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

брой 87

Учениците на Хуманитарна събраха средства
за свой връстник на коледен благотворителен базар

П р и к л юч и
седмият по ред коледен благотворителен базар на великотърновската Хуманитарна гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“. И тазгодишната кауза на училището беше да се
помогне на 15-годишния Иван Василев, болен от детска церебрална
парализа. Събраната сума е 330
лева.
На поканата за участие в благотворителната изява се отзоваха студентите от специалността
Приложна лингвистика с китайски език и преподавателката - гл.
ас. д-р Полина Цончева. Младите хора бяха изработили бижута
с азиатска символика, свързана с
Годината на змията. Техният щанд
примамваше с екзотични гривни,
колиета и ключодържатели, а делът им в общата благотворителна
каса е 94 лева.
Най-голяма благодарност заслужават децата от VIII клас, които
бяха заложили на погачи, баници,
лазаня, баклави, кейкове. Цели
81 лева събраха малките гимназисти. Усърдно се бяха подготвили и момчетата – Павел, Валери,
Арслан и Тодор. В базара се включиха майките на Павел и

Ирена. Д-р Светлана Арнаудова
пристигна в ранни зори с прясно
опечена погача, на която се открояваха и гроздове, и българската
роза, и символиката на българския
обреден хляб. Майката на Павел
беше отрупала подноси с кексчета, баклавички, тиквеник и две
купи с домашно приготвен хайвер.
С пълна кошница с богато украсени късмети и лакомства се появи

и майката на Ирена –
Марина Трайкова.
Настроението с коледни песни повдигнаха доброволецът
от Корпуса на мира
Рафи в дует с Ирена Трайкова. Освен
с невероятния си
глас, момчето от
Калифорния
заплени аудиторията

с вкусен бананов
хляб, който
се разграби
за секунди.
Нищо не остана от ароматната баница с праз на г-жа Роза Мишева.
Дванайсетокласничката Габриела
Христова бе изработила приказна
захарна къщичка, която заедно с
тестено агънце и коледен кейк откупи г-жа Валентина Камбурова.
Заслугата за впечатляващите кулинарни творения – три агънца от
тесто - са дело на бившия ученик
на Гимназията – Фильо Николов.
Бързо-бързо се изкупиха сармите
на Десислава
Михайлова от
XI клас,
и помен
не остана и
от вкусн а т а
баница
на г-жа
Красим и р а
Петкова. Красивите бутерки на
г-жа Ваня Матева откупиха от
Китайската търговско-промишлена камара.
Директорката
Тамара Драганова беше сред
най-активните дарители с

майсторски изработени и украсени стъклени съдове. В благотворителната изява
се включиха и представителите
на Гражданското движение ДНЕС
Мартин Карагеоргиев и Виолета
Белчева, които подариха сувенири
на гимназистите доброволци.
Чрез мултимедията се докоснахме до Коледата по света. На
екрана вървяха презентациите на
дванадесетокласниците Памела,
Полина, Александра, Деница, Добромира, Веселка, Момчил и десетокласничката Яница. Убедихме
се, че можем да бъдем хора с широки сърца. Дванадесетокласниците украсиха актовата зала. Някои от учителите демонстрираха,
че са добри кулинари и декоратори.
Коледния дух усетихме в картичките, бижутата и рисуваното
стъкло на шестокласничката от
ОУ "Бачо Киро" Стефка Стойкова. В обявения конкурс от г-жа
Тамара Драганова за най-красиво
подредена елха между класовете,
спечели класът на литераторката
Маргарита Маринова.
Веселка АСПАРУХОВА
Полина Глинджурска, ХІІ а,
водещи на събитието

Традиции

Ìåæäó÷àñèå
По традиция ученици от
Хуманитарната гимназия се
черкуваха в църквата „Свети Николай“ на храмовия
й празник. Осмокласниците изслушаха празничната
света литургия, отслужена
от Великотъновския митрополит Григорий и свещеници. Децата не пропуснаха
да се помолят, да запалят
свещички и да запишат
имената на своите близки
за здраве. Те бяха лично поканени от предстоятеля на
храма отец Славчо, на когото помагаха по време на
друг християнски празник
- Димитровден. Учениците
подариха юбилейния сборник на Гимназията с пожелание божията благодат да
закриля някогашния търновски катедрален храм,
откъдето тръгват корени-
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Дванайсетокласниците
се отдадоха на друга, не
толкова духовна емоция,
включвайки се в атрактивното шоу по ловене на
риба. В импровизирания
басейн те ловиха жива
риба с голи ръце. Момчил
Дянков се сдоби с малка
рибка, но все пак отсрами
класа със своята ловкост.
Както се казва: „Цаца,
ама риба“. Много по-внушителна риба беше уловила Полина Глинджурска, която беше на място
„ограбена“ от нетолерантен мургав „ловец“.
По свой начин зачетоха
един от най-обичаните
християнски
празници
учениците от Х „а“ клас. В
20 кореспонденции всеки
от тях описа обредността
в Деня на свети Николай

Почетохме Деня на свети Николай Чудотворец
те на класното училище
на Велико Търново, чийто приемник е Гимназията
„Св. Кирил“.

Чудотворец Мирликийски,
легендите и чудотворните му дела, датировката на
празника.

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Посочени бяха рибните нията за рецепти на Никулмагазини, вериги и борси, денската трапеза.
както и цената на морските деликатеси. Най-много
Ирена ТРАЙКОВА, VІІІ а
бяха предложеВеселка Аспарухова,
ХІІ а

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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Пространства
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Ученици от Гимназията направиха картички, които кметът изпрати за Коледа
Общо 127 коледни и новогодишни картички изработиха ученици от VIII до
ХII клас под ръководството на Тамара Драганова и
Светлана Петкова. Това са
картичките, които кметът
на старата столица инж.
Даниел Панов изпрати до
всички държавни институции и партньори на общината.
За първи път търновският кмет разпрати своите
поздрави чрез измайсторените картички от ученици до президента, премиера, до всички министри и

кметове и кметски наместници.
Честитките са произведение на изкуството, тъй
като са изработени саморъчно от учениците, а на
гърба на всяка картичка е
записано името и училището на ученика.
В работилницата за картички най-активни бяха
Доника Босева, Ирена
Трайкова, Милена Петрова, Памела Павлова, Таня
Арнаудова,
Хрисимира
Димитрова, Виктория Белева.
Междучасие

Световноизвестни физици се гордеят, че са завършили Мъжката гимназия
Двама световноизвестни учени – физиците проф. д-р Георги
Георгиев и сестра му Марияна
Георгиева -Гроссе – изнесоха лекция на тема „Пътят, по
който вървим и източниците
на сила за нашето творческо
вдъхновение”.
На публичната изява в Библиотечния център на ВТУ присъстваха ученици от ХІ а клас,
учителите Анка Цончева и Галина Пенкова и ръководството
на Хуманитарна гимназия - Тамара Драганова и Цветелина
Мирославова.
В презентациите бе направен

подробен анализ и представено
родословното дърво на семейството. Проф. д-р Георги Георгиев разкри своите и на сестра
си пътечки към успеха чрез огромен снимков материал, родовата памет и наследство, с което се гордее целият род.
Специално място в темата на
лекцията бе отредено на Мъжката гимназия „Св. Кирил”.
Ученият благодари и с признателност заяви на представителите на Гимназията, че това е
най-доброто училище в целия
регион.
Междучасие

Желю Желев представи новата си книга
"Тоталитарните близнаци – Фашизмът 30 години по-късно"
Във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий” президентът
на България Желю Желев в периода 1990-1997 г.
представи новата си книга
„Тоталитарните близнаци
– фашизмът 30 години покъсно”.
Ж. Желев прогнозира, че
рано или късно ще се роди
нова дясна политическа организация.
„Демокрацията е жива

и действена, когато има и
десница, и левица, достатъчно силни, достатъчно
изобретателни, способни
да играят ролята на алтернатива спрямо управляващите”, заяви дисидентът.
Ученици и ръководството
на Гимназията също изслушаха лекцията.
Междучасие
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Партньори
чувство у българите за милосърдие, съпричастност и
взаимопомощ.
Проведена беше и среща
с ръководството на Старческия дом във Велико Търново. Директорката Зорица
Радловска разказа пред доброволците каква може да
бъде конкретната помощ
на децата. В дните преди
коледните празници учениците ще отделят време
да си поговорят с възрастните, да им прочетат свои
творби или коледни притчи, да бъдат с тях на разходка из двора на Дома. На
някои ще се наложи
да отидат да
напазару-

Стартираха съвместните
изяви на Гражданско движение ДНЕС и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил
и Методий“. Двете партниращи институции в следващите месеци ще работят, за
да помагат на хора, които
имат нужда от помощ. Доброволците от Гимназията
са повече от 20.
На първата среща младите
хора регистрираха своето

есеистика.
Семейството е най-доброто училище за добродетели
и затова целта ни е да внесем топлината на домашното огнище, а това би се
осъществило чрез помощта
на младите хора, обясниха
своята мисия областният
координатор на движението Мартин Карагеоргиев
и Виолета Белчева от ГД
ДНЕС. Инициативите ще
събудят
позакърнялото
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или дядо, както и да поиграят шах и табла. Ще обсъдят дали стаите могат да
променят вътрешния интериор, все неща, които те
вършат със собствените си
прародители.
Условно ще се работи в
три клуба – литературен;
журналистически, за да се
обмени опит между двете
редколегии. В третия клуб
ще се изработват пана и изобщо ще се изявят сръчните и майсторите на изобразителните изкуства.
Йоана НАНКОВА,
Ха

ват
на някоя
баба

Гражданско движение ДНЕС и Хуманитарна гимназия
ще си партнират през годината
желание да посветят личното си време на каузата
на доброволчеството. Те
получиха тениски и баджове с логото на гражданската формация. Част
от младежите са сред
участниците в посветения на християнското семейство конкурс, в който
те спечелиха награди за

2013 - Година на Змията

Обучение
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УЧЕНИЦИ ОТ ХУМАНИТАРНА СЕ ОБУЧАВАХА
В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ МЕДИЕН ЦЕНТЪР
монтажа на
материал от
студентския
празник, няколко момичета слушаха
напътствия
как се работи
пред камера.
Разбират, че
репортажите
не надхвър-

Продължава
доброто
партньорство между бъдещите журналисти от Великотърновския университет
и Хуманитарната гимназия.
Медиа центърът посрещна
гимназистите, за да получат първите практични уроци при директора Георги
Василев. Не беше необходимо много време младите
хора да установят контакт
по между си и да покажат
умения.
Професионално оборудваният медиен център се
оказа предпочитан и за ученици, и за студенти – място,
където се работи и експериментира и всеки може да
тренира гласа си, неговите
тембър и сила, дишане и т.
н. Важно е кандидат-журналистите да бъдат полифонични, смята шефът Жоро
Василев, т. е. и да снимат,
и да редактират, и да четат. Така четирите години в
университета спокойно могат да се броят за стажантски практики. И докато
първокурсникът Димитър
Върбанов се грижеше за

лят 90 секунди, а за синхрона са достатъчни от 18 до
50 секунди.
Престрашилата се Полина
Глинджурска получава задача да намери къде са паузите и на какво да наблегне
при четене на новините от
последния час. Мирослава
и Веселка пък търсят найверния тон за коледни приветствия.
Четвъртокурсничката Симона Димитрова е много
по-напред с материала. За

втора поредна година момичето води свое авторско предаване, озаглавено
„Православна пътека“. На
монитора тръгва друго авторско предаване , този път
на чаровната
Деси Колева, бивша ученичка на
Ху м а н и тарната.
Ползотворна
е
срещата и
с още едно
медийно
лице. Фуджай Саидов споделя,
че
като главен
редактор
на студентския вестник не му е
много лесно, особено когато
се гонят срокове, а в кратката си практика е установил,
че с добро не се получават
нещата. Момчето показва последното академично
издание,
в
замяна
получава
свитък от
училищния вестник „Междучасие“,
който
е
носител на
национална награда
. Двамата
редактори,
Фуджай и
Полина,
със сигурност
ще

Ръководството на Гимназията

премина обучение за портфолио
Обучение по „Технология на създаване на
училищно и учителско
портфолио” преминаха
директорът и главният
учител на Гимназията.
Обучението бе организирано от РИО Велико Търново и проведено от РААБЕ България
с лектори д-р Мария
Иванова и Анета Бенкова от Нов български
университет.
На обучението бяха
разгледани
техноло-

гията на създаване на
училищно и учителско
портфолио,
процесът
на разработване и оценяване на портфолио,
видовете
портфолио,
методи за събиране на
доказателства и начини
за неговото представяне.
Интерес
предизвика
„за” и „против” електронното портфолио.
М

намерят поле за съвместни
изяви.
Следващата среща на бъдещите журналисти от двете учебни заведения е само
след седмица, кога-

то екип на студентската телевизия ще отрази
традиционния коледен базар на Хуманитарна гимназия.
Памела БОРИСОВА, ХІІ а
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Приятелства
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Възрастните хора от Старческия дом намериха приятели
сред учениците на Хуманитарната гимназия

Първите срещи между
учениците доброволци от
Хуманитарната
гимназия
и пансионерите от Старческия дом „Венета Ботева“
във Велико Търново вече
са факт. И двете възрастови групи се вълнуваха и не
скриваха, че са очаквали събитието. Представителите
на Гражданското движение
ДНЕС Мартин Карагеоргиев и Виолета Белчева отново
бяха на поста си. Директорката на Дома Зорица Радловска гостоприемно въведе
младежите в трите зали, където домуващите вече бяха
заели местата си. Нямаше
съмнение предварителната
организационна работа.
Салонът, където възрастните посрещат
гости и провеждат репетиции,
е
празнично украсен.
Коледното
дърво е отрупано
с
ръчно изработени
ботушчета
и торбички
от плат, на
стените
са
окачени пана,
най-изразителни са слънцето,
петелът и изписаната година – 2013, в
която е вплетена змия. Терапевтите Кина Ганцарова
и Маринела Войкова имат
готовност да пристъпят към
практическото занятие. Те
ще обучават гимназистките
в тънкостите на своите умения. Двете жени с нескрита
гордост разказват за клубовете по трудотерапия – кулинарна група, арт, плетива, ръкоделие. Прекрасните
пана могат да бъдат изпълнени върху ПВЦ плочки или
такива за мазилка, стериопор. Важно е конците да са
копринени, за да отразяват
светлината. Симеон Киров
използва многоцветни телефонни и интер-

нет кабели за своите творения. Шест от пансионерите
са жени и само двама мъже
опитват да ръкоделстват.
След като се сдобият с шаблони, те могат да работят
в своите стаи, но най-важно
е дядо Симеон да е наковал
дребните пирончета, което
изисква сръчността на възрастния човек. Приказните
картини за стена се продават и подаряват, особено на
спонсорите. Днес обаче в
изработката на пана „посветените“ са
десетокласничките Йоана, Паулина,
Анна-Мария и Даяна и Вирджиния от VIII клас. Найупоритата - Йоана – ще си
тръгне с измайсторената детелина, за да й носи щастие. Пом. директора
- математик Цветелина Мирославова получи подарък
за кабинета
си специално пано
с математическа
фигура, а
директора се пробва да изучи
техниката за
изработване на
детелина.
Литераторите
и
публицистите от клуб
«Пеньо Пенев» са във видимо приповдигнато настроение. Нямат търпение да разкрият какво ги вдъхновява
да творят. Тези, които имат
и журналистически пристрастия, издават в. «Нашият
дом». Сред най-активните
е Димитър Върбанов. Той
не само е съученик на поета Матей Шопкин, но сам
пише стихове и сега в ръцете си държи стихосбирката «Луди ветрове», с която
иска да впечатли възпитаниците на най-старото училище в града, но и да
разкрие мечтата

си - да се намерят спонсори за издаване
на още една
негова стихосбирка. Димитър Върбанов бърза
да сподели,
че през далечната 1952
г. е прекрачил
прага
на Мъжката
гимназия,
но и до днес
си спомня
за учителката си по
български
език и литература Светозара Николова. На
пансионерите гостуват ученички от редколегията на
училищния вестник «Междучасие»: Александра и Деница от XII клас, Цветомира и Евелина от X клас, но
момичетата ще имат думата
следващия път, защото днес
възрастните хора не смогват
да разкажат само за себе си.
По-трудна е задачата на
Емине Садкъ, на Вероника и
Таня. Трите трябва да четат
на възрастни хора в колички свои и на съучениците
си творби от различни национални конкурси. Някои
от бабите едва са стигнали
до читалнята, подпомогнати от придружители,
други
ги
унася дрямка.
Затова
обещанието
е следващият път учениците
да
помогнат и
с по-прозаични неща,
и дори ако
трябва
да
п р е с ко ч а т
до близки-

те магазини, за да
напазаруват на новите си
приятели.
Две момчета от Гимназията правят снимки и видеоматериал и на Игнажден
ще зарадват обитателите на
Дома с произведенията си.
В края на гостуването г-жа
Зорица Радловска поднася на всяка от ученическите групи по едно красиво
пано и коледни ботушчета.
От името на своето училище пък децата са донесли
броеве на в. „Междучасие“,
сборници и книжки, свързани с гимназиалния живот.
Цветомира СОКОЛОВА,
Ха
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Дарението за Иван гимназистите връчиха на бащата на момчето
Трогателна среща проведоха учениците от VIII и
XII клас на Хуманитарна
гимназия с бащата на 15-годишния Иван – д-р Василев. По време на коледния
благотворителен базар на
19 декември ученици, студенти и учители събраха
330 лева за болното от детска церебрална парализа
момче. Сега то има усещане за живот и осъзнава какво му се е сличило, сподели
пред смълчаната аудитория
лекарят, който е посветил
целия си живот, за да спаси
собственото си дете. Всички полагат неимоверни усилия и грижи, за да подобрят
състоянието на вече 15-годишното момче. „Не знаете
колко много ни помагате, разчувства залата докторът.
- Аз съм учен, но вярвам, че
има и други сили, които се
намесват. Представете си
колко хора в дните на благотворителност се молят
за момчето ни. Това, че то
оцелява, означава, че има и
божия намеса“, разсъждаваше на глас таткото.
Срещата беше толкова непринудена, че д-р Василев

започна да споделя моменти от своите ученически и
студентски години, когато
е бил мъмрен и заплашен
от изключване, защото не
спазвал вечерния час и слушал Бийтълс. А през емблематичната 1989 г. участвал
в ученическата гладна стачка срещу директорката на
Езиковата гимназия и то не
къде да е, а в Правец. Д-р
Василев пожела на младите хора да ценят свободата
и демокрацията, която имат
днес.
Особено категорично лекарят изрази собствената
и на приятелите си от цял
свят позиция, че в България
се правят изяви с благотворителни каузи от училища
и други институции, защото държавата по-скоро отсъства в случаи, като този с
болестта на Иван.
Директорът на училището
Тамара Драганова благодари на учениците и учителите, които приемат благотворителността като своя
кауза.
Междучасие

У

Клуб за извънкласна дейност изучава
взаимодействията във Вселената
С ПЕ Х

За втора поредна година в Хуманитарна гимназия ученици
участват в клуб
„Сила“ по проект „Успех“.
Младежите всеки час разкриват нови тайни от физиката.
Разглеждат невероятните патенти на природата изобретателка, откриват физиката в
цирка, спорта, музиката. По
време на занятията учениците разискват любопитни физични явления, свързани с четирите вида взаимодействия
във Вселената – силно, слабо, електромагнитно и гравитационно. Ръководителят
на клуба г-жа Анка Цончева,
главен учител по физика и ас-

@

трономия, споделя: „Нарекохме клуба „СИЛА“,
за да покажем, че заедно
в клас сме силни и можем да постигнем успехи и в трудната дисциплина физика“.
Участниците в клуба
изготвят презентации,
водят дискусии и оспорвани дебати. В края
на изминалата учебна
година всеки участник
получи за награда пособия, които днес им
помагат в съществяване целите на клуба.
Галина ГЕОРГИЕВА,
Галина ИВАНОВА,
ХІ а
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Светослав Мишев и Полина Глинджурска сред наградените
най-изявени ученици във Велико Търново

Общо 12 даровити ученици от Велико Търново награди кметът на старата столица Даниел Панов. На връх
Игнажден градоначалникът
зарадва децата и техните родители с парични премии,
позлатени значки с герба на
града и тефтери с бележити
дати и снимки, свързани с
Велико Търново. Средствата в размер на 7207 лева са
събрани на благотворителен
бал, организиран от кмета.
Между талантливите деца са
възпитаниците на Хуманитарната гимназия Светослав
Мишев и Полина Глинджурска. Светльо е награден за
успехите му в науката египтология. Благодарение на
гимназиста в училището лекция изнесе самият министър
– проф. д-р Сергей Игнатов, а
единадесетокласникът участва в тазгодишното световно
издание на най-известните в
цял свят египтолози. Полина
пък е показала завидни знания в областта на математиката, физиката, астрономията
и есеистиката.
Инж. Панов обърна специално внимание на нашия Све-

тослав, когото кметът мислел
за член на учителската колегия. Двамата взаимно си размениха комплименти. Г-н Панов искрено се надява децата
на Велико Търново да имат
още по-високи постижения
в образованието и да прославят нашия град. Светослав
Мишев се закани да помага
сериозно за издигане на Велико Търново като световна културна столица. Освен
колективните снимки, всеки
ученик успя да се снима с
кмета, нищо, че по документи той беше в отпуск.
Събитието уважиха председателите на клубовете Ротари, Зонта, Лайънс и „Патриарх Евтимий“, които събраха
средствата.
Особено трогателно бе, че
своята подкрепа доказаха родителите и класните ръководители.
Светослав и Полина бяха
подкрепени от своите педагози Тамара Драганова, Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова и Анка
Цончева.
Междучасие

