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   Колонка на редактора

Преди бро-
ени дни Ху-
м а н и т а р н а 
гимназия тър-
жествено из-
прати випуск 
2012. Закач-
ливи призове 
бяха връчени 
на учители-
те, а водещи-

те приканваха всеки от тях да 
отправи своите послания към 
зрелостниците,които  получиха 
многобройни награди за активна 
извънучилищна дейност, за учас-
тия в национални и регионални 
конкурси, състезания, олимпиа-
ди, конференции. Кръшни бъл-
гарски хора се извиха във фи-
налната част от изпращането. 

Дванадесетоклсниците заедно 
с класните ръководители и пе-
дагози от школото, преминаха 
по червения килим, който, от ат-
ракция, се превръща в традиция 
за абитуриентите в старопрес-
толния град. Всеки клас имаше 
своите минути слава, докато де-
филира като холивудските звез-
ди пред погледите на търнов-
ската общественост. Прозвучаха 
имената на отличниците, носи-
телите на национални литера-
турни, журналистически и теа-
трални награди и на спортисти. 
Приятели, близки и родители се 
събраха в парк “Майка Бълга-
рия”, за да запечатат в обекти-
вите си най-приказния момент 
в живота на абитуриентите. 

В изискан ресторант в Ар-
банаси  випускът отпразнува 
завършването си. Емоциона-
лен се оказа конкурсът „Мис и 
Мистър бал”. Всеки заслужава-
ше приза, но журито, съставе-
но от учители, отличи Йордан 
Стойков от XII „в“ и Теодо-
ра Йорданова, XII „а“ клас.

В Деня на славянската писме-
ност и на българската просвета 
и култура учители и ученици от 
Хуманитарна гимназия по тра-
диция поведоха шествието по 
главната улица на болярския 
град. Преди това накичихме с 
цветя иконата на светите рав-
ноапостоли Кирил и Методий 
и табелата на нашето училище. 
Под звуците на “Върви, народе 
възродени!” преминахме пред 
трибуната, за да приветстваме 
изявени просветни и култур-
ни  дейци на Велико Търново. 

Полина ГЛИНДЖУРСКА, 
XI „а“ клас

Главен редактор

Гимназията със 132-го-
дишна история тържест-
вено изпрати своите 62 
зрелостници. В препъл-
нената актова зала се съ-
браха родители и бивши 
възпитаници на училище-
то. Със ставане на крака 
бяха посрещнати знаме-
носците. Директорът на 
Гимназията пожела здра-
ве, успешно дипломира-
не, достойна и борбена 
битка с живота и преодо-

ляване на препятствията с 
мощта на хуманитаризма.

Прочувствени думи 
произнесоха водещите 
Памела Борисова и Алек-
сандра Димитрова, кои-
то приканваха на микро-
фона всеки номиниран 
учител. За миг публиката 
беше смутена, защото но-
минираната за „поразя-
ваща ръка“ литераторка 
Роза Мишева не само че 
не беше в залата, но се 

оказа, че си е взела ме-
дицинска бележка.  Така 
г-жа Мишева не успя да 
чуе въпроса кой се пре-
борва по-лесно - Дон Ки-
хот с вятърните мелници 
или тя с учениците.

„Опасен чар“ бе присъ-
ден на учителката по бъл-
гарски език и литература 
и ръководител на театрал-
ната студия - Маргарита 
Маринова. 

Продължава на стр. 2

В нощта на балоВете

Хуманитарна гимназия 
изпрати Випуск 2012

При невероятна еуфория 
бе отпразнуван абитури-
ентският бал на випуск 
2012 от Хуманитарна-
та гимназия. Дванайсе-
токласниците на школото 
с традиции заедно с  клас-
ните си ръководите-
ли Галина Пенкова, 
Панайот Панайотов 
и Донка Андреева и 
учители преминаха 
по червения килим 
пред Музикално-дра-
матичния театър във 
Велико Търново. За 
втора поредна годи-
на Община Велико 
Търново организи-
ра пищно  изпраща-
не за випускниците 
от всички училища 
в болярския град, а 
младите хора полу-
чиха свитъци, подпи-
сани от кмета инж. 
Даниел Панов.

На червения килим 

стъпиха възпитаниците 
на Хуманитарна. Прозву-
чаха имената на отлич-
ниците, на носителите на 
национални литератур-
ни, журналистически и 
театрални награди и на 

спортисти. С най-много 
отличия се поздравиха 
зрелостниците от XII “в” 
клас, които достигнаха 
отличен успех за година-
та. 

Продължава на стр. 2
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На раздяла

Продължава от стр. 1
Закономерно за най-стриктен 

директор бе избрана г-жа Тамара 
Драганова. Главният учител Анка 
Цончева бе удостоена с грамо-
та „за цялостен принос“. С приз 
най-толерантен учител бе отли-
чена Валентина Камбурова. Г-жа 
Снежана Минчева затвърди по-
зициите си на „любим учител“ и 
взриви публиката с песен на ези-
ка на Пушкин. С интересни но-
минации 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 випу-
ска и на ХІІ „а” клас получи г-жа 
Галина Пенкова с поздрава Happy 
Birthday, Galja!

Последваха наградите за випу-
скниците. Най-много отличници 
бяха наградени от ХІІ „в” клас: 
Пламена Петрова, Нина Петкова, 
Мария Пашева, Мария Недева, 
Стела Радулова, Йордан Стой-
ков, Рали-
ца Сапун-
д ж и е в а , 
Христина 
К и р и л о -
ва. Както 
и Снежана 
Г ъ р д е в а 
от  XII “а“ 
и Велизар 
И в а н о в 
XII „б“  и 
др. Безспо-
рен лидер 
сред уче-
ниците стана Георги Георгиев, 
издигнат като историк и съще-
временно спортист на випуска. 
Актьорите на випуска са Георги 
Цанев, Мария Пашева, Нина Пе-
ткова, Пламена Петрова, Теодора 
Йорданова, Биляна Генкова. Те-
атралката Нина Петкова бе обя-

вена за „най-красивата актриса“ 
и със  Снежана Гърдева получиха 
награди като мис Журналисти-
ка, а на Снежана бе присъдена и 
грамотата „най-инициативен уче-
ник“. С най-много аплодисменти 
бяха възнаградени Рудина Гърде-
ва - излъчена от цялото училище 
за Мис Хуманитарна и Симеон 
Киров – Мистър Хуманитарна. За 

чаровници 
на випуска 
бяха обяве-
ни Ренета 
Арнаудова, 
Рени Ди-
м и т р о в а , 
Е н и с л а в 
Киров и 
Й о р д а н 
С т о й к о в . 
Повече на-
гради си 
п о д е л и х а 
с п о р т и -

стите. Единствената номинация 
„палавник на випуска отиде у 
Ангел Ангелов, "щуротии на ви-
пуска" станаха Зорица Данева и 
Мима Шишкова. Номинация за 
"джобно гадже на випуска" по-
лучи Цветелина Цветкова. При-
зът "Мацка на випуска" получиха 

Марина Петрова, Антония Генов-
ска, Кристина Георгиева и Рали-
ца Джонева.

Дванайсетокласниците получи-
ха многобройни награди за ак-
тивна извънучилищна дейност, 
за участия в национални и ре-
гионални конкурси, състезания, 
олимпиади, конференции, проек-
ти и програми.

Най-много отличия за активно 
участие и заети призови места в 
проекти и програми през годи-
ните получиха учениците Мария 
Пашева, Биляна Генкова, Андреа-
на Андреева, Пламена Петрова и 
други от екипа на г-жа Анка Цон-
чева и г-жа Тамара Драганова.

Мирослава 
КОСТАДИНОВА, XI „а“ клас

Хуманитарна гимназия изпрати Випуск 2012

Продължава от стр. 1
Модна инвазия и красота 

струеше от всички момичета 
и момчета на нашето школо.

После празникът се прене-
се 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 тан-
цувални способности, но и 
с философски и мъдри раз-
съждения за своето бъдеще. 
Избран бе най-“пеканият” 
учител. Бурните аплодис-
менти си поделиха Панайот 
Панайотов, Донка Андрее-

ва, Снежана 
Минчева и 
Галина Пен-
кова, за които 
бе предвиде-
на бутилка 
марково вино. 
Особено емо-
ционален бе 
конкурсът за 
мис и мистър 
бал. Елегант-
ните млади 
госпожици и 
господа де-

филира-
ха пред 
жури от 
учители 
– литера-
то р кат а 
М а р г а -
рита Ма-
р и н о ва , 
учителят 
по жур-
налисти-
ка Валентина Камбурова и 
пом.-директорът Чавдар Бо-
нев. Естествено, че не само 
претендентите за титлата 
за красота бяха същински 
принцеси и принцове, а все-
ки дванайсетокласник може-
ше да бъде номиниран в тази 

невероятна вечер. Достойно 
се изявиха с визия и остро-
умни послания момчетата, 
но за Мистър бал бе пред-
почетен Йордан Стойков от 
XII «в» клас. Трудният избор 
дойде при девойките. Много 
хубост е думата, която при-
ляга за нашите момичета от 
випуск 2012. А когато става 
дума за най-красиви млади 
дами от Хуманитарна гимна-
зия, тогава предизвикател-
ството е повече от очевид-
но. Когато г-жа Маринова 

о б я в я в а ш е 
п о б е д и т е л -
ките, залата 
затаи дъх, за 
да изригне в 
аплодисменти 
при назова-
ване на Мис 

бал. Титлата грабна Теодора 
Йорданова от XII “а” клас 
с подгласнички Кристина 
Тодорова и Христина Кири-
лова, и двете от XII “в”. С 
интелект и красота Теди е 
покорила и горнооряховско-
то жури, председателствано 
от кмета на Горна Оряхови-
ца инж.  Добромир Добрев, 
и тя вече е лице на вестник 
„Седмицата“.

Събитието бе полято, как-
то се полага, с пенливо шам-
панско. Последваха бурни, 
страстни и взривоопасни 
танци до зори. 

Отлетя една вълнуваща 
и неповторима нощ за зре-
лостниците на Хуманитарна 
гимназия “Св. св. Кирил и 
Методий”.

 Полина 
ГЛИНДЖУРСКА, XI „а“ 

В нощта на ...
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От 2009 година Гимназия-
та работи по проект „Make the 
Line, Climate ExСhange” – Фон-
дация „Партньори за България”. 
През месец април 2012 година 
учениците от СИП - Екология, 
с ръководител старши учител 
по биология и химия Снежа-
на Минчева спечелиха малък 
грант. Проектът „Make the Link 
– Climate exchange” изследва 

приликите и  разликите между 
младите хора в Европа и Афри-
ка по въпросите, свързани с про-
мените в климата. Наученото в 
класните стаи се превръща в 
действие чрез участието в инте-
рактивната платформа на проек-
та (www.mtl-cec.org), в който са 
включени младежи и учители от 
Обединеното Кралство, Нидер-
ландия, България, Кения, Ма-

лави и Сенегал. Правят го, като 
използват уебсайта на проекта 
(www.mtl-cec.org),  дискутират 
въпроси, свързани с промени-
те в климата. Училищата могат 
да кандидатстват за грант, за да 
проведат своя собствена кампа-
ния на територията на училище-
то или из местната общност, за 
да разпространят информация 
за промените в климата сред 
връстниците си, членове на пар-
ламента, медиите и представи-
телите на местната власт.  Гран-
тове на стойност 100 евро са 
получили  148 от 369 участващи 
училища от 6-те страни.

Основното послание на на-
шата  кампания е „От теб за-
виси...”. Не трябва да се отлага 
решаването на проблемите по 
отношение на замърсяванията 
на река Янтра, както и райо-
на около реката. Целта е да се 
включат една част от общински-
те представители, неправител-
ствени организации, ученици, 
представители на РИОСВ, как-
то и местните жители. Направе-
ните запитвания и проучвания 
от учениците от СИП Екология 

доведоха до следния резултат: 
от  замърсяването на река Янтра 
и нейното корито се носи лоша 
миризма, особено при нейното 
пълноводие и през топлите ме-
сеци от годината. Посланието и 
реализацията на кампанията са 
важни, защото реката преминава 
през жилищни квартали на гра-
да, в непосредствена близост до 
Хуманитарна гимназия, ВТУ и 
ЖП-пансион. Кампанията  е на-
сочена не само към ученици от 
нашето училище. Целта е да се 
включат повече училища, пред-
ставители на местната власт, ро-
дителите 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

спечелиХме малък грант по проект 
"Make the Link, CLiMate exChange"

Денят на китайската култура, 
организиран от студенти, изу-
чаващи китайски език в спе-
циалност „Приложна лингвис-
тика”, събра гости и приятели 
на Китай, ученици и студенти 
в Аулата на ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“.

Официални гости на съби-
тието бяха г-н Юен Дзиган 
– завеждащ отдел „Образова-
ние“ и втори секретар в По-
солството на КНР в Република 
България и неговата съпруга, 
г-н Виктор Азманов – предсе-
дател на Българо-китайската 
търговско-промишлена кама-
ра, представени от проф. дпн 
Пламен Легкоступ.

Събитието се провежда за 
поредна година в рамките на 
Майските дни на Филологи-
ческия факултет. Тази годи-
на студентите демонстрираха 
традиционното китайско из-
куство „тайчи”, което лежи в 
основата на китайските бой-
ни изкуства, чаена церемония, 
традиционен китайски танц с 
ветрила. Гостите имаха въз-
можност да опитат китайски 
чай и типични китайски яс-
тия, да получат своето име, 
изписано калиграфски на ки-
тайски език, да наблюдават 
изработката на традиционните 
„дзиен джъ“ (изрязване на фи-
гури върху хартия), които се 
използват за украса на домо-
вете по време на Китайската 

нова година, да погледат и да 
получат първи насоки в игра-
та на китайски шах, както и да 
се насладят на китайска живо-
пис.

Участие в празника взеха и 
ученици от Хуманитарна гим-
назия „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, гр. В. Търново. Заедно 
със студентите те изпълниха 
адаптирана китайска притча, 
която съществува с подобно 
съдържание и в българската 
народна разказваческа тради-
ция. Сценарист на адаптацията 
е студентката второкурсничка 
специалност приложна линг-
вистика – 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 фа-
тален край.

Учениците се подготвяха 
под ръководството на д-р По-
лина 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 Тама-
ра Драганова, които са учре-
дители на клуб „Приятели на 
Китай” в Гимназията, и попу-
ляризират китайската култура 
и бит.

Междучасие

ДЕН НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА

У р о к , 
посветен 
на 200-го-
дишнина-
та от рож-
д е н и е то 
на Чарлз 
Дикенс - 
най-вели-
кият ан-
гл и й с к и 

писател от Викторианска-
та епоха, изнесе ст. учител 
по английски език в Ху-
манитарна гимназия г-жа 
Красимира Петкова.

Директор и учители бяха 
свидетели на един инте-
рактивен и мултимедиен 
урок за позабравения пи-
сател в последните годи-
ни Чарлз Дикенс. Госпожа 
Петкова поднесе по ори-

гинален начин цитати на 
известни произведения на 
писателя, а учениците спо-
делиха 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 поз-
драви учениците и г-жа 
Петкова за професиона-
лизма и интересните фа-
кти във връзка с 200-го-
дишнината от рождението 
на Чарлз Дикенс, като от-
прави пожелания и за го-
лемите дикенсови надеж-
ди.

Междучасие

урок, посВетен на Дикенс 
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4Празници

В Деня на сВетите раВноапостоли 
Патронния празник на 

Гимназията отбелязахме 
в Деня на светите равноа-
постоли – братята Кирил 
и Методий. В кабинета по 
физика г-жа Т. Драганова и 
А. Цончева събраха, подре-
диха  и откриха фотограф-
ска изложба на ученици от 
училището.

Симеон Ки-
ров от XII „б” 
представи ци-
къл фотоси 
“Уникалните 
свойства на во-
дата”. Силно 
въздействаха 
бутилираната 
в шишета  вода 
и капчиците 
утринна роса, 
небето, скри-
то зад тъмни 
облаци и зла-
тистата пъте-
ка през море-
то, потопена в 
светлина.

Невероятни 
ф о т о г р а ф и и 
представи Симона  Спасо-
ва от  XI „а”. Гледайки из-
ложбата й “Гора зашуми...”, 
човек не може да остане 
безразличен. Пеперуди с 
пърхащи криле в цветовете 
на дъгата, мрачен вековен 
дъб със закичена мартенич-
ка в очакване на пролетта, 
меки залези, пролетни цве-
тя, небето над Търново са 
само част от вълнуващи-
те й творби. Материалите, 
които Симона представи, 
ще бъдат показани в нейна 
предстояща самостоятелна 

изложба. Свои фотографии 
представиха Йоана Нанко-
ва и Анна-Мария от  IX „а”, 
Мила Михайлова и Ралица 
Белчева от XII „а”клас. Из-
явените ученици получиха 
поздравления от директора 
г-жа Т. Драганова и поже-
лания да следват мечтите 
си.

Презентацията „Ветроге-
нераторите” представиха 
учениците Благовест Анге-
лов и Ивайло Александров 
от ПГЕ в гр. В. Търново.

В празничния ден учени-
ци, участващи в конкур-
са, обявен от директора и 
гл. учител „Природата не 
познава застой в своето 
движение и наказва вся-
ко бездействие” по Гьоте, 
представиха своите презен-
тации: „В природата няма 
нищо безполезно” - Ивета 
Дишлянова (ІХ „а” клас), 

„Климат и време” - Полина 
Глинджурска (ХІ „а” клас) 
и други.

Дванайсетокласници и ст. 
учител по история Донка 
Андреева уважиха празни-
ка на Великотърновския 
университет и затвърдиха 
приемствеността между 
Хуманитарна гимназия и 

хуманитарния ВУЗ.
Литераторката Роза Ми-

шева и ученици от ІХ „а” 
клас станаха част от офи-
циалните тържества за от-
белязване на 150 години 
от построяването на храма 
„Св. св. Кирил и Методий” 
- кв. „Варуша”.

Жури с председател г-жа 
Валентина Камбурова и 
членове Анка Цончева и 
Тамара Драганова обяви 
резултатите от конкурса за 
проза и поезия със същата 
тематика.

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 подчиня-
ваме” 

Ралица Белчева - 
18г. ХГ,  „Природа-
та”

III.Мина Стефано-
ва - 18г. ХГ, „Приро-
дата си има своя мо-
нетна система и иска 
да й се плаща спо-
ред нейните закони” 
Дж.Джером

Глория Иванова - 
18г. ХГ, „Природата 
- това съм аз”

Стефани Дошкова - 
17г. НАГ, „Природа-
та не познава застой 
в своето движение и 

наказва всяко бездействие”
Поезия
I. Виктория Начева - 18г. 

НАГ, „Искам”
II.Габриела Дамянова - 

17г. НАГ, „Планетата”
II. Елица Илиева - 18г. 

НАГ, „Гора”
В конкурса взеха участие 

74 ученици от Велико Тър-
ново, Габрово, Сливен, Ва-
рна. 

Магдалена 
СПИРДОНОВА,

Х "а" клас

Шоу на сапунените мехури бе 
реализирано по идея и изпълне-
ние от директор и гл. учител по 
проект BG051P001-4.2.05-0001 
„Училище за себеутвърждаване 
и подготовка към европейски 
хоризонти” от клуб «Сапуне-
ни мехури» с ръководител г-жа 
Анка Цончева. 

Грешите ако си мислите, че 

сапунените ме-
хури са детска 
игра. Това си е 
цяла наука! Са-
пуненият мехур 
п р е д с т а в л я в а 
много тънък 
слой от сапу-
нена вода във 
формата на сфе-
ра и с прозрач-
на повърхност, 
върху която се 
преливат мно-
жество цветове. 
Сапуненият ме-
хур съществува, 
понеже повърх-
ностният слой 

на течността притежава опре-
делено напрежение, което му 
придава еластичност. Мехур от 
чиста вода не би бил стабилен и 
е необходимо във водата да има 
разтворено активно вещество 
(като сапун или веро), което да 
стабилизира мехура.

Учителят по физика и астро-

номия Анка Цончева обясни, 
че действието на повърхностно 
активните вещества се изразя-
ва в намаляване с около 1/3 на 
повърхностното напрежение 
на чистата вода и в стабилизи-
рането ѝ благодарение на т.нар. 
ефект на Марангони. Сапунът 
избирателно усилва най-слаби-
те части от мехура, пречи да се 
раздува повече и намалява изпа-
рението на течността. Мехурът 
става по-траен, като се прибави 
и малко захар.

Сапунените мехури могат да 
променят формата си под въз-
действието на въздушни тече-
ния, но бързо  се завръщат към 
сферичната форма. Тя също е 
следствие от по-
върхностното на-
прежение: измежду 
всички простран-
ствени геометрич-
ни форми, сферата 
е онази, при която 
на даден обем съот-
ветства минимална 
повърхност.

Ученици от ІХ, Х 
и ХІ клас, учители 
и ръководство от 

гимназията се докоснаха до ма-
гията на светлината, като прави-
ха сапунени мехури и участваха 
в импровизирано състезание за 
най-голям и най-пъстър сапу-
нен мехур. Присъстващите се 
опитаха да открият неподозира-
но забавните страни на физика-
та и да разберат как да накарат 
сапунения мехур да трае вечно, 
да стане огромен и как тази ин-
терференция го оцветява. Меж-
дувременно те се забавляваха, 
докато правиха хиляди гигант-
ски сапунени сфери.

Галина ИВАНОВА, 
Галина ГЕОРГИЕВА, 

X „а“ клас

Пъстроцветно  шоу
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520 май - Европейски ден на морето

проВеДоХме отборно състезание

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

обществото за значението 
на морето и морската ин-
дустрия, и насърчаване из-
граждането на европейска 
морска идентичност.

Проведен бе интеракти-
вен урок – отборно състе-
зание, което включваше 
ученици, групирани в два 
тима. Поставените зада-
чи имаха за цел да раз-
ширят информираността 

на младежите за моретата 
и океаните, да затвърдят 
уменията им за работа с ге-
ографската карта, разкри-
ване на разположението на 
моретата,  океаните и тях-
ната стопанска усвоеност. 
Дължината на крайбрежи-
ето на нашия континент 
е почти 70 000 км., като 
повечето страни членки 
имат излаз на море или са 
островни държави. Край-
брежните региони са дом 
на 40% от населението на 

ЕС, там се създава 40% от 
икономиката и се дава ра-
бота на 5 млн. души.

Темата за 2012 г. е "Устой-
чиво развитие на океаните, 
моретата и крайбрежия-
та: 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

Ученици от Хуманитарна гимна-
зия, заедно със своите ръково-
дители Тамара Драгано-
ва, Снежана Минчева и  
Анка Цончева се включи-
ха активно в кампанията 
на Би Ти Ви "Да изчистим 
България за един ден".

Ученици от Х "а", ХІ "а" и 
ХІІ "а" клас изчистиха райо-
на на левия бряг на р. Янтра 
по ул. "Крайбрежна".

Междучасие

"Да изчистим българия за еДин Ден"
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Пространства 6

Открит интерактивен 
урок по психология прове-
доха г-жа Драганова, г-жа 
Цончева и г-жа Пенкова. 
Урокът бе на тема „Агре-
сията и огледалото” и се 
проведе с ученици от Х”а” 
клас по идея на директора 
и гл. учител.

По време на урока учени-
ците бяха удовлетворени и 
спокойни, давайки воля на 
положителната сила на аг-
ресията и нейното отраже-
ние над всички нас – уче-
ници, учители, родители, 

граждани. Всеки погледна 
в огледалото, за да види 
собственото си агресивно 
поведение и да го тран-
сформира в положителна 
енергия за труд, желание и 
мотив за добро, уважение и 
удовлетворение от напра-
веното.

По време на урока уче-
ниците направиха два спе-
циализирани теста за аг-
ресивното поведение, а 
Магдалена Спиридонова 
ни въвлече в емоционал-
ността да трансформираш 

агресията в любов чрез по-
езия. Бяха изпълнени серия 
от интерактивни методи, 
които изведоха от учени-
ците натрупаната агресия 
и я превърнаха в положи-
телна енергия и емоциона-
лен заряд, уравновесеност 
и премисленост в действи-
ята (техника на листопада, 
шарена броеница, SWOT 
анализ, арт-цитат и др.). 
Цветето, пъстро и различ-
но, сътворено от ученици 
и учители в началото на 
учебния час, бе „Цвете на 
агресията”, което в края на 
часа бе обеди-
нено от мно-
го о б р а з и е то 
от цветове да 
бъдем заедно. 
А листата на 
цветето бяха 
о п р е д е л е н и 
от ученици-
те като „удо-
влетвореност”, 
„ у ва же н и е ” , 
„спокойствие”, 
„уравновесе-
ност”, „разби-
ране” и други.

Целта на не-
насилието е да 

замени негативното отно-
шение с позитивно, да поз-
волиш на доброто в теб да 
се прояви, да те водят лю-
бовта, уважението, разби-
рането, признателността, 
толерантността...

Усмивките, с които уче-
ниците напуснаха стаята, 
бе доказателство за настро-
ението и преобразуваната 
за деня агресия в чувство 
за лекота и ведрост.

 Камелия КАМЕНОВА, 
X „а“ клас

преоткриВаме положителната сила на агресията В нас

гост от "иДеал станДарт българия“ 
В Гимназията гостува 

г-жа Светла Георгиева - 
ръководител подбор и на-
биране на кадри и младеж-
ки инициативи в "Идеал 
Стандарт България" гр. Се-
влиево, Дирекция "Човеш-
ки ресурси". Тя разказа за 
себе си и за своя житейски 
опит, затова, че всички хора 
са много различни - имат 
различни професии, зае-
мат различни длъжности и 
имат много отговорности. 
Но има нещо, което ги обе-
динява - това е желанието 
непрекъснато да се учат и 
усъвършенстват. В съвре-
менното общество ученето 
през целия живот се смята 
за критичен фактор за ус-

пешна кариера. Ако искаме 
да сме  конкурентни и адек-
ватни на икономическите и 
социалните реалности око-
ло нас, трябва непрекъсна-
то да усвояваме нови неща 
и да се развиваме, сподели 
г-жа Георгиева.

Директорът на Гимнази-
ята отправи послания към 
учениците за учене през 
целия живот и определи 
гостуването на г-жа Геор-
гиева като една от възмож-
ностите възпитаниците на 
училището ни да бъдат ин-
формирани и знаещи мла-
ди хора, за да посрещнат 
уверено своето бъдеще.

Междучасие

Участници в спортните от-
бори на  Хуманитарна гим-
назия „Св. св Кирил и Мето-
дий“ – гр. В. Търново, водени 
от учителите Г. Пенкова и А. 
Цончева, гостуваха на свои-
те връстници от ПГЕТ „Г. С. 
Раковски“ – гр. Стара Заго-
ра. Поводът на посещението 
беше футболна среща  между 
футболистите на двете  учи-
лища.  Гостуването бе по идея 
на г-жа Цончева и г-жа Дра-
ганова, с което променихме 
дългогодишната дестинация 
Свищов, а това се оказа и най-
силния 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: Ан-
гел Ангелов, Енислав Киров, 
Преслав Димитров, Слав 
Митрев, Никола Иванов и 
Ферхат Назифов се организи-
раха, заиграха по- успешно и 
се поздравиха с успех – побе-
да с резултат  5:4.

В свободното време нашите 
ученици посетиха Регионал-
ния исторически музей в гра-
да. Те се запознаха подробно 
с историята на град Стара За-
гора – от Августа Траяна до 
наши дни.

Ферхат НАЗИФОВ, X „а“ 

нашите футболисти побеДиХа 
шампионите от стара загора
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7Заключителна изява

ученици обогатиХа знанията си по журналистика
Клуб “Млад журналист” 

при Хуманитарна гимна-
зия „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ във Велико Търново 
успешно приключи своя-
та извънкласна дейност по 
проект “Успех” на просвет-
ното министерство. Пред-
ставителната изява в края 
на миналата седмица сложи 
финал на неколкомесечната 
напрегната и динамична 
работа, което доказват по-
стерите с десетки снимки. 
В украсения кабинет по 
журналистика допълните-
лен колорит внесоха с неве-
роятната си визия дванай-
сетокласниците от клуба. 

Ръководителят на клу-
ба Валентина Камбурова 
сподели положителните и 
слабите страни в подобно 
начинание. Планираните 

теми са изпълнени, но с 
цената на голяма натоваре-
ност за учениците. Желани-
ето да се влезе  в темпото 
на една професионална ме-
дия е почти недостижимо. 
Естеството на журналисти-
ческата професия, която се 
надбягва със събитията и 
с времето, не допуска син-
хронизиране с училищна 

дейност, пък била тя и на 
бъдещи журналисти. На-
блюденията показват, че  
една по-малка група в рам-
ките на 6-7 деца би била по-
гъвкава и мобилна. 

Проявата на 18 май запо-
чна с демонстрация на но-
вия блог, озаглавен “Млад 
журналист”. Неговият ав-
тор  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 раз-
лични медии, илюстрирани 
с фотографии. Мултиме-
дия даде възможност да се 
проследи маратонът в тър-
новските редакции и ин-
ституции, осъществен в из-
вънучилищно време.

Показан бе 3-минутен ви-
деоматериал, монтиран и 
озвучен в студиото на Сиг-
нал комплект. Там участни-
ците от клуба наблюдават 
как нашата бивша възпи-
таничка 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 дей-
ности. Двамата дойдоха 
на мероприятието с по-
дарък – диск с материал 
от гостуването на Джуди 
Халваджиян и Боби Ва-
клинов в Деня на журна-
листиката.

Сред гостите на клуба 
беше ас. Катя Кирилова 
от ВТУ, която много пъти 
активно съдейства в ор-
ганизацията на уроци и в 
гимназията, и в студиата 

на ВТУ ра-
дио и ВТУ 
телевизия.

Със спе-
ц и а л н о 
п о с л а н и е 
се обърна 
зам.-глав-
ният ре-
дактор на 
в. “Янтра 
днес” Фани 
Маздраш-
ка. Тя по-
жела на 
м л а д и т е 
хора да из-
берат про-
фесията на 
ж у р н а л и -
ста само ако съзнават, че са 
готови да й се отдадат все-
отдайно. Защото тя е мел-
ница, която не оставя лично 

време и изисква работохо-
лизъм.

През първия етап на про-
екта 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 рабо-
тен ден в България. Въпре-
ки 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 без-
отказно сътрудничиха при 
изпълнение на задачите по 
проекта. През целия период 
петте клуба в Гимназията 
си помагаха и интегрираха, 
т. е. те не бяха конкуренти, 

а партньори. Затова и сега 
показаха добра екипност. 

Госпожа Ани Цончева 
сподели моменти за нейния 

клуб “Сапунени мехури”. 
Литераторката Роза Мише-
ва, ръководител на клуба 
“Роден край – на изток от 
Брюксел“ заедно с дванай-
сетокласника Теодор Бу-
юклиев демонстрираха как 
се плете брюкселска дан-
тела и показаха, че когато 
имаш желание и си сръчен, 
можеш да усвоиш неверо-
ятни умения.

Обмисля се продължение  
на извънкласната дейност 
на Клуб „Млад журналист“  
във втория етап на Проекта 
от началото на новата учеб-
на година. 

15 участници от клуб 
“Млад журналист” се сдо-
биха с издадените четири 
броя на в. “Междучасие” 
по Проект “УСПЕХ”, албу-
ми и дискове със запис на 
дейностите, колажи и кар-
тички с логото на проекта.

 Светослава ИВАНОВА, 
XII „а“ клас
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Уважаеми Ученици 
и Родители,

Ние, от Хуманитарна гим-
назия „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, предлагаме разно-
образни възможности за 
развитието на Вашето дете. 
Изборът на училище на гим-
назиален етап е от същест-
вено значение и затова Ви 
каним да се запознаете с въз-
можностите за реализация, 
които предлагаме. Можете 
да разгледате сайта на гим-

назията, да направите обиколка на училището и 
да разговаряте с нашите преподаватели и учени-
ци. 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 ви-
сококачествено обучение, което силно подкрепя 
и стимулира развитието на талантите на всички 
ученици, независимо от техните способности, 
произход и индивидуалност. Прогресът на уче-
ниците и формирането им като пълноценни лич-
ности са наша единствена цел. Сигурни сме, че 
ще се убедите в първокласното обучение и отго-
ворната, стимулираща и иновативна среда за раз-
витие, които нашата гимназия предлага. 
Профилираните паралелки в Хуманитарна гим-

назия „Св. св. Кирил и Методий“ се отличават 
с висококачествено общообразователно, специ-
ализирано и профилирано обучение в различни 
сфери на хуманитарните науки, и първокласна 
подготовка за кандидатстване във висши учебни 
заведения в страната и чужбина. Практиката по-
казва, че нашите възпитаници постигат отлична 
академична и професионална реализация в ре-
зултат на знанията, уменията и компетенциите, 
придобити по време на обучението си при нас.
Ние предоставяме на нашите възпитаници огро-

мно поле за изява и развиване на индивидуални-
те таланти чрез стимулиране на художествената 
самодейност, организиране на литературни че-
тения и театрални постановки, участия в меж-
дународни проекти и програми, и разнообразни 
извънкласни дейности. В резултат на съвместни-
те усилия на ученици и преподаватели, нашите 
възпитаници печелят национални награди в об-
ластта на хуманитарните науки и се представят 
убедително на училищните олимпиади.
Ние гарантираме индивидуален подход към уче-

ниците, съобразен с техните личностни способ-
ности и характер. Насърчаваме и съдействаме за 
развитието на талантите им, правим всичко въз-
можно, за да култивираме у тях чувство на увере-
ност и себеуважение – качества, така необходими 
за изграждането им като личности и съществени 
за бъдещия им успех в живота. 

Тамара ДРАГАНОВА
Директор на Хуманитарна гимназия

ВРЕМЕ Е ЗА ПРИЕМ  

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 бъл-
гарски език и литература от външното оценяване, оцен-
ката по математика от външното оценяване, оценката 
по български език и литература от удостоверението за 
завършен седми клас, оценката по история и цивилиза-
ция от удостоверението за завършен седми клас.

Провеждане на външно оценяване: 
Български език и литература - 21.05.2012г.; 

Математика - 23.05.2012 г.

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 бъл-
гарски език и литература от свидетелството за завършено 
основно образование, оценката по история и цивилиза-
ция от свидетелството за завършено основно образова-
ние, оценката по география и икономика от свидетел-
ството за завършено основно образование.

приемът се изВършВа по Документи


