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

брой 96

Абитуриентите на Хуманитарна първи на червения килим

Дванайсетокласниците на
Гимназията със 133-годишна история преминаха по
червения килим пред Общината като холивудски звезди.
Красивите абитуриенти бяха
приветствани от зам.-кмета Ганчо Карабаджаков и
директора на Дирекция Образование Пенка Игнатова,
от хиляди родители, близки
и приятели. Има с какво да
се гордеят учениците от Випуск 2013. Многобройни са
техните отличия през петте
години в Хуманитарна гимназия. Водещата на тържествената церемония съобщи,
че преминава класът на Валентина Камбурова. Направена бе визитка на възпитаниците на нашетоучилище.
Първенец на випуска е
Полина Глинджурска, която завършва със среден успех Отличен 6.00 през 5-годишния курс на обучение.

През годините тя има
многобройни награди от
литературни, исторически,
философски, журналистически конкурси, както и от
конкурси по физика и астрономия: Първа награда в
Националния литературен
конкурс, посветен на 600-годишнината от кончината на
Св. Патриарх Евтимий; първа награда в литературния
конкурс на Регионалния образователен инспекторат
за 2012 година, посветен
на Паисий Хилендарски
и за 2013 година, посветен на Трети март на
тема: „Когато се раждаше свободата“; носител
на Наградата на Кмета
на Община Велико Търново инж. Даниел Панов
за 2013 година за високи
постижения в областта
на науката. Отличници
на випуска са още Памела Борисова, Мирослава

Костадинова,
Веселка Аспарухова и
Виктория Йорданова, носители на национални литературни и журналистически
награди. Носител на Специалната награда за журналистика в Националния конкурс
„Стоян Михайловски“ 2013
година е Цветина Илиева.
Национални журналистически награди имат в актива
си Александра Димитрова и
Габриела Христова. Класът
е носител на множество първи награди в конкурси, организирани от Катедра „Лингвистика с китайски език“ и
на Институт „Конфуций“
при ВТУ. Хиляди снимки за
спомен си направиха абитуриентите с близки, родители и бивши възпитаници на
школото, дошли да споделят
най-дългоочаквания миг за
всеки млад човек – абитуриентския бал. За поредна
година паркът с Паметник
„Майка България“ се оказа
тесен да побере желаещите да запечатат вълнуващия
празник. Тържествената вечеря продължи в парк хотел
Арбанаси с бу-

рни танци, предизвикателни
игри и забавления.
Мирослава
Костадинова
и Антоан Ангелов обраха
овациите на своите съученици и учители и затвърдиха
авторитетните си позиции
на най-впечатляващи випускници. След като станаха
Мис и Мистър Хуманитарна, в деня на балната вечер
двамата бяха избрани и за
Мис и Мистър бал.
През целия курс на обучение класът бе подкрепян от
ръководството - Тамара Драганова и Цветелина Мирославова.
Междучасие
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ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА ДИРЕКТОРА НА ХУМАНИТАРНА
рът на великотърновската Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий“ Тамара Драганова.
В надпреварата на над
1000 кандидати за високото отличие г-жа Драганова е била сред тримата
номинирани директори в
България в тази категория.
„За мен отличието не е
лична награда, а признание към учителите и учениците на Хуманитарна
гимназия“, сподели тази
сутрин пред колегите и
своите възпитаници ръководителката на най-стаГолямата награда - ста- рото в областта училище.
туетката ПРИЗ „Учител
На 16 май т. г. в Конгресния
на годината – 2013“, в на- център на хотел „Родина” се
правление „Директори и е състояла тържествената
помощник-директори“ на церемония по заключителСиндиката на българските ния етап и награждаванеучители спечели директо- то на отличените педагози

в тазгодишния, XVI по
ред, Национален конкурс
на СБУ „Учител на годината – 2013“. За първа година
обче наградите са връчени
в присъствието на министър-председателя и министъра на образованието. На
24 май, в Деня на славянската писменост и култура,
най-достойните учители и
директори на
страната
ще бъдат
на официална
срещако к т е й л
в Националния
историч е с к и
музей
в
„Бояна“
заедно с

Президента на Република
България Росен Плевнелиев.
Миналата година дългогодишният преподавател по
история в Хуманитарната
гимназия Панайот Панайотов стана Учител на 2012
година на България в раздел хуманитатен.
М

На коктейл при президента за 24 май
Директорът на Хуманитарна гимназия Тамара
Драганова получи наградата „НЕОФИТ РИЛСКИ”
2013 г. Тя е на Министерството на образованието,
науката и младежта и се
връчва за особени постижения в педагогическата
работа винаги в навечерието на 24 май.
Госпожа Т. Драганова заедно с други отличени педагози бяха поканени на
приема при президента г-н
Росен Плевнелиев на 24
май.
М

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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Павел Недев и Полина Глинджурска са призьорите в тазгодишното
издание на Националния конкурс „Куба – далечна и близка”
Възпитаниците на Хуманитарна гимназията „Св.
св. Кирил и Методий“ Павел Недев и Полина Глинджурска участваха в Националния конкурс „Куба
– далечна и близка“. В
раздел
Мултимедийни
формати - презентации и
видеоматериали на български език нашите ученици спечелиха съответно първо и второ място.
Организатори на Националния конкурс „Куба –
далечна и близка” и през
тази учебна 2012/2013
година бяха Асоциацията
за приятелство “България – Куба”, Синдикатът
на българските учители,
Централният съвет на

Българския антифашистки
съюз, Националният дворец на децата, Съюзът на
българските писатели, Съюзът на българските журналисти със съдействието
на Министерството на образованието, младежта и
науката и Посолството на
Република Куба в Република България.
VII-то издание на Националния
ученически
конкурс „Куба – далечна и
близка” премина под мотото „160 години от рождението на Хосе Марти – поет,
писател, апостол, революционер, идеолог на борбата
за независимост на Куба.
Във възрастовата група
5-8 клас Павел Недев от

VIII „А” клас е първенец в
раздел презентации с тема
„160 години от рождението
на Хосе Марти”, а зрелостничката Полина Глинджурска завоюва второ място с
тема „160 години от рождението на Хосе Марти –
апостолът на кубинската
независимост”.
Нашето училище беше
представено от 15 ученици
от VIII до ХII клас, като ръководител на гимназистите
е директорът на школото
Тамара Драганова. Всички
учители, ръководители на
своите ученици получиха награда - творческа почивка на КК Камчия, хотел
"Орфей ПАЛАС" от 19 до
29 юни 2013 г.
М

Ученици и учители отбелязаха 100 г. от земетресението
Учители, ученици и граждани почетоха паметта на
загиналите при земетресението на 1 юни 1913 година В. Търново. На тази
дата преди 100 години е
разрушен храмът /на негово
място днес е построена Катедралната църква/, както
и част от южното крило на
Мъжката гимназия. Това е
едно от най-страшните природни бедствия, сполетели
Велико Търново и региона
през първата половина на
миналия век.
Отец Асен отслужи панихида в памет на загиналите
войници, които били на лечение в лазарета в Мъжката
гимназия.
В резултат на трусовете
всички масивни сгради били
силно пропукани, а горните
части на стените им, особено подтаванните - разрушени. Историческите църкви
„Св. св. Петър и Павел”,
„Св. 40 мъченици”, „Св.

Димитър Солунски”, „Успение на Пресвета Богородица” се превърнали в развалини. В различна степен
били повредени строените
от Кольо Фичето църкви
„Св. Константин и Елена”,
„Св. Никола”,
„Св. св. Кирил
и
Методий”,
„Св. Спас”, а
кат ед р а л н и я т
храм „Рождество Богородично” бил сравнен със земята.
Едни от най-катастрофалните
били
пораженията в Мъжката гимназия
„Св.
Кирил”.
Под руините й
останали
десетки войници,
ранени в Балканските войни.
Идеята и орга-

низацията за отбелязване годишнината
от
земетресението
принадлежат на Анка
Цончева, Тамара Драганова и Цветелина
Мирославова.
М
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Работна среща в Германия

Работна
група
от ученици и учители при
Хуманитарна
гимназия
„Св. св. Кирил и Методий“
– Велико Търново, започна
третата поред и последна
за тази учебна година визита по Проект „Изкуство,
спорт и литература“ по секторна програма Коменски.
В продължение на седем
дни всяка от 10-те партниращи държави ще се представи с театрална адаптация по произведение от
съкровищницата на собствената национална литература. Учениците на нашето училище са изправени
пред предизвикателството
да осъвременят българския класик Йовков чрез
разказа „Серафим“. На
сцената на училището в
Бюсек ще оживеят образите на Серафим, Павлина, Еньо, в които ще се
превъплътят
съответно
Галина Георгиева, Марина Атанасова и Светослав Мишев, а на Галина
Красимирова е отредена
ролята на разказвача.
Първия ден участниците от България, Кипър,
Германия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Шотландия и Турция имаха възможност
да разгледат училището
на
държава-

та домакин. работен.
В
немскоВ настоящата мобилност
то школо се ръководители на българобучават 900 ската група са Цветелина
деца от I до
X клас, преподавателите са 70. Открито
през
1970 година,
училището в
Бюсек е реновирано
през
2003. Разбира се, без да
става дума за
отживелици и носталгия
от соцепохата, всеки би
завидял както на модерно
оборудваните компютърни
кабинети, така и на други
атрактивни придобивки: зеленчукова градина, за която
се грижат учениците, а продукцията се оползотворява
в училищния стол, и още
по-екзотичната мини ферма за овце, където могат да
помагат и учителите.
Директорът на училището приветства гостите с добре дошли в невероятната
с акустиката си концертна
зала. След него оркестърът
от стотина музиканти създа-

де атмосфера за творческа работа. Последваха
презентациите на всяко училище участник в
проекта, за това какви
изяви се организирта, за
да предотвратим агресията. Жребият отреди
стартът да даде нашето
момиче Галя Георгиева.
Както се очакваше, наймного бяха овациите за
многобройните изяви на
възпитаниците на Хуманитарна гимназия. Предстоят дебати и дискусии
по темата на проекта, по
време на които учениците усъвършенстват своя
английски език, избран за

Мирославова, Тамара Драганова и Валентина Камбурова.
М
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Хуманитарна гимназия се представи блестящо по Програма „Коменски“
Завърши третата поред,
и последна за тази учебна
година, работна визита на
ученици и учители от великотърновската Хуманитарна гимназия в Германия по
Проект „Изкуство, спорт
и литература“ по секторна програма „Коменски“.
Партниращите на България
държави са Кипър, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Шотландия и Турция.
Ученици и ръководители в третата мобилност от
десетте страни имаха възможност да присъстват на
учебни занятия в училището на държавата домакин. В немското школо се
обучават 900 деца от I до
X клас, преподавателите са
70. Открито през 1970 година, учебното заведение
в Бюсек е реновирано през
2003 и се радва освен на
модерно оборудвани кабинети, на атрактивни придобивки: съвременни спортни
площадки, парк с люлки и
богата растителност, зеленчукова градина, за която се
грижат учениците, а продукцията се оползотворява
в училищния стол, както и
екзотична мини ферма за
овце, където помагат и учителите.
Директорът на училището е в основата на всяка
изява и извънкласна дейност. Колкото и странно да
изглежда, по време на ученическия обяд той, заедно с
дежурните ученици, се обличат в подходящо облекло
и разсипват храната на столуващите. „Ние опознаваме
културния и социалния живот на държавите участници в проекта, опознаваме
се и намираме много нови
приятели“, казваше г-н Матиас Бродкорб.
Аулата на училището е
едновременно и концертна
зала с невероятна акустика.
Модерната апаратура способстваше за ефективна работа на дискусионните клубове, за демонстрация на
мултимедийните продукти,
за разиграване на театрални
сцени и постановки, а вечер
за провеждане на дискотечен маратон. Особено респектиращ е оркестърът от
стотина музиканти, както и
професионално подготвените пианисти, флейтисти
и импровизатори с уста.
Всеки спектакъл, изпълнен на английски език, с
изключение на децата от
Румъния със СОП, беше
съпроводен с публична защита и конферанс от съответното училище. Изявите
са тематично подчинени на

проекта – да съдействат на
младите хора за предотвратяване на агресията чрез литература, спорт и изкуство.
Жребият отреди стартът на
различните компоненти да
дава нашата държава, първа по азбучен ред. Както се
очакваше, най-много бяха
овациите за многобройните изяви на възпитаниците
на Хуманитарна гимназия,
показани в презентацията
на единайсетокласничката
Галина Георгиева. Специални поздравления получи
нашият тим за театралната
адаптация по произведението на българския класик
Йовков „Серафим“. Учениците на нашето училище
бяха изправени пред предизвикателството да осъвременят разказа и на сцената оживяха образите на
Серафим, Павлина, Еньо, в
които се превъплътиха съответно Галина Георгиева,
Марина Атанасова и Светослав Мишев, а на Галина
Красимирова бе отредена
ролята на разказвача. Невероятнат а
игра, пестеливият, но
умело подбран декор
и костюми
от нашите
ученици,
изпратиха
силни
послания и
разтърсиха
емоционално младежката
публика.
Университетският
град
М а р бу р г,
в който са
учили
и
Ломоносов, и братя Грим,
мегаполисът
Франкфурт, Музеят на математиката, родната къща на
Гьоте, Хесенпарк,
Ботаническата градина, създадена от
Дарвин, бяха част
от многобройните
посетени културни
и исторически паметници на Германия.
В настоящата мобилност ръководители на българската
група бяха Цветелина Мирославова,
Тамара Драганова и
Валентина Камбурова.
Междучасие
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Пресъздадохме Еньовден
В истинска билкарница
се превърна актовата зала
на великотърновската Хуманитарна гимназия. По
идея на директора Тамара
Драганова и пом.-директора Цветелина Мирославова
в училището за поредна година се прави възстановка
на празника Еньовден. Темата на съвместния практикум с етнографката от
Регионалния исторически
музей Надя Василева беше

озаглавена
„Денят на лечебните билки
Еньовден“. Историчката се
включи с беседа за целебните билки, разпространени във Великотърновския
край, като акцентира на
обичаите в региона и при-

помни, че още през 1929
г. в болярския град е създадено
природо-лечебно
дружество. Със свитък от
лечебно биле с 40 лековити билки приготвен от г-жа
Надя Василева се сдоби
всеки ученик. По нейните
думи рецептата е изпитана
и носи здраве и дълголетие.
Красивият празник Еньовден, посветен на слънцето,
билките и водата, оживя в
обичаите и ритуалите, в рецитала на Генослава,
Рени, Мария, Таня,
Орфей и Вероника
от клуб Екология.
Много от децата бяха
набрали свежи билки, необходими за
момините китки и за
венеца. Дъхави цветя, билки и дори подправки вплетоха във
венеца най-сръчните момичета, напътствани от г-жа Анка
Цончева. Естествено
най-емоционалният
момент беше промушването през венеца,
впоследстие поставен
на входа на училището, за да зареди учениците с настроение. Празника зачетоха бивши учители
и гости, всеки от тях съпричастен към българските традиции, предавани
поколения наред. Така се
събраха повече от 40 вида

растения,
всяко със
своят а
хубост и
а р о м а т.
Присъстващите
бяха наго стени
с
билков чай и
сладки.
От Регионалната
библиот е ка
се бяха
погриж и л и
за богат
със специализирана литература
щ а н д .
Г - ж а
Виктория
Ро гл е ва
показа
изключителни екземпляри
от библио т е ч н и я фонд, както и
Червената книга на България за растенията. Тематични плакати, поздравителни
картички и други материали бяха подготвили гимназистите Ивелина Рачева и
Мирела Илиева. Не липсваха презентации, музика,

очарованието на Еньовден.
Някои от децата показаха
освен еньовчето, което е
символ на празника, още
черен и бял оман, жълт кантарион, лавандула, омайниче, седефче, здравец, невен, босилек, ружа, липа и
други и обясниха лековитите им свойства.
М

Светослав Мишев и Драгомир Георгиев с награда „Шофар“
Ученикът от 11 клас на
Хуманитарна гимназия „Св.
св. Кирил и Методий“ и магистър историкът от Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“
ще получат най-престижната награда, която еврейската общност връчва
в България. Ежегодно високото отличие се дава в
началото на месец март,
но заради тазгодишния
70-годишен юбилей от
посолството на Държавата Израел са решили да
направят второ връчване. Повод двамата млади
хора да бъдат удостоени
с наградата „Шофар“ е
откритият урок „Захор
ве-шамор!“, (Помни и
пази!), посветен на годишнината от спасяването на българските евреи,
изнесен от тях през месец
май в Хуманитарна гимназия. Специален гост

на младите историци беше
посланикът на Израел у нас
Н. Пр. Шаул Камиса Раз.
Дипломатът оцени високо
лекцията, която започна с
държавните химни на Из-

раел и България. Събитието се проведе на 14 май,
денят, в който през 1948 г. е
провъзгласено създаването
на Еврейската държава.
Награждаването с високо-

то отличие ще се проведе
на 20 юни в зала „Ерусалим“ на Израелския културен център в София. Освен
Драгомир и Светослав с
„Шофар“ ще бъдат удостоени наследници на Димитър Пешев и Вълка
Горанова – участници
в акциите за спасяване
на евреите от България.
С тази награда нашите момчета се нареждат редом до именити
наши учени, политици,
журналисти, дейци на
културата като проф.
Исак Паси, Максим
Минчев – генерален
директор на БТА, доц.
Етиен Леви.
В цялата си творческа
дейност ученикът Светослав Мишев беше
подкрепян и подпомаган от Т. Драганова,
Цв. Мирославова и А.
Цончева.
М
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Хуманитарна се сбогува с доброволеца от Корпус на мира – Рафи
рове” предизвика фурор пред
е кз а л т и р а н ат а
аудитория. Младият човек, който след месец
отлита за родната Калифорния,
в продължение
на една учебна

Ученици и учители от
Хуманитарна
гимназия
превърнаха
последния
учебен ден в емоционално
и атрактивно шоу. Внушителната фасада на сградата
със 105-годишна история
бе покрита с ефирни бели
завеси. Музикалнопоетичен спектакъл „Когато любовта е цвете” с участието
на учителя по английски
език Рафаел Агилар по сценарий и режисура на директора Тамара Драганова разчувства ученици и учители,
родители и гости на тържеството.
Рафи пя от цялото си сърце английски и български
текстове, но култовата песен на Лили Иванова „Вет-

година внасяше свежи идеи
във всяко начинание на училището. За деня на раздяла
обаче той показа съвършен
български език в есето си,
посветено на нашенското
сирене.
Докато Рафи четеше своите оригинални послания,
неговите ученици му връщаха репликите на перфек-

тен английски. За любимия
учител бяха подготвени
многобройни изненади –
рисунки, пана, вестници,
изрисувани тенески с неговия образ, четирилистна
детелина и български мотиви.
Най-висок успех в Гимназията са постигнали учени-

кета на Хуманитарна гимназия.
Клубовете по проект УСПЕХ Екология на г-жа Т.
Драганова и Дигитален
свят на г-жа Цв. Мирославова, връчиха наградите за
отлично приключени дейности.
Учебната година е последна и за учителката по
журналистика
Валентина Камбурова, която си
взе довиждане със своите
последователи с торти и
шампанско, а цветята бяха
признание за 12-те години,
които тя посвети на Хуманитарна гимназия.
М

ците от Х „А” клас, където
отличниците са девет, трима от тях завършват с пълен отличен. Следват единайсетокласниците, сред
които се откроява дарованието Светослав Мишев
и за него никой учител не
пестеше суперлативи. Той
получи специалната награда на директора и пла-

Михаил Михалев бе гост на ученици от Хуманитарна
Екип на „Евроком Царевец“ гостува в Хуманитарна гимназия за провеждане
на открит урок с единайсетокласници,
изучаващи
журналистика. Възпитаникът на училището Михаил
Михалев, репортер в регионалната телевизия и операторът Валери Цветанов
влязоха в кабинета по журналистика, въоръжени с
професионална
техника.
Идваха от събитие и бързаха за друго, но не можеха да
пренебрегнат поканата за
съвместна изява.
Двамата млади мъже обсъждаха на глас това, което
снимаха, за да могат гимназиситите да „влязат в час“
как се прави телевизионен
репортаж. Макар да работи отскоро в телевизията,
Валери се е сработил бързо с Мишо и само с поглед
се разбират как да действат по време на снимки.
Споделиха за динамиката в
електронната медия, където
напрежението е сериозно.
Затова съществува т. нар.

безмълвна
комуникация
между репортер и оператор.
В синхрон трябва да работи
целият екип, особена заслуга за завършване на тв материала има и монтажистът.
В телевизията няма своеволия и импровизации, а
журналистите правят заявки пред ръководството и
очертават каква е целта на
репортажа – всичко се планира и изпълнява в съответната последователност,
ценна е всяка секунда. За да
се получи добър репортаж,
са нужни две неща – желание за работа и работа в
екип, категорични са телевизионерите. А те са в регионалната медия, защото
харесват
журналистиката
и тръгват с хъс да правят
материалите си. Имат и необходимото
образование.
Михаил е завършил Журналистика в Свободния университет „Черноризец Храбър“ във Варна, Валери пък
е възпитаник на Русенския
технически
университет,
специалността му е Теле-

комуникационна техника и
технологии.
Учениците не бяха само наблюдатели, те демонстрираха умения на радиоводещи.
Всеки имаше възможност
да застане пред камерата, да
сподели как оценява днешната журналистика и какво
би променил след време. Ст.
учителят по журналистика
Валентина Камбурова и директорът Тамара Драганова
също се вписаха в подготовката на репортажа. Дали е
възможно един

истински журналист, въпреки натиска от политически
и икономически колаборации, да бъде независим и
свободен, коментира г-жа
Камбурова.
Гости на срещата бяха
директорът на Гимназията Тамара Драганова, пом.директорът Цветелина Мирославова и главният учител
Анка Цончева.
Галина КРАСИМИРОВА,
ХІ клас
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Хуманитарна гимназия –

училище за познание и преоткриване на себе си
В с е
още си
спомн я м
първия
си ден
в Хуманитарна гимназия.
Т о в а
беше в
н ач а лото на единадесети клас,
когато смених училище, защото току-що бях открила
истинската си страст - журналистиката. Това, което ме
накара да се спра на гимназията, беше креативността
на учителите и учениците,
и постиженията им в областта на журналистиката.
В началото имах колебания
и съмнения дали наистина съм взела правилното
решение, но те изчезнаха
почти веднага, след като се
запознах с училищния живот по-отблизо. И сега вече
няма човек, който да може
да ми каже, че не съм постъпила правилно, защото съм убедена, че не съм
грешила и съм повече от
горда, че съм учила в това
училище!
Моят клас беше най-прекрасният клас, който един
ученик може да си мечтае
да има. Един клас, в който имаше силни емоции и
невероятни преживявания.
Всеки един от тях беше
уникален сам по себе си и
имаше изграден характер
и свои възгледи за нещата.

И въпреки разногласията,
които имах с някои от тях
в началото, сега вече всичко е част от миналото и съм
благодарна за всяка една
минута, която съм прекарала с тях. Те ме научиха
да бъда още по-търпелива
и да не отстъпвам от мненията си. Незнайно защо,
втората ми година с тях
беше много специална за
мен и се чувствах като част
от колектива, който те бяха
изградили в началото на
обучението си в гимназията. За това, разбира се, подпомогна и една от най-добрите класни на света г-жа
Валентина Камбурова, която неуморно се стараеше
да поддържа класа сплотен
и да ни накара да работим
като едно цяло.
Едва ли има човек, който
да може да опише колко забавен и уникален е процесът на работата с учителите
на Хуманитарна гимназия.
По време на двете години,
които бях в гимназията, те
ми даваха насоки непрестанно и ми откриваха нови
начини за преоткриване на
себе си и на таланта ми. Те
повярваха в мен преди аз да
повярвам в себе си. Те ме
подтикваха да не спирам да
напредвам в знанията си.
Никога не се измориха да
помагат на всеки един от
нас индивидуално. Никога не дадоха знак на умора
или недоволство. С големи
усилия, подтикваха всички
ни да се „борим” с учебната
материя и да учим, защото

в учението лежи успехът,
както те казваха.
Винаги съм мислела, че
техният похват към преподаване е уникален, много
динамичен и изпълнен с
енергия. В по-голямата част
на преподаване техните усмивки никога не слизат от
лицата им, което в днешно
време е нещо рядко срещано и следователно уникално. А любовта им към предметите, които преподават, е
неописуема и много вдъхновяваща и заразителна.
Те потвърдиха убеждението, че преди всичко човек
трябва да обича това, което
прави и да го прави с желание и ентусиазъм, защото всеки харесва да работи
с ентусиазирани хора. „Не
можеш да искаш добри резултати, без да си положил
необходимите и даже повече усилия” е нещото, което
ми остана като най-важен
житейски урок от всички
тях. Това е нещо, което те
никога не казаха по директен път, а го показваха по
време на преподаването си.
Техните уроци не са само
на думи, а и на дела, затова
аз изпитвам голям респект
към тях.
Никога няма да забравя
балната вечер с класа, усмивките им и колко неописуемо красиви изглеждаха!
По време на минаването ни
по червения килим единственото, което си мислих,
е че няма, нямало е, няма
и да има по-красив и позаслужаващ клас, който да

мине по него. И все още
съм сигурна в това.
Сигурна съм още, че Хуманитарна гимназия е едно
от най-прекрасните училища във Великотърновска
област и се гордея, че съм
завършила в нея. Никъде
другаде няма такива трудолюбиви, неуморни и ентусиазирани учители и такива
талантливи ученици! Хора,
готови на големи усилия, за
да направят света едно подобро място за себе си и за
останалите!
Сърдечни благодарности
на учителите на Гимназията за усилията, които положиха за мен и за моя клас!
Благодарности за директора на гимназията г-жа
Тамара Драганова, за поддържането на творческия
дух в училището и за поощряването както на учениците, така и на учителите, за участието и помощта
й във всяко едно наше начинание. Оценявам всичко,
което сте ни дали!
И на последно място, но
не последно по значение,
благодаря на моите съученици за това, че ме приеха
и приобщиха към своя колектив, като ме оставиха да
бъда себе си и да запазя индивидуалността си. Благодарна съм за всички пъти,
които са ме карали да се
усмихна и смея, за приятните изживявания.
Никога няма да ви забравя!
Зоя Аргелашка,
ХII клас

Модел за подражание
Може ли в днешно време
учителят да бъде пример за
подражание?
Ние, учениците, знаем, че
преподавателите са тези,
които оказват голямо влияние върху децата през техния период на израстване.
Не случайно са наречени
педагози, те са тези, които
не само ни образоват, те са
хората, които ни подкрепят,
насърчават и помагат.
Аз лично не мисля, че
са останали много такива
учители. Разочарована съм
от това, че добрите преподаватели в днешно време
се заменят от хора, неподходящи за тази отговорна
професия .
Какъв пример дава учи-

телка, влетяла рано сутрин,
пияна в час? Нормално ли
е да отидеш на лекция, защото искаш да се погрижиш за бъдещето си, а на
среща ти да застане жена,
псувайки те като селски
каруцар на майка и да накърнява достойнството ти,
наричайки те „лайно”? За
мен това не е нормално.
Това е един абсурд в една
абсурдна държава.
Разочарована съм от това,
че вече трудно се намират
преподаватели, на които
може да се разчита. Истинският учител трябва да
бъде откривател и експериментатор по природа. Да
знае как да спечели уважението на учениците. Той

трябва да е скромен и почтен. Да
не
омаловажава
постиженията на
учениците си и да
не изтъква своите.
Той е в училище,
за да даде най-доброто на
учениците си.
От малка ме учат да уважавам и слушам учителите
си. Как бих могла да уважавам жена, която ми казва, че съм дебела и имам
тяло на 30-годишна? Аз
като човек не съм способна да уважавам хора, неуважаващи мен. Мъчно ми
е като виждам, как децата
се провалят, а на тези, които прекарват деня с тях, не
им пука. За мен учителите са тези, които трябва да
ни насърчават да мислим
и разсъждаваме, а не да ни
налагат своето мнение. За
мен това е цензура на моето собствено мнение.

Поведението на част от
преподавателите днес ме
навежда на мисълта, че
тези хора се шегуват с образованието и бъдещето
ни. Надявам се в бъдеще
учителят да бъде модел за
подражание и да помага
повече на учениците си, отколкото да им вреди.
Марина Атанасова,
X „а” клас

