. И допълни, че
всички разсъждения за живота след смъртта ние сме
получили от Египет, древната цивилизация, която
няма дума за смърт.
Министър Игнатов разказа на учениците за работата
на българската експедиция
в Луксор. Българските археолози са открили гробница и мумия, вероятно на
жрец. „Нашата експедиция,

водена от доц. Теодор
Леков, се натъкна на
гробница, принадлежаща вероятно на жрец от
времето на Рамзес II.
Древният град Луксор
е разположен на източния бряг на река Нил,
на мястото на Тива, столица на Древен Египет
в периода на Средното
и Новото царство. Заради многото останки
от древността е наричан „най-големия музей под открито небе“.
И за първи път български учени работят
на терен в Египет. Но
всъщност моята мечта
е да стигнем и до Сахара, където ще можем
да проучваме гробница на Джосер от края
на IV - началото на III
хилядолетие”, сподели
министърът.
„Блестяща лекция. Не
просто презентация и щрихи. Това е възможно обаче
благодарение на задълбочената духовна среда, в
която расте колегата”, каза
след края на открития урок
проф. Игнатов.
Като послание за спомен
от срещата проф. Игнатов остави на Хуманитарна гимназия една египетска мъдрост:"Нека да бъде
милостив към вас царят на
Египет - най-голямото божество".
Проф. д-р Сергей Игнатов
получи картина, нарисувана от даровития ученик,
с образа на Жан-Франсоа
Шамполион - баща на египтологията. Светослав пък
се сдоби с комплект от книгите на учения.
На директора г-жа Тамара Драганова министърът връчи интерактивна дъска за училището.
Междучасие
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Студенти и ученици обмениха
опит по журналистика

Ново телевизионно предаване стартира във ВТУ
“Св. св. Кирил и Методий”.
Ток-шоуто се нарича “Гледна точка”. Чаровната водеща, четвъртокурсничката
Росица от катедра “Библиотекознание и масови
комуникации”, бе поздравена най-напред от група
ученици от СИП Репортерство на Хуманитарната гимназия. Режисьорът
Георги Василев е постановчик на студентската
продукция, монтажисти са
двама студенти II курс от
специалност
Журналис-

тика – Ивайло и Желон. В
своето пилотно предаване
Роси ще обсъжда дали е
по-добре да се учи в България или в чужбина, къде е
за предпочитане да се живее – на квартира или в общежитие и други актуални
за младите хора теми. По
думите на ръководителя
на медийния аудио-визуален център Жоро Василев,
телевизионната водеща е
предпочетена пред другите момичета заради ориги-

ми сутрин,
преди
да
влезеш
в
ефир,
за
правилната
а р т и к ул а ция. Както
се случва в
една
профе сионална
медия,
Емо включи на живо
в блиц интервю десетокласника
С в е то с л а в
М и ш е в .
Момчето

гимназия. В типичния си
стил със свеж хумор гимназистът сподели, че не е
търсил политически дивиденти, а е поканил учения,
професора по египтология
Сергей Игнатов. На въпроса дали корифеят по египтология е останал доволен,
Светослав Мишев скромно
обобщи:” Надявам се, след
като министър Игнатов
дойде с усмивка и си тръгна с усмивка”.
Асистентът по журналистика Катя Кирилова разказа
пред гимназистите как изглеждат практическите занятия, разведе ги из студиа

имаше какво да
разкаже за скорошното гостуване на просветния
министър,
който се възползва
от поканата на
Светльо, за да
изслуша лекция
по египтология
в Хуманитарната

и кабинети, очерта предстоящи изяви и обеща в бъдеще да продължи ползотворното
сътрудничество
между ученици и студенти,
които имат обща визия за
медиите и журналистиката.

нални идеи, богата култура, правилна дикция и, не
на последно място, добро
поведение пред камера и
перфектна визия. Следващата седмица дискусионното предаване ще се
излъчва
на живо от
различни зали.
Целта
на посещението на учениците с техния
ръководител
Валентина
Камбурова бе да проследят работата на студентите
от печат, радио и телевизия и да приложат иновативни практики в часовете
по журналистика. Първа-

та приятна изненада беше
още в студиото на студентското радио, което излъчва
24 часа на сайта на университета. Бившият ученик на школото Емил Томов се оказа в радиоекипа
и той се зае да обясни как
подготвят с другите двама
второкурсници – Васил
Димитров и Светлин Балкански – новини от живота на университета, града
и региона. Показа какви
упражнения са необходи-

СИП "Репортерство"
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Пиарската професия е специфична и деликатна

Ученици от клуб „Млад
журналист“ при ХГ „Св.
св. Кирил и Методий“ посетиха Великотърновския
съд заедно със своя ръководител госпожа Валентина
Камбурова. Гимназистите
разгледаха отвътре съдебната палата благодарение
на пиарката Цвета Боева.

Младите хора научиха
историята
на съдебната палата, построена през
1977г. В нея се помещават Районен,
Окръжен и Апелативен съд, както и
фирмените отделения към Окръжния
съд. По идея на учениците от клуба те
направиха
открит
урок в една от съдебните зали, запознаха се с местата на
съдебния
състав.
Изяснени бяха какви са нововъведе-

подробно разясни за правата и ограниченията, които има като представител
на институцията. Обясни и
припомни експеримент на
Варненския съд, след който
се установява, че функциите на „връзки с обществеността“ се изпълняват
от журналисти. Учениците
от клуб „Млад журналист“
се докоснаха до различни
съдебни казуси, в които се
стига до връщане на дела
за доразследване, както и
смяна на съдебния състав,
ако някой е имал неблагоразумието да говори повече
от позволеното и да търси

нията в съдилищата,
в това число, че вече
в съдебната зала има
клетка, ако подсъдимият е опасен рецидив. Залите в палатата
са добре оборудвани и
охранявани.
Най-интере снат а
част за младежите бе
да научат за работата
на пиара. Като такъв
госпожа Цвета Боева

сензация. Паралелно с увлекателния разговор с пиарката, младите журналисти
си направиха и снимки. На
излизане от съда Цвета Боева пожела късмет и ако все
пак някой се озове в съда,
то да бъде в качеството на
адвокат или магистрат!

Бившата журналистка имаше нелеката задача да разясни на хуманитаристите
позитивите и негативите,
пък и тайните на професионалния журналист, преминал от другата страна на
бариерата – с една дума да
ни потопи в кухнята на занаята.

Честита първа пролет!
Ученици от ІХ
"а"
клас
сътвориха
и
оживиха пролетта,
като
н ар и су ва ха
цветна феерия
и
самата
Пролет. Те
представиха своята
идея за настъпващия
празник,
подпомогнати
от
учителката

по изобразително изкуство
г-жа Светлана Петкова.
Със смяната на сезоните
денят започва да става подълъг от нощта, температурите се повишават, а природата се връща към активен
живот. Атмосферата,
която
създадоха тези
млади художнички привнесе в училище
много усмивки
и
благопожелания, топлина
и пролетно настроение.
Постерът посрещаше всеки
ученик, учител
и гост на Гимназията
през

Андреана АНДРЕЕВА,
Мила МИХАЙЛОВА,
клуб "Млад журналист"
цялата седмица, а г-жа Драганова не скри своите похвали за талантливите момичета - Доника, Даяна, Рени,
Яница, Ани и Йоана.
Междучасие
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Ученици от Хуманитарна гимназия
се учиха на журналистика в „Янтра Днес”
влиза в броя. Шефовете имат постоянен достъп до компютрите на своите
подчинени и всяка
една минута могат
да разберат до къде
са стигнали журналистите с предстоящите творби. От
погледа на младите
хора не убягна как
някои от материалите паднаха от печат
в последния момент
– дали поради липса на място, или пък
затова, че не казваха
нищо ново. Естествено, не беше пропуснат отделът за
предпечатна подго-

Ученици от Клуб „Млад
журналист“
проведоха
поредния урок по проект
УСПЕХ в редакцията на
вестник „Янтра Днес“ .
Зрелостниците имаха възможността да наблюдават
как се редактират материалите на репортерите и
дори някои от текстовете
да падат от печат. Личната
среща с главния редактор
на вестника Мила Милчева, заместник –главния редактор Фани Маздрашка
и ресорните журналисти
обогати познанията за правене на всекидневник в ре-

товка, където се прави дизайнът на всяка страница.
Вестник „Янтра Днес“
вече 14 години е на върха,
макар винаги да има критика и недоволни. Както
подчерта главният редактор Мила Милчева: „Една
медия има за цел да информира, не да лъже. Може би
в това се крие тайната на
успеха. Най-важното е хората, за които си писал, да
ти имат доверие“, сподели
още тя.
Едни от най-големите
признания за високия професионализъм на редакционния екип са наградите
„Черноризец
Храбър“ от
2006 г., свързана с разследване за строителството на

ално време.
„Всички репортери
имат богати познания
в областта, за която пишат. Не са обвързани
с работно време, но до
оперативката
(12:30),
всеки един трябва да
представи поне два материала“, обясни технологията на издаване на
вестник опитната журналистка Мила Милчева. В обработката на
публикациите участват
главният и зам.-главният редактор, които имат
последно думата какво

Хаинбоаз, при това много
преди да гръмне аферата
„Батко и братко“. Другото отличие е наградата на
Асоциацията на регионалните медии от 2008 г.
Журналистите, които работят в редакцията на вестник „ Янтра Днес“ , имат
възможност за реализация
както в България, така и в
чужбина. Всеки, започнал в
сферата на журналистиката, трудно се отказва, разказа Мила Милчева.
Учениците от Клуб „Млад
журналист“ бяха поканени
да пишат за регионалния
вестник и да търсят новини в родните си места, за да
усетят тръпката на репортера.
Габриела Петрова,
Светослава Иванова,
Клуб “ Млад журналист“
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Чешка студентка в Хуманитарната гимназия

Всяка година в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил
и Методий“ специализират
чуждестранни студенти по
програма AIЕSEC. Тази година ни гостува чаровната
Ивана Рушкова от Чехия.
Ивана е студент в Пражкия
университет по икономика,

специалност маркетинг
и
п с и хол о гия.
Чехкинята всеки ден се
среща
и
участва в
урочнат а
дейност на
Ху м а н и тарна гимназия. Тя
представя
презентации,
в
които разказва
за
себе си, за
ст ранат а
си и родния град
Бърно, за университета в
Прага.
Особено атрактивно преминават часовете по Репортерство в XII „в“ клас,
където са голяма част от
театралите на училището.
Ивана вече се докосна до
актьорското майсторство

на Нина, Пламена и Мария
Пашева и техните роли в
постановката „Най-чудното чудо“, превърнала се в
култов спектакъл и за великотърновската публика.
Студентката се забавлява
искрено и беше очарована
от смелите превъплъщения
на гимназистите.
Ивана ще остане във Велико Търново шест сед-

Полина Глинджурска
спечели конкурса за Паисий
На тазгодишното
издание на
ко н ку р с а
"Моят роден град",
чиито
организатори
са
Регионалният инспекторат и
Регионалната
библиотека "П.
Р. Славейков", посветен на
празника на Велико Търново, Полина Глинджурска от
ХІ „а” клас спечели първо
място с есе в раздел „Проза”
от Конкурса „Аз, Паисий,
събрах и написах за моя български род...”.
Целта на конкурса е да популяризира живота и творчеството на Паисий Хилен-

дарски – български народен
будител, пръв издател на
идеята за национално възраждане и освобождение на
българския народ.
На награждаването присъстваха много гости, родители и ученици. Гост бе
и Началникът на РИО г-жа
Розалия Личева. Всички отличени прочетоха своите
творби и най-много аплодисменти получи нашето момиче Полина Глинджурска.
За трета поредна година Хуманитарна гимназия печели
първата награда. Конкурсът
е посветен на празника на В.
Търново под наслов „Моят
роден град””. И за трите години, учениците бяха професионално подготвени от
техния ръководител г-жа Валентина Камбурова.
Междучасие

мици, в които ще се запознае с местната култура и
традиции, ще предаде на
учениците знанията си в
областта на психологията,
мениджмънта и маркетинга. Уточнени са темите за
следващите дни и седмици
през април и май. Ивана ще
се включи и в предстоящия
Ден на журналистиката.
Междучасие

Гостува ни бранд
мениджърът на "Болярка"
Д е нислав
Ге о р гиев е
брандмениджър
н
а
марки
К а л т е н берг и
В а р щ а й н е р
"Болярка ВТ" АД. Той
гостува на ученици в
Хуманитарна гимназия
по младежка програма
AIЕSEC. Директорът и
главният учител представиха Денислав като
пример за един преуспял
младеж.
Денислав разкри пред
учениците
основните
характеристики на пазарната икономика и
особеностите на пазарните ниши. В беседата
с учениците той бе максимално прям и ги посъветва да учат и полагат
много усилия, ако искат
да станат специалисти,
независимо към каква
професионална
област
са се насочили. Една от
важните препоръки, които отправи Денислав, бе

да запълват максимално
свободното си време, да
се включват в извънкласните и извънучилищните
форми. Само така всеки
ще развие у себе си качества като организираност, аналитичност и комуникативност.
Денислав разказа за
своя път на развитие като
личност и специалист, за
своите цели и постижения, трудности и успехи,
довели го днес до длъжността бранд-мениджър.
Той сподели за специализации във Великобритания, Нидерландия,
Германия и други.
Младият мъж отправи своите пожелания
към ученици и учители:
"Радвам се да работим
заедно! Правете най-важното, помагайте на децата да станат хора, да
учат и да се развиват по
пътя на успеха!"
Госпожа
Драганова
поднесе рекламния пакет
на училището и пожела
на Денислав да продължава своя път със същата
увереност и отговорност,
познания и позитивизъм.
Междучасие

У

Пространства

Ìåæäó÷àñèå

Поръчваме

С ПЕ Х

@

БРОЙ 79/2012 СТР.

7

си храна на китайски

В часовете по китайски
език по Проект „Успех“ в
Гимназията,
участниците имаха възможност да се
запознаят с традиционната
китайска кухня. Научиха се
да произнасят и изписват с
йероглифи, не само различни китайски ястия, но и как
биха могли да си ги поръчат
на китайски език във всеки
китайски ресторант. Обсъдиха различните видове
кухни, разпространени на
територията на Китай, както и типични за отделните
региони ястия и вкусове,
начин на хранене, начин
на приготвяне на храната.
Разиграни бяха диалози по
темата, в които учениците
вложиха старание и проявиха находчивост, използвайки всички знания по
китайски език, овладяни до
момента.
Междучасие

Да учиш, заобиколен

Отличия за нашите спортисти

от историята

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
2011/2012
ОБЩИНСКИ ЕТАП
В състезанията - Ученически игри 2011/2012г., Общински етап нашите ученици се класираха:
•
•

Баскетбол—девойки ХІ-ХІІ клас Първо място;
Лека атлетика-девойки VІІІ-Х Второ място;
Нюлгюн Стоянова от Х "а" клас се класира на второ
място в бягането на 400 м. и в тласкането на гюле.
Мариела Минчева от Х "а" клас е втора в скока на височина.
Евелина Църнакова от ІХ "а" клас е втора в бягането
на 200 м. и трета в бягането на 100 м.
•
Ученици от Х клас проведоха своя урок под открито
небе, заобиколени от история и потопени в беседа за
гордостта на всеки
българин. Ръководени от г-жа Цончева и г-жа Драганова
те проведоха урок
по родолюбие и патриотизъм. Думички, днес познати,
но чужди за душевността на съвременния българин.
Топлата пролет и
безмълвието на камъните провокираха младите хора да
дискутират и доб-

лижат своите позиции за
историческите събития и
факти, които днес ни правят нация.
М

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Лека атлетика-юноши VІІІ-Х Трето място;
Ферхат Назифов от Х "а" клас се отличи с първото си
място в бягането на 800 м.
Ивелин Русев от ІХ "а" клас е трети в бягането на 400
м.
•
•

Футбол - юноши ХІ-ХІІ клас Четвърто място;
Баскетбол - юноши ХІ-ХІІ клас Четвърто място.
ОБЛАСТЕН ЕТАП
Баскетбол - девойки
ХІ-ХІІ клас
Второ място
ст. учител
по физическо
възпитание и спорт
Галина Пенкова

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Емине Садкъ, Теодор
Буюклиев (графичен дизайн), Андреана Андреева, Мила Михайлова, Георги Георгиев, Габриела Петрова, Светослава Иванова, Мина Стефанова, Рени Димитрова, Глория Сарова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина Петкова, Пламена Петрова, Памела
Борисова, Полина Глинджурска, Виктория Йорданова, Светослав Мишев
Консултанти: Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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време е за прием
Уважаеми Ученици назия „Св. св. Кирил и Методий“ се отличават
и Родители, с висококачествено общообразователно, специНие, от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, предлагаме разнообразни
възможности
за
развитието на Вашето дете.
Изборът на училище на гимназиален етап е от съществено значение и затова Ви
каним да се запознаете с възможностите за реализация,
които предлагаме. Можете
да разгледате сайта на гимназията, да направите обиколка на училището и
да разговаряте с нашите преподаватели и ученици. Винаги сте добре дошли да ни посетите всеки
ден между 7.30 и 13.00 ч.
Надяваме се, че при представянето на нашата
гимназия ще се убедите, че ние предлагаме висококачествено обучение, което силно подкрепя
и стимулира развитието на талантите на всички
ученици, независимо от техните способности,
произход и индивидуалност. Прогресът на учениците и формирането им като пълноценни личности са наша единствена цел. Сигурни сме, че
ще се убедите в първокласното обучение и отговорната, стимулираща и иновативна среда за развитие, които нашата гимназия предлага.
Профилираните паралелки в Хуманитарна гим-

прием след завършен VІІ клас

ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Профил хуманитарен
1 паралелка /26 ученици/
срок на обучение пет години
интензивно изучаване на английски език

Профилиращи

предмети:

1. Български език и литература
2. Информационни технологии
3. Английски език
4. История и цивилизация
Балообразуващи предмети – утроената оценка по български език и литература от външното оценяване, оценката по математика от външното оценяване, оценката
по български език и литература от удостоверението за
завършен седми клас, оценката по история и цивилизация от удостоверението за завършен седми клас.
Провеждане на външно оценяване:
Български език и литература - 21.05.2012г.;
Математика - 23.05.2012 г.

ализирано и профилирано обучение в различни
сфери на хуманитарните науки, и първокласна
подготовка за кандидатстване във висши учебни
заведения в страната и чужбина. Практиката показва, че нашите възпитаници постигат отлична
академична и професионална реализация в резултат на знанията, уменията и компетенциите,
придобити по време на обучението си при нас.
Ние предоставяме на нашите възпитаници огромно поле за изява и развиване на индивидуалните таланти чрез стимулиране на художествената
самодейност, организиране на литературни четения и театрални постановки, участия в международни проекти и програми, и разнообразни
извънкласни дейности. В резултат на съвместните усилия на ученици и преподаватели, нашите
възпитаници печелят национални награди в областта на хуманитарните науки и се представят
убедително на училищните олимпиади.
Ние гарантираме индивидуален подход към учениците, съобразен с техните личностни способности и характер. Насърчаваме и съдействаме за
развитието на талантите им, правим всичко възможно, за да култивираме у тях чувство на увереност и себеуважение – качества, така необходими
за изграждането им като личности и съществени
за бъдещия им успех в живота.
Тамара ДРАГАНОВА
Директор на Хуманитарна гимназия

прием след завършен VІІІ клас

ЖУРНАЛИСТИКА И ПРАВО
Профил хуманитарен
1 паралелка /26 ученици/
срок на обучение четири години
Профилиращи

предмети:

1. Български език и литература
2. История и цивилизация
3. География и икономика
Изучавани чужди езици - английски език, гръцки език,
немски език, испански език, руски език и китайски език.
Балообразуващи предмети – утроената оценка по български език и литература от свидетелството за завършено
основно образование, оценката по история и цивилизация от свидетелството за завършено основно образование, оценката по география и икономика от свидетелството за завършено основно образование.
Приемът

се извършва по документи

