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

Удари първият звънец

В присъствието на много гости
и родители открихме новата учебна година. Тържеството на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил
и Методий“ започна по-необичайно от всеки друг път. Водещите,
директорът Тамара

Драганова и главният учител Анка
Цончева, приветстваха учениците
с добре дошли. „На добър час“
пожелаха областният управител
проф. Пенчо Пенчев и кметът
инж. Даниел Панов, емоционално свързани с училището, в което
единият е завършил средното си
образование, а другият – основното. Търновският градоначалник
не пропусна да похвали и педагогическия колектив, положил
усилия по приема на ученици. С
топли думи се обърна началникът на РИО инж. Розалия Личева.
Сред гостите беше и директорът
на Дирекция Образование към
Общината Пенка Игнатова.
След приветствените слова последва поетичен рецитал
„Тайната на вековете” по стихове на Яворов и на директора. Настроението повдигна с
невероятния си глас осмоклас-

ничката Ирена Трайкова. Публиката бе възпламенена от появата
на представителя на Корпуса на
мира Рафаел Агилар от Калифорния. Рафи разчувства всяко българско сърце, докато пееше „Къде
си вярна, ти любов народна?“
Момчето от Сан Франциско ще
преподава английски език през
учебната 2012/2013 година. С есеистичната си творба, посветена
на хилядите възпитаници на шко-

брой 85

лото със 132-годишна история,
Полина Глинджурска припомни
знакови имена за българската политика, култура и просветен живот.
Учениците прекрачиха прага
на родното школо под звуците на
химна, създаден през 1932 година от поета Асен Разцветников.
Впечатляваше с цялото си великолепие внушителната сграда на
Хуманитарна гимназия, чиято фасада бе обгърната с бял воал. Удари първият звънец!
М
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Национален конкурс Русе - 2012

Приключи петото издание на
единствения в страната конкурс, в който се изявяват и
бъдещи журналисти. В навечерието на Деня на народните
будители учениците на Хуманитарна гимназия затвърдиха
своето традиционно силно
участие в Националния ученически конкурс за литера-

училище отново са сред найдобрите в своята възрастова
група, където са безспорни
успехите ни. Участие взеха 16
ученици с 20 творби, от които
два колектива – вестник и видеоматериал. Общо в конкурса са участвали 435 деца с 569
творби и 31 колектива с 60
екипа на вестници, радио- и
телевизионна журналистика. Както сподели в словото си председателят на журито
доц. д-р Руси Русев,
журналистическите
творби показват ярко
изразена позиция и
жанровете са издържани композиционно.
„Вече няколко години
ние наблюдаваме как
се ражда и развива
пред очите ни едно
дарование, - каза доц.
Русев. – Това са младите творчески гласове на България и
творбите им допринасят за обогатяване
на съкровищницата
на българската литература и журналистика, защото литературното творение няма
възраст“,
допълни
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както и колективната награда
за телевизионна журналистика – автор Ивелина Рачева и
оператор Емине Садкъ – репортаж, озаглавен „Министър Сергей Игнатов изслуша лекция по египтология
на десетокласника Светослав Мишев“.
Единствената най-голяма награда за конкурс
2012 – Специалната награда за литературно
творчество и журналистика - закономерно дойде в единайсетокласничката Емине Садкъ.
Ученическият вестник

Силно участие на бъдещи журналисти
в Националния конкурс "Стоян Михайловски" 2012
турно творчество и журналистика “Стоян Михайловски“
Русе. Нашите награди са
повод за удовлетворение, че
учениците продължават да
творят и да впечатляват професионалното жури от писатели, поети, публицисти и
журналисти.
Гимназистите от нашето

п р е п од а -

„Междучасие“, който вече е
носител на статуетката „Стоян Михайловски“ през 2010
година, тази година е отличен с втора награда.
Втора награда получиха дванайсетокласничките
Александра Димитрова за
пътепис и Мирослава Костадинова за фоторепортаж.
Националният конкурс се
оказа добра стартова позиция за две момичета от X
клас. Трета в категорията

Коментар е Даяна Александрова, а Цветомира Соколова
е трета в категорията Очерк.
Поощрение за интервю получи Мина Стефанова.
Ръководството на Гимназията - Тамара Драганова и
Цветелина Мирославова подкрепиха наградените и им
пожелаха нови творчески успехи.
Полина ГЛИНДЖУРСКА,
ХІІ а

вателят
в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и
във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“.
В раздел Журналистика учениците ни
грабнаха две Специални награди на Цветина
Илиева за пътеписа „Велико Търново – старата
столица на културни
ценности“ и коментара
„Паметта на българите“,

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

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
Графичен дизайн: Цветелина Мирославова
Консултант: Валентина Камбурова

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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Специална награда за журналистика
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Пътепис

Велико Търново – старата столица

на културни ценности

неповто р и ма
и вдъхва респект
у
чуждите
туристи.
К н и жо ве н
център е
хълмът
С в е т а
гора. Там

Велико Търново, столицата на Втората
българска държава, днес е
град на културно-историческото ни наследство, важен
туристически център.
Във Велико Търново трудно могат да се обходят всички исторически паметници.
Но аз се хвърлям към това
предизвикателство.
Предлагам да започнем от хълмовете Царевец, Трапезица
и Света гора, макар днес на
тези места да продължават
реставрационните дейности
и пред крепостта, където издига снага Патриаршеският
дом, да кипи усилена работа.
Няма турист или великотърновец, който да е пропуснал да види аудио-визуалния
спектакъл „Звук и светлина”!
А през летните месеци, по
традиция, се организира и
Сцена на вековете за опера
и балет. Тогава се връща магията на онова славно време
и заспалият, но богославен и
богоспасен град Търнов, проговаря. От години хореограф
и режисьор на грандиозните
спектакли под открито небе е
Пламен Карталов. От миналата година обаче, конници и
пехотинци, които са стражниците на Царевград Търнов,
пресъздават смяната на караула пред портите на средновековната крепост и ритуално ги заключват. Картината е

Коментар:

се намира един
от съвременните духовни
центрове – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, а пред висшето училище внушително
е разперил ръце българският
патриарх Евтимий.
След демокрацията бяха
реставрирани две знакови
църкви за България и за болярския град - „Свети четиридесет мъченици” и „Св.
Димитър”, в която е обявено
въстанието на братята Асен и
Петър. Храмът „Свети четиридесет мъченици” е свързан
с победата на Иван Асен II
при Клокотница, когато нашият цар разбива войската
на Теодор Комнин. В обновената църква преди няколко години беше препогребан
славен за България цар – Калоян. И тук е мястото да отдадем заслужено уважение
и почит на архитект Теофил
Теофилов, благодарение на

когото и по чийто проект са
реставрирани двата храма.
Във Велико Търново е обявено и първото Учредително
събрание - в читалище „Надежда”, на чиято сцена и в
миналото, и днес се изявяват
ученици от Хуманитарната гимназия “Св. св. Кирил
и Методий” – някогашната
Мъжка гимназия “Св. Кирил”
– храм на духовността и на
българщината. После
задължително трябва
да спрем пътуването
си в Музей “Възраждане и Учредително
събрание”, за да се
потопим в летописите на времето от
Възраждането.
Едва тогава можем да тръгнем по
калдъръма на улица „Гурко” - една
от любимите улици за мнозина, които са решили да
вдишат от въздуха на средновековния град.
Прихлупени и неугледни къщички са се сгушили до реставрираните модерни къщи
в стар възрожденски стил.
По тази тясна, обкичена със
здравец и мушката уличка, са
чаткали копитата на руските
освободители. В близост се
намира и Сарафкината къща,
построена по заръка на богатия търговец Димо Серафина, в която и днес оживяват
традиции и обичаи на градското търновско население от
близкото минало.
Самоводската чаршия е
втората улица в по-стар стил,
носещ духа и традициите на
възрожденската епоха. Тук е
съсредоточие на около двайсетина работилнички и попаднал в тях, човек може
да види как се рисува върху
стъкло. Как се тъкат шарените български черги. Какви
ятагани и пушкала е имало
някога. В какви медни съ-

Нахранете кучето!

„Нахранете кучето!” – провикна се Бойко Борисов към
вътрешния си министър Цветан Цветанов след откриването
на трупа на 17-годишната Мирослава от Перник.
Нека припомним, че Бойко
Борисов не е кой да е. Не е чобанин, а премиер на България!
Според кой разумен човек един
държавен мъж може да се изразява по този просташки начин

за смъртта на невинно погубено момиче?
Постъпката на премиера е
първосигнална, а по този начин
се държат само животните. В
това число и кучетата. В случая
ние трябва да нахраним Бойко
Борисов, но не с пържоли, а с
възмущението на всички български граждани, защото той
явно към това ни подтиква със
своето поведение.

Ако
трябва да
възнаградим кучето, което е
намерило трупа на Мирослава, може би трябва да му дадем
възможността да заеме мястото
на премиера. Защото то е много по-достойно и възпитано от
него, макар да не притежава
всички качества на човека.
Даяна Александрова,
Ха

дове са сипвали кафето си
търновлии. Как се приготвя
турският сладкиш кадаиф.
Най-примамлив е ароматът
на дъхав хляб от малката пекарна, която никой не подминава, без да опита от прясно
изпечените хлябове и сусамени гевречета.
Всеки петък на Самоводската чаршия са се събирали
селяни от близките села, за
да продават своята продукция – зеленчуци, мляко, мед,
сладка. Възрожденската улица привлича туристите и с
автентичната си архитектура.
В местността Боруна, до
Художествената галерия „Борис Денев”, се издига паметникът композиция “Асеневци”, в памет на подвизите
на четиримата братя Асен,
Петър, Калоян и Иван-Асен
II. Скулптyрата е градена от
ковки метали по проект на
Крум Дамянов. В близост до
нея се намира и Стамболовият мост, където всяка година
по-смелите могат да скочат
с бънджи и да вдигнат адреналина си. Само че отскоро
градът има в тази част нова,
уникална атракция, и това е
3D шоу в невъобразима феерия от цветове и музика.
Във Велико Търново от
всеки камък блика история.
Но не по-малко са изненадите в модерен стил. И защото
не бихте могли да разгледате
всички исторически паметници наведнъж, не пропускайте да се върнете отново
в старата столица. Тя със сигурност ще ви посрещне с
някоя съвременна приумица
и причудливост. Ако това се
случи още тази година, то вашето място за отдих, отмора
и хубаво настроение е парк
“Марно поле”. Какво е новото? Прохладата на светлини
и музика от обновените фонтани.
Цветина Илиева,
ХІІ а
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Специална награда Цялостно творчество
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Весел репортаж

ПАЗАРЕН ДЕН В ИСПЕРИХ
(или: „ Там, където котките са катерици“)

Първите ми пет реда
обикновено винаги куцат,
затова си представете, че
съм почнала от шестия, без
да се налага да ги трия отново и отново. Така де, купих
си колело от пазара в Исперих. Като изпишете в Гугъл
„град Исперих” и от Уикипедия ви осведомяват, че се
намира близо до Разград. И
че петък е пазарен ден. Да,
петък е най-якият ден за исперихчани! Пазарът е Меката за вехтошарите, защото
пазарът в Исперих не е от
Исперих. Нито пък продавачите са от тука. И стоката
най-често не е тяхна - всичко е крадено и внесено от
чужбина. Всеки колоритен
продавач знае Исперих и се
бори за късче място в петъчен ден.
Петък ми се харчат пари и
излизам с цели сто лева! Че
аз за 20 съм си купувала нов
телефон! А за 50 си направих фитнес салон!
„Ранно пиле, хубавото
взима!” Ето ви логото на
Свети Петък! Представете
си пускането на пазара на
Айфон 5 и как хора чакат с
палатки пред магазините.
После си представете как
всеки петък ставам в седем
сутринта, отивам на откриването на пазара и се дебна
по пейките с дебели лелички, които, от известно време, имам подозрението, че
ме мразят.
Този петък останах разо-

чарована – не можех да си
похарча парите. Но след
известно лутане видях Колелото, закачено зад един
Фолксваген. Започнах да
викам и разпитвам хората
дали знаят нещо за това колело, дали се продава, дали
мога да го купя. ВЕДНАГА?! Дебелите лелички ме
изгледаха въпросително и
отново заровиха главите си
в купчините от вносни ботуши. Започнах да се потя, да
треперя, исках го! Вече бях
почти отчаяна от незаитересоваността на хората, когато
мустакат мъж се появи от
ъгъла (най-вероятно знаете
кой е Супер Марио).
- 70 лева!
Нетърпелива,
изкарах
всичките си банкноти, които преди това доста са се
постарали да се намачкат в
джоба ми, изтървах половината, вдигнах ги и ги подадох на Супер Марио. В
брой, без разсрочено плащане, без договаряне. Мое
е, синьо е.... и скърца!
Имах най-грозното колело
на света! Сериозно говоря
– модернизирана версия на
старите „балканчета”: със
скорости, спирачки (за жалост не е с контра), сгъва
се на три и има свойството
да бъде носено на гръб със
специална раница, а кормилото... Ах, това грозно кормило на тротинетка! Та на
това колело се чувствам специална, имам чувството, че

Трета

награда

ме вози
Чопър,
това ми
харесва и ме
прави
щастлива. Обичам го!
И то ме
обича,
видях го
в големите му
странни
задни
стопове
още при
първата
ни среща.
Същата вечер реших да се
разходя върху този син скърцащ звяр. Сложих си един
челник на главата и тръгнах по алеята на новия парк
(преведено по ‘сперихски по „Алеята на влюбените”).
Докато карах и скърцах едновременно, повечето двойки прекъсваха страстните
си целувки. Обръщаха се
да видят коя е тази самотна
светулка, загубена в света
на любовта. А аз си скърцам
нагоре и си светя, без да ми
хрумва, че развалям идилията на десетина пейки.
След обстойна обиколка
на града, реших да се пренеса под блаженството на Ореха. Ореха е място за събиране на поколения разбрани
и неразбрани артисти. Там

Очерк

Пазачът на пансиона

Катя е тук повече от
5 години. Настанена е пред
сградата на ЖП пансиона
във Велико Търново в забележителна уютна колиба.
Винаги съм изпитвала страх
от кучета и не мислех, че ще
намеря добър приятел в лицето на Катя. Но се оказа, че
тя е приветлива, доброжелателна, лесно завързва приятелства. В същото време е
строга при изпълнение на

задълженията си, а те са сериозни: обиколка на района
и неговата охрана. Защото
Катя е куче-пазач. За награда
получава вкусни мръвки от
децата – кебапчета, пилешки кренвирши и всякакви
меснати глезотийки от близката бакалия. Наблюденията ми ме убедиха, че дори е
интелигентна и предпочита
изискана компания.
В Деня на Независимостта дори бе допусната от охраната на президента да изслуша неговата реч на пл.
’’Иван Асен’’пред историческия хълм Царевец. Това
беше първата й поява в медийното пространство. Коментар за приличното й държание имаше и в Шоуто на
Слави. Надявам се, че това
няма да е последната нейна

изява, защото с радост всички установихме нейната фотогеничност.
Иска ми се да споделя за
нейното хоби - ловуването.
Катя се проявява като много
добра съблазнителка. Често
събира своите обожатели, а
ние с нескрито любопитство
наблюдаваме любовните им
закачки. Тя не е като другите кучки, напротив, бих
казала, че е по-недостъпна.
Трудно може някой да я спечели. Катя е привлекателна за околните ’’мъжкари’’,
защото е красива, с черна
плътна козина и тук-там някоя бяла шарка. Погледът й
не е плашещ, а точно обратното - примамлив. Може би
точно това ми харесва в нея.
Със сигурност е единственото куче, което е спечелило

намират утеха в собствените си мисли, пренасящи
ги в други вселени, където
Ореха е нещо свято и уникално преживяване всеки
път. Ореха е адски голям, на
него има къщичка, на която можеш да напишеш, или
нарисуваш нещо. Под Ореха котките стават катерици,
а катериците ловят мишки.
Под Ореха няма предразсъдъци, лицемерие, дискриминация и лъжи. От това имах
нужда тази вечер – Ореха. И
спомените му от близо 5 поколения. Да облегна новото
си колело на дълголетното
му стъбло, да се кача горе,
да въздъхна два пъти и да
си кажа: „Всичко е наред и
скърца!“
Емине Садкъ,
ХІ а
приятелството ми.
Наскоро забелязах, че е
намерила своя ’’принц’’. Не
знам къде и как е открила
половинката си, но изглежда щастлива. Освен всичко
друго, нашата познайница
прояви още едно качество
- милосърдие. Катя започна
да споделя своята колиба с
кучето на сърцето си. Сутрин двамата не пропускат
да покажат любовта си. Ние,
учениците, също се радваме, когато я виждаме как се
забавлява с любимия. Често
влюбената двойка ни изпраща до училище. Включват
се в игрите с нас след училищните занятия. Обичат
да бягат, докато ние играем
баскетбол. Те са едни прекрасни влюбени и всяко от
децата благородно им завижда. А може би си мечтае
някой ден да намери своя
любим или любима, на когото да отдаде сърцето си.
Такава е нашата Катюша.
Цветомира Соколова,
Ха
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При мама в Грац

наги
усмихнати
стюардеси
Поредното
ми приветстваха
пътниците,
пътуване към Австрия. Вся- бяха толкова земни и друка година ходя на гости при желюбни, че настроението
майка ми в град Грац, но ми се оправи автоматично.
този път беше различно. От
Самолетът се приземи,
прекаленото
натоварване взех багажа си и... видях
през учебната година, пък и любимата ми майка да се
не само, исках трети юли да усмихва срещу мен. Стомадойде възможно най-бързо. хът ми се преобърна. Всеки
Да хвана големия куфар и го е изпитвал и знае как, кода се кача на самолета. По- гато видиш любим човек,
сле да се отправя към
града, който чувствам
като моя втори дом!
Вторият по големина
град в Австрия се хвали
не само с изключителна
природа, но и с невероятни забележителности.
Катедралата в Грац! (Не
пропускам да посетя
този храм oт миналото.)
Построена през 1464
година по нареждане
на император Фридрих
Трети, тя е била използвана за затвор. Днес
обаче е любимо място
за многобройните туристи. А парк Егенберг
е прословут с огромния
си замък, който не само
че е прекрасен с дефилиращите из него пауни ти идва да го прегръщаш
на свобода, но е и най-го- до полуда. Е, така и стана.
лемият дворец в Щирска- Майка ми тотално полудя от
та област. Предпочитано тормоза, който й нанесох. В
и любимо за мен място за колата не спирах да гледам
разходка е музеят Шварце- улиците и хората, които сянегер, кръстен на гордост- каш бяха в едно друго, разта на Грац, на самия актьор лично измерение - толкои бивш щатски губерна- ва безгрижни и щастливи.
тор Арнолд Шварценегер. Мислех си: "Ето тук съм и
(Знаех, че го очакват след всичко е още по-прекрасно,
2 седмици да пристигне в отколкото го помня". Така
града и бях буквално обзета си беше. На следващия
от мания, че току-виж съм ден започна и моята щура
го срещнала някъде). Това почивка! Различни хора,
са само малка част от забе- различни дестинации и
лежителностите, на които емоции. Всичко беше странямах търпение да попадна хотно, точно това, от което
по време на престоя ми на се нуждае човек - отпускаавстрийска земя.
не, изхвърляне на ежедневТретият ми полет със са- ните тревоги и непрекъснамолет! Преди да се кача ця- то забавление. Всеки ден
лата треперех - изпитвам се разхождах с приятели
панически страх от високо. до известната кула ШлосНо веднага щом се наста- берг - една от най-внушиних на мястото си, всичко телните някога постройки,
се нареди. Красивите и ви- от които е оцеляла само тя.

Нямах чувството, че съм в
друга страна. Чувствах се в
друг свят! Исках това изживяване да продължи вечно!
Виж с австрийците е по-различно. Забавно е да гледаш
поведението им, сравнявайки техния с нашенския
манталитет. Особено, ако
си на гости на някого. Наистина не успях да проумея
техния хумор. Определено
не препоръчвам на никого
да си прави шегички с австрийците. Няма да остане
очарован. Въпреки това са
невероятни хора. Може би
най-много уважавам в тях
вечно широката усмивка.
Дните си минаваха и ето
че наближи времето, предвидено от майка ми, за
море. Дестинацията беше
град Пореч, Хърватия. Петте дни, които прекарах
там, ми напомниха за непоносимите жеги в България,
които няма как да се срещнат в Австрия. Градчето се

хвали с близо двехилядна
история и обяснимо беше
пълно с туристи.
Не мога да отрека
обаче, че камъчетата, забиващи се
в кожата, когато
стъпваш по морското дъно, не
могат да заменят
златния пясък по
нашето Черноморие. За сметка на това винаги имаше какво
ново да се види.
Плажът е като
арена на различни спортове
- от плажен волейбол до американски футбол във вода.
А
вечерите
бяха наситени
с
постоянни
партита. Нощ-

ният живот определено остави добро впечатление у
мен. Не бих се двоумила за
нова морска ваканция в Пореч. Но затова ще си мечтая
друг път.
Върнахме се в Грац при
мокрото време и сърдитите
сиви облаци. Не че се оплаквам, просто факт.
Както се казва, времето
лети. Неусетно юли се изниза. Започнах да чувствам
липсата на моя дом в родината. Знаех, че когато се
прибера, ще ме посрещнат
очуканите пътища, бездомните животни и начумерените лица. И все пак всичко това ми липсваше. Не
че спрях да се забавлявам,
напротив, просто перфектността на Грац не беше
това, с което съм свикнала
в България. Хубаво ми е в
цивилизована Австрия. Как
да го отрека! За пореден път
сърцето ми се раздвои между тези две страни. Щастлива бях тук, в сърцето на
Европа. Но и България има
своите достойнства. Усещах, че само мисълта за
нея ме натъжава. Тогава
разбрах... Такъв е животът,
пълно щастие няма. Доизкарах почивката си по найневероятния начин с найневероятните хора. Събрах
красиви и мили спомени и
им отредих място в едно запазено кътче от себе си.
Това беше най-щурото
и весело лято, което съм
прекарвала. Е, не успях да
срещна звездата на Холивуд и разбивач на милиони
женски сърца... Но нали ще
има следващо и по-следващо лято! И нови пътувания
с нови приятелства!
Александра
Димитрова, ХІІ а

Отличия
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Наградени учители от Хуманитарна гимназия
На специално тържество в
Читалище "Надежда" в навечерието на 1 ноември - Ден
на народните будители, бяха
връчени юбилейни грамоти
на учителите от Хуманитарна гимназия, предложени от
директора на Гимназията:
Роза Мишева, Панайот Панайотов, Анка Цончева, Валентина Камбурова и Цветелина Мирославова.
Зам.-кметът на Община
Велико Търново Ганчо Карабаджаков пожела на учителите да будят душите и
сърцата на младите хора, за
да сме спокойни за бъдещето.
ЧЕСТИТО!

Единаде с етокласникът
Светослав Мишев участва
в Четвъртия международен
конгрес за млади египтолози в София. Участието на
нашето момче в този световен форум, първи по рода
си в подобен формат, провеждан в България, се дължи на открития урок, който
Светльо изнесе в Гимназията в присъствието на корифея на родната египтология
- проф. Сергей Игнатов.
Това се случи през миналата учебна година, когато известният учен уважи
покана на Светослав. Още
тогава министърът даде ви-

произход Васил Добрев,
който сега работи на терен в Египет и с когото
се е запознал Светльо,
проф.
Йоахим-Вилхелм Квак от Хайделбергския университет,
д-р Ричард Паркинсън от Британския
музей и др.
Представеният
от нашия ученик
„труд“ е постер презентация, посветена на медицината в Древен
Египет. В нея се привеждат
доказателства за високото ниво на познанията на
древните, което учудва все-

битие ще
остане едно от
най-вълнуващите ми преживявания през годината,

Светослав Мишев беше най-младият участник
във форума на египтолозите

сока оценка на събитието и
отправи покана към ученика да бъде на конгрес с учени египтолози.
Конгресът се проведе в
Нов български университет
в края на месец септември.
На форума са присъствали съвременните светила
на тази „най-аристократич-

на сред хуманитаристиката
наука”, както се е произнесла проф. Валерия Фол
в приятелски разговор със
Светослав Мишев.
Сред лекторите са били
световноизвестни египтолози като френския професор от български

ки, докоснал се до изворите
на миналото. Особено място е отделено на квалифицирания като „пръв човешки гений” - жреца Имхотеп,
служил предано на Джосер-фараон от III династия
на Старото царство.
„Участието ми в това съ-

както и един прекрасен
спомен от школуването ми
в Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий”
– Велико Търново“, сподели Светослав Мишев след
завръщането си от световния конгрес.

Обучение
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100 години от Балканската война
Хуманитарна гимназия „Св.
св. Кирил и Методий“ във
Велико Търново бе домакин
на открит урок, посветен на
100-годишнината от Балканската война. Учителят по
История Панайот Панайотов
припомни на аудиторията от
ученици и учители от целия град и официални гости
епохалните събития от 19121913 г., когато Българската
армия демонстрира воля и
боен дух, впечатлили целия

свят.
В подготовката и провеждането на демонстративния
урок на г-н Панайотов асистираха ученици от клуба
„Аз архивирам“ по Проект
„УСПЕХ“, както и Т. Драганова, Цв. Мирославова и А.
Цончева. В края на миналата учебна година младите
хора заедно със своя научен
ръководител издадоха сборника „История на България
в снимки и изображения“ в

обем от 180 страници
на електронен и хартиен
носител. Тогава Панайот Панайотов, който със
своите внушителни публикации се доближава до
университетските преподаватели, бе отличен
с приз „Учител на годината“ за хуманитарните
науки от Синдиката на
българските учители.
Г-н Панайотов изнесе блестящ урок, в който не
пропусна да цитира и своя
учител, историка проф. Йордан Андреев, оценил подобаващо това епохално събитие.
Двамата историци споделят
мнението, че българите печелят много битки, но не и цели
войни. Такава е Балканската
война. Урокът бе поднесен в
мултимедиен вариант, богато
илюстриран. Сред фотосите
и документите бе отделено
място и на Държавната мъжка гимназия, която по време
на Балканските войни е преустроена в лазарет, а нейните учители мобилизирани на

фронта.
За мероприятието бе изготвена специална брошура
"100 години Балканска война" с автори: Анка Цончева,
Тамара Драганова и Цветелина Мирославова.
Събитието съвпадна с Международния ден на учителя и
по този повод присъстващите и лекторът Панайот Панайотов бяха приветствани
от директора на Дирекция
Образование към Общината
Пенка Игнатова, от началника на Регионалния инспекторат инж. Розалия Личева,
експерти.
М

Час по география

на английски език
Рафи Агилар, доброволец от Корпус на мира на
САЩ бе гост в час по география.
Доброволецът
представи своя роден град
Сан Францииско и сподели интересни исторически
и културни факти за града.
Заедно с г-жа Т. Драганова представиха на ХI клас
характерните белези на
един мегалополис - него-

вите предимства и недостатъци.
В края на учебния час
Рафи не пропусна да заинтригува младите хора
да продължат своето образование и представи
своя Университет, където
е завършил специалността
"Международни отношения и история".
М

Учители се включиха в семинар за интерактивни методи
Семинар за интерактивни
методи на преподаване се
проведе в Европейския информационен център във
Велико Търново, организиран от Корпуса на мира на
САЩ в България и неговите
доброволци. Учители, социални работници и психолози от цялата страна имаха
възможност в продължение
на два дни да усвоят наймодерните съвременни методи и теории в образованието: таксономията на Блум;
множествените интелигентности на Гарднър; работа с
ученици със специални образователни потребности и
ученици билингви. Успеш-

но преминаха тренингите по групи с графични нагледни помагала и
разнообразни игри. Доброволците от Корпуса
на мира, сред които и
учителят по английски
език в Хуманитарната гимназия Рафи, демонстрираха различни
интерактивни техники
за работа в междукултурна среда и силата
на тийм билдингите в
природата. В семинара на 19 и 20 октомври
участваха
Валентина
Камбурова и Анка Цончева.
М

Пространства
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Много е нужно за науката, но главното е огън!
Гост в Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий” беше
г-жа Ружа Симеонова, дългогодишен учител и бивш експерт по физика в Регионалния инспекторат
на образованието.
Тя сподели, че за нея е голяма
чест да стои в най-красивия и богато оборудван кабинет в областта,
където са преподавали учители
като Георги Манев, Йосиф Василевски, а днес главен учител Ани
Цончева.
Г-жа Симеонова разказа на учениците от X „а” клас нови и интересни факти за физиците, които са
създали науката физика. Младежите слушаха с огромен интерес
разказите за живота на Айнщайн,
Фарадей, Ръдърфорд, Ампер, Едисон, Нютон, Галилей и техните теории и формули. Учителката повтори няколко пъти формулата на
Айнщайн за успех в живота, която
гласи: „Успехът в живота зависи
от три неща - труда, почивката и
умението да си държиш езика зад
зъбите”, за да може те да го осмислят и запомнят, и да бъдат успеш-

ни хора.
Преподавателката по физика
обясни защо магнитните бури,
мобилните телефони и микровълновите фурни влияят зле на здравословното състояние и даде ценни съвети как учениците могат да
се справят с тези обстоятелства.
За край на гостуването си госпожата с усмивка на лице пожела
на гимназистите няколко физични
пожелания. Да имат „Резонанс в
любовт а”,
„Интерференчен
максимум
в настрое н и е т о
на
всички
енергетични
нива”
и
да бъдат
„Не мързеливи, а
е н е р го с пе стяващи”

Ученици и учители представиха
Китай - близък и далечен
Регионален фестивал на
ученето през целия живот се
поведе в Габрово на 27 октомври 2012 г. в рамките на
проект NELLII (Network for
Effective Lifelong Learning
Initiatives and Information)
– Мрежа за инициативи и
информация за учене през
целия живот на Министерството на образованието,
младежта и науката и със
съдействието на Община
Габрово.
Във фестивала взеха участие ръководство, учители и
ученици от клуб „Приятели
на Китай” с ръководител гл.
ас. по китайски език Полина Цончева. Специален гост
бе г-н Ин, преподавател по
китайски език във ВТУ.
В художествената зала

„Христо Цокев” бе подреден специализиран щанд за
Китай – близък и далечен:
китайски късмети, калиграфски символи и вестници, многобройни материали
за тези, които решиха да научат повече за тази страна.
Всеки имаше възможността
да се докосне до калиграфското изкуство и да напише
своя символ за щастие, любов, път и
късмет.
Експертите
Катя
Василева и
Боянка Димитрова от
Регионалния инспекторат по образование
Велико Тър-

ново бяха
носителите на
идеята
за “Учене през
целия
живот”
и представиха информация за
ефективно учене през целия живот.
Под наслов „Китай
– близък и далечен”
бяха
представени
щрихи от китайската култура и
бит, език и
националност. В калиграфското изкуство
се включиха и официалните
гости г-жа
Л и д и я

Данева
– Началник на кабинета, г-н Георги Маринов
– Началник на РИО Габрово и др.
Цялостната подготовка и
организация за събието бе
поета от Тамара

Драганова, Цветелина Мирославова и Анка Цончева.
М

