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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
март 2013 година

брой 92

Тържествена церемония за Трети март във Велико Търново
С военен ритуал пред
сградата на Община В.
Търново започна тържественото честване на 135-та
годишнина от Освобождението на България.
Празнично слово произнесе кметът инж. Даниел
Панов. Ученици от Хуманитарна гимназия с ръководител
литераторката
Маргарита Маринова изнесоха музикално-поетичен рецитал и пресъздадоха Освобождението пред
хилядите гости и граждани
на старата столица.
Малките танцьори от
Детско-юношески ансамбъл „Българче“ представиха китка от фолклорни танци и песни за настроение
на великотърновци.
В парка край паметника „Майка България” бе подреден
Музей на открито с
предмети и въоръжение от Руско-турската
освободителна война.
Инициативата е на членовете на Клуб „Традиция“. Те показаха как
се приготвя руски чай
в самовар с армейски
ботуш. Малки и големи
се снимаха за спомен с

членовете на Клуб „Традиция“, облечени специално
за празника с нови опълченски униформи. Сред тях
се открояваше

със снажна фигура
нашият дванайсетокласник Антоан
Ангелов.

Традиции
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Посрещнахме Първи март
Ученици и техните учители А. Цончева, Т. Драганова
и Цв. Мирославова изработиха мартеници за посрещане на един от най-очакваните след студените зимни дни
празник. Баба Марта е персонаж в българския фолклор, а в народните вярвания
името й е свързано с името
на месец март. С Баба Марта и месец март се свързват
много обичаи и традиции,
посветени на идващата пролет.
На 1 март Антоан от ХII
клас и директорът на Гимназията посрещаха учениците,
учителите и гостите на училището с мартеница и пожелания за здраве и успехи в
учението.
Баба Марта бързала,
мартенички вързала,
на момиче и кокиче,
на момче и на дърво.
Подаряваме на теб,
с пожелание за много здраве,
щастие и късмет.

Това се казва Баба Марта!
Ученици от Гимназията зарадваха
баби и дядовци в Дома за възрастни
хора "Венета Ботева"с пожелания за
здраве и ги закичиха с мартеници, осигурени от Гражданско движение ДНЕС.
Нашите представители от VІІІ, Х и
ХІІ клас закичиха възрастните хора и
посрещнаха Баба Марта и нейните послания за доброта и здраве.
Накрая всички заедно се хванаха на
хорото.
Междучасие

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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Спорт срещу агресията - опит от многостранната среща в гр. Комотини
Ученици от ХI „А” клас
приеха спортната щафета от
десет традиционни спортни игри на държавите партньори в проекта „Изкуство,
спорт и литература срещу агресията в училище”
(„Art, Sport and Literature
Against Violence at School”)
по Секторна програма Коменски за многостранни
училищни партньорства от
гр. Комотини - Гърция. Под
ръководството на екипа от
учители, работещи по проекта, те участваха в десетте игри – дърпане на въже,
"пиян морков", "танцуващ
кръг", премини със здраво
яйце, жоминка и други.
Представените от всяка държава традиционна
спортна игра беше демонстрирана от екипа от учители и ученици и след това
изиграна от учениците на
десетте държави. Всички
деца се забавляваха и приемаха условията на играта,
преминавайки чрез спорт
към позитивно мислене и
каляване в спортна дисциплина. Отборите на държавите откриха във всяка игра
частица от подобна в тяхната държава.

Интерес и много усмивки
предизвика играта на латвийския тим, която бе изиграна на финала и от учителите на всички държави.
Победители бяхме всички, защото победихме агресията и се противопоставихме на нейните измерения
и разпространение в училище.
Активни в играта бяха
Светослав, Галя, Галина,
Десислава, Нюлгюн от XI
клас.
М

Кинодейци заседаваха в училищната библиотека
Хуманитарна гимназия
бе домакин на годишното отчетно събрание на
управителния съвет на
Националната Федерация
Алтернативно кино. Любители и съмишленици
на киноизкуството, бивши и настоящи възпитаници на Гимназията се
събраха под покрива на
133-годишната институция, за да споделят успехите и обсъдят грешките от изминалата 2012
година.
Ученичките Християна и Вирджиния посрещнаха
гостите
с
питка и шарена сол и
показаха многобройните грамоти и завоювани

места от национални
фестивали на алтернативното кино.
Директорът на Гимназията Тамара Драганова откри
срещата и пожела на всички да поддържат огъня на
любителската кинолента и
да увеличават своите последователи. Госпожа Драганова представи на ръководството на Националната
Федерация и всички гости
филма „Ден на Журналистиката”. Филмът предизвика емоции и въодушевление
у всички. Документалната
лента беше аплодирана и
високо оценена от професионалистите г-н Генчев и
г-н Илиев.

Събранието продължи с
обсъждане на програмата
за новата 2013 година, както и формите и начините за
включване на млади хора и
привличането им към седмото изкуство.
Бивши възпитаници на
училището, които днес са
част от ръководството на
Нациоиналната
Федерация, споделиха мили и топли спомени от годините,
преживени сред книгите в
училищната
библиотека,
учителите и душевността
на школото.
Христиана Кушева,
ХІ а

Партньори

Ìåæäó÷àñèå

БРОЙ 92/2013 СТР.

4

Учителите се квалифицират в интерактивни техники
По инициатива на ръководството на Гимназията, всички
педагогически специалисти в
Хуманитарна гимназия преминаха обучение на тема "Интерактивни техники на обучение".
Водещи на обучението бяха
доброволци от Корпуса на
мира - София. На обучението
бяха споделени опит и идеи за
прилагането на интерактивните техники и тяхното място в
съвременния
образователен
процес.
Всички получиха методически материали за адаптиране и
прилагане по различни учебни
предмети.
Междучасие

Педагози от областта се включиха в обучение
"Поуки от природата"

Обучение за учители от
област Велико Търново в
рамките на проект „Поуки от природата” проведе
Фондация „ТАЙМ”. Обучението запознава с образователно съдържание,
съвременни и малко засегнати образователни теми,
както и методология на
преподаване и оценяване.
В обучението взеха участие всички педагогически
специалисти от Хуманитарна гимназия, както и
учители от Полски Тръмбеш, Горна Оряховица,
Лясковец, Златарица и Ве-

лико
Търново.
От
търновските
училища интерес
проявиха
СОУ "Вела
Благоева" и
СОУ "Емилиян Станев".
Обучението
бе
организирано от
р ъ ко в од ството на Хуманитарна гимназия. По
време на обучението педагозите проследиха в Интернет платформата
следните стъпки по
проекта:
- нов начин на мислене за устойчиво
развитие;
- природата като
учител за устойчиво развитие;
- подготовката на
младите за нови
предизвикателства;
- информация, капацитет, надграждане, ресурси.

Дискутирани бяха темите
"Отпадъците са
равни на храна" и предизвикателствата
на
съвременното общество
- алчност, агресия,
страх
и консуматорство.
Гост на обучението
бе
г-жа
Боянка Димитрова - ст. експерт
ОНГО в РИО Велико Търново, която също се включи в надпреварата за "Поу-

Среща на физици

Регионалният инспекторат
по образование Велико Търново бе домакин на среща
- обучение на учители по
физика и астрономия с лектори: проф. дфн Тинко Евтимов и ст. експерт физик Георги Иванов от ПУ „Паисий
Хилендарски“, град Пловдив.
На изявата присъстваха

Анка Цончева, гл.учител
на Хуманитарна гимназия
и ученици с изявен интерес
към физиката. Всички в залата с интерес наблюдаваха
опити от раздели: Механика
(въртящ момент, карданово
окачване, прецесия, жироскоп), ЕМВ (токове на Фуко,
атрактивните
фигури
на
Хладни, на фигурата), Оп-

ките от природата".
Междучасие

тика (дисперсия, интерференция, дифракция, пълно
вътрешно отражение).
Пред аудиторията бяха представени и нови демонстрационни комплекти, разработени от ПУ, адаптирани към
новите учебни помагала по
физика и астрономия.
Междучасие

Калейдоскоп
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Ученици от клуб Екология подготвиха първата си изложба
Ученици от клуб Екология
по проект УСПЕХ стартираха своята подготовка за
изложба под наслов "Първа
пролет във Велико Търново".
Екопаната са изработени
от отпадъчни материали стари бракувани чинове,
конци, прежди и всичко отпадъчно и ненужно в дома и
около нас.
Изложбата е посветена
на 22 март - Ден на Велико
Търново.

Експозиция "Първа пролет във Велико Търново" в Общината
Изложба от екопана на
тема "Първа пролет във
Велико Търново" подредиха ученици от Хуманитарната гимназия.
Момичетата „вплетоха“
своите пролетни настроения и послания чрез
отпадъчни материали и
стари чинове, излезли от
употреба. Материалите
оживяха от създадените
цветни феерии и хармония от багри.
Изложбата беше откри-

та с рецитал по стихове
на млади поети ученици
и на директора на школото Тамара Драганова.
Йоана, Даяна, Доника,
Цветомира, Генослава и
Рени от Х "а" клас пренесоха
присъстващите
сред уханието на пролетта.
На откриването зам.кметът Ганчо Карабаджаков и Пенка Игнатова
- директор на Дирекция

"Образование",
изразиха своето задоволство
от труда на младите
творци,
като им пожелаха да останат
да се развиват и
да работят във
Велико Търново. Общинарите
получиха
като
подарък от красивите пана.
Клуб Екология
работи от тази
учебна година по
проект УСПЕХ
с ръководител Т.
Драганова и вече
е планирал следващата творческа
изненада, посветена на
християнския
празник
Цветница.
Даяна
Александрова,
Ха
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Обредността на хлябовете и символиката в българската
именна система изучаваха ученици

Открит урок, свързан с
обредните хлябове и символиката на българските
имена, се проведе в Сарафкината къща под ръководството на гл. учител Анка
Цончева,
пом.-директора
Цветелина Мирославова и
директора Тамара Драганова. Изнесеното занятие
бе във връзка с планираните теми от международния проект, в който участва
Хуманитарната гимназия:
„Литература,
музика
и
спорт срещу агресията“.
В подготовката на урока
активно се включиха единайсетокласниците.
Презентацията на Камелия
Каменова бе посветена на
обредните хлябове, които
присъстват във всеки хрис-

тиянски празник. Особен
интерес предизвика разработката на Галина Георгиева и Галина Иванова за
символиката в българската именна система. Всеки
ученик имаше възможност
да обясни значението на
собственото си име.
В урока се включи и етноложката Надя Василева.
Историчката се докосна до
богатата душевност, която
българите вкарват в имената си. Тя очерта характерните за Великотърновския
край имена и какво е повлияло за появата им. Първата
група са т. нар. славянобългарски имена, като сред популярните са били Драган,
Асен (хубав), Светослав,
Радослав. Други са повлияни от османското присъствие и типичен пример
е името Султана (турска
царица). Трета група имена са свързани с гръцкото
владичество, освен това
в този край са били много
преселниците. Типични за
времето си са били Анастас и Анастасия, Евгени и
Евгения, Никола и Николи,
Кина, Панайот, Тодора. На

особена почит са имената
Мария, Мариола и Моли.
Във Великотърновско се
срещат и еврейски имена –
Дебора, Давид, Лазар.
За достойнството на занятието допринесе духът и
атмосферата на най-красивата възрожденска търновска къща. Учениците разгледаха всяка от музейните
експозиции, като най-дълго
се задържаха в залата за
обредните хлябове. Освен
майсторската
изработка,

Победихме в литературния конкурс,
посветен на Велико Търново

Приключи
поредното
издание на ученическия
конкурс за поезия, проза и рисунка, посветен на
празника на Велико Търново, озаглавен „Когато се
раждаше свободата – март
1878“. Вече 20 години продължава конкурсът под мотото „Моят роден град“,
организиран от РИО и РНБ
„П. Р. Славейков“, обяви в
приветствието си зам.-директорът на библиотеката Калина Иванова. 129 са
участниците със 149 творби, от които 103 рисунки и

26 прои з в е дения
в
разделите
проза и
поезия.
Исторически очерк на
събитията по
време
на Рус к о турскат а
война направи г-н Христо
Казаков. Историкът недвусмислено изрази убеждението си по отношение
на несправедливия акт на
Великите сили след хода
на войната. Тогавашните
действия са били насочени в интерес на османската империя и на Гърция, за
сметка на орязана и осакатена България, подчерта
бившият гимназиален директор.
Председателят на журито Бисера Дживдерова
каза ласкави думи за учас-

тниците в литературния
конкурс. Няколко години
възпитаниците на Хуманитарната гимназия, подготвяни от ст. учител Валентина Камбурова, обират
наградите в раздел Проза.
Дванайс етокласничкат а
Полина Глинджурска грабна първото място за своята
есеистична творба, което я
прави единствената участничка, печелила две поредни години регионалния
конкурс. Второто място е
отредено на Цветина Илиева, също ученичка от XII
клас на нашето училище.
Освен
Полина

вниманието привлече орнаментиката на погачите, с
които търновци са гостували на кумовете, на тематичните хлябове за новородено, за Великден и др.
Ученици, учители и гости
бяха приятно изненадани
от пищната погача, творение на дъщерята на г-жа
Анка Цончева.
Десислава Михайлова,
ХІ а

Глинджурска,
възнаградена с аплодисментите на
публиката, своите творби
прочетоха участниците от
трите възрастови групи,
класирани на първо място.
За най-активно участие в
областната изява бяха отличени учениците от Горна
Оряховица и Свищов.
Дванайс етокласничките Полина и Цветина бяха
поздравени и от ръководството пред техните съученици. За двете момичета
пом.-директорът Цветелина Мирославова изработи
тематични грамоти. Директорът Тамара Драганова
се обърна със специални
пожелания да продължават
да творят и в бъдеще като
студенти.
Веселка аспарухова,
ХІІ а

Пространства
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Ученици от Хуманитарна зарадваха обитателите
на две социални институции

В навечерието на празника на Велико Търново
доброволците към Гражданско движение ДНЕС
от Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий“
посетиха Дом „Венета Ботева“ и Дневния център за
работа със стари хора.
Гимназистите
зарадваха обитателите на Дома за
стари хора със специален
брой на училищния вестник „Междучасие“. В изданието са отразени предишни срещи на учениците
и възрастните. Освен

очеркови материали, в ученическия вестник присъства репортаж от двойния
празник – Св. Валентин и
Трифон Зарезан, както и
интервю с директора Зорица Радловска.
Единадесетокласниците,
които единствени във Великотърновска област изучават журналистика, бяха
провокирани от интересните житейски ситуации, в
които са изпадали пенсионерите. Така се стигна до
идеята хуманитаристите да
използват знанията и уменията си, за да подготвят
специален
брой със закачливото заглавие: „Ученически вестник за
възрастни“.
Обитателите и служителите на социалната институция истински се зарадваха
на своеобразния подарък. Учениците и
учителите Валентина Камбурова и Анка
Цончева, заредени от
ентусиазма на баба

Ана, която, въпреки напредналата си възраст, обработваше градинката пред
сградата на Дома, прекопаха лехата и я подготвиха
за засяване на пролетните
цветя. Определена беше и
датата на следващото посещение, планирано за Деня
на Земята 20 април.
На тръгване младите хора
подариха изработена от тях
икона и така спазиха обещанието си да дарят за Благовещение икона за параклиса.
Следващата дестинация на младите
доброволци
беше
Дневният
център
за работа със стари
хора. Там гимназистите уговориха
посещение на пенсионери, завършили
Мъжката гимназия,
чийто достоен наследник е днешната
Хуманитарна.
Галина
георгиева,
ХІ а

Историята не е красива пътека, смята историкът Андрей Пантев

Предпрeмиера на четвъртия епизод на българската
лента „Дървото на живота“ се състоя в Интерхотел „Велико Търново“,
ден преди излъчването му
по ТВ 7. Своеобразен домакин на изявата бе проф.
Андрей Пантев, според
когото филмът не е просто
сериал, а симбиоза между
история и лични драми,
съпътствани с любов и коварство, с насилие и измами.
След прожекцията се
проведе среща с един от
главните герои във фил-

ма и нашумял български
актьор – Башар Рахал. В
непринудена обстановка
той сподели, че харесва
героя си, познава се добре
и е работил с останалите
си колеги. Пред наш екип
Башар Рахал разказа как
му е повлияло участието във филма. По думите
му сериалът е проверен
исторически, с много ровене в историята, но се
акцентира на човешките
взаимоотношения, които
са в центъра на действието. За филма актьорът още
смята, че е на ръба да из-

глежда театрален заради
великолепната игра на колегите си.
Попитан за нивото на
съвременното българско
кино, Башар Рахал, който има зад гърба си роли
и отвъд океана, сподели,
че родната ни киноиндустрия с малки стъпки, лекаполека, напредва.
Актьорът с удоволствие разговаря и се снима
с г-жа Галина Пенкова и
осмокласничката Симона
Петрова.
Симона петрова,
VІІІ а

Познаваме ли Велико Търново?

За поредна година в час на класа
учениците от XI
„а” проведоха интерактивен урок,
посветен на празника на
Велико Търново и започнаха ра-

ботната седмица с повишено настроение. Класът
бе разделен на групи с
лидери Тамара
Драганова, Цветелина
Мирославова и
Анка Цончева.
В рамките на 15
минути първият
отбор, ръководен от Тамара
Драганова, подготви рецитал за
с т а р о п р е с тол -

ния град. За отбора предварително бяха подготвени
пътеписи, стихове, исторически справки и друга помощна литература. Тимът
на Анка Цончева подготви
рекламна брошура за Велико Търново - град претендент за европейска столица на културата. Не беше
лека задачата на отбора на
г-жа Цв. Мирославова. За
определеното време бяха
изготвени презентация и
постер за Велико Търново.

С много чувство и ентусиазъм
Светослав,
Деси, Маги и двете Галини представиха поетично историята на града.
Памела защити разработката на отбора си – брошурата „Моето любимо и
мило Търново”. Камелия
за пореден път доказа, че
се справя отлично с презентациите, макар и да се
смущава при защитата им.
За краткото време Ферхат
успя да нарисува част от
историческия хълм „Царевец”.
Магдалена
спирдонова, ХІ а

Отличници
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Трети март в Хуманитарна гимназия
Практикум “Когато се
раждаше свободата – март
1878“ проведоха учениците
от 12 клас, профил история
и журналистика в Хуманитарната гимназия. В чест на
135-годишнината от Освобождението на България на
гимназистите гостува полк.
доц. д-р Марко Златев от
НВУ „Васил Левски“, който изнесе блестяща академична лекция за театъра на
бойните действия по време
на Руско-турската война.
Учебния час уважиха представителите на Гражданско
движение ДНЕС Виолета
Белчева и Мартин Карагеоргиев.
Откритият урок започна
с одата "Опълченците на
Шипка", едно разтърсващо

и незабравимо изпълнение на Константин Кисимов, възпитаник на Мъжката гимназия. В кабинета
по журналистика младите
хора бяха аранжирали етнографска витрина, в която
присъстваха оръжейни експонати и автентични предмети от бита на българите
от края на 19 век. За открития урок допринесе всеки
ученик. Антоан Ангелов,
който членува в Клуб „Традиция“ вече шест години,
предизвика възхищението
на своите съученици с новата опълченска униформа на
клуба. В своите лични български носии бяха пременени Веселка и Добромира.
Момичетата посрещнаха с
хляб и сол присътващите.

Открит урок
за Благовещение
На един от най-хубавите
християнски празници –
Благовещение, учениците
от ХII клас в Хуманитарната гимназия направиха
открит урок. С празнична
радиобеседа и презентации
те за пореден път показаха,
че уважават и се опитват да
поддържат будни традиците в православния календар. Класният ръководител
Валентина Камбурова се
отсрами и нагости зрелостниците с пита, намазана с
мед, да им е сладък животът.
На Благовец, както още
се нарича денят, в който на
Мария е донесена благата вест, че носи в утробата
си Божието дете, повечето
от гимназистите излязоха
в училищния двор, където

беше разпален огън
по идея на ръководството на школото. Младите хора и
някои от учителите
прескачаха за здраве и да не бъдат ухапани от змии, както
се казва в народните
предания.
Имаше
ученици,
които поднесоха букети
цветя, защото християнският свят зачита Благовещение като ден на майката и
жената. Единайсетокласници, директорът Т. Драганова и гл. учител Анка Цончева бяха изработили ръчно
икони с лика на Богородица.
Памела Борисова,
ХІІ а

След лекцията на доц.
Златев, своето мнение и
съвременен прочит на Свободата изразиха дванайсетокласничките
Полина
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Глинджурска и Цветина
Илиева. За фон на техните
есеистични творби звучеше „О, Шипка!“ на рок групата „Епизод“.
Веселка аспарухова,
ХІІ а

