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

брой 82

Хуманитарна

гимназия
изпрати випуск 2012

Гимназията със 132-годишна история тържествено изпрати своите 62
зрелостници. В препълнената актова зала се събраха родители и бивши
възпитаници на училището. Със ставане на крака
бяха посрещнати знаменосците. Директорът на
Гимназията пожела здраве, успешно дипломиране, достойна и борбена
битка с живота и преодо-

ляване на препятствията с
мощта на хуманитаризма.
Прочувствени
думи
произнесоха
водещите
Памела Борисова и Александра Димитрова, които приканваха на микрофона всеки номиниран
учител. За миг публиката
беше смутена, защото номинираната за „поразяваща ръка“ литераторка
Роза Мишева не само че
не беше в залата, но се

оказа, че си е взела медицинска бележка. Така
г-жа Мишева не успя да
чуе въпроса кой се преборва по-лесно - Дон Кихот с вятърните мелници
или тя с учениците.
„Опасен чар“ бе присъден на учителката по български език и литература
и ръководител на театралната студия - Маргарита
Маринова.
Продължава на стр. 2

При невероятна еуфория
бе отпразнуван абитуриентският бал на випуск
2012 от Хуманитарната гимназия. Дванайсетокласниците на школото
с традиции заедно с класните си ръководители Галина Пенкова,
Панайот Панайотов
и Донка Андреева и
учители преминаха
по червения килим
пред Музикално-драматичния театър във
Велико Търново. За
втора поредна година Община Велико
Търново
организира пищно изпращане за випускниците
от всички училища
в болярския град, а
младите хора получиха свитъци, подписани от кмета инж.
Даниел Панов.
На червения килим

стъпиха
възпитаниците
на Хуманитарна. Прозвучаха имената на отличниците, на носителите на
национални
литературни, журналистически и
театрални награди и на

спортисти. С най-много
отличия се поздравиха
зрелостниците от XII “в”
клас, които достигнаха
отличен успех за годината.
Продължава на стр. 2

В нощта на баловете

Колонка на редактора
Преди броени дни Хуманитарна
гимназия тържествено изпрати випуск
2012. Закачливи призове
бяха връчени
на
учителите, а водещите приканваха всеки от тях да
отправи своите послания към
зрелостниците,които получиха
многобройни награди за активна
извънучилищна дейност, за участия в национални и регионални
конкурси, състезания, олимпиади, конференции. Кръшни български хора се извиха във финалната част от изпращането.
Дванадесетоклсниците заедно
с класните ръководители и педагози от школото, преминаха
по червения килим, който, от атракция, се превръща в традиция
за абитуриентите в старопрестолния град. Всеки клас имаше
своите минути слава, докато дефилира като холивудските звезди пред погледите на търновската общественост. Прозвучаха
имената на отличниците, носителите на национални литературни, журналистически и театрални награди и на спортисти.
Приятели, близки и родители се
събраха в парк “Майка България”, за да запечатат в обективите си най-приказния момент
в живота на абитуриентите.
В изискан ресторант в Арбанаси
випускът отпразнува
завършването си. Емоционален се оказа конкурсът „Мис и
Мистър бал”. Всеки заслужаваше приза, но журито, съставено от учители, отличи Йордан
Стойков от XII „в“ и Теодора Йорданова, XII „а“ клас.
В Деня на славянската писменост и на българската просвета
и култура учители и ученици от
Хуманитарна гимназия по традиция поведоха шествието по
главната улица на болярския
град. Преди това накичихме с
цветя иконата на светите равноапостоли Кирил и Методий
и табелата на нашето училище.
Под звуците на “Върви, народе
възродени!” преминахме пред
трибуната, за да приветстваме
изявени просветни и културни дейци на Велико Търново.
Полина ГЛИНДЖУРСКА,
XI „а“ клас
Главен редактор
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Хуманитарна гимназия изпрати випуск 2012

Продължава от стр. 1
Закономерно за най-стриктен
директор бе избрана г-жа Тамара
Драганова. Главният учител Анка
Цончева бе удостоена с грамота „за цялостен принос“. С приз
най-толерантен учител бе отличена Валентина Камбурова. Г-жа
Снежана Минчева затвърди позициите си на „любим учител“ и
взриви публиката с песен на езика на Пушкин. С интересни номинации се сдобиха историците
– Панайот Панайотов бе отличен
за чувството си за хумор, а Донка
Андреева – за финес. Господин
Панайотов не скри тъгата си, че
ХІІ „б” е неговият последен ви-

пуск. Аплодисментите на випуска и на ХІІ „а” клас получи г-жа
Галина Пенкова с поздрава Happy
Birthday, Galja!
Последваха наградите за випускниците. Най-много отличници
бяха наградени от ХІІ „в” клас:
Пламена Петрова, Нина Петкова,
Мария Пашева, Мария Недева,
Стела Радулова, Йордан Стойков, Ралица Сапунджиева,
Христина
Кирилова. Както
и Снежана
Гърдева
от XII “а“
и Велизар
Иванов
XII „б“ и
др. Безспорен лидер
сред учениците стана Георги Георгиев,
издигнат като историк и същевременно спортист на випуска.
Актьорите на випуска са Георги
Цанев, Мария Пашева, Нина Петкова, Пламена Петрова, Теодора
Йорданова, Биляна Генкова. Театралката Нина Петкова бе обя-

В нощта на ...

Продължава от стр. 1
Модна инвазия и красота
струеше от всички момичета
и момчета на нашето школо.
После празникът се пренесе в Арбанаси в тържествена
и респектираща обстановка,
гарнирана с изобретателни
конкурси. Пом.-директорът
Цветелина
Мирославова
пожела „На добър час“ на
абитуриентите. Учениците
се изявиха с певчески и танцувални способности, но и
с философски и мъдри разсъждения за своето бъдеще.
Избран бе най-“пеканият”
учител. Бурните аплодисменти си поделиха Панайот
Панайотов, Донка Андрее-

ва, Снежана
Минчева
и
Галина Пенкова, за които
бе предвидена
бутилка
марково вино.
Особено емоционален бе
конкурсът за
мис и мистър
бал. Елегантните
млади
госпожици и
господа
де-

филираха пред
жури от
учители
– литераторкат а
Маргарита Маринова,
учителят
по журналистика Валентина Камбурова и
пом.-директорът Чавдар Бонев. Естествено, че не само
претендентите за титлата
за красота бяха същински
принцеси и принцове, а всеки дванайсетокласник можеше да бъде номиниран в тази

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

вена за „най-красивата актриса“
и със Снежана Гърдева получиха
награди като мис Журналистика, а на Снежана бе присъдена и
грамотата „най-инициативен ученик“. С най-много аплодисменти
бяха възнаградени Рудина Гърдева - излъчена от цялото училище
за Мис Хуманитарна и Симеон
Киров – Мистър Хуманитарна. За
чаровници
на випуска
бяха обявени Ренета
Арнаудова,
Рени
Димитрова,
Енислав
Киров
и
Й о рд а н
Сто й ко в .
Повече награди
си
поделиха
спортистите. Единствената номинация
„палавник на випуска отиде у
Ангел Ангелов, "щуротии на випуска" станаха Зорица Данева и
Мима Шишкова. Номинация за
"джобно гадже на випуска" получи Цветелина Цветкова. Призът "Мацка на випуска" получиха

Марина Петрова, Антония Геновска, Кристина Георгиева и Ралица Джонева.
Дванайсетокласниците получиха многобройни награди за активна извънучилищна дейност,
за участия в национални и регионални конкурси, състезания,
олимпиади, конференции, проекти и програми.
Най-много отличия за активно
участие и заети призови места в
проекти и програми през годините получиха учениците Мария
Пашева, Биляна Генкова, Андреана Андреева, Пламена Петрова и
други от екипа на г-жа Анка Цончева и г-жа Тамара Драганова.
Мирослава
КОСТАДИНОВА, XI „а“ клас

невероятна вечер. Достойно
се изявиха с визия и остроумни послания момчетата,
но за Мистър бал бе предпочетен Йордан Стойков от
XII «в» клас. Трудният избор
дойде при девойките. Много
хубост е думата, която приляга за нашите момичета от
випуск 2012. А когато става
дума за най-красиви млади
дами от Хуманитарна гимназия, тогава предизвикателството е повече от очевидно. Когато г-жа Маринова

бал. Титлата грабна Теодора
Йорданова от XII “а” клас
с подгласнички Кристина
Тодорова и Христина Кирилова, и двете от XII “в”. С
интелект и красота Теди е
покорила и горнооряховското жури, председателствано
от кмета на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев,
и тя вече е лице на вестник
„Седмицата“.
Събитието бе полято, както се полага, с пенливо шампанско. Последваха бурни,
страстни и взривоопасни
танци до зори.
Отлетя една вълнуваща
и неповторима нощ за зрелостниците на Хуманитарна
гимназия “Св. св. Кирил и
Методий”.
Полина
ГЛИНДЖУРСКА, XI „а“

обявяваше
победителките,
залата
затаи дъх, за
да изригне в
аплодисменти
при
назоваване на Мис

Редакционна колегия:
Полина Глинджурска (главен редактор), Памела Борисова, Виктория Йорданова,
Мирослава Костадинова, Веселка Аспарухова, Светослав Мишев, Десислава Михайлова, Йоана Нанкова, Цветомира Соколова, Ивелина Рачева, Мирела Илиева
Консултанти:
Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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Спечелихме малък грант по проект
"Make the Link, Climate ExChange"

От 2009 година Гимназията работи по проект „Make the
Line, Climate ExСhange” – Фондация „Партньори за България”.
През месец април 2012 година
учениците от СИП - Екология,
с ръководител старши учител
по биология и химия Снежана Минчева спечелиха малък
грант. Проектът „Make the Link
– Climate exchange” изследва

лави и Сенегал. Правят го, като
използват уебсайта на проекта
(www.mtl-cec.org), дискутират
въпроси, свързани с промените в климата. Училищата могат
да кандидатстват за грант, за да
проведат своя собствена кампания на територията на училището или из местната общност, за
да разпространят информация
за промените в климата сред
връстниците си, членове на парламента, медиите и представителите на местната власт. Грантове на стойност 100 евро са
получили 148 от 369 участващи
училища от 6-те страни.
Основното послание на нашата кампания е „От теб зависи...”. Не трябва да се отлага
приликите и разликите между решаването на проблемите по
младите хора в Европа и Афри- отношение на замърсяванията
ка по въпросите, свързани с про- на река Янтра, както и райомените в климата. Наученото в на около реката. Целта е да се
класните стаи се превръща в включат една част от общинскидействие чрез участието в инте- те представители, неправителрактивната платформа на проек- ствени организации, ученици,
та (www.mtl-cec.org), в който са представители на РИОСВ, каквключени младежи и учители от то и местните жители. НаправеОбединеното Кралство, Нидер- ните запитвания и проучвания
ландия, България, Кения, Ма- от учениците от СИП Екология
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доведоха до следния резултат:
от замърсяването на река Янтра
и нейното корито се носи лоша
миризма, особено при нейното
пълноводие и през топлите месеци от годината. Посланието и
реализацията на кампанията са
важни, защото реката преминава
през жилищни квартали на града, в непосредствена близост до
Хуманитарна гимназия, ВТУ и
ЖП-пансион. Кампанията е насочена не само към ученици от
нашето училище. Целта е да се
включат повече училища, представители на местната власт, родителите на учениците, които да
ги подкрепят при провеждането
на кампанията.
По проекта „Make the Link –
Climate exchange” в ХГ „Св. св.
Кирил и Методий” работят още:
Тамара Драганова - директор,
Цветелина Мирославова - пом.
директор, Анка Цончева - гл.
учител по физика и математика,
Галина Пенкова – ст. учител по
физическо възпитание и спорт.
Христиана КУШЕВА,
Х "а" клас

ДЕН НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА
Денят на китайската култура,
организиран от студенти, изучаващи китайски език в специалност „Приложна лингвистика”, събра гости и приятели
на Китай, ученици и студенти
в Аулата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Официални гости на събитието бяха г-н Юен Дзиган
– завеждащ отдел „Образование“ и втори секретар в Посолството на КНР в Република
България и неговата съпруга,
г-н Виктор Азманов – председател на Българо-китайската
търговско-промишлена камара, представени от проф. дпн
Пламен Легкоступ.
Събитието се провежда за
поредна година в рамките на
Майските дни на Филологическия факултет. Тази година студентите демонстрираха
традиционното китайско изкуство „тайчи”, което лежи в
основата на китайските бойни изкуства, чаена церемония,
традиционен китайски танц с
ветрила. Гостите имаха възможност да опитат китайски
чай и типични китайски ястия, да получат своето име,
изписано калиграфски на китайски език, да наблюдават
изработката на традиционните
„дзиен джъ“ (изрязване на фигури върху хартия), които се
използват за украса на домовете по време на Китайската

нова година, да погледат и да
получат първи насоки в играта на китайски шах, както и да
се насладят на китайска живопис.
Участие в празника взеха и
ученици от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново. Заедно
със студентите те изпълниха
адаптирана китайска притча,
която съществува с подобно
съдържание и в българската
народна разказваческа традиция. Сценарист на адаптацията
е студентката второкурсничка
специалност приложна лингвистика – Елица Миланова.
Самата история не е подбрана
случайно, тя показва общия
мироглед на двата народа – и
доброто, и лошото се приемат
като възможност, а не като фатален край.
Учениците се подготвяха
под ръководството на д-р Полина Цончева, ръководител
на клуб „Приятели на Китай –
Лингвистика” в Хуманитарна
гимназия по проект УСПЕХ.
Съпричастни и участници в
подготовката бяха и техните
учители Анка Цончева и Тамара Драганова, които са учредители на клуб „Приятели на
Китай” в Гимназията, и популяризират китайската култура
и бит.
Междучасие

Урок, посветен на Дикенс

Ур о к ,
посветен
на 200-годишнината от рождението
на Чарлз
Дикенс най-великият англ и й с к и
писател от Викторианската епоха, изнесе ст. учител
по английски език в Хуманитарна гимназия г-жа
Красимира Петкова.
Директор и учители бяха
свидетели на един интерактивен и мултимедиен
урок за позабравения писател в последните години Чарлз Дикенс. Госпожа
Петкова поднесе по ори-

гинален начин цитати на
известни произведения на
писателя, а учениците споделиха своите впечатления
от тях.
Урокът по английски
език бе поредната изява
на ученици и учители от
Гимназията, посветена на
празничната десетдневка
на училището.
Госпожа Драганова поздрави учениците и г-жа
Петкова за професионализма и интересните факти във връзка с 200-годишнината от рождението
на Чарлз Дикенс, като отправи пожелания и за големите дикенсови надежди.
Междучасие
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В Деня на светите равноапостоли

Патронния празник на
Гимназията
отбелязахме
в Деня на светите равноапостоли – братята Кирил
и Методий. В кабинета по
физика г-жа Т. Драганова и
А. Цончева събраха, подредиха и откриха фотографска изложба на ученици от
училището.
Симеон Киров от XII „б”
представи цикъл
фотоси
“ Ун и ка л н и т е
свойства на водата”.
Силно
въ зд е й с т ва ха
бутилираната
в шишета вода
и
капчиците
утринна роса,
небето, скрито зад тъмни
облаци и златистата пътека през морето, потопена в
светлина.
Н е в е р оя т н и
фотографии
представи Симона Спасова от XI „а”. Гледайки изложбата й “Гора зашуми...”,
човек не може да остане
безразличен. Пеперуди с
пърхащи криле в цветовете
на дъгата, мрачен вековен
дъб със закичена мартеничка в очакване на пролетта,
меки залези, пролетни цветя, небето над Търново са
само част от вълнуващите й творби. Материалите,
които Симона представи,
ще бъдат показани в нейна
предстояща самостоятелна

изложба. Свои фотографии
представиха Йоана Нанкова и Анна-Мария от IX „а”,
Мила Михайлова и Ралица
Белчева от XII „а”клас. Изявените ученици получиха
поздравления от директора
г-жа Т. Драганова и пожелания да следват мечтите
си.

Презентацията „Ветрогенераторите”
представиха
учениците Благовест Ангелов и Ивайло Александров
от ПГЕ в гр. В. Търново.
В празничния ден ученици, участващи в конкурса, обявен от директора и
гл. учител „Природата не
познава застой в своето
движение и наказва всяко бездействие” по Гьоте,
представиха своите презентации: „В природата няма
нищо безполезно” - Ивета
Дишлянова (ІХ „а” клас),

Пъстроцветно шоу

сапунените мехури са детска
игра. Това си е
цяла наука! Сапуненият мехур
представлява
много
тънък
слой от сапунена вода във
формата на сфера и с прозрачна повърхност,
върху която се
преливат множество цветове.
Сапуненият мехур съществува,
понеже повърхШоу на сапунените мехури бе
ностният слой
реализирано по идея и изпълне- на течността притежава опрение от директор и гл. учител по делено напрежение, което му
проект BG051P001-4.2.05-0001 придава еластичност. Мехур от
„Училище за себеутвърждаване чиста вода не би бил стабилен и
и подготовка към европейски е необходимо във водата да има
хоризонти” от клуб «Сапуне- разтворено активно вещество
ни мехури» с ръководител г-жа (като сапун или веро), което да
Анка Цончева.
стабилизира мехура.
Грешите ако си мислите, че
Учителят по физика и астро-

Проза
I. Нина Петкова - 18г. ХГ,
„Природата може всичко и
всичко твори”
Диана Самим Рафики 17г. НАГ, „Природата не
познава застой в своето
движение и наказва всяко
бездействие”
II.Полина Глинджурска 17г. ХГ, „Природата
се побеждава само
когато й се подчиняваме”
Ралица Белчева 18г. ХГ, „Природата”
III.Мина Стефанова - 18г. ХГ, „Природата си има своя монетна система и иска
да й се плаща според нейните закони”
Дж.Джером
Глория Иванова 18г. ХГ, „Природата
- това съм аз”
Стефани Дошкова 17г. НАГ, „Природата не познава застой
в своето движение и
хуманитарния ВУЗ.
наказва всяко бездействие”
Литераторката Роза МиПоезия
шева и ученици от ІХ „а”
I. Виктория Начева - 18г.
клас станаха част от офи- НАГ, „Искам”
циалните тържества за отII.Габриела Дамянова белязване на 150 години 17г. НАГ, „Планетата”
от построяването на храма
II. Елица Илиева - 18г.
„Св. св. Кирил и Методий” НАГ, „Гора”
- кв. „Варуша”.
В конкурса взеха участие
Жури с председател г-жа 74 ученици от Велико ТърВалентина Камбурова и ново, Габрово, Сливен, Вачленове Анка Цончева и рна.
Тамара Драганова обяви
Магдалена
резултатите от конкурса за
СПИРДОНОВА,
проза и поезия със същата
Х "а" клас
тематика.
„Климат и време” - Полина
Глинджурска (ХІ „а” клас)
и други.
Дванайсетокласници и ст.
учител по история Донка
Андреева уважиха празника на Великотърновския
университет и затвърдиха
приемствеността
между
Хуманитарна гимназия и

номия Анка Цончева обясни,
че действието на повърхностно
активните вещества се изразява в намаляване с около 1/3 на
повърхностното
напрежение
на чистата вода и в стабилизирането ѝ благодарение на т.нар.
ефект на Марангони. Сапунът
избирателно усилва най-слабите части от мехура, пречи да се
раздува повече и намалява изпарението на течността. Мехурът
става по-траен, като се прибави
и малко захар.
Сапунените мехури могат да
променят формата си под въздействието на въздушни течения, но бързо се завръщат към
сферичната форма. Тя също е
следствие от повърхностното напрежение: измежду
всички пространствени геометрични форми, сферата
е онази, при която
на даден обем съответства минимална
повърхност.
Ученици от ІХ, Х
и ХІ клас, учители
и ръководство от

гимназията се докоснаха до магията на светлината, като правиха сапунени мехури и участваха
в импровизирано състезание за
най-голям и най-пъстър сапунен мехур. Присъстващите се
опитаха да открият неподозирано забавните страни на физиката и да разберат как да накарат
сапунения мехур да трае вечно,
да стане огромен и как тази интерференция го оцветява. Междувременно те се забавляваха,
докато правиха хиляди гигантски сапунени сфери.
Галина ИВАНОВА,
Галина ГЕОРГИЕВА,
X „а“ клас
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Проведохме отборно състезание
на младежите за моретата
и океаните, да затвърдят
уменията им за работа с географската карта, разкриване на разположението на
моретата, океаните и тяхната стопанска усвоеност.
Дължината на крайбрежието на нашия континент
е почти 70 000 км., като
повечето страни членки
имат излаз на море или са
островни държави. Крайбрежните региони са дом
на 40% от населението на

Отбелязахме Европейския
ден на морето. През 2008
година ЕС определя 20 май
за ден на морето и неговото
значение за европейската
история, култура и икономика. Обявен с Декларация
на Европейската комисия,
Европейския
парламент
и Съвета на Европейския
съюз, той има за цел да повиши осведомеността на

"Да

ЕС, там се създава 40% от
икономиката и се дава работа на 5 млн. души.
Темата за 2012 г. е "Устойчиво развитие на океаните,
моретата и крайбрежията: Синьо развитие" и това
бе основната дискусионна
тема за младите хора.
Интерактивният урок бе
проведен по идея на г-жа
Драганова и г-жа Цончева.
Десислава
МИХАЙЛОВА,
Х "а" клас

обществото за значението
на морето и морската индустрия, и насърчаване изграждането на европейска
морска идентичност.
Проведен бе интерактивен урок – отборно състезание, което включваше
ученици, групирани в два
тима. Поставените задачи имаха за цел да разширят информираността

изчистим

Ученици от Хуманитарна гимназия, заедно със своите ръководители Тамара Драганова, Снежана Минчева и
Анка Цончева се включиха активно в кампанията
на Би Ти Ви "Да изчистим
България за един ден".
Ученици от Х "а", ХІ "а" и
ХІІ "а" клас изчистиха района на левия бряг на р. Янтра
по ул. "Крайбрежна".
Междучасие

България

за един ден"
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Преоткриваме положителната сила на агресията в нас

Открит
интерактивен
урок по психология проведоха г-жа Драганова, г-жа
Цончева и г-жа Пенкова.
Урокът бе на тема „Агресията и огледалото” и се
проведе с ученици от Х”а”
клас по идея на директора
и гл. учител.
По време на урока учениците бяха удовлетворени и
спокойни, давайки воля на
положителната сила на агресията и нейното отражение над всички нас – ученици, учители, родители,

граждани. Всеки погледна
в огледалото, за да види
собственото си агресивно
поведение и да го трансформира в положителна
енергия за труд, желание и
мотив за добро, уважение и
удовлетворение от направеното.
По време на урока учениците направиха два специализирани теста за агресивното поведение, а
Магдалена
Спиридонова
ни въвлече в емоционалността да трансформираш

агресията в любов чрез поезия. Бяха изпълнени серия
от интерактивни методи,
които изведоха от учениците натрупаната агресия
и я превърнаха в положителна енергия и емоционален заряд, уравновесеност
и премисленост в действията (техника на листопада,
шарена броеница, SWOT
анализ, арт-цитат и др.).
Цветето, пъстро и различно, сътворено от ученици
и учители в началото на
учебния час, бе „Цвете на
агресията”, което в края на
часа бе обединено от многообразието
от цветове да
бъдем заедно.
А листата на
цветето
бяха
определени
от
учениците като „удовлетвореност”,
„уважение”,
„спокойствие”,
„урав н ове с е ност”, „разбиране” и други.
Целта на ненасилието е да

замени негативното отношение с позитивно, да позволиш на доброто в теб да
се прояви, да те водят любовта, уважението, разбирането, признателността,
толерантността...
Усмивките, с които учениците напуснаха стаята,
бе доказателство за настроението и преобразуваната
за деня агресия в чувство
за лекота и ведрост.
Камелия КАМЕНОВА,
X „а“ клас

Гост от
"Идеал Стандарт България“
В Гимназията гостува
г-жа Светла Георгиева ръководител подбор и набиране на кадри и младежки инициативи в "Идеал
Стандарт България" гр. Севлиево, Дирекция "Човешки ресурси". Тя разказа за
себе си и за своя житейски
опит, затова, че всички хора
са много различни - имат
различни професии, заемат различни длъжности и
имат много отговорности.
Но има нещо, което ги обединява - това е желанието
непрекъснато да се учат и
усъвършенстват. В съвременното общество ученето
през целия живот се смята
за критичен фактор за ус-

пешна кариера. Ако искаме
да сме конкурентни и адекватни на икономическите и
социалните реалности около нас, трябва непрекъснато да усвояваме нови неща
и да се развиваме, сподели
г-жа Георгиева.
Директорът на Гимназията отправи послания към
учениците за учене през
целия живот и определи
гостуването на г-жа Георгиева като една от възможностите възпитаниците на
училището ни да бъдат информирани и знаещи млади хора, за да посрещнат
уверено своето бъдеще.
Междучасие

Нашите футболисти победиха
шампионите от Стара Загора
Участници в спортните отбори на Хуманитарна гимназия „Св. св Кирил и Методий“ – гр. В. Търново, водени
от учителите Г. Пенкова и А.
Цончева, гостуваха на своите връстници от ПГЕТ „Г. С.
Раковски“ – гр. Стара Загора. Поводът на посещението
беше футболна среща между
футболистите на двете училища. Гостуването бе по идея
на г-жа Цончева и г-жа Драганова, с което променихме
дългогодишната дестинация
Свищов, а това се оказа и найсилния и оспорван мач.
Футболната среща започна
с превес на домакините и те
поведоха през първото по-

лувреме с резултат 2:1. През
второто полувреме нашите
футболисти в състав: Ангел Ангелов, Енислав Киров,
Преслав Димитров, Слав
Митрев, Никола Иванов и
Ферхат Назифов се организираха, заиграха по- успешно и
се поздравиха с успех – победа с резултат 5:4.
В свободното време нашите
ученици посетиха Регионалния исторически музей в града. Те се запознаха подробно
с историята на град Стара Загора – от Августа Траяна до
наши дни.
Ферхат НАЗИФОВ, X „а“
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Ученици обогатиха знанията си по журналистика
Клуб “Млад журналист”
при Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново
успешно приключи своята извънкласна дейност по
проект “Успех” на просветното министерство. Представителната изява в края
на миналата седмица сложи
финал на неколкомесечната
напрегната и динамична
работа, което доказват постерите с десетки снимки.
В украсения кабинет по
журналистика допълнителен колорит внесоха с невероятната си визия дванайсетокласниците от клуба.
Ръководителят на клуба Валентина Камбурова
сподели положителните и
слабите страни в подобно
начинание.
Планираните

дейност, пък била тя и на
бъдещи журналисти. Наблюденията показват, че
една по-малка група в рамките на 6-7 деца би била погъвкава и мобилна.
Проявата на 18 май започна с демонстрация на новия блог, озаглавен “Млад
журналист”. Неговият автор
Еми Садкъ обясни
защо е избрала варианта на
блог - най-евтиният начин
да покажеш дейността си.
В страницата proektuspeh.
blogspot..com са качени
част от гостуванията в различни медии, илюстрирани
с фотографии. Мултимедия даде възможност да се
проследи маратонът в търновските редакции и институции, осъществен в извънучилищно време.

на ВТУ радио и ВТУ
телевизия.
Със спец и а л н о
послание
се обърна
з а м . - гл а в ният
редактор на
в. “Янтра
днес” Фани
М а зд р а ш ка. Тя пожела
на
младите
хора да изберат професията на
журналиста само ако съзнават, че са а партньори. Затова и сега
готови да й се отдадат все- показаха добра екипност.
отдайно. Защото тя е мелГоспожа Ани Цончева
ница, която не оставя лично сподели моменти за нейния

теми са изпълнени, но с
цената на голяма натовареност за учениците. Желанието да се влезе в темпото
на една професионална медия е почти недостижимо.
Естеството на журналистическата професия, която се
надбягва със събитията и
с времето, не допуска синхронизиране с училищна

Показан бе 3-минутен видеоматериал, монтиран и
озвучен в студиото на Сигнал комплект. Там участниците от клуба наблюдават
как нашата бивша възпитаничка Боряна Цветкова
подготвя от суров материал
репортажите си, които се
излъчват по националната
телевизия. Бори и Митко
Върбанов,
доскорошни
ученици на Хуманитарна,
и днес изразиха готовност
да продължат да помагат
в извънучилищните дейности. Двамата дойдоха
на мероприятието с подарък – диск с материал
от гостуването на Джуди
Халваджиян и Боби Ваклинов в Деня на журналистиката.
Сред гостите на клуба
беше ас. Катя Кирилова
от ВТУ, която много пъти
активно съдейства в организацията на уроци и в
гимназията, и в студиата

време и изисква работохолизъм.
През първия етап на проекта ние се учихме и от
уменията на екипите на ТВ
“Видеосат” и ТВ “Евроком
Царевец”. На срещата бяха
и нашето момиче Йоана
Миланова, и операторът
Диан Алексиев, за когото 18
май беше последният работен ден в България. Въпреки че денят беше наситен
със събития, за да уважат
урока по журналистика по
Проект „УСПЕХ“, Йоана и
Диан два пъти трябваше да
дойдат в училището ни.
Представителната изява
наблюдаваха
директорът
Тамара Драганова и пом.директорът
Цветелина
Мирославова, които безотказно сътрудничиха при
изпълнение на задачите по
проекта. През целия период
петте клуба в Гимназията
си помагаха и интегрираха,
т. е. те не бяха конкуренти,

клуб “Сапунени мехури”.
Литераторката Роза Мишева, ръководител на клуба
“Роден край – на изток от
Брюксел“ заедно с дванайсетокласника Теодор Буюклиев демонстрираха как
се плете брюкселска дантела и показаха, че когато
имаш желание и си сръчен,
можеш да усвоиш невероятни умения.
Обмисля се продължение
на извънкласната дейност
на Клуб „Млад журналист“
във втория етап на Проекта
от началото на новата учебна година.
15 участници от клуб
“Млад журналист” се сдобиха с издадените четири
броя на в. “Междучасие”
по Проект “УСПЕХ”, албуми и дискове със запис на
дейностите, колажи и картички с логото на проекта.
Светослава ИВАНОВА,
XII „а“ клас
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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

