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Две гимназии в защита на виното и любовта - 14 февруари 2010
Хуманитарната гимназия, защитник
на любовта, се изправи в двубой срещу
поддръжника на виното - Старопрестолната
гимназия
по икономика.
В Регионалната
библиотека
„Петко Р.
Славейков” във Велико Търново учениците разказаха интересни митове и
легенди за двата празника - Свети Валентин и Свети Трифон. Всеки от гостите на мероприятието беше посрещнат
с прегръдка и валентинка с любовно
послание. Учениците на Хуманитарната
гимназия бяха подготвили оригинално
послание за всяка валентинка. Авторката на сценария на нашето училище и
капитан на отбора Галина Петрова (ХІІ
б) даде старт на дебата. Публиката получи любопитна информация и факти за
празника на любовта - Свети Валентин.

Дойде ред и на Икономическата гимназия да защити своята позиция по отношение на виното и
традициите, свързани с
него. Ученичка, преобразена като лоза, разказа за обичаите, които
се отнасят за празника
Трифон Зарезан. Раз-

кри на
п у б ликата как
може
да различи
хубавото вино
от не
чак толкова качественото чрез дегустация. Думата беше предоставена отново
на Хуманитарната гимназия. Възпитаниците на училището бяха подготвили

ОТ КАКВО СЕ ОПИВАТЕ? ОТ ВИНО ИЛИ ОТ ЛЮБОВ?
Даниела Илиева:
-Разбира се, че от любовта, защото виното
опиянява тялото, а любовта - душата.

презентация със запомнящи се сцени от
култови любовни филми. Вниманието на
очарованата от гостоприемството публика беше грабнато още от първия момент.
Докато някои от гостите се любуваха на
любовните сцени, други имаха възможността да се възползват от боди арт уменията на Ани от XII клас. Художничката
обагри лицата им с подходящи за празника на
л ю б о вт а
символи. Две
ученички
от Старопрестолната

гимназия разведриха обстановката с хумористични народни песни за виното.
Двете училища бяха подготвили традиционни за
празниците маси. Посветената на любовта беше аранжирана с

много цветя, шампанско, торта, красиво
украсени с перли чаши и свещи под формата на сърца. Другата беше отрупана с
традиционни за празника Трифон Зарезан вкусотии и, естествено, не се размина без бутилка червено качествено вино,
погача, домашен суджук и сирене.
Георги от X клас и Анелия от XII клас
на ХГ изправиха на крака аудиторията
с представянето на сцена по Шекспир
от „Ромео и Жулиета”. От реакцията на
публиката пролича колко въздействащо
се оказа превъплъщението на младите
актьори. Не се наложи излъчването на
победител, защото и двете училища показаха, че всеки празник носи по своему
силни послания и съхранени национални традиции.
Организаторите – Рег и о н а л н ат а
библиотека,
за
пореден
път зарадваха отборите
с хубава книга за всеки
участник.
Елица
ДИМИТРОВА, XI б

СБЛЪСЪК:

От какво се опиваме – от вино или от любов?

Симона Димитрова:
-И двете въздействат еднакво, но
зависи от количеството.
Благомира Любенова:
-Любовта е опиянение на духа, а
виното на тялото, но разликата е
там, че любовта може да опияни
тялото, което я прави поопияняваща и по-пристрастяваща от
всичко останало.
Емил Томов:
-Опиянението е свъразано с любовта,
защото да обичаш, значи да центрираш
чувствата си в една
крайност. Любовта е най-голямото
доказателство за съвкупността
от най-силните чувства, които може да изпита човек.

За втора поредна година Регионална
библиотека „П.Р. Славейков” организира
сблъсък между празниците на Купидон
и Трифон Зарезан. Страстен защитник
на Свети Валентин бе Хуманитарна
гимназия, а на Св. Трифон –
Старопрестолна гимназия по икономика.
Участниците, опиянени от двойния
празник, показаха знания и умения,
свързани с виното и любовта.
Имаше много целувки и прегръдки,
демонстрации чрез различни изкуства

на любовен грим, маникюр, боди арт,
прически, икебана, оригами и др.
За доброто настроение допринесоха
тематично ориентираните картини на
ученици от 8-ми и 9-ти клас на ХГ.
Двата отбора се забавляваха истински,
но накрая победи отборът, познавач на
любовта и ценител на виното.
Мирелла СОМОВА, 12б

Радостина Нонова:
-По принцип и от двете. По - голямата наслада
от опиянението идва от любовта, но когато се
разочароваме от нея, използваме виното за утеха.
Мария Чавдарова:
-От любовта, защото съм познала любовта и тя за
мен е най-важното и опияняващото.
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Любовна магия - 2009

При нея се върни

Защо

Откакто си тръгна
Не ям, не спя.
Само мисля.
Мисля и страдам.
Всички казват:
„Не си заслужава!”
Не ми помагат,
напротив.
Започвам
да те защитавам,
нищо, че си виновен
и не заслужаваш,
но какво да правя
аз съм една глупачка,
влюбена до уши
в човек,който
не ебава за нея.
Викам и крещя
без видима причина.
Всички питат:
„Какво ти е? Добре ли си?”
Не, не съм добре.
Умирам,
не разбирате ли,
че болката е
убийствена,
сякаш някой
с нож разполовява
сърцето ми.
Боли ме.
Не разбирате ли
бе, хора?
Никога ли
не сте обичали?
Аз обичам,
но сега страдам,
защото мен
вече не ме обичат.
Нанси АНТИМОВА, 12г
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Не ме търси сред погледи и силуети.
Не ме очаквай да се появя до теб.
Ръцете ни не си представяй слети.
Не гледай гълъбите влюбени в небето.
Недей... я наранява, остани при нея!
Жената, с която преживял си всичко.
Аз знам!
Не! Сигурна съм, че тя
от себе си те повече обича.
Повярвай ми! Аз знам какво загубвам.
Не питай повече! При нея се върни.
А блясъкът в очите и, когато те посрещне
домът ви като ореол ще озари.

Защо, когато те погледна,
Сякаш друга ставам аз?
Защо усмивката поредна
Ми е нужна всеки час?
Защо, когато те целувам,
Сякаш огън в мен гори.
И всяка нощ все теб сънувам.
И мечтая си дори?
Дали ще те обичам всеки идващ ден?
Все повече и повече, когато си до мен?
Диана ГАНЕВА, 9а

Диана ГАНЕВА, 9а

Проклета любов

Остани!
Със сълзите в очите аз изпращам
последните ти стъпки във ноща.
Със кървави ръце прегръщам
изчезващата сянка на деня.
Ръцете ти сега ще галят друга.
И ще целуваш нечии очи.
Сърцето ми ограби и погуби!
Не искам да отиваш...Остани!
Диана ГАНЕВА, 9а

Влюбени
Зачервени лица. Учестено
сърцебиене. Изпотени ръце.
Само някои от външните
признаци на любовта. В самото
тяло
определени
химични
реакции доказват, че Купидон ни
е улучил със стрелата си.
Влюбването преминава през
три фази, а във всяка от тях
стават различни биохимични
рекации.
Първа фаза – подтикът на
половите хормони или страстта.
Втора фаза – фазата на
истинското „заболяване” или

на привличането. Когато хората
се влюбват, не могат да мислят
за нищо друго. Дори губят
апетита си и спят по-малко, за да
имат повече време да мислят за
любимата/любимия.
Трета фаза – привързването
един към друг. Ако връзката
продължи, тази фаза следва
привличането.
Ако
хората
останат само с привличането,
никаква
работа
не
биха
свършили. А и човечеството
щеше да изчезне.

Всяка твоя целувка е желана.
Всяка ласка е премълчана.
Всеки допир ми шепти:
„ Обичам те! ”.
Но ти разскъса моите мечти,
пречупи вярата ми
и си отиде без да знам защо.
Проклета любов прониза ми сърцето.
Благословена любов ме понесе към
небето.
Открадна ми съня.
Въздуха спря.
Сърцето ми замря.
Не мога да те забравя.
Нося те в душата си.
Помня вчера ме прегърна.
Толкова ме обичаше,
а сега си тръгна.
Какво да направя,
за да те забравя?
Биляна ГЕНКОВА, 9а

МОМЧЕТО БЕЗ ИМЕ
Спомени.
За
пореден
път
се
замислям за нещо
от
миналото.
Нещо, което стана
на
празника
на
влюбените. И сега
пак се натъжавам.
На този ден, преди
няколко
години,
съдбата ме изигра.
Беше
Свети
Валентин.
Топъл
ден. Слънцето се
подаваше зад белите
пухкави
облачета
по синьото небе.
Очертаваше се денят
да
е
прекрасен.

Никой, дори и аз,
не подозираше, че
всъщност за мен
денят ще е един
от най-ужасните в
живота ми. Някой
имаше план, хубав,
но
и
рискован.
Той знаеше, че го
обичам, казвала му
го бях няколко пъти.
Имаше си приятелка,
дори я познавах. Но
въпреки това отново
ме потърси. Беше
минало около година
от последната ни
среща, но аз още
изпитвах
чувства

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

към
този
човек.
Последния път дори
не ми обясни причини
за раздялата. После
нямаше смелостта да
ме погледне в очите.
Точно заради това се
опитах да го намразя.
Почти успях, докато...
не го видях отново.
И пак го обикнах.
Разумът ми казваше
да не ходя на тази
среща, но сърцето
говореше
друго.
Чудих се дали тази
среща ще е поредната
глупава или ще е поспециална. Не знаех

какво чувства той.
А и за себе си не
знаех. Бях толкова
объркана. Надявах
се да ми каже само
едно – че все още
има чувства към
мене. Все пак беше
14 февруари. Но за
какво ли се надявах,
след като той вече
имаше друга. Мразех
я!
Говорих
с
приятелките
ми,
исках им съвет дали
да се видя с него. Те
ме предупреждаваха,
че ще съжалявам,

но не ги послушах.
Толкова
ми
липсваше. Видяхме
се, говорихме дълго.
Попитах дали някога
пак ще се съберем.
Каза ми само едно
изречение, поне само
това чух, защото
си тръгнах веднага.
Каза ми, че това
било невъзможно. И
отново не изтъкна
причини. Затова си
тръгнах, едва не се
разплаках пред него.
Защо не послушах
приятелките си?!
Е, сега, след две

Редакционна колегия:
Полина Глинджурска (главен редактор), Памела Борисова, Мирослава Костадинова,
Веселка Аспарухова, Светослав Мишев, Десислава Михайлова, Галина Георгиева,
Галина Иванова, Йоана Нанкова, Цветомира Соколова, Ивелина Рачева
Графичен дизайн: Цветелина Мирославова
Консултант: Валентина Камбурова

години, си намерих
човек,
който
ме
обича истински и аз
него. А онова момче?
Момчето без име,
тоест без значение
за мен, повече не го
видях.
Преместих
се в друг град, но
важното е, че го
забравих. Все пак
мразя Св. Валентин
точно заради това.
Но се радвам, че тази
приказка има Happy
End.
Ралица
ДРАГАНЧЕВА, 8a
Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ
За четвърта поредна година възпитаници на Хуманитарната гимназия и
на Старопрестолната гимназия по икономика проведоха празник в защита на
любовта и виното.
14 февруари – денят на
Св. Валентин и Трифон
Зарезан, събра учениците
в една от залите на Регионалната библиотека „П. Р.
Славейков”.
Гимназистите си бяха
поставили за цел да защитят традициите и важността на празниците. Стартът

на приятелския двубой бъдещите журналисти от Хуманитарна гимназия представиха своите творби,
спечелили призови места
в училищния конкурс, посветен на любовта и виното, както и в националния
„Любовта в нас”. Пламена
Петрова от XI „в” и Емине Садкъ от IX „а” клас издекламираха свои стихове,
а Рени Димитрова от XI „в”
прочете вдъхновяващо есе,
отличено с първо място в
конкурса на Хуманитарна
гимназия. След връчване-

ха любовната сцена межу
двамата влюбени, обречени на невъзможна любов.
Въздействащото им изпълнение бе подкрепено
от заслужени аплаузи на
препълнената зала.
На предизвикателството
учениците от Старопрестолната гимназия отвърнаха с кратък хумористичен скеч.
Защитниците на обявения за Ден
на влюбените 14 февруари разказабе даден от ученичката на то на грамотите, предста- ха интересни
Хуманитарна
гимназия вители на отбора в защита факти за това,
Соня Стефанова с кратка на Св. Валентин се превъ- как Св. Вапредистория за същност- плътиха в героите от кла- лентин
се
та на обявения за Ден на сическия филм „Крадецът празнува по
влюбените празник. След на праскови” по Емилиян света, както
въздействащото романтич- Станев, епизоди от който и за нестанно изложение, топката бе са снимани в Хуманитар- дартните попрехвърлена в отбора на ната гимназия. В ролята на даръци, които
Старопрестолната гимна- злочестия сръбски плен- си подаряват
зия по икономика, чиито ник влезе Георги Цанев от в л ю б е н и т е
възпитаници представиха XI клас, а ролята на Неве- на този ден.
интересни факти, свърза- на Коканова изигра едина- В Уелс трани с лозарските традиции десетокласничката
Нина дицията пои бог Дионис от древност- Петкова. В рамките на бро- велява да се
та до наши дни. По време ени минути те пресъздадо- п о д а р я в а т
дървени любовни
лъжици на половинкат а.
Тв о р е н и я т а
на
дванадесетокласничката
Бояна
Вълкова, изрисувала невероятно красиви лъжици с цветове на
рози, привличаха погледите на всички ценители
на красотата. Масите бяха
аранжирани със специално украсени чаши, бутилка шампанско и икебана.
Трябва да споменем и за
уменията на десетокласничката Габриела Христова, която умело приложи
техниката
„бодиарт”,
а

лицата на отбора на Хуманитарна гимназия бяха
обагрени
в
живописни
флорални детайли.
Двете старопрестолни
гимназии си размениха
подаръци в чест на равностойния завършек на двубоя – тениска, украсена
със сърца, и дървена лъжица, декорирана в изящен

вид.
Новата невероятна визия на Шарлот Михайлова, след професионалната
намеса на коафьорите от
студио „Чар”, предизвика
искрена завист сред присъстващите, които бяха и
много зарадвани от момичето-глас на Хуманитарна
и нейното песенно изпълнение.
Мария НЕДЕВА, ХI „В”
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТИ ВАЛЕНТИН
- ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

Празник в името на любовта
и виното проведоха в Деня на
Св. Валентин ученици от Хуманитарната гимназия „Св.
св. Кирил и Методий” и Старопрестолната гимназия по
икономика.
За пета поредна година Регионалната библиотека „П. Р.
Славейков” стана домакин на
събитието. Читалнята оживя
в цветна феерия от балони,
свещи, афродизиаци и лозови венчета. Честта на нашето
училище защитаваха дванайсетокласничките Нина, Мария, Пламена, Рени, Зорница,
Марина.
В миналото останаха завихрящите се люти дебати между двете училища. Тазгодишното тържество бе обогатено
със свежи идеи, творчество и
нова философия за обединяване и празнуване и на Деня на
влюбените, и на Трифон Зарезан.
Гимназистите направиха съвременен прочит на емоциите и красотата в празниците.
Мултимедийни продукти върнаха присъстващите към предишни празници и епизоди от
класически шедьоври, изиграни от театрали от трупата за
художествено творчество. На
екрана изплуваха Шекспировите герои Ромео и Жулиета.
Любовната импресия на Рени
Димитрова „Неразгаданата”
притаи дъха на ценителите
на писаното слово. Отборите
получиха поздравления и книги с любовна лирика от името
на Регионалната библиотека, а
самият директор Иван Александров бе изненадан от Зорница Тодороваот Хуманитарната гимназия със специално
аранжирана бутилка с червено
вино Мерло, реколта 2007 г.
Главната организаторка г-жа
Янка Ковачева отправи специални поздравления към ръководителите на двата училищни

отбора Валентина Камбурова
и Деница Иванова, както и към
учениците, които подготвиха
вълнуващото тържество.
Рози, рисувани стъклени вази и чаши, дървени лъжици и други
оригинални символи
на любовта получиха
гостите. На финала
директорът и пом. директорът на Хуманитарна гимназия бяха
разкрасени със свежа
ноктопластика, а всички вкусиха от дъхавата
пита, червеното вино,
карамелизираните бадеми и шоколадовите
фигурки, рачешки ролца, канелени пръчици,
хайвер и всички традиционни афродизиаци.
Рени ДИМИТРОВА
XIIВ клас
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