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 УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ пОСРЕщНА бИВшИЯ СИ УчИТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНчЕВ 
Министърът навести училището и откри нов коМпютърен кабинет

„Това е училището, в което 
работих, но и в което на-
учих много. Оставих част 
от себе си, взех част от 
енергията, която има тук. 
С благодарност на всич-
ки колеги и пожелания за 
успех – днес, утре и след 
това." 

Тези думи написа в Почет-
ната книга за гости минис-
тър Томислав Дончев при 
посещението си в Хумани-
тарна гимназия, училището, 
в което преподава филосо-

фия от 1997 до 1999 година.
Бившият учител дойде на 3 

юли по покана на директора 
на школото Тамара Драга-
нова да открие обновения с 
компютърна техника каби-
нет, както и да връчи тради-
ционните годишни награди 
на ученици и учители. Сред 
гостите бяха областният уп-
равител проф. Пенчо Пен-
чев и кметът на Велико Тър-
ново Даниел Панов, които 
също са прекарали учени-
ческите си години в учили-
щето със 132-годишна ис-
тория. Събитието уважиха 

зам.-областният упра-
вител доц. Любомира 
Попова, началникът на 

РИО инж. Розалия 
Личева, 

директори на просветни ин-
ституции, учители и учени-
ци. 

Томислав Дончев се впусна 
в спомени за почти младеж-
ките си години, защото до-

шъл в училище-
то веднага след 
университет-
ската скамейка. 
Младокът, по 
когото някогаш-
ните гимназист-
ки въздишали, не 
скри, че някои от 
тях дори закачли-
во му подвиквали: 
“Томи, Томи!“      

На стр. 2

Клуб ”Аз архивирам” по про-
ект „УСПЕХ“ с ръководител Па-
найот Панайотов приключи ус-
пешно своята дейност. Старши 
учителят по история представи в 
рамките на два учебни часа пре-
зентация със съдържанието на 
сборник, озаглавен „Създаване 
и укрепване на българската дър-
жава“. Помагалото е създадено 

от включените в проекта учени-
ци, без помощта на които няма-
ше да има този академичен труд. 
Книгата, издадена само в няколко 
екземпляра на хартиен носител, е 
богата на снимков материал, ис-
торически карти, художествени 
картини. 

На открития урок г-н Панайотов 
беше поканил ученици и колеги. 

А когато 
истори -
кът гово-
ри, няма 
с л у ш а -
тел, кой-
то да не 
бъде впе-
чатлен от 
неговите 
з н а н и я , 
н о в и 
ф а к т и 
о к о л о 
противо-
р е ч и в и 

исторически събития и убеди-
телно защитавани хипотези. 
Една от любимите теми на Па-
найот Панайотов е свързана с 
революционната дейност, вер-
сиите около предателството, 
залавянето и погребението на 
Левски. И този път преподава-
телят разпали любопитството 
на аудиторията с аргументира-
ни доказателства за погребе-
нието на Васил Кунчев в лява-
та част на олтара на църквата 
„Света Петка“ в София. С же-
лезни доказателства историкът 
убеди присъстващите, че поп 
Кръстьо не е предател, емоци-
онално изрази възмущението си, 
че българите не са подготвили 
бягството на Дякона, конвоиран 
едва от няколко заптиета до сто-
лицата. 

Сборникът, в който е описана 
цялата българска история, и по 
който така усърдно работиха уче-
ниците от единадесети и двана-

десети клас, ще бъде най-ценното 
помагало за гимназистите от Ху-
манитарна гимназия още наесен. 
Историкът искрено се надява да 
продължи своята извънкласна 
дейност и през следващата учеб-
на година. 

Полина ГЛИНДЖУРСКА,
ХІ "а" клас 

ученици от клуб "аз архивираМ" издадоха сборник по история
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Челен опит

хуМанитарна гиМназия посрещна бившия си учител тоМислав дончев 

Десетокласникът Светослав Ми-
шев впечатли с урока си по наци-
оналната сигурност на България 
главен инспектор Иван Каназир-
ски от търновската полиция. Мом-
чето отдавна се подготвя по темата 
и още преди месец лично покани 
министър-председателя Бойко 
Борисов и вицепремиера Цветан 
Цветанов да участват в изявата, по 
която те са професионалисти. Тях-
ното отсъствие с нищо не помра-
чи настроението на талантливия 
ученик и той изнесе блестящ урок 
за историята на органите на реда 
в периода 10 септември 1944 – 10 
ноември 1989 г. Достатъчно бе, 
че в залата присъстваха деканът 
на Историческия факултет доц. 
Андрей Андреев и неговата дясна 
ръка - доц. Красимира Мутафова. 

Светослав и неговият по-голям 
приятел от ВТУ, четвъртокурсни-

кът от специалност Исто-
рия Драгомир Георгиев, 
посветиха открития урок 
на 133-годишнината на 
Министерството на въ-
трешните работи. Ауди-
торията научи изключи-
телно ценна информация 
за първите закони, устави 
и структура на българ-
ската полиция след Ос-
вобождението. Мултиме-
дийният урок илюстрира 
по-важните етапи от ут-

върждаването на органите на реда 
в нашата страна по време на цар-
ската полиция и в по-съвременния 
период, когато се срастват дър-
жавната власт и комунистическата 
партия, а народната милиция се 
превръща по-скоро в репресивен 
апарат.

Пред ученици, учители и универ-
ситетски преподаватели оживяха 
портретите на първите министри 
на вътрешните работи, отличител-
ните знаци, униформите и оръжи-
ето на органите на реда. Нескрит 
беше  интересът към личността 
на Спас Бичев, по-известен сред 
колегите си като Пане Бичев или 
българският Шерлок Холмс. По-
казателен за тази емблематична 
личност, разкрила атентаторите на 
църквата “Св. Неделя”, е задълже-
нието на редовия полицай:”Да на-
блюдава, да слуша, да мълчи и да 

работи”.
Припомнена бе дейността на 

директора на служба “Обществе-
на безопасност” преди 9.IX.1944 
г., “суперполицая” Никола Ге-
шев, както и версиите за неговата 
смърт. Не беше подминат и мест-
ният кадър, вътрешният министър 
Димитър Стоянов, управлявал ве-
домството цели 15 години.

  За слушателите на интерактив-
ния урок бе важно да научат, че 
още в началото на миналия век 
България става член на Интерпол, 
после, по обясними причини, през 
епохата на комунизма, е изключе-
на от международната структура, 
за да си възстанови доверието от-
ново по време на демократичния 
преход след 1989 година. Акцен-
тирано бе  на оперативно-изследо-
вателската дейност на Института 
по криминалистика и криминоло-
гия. 

Последен в 
урока по наци-
онална сигур-
ност се включи 
гл. инспектор 
К а н а з и р с к и . 
Елитният поли-
цай не скри, че е 
научил от двете 
момчета неиз-
вестни дори за 
самия него исто-
рически факти 

за МВР. Пред учениците той раз-
кри новата стратегия на вътреш-
ното министерство от 2002 година 
насам, когато се работи за превен-
ция и противодействие на прес-
тъпността. Важно беше да се чуе, 
че от силов орган полицията вече е 
активен партньор на обществото.

Инспектор Каназирски използ-
ва случая да покани младите хора 
пред личния състав на областната 
дирекция на МВР. 

Светослав Мишев и Драгомир 
Георгиев повториха своя урок 
пред търновските полицаи в Деня 
на професионалния празник на 
МВР – 5 юли. Във връзка със запо-
чналата лятна полицейска детска 
академия пък ще се уточни орга-
низиране на турнир по стрелба за 
гимназистите.   

Веселка АСпАРУХОВА,
ХІ "а" клас

светослав Мишев зарадва родната полиция 
с презентация за историята на Мвр

От стр. 1
И днес е трудно да каже какъв 

учител е бил, пък и никога не е 
мечтал да даскалува. Първо тряб-
вало да се справи с облеклото. То-
гавашният директор Милко Донев 
искал прекалено много за човек на 
24-25 години. И Томислав Дончев 
бил подложен на тежка провока-
ция. Не само отказал да облече 
костюм в съчетание с вратовръз-
ка, но продължил да редува дънки 
с джинси и тениска. По-лесно се 
разделил с дъвката, която изплю-
вал от 20 метра разстояние. С това 
начало Дончев „стопи ледовете“ и 
после по-свободно продължи спо-
мените от учителските години. По 
някои от дисциплините нямало 
учебници, често му се налагало да 
отговаря на въпроси, на които сам 
не знаел отговора, не ги пишело в 
книгите и той не ги е учил. Днес 
обаче знае, че по-предизвикателна 
аудитория не е имал. „Трябваше 
да отвоювам необходимата доза 
авторитет“ – припомни Дончев. И 
сподели, че не си е давал сметка 
какво дава и какво взема учител-
ската професия. „Много взема, но 
и много дава, дава импулс на уче-

ниците да се развиват“, мъдро за-
ключи министърът. Той е натрупал 
полезен опит, надява се и нещо да 
е оставил като педагог.

Отговаряйки на въпросите на 
б и в ш и т е 
си колеги, 
Т о м и с л а в 
Дончев даде 
своеобразна 
оценка на 
ко л е к т и в а 
и ръковод-
ството му: 
“Училище-
то е фина 
ко н с т р у к -
ция, която 
се нуждае от 
качествен преподавателски състав. 
Трябва му и история, защото част 
от тази енергия на предишните по-
коления се връща към младите и 
на нея се крепи успехът на гимна-
зията през годините. Хуманитар-
на гимназия е едно много добро 
училище с успешен мениджмънт 
и много добри педагогически спе-
циалисти“.

Независимо че мечтите му не са 
били свързани с даскалуването, 

учителската професия винаги му е 
носила удовлетворение. Най-тъж-
но е да ходиш с нежелание на учи-
лище, смята министърът, в чиито 
ръце днес са поверени европей-

ските фондо-
ве в държава-
та.

То м и с л а в 
Дончев връ-
чи грамота 
„Ученик на 
годината“ на 
десетоклас-
ника Свето-
слав Мишев, 
който съз-
даде  забе-
л е ж и т е л н и 

събития през учебната година . С 
присъщото си чувство за хумор, 
човекът със скромен принос към 
българското образование, подне-
се призове и на учителите. На-
градата „Учител на годината“ си 
поделиха Валентина Камбурова и 
Анка Цончева. Както се пошегува 
и министърът, за ст. учителя Па-
найот Панайотов беше отредена 
грамота „за цялостен принос“. Г-н 
Панайотов подари на своя бивш 

колега поредната си историческа 
книга. Като „еколог на годината“ 
бе наградена Снежана Минчева, а 
„историк на годината“ стана Дон-
ка Андреева. Подобаващо отличие 
получи пом.-директорът и учител 
по информационни технологии  
Цветелина Мирославова – „дизай-
нер-творец на годината“. „Треньор 
на годината“ е Галина Пенкова. 
„Европеец на годината“ пък стана 
Роза Мишева. Литераторката, коя-
то се прочу с нейния клуб по Про-
ект „УСПЕХ“ „Роден край – на 
изток от Брюксел“, и този път не 
остана незабелязана за публиката. 
Дори припомни, че докато Дончев 
„прохождал“ в учителската профе-
сия, тя се разхождала по коридори-
те на властта. В днешния ден г-жа 
Мишева подари на бъдещия мла-
доженец от „кабинета Борисов“ 
лично изработения си „Дневник 
на добрата къщовница“. „Театрал 
на годината“ е Маргарита Мари-
нова. Учител по „толерантност“ е 
Красимира Петкова, а Ваня Мате-
ва затвърди признанието за „естет 
на годината“.

Валентина КАМбУРОВА
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Класът на Донка Андреева е безспорен лидер по успех 

Хуманитарна гимназия връчи 
дипломите на випуск 2012. В Ак-
товата зала със ставане на крака бе 
посрещнато знамето на училище-
то. Директорът Тамара Драганова 
и главният учител Анка Цончева 
се обърнаха с напътствени слова 
към младите хора, за които бяха 

подготвили презентация-
та „На добър час!“.

Купата Отличник на 
Гимназията тази година 
бе за Мария Недева от XII 
„в“ клас. Момичето изка-
ра най-високите оценки и 
на двете матури – 5,87 по 
БЕЛ и 5,81 по История и 
цивилизация. Първенецът 
на випуска завършва с 
общ успех Отличен 5.83. 
Следват я още шестима 
съученици от XII„в“ с от-

лични дипломи: Мария Пашева 
и Пламена Петрова - 5.68, Нина 
Петкова (5.58), Йордан Стойков 
(5.57), Христина Кирилова (5,53)  
и Стела Радулова (5.52). Класът 
на ст. учител по История и циви-
лизация Донка Андреева е безспо-
рен лидер по успех в училището 

със среден успех 5.30. 
По един отличник имат XII „а“ – 

Снежана Гърдева и XII “б“ – Пла-
мен Чергаров. 

Средният успех на гимназия-
та е много добър 4,84. Петото 
място в областта от държавните 
зрелостни изпити също е атес-
тат, че нашите деца тръгват към 
кандидат-студентските изпити 
добре подготвени.

Учениците бяха възнагра-
дени за труда си с многобройни 
отличия, грамоти и книги за ус-
пехи в учебната, спортната и ху-
дожествената дейност през годи-
ните на обучение. За родителите 
бяха подготвени благодарствени 
писма за тяхната подкрепа и съ-
действие от името на училищното 
ръководство и на педагогическата 
колегия. 

Училището се представи 
много добре на държавните из-
пити. 68 зрелостници показаха 
какво са научили през години-
те, доказаха, че не са избрали 
случайно хуманитаристиката. 
Българският език, историята и 
географията препънаха само по 
един зрелостник. Останалите 
гимназисти  защитиха достой-
но името на нашето училище. 
Най-висок резултат постигна 
Мария Недева от XII „в“ клас 
с 5.88 по БЕЛ и 5.81 по исто-
рия и цивилизация, което със 
сигурност ще я отведе на вър-
ха сред зрелостниците на Ве-
ликотърновска област за 2012 
година. Още преди две години 

Мария получи две невероятни от-
личия от Националния конкурс за 
литературно творчество и журна-
листика „Стоян Михайловски“ – 
Русе, когато грабна първа награда 
за репортаж и втора награда за 
очерк. От същия клас с две отлич-
ни оценки от 5.51 и 5.57 е Ралица 
Сапунджиева. Целият XII „в“ клас 
закономерно достигна среден ус-
пех на матурата по Български 
език и литература Много добър 
5.30, което е едно от постижени-
ята за последните няколко години. 
Отлични оценки по БЕЛ имат още 
Стела Радулова ( 5.77), Мария Па-
шева (5.71), Нина Петкова (5.68) и 
Мина Стефанова (5.53), всичките 
от класа на г-жа Донка Андреева. 

В XII“б“ клас отличните оценки са 
четири – две по БЕЛ – на Велизар 
Иванов (5.53) и Цветелина Цвят-
кова, 5.51 е оценката на Пламен 
Чергаров по английски език и 5.50 
е изкарала Ралица Пеева по био-
логия и здравно образование. С 
пет отлични оценки се поздравиха 
учениците от XII „а“ клас, където 
трима зрелостници са изкарали 
над 5.50 по БЕЛ: Мила Михайло-
ва – 5.64, Снежана Гърдева – 5.63 
и Светослава Иванова – 5.50. Най-
високата оценка по английски 
език – 5.68, е на Никола Иванов, а 
Георги Георгиев е получил 5.54 по 
история и цивилизация. 

Междучасие

Мария недева - първенец на випуска 

На спе-
циално ор-
ганизирано 
тържество, 
проведено 
в Актовата 
зала на Ху-
манитарна 
г и м н а з и я 
на 3 юли, 
учениците 

от девети клас получиха своите 
свидетелства за основно образо-
вание. Документът за завършена 
образователна степен бе връчен от 
директора на училището г-жа Та-
мара Драганова. Минути преди це-
ремонията учениците присъстваха 
на среща с министър Томислав 
Дончев, който откри в училището 
нов компютърен кабинет. 

Средният успех на класа за изми-

налата учебна година е много до-
бър, петима ученици завършват с 
отличен успех.

Г-жа Драганова поздрави за-
вършващите и им връчи грамо-
ти за активно участие в различни 
проекти и извънкласни форми в 
областта на спорта, творческото 
писане и театралната дейност.

М

връчване на свидетелствата 
за основно образование 
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Реализирана беше отдавна пла-
нираната видеовръзка в реално 
време между възпитаничката на 
Хуманитарната гимназия Виолета 
Иванова – випуск 2011, и ученици 
от училището.  В час по репортер-
ство  чрез скайп десетокласни-
ци разговаряха с нашето момиче, 
студентка в Нидерландия.  На ви-
деостената ние виждахме Вили, 
а с помощта на камерата тя също 
усети атмосферата в кабинета по 
журналистика.  Ст. учител Вален-
тина Камбурова  сподели как се 
представиха нашите зрелостници, 
защото и тази година имаме добри 
резултати, макар и малко под ми-
налогодишните, когато Вили беше 
една от отличничките на випуска. 
Разказахме какви литературни ус-
пехи ни донесе учебната година, 
имахме ли поводи да се похвалим 
с дейностите от новоизградените 
клубове по Проект „УСПЕХ“ на 
просветното министерство.  

Още по време на средното си 
образование Вили печелеше прес-
тижни фотографски конкурси , 
един от които я отведе в Брюксел  
на сесия на Европейския парла-

мент. После тя предпочете скан-
динавския свят, за да продължи 
да обогатява знанията си в облас-
тта на медиите. Помъдрялото мо-
миче днес разпалено обясняваше 
колко важно е да си мотивиран в 
училище, да се справиш възможно 
най-добре  с държавните зрелост-
ни изпити и да запишеш желания 
университет. За да се реализираш 
след време в област, на която си 
готов да посветиш живота си. 
След напътствията Виолета стиг-
на до най-съществения момент 
от скайп разговора. Вили отдав-
на работи върху собствен проект, 
който мечтае да популяризира в 
България.  Това бе и главната цел 
на нашия открит урок - да научим 
подробности около нейния проект 
„Облак“,  но и да се докоснем до 
модела на образование в далечна-
та страна.  Докато вървеше пред-
варително изготвената презента-
ция, Виолета обоснова идейния  
замисъл на Проект „Облак“ . На-
правен е паралел между двете об-
разователни системи, като автор-
ката изтъква предимствата, според 
вижданията си, как можем да 

облекчим учебната програма, да 
улесним подготовката на ученици 
и учители.  Става дума за ориги-
нална  концепция за бъдещето на 
образованието в България – техно-
ализиране на учебния процес.              

Проектът е ангажиран да пре-
достави възможност на ученици 
и учители да обменят опит, зна-
ния, домашни, пропуснати уроци 
в специализиран сървър, свързан с 
всеки училищен сайт. Без притес-
нения за учениците, които нямат 
нужната техника,  защото всяко 
училище разполага с компютър-
ни зали. Няма да се дават пари за 
хартия, няма да се носят тежки 
чанти с учеб-
ници и 
т е т р а д -
ки. Не се 
използват 
н и к а к в и 
флаш па-
мети, още 
п о - м а л к о 
пък диско-
ве. Всичко е 
в компютъра. 
Проектът се 

занимава главно с 
модернизирането и 
улесняването на ар-
хаичния учебен про-
цес в България, убе-

дено защитава идеята си Виолета. 
Чрез Chromebook ученикът може 
да влезе в сайта на своето училище 
и да качи домашното или презен-
тацията си. Постижимо е, защото 
всеки съвременен школник разпо-
лага с компютър или телефон. 

Директорът на Хуманитарна 
гимназия Тамара Драганова при-
ветства проекта на Вили и изрази 
готовност нашето училище да ста-
не първопроходник в една непо-
пулярна все още високотехноло-
гична идея за нашите географски 
ширини. 

Емине САДКЪ

Виолета Иванова иска да променя българското училище 

В Хуманитарна гим-
назия „Св. св. Кирил 
и Методий” се прове-
де оспорван конкурс 
под мотото „Пъргав 
ум - бърза мисъл” с 
участието на учени-
ци от XI клас. Мето-
дическото обедине-
ние по математика  
предложи лист със 
задачи за всеки 

участник. Задачите бяха 
забавни, но в никакъв слу-
чай лесни. Втората задача 
не затрудни никого и гим-
назистите отговориха без 

грешка. Третата задача също се 
оказа във възможностите на уче-
ниците, може би, защото беше су-
доку. 
За всяка задача трябваше да се 

мисли логично, но имаше и из-
числения. Четвъртата, петата и 
щестата задача пък си имаха име-
на: „Задачата на краля”, „Муха 
и пешеходци”, „Древна индий-
ска задача”.  Всички участници 
бяха толкова съсредоточени в ре-

шаването, че не усетиха кога свър-
ши часът. 
Учителите по математика Цвете-

лина Мирославова, Анка Цончева, 
Чавдар Бонев и директора обяви-
ха резултатите и връчиха грамоти. 
На първо място се класира Мом-
чил Дянков, а второто си поделиха 
Полина Глинджурска и Веселка 
Аспарухова. И тримата получиха 
заслужени овации на съучениците 
си.

"пъргав ум - бърза мисъл"

Обучение преминаха учени-
ци от Х клас по Форум театър 
с треньори Т. Драганова и А. 
Цончева. Форум театърът е 
образователна методика, раз-
работена от бразилеца Ау-
густо Боал през 50-те и 60-те 
години на миналия век. Прове-
деният тренинг бе част от На-
ционална младежка мрежа от 
театрално-дискусионни клу-
бове „Граждани на Европа”. 
Под ръководството на двете 
педагожки учениците напра-
виха първите стъпки на сцена-
та на “Театър за живота”. 
Бяха анализирани актуал-
ни социални проблеми, 
проследени бяха причин-
но-следствени връзки и 
дискутирани възможни 
решения на проблема. 
Учениците поставиха 
социални теми като на-
силието в семейството, 
агресията сред младите 
хора, липсата на общу-
ване в семейството, ли-
дерството и други.

В края на тренинга 

ученици -
те сами реализираха поста-
новката „Дразнещият С”. За 
жокер бе избрана Паулина, 
а в сценката участваха Галя, 
Светослав, Християна, Гали-
на и Десислава. На финала на 
своята постановка младежите 
достигнаха до най-важния из-
вод - да бъдеш свободен, да не 
допускаш потисничеството и 
психическия „капак на време-
то”, да знаеш, че винаги има 
решения, но никога няма най-
правилно.

Работата чрез форми-

те на театъра дава възможност 
един общозначим или личен 
проблем да бъде представен 
пред публиката по достъпен 
и разбираем начин. От друга 
страна, предизвикателството е 
публиката да бъде окуражава-
на и пряко да влияе на разви-
тието на проблема, като пред-
лага конкретни алтернативи 
за решението му. Посредник 
между публиката и участни-
ците на сцената е Жокера. Той 
е свързващата нишка между 
актьори и публика, движещата 
сила на действието.

М

Aрт урок "Форум театър"

Приключи Нацио-
налният кинофести-
вал на алтернативното 
кино „Мини филм“ 
– Попово 2012. В де-
ветото издание на ки-
нофестивала участ-
ваха 40 филма, които, 
според регламента, не 
могат да надхвърлят 
10 минути. Култур-
ната проява включва 
няколко раздела: сце-
нарий; режисура; опе-
раторско майсторство; 
композиторска и му-
зикална обработка.

Извън конкурсна-
та програма в летния 
фестивал се включи 
Хуманитарната гим-
назия, която бе от-

личена с Диплом за 
своите четири мини-
атюри: “Мълчанието 
казва всичко...“, „Кри-
воразбраната цивили-
зация“, „Най-чудното 
чудо“ и „Ден на жур-
налистиката“. Учили-
щето беше предста-
влявано от бившия 
възпитаник на Гимна-
зията Тодор Бояджи-
ев, който също е сред 
кинотворците на ми-
нифилми.

Извънстоличната 
изява се оценява от 
жури, председателст-
вано от режисьора 
проф. д-р Владимир 
Грамадски – препода-
вател в НАТФИЗ.     М
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полина Цончева награди учениците 
от „приятели на Китай” 

Ученици от клуб „При-
ятели на Китай – Линг-
вистика” се събраха, за да 
споделят своите пожела-
ния на китайски език за 
лятната ваканция. Техни-
ят ръководител гл. ас. д-р 
Полина Цончева награди 
своите възпитаници и им 
пожела да практикуват 
езика и да не забарвят не-
говата сила за общуване-
то между хората.

Ръководството на Гим-
назията беше наградено 
със специални бамбу-

кови писалки и туш, за 
да твори своите идеи и 
изписва йероглифите на 
пълководството.

Госпожа Камбурова 
получи най-големия по-
дарък – китайски ориги-
нален туш и бамбукова 
четка, за помощта и съ-
причастността към клуба 
и отразяването на негови-
те дейности в медиите.

Учениците споделиха 
своето желание да про-
дължат да изучават древ-
ния азиатски език, както и 
бита и културата на дале-
чен Китай.                    М

Завърши дейността си 
клуб „Сапунени мехури”. 
В кабинета по физика в 
тържествена обстановка 
директорът на Гимназията 
и ръководителят на клуба 
гл. учител Анка Цончева 
връчиха наградите на уче-
ниците за тяхната актив-
на дейност и следване на 

принципа „И аз участ-
вам”.

Госпожа Цончева награди 
своите ученици и зарадва 
всеки с подарък за лятна-
та ваканция. Гимназистите 
получиха колаж от снимки, 
направени по време на тех-
ните занимания по проект 
УСПЕХ.                           М

Клуб „Сапунени мехури” 
завърши дейността си 

Две срещи със ст. инспектор Ни-
колай Иванов осъществиха учени-
ци от Гимназията. Представителна 
група посети КАТ Велико Търно-
во и на място се запозна с услови-
ята на работа на служителите във 
ведомството. На многобройните 
въпроси увлекателно и компетент-
но отговори ст. инспектор Иванов. 
Групата с интерес изслуша слу-
чай, при който служителят на КАТ 
излага живота си на опасност, за 
да спаси заклещен при катастро-
фа водач, висящ на 30 м височина. 
Споделено бе за стотиците момен-
ти, когато е далеч от семейството 
си при изпълнение на служебния 
си дълг.
По проект „До Царевец пеша” и 

инициатива на ст. учител по ФВС 
Галина Пенкова, старши инспек-
тор Иванов проведе урок по безо-
пасност в сградата на Гимназията 
и даде насоки на бъдещите шо-
фьори как да се държат на пътя.

На голяма част от учениците, на-
вършили 18 години, им предстои 
да вземат свидетелство за упра-
вление на МПС. Поради неопит-
ността на младите хора на пътя, 
старши инспектор Николай Ива-
нов изнесе лекция в гимназията 
и даде своите напътствия към на-
стоящите и бъдещи шофьори. На-
чалникът на КАТ – Велико Търно-
во, посъветва учениците да бъдат 
внимателни и толерантни на пътя, 
стриктно да спазват правилата. За 
него шофьорите, които употребя-
ват алкохол, дори и в минимални 
количества, са заплаха и трябва да 
бъдат строго санкционирани.
Ст. инспекторът си призна, че се 

чувства неудобно, когато е забра-
вил да си сложи колан и дъщеря 
му прави забележка. Той апелира 
учениците също да не забравят 
колана, независимо на какви раз-
стояния ще пътуват. Най-труден 
момент според него е този, в който 

трябва да съобщи на семейството 
на загинал човек.
На урока присъстваха директо-

рът на Хуманитарна гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий” – Тамара 
Драганова, Анка Цончева - главен 
учител и Галина Пенко-
ва – ст. 
учител 
по ФВС. 
Те също 
п о с ъ -
в е т в а х а 
младите 
хора да 
бъдат от-
го в о р н и , 
да спазват 
Правилни-
ка за дви-
жение по 
пътищат а , 
защото тога-
ва носят от-
говорност не 

само за своя живот, но и за този на 
спътниците си.

Светослав МИшЕВ, 
Х "а" клас

Урок по безопасност със ст. инспектор Николай Иванов 
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Сутрешният блок на ТВ 7 гос-
тува в нашето училище. “Гореща 
точка” с водещ Николай Бареков 
предава на живо от Актовата зала 
в Деня на детето 1 юни. 

Най-трудоемката работа се 
оказа вдигането на съоръже-
нието. В продължение на едно 
денонощие неколцина здрави 
мъже изнесоха на гръб стотици 
тонове техника, за да “изникне” 
зашеметяващата сцена за пре-
даването. Бареков явно си беше 
взел обеца на ухото от послед-
ното излъчване от болярския 
град. Тогава същото съоръже-
ние беше издигнато на Памет-
ника Асеневци, но на два пъти 
спираха тока и прекъсваха жи-
вата връзка, което, според шефа 
на новините, си е било чист са-
ботаж.

На първи юни екипът на “Го-
реща точка” искаше да покаже 
как работи новият кметски екип на 
Велико Търново и има ли промяна 
при решаване на важни за града 
проблеми. Припомнена беше са-
гата за горите, на която телевизи-
онерът Бареков посвети поне две 
издания на “Открито” като журна-
лист в бТВ и още толкова в ТВ 7. 
Със свое изявление се включи ми-
нистърът на земеделието и горите 
Мирослав Найденов и обеща още 
в понеделник да участва на кръгла 
маса в старата столица, за да бъде 
сигурен каква ще е съдбата на най-
споменаваните в медийния свят 
53 дка борови гори. За тях преди 
години писаха и наши ученички и 
дори спечелиха национален уче-
нически конкурс с репортажен ма-
териал. Тъй че и ние сме дали своя 
принос в битката за спасяване на 
зелените масиви край града ни.

Въпреки че в момента кипи уси-
лена строителна дейност, при-
токът на туристи не е намалял и 
г-н кметът обеща до 2013 година 
новостроящите обекти да бъдат 
завършени. Особено амбициозна 
и сериозна е издинатата кандида-
тура на нашия град, в конкурен-
ция със София, Пловдив, Варна и 
Бургас, за европейска столица на 
културата през 2019 година. Освен 
Даниел Панов, за сутрешния блок 
бяха дошли зам.-кметът Снежана 
Данева и началникът на Дирекция 
образование Пенка Игнатова. Об-

ластната администрация се пред-
ставляваше от самия областен 
управител проф. Пенчо Пенчев. 
Двамата мъже управници не про-
пуснаха да кажат, че това е тях-

ното училище. Градоначалникът 
е учил до 7 клас, а проф. Пенчев 
е бил възпитаник на тогавашното 
ЕСПУ “Св. св. Кирил и Методий”. 
Стана ясно, че болярският град  е 
на трето място в страната по спе-
челени европейски проекти, което 
ще гарантира успешно реализира-
не на туристическата инфраструк-
тура на Велико Търново.

Журналистическите си задълже-
ния вършеха репортерките Диана 
Радева и Ивелина Николова, които 
действаха според обстоятелствата. 
Докато Бареков и кметът поема-
ха глътка въздух, двете момичета 
задаваха въпроси на учениците 
от гимназията, на децата от ОУ 
„Димитър Благоев“, на студенти-
те от ВТУ. Камерата на един от 
операторите се задържа най-дълго 
пред масата със статуетки и купи 
от журналистически, театрални и 
спортни състезания. Видимо впе-
чатлен от наградите, Бареков на-
прави комплимент на домакини-
те от Хуманитарна и се пошегува 
дали това не са отличията на це-
лия град. Всички погледи привле-
че писането на йероглифи. Ръко-
водителят на Клуб „Приятели на 
Китай“ гл. ас. Полина Цончева от 
ВТУ в компанията на свой студент 
и нашите деветокласнички Никол 
Николова и Лилия Долчинкова съ-
средоточено подготвяха изненада 
за екипа на ТВ 7. Бурни аплодис-

менти си спечелиха специалисти-
те по китайски писмена, които 
изписаха  „Китайска калиграфия“, 
„Гореща точка“ и „Николай“ . По-
следният йероглиф Николай Баре-

ков ще посвети на сина си, а ос-
таналите ще красят новинарското 
студио на ТВ 7.

Не бяха малко въпросите към 
местните управленци за предсто-
ящата децентрализация на влас-
тта. И зам.-кметът Данева и об-
ластният шеф бяха категорични, 
че Велико Търново има ресурс да 
поеме не само НАП, но и други 
ведомства. Има наличен свободен 
жилищен фонд – 3400 жилища, 
както и университети, които под-
готвят добри икономисти.

Интервюиран бе и Учителят на 
годината на СБУ Панайот Пана-
йотов, историк в нашето школо 
цели 23 години. Пред репортерка-
та Диана Радева дългогодишният 
педагог сподели, че се гордее с 
успехите на учниците си, които се 
реализират като 
историци, архео-
лози и философи.

П р е д а в а н е т о 
на Бареков се 
превърна и в те-
атрална сцена, 
след като на „те-
рен“ излязоха 
четиригодишни-
те възпитаници 
на Детска гра-
дина „Пролет“. 
Малките дечица, 
пременени като 
зелени човечета, 

изпълниха танца „Веселата гъсе-
ничка“ под бурните аплодисменти 
на публиката.

Последва „гореща точка“ в ка-
бинета по журналистика, но вече 

без „светлините на прожек-
торите“ и в непринудена ат-
мосфера. Николай Бареков, 
който е дългогодишен прия-
тел на младите журналисти 
от гимназията, се зарадва 
да  види на фотоси предиш-
ни свои открити студиа в 
старопрестолния град и „за-
печатани“ с него срещи в 
БиТиВи. От току-що изпече-
ната баница телевизионерът 
не опита заради диета, но за-
това пък традиционното бъл-
гарско тестено изкушение се 
хареса и на репортерките, и 
на учениците. 

За всички литературни и 
журналистически награди 
и постижения през послед-

ните 2 години разказа Валентина 
Камбурова и позволи на гостите 
да се докоснат и да подържат цен-
ните трофеи  от конкурса „Стоян 
Михайловски“ – Русе. В свой стил 
Бареков се изкуши да даде ценни 
съвети за трудната професия, пох-
вали своя екип и покани младите 
хора още наесен да му гостуват в 
обновяващото се студио на ТВ 7.

Г-н Бареков бе изпратен от ди-
ректора с подарък - камък с изо-
бражението на Св. Богородица, с 
пожелание да пази свободата на 
словото. Г-жа Мирославова под-
несе своя авторски колаж за пре-
даването "Гореща точка".

Полина ГЛИНДЖУРСКА,
ХІ "а" клас

бареков на живо от Актовата зала


