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 УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
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януари 2013 година                                                     брой 88                

ОТбЕЛЯЗАХМЕ 150-ГОДИшНИНАТА ОТ РОжДЕНИЕТО НА АЛЕКО

Урок, посветен на 150-го-
дишнината от рождението 
на Алеко Константинов, 
проведоха  ученици от Ху-
манитарната гимназия във 
Велико Търново. В учи-
лищната библиотека се 
събраха млади хора с афи-
нитет към писаното слово, 
които вървят по стъпките 
на Щастливеца – влюбени 
са в природата и пътуват, 
за да я преоткриват, зав-
ладени са от неговото не-
примиримо чувство към 
обществените недъ-
зи  и най-накрая, 
имат влечение 
към писане-
то.  Обладава 
ги страстта и 
духът на пъ-
тешествени-
ка Алеко.

Изявата бе 
п р о в о к а ц и я 
към гимнази-
стите, които 
се представи-
ха с есеистич-
ни творби и 
презентации. 
Библиотечни-
ят специалист 
Виктория Ро-
глева, бивш 
възпитаник и 
учител по бъл-
гарски език и 
литература в 
гимназията, на-
прави своеоб-
разна класация 
на творбите. 
Тя посъветва 

учениците персонално и 
даде ласкави отзиви за  
онези есета, в които убеди-
телно е защитена авторо-
вата теза и има личен по-
черк. С най-висока оценка 
бе отличена философската 
творба на дванайсетоклас-
ничката Александра Ди-
митрова, която на послед-
ния национален конкурс 
за литературно творчест-
во и журналистика „Сто-
ян Михайловски“ получи 
втора награда за пътепис.  

„Пътят и пътуване-
то“ бе озагла-

вена ней-
ната ярка 
творба. 
Мом и -
ч е т о 
получи 
пожела-

ния да реализира смелите 
си мечти и да продължи 
образованието си в прес-
тижен австрийски универ-
ситет. С много достойн-
ства бе отличено есето 
„Духът на пътешествени-
ка“ на десетокласничката 
Йоана  Нанкова, която бе 
аплодирана за превъплъ-
щенията й на пътешестве-
ник в различни човешки 
измерения. Даяна, Паули-
на и Марина от X „а“ клас 
също не разочароваха ау-
диторията.

Изнесен бе тематичен ре-
цитал  „Алеко Константи-
нов – български творец за 
родната природа“, подгот-
вен от директора Тамара 
Драганова. Звуча опера на 
Верди, любимия компози-
тор на Алеко, прочетено бе 
интервю с писателя. Своя 
опит за есеистичния жанр 
сподели учителят от Кали-
форния Рафаел Агилар. В 
подготовката на открития 
урок се включиха профе-
сионално Валентина Кам-
бурова, Тамара Драганова, 
Цветелина Мирославова и 
Анка Цончева.

Най-впечатляващо за 
учениците се оказа пър-
вото издание на "Бай Га-
ньо. Невероятни разкази" 
от 1895 г., притежание във 
фонда на РНБ, което г-жа 
Виктория Роглева показа 
пред аудиторията.
Цветомира СОКОЛОВА,

Х а

   Колонка на редактора

Лидерът на 
ДПС произ-
насяше речта 
си пред деле-
гатите на ос-
мия конгрес 
на партията, 
когато на сце-
ната се втурна 
млад човек и 
опря писто-

лет в главата на Ахмед Доган.
Самоличността на нападате-

ля бе установена почти мигно-
вено след опита за покушение. 
Октай Енимехмедов, който се 
опита да убие Ахмед Доган, е 
брат на Метин Енимехмедов, 
победител в ТВ шоу. Оказа се, 
че Октай е студент в УАСГ в 
София. Оръжието пък купил от 
магазин в близост до универси-
тета. По-късно бе констатирано, 
че пистолетът не бил зареден, а 
самият нападател разкрил пред 
психолозите, че не искал да уби-
ва лидера на ДПС, а само да го 
сплаши. Освен с газов пистолет, 
25-годишният млад мъж бил въ-
оръжен и с нож. Никак не е бе-
дно и досието му – цели шест 
криминални регистрации за 
дрога, две присъди за нанасяне 
на телесна повреда и за хули-
ганство. С една дума – близък 
до хората от подземния свят. 
На форума на партията мла-

дежът влязъл с пропуска си от 
миналогодишния - тогава при-
съствал като член на младеж-
ката организация на партията. 
Новината за покушението над 

лидера на ДПС обиколи света, но 
никой не застана зад Доган. Хо-
рата по-скоро симпатизираха на 
младежа, потресени от варвар-
ското отношение на охранители 
и на делегати, които ритаха пова-
ления и обезоръжен Октай. Във 
форумите  започнаха подписки 
за присъда на побойниците му. 
Премиерът Борисов комен-

тира този акт като петнящ 
името на България, а бивши-
ят министър-председател Си-
меон Сакскобургготски го оп-
редели като възмутителен. 
Всъщност не ни е за пър-

ви път да се представим 
като нецивилизовани люде.

Полина ГЛИНДжУРСКА, 
XIІ „а“ клас

главен редактор
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Полски учител ПреПодава в час По география
Полският учител Якуб Пийх 

гостува в Хуманитарната гим-
назия по покана на директора 
и учител по география Тамара 
Драганова. Преподавате-

лят по английски език в кра-
ковско СОУ  представи в час по 
география своята страна, вклю-
чена в раздел „Регионална гео-

графия“.
В рамките 

на 45 мину-
ти учениците 
обогатиха по-
знанията си за 
географското 
положение и 
границите на 
Полша. Пото-
пиха се сред 
големите аг-
л о м е р а ц и и 
и личности 
на северната 
държава. В 
презентация-

та бяха показани музеи, като 
този на солта, в близост до 
солниците край Величка, 
туристически дестинации 
и емблематичния зимен ку-
рорт в Закопане с езерото 
„Морско око“, едни от най-
красивите полски сгради 
с респектиращи архите-
ктурни стилове от Рене-
санса, най-вече бароков. 
С по-висока степен на 
национална гордост и са-
мочувствие бяха описани 
знакови световноизвест-
ни личности, родени в 
Краков, града на нашия 
гост: Николай Копер-
ник, Фредерик Шопен, 
два пъти носителката 
на Нобеловата награда 

Мария Кюри, 
папа Йоан 
Павел II.

П о л с к и я т 
учител Якуб Пийх  
имаше какво да види 
и в най-старото тър-
новско училище. Той 
присъства в час по 
български език и ли-
тература и показа, че 
не се притеснява да 
говори на руски език, 
за разлика от сънарод-
ниците си от времето 
на социалистическия 
блок, когато задължи-
телно се изучаваше 
руският. Учителят се 
сдоби и с тестове по 
български език, пода-
рък за неговата прия-
телка, която следва в 

Полша 
Българска филология и 
вече е била на специализация 
във ВТУ. За един ден младият 
учител, който мечтае да обико-
ли света, научи и няколко стъп-
ки от българско хоро в час по 
физкултура и спорт.

Особено беше впечатлен, кога-
то попадна в музейната сбирка 
и видя ученическите пособия и 
символи, характерни за българ-
ската образователна система от 
1880 година насам, представени 
от Т. Драганова, Цв. Миросла-
вова и Иван Казаков.

Йоана НАНКОВА,  
Х а

Якуб Пийх (Jacub Piech) e от 
Полша. Родният му град е Бяла 
Подляска. Завършил Ягелон-
ския университет в Краков. Той 
е само на 27 години, а вече е 
специалист, учител по англий-
ски език в училище в Краков. 
Преподава на ученици до 16-го-
дишна възраст.

Родителите му също са учители и 
това обяснява неговия интерес към 
професията. Майка му е учител по 
история в гимназия в Бяла Подляс-
ка, а баща му е университетски 
преподавател. Има по-малък брат, 
който учи геодезия в Краков.

Във Велико Търново е при прия-
телите си. Всички заедно в Полша 
са учили български, а сега са на 
специализация във ВТУ. Като при-
ключи семестърът, се връщат заед-
но в Полша. 

Защо реши да учиш английски?
- Учих една година във 

Финландия, най-вече да усвоя 
английски език. Обичам да пъ-
тувам, а ако не знаеш английски, 
ще ти е много трудно да се оп-
равиш. Това е интернационален 

език и е добре всеки да го знае.

Как реши да станеш учител? 
- Обичам децата и ми е ху-

баво и приятно, когато видя, че 
ги научавам на нещо полезно. Да 
видя, че моите познания могат 
да бъдат полезни на някого.

Харесваш ли професията си?
- Обичам контакта с учени-

ците. Това ме прави щастлив.
А когато учениците не мо-

гат да разберат какво искаш 
да им обясниш, какви методи 
използваш? 

-    Показвам им картини, правя 
филми, обяснявам им с мимики 
и жестове. Опитвам се така да 
направя нещата, че да им е ин-
тересно и тогава лесно ме  раз-
бират.

Идвал ли си преди в Бълга-
рия?

- Не, за първи път съм тук. 

Харесва ли ти нашата роди-
на?

- Да, разбира се. Харесват 

ми хората, много са общителни 
и повечето знаят английски.

Какво беше първото ти впе-
чатление, когато дойде?

- Отначало - след 20 часа 
път - не ми беше много комфорт-
но. Беше тъмно, студено и влаж-
но. Но на другия ден, след като 
се разходих, видях една наисти-
на много красива природа.

Посети ли вече някои българ-
ски градове?

- Ами бях в София за един 
ден и сега съм тук – във Велико 
Търново. Също разгледах Арба-
наси.

Ако трябва да опишеш Бъл-
гария с десет думи?

- Общителни хора, вкус-
на храна, красиви гледки, чиста 
природа, исторически обекти.

Опита ли вече ястия от на-
шата българска кухня?

- Да. Много ми харесаха 
гювечът, пилешката супа, шоп-
ската салата и баницата.

Кои страни си посетил до 
сега?

- Обиколил съм почти цяла 
Европа. Ходил съм в Канада, 
САЩ и Мексико.

Какво правиш през свободно-
то си време?

- Обичам да бягам сред 
природата и да гледам филми. 
Най-много ми допадат комедии-
те и приключенските филми.

А четеш ли книги?
     -     Да. Предимно чета пъ-

теписи.

Харесва ли ти нашето учили-
ще?

- Да, виждал съм го и пре-
ди, като се разхождахме с прия-
телите ми до Царевец и винаги 
ми е правила впечатление тази 
голяма, красива сграда.

Какво ще пожелаеш на нас и 
нашите съученици?

- Да учите много английски 
език, за да може да пътувате и да 
обиколите целия свят. И ви каня 
един ден да дойдете в Краков.

Даяна АЛЕКСАНДРОВА,
Йоана НАНКОВА,  Х а

„България е вълнуващо приключение“ 
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С изобилие от традиционни ястия отбелязаха Китайската 
нова година ученици, студенти и преподаватели

Студенти от специалност 
Приложна лингвистика с 
китайски език и техни пре-
подаватели от Великотър-
новския университет,  как-
то и ученици и учители от 
клуб „Приятели на Китай“ 

при Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
отбелязаха китайската нова 
година, настъпваща на 10 
февруари. Младите хора 
избраха китайския ресто-
рант „Златният дракон“, за 
да усетят атмосферата на 
източните обичаи и кухня. 
Срещата започна официал-
но с връчване на грамоти 
от директора Тамара Драга-
нова на част от студентите, 
които се включиха актив-
но в коледния благотвори-
телен базар на училището 
и изработиха колиета със 
символиката на Годината 
на змията.

Празникът беше изцяло 
иницииран и подготвен от 
гл. ас. д-р Полина Цончева, 
Тамара Драганова, Цвете-
лина Мирославова и Анка 
Цончева.

За духа на предстоящия 
празник и традициите раз-
каза доц. д-р Ин Хайлян 

от Шандунския универси-
тет в град Вейхай, който от 
тази година е преподавател 
във ВТУ. На новогодиш-
ната трапеза и в градски-
те, и в селските семейства 
задължително присъства 

пържено пилешко месо, 
защото произнасянето на 
думата пиле съвпада с ду-
мата късмет, както и пър-
жена риба, която пък сим-
волизира плодородието, 
сподели китайският учен. 
Сред най-предпочитаните 
храни за китайците също 
са пикантно приготвените 
вътрешности на прасето, 
обясни доц. Хайлян, макар 
той самият да е любител на 
ястията със соево сирене и 
на задушена риба с люти 
чушки.

Няма да е пресилено да се 
каже, че присъстващите на 
предновогодишната трапе-
за силно бяха впечатлени 
от изобилието на екзотични 
храни, съвсем според оби-
чаите на китайския народ. 
Най-много бяха пелменки-
те, каквито се ядат на се-
вер от Пекин, а в послед-
ните години и в цял Китай. 
Тях китайците сервирали 

за къс-
мет и 
за пари, 
з а щ о -
то на-
п о д о -
б я в а т 
с т а р и 
м о н е -
ти. В 
н о -
в о г о -
д и ш -
н о т о 
меню 
б я х а 
вклю-
ч е н и 
п р о -
л е т -
н и 
ролца с 
п ъ л н е ж 
от зелен-
чуци, как-
то и ориз 
с пилешко 
и зеленчу-
ци. Сред 
най-вкус-
ните блюда 
обаче бяха 
панирани-
те пилешки 
хапки. Ни-
кой не про-
пусна да оп-
ита и от белите гъби с пиле. 
Последното ястие с черни 
гъби, бамбук, свинско и 
пилешко месо в сос, беше 
поднесено в присъствието 
на собственика и готвач на 
заведението Йен. За прево-
да на неговите пожелания 
естествено имаше много 
желаещи сред студентите. 
Китайска реч се чуваше и 
докато доц. Хайлян и гл. ас. 
д-р  Полина Цончева обме-
няха идеи за рецепти на тра-
диционни гозби. Единстве-
ното, което не присъстваше 
на празничната маса в тър-
новския ресторант, се оказа 
панираният сладолед, кой-
то в Китай се сервира само 
в заведения от най-висока 
класа. Колкото и трудоемко 
да е приготвянето, то е по-
стижимо, ако сте достатъч-

но сръчни. Ле-
дената топка се 
о б -

вива в пандишпанов блат и 
след като се потопи в пани-
ровката и врящата мазнина, 
бързо се изважда.

Валентина КАМбУРОВА

@

УС
ПЕХ
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Заключителна среща По Проект NELLI
Заключителна среща на 

партньорите по проекта 
„Национална мрежа за ини-
циативи и информация за 
ефективно учене през целия 
живот” /NELLI/ се проведе 
на 15 януари в Гербовата 
зала на областната управа 
във Велико Търново.

„Проектът NELLI се ре-
ализира по инициатива на 
ЮНЕСКО с финансовата 
подкрепа на Европейската 
комисия. Инициативата се 
провежда в целия свят, пре-
връщайки всяко населено 
място в център на знания-
та, културата, творчеството 
и иновациите. Фестивалите 
за учене през целия живот 
в Ирландия, Австралия, Ки-
тай, Канада, Нова Зеландия, 
САЩ и Европа подпомагат 
гражданите да бъдат по-ак-

тивни, по-компетентни, по-
конкуретноспособни”, каза 
началникът на РИО инж. 
Розалия Личева.

Ст. експерт ОНГО Боянка 
Димитрова припомни проя-
вите по време на Дните на 
отворените врати:„Обичам 
и пазя природата”, „Спорт-
ни дейности”, „Занаятите” 
и „Храненето – удоволствие 
и здраве”, в които се вклю-
чиха десетки деца, ученици, 
младежи, учители и профе-
сионалисти, изявени спор-
тисти. Едно от петте учили-
ща от град Велико Търново, 
взело най-активно участие, 
бе Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий”. 
Дейността на Гимназията 
по проекта бе представена 
от пом.-директора Цветели-
на Мирославова, директора 

Тамара Драганова и учени-
ците Десислава Михайлова 
и Светослав Мишев.

„Всички тук сме събрани 
и обединени от идеята, че 
все повече в нашето еже-
дневие се налага да учим 
през целия живот, а не да 

учим веднъж за цял живот”, 
подчерта зам.-областният 
управител Любомира По-
пова.

Десислава МИХАЙЛОВА,
ХІ а

нови Пространства За вЗаимоПомощ между ученици и въЗрастни 
Потребителите на Днев-

н и я център за стари 
хора във 

Велико 
Т ъ р -
н о в о 
е ин-
с т и -
т у ц и -

ята, с 
която се 

з а п о з н а х а 
ученици от Хуманитарна-
та гимназия. Съвместно с 
координаторите на Граж-
данско движение „ДНЕС“ 
Мартин Карагеоргиев и 
Виолета Белчева, младите 
хора и преподавателката им 
Валентина Камбурова  осъ-
ществиха първата за годи-
ната среща с част от 34-те 
потребители на Центъра.

„Работим индивидуално с 
всеки от възрастните хора, 
- споделя управителят  Ми-
рослава Бонева, която по 
професия е социален работ-
ник. – Някои от потребите-
лите се нуждаят от меди-
цинско обслужване и за тях 
се грижи медицинската се-
стра. Други се оставят в 
ръ-

цете на професионалния 
рехабилитатор Николай 
Тончев“, допълва още г-жа 
Бонева. Часовете по тру-
дотерапия са поверени  на 
Елица Кънева, а отскоро 
нейните функции е поел 
Теодор Тодоров.

Често се налага да се пи-
шат писма до социални ин-
ституции, потребителите 
обичат да усвояват дебрите 
на доскоро непознатото за 
тях интернет пространство. 
Това е територия, в която 
от полза ще бъдат гимнази-
стите. Пенсионерът Христо 
Николов пък показа, че вре-
мето в Центъра наистина се 
е използвало пълноценно в 
часовете по трудотерапия 
и се гордее с различните 
картини, пана и тематична 
украса, с която е освежен 
интериорът в помещения-
та. Той съветва какви мате-
риали да носят следващия 
път учениците при посе-
щението си. Доволен е, че 
Община Велико Търново е 
предоставила павилион по 
време на Коледния базар, 

където е реа-
лизирана тях-
ната творческа 
продукция и 
със средства-
та ще бъдат 
купени някои 
консумативи. 
Бай Христо е 
истински раз-
вълнуван, за-
щото и той е 
възпит аник 
на най-ста-
рото в града 
училище. И 
без да чака 
покана, започва да си 
припомня за учителите, за 
неговата класна стая и е 
готов да дойде в школото 
веднага, щом се запроле-
ти. Иначе всеки ще събира 
подръчни материали като 
черупки от яйца, семена, 
стари електрически круш-
ки, цветна хартия, пясък и 
каквото още си помисли-
те, за да  бъдат изработени 
съвместно символи, подхо-
дящи за Свети Валентин и 
Трифон Зарезан. Най-впе-

чат-
ляваща е смелата идея за 
отбелязването на двата 
празника на територията 
на Дневния център. Обмис-
лят се турнири по шахмат, 
бридж белот, реми, табла и 
други игри, които са по си-
лите на възрастните хора.

Галина ГЕОРГИЕВА, 
XI а
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Есеистика

духът на ПътешествEника
 Обичам 

да прит-
воря очи 
и да си 
предста-
вя един 
напълно 
р а з л и -
чен свят. 
Това е 
една въз-

можност, макар и за крат-
ко, да направя малко пъте-
шествие към собствените 
си блянове.

 Човешкият живот е пъ-
тешествие. Има ли човек, 
който да не пътува? Аз не 
познавам такъв. Накъде 
пътуваме? Всеки сам реша-
ва към коя посока да поеме. 
Колко дълго ще пътуваме? 
Колко воли и неволи, спо-
луки и несполуки, щастия 
и нещастия ще преживеем, 
предстои да узнаем. 

 В хода на живота всеки си 
поставя цели – достижими, 
понякога недостижими, и 
тогава идва стремежът за 
постигането им. В живо-
та може да се преоткриеш 
и да видиш способностите 
си. Припомням си приказ-
ното приключение на Ро-
бинзон Крузо. С енергич-
ния и предприемчив дух 
корабокрушенецът се дис-
танцира от обществото и 
се привързва към девстве-

ната природа. Поставен в 
естествената среда на нео-
битаем остров, той изпитва 
в пълния смисъл човешкия 
дух – да търси, да превъз-
могва, да създава. Пътува-
нето му е опит да докаже 
възможностите на човек да 
опознае отвътре себе си и 
да завоюва нови територии 
за своите възможности.

 Пътешествието отдавна 
е обземало нечие съзна-
ние. Мореплаватели и пъ-
тешественици неведнъж 
са поемали към незнайни 
точки на земното кълбо, 
за да опознаят света, да се 
докоснат до непознатото. 
Именно пътешествието е 
помогнало на Христофор 
Колумб да открие Америка 
и на Вашко да Гама да на-
мери път по море до Индия.

Много от екстремните 
хора приемат пътешестви-
ето като поредната тръпка 
и повдигане на адреналина. 
Пътуването чрез сафари 
поднася екстремни изживя-
вания, сблъсква те с неопи-
томената природа. Срещаш 
се очи в очи със зверове и 
виждаш първичния начин 
на живот на местните хора.

 Духът на пътешествени-
ка е във всеки човек. Са-
мият живот е едно голямо 
пътешествие. Изпълнен е 
с препятствия, но трябва 

да се измине и да се изжи-
вее. Трябва да се извърви 
до края. Приемам това пре-
дизвикателство. Дали пъте-
шествам аз? И още как! Не-
веднъж съм била в гъсти, 
безкрайни лесове, в които 
срещах чудни същества. 
Виждах интересни живот-
ни. А във въздуха се носе-
ха чудни аромати. Слушах 
омайни песни от непознати 
птици. Тези места наричам 
райски кътчета.

 Пътувала съм и с кораб. 
Посрещала съм буря заедно 
с екипажа, без да изпитвам 
страх и паника. А когато 
бурята отшумя, бях горда, 
че съм преборила бедстви-
ето. И както казват - след 
бурята идва затишие. Убе-
дих се! После се наслажда-
вах  на безкрайно синьото 
море. Понякога от водата 
се подаваха морски обита-
тели, любопитно наднича-
ха да видят кой нарушава 
спокойствието им и отново 
поемаха в непреодолима за 
нас посока – към дълбини-
те. Приятно е да пътешест-
ваш с кораб, да усещаш 
морския бриз в косите си 
и да се наслаждаваш на си-
ния безкрай.

Обичам да летя. На бор-
да на самолет попадам в 
друго измерение. Рея се из 
облаците, виждам под себе 

си най-заснежените върхо-
ве, най-дълбоките океани, 
най-зелените поля, най-
космополитните градове! 
Веднъж прелетях над Ай-
феловата кула и се зами-
слих как са преодолявани 
тези разстояния, когато чо-
вечеството не е познавало 
летящите метални птици. 
Завиждам на усещането на 
Дмитрий Менделеев и на 
журналиста Владимир Ги-
ляровски, летели заедно с 
балон!

Когато стане дума за пъте-
шествия и пътешествени-
ци, немислимо за мен като 
българка е да не извикам 
едно любимо име. Алеко! 
И няма нужда от суперла-
тиви за него. Впрочем има 
ли българин, който да не е 
чувал за пътешественика 
Алеко. Без него как щяхме 
да познаваме Америка? Да 
възклицаваме пред Ниага-
ра! Той е човекът, когото 
идентифицираме с възкре-
сяване и на нашенската 
природа.  

Такива са моите пъте-
шествия, които, макар и 
мислени, изглеждат реал-
ни, достижими. Потапям 
се в света на мечтите си и 
заживявам с духа на пъте-
шественика!  

Йоана НАНКОВА, Х а

През живота си всеки един 
от нас предприема дейст-
вия, върши различни по-
стъпки и поема своята от-
говорност. Всички ние сме 
човешки създания, изпит-
ваме достъпни  чувства и 
емоции  и се стараем да на-
правим най-доброто за себе 
си, да поемем по правилния 
път и да излезем щастливи 
от него. 

Хората сме сложни лич-
ности, всеки от нас – с 
различни цели, желания и 
стремежи. Всеки от нас  - с 
различни помисли и копне-
жи.  Голяма част решават да 
поемат по даден път, неза-
висимо от ясната предста-
ва, че невинаги той е пра-
вилният. Всички минаваме 
през този период - време-
то, в което слушаме така 
наречената си интуиция и 
се впускаме през глава в 
приключенията на живота. 

Всички около нас ни каз-
ват, че не е вярно, но дока-
то не се опарим, ние не се 
отказваме. А след крайния 
провал се съгласяваме и по-
чваме да „даваме акъл“ на 
близките си, с тайната на-
дежда да ни послушат. Но 
всичко това няма значение, 
всички правим грешки. Ло-
шото е, че тръгнеш ли по 
грешен път, не всеки път 
можеш да се върнеш обра-
тно и да поправиш допусна-
тата грешка.

Истината е, че хората не 
се раждат добри или лоши. 
Пътуването им през живота 
ги развива в една или друга 
насока. Едва ли има някой, 
който да се е родил лош, но 
тръните на всички прашни 
пътища, наречени преме-
ждия в живота, понякога го 
правят лош, друг път - си-
лен. Малко са късметлии-
те, получили щастието да 

бъдат добри и щастливи. 
В това се усеща разликата 
между пътя и пътуването!

Успяват тези,  които се бо-
рят, тези, които са сграбчи-
ли юздите на живота и не 
ги отпускат, защото знаят, 
че няма кой да ги поеме. 
Макар и невинаги животът 
да изглежда добър и светъл, 
рано или късно всяко добро 
намира своята отплата. Мо-
жем да пътуваме към свои-
те цели и да мачкаме наред, 
но дори и да стигнем края, 
няма да усетим онова при-
ятно чувство в гърдите, кое-
то да крещи: „Аз съм добър 
човек”. Някои го наричат 
съдба, други - карма, за тре-
ти е просто късмет, но всяко 
добро се заплаща с добро.

Пътят е може би най-
страшното изпитание за 
един човек, защото, на нас, 
хората, ни е вродено да се 
страхуваме от непознато-
то, но и да ни влече. Всяко 
човешко същество изпит-
ва страх, затова се нарича-
ме ХОРА. Но ако искаме да 
бъдем истински ЧОВЕЦИ, 

трябва 
да се 
борим 
за себе 
си, да 
т ъ р -
с и м 
щ а с -
тието 
и да 
в ъ р -
в и м 
с м е -
ло на-
п р е д 
- по 
пътя, кой-
то ни е отреден. В крайна 
сметка не пътят, а краят на 
пътуването е важен. Краят 
се усеща, когато изпиташ 
чувство на удовлетворе-
ност, щастие и хармония. 
Тогава ти разбираш, че ми-
сията ти е успешна, а ти не 
просто съществуваш – ти 
живееш! Ако ли не… зна-
чи твоето пътуване тепърва 
предстои! 

Александра 
ДИМИТРОВА, ХІІ а

Пътят и  пътуването
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БърЗа мисъл За доБра кариера
 Изхождайки от латинската 
сентенция „Abeunt studia 
in mores” /Заниманията ни 
слагат отпечатък върху ха-
рактера ни/, сред ученици-
те от десети и единадесети 
клас на Хуманитарна гимна-
зия се проведе традицион-
ното състезание „Задачи 
за нестандартно мислене”. 
Учениците решаваха судоку 
и логически задачи в рамки-
те на един учебен час. Бол-
шинството от тях се затруд-

ниха от древната индийска 
задача за броя на вплетени-
те във венеца на вярващите 
лотоси. Главоблъсканицата 
за учителите и предметите, 
по които преподават, реши-
ха Йоана - XА и Емине от 
XIА. Тази година състезани-
ето убедително спечели Йо-
ана Нанкова от XА, второто 
място зае Доника Босева от 
XА, а трето - Никол Николо-
ва XА.

М

Гимназисти правят вестник за Дома за възрастни хора

Ученици от паралелката 
по журналистика в Хума-
нитарната гимназия, чле-
нове на Гражданско дви-
жение ДНЕС, се срещнаха 
с обитателите на Дома за 
възрастни хора „Венета 
Ботев“ във Велико Търно-
во. Идеята е да се подготви 
специално издание, посве-
тено на различни житейски 
съдби.  Всеки от единайсе-
токласниците се потопи в 
спомените на пенсионери-
те. Множество пожълтели 
документи, фотографии, 
писма бяха извадени и пре-
разказан животът на дъл-
голетниците. В часовете 
по репортерство ще бъдат 
написани очерци и в наве-
черието на трети март уче-
ниците ще посетят Дома с 
тематичния вестник.

Особено емоционално 
премина разговорът между  
Десислава и 93-годишния 
Христо Койтуков, който 
грижливо е съхранил вещи 
от участието си в в първата 
фаза на Втората световна 
война. Възрастният човек 
беше толкова развълнуван, 
че подари на Деси дубли-
кат на военната си книжка. 
Дядо Йордан Мирчев пък 
отрупа леглото с публика-
ции за себе си. Пред своя 
млад приятел Светослав 
той сподели не един и два 
спомена. Параскева Петро-
ва и Ради Ни-

колов, които се харесали 
в Дома и сега изживяват 
своята любов в трета въз-
раст, намериха своя душе-
приказчик в лицето на Галя 
Георгиева. Не беше лесна 
задачата на Цветана. В па-
раклиса на старческия дом, 
създаден по идея на баба 
Ана Илиева,  момичето  за-
писа цялата нелека съдба 
на жената. Зекере и Ферхат 
ще пишат за Генка Генко-
ва, която през 2012 годи-
на е избрана за Мис Баба. 
Памела напълни бележ-
ника си с разказа на дядо 
Стойчо Йорданов. Дълги 
години той е посветил на 
хоровото пеене и е обико-

лил много страни по света. 
Христиана внимаваше да 
не про- пусне някоя 

от литера-
т у р н и т е 
творби на 
Д и м и т ъ р 
Върбанов. 
Във всяка 
стая царе-
ше друже-
ски разго-
вор. Бяха 
изядени и 
много шо-
колади и 
бонбони. 
На Гали-
на Кра-
симирова 
социал-
ните ра-

ботници разчитаха,  че ще  
редактира доклада за дей-
ността на институцията.

Гюлшан и Камелия се от-
дадоха на трудотерапия, 
изработвайки графики с 
конец. Двете момичета 
подготвиха цветни сърчи-
ца, върху които всеки оби-
тател на Дома ще напише 
мисъл, посветена на любо-
вта. Защото, както сподели 
терапевтката Кина Ган-
царова, 14 фев-
руари ще бъде 
много специа-
лен ден. В ан-
глийския двор 
ще се проведе 
ритуалното за-

рязване на асми-
те. Един от въз-
растните мъже 
ще бъде опре-
делен за цар на 
виното и за него 
ще бъде сплетен 
венец от лозови-
те пръчки. Той 
повежда хорото, 
подава на все-
киго бъклицата 
с вино и бла-
гославя: „Тази 
година асмите 
да родят повече 
грозде и да на-
пълнят бъчви-
те с вино“. Тук 
се пеят стари 
градски песни, 
но най-обича-

на е „Червено вино снощи 
пих“. Накрая цялото шест-
вие влиза в залата за тан-
ци и забава и празникът на 
Трифон Зарезан преминава  
в Свети Валентин с изпъл-
нение на стихове, песни, 
скечове и четене на посла-
ния от Стената на любовта.

Галина ИВАНОВА,
ХІ а
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159 години от рождението 
на стефан стамБолов

Ученици и техните учители 
Т. Драганова, Цв. Миросла-
вова и А. Цончева отбелязаха 
159-годишнината от рожде-
нието на бележития българ-
ски политик и общественик 
Стефан Стамболов. Покло-
нението във Велико Търново 
бе организирано от Общи-
ната и Националния военен 
университет „Васил Левски” 
пред паметника на Самовод-
ска чаршия.

Уважение към делото на 
Стамболов отдадоха учени-
ците от Хуманитарна гимна-
зия, областният управител 

проф. Пенчо Пенчев, зам.-
кметът Ганчо Карабаджаков, 
началникът на РИО инж. 
Розалия Личева, преподава-
тели и историци от ВТУ и 
НВУ, неправителствени ор-
ганизации.

Почит отдадоха учениците 
на Гимназията към делото и 
приноса на великотърнове-
ца и министър-председател 
на България, но и педагог и 
учител в Мъжката гимназия 
„Св. Кирил”.

Христиана КУшЕВА,
ХІ а

Училищно географско 
състезание „Минута е мно-
го” се проведе в Гимназия-
та. Състезаваха се ученици 
от ХI и XII клас в отбори по 
двама. Трите тима показаха 
географска култура и по-
знания, умения и отноше-
ние към света и България 
по определен регламент.

В първия кръг за сво-
бодни отговори всеки от-
бор отговаряше на колко-
то може повече въпроси в 
рамките на две минути. На 
първо място се класира-
ха Светослав и Десислава 
от ХI клас, второто място 
също беше за единайсе-
токласници - Галина Ива-
нова и Галина Красимиро-
ва, а на трето място остана 
двойката Добромира (ХII) 
и Цветомира (Х) клас. 

В първия кръг всеки ве-
рен отговор носеше по 
една точка. Нито един от 
отборите не отговори на 
всички въпроси и не полу-
чи възможността да удвои 
резултата си.

Във втория кръг учени-
ците отговаряха отново на 
колкото може повече въ-

проси в рамките на една 
минута, а всеки верен от-
говор носеше една точка. В 
тази част на състезанието 
тимът Цветомира – Добро-
мира удвоиха резултата. 
На втора позиция остана-
ха Светослав – Десислава. 
Двете съименички – Галя и 
Галя – заеха третото място.

В третия кръг и трите от-
бора избираха въпроси, с 
които показаха своите прак-
тически умения. Открива-
ха за кой град на България 
се отнася характеристиката 
на селище; цифровия код 
и съответстващата адми-
нистративна област в Бъл-
гария; държави и техните 
столици. При отговорите 
за разпознато по описани-
ето селище всеки верен от-
говор носеше две точки, а 
при всички верни резулта-
ти по картосхемите резул-
татът се удвояваше. В този 
кръг Светослав и Десисла-
ва удвоиха своя резултат и 
това им даде голяма пред-
нина в общия резултат.

Победители в училищно-
то географско състезание 
станаха Светослав и Де-
сислава, на второ място се 

класира тандемът Цвето-
мира - Добромира, а почет-
ното трето място остана за 
Галина и Галина. Резулта-
ти от всеки кръг записваше 
Цветелина Мирославова.

Победителите получиха 
плакет, грамота и книга.

Галина ГЕОРГИЕВА,
ХІ а

Примери за любознателни 
читатели:

За кой град в България се 
отнася характеристиката?

Известен е като „Града на 
100-те войводи“, свързан с 
хайдушкото движение. Град 
в Югоизточна България. 
Северно от града започва 
природният парк Сините 
камъни. За града е характерен 
падащият вятър бора, който 
духа при по-ниски температури 
в Северна България. В 
близост до града се намират 
минерални бани, водата на 
които е полезна за лекуване на 
стомашно-чревни и жлъчно-
чернодробни заболявания, 
както и на болести на 
опорно-двигателния апарат и 
периферната нервна система. 
Стари названия на града – 
Туида, Ислимие, Истилифунус, 
Селимно.

 За кой град в 
България се отнася 
характеристиката?

Разположен в най-
западната точка на 
залив, обграден от 3 
езера – Атанасовско 
езеро, Бургаско езеро 
и Мандренско езеро. 
Има мека зима и 
п р о д ъ л ж и т е л н о 
слънчево лято. В града 
е и най-голямото 

пристанище в страната. 
Често е наричан българският 
Сан Франциско заради 
малките улички в центъра, 
старите къщи и живописната 
морска градина. Старото име 
на града е Пиргос, а в близост 
се намират множество 
древни селища, останки от 
древни цивилизации и култури 
- Несебър (Месембрия), 
Созопол (Аполония), Поморие 
(Анхиало).

Коя е столицата на 
Азърбайджан?

В кой континент е 
разположена държавата 
Того?

Каква е по форма на 
управление Узбекистан?

В света има съвсем малко 
държави, които са получили 
наименованията си от 
имената на истински хора. 
Сред тях са Боливия. На кого 
носи името държавата?

 Къде се намира географският 
център на България?

Колко е висок връх Мусала?
Как се нарича единственият 

вулкан на територията на 
България?

Дайте определение за 
хиперурбанизация.

Коя е най-дългата река, 
която се намира само на 
българска територия?

Коя е най-западната точка 
на България?

„минута е много“ По география в училище
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Участие в първия референдум след демократичните промени

Открито студио по горещ 
проблем организираха уче-
ниците от XII „а“. Воде-
щият на публицистичното 
предаване Момчил Дянков 
се беше подготвил освен 
да задава въпроси и да от-
стоява собствената си по-
зиция. Референдумът явно 
беше оказал въздействие на 
младите хора, защото же-
лаещите да гостуват в им-
провизираното студио бяха 
повече от друг път.

В дебата се включиха По-
лина Глинджурска, Викто-
рия Йорданова и Веселка 
Аспарухова. Завихрилият се 
дебат набра такава скорост, 
че водещият трудно владее-
ше положението. Най-отяв-
лената 

противничка на атомните 
централи се оказа Полина, 
която се държеше като на 
полесражение. Най-важно 
за нея беше регионът, в 
който живеем, да не е пре-
наситен с опасни централи. 
Единствено „за“ ядреното 
гориво се оказа Виктория, 
която отстояваше идеята за 
повече работни места.

Като пълнолетни хора зре-
лостниците са  и активни 
граждани и само след ня-
колко месеца ще могат  ре-
довно да упражняват право-
то си на глас и да влияят на 
политическата обстановка 
в страната.

Междучасие

 
Единайсетокласници реа-
лизираха символичен рефе-
рендум под ръководството 
на г-жа Т. Драганова – учи-
тел по география. Гимнази-
стите изведоха аргументи 
"за" и "против" развитието 
на ядрената енергетика в 
България.

Учениците бяха разде-
лени в два отбора, които 
изготвиха постери с аргу-
менти в защита на своята 

позиция. Важен акцент 
на провелата се дискусия 
бе въпросът за правото на 
глас и задължението на 
отговорния гражданин да 
отиде до урната и да заяви 
своето „Аз съм гражданин 
на тази страна и имам свое 
мнение”. Позицията на 
учениците бе, че българите 
трябва активно да гласуват 
с ясна и обективно форми-
рана преценка. Защото ре-

ферендумът е форма на пря-
ка демокрация и осигурява 
възможност на гражданите 
да направят своя информи-
ран избор, да докажат, че 
обществото има основна 
роля в изграждането на де-
мократична България.

В началото и в края на уро-
ка учениците пуснаха своя 
глас в урната. Резултатът от 
гласува-

нията бе следният:
Начално гласуване: 
„за” – 74 %, 
„против” – 26 %
Контролно гласуване: 
„за” – 85 %, 
„против” – 15 %.

Десислава МИХАЙЛОВА, 
ХІ а

Дискусия „За” и „Против” ядрената енергетика в българия
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Открита бе кампанията "Опознай родния край"

Ученици и техните учи-
тели Т. Драганова, Цв. Ми-
рославова и А. Цончева 
присъстваха на откриване-
то на кампанията „Опознай 
родния край”. Събитието се 
проведе в Музей  „Възраж-
дане и Учредително събра-
ние” във Велико Търново и 
бе открито от зам.–минис-
търа на икономиката, енер-
гетиката и туризма Иво Ма-

ринов.
Целта на ини-

циативата е да 
се стимулират 
ученическият 
туризъм и здра-
вословният на-

ч и н 
н а 
живот 
с р е д 
п о д -
р а -
с т в а -
щ и т е . 
Друга 
ва ж н а 
ц е л 

е учениците да опознават 
природните и културните  
забележителности в страна-
та и в региона.

Всеки ученик и гост по-
лучи пътеводител със 17 
туристически маршрута. 

Той е отпечатан в ти-
раж от 24 000 брой-
ки. Пътеводителят 
съдържа маршрути, 

които включват по няколко 
обекта.

Специални печати бяха 
връчени на представители-
те на културните институ-
ции от областта, включени 
в туристическия пътеводи-
тел.

Ивелина РАЧЕВА,
Х а

Обучение за оцеляване при бедствии и аварии 
се проведе за колектива на Гимназията

 „Азбука на оцеляването. 
Характерни бедствия“ е 
една от темите от нацио-
налната информационна 
кампания на Дирекция По-
жарна безопасност и защи-
та на населението.  В тази 
връзка и като част от про-
грамата „Учене през целия 
живот“ колективът на Ху-
манитарната гимназия пре-
мина обучение. Инспекто-
рите Събев и Алурков от 
областното управление във 
Велико Търново изнесо-
ха лекции и показаха пре-
зентации, илюстриращи 
основните бедствия: зе-
метресения, наводнения и 
свлачища, снегонавявания 
и обледявания, масови по-
жари, промишлени аварии, 
катастрофи, радиоактивно 
замърсяване.

Особено важно според 
двамата специалисти е 
преодоляването на пси-
хологическия момент и 
адекватните действия при 
възникналата ситуация.  
Онагледени бяха най-го-
лемите земетресения през 
последните 40-50 години 
във Великотърновска об-
ласт и припомнено разру-
шителното земетресение 
отпреди 100 години, когато 
до основи е сринато южно-
то крило на Мъжката гим-
назия.

Една от следващите стъп-
ки на обучение през идва-

щите месеци ще бъде 
подготовката и проигра-
ването на терористичен 
акт или възникнал по-
жар, когато ще се вклю-
чат всички ученици от 
двете училища.

На 1 юни 2013 г. се 
навършват 100 години 
от катастрофалното зе-
метресение, поразило 
сградата на Гимназията. 
Разрушителното земе-
тресение в Търново се 
случва на 1 юни 1913 г. и 
е с магнитут 7 по скалата 
на Рихтер. Денят е събота 
и православните христи-
яни отбелязват Черешова 
задушница. Трусът про-
дължава около 20 секун-
ди, но разрушава около 
80% от сградите в стара-
та столица, сред които и 
ценни старинни памет-
ници. До основи са сри-
нати катедралният храм 
„Св. Троица”, църквите 
„Св. Богородица” и др. 
Жертвите са 27 (само в 
Търново), ранените - 140. 
Епицентърът на земетре-
сението е Горна Оряхови-
ца, където 95% от сград-
ния фонд е поразен.

Обучението бе органи-
зирано от ръководството 
на Гимназията - Тамара 
Драганова и Цветелина 
Мирославова.

Междучасие

Калейдоскоп 9
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Момчетата са по-креативни, момичетата създават 
по-екстравагантни идеи

Пет различни клуба по 
проекта на Министерство-
то на образованието, мла-
дежта и науката - Учили-
ще за себеутвърждаване и 
подготовка за европейски 
хоризонти - работят в Ху-
манитарната гимназия във 
Велико Търново през учеб-
ната 2012-2013 година. 
Един от иновативните клу-
бове е „Училище за идеи“ 
с  ръководител г-жа Галина 
Пенкова, преподавател по 
философски науки в гим-
назията. Идеята, с която е 
създадена извънучилищна-
та форма, е насочена към 
предприемачеството. 

Застъпените теми разяс-
няват на младите хора как-
во е креативност и бизнес 
култура.

В заниманията ще се при-
лагат принципите за креа-
тивно мислене на Едисон, 
Леонардо да Винчи, както 
и принципите на смеха и 
активното търсене на вза-
имстване на мъдрост.

В клуба „Училище за 
идеи“, са включени 11 уче-
ници от различни класове, 
това е извънучилищната 
форма с най-голям брой 
участници, часовете се про-
веждат веднъж седмично. 

Интересна е разликата в 
поведението между моми-
четата и момчетата членове 
на клуба. Госпожа Пенкова 
коментира, че представите-
лите на мъжкия пол проявя-
ват по-голяма креативност, 
мислейки логично и въз-
произвеждат по-голям брой 
идеи. Но пък момичетата, 
мислейки емоционално, 
създават по-екстравагантни 
идеи, макар и по-малко на 
брой. Акцентът в работата 
на клуба е младежите да 
осъзнаят, че за творческата 
мисъл няма почивка, да се 
учат на концентрация и да 
не се страхуват от пораже-
ние.

Полина ГЛИНДжУРСКА,
ХІІ а

трудни китайски йероглифи усвояват учениците на хуманитарна
За втора по-

редна година 
„Клуб прияте-
ли на Китай“ в 
Хуманитарната 
гимназия под-
готвя отбеляз-
ването на ки-
тайската нова 
година, която 
ще настъпи 
през февруари 
2013 г.

Клубът за 
изучаване на 

к и т а й с к и 
език и кул-
тура бе съз-
данен през 
2010 г., като 
с ъ в м е с т е н 
проект на 
Гимназията 
и Велико-
търновския 
у н и в е р с и -
тет. Почетен 
председател 
на клуба е 
ректорът на 
ВТУ - проф. 
дпн Пламен 
Легкоступ. 
Клубът се 
финансира 
по проект 
„Успех“  на 
просветно-
то минис-
т е р с т в о , 
чиято цел 

е увеличаване активността 
на извънкласните форми на 
обучение.

Екзотичният език в най-
старото училище в града 
се води от университетския 
преподавател гл. ас. д-р По-
лина Цончева. През изми-
налата учебна година жи-
вотът на клуба беше много 
бурен - отбелязахме китай-
ската нова година през 2012 
г., взехме участие в праз-
ниците на филологическия 
факултет на ВТУ, където 
ученици заедно със студен-
ти специалност „лингвис-
тика с китайски“ участваха 
в сценка, в която бяха пред-
ставени две паралелни 
притчи – 
едната от 
К и т а й , 
другата - 
от Бълга-
рия.

Похвал-
но е, че 
в ъ п р е к и 
този на-
т о в а р е н 
г р а ф и к , 
се отде-
ля време 
да се учат 
сложните 
китайски 
й е р о гл и -
фи. Уче-
н и ц и т е 
имаха въз-

можност да придобият 
фундаментални за китай-
ската писменост и култура 
знания. Усвоени са основни 
фрази за комуникация. В 
специално оразмерени лис-
ти гимназистите се научиха 
да изписват и по-трудни йе-
роглифи.

Тази година младите ху-
манитаристи продължават 
да увеличават своя запас от 
знания по китайски език и 
умения, свързани с презен-
тиране на отделни страни 
на китайската култура.  

Десислава МИХАЙЛОВА,
Светослав МИшЕВ, ХІ а
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формирането на екологична култура е смисълът на новия екоклуБ
Клуб по екология по про-

ект "Успех" с ръководител 
госпожа Тамара Драганова 
функционира тази година в 
училище. Целта на клуба е 
формиране на екологична 
култура и изграждане на 
отговорни личности с ак-
тивна гражданска позиция 
по екологичните проблеми. 
По време на учебните ча-
сове се провеждат екоате-
лиета, пътувания. Изготве-
на е декларация, с която се 
призовава за отговорност 
на хората към природата. В 
основата на клуба е полага-
нето на основите и разби-
рането на философията за 
екологичното образование. 
Вече са сътворени произве-
дения на изкуството от от-
падъчни материали. Прове-

дено е състезание на тема: 
"Мисли глобално, действай 
локално". На първо място 
е класиран постерът "Па-
зете природата, съхранете 
красотата" на Рени, Дони-
ка и Цветомира от Х клас, 
на второ място е творбата 
"Нека опазим природата 
чиста" на осмокласнички-
те Вирджиния и Виктория, 
а "Да спасим природата от 
нас за нас" е постерът на 
Деница и Анжелина от XII 
клас, заел почетното трето 
място.

Предвиж-
дат се из-
ложби с из-
готвени от 
у ч е н и ц и т е 
макети, по-
стери и кола-

жи.  Дискутирана е темата 
за екологичните катастро-
фи и кризи. С убедителни 
аргументи и гражданска 
позиция се изявиха  Рени 
Руменова и Цветомира 
Соколова. Гимназистите 
подготвят още изложба на 
тема "Екопътуване", в коя-
то ще представят виртуал-
на разходка в точките на 
екологичните кризи. Учас-
тниците в клуба ще посе-
тят РИОСВ, където ще се 

проведе екосъстезание  
"Единство на природата", 
ще разгледат лаборатория-
та за изследване на водите. 

Посланието  на госпожа 
Тамара Драганова към мла-
дите хора, членове на клу-
ба, е, "да станат екогражда-
ни на света".

 Галина ГЕОРГИЕВА
Галина КРАСИМИРОВА

XI „а“ клас
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 Ученици от клуб 

"Екология" по про-

ект УСПЕХ прове-

доха своето екоате-

лие на тема: "Мисли 

глобално, действай 

локално". От различ-

ни отпадъчни мате-

риали, снимков ма-

териал и брошури, 

списания и вестници 

те изработиха своите 

послания и изрази-

ха вижданията си за 

един по-екологичен 

свят.

еколоЗи стягат 
свети валентин

Арт ателие заработи в една 
от залите на училището. 
Ученици от клуба по Еко-
логия по проект УСПЕХ с 
ръководител г-жа Тамара 
Драганова творят на пълни 
обороти след приключване 
на учебните часове. Краси-
ви морски камъчета и миди 
служат за основа на еле-
гантни сувенири с любовни  
символи. С много въобра-
жение момичетата майсто-
рят подаръците, които са 
предназначени за участни-
ците в предстоящия ден 
на виното и любовта. Г-жа 
Драганова учи своите въз-
питаници да си служат с 
пирограф, след което идва 

на помощ въобра-
жението. Набляга 
се на рисувани-
те сърчица, кои-
то символизират 
най-вълнуващо-
то младите хора 
чувство - любо-
вта.

Символиката е 
заложена в камъ-
ка, обяснява ди-
ректорът на гим-
назията защо е 
избрала този ма-
териал – да бъде 
любовта  твърда, 
да устои на всич-
ки несгоди и да 
пребъдва.

мисли глоБално, действай локално
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В клуб „Дигитален свят“ гимназистите ще изработят филм
Запознаване на учениците 

с информационните техно-
логии и работа с тях е целта 
на Клуб „Дигитален свят“ 
по проект  „УСПЕХ“ към 
Хуманитарната гимназия с 
ръководител  пом.-дирек-
тора Цветелина Миросла-

вова.  Учениците 

се  учат да обработват гра-
фични изображения и да 
създават кратки видеокли-
пове. Особено внимание се 
обръща на създаването  на 
презентации  и съхранени-
ето им в различни формати.

В часовете за извънклас-
на дейност се предвижда 
създаване на видеоклипо-
ве чрез програмата Movie 

Maker. Крайният резултат 
ще бъде изработването на 
кратки филми. Продуктът, 
върху който гимназисти-
те работят на този етап, се 
казва „Велико  Търново – 
древно и модерно“. Красо-
тите и забележителности-

те на старата 

столица ще бъдат основен 
акцент във филма. Други-
ят продукт ще бъде филм, 
озаглавен „Да докоснеш 
изкуството“, посветен на 
изкуствата и пречупен през 
погледа на учениците.

Христиана КУшЕВА, 
XI „а“ клас

Трудотерапия
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Как ще ги забравим?


