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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
декември 2011 година

брой 76

Скъпи ученици, учители и родители!
Пожелавам ви Весела Коледа,
мирна и щастлива Нова година!
Бъдете здрави и честити!
Директор: Тамара Драганова

Да се подготвим достойно за
Коледния традиционен базар, който ще се проведе
на 20-ти декември и всеки клас може да покаже съпричастност към каузата на благотворителността!
Интерактивна среща в китайския център към ВТУ
Ученици от ХІІ „Б” клас
и учители от Хуманитарна
гимназия посетиха новия китайски информационен център към Великотърновския
университет „Св. св. Кирил
и Методий”. Главен асистент
д-р по китайски език Полина
Цончева посрещна учениците и гостите, представи им
възможностите за кандидатстване в тази специалност.
На срещата разговор присъстваха и студенти четвърти курс, преминали едногодишен курс на обучение в
Пекин. Те споделиха интересни и вълнуващи случки и
преживявания от престоя им
в китайската столица, проведоха диалог на китайски
език, демонстрираха изписване на йероглифи.
Голям интерес и бурни де-

бати предизвика начинът на Цончева учениците науна използване на китайския чиха най-често употребяваречник. Д-р Цончева запоз- ни изрази на китайски език.
на
учениците с
тоналностите на
китайския
език
и
неговото
т ъ л ку ва не.
От срещата всеки запази
спомен
с пожелания за
любов,
богатство,
сила, написани на
китайски.
От Поли-

цена 0,50 лв.
Колонка на редактора
Наскоро се завърнах от поредното заседание
на Съвета на
децата към Държавната агенция
за закрила на
детето. Този
път ние обсъдихме новия
проектозакон
за детето, който
засяга всички, които не са навършили
18 години. Промените, които ще бъдат
направени, дават огромната свобода за
всяко едно ваше решение. Вече няма
да се чувствате богопомазани като
извършите нещо лошо, а напротив –
нарушите ли задълженията си или пък
правата на някой друг, ще получите
съответното накзание.
Лично аз много се радвам, че в закона ще има графа, която да засяга деца
на разведени родители. Те вече ще
могат да избират при кой родител да
останат, а не съдът да решава вместо тях. Много хора обаче са против
дргата част от тази точка, която гласи,
че с навършването на 14г. всяко дете,
което е малтретирано в семейството,
има правото да подаде жалба в съда и
да осъди родителите си. Точно заради
последната част много родителски
организации тръгнаха срещу ДАЗД,
без да осъзнават, че има толкова много
деца в България, които са били насилвани – сексуално, физически или
психически, и са се надявали за такава
поправка в закона. Чувайки израза
„да съдят родителите си”, мнозина си
мислят, че сега масово всички деца
ще започнат съдебни процеси. Първо,
съдът, естествено, ще разгледа случая
и ще прецени дали е основателен или
не. И второ, колко ли са грижовни тези
родители, които си мислят, че сега ще
настанат масови процеси?
Лично мое мнение е, че е по-добре
тези права да се дадат на децата – който има нужда, ще ги използва, а който
няма, ще си живее по старому. Чрез
новия закон ДАЗД иска да направи децата по-отговорни - както в развитите
демокрации, за да може с навършване
на пълнолетие да се чувстват по-сигурни в себе си, а не изведнъж да навлязат
в един свят, който преди са наблюдавали отстрани.
Правя и едно съобщение за всички
деветокласници и десетокласници!
Мандатът ми в Съвета на децата изтича и трябва да намеря достоен заместник за Търновска област! Нека всички,
които са заинтересувани от организацията и целите й, да ме открият и ще
им разясня всичко! Избирането ще
стане чрез мотивационно писмо, илюстриращо заниманията и интересите на
кандидатите.
Снежана ГЪРДЕВА, ХІІ а
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Международен енергиен проект доведе
участници от далечна Русия

Четвърта по ред година продължава Международният проект
“Съхраняване на ресурсите на
Планетата и намаляване на енергийното потребление” – SPARE,
в който участва и Хуманитарна
гимназия “Св. св. Кирил и Методий”. Училището бе домакин на
гостуваща представителна група
от далечния Нижний Новгород.
Учителите Наталия Водина и
Мария Шуклина и експерт Татяна Сироткина в продължение на
осем дни бяха радушно посрещнати, проведоха приятелски срещи с ученици от различни класове.
На специална церемония на
чаша чай с много сладки изкушения, бонбони и характерни национални ястия за Новгород премина
събирането с учители от Гимназията. Оказа се, че никой от учителската колегия не е забравил изучавания десетилетия задължителен
руски език. Състоя се открит урок
и с дванайсетокласниците, изучаващи руски език в хуманитарната
гимназия, по време на който бяха
демонстрирани
мултимедийни
презентации за учебния процес в

съвременна Русия. Зрелостниците
имаха много въпроси за връстниците си от необятната приятелска
страна. Стана ясно,
че там обучението е
до единадесети клас
по
традиционната
петобална система,
а в края на средното
образование задължителните матуритетни предмети са
руски език и математика. Златните и сребърни медали, които
се връчват лично от
кмета на съответния
град на отличните
ученици, също не са
отживелица. Освен
абитуриентските балове обаче, училищата в Русия правят
съвместна тържествена вечеря с родителите на завършващите
ученици.
Най-вълнуващи се
оказаха презентациите на деца от началните класове, които

във видеофилм разказват как си представят България, какъв е
нейният климат, как
изглеждат парковете.
И най-важното – не
пропускат да отправят
покана за гостуване с
предупреждението,
че в Нижний Новгород
температурата
през зимата винаги
е минус 40 градуса.
Извиращите от дълбините на детските
души послания затрогнаха хуманитаристите от паралелката по
журналистика. Те се
разровиха в обемистия снимков
архив и също направиха презентации за живота на най-старото в

региона училище, което безспорно има какво да разкаже за своите
достолепни 130 години.
Особено ползотворни бяха
съвместните уроци по физика и
биология, защото в Международния проект SPARE учителите са
преди всичко със специалности
Физика, Астрономия, География,
Биология, Химия, Математика.
Гостите от Русия имаха възможност да се докоснат до всички
културно-исторически забележителности на Великотърновска и
Габровска област, съпровождани
от българските си колеги, участници в проект SPARE Тамара
Драганова, Анка Цончева, Цветелина Мирославова, Снежана
Минчева, Галина Пенкова.
Снежана ГЪРДЕВА, ХІІ а

Урок по калиграфия
Ученици от 10 а
клас под ръководството на учителите А. Цончева
и Т. Драганова се
включиха в клуб
по
калиграфия
към ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”.
Десислава, Светослав и Емс
изписваха
йеВсички желаещи да се вклюроглифи и разчитаха символни думи от китай- чат в клуба могат да направят
това от 15:30 часа.
ски вестници.

Изяви
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Открит урок за разпространение на светлината
ласничките
Памела Борисова и Мирослава Костадинова. Двете
момичета изчисляваха
скоростта на
светлината в
най-големия
диамант „Кулинан” под
ръководството на своята
преподавателка
Анка
Цончева
–
главен учител
в училището.
Сред участниците бяха
гостите
на

Хуманитарната гимназия от Русия - експерт Татяна Сироткина, учителите Наталия Видина и
Мария Шуклина, които са в училището във връзка с Международния проект „Съхраняване на
ресурсите на планетата и намаляване на енергийното потребле-

ние” – SPARE.
Откритият урок беше последван от портрет на дългогодишната учителка по физика и старши
експерт във великотърновския
просветен инспекторат Ружа Симеонова.
Полина ГЛИНДЖУРСКА, ХІ а

Открит урок на тема
„Разпространение на светлината” се проведе на 10
ноември 2011 година в Хуманитарна гимназия „Св.
св. Кирил и Методий”. На
методическата сбирка по
физика и астрономия, която се организира по инициатива на старши експерт
Здравка Минчева от РИО на
МОМН, присъстваха учителите физици, астрономи
и математици от Велико
Търново. Събитието се
проведе в един от най-богато оборудваните кабинети
по физика в областта. Бяха
показани презентациите
„Светлина” и „Светлинни
явления” на единайсеток-

на

Открита е изложба, посветена
1330-годишнината от създаването
на българската държава

на гимназия,
която е завършил
известният художник Борис
Денев.
Сред
експонираните
творби с исторически
сюжети се открояваха монументалните творби на
Никола Мирчев,
Григор
Спиридонов,
Александър
Поплилов,
Александър Терзиев, Васил Стоилов, Благой ИваВ Държавната художестве- присъстваха представите- нов и др. Разбира се, осона галерия „Борис Денев” ли на културната общест- бен интерес предизвикаха
бе открита изложба на жи- веност на болярския град, скулпторните композиции
вопис, графика и скулпту- зам.-кметът Ганчо Кара- на Панайот Димитров ра, посветена на 1330-го- баджаков и зам.-областни- Понката, който бе сред госдишнината от създаването ят управител Любомира тите, Георги Чапкънов –
на българската държава. Попова, както и ученици Чапа, Мотко Бумов, Румен
На официалното събитие и учители от Хуманитар- Скорчев.

Безспорно ценителите на
живописта бяха привлечени от платната, свързани с
най-значимите събития от
славното ни минало, особено с величавата фигура на
Патриарх Евтимий, битките на царете Калоян, Асен
и Петър, Иван Шишман.
Мина СТЕФАНОВА,
XII „в”

Челен опит
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На среща с телевизионери

Възпитаници на Хуманитарна
гимназия, изучаващи вече четири
години тънкостите на журналистиката, се срещнаха с телевизионните журналисти Юлияна Дончева и Антон Стефанов. Целта
беше дванайсетокласниците да се
почувстват в ролята на истински
репортери, за които бе подготвена пресконференция по актуални
за днешния ден теми. Естествено

яна в качеството си
на пиар за кандидат-кметската надпревара.
Юлияна Дончева не пропусна
нито един неудобен
въпрос и сподели
любопитни моменти от живота си.
Независимо че е
възпитаник на Университета за архитектура, строителство и геодезия със
специалност “строителство”, Дончева
влиза в журналис-

Браян Адамс и десетки световни
звезди, които, разказва Юлияна,
са естествени, земни и далеч пообикновени, отколкото всеки възгордял се наш политик или човек
на изкуството.
Другото й изкушение, разбира се, политиката, я отвежда в 39ото Народно събрание. Тя самата
е вносител на 47 законопроекта,
в това число Закона за закрила на
детето и други. Дончева признава,
че винаги се е чувствала раздвоена между двете примамливи професии. Най-важна за журналиста,
смята тя, е честността и призванието винаги да се дава гласност
на всичко случващо се и вълну-

тиката. Тя, по думите й, е първият
български журналист, работил
в италианската
държавна телевизия RAJ duo.
В БНТ пък си е
партнирала със
Сашо Диков в
спортната редакция. Най-силните й попадения в
журналистиката
обаче са, когато е
водеща на авторското предаване
“Звезди в ефира”. Интервюира
Моника
Белучи, Селин Дион,

ващо обществото. Журналистът
също може да притежава качества
на водач и в този смисъл тя не се
е притеснила да се окаже първата
жена кандидат за кмет на старата
столица. Съпругата на световния
шампион по бойни изкуства Станислав Недков - Стъки в следващия мандат ще бъде общински
съветник в старопрестолния град.
В момента Юлияна Дончева е
председател на групата от общински съветници и партията "Новото време". Също така тя стана
и шеф на бюджетната комисия в
Общинския съвет.

в центъра на изявата
бе чаровната бивша
депутатка, успешно
реализирала се професионално, разделяна между двете
свои страсти – медиите и политиката.
Антон Стефанов бе
в последните месеци плътно до Юли-

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Теодор Буюклиев (графичен дизайнер), Андреана Андреева, Мила Михайлова, Георги Георгиев, Георги
Цанев, Рудина Гърдева, Светослава Иванова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина
Петкова, Пламена Петрова, Памела Борисова, Полина Глинджурска, Виктория Йорданова, Емине Садкъ, Светослав Мишев
Консултанти: Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова

Диляна ИЛИЕВА,
Глория САРОВА, ХІІ в

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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Как изучавах
английски език с деца
от цял свят?

В последните дни в осми
клас бе свикана родителска
среща. Като всеки, уважаващ себе си, ученик бях на
тръни, но, оказа се, напразно. На родителската среща просто бяха раздадени
справочници с дестинации,
където се изучават усилено
езици в различни държави.
Впоследствие установих, че
това е страхотна възможност
за всяко дете да напредне с
езика.
След няколко дни в размисли, получих одобрението на
родителите ми. Бях прочела
няколко пъти справочника
и бях уверена в себе си, че
мога да посетя една от посочените държави, за да проверя и доразвия уменията си по
английски език. Винаги съм
искала да отида на някой интересен и, в същото време,
екзотичен остров. Най-привлекателен от всички за мен
беше остров Малта, разположен южно от Италия и източно от Африка.
Ден преди полета бях много притеснена, защото не бях
напускала страната. На летището в София ми казаха,
че сме само две момичета от
България. Бях в стрес за известно време, но след това се
успокоих. Родителите ми ме
насърчаваха, че всичко ще
бъде наред. Качих се в само-

лета и там беше Вивиан
(второто българско момиче). Запознахме се,
всяка разказа по нещо
за себе си. Времето мина бързо и
неусетно.Полетът
беше близо четири часа с престой в
Атина (Гърция).
На летището в
Малта ни посрещнаха и оттам направо отидохме в
хотел „Coastline” в
гр. Salina. Училището ни
се намираше в гр.Valletta.
През всичките четиринадесет дни пътувахме с
автобус до града. Имаше
деца от цял свят. В моя
клас преобладаваха руснаци и немци. Всички
бяха различни, но някак
станахме единни.
Температурата в Малта
през деня никога не беше
по-ниска от 40 градуса. Типично за острова е, че
много рядко през лятото вали
дъжд. За наш късмет точно
тогава заваля. Повечето време прекарвахме на плажа,
както и на местата, където
имаше най-големи атракции.
Водата в Средиземно море
бе кристално чиста, а всяка
от скалите наподобява някаква причудлива фигура.
Тъкмо когато се опознахме
с деца от различни националности и с еднакви цели,
трябваше да се връщам в
България.
Престоят ми в Малта бе вълнуващо интересен и изпълнен с незабравими спомени.
Ако имам възможност пак да
отида, не бих я пропуснала.
Надявам се, че ще имам още
много такива преживявания.
Мирела ИЛИЕВА,IX a
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Как да подготвят
своето CV, научиха
ученици от нашето
училище,
които в продължение на
два часа с интерес дискутираха
проблемите
на трудовата заетост в
областния град. Начал-

Безспорно най-интересни се оказаха мултимедийните презентации,
посветени на поведението, знанията и уменията,

никът на отдел Посреднически услуги на Дирекцията по труда във
Велико Търново Катя
Антонова и консултантът
към Европейската мрежа
за всички бюра по труда
в ЕС Красимира Черкелиева бяха домакини на
срещата. За младите хора
стана ясно, че още на 16
години те имат право на
регистрация в Бюрото по
труда в старата столица
и двата филиала в Елена
и Златарица, за да кандидатстват за почасова
работа. Безработицата в
трите общини има следното цифрово изражение:
7,8% за региона и съответно 6,3% във Велико
Търново, 18% в Елена и
30,1% в Златарица.

нужни на всеки млад човек, на когото предстои
да се конкурира на пазара
на труда. Освен че трябва да владеят поне по два
чужди езика, учениците
научиха кои са равнищата за самооценка по
стандартна матрица. Те
се убедиха колко важно
е да учат сериозно, за да
не попаднат сред уязвими групи, търсещи трайно работа. Ползотворно
и полезно се оказа посещението на гимназистите
и техните учители в Бюрото по труда във Велико
Търново и сътрудничеството ще продължи.
Десислава
МИХАЙЛОВА, Х а
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История

Музей на
образованието

Единадесетокласниците от Хуманитарна
гимназия „Св.св. Кирил и
Методий” посетиха
гостуващия Музей
на образованието от
Габрово. Предстоеше им открит урок
по физика пред учители по физика от
областта и в тази
връзка учениците не
искаха да пропуснат
да разгледат различни физични експонати. Гимназистите
бяха впечатлени от
представените уреди като спектометър
и жироскоп, макет на
парен двигател, водна
турбина,
телескоп,
морзов апарат и други. Учениците видяха
и презентация, която
обогати
познанията
им с датировката от
създаване на уредите
и начина им на рабоПод ръководството на
историчката Веселинка Глушкова още през
2006 г. беше създаден
училищен клуб „Съхрани българското” и
неговите членове се
включиха в разкопките
на хълма „Трапезица”.
Пак по идея на г-жа
Глушкова ученици и
спомоществователи от
Велико Търново събраха, макар и скромни, средства, с които
бе възстановена сцената „Св. Богородица
Цветоносна” в църквата на Преображенския
манастир.
Всяка година провеждаме в различен формат конференции по
история – национални и международни.
Издадени са няколко

та. Младите хора реагираха емоционално,
защото, в хранилището на своето училище,
по време на урочната дейност те виждат
всеки път още по-богато разнообразие от
уникални уреди.
М
сборника с докладите
от тези конференции,
които са своеобразни
учебници и помагала
по история. Като прибавим и книгите, учебниците и помагалата
на старши учителя по
история Панайот Панайотов, смятаме, че
ще имаме свой принос в отбелязване на
1330-годишнината от
създаването на Българската държава.
Работи се по реализиране на идеята за
откриване на кабинет
по история. Тогава ще
покажем, чрез възможностите на мултимедията, епизоди от живота
и дейността на историци от национална величина,
възпитаници
и учители на 130-го-
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Как ще отбележим
1330-годишнината от
създаването на
Българската държава?

Ху м а н и т а р н а
гимназия
„Св.
св.
Кирил и Методий” е
сред
великотърновските училища, които
се присъединиха към
инициативата на БиТиВи и по-специално към рубриката на
Росен Петров „Операция Слава” за отбелязване на 1330 години от създаването на
Б ъ л г а р ската
държава. Във
връзка
с предс т о ящите
изяви
и чества н и я ,
учениц и т е
от
XI
и
XII
клас,
и зу ч а в а щ и
история
и
ж у р налистика и техните
преподаватели Панайот Панайотов, Донка Андреева и Валентина Камбурова, се
подготвят за събитията. По инициатива
на гимназистите Полина Глинджурска и
Момчил Дянков започва изготвянето на
презентации и науч-

дишното ни училище
– историците Моско
Москов, Тодор Николов, проф. Николай
Генчев и др.

ни доклади за знаковите и славни победи
на българските царе
по време на Първото и Второто българско царство и в периода на Балканските и
Междусъюзническите войни.
С най-голям ентусиазъм бъдещите историци и журналисти
се впускат в творчески разработки за победите, датиращи от
няколко епохи: Битката на Аспарух в Онгъла през 680 г.; Битката във Върбишкия
проход на хан Крум
през 811 година; Битката на цар Симеон
при река Ахелой 917
г.. Следват големите
победи на цар Калоян при Одрин 1205 г.
и на Иван Асен II при
Клокотница 1230 г.
Училището има богат опит и традиции
в организирането на
различни форуми в
областта на историческата наука. Хуманитарна гимназия
участва в инициативата „Съхрани българското” под егидата
на президента Георги
Първанов. Две години бяхме участници в
националните събори
и научните конференции в Националния
исторически музей и
НДК.

Валентина
КАМБУРОВА
старши учител по
журналистика
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Отличници
Светослав Мишев е ученик от X клас и тази година за
пети път, от VI клас насам, е стипендиант на Фондация „Комунитас”, по проекта “1000 стипендии”. В конкурса може да се включи всеки ученик от шести до единадесети
клас, с изявен интерес в обществените и естествените науки,
както и в изкуствата.
Възпитаникът на Хуманитарната гимназия досега е печелил стипендията четири пъти с Изобразителни изкуства.
Тази година, заедно със своя ръководител г-жа Веселинка
Глушкова, той е заложил на историята, заради която е избрал да учи в нашето училище.
Със спечелените стипендии Светослав купува главно историческа литература и справочници.
Ученикът е гостувал в централата на „Комунитас” и споделя, че обича да разговаря с университетски преподаватели.
Светльо не се притеснява да се среща и с действащи политици, носител е на национални награди в раздел ''Политическа
сатира'' и може би не е далеч денят, в който той самият ще
бъде сред българския политически елит.
"Опитът и историята учат, че народите и
правителствата никога не се учат от историята"
“Historia est magistra
vitae!” казват древните, ала
само историците си спомнят тази сентенция и не винаги тези, които си я спомнят, я обмислят.
Колелото на историята се върти и не се знае кого
ще смачка.
Н а й - п о п ул я р н и я т
символ на нацизма, зловещият пречупен кръст,
е наклонен по заповед на
Хитлер, за да покаже това.
Ала сам той не се поучава
от един уважаван от самия него войник - император Наполеон Бонапарт
и на 22 юни 1941 година,
129 години след Бонапарт,
повтаря същата фатална
грешка да нападне Русия.
Хитлер обаче не доооценява факта, че всеки сантиметър от руската страна е
сакрален за руската душа,
защото е пропит от кръвта
на дедите и че дори природата е на страната на
Москва.”Благодарение” на
това недоглеждане в историята около 50 млн. души
стават жертва на едно фанатично самозабравяне. Ако
бяха погледнали просто 20
години назад германците,
и бяха видели какво представлява Германия след
Първата световна война, те
никога не биха си помислили да започнат ново безумство. Ако бяха спазили само

Христовата максима на злото да се отвръща с добро...
Но в историята няма
ако! Адмирации заслужават ония, които не допускат втори
път
една
и
съща
грешка.
Лондон не
даде места в парламента
на американските
кол о н и и
през XVII
век и това
доведе до
създаването не само
на
нова
държава, а
на нация,
създадена
след едно
болезнено
за Великобритания
откъсване.
Но след време, когато усети
същите признаци за скъсване на връзката с метрополията, доста години след събитията в Новия свят през XX
век, англичаните проявиха
политическа мъдрост и не
останаха с празни ръце. От
разпадащата се Британска
империя създадоха Общността на нациите, от която
черпят дивиденти и днес.

Франц-Йозеф Хабсбургски
направи един компромис на
дуализма през 1867 г., подтикнат от харизматичната
си съпруга Елизабет Баварска - Сиси,
създавайки
Австро-Унгария, с което запази
донякъде
целостта
на империята, но за
да достигне до това
решение,
той загуби
Лот арингия и Венеция - найбогатите
си провинции, загуби
и брат си
М а кс и м и лиан.
Уви, това,
че от царския
дворец до селската колиба никой не си взема поука не
само от дебелите учебници
на професорите по история,
а просто от своите бащи,
майки, дядовци и т.н., тук
не мога да не спомена мисълта на един гений по този
въпрос – Лев Николаевич
Толстой: „Често чуваш младежта да казва: аз не искам да живея с чужд ум, аз

ХЕГЕЛ

сам ще обмислям. Защо ти
трябва да обмисляш обмисленото? Взимай готовото и
върви нататък. В това е силата на творчеството”. Това
потвърждава мнението, че
обикновеният човек и дори
юношата никога не иска да
го критикуват и учат.
Аз винаги приемам с удоволствие всеки коректен
упрек, защото това означава, че ще си взема бележка
и в последствие ще стана с
едно нещо по-добър. Родната история показва, че
всичко ново иска да остане
в историята, но същевременно унищожава съграденото от предшествениците. Когато унищожаваш
всеки път нещо и го започваш отначало, то никога не
ще бъде построено. Нека
се стремим към съвършенство, може и да не го достигнем (най-вероятно), но
ясно е, че историята все
пак зависи и от обикновените хора. Ако в Сараево не
бе убит ерцхерцог ФранцФердинанд от един обикновен човек, какъв би бил поводът за войната? Оценил
ли е деянието си Гаврило
Принцип, знаел ли е какво
е предизвикал? Ние можем
и сме длъжни да завещаем
нещо здраво на грядущите
поколения, защото човек е
в центъра на всичко.
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Пространства

БРОЙ 76/2011 СТР.

8

Отбелязахме
Президентът Плевнелиев
Световния ден на
запали коледните
енергоспестяването
светлини
с открит урок

Президентът Росен Плевнелиев, кметът Даниел Панов и хиляди деца станаха свидетели на символичното запалване на светлините на коледната
украса във Велико Търново. Малчуганите от детските градини, пременени
като джуджета, бурно аплодираха Снежанка и актьорите от Държавния куклен театър – Варна. С вълшебен звънец

момиченце от публиката успя да включи лампичките на коледното дърво
пред Общината. Новоизбраният президент не скри удивлението си от светлинната феерия и каза, че болярският
град е най-приказният. Кметът Панов
покани всяко дете да напише писмо до
Дядо Коледа и да сподели желанията
си за подаръци.
На коледния спектакъл участваха и
ученици от Хуманитарната гимназия.
Памела БОРИСОВА, XI а
Сникки:
Мирослава КОСТАДИНОВА
Учителите-творци от Третия национален конкурс 2011г. бяха наградени в Театър София. Директорът на Хуманитарна гимназия
лично получи грамота и награда
от г-жа Янка Такева. Организаторите поднесоха на всички учители и гости един незабравим подарък – тържествен концерт.
Всеки награден получи от ИК
"Анубис” и издателство "Булвест
2000” сборници "Меридианът на
нощта” и други книги. Събитието бе уважено от представители
на РИО гр. София, Дирекция Образование към Столична община,
представители на МОМН и много гости. След награждаването на
парти на чаша вино в театър Со-

В Хуманитарна гимназия
„Св.св. Кирил и Методий” се проведе открит урок на тема „Енергоспестяване” в присъствието на
гости от Русия – експерт Татяна
Сироткина и учителките Наталия
Водина, Мария Шуклина, и трите
от Нижний Новгород. Руските педагози посетиха нашето училище
във връзка с Международния проект SPARE.
Единадесетокласниците се включиха активно в изявата, разделени
на три отбора от главния учител
Анка Цончева и директора Тамара
Драганова, които са част от училищния екип по проекта SPARE.
Към групите се присъединиха и
гостите от Русия. На учениците
бяха поставени различни задачи,
свързани с енергоспестяването.
Всеки тим имаше свой говорител,
който представи идеите на отбора
за спасяването на планетата Земя.
Гимназистите заложиха на много
рационални предложения: да засаждаме дървета, семейството да
пътува в една кола, да сменим електрическите крушки у дома с енергоспестяващи, да ходим пеша, с
велосипед или с обществен транс-

фия се споделиха нови идеи, есета и се откриха нови приятели.
Целта на този конкурс е да даде
изява на творческите заложби на
българското учителство в областта на литературата. Регламентът
на конкурса позволява участие на
всички действащи преподаватели в училищата и детските градини. Всеки участник можеше
да изпраща до три произведения
– стихотворения, есета или кратки разкази в обем до 5000 знака.
Произведенията на участниците
бяха оценени от жури в състав:
писателя проф. Боян Биолчев, поета Бойко Ламбовски и писателя
Николай Табаков.
Междучасие

порт на училище, да рециклираме
отпадъците
и
дрехите
си, да събираме
дъждовна вода,
както и да
превключваме на „зелена енергия”.
На открития
урок
Полина Глинджурска
представи
своята презентация на
тема
„Вятърна енергия”, а Момчил Дянков
– „Катастрофи, предиз-

викани от човека”.
В края на часа всички учители, ученици и гости написаха своето послание към гражданите на
Света, призовавайки ги да бъдат
по-отговорни и активни в опазването на Земята.

Специалните гости от Русия останаха доволни от предложението
да участват и в урок по Репортерство. Г-жа Татяна Сироткина бе
впечатлена как свободно общуват
и обсъждат актуалните теми от
деня, предмет на регионалния и
национален печат, бъдещите журналисти. Учениците бяха похвалени и за визията си, което явно е
свързано с бъдещата им професия.
Гимназистите подготвиха и дискове с презентации за историческото
и културно наследство на Велико
Търново и 130-годишното училище. Предстои обмяна по интернет
на публикации във вестниците на
Хуманитарна гимназия и руските
училища, участващи в Международния проект.
Полина Глинджурска, XI а
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Учeници и учители от Хуманитарна гимназия се
завърнаха от Русия след работна среща по SPARE
Гробовската църква, Свето-Троицката
катедрала,
Свенския манастир, паметника на воинската и партизанската слава па площада
на Партизаните, паметника
В. И. Ленин на площад Ленин, паметник-бюст на два
пъти героя на Советския
Съюз Камозин, паметника
на И. Фокин, паметника на
воините шофьори, паметника на Ф. И. Тютчев, паметника на учителите,
бюст-паметника на

От три години Хуманитарна гимназия ”Св. св.
Кирил и Методий” работи
по програма SPARE. През
учебната 2010/2011 година
осъществихме първи реални контакти с една от страните по програмата - Русия. От 7 години, откакто
съществува международна
програма SPARE, не е осъщестявана такава. Наши
гости бяха директорите и
учениците от МОУ Гимназия №1 с. Глинищево, община Брянск. Тази година
ние, учители и ученици от
Хуманитарна гимназия, се
срещнахме с нашите приятели и съмишленици по
въпросите на енергоспестяването. Учителите Снежана Минчева и Галина
Пенкова, учениците Мирослава Костадинова от ХІ
„А” клас и Пламен Черга-

ров от ХІІ „Б” клас гостуваха за десет дни в гр.
Брянск.
На 12 септември отпътувахме и на 14 вече бяхме в Брянск. Невероятно
посрещане. Брянск е град
в Русия - административен
център на Брянска област.
Разположен на 379 км югозападно от Москва по поречието на река Десна, при
вливането в нея на реките
Болва и Снежет. Разделен
е на четири градски района: Бежицки, Володарски, Съветски, Фокински.
Посетихме Мемориалния
комплекс „Партизанска поляна”, Хълма на безсмъртието, Парка музей А. К.
Толстой, Горно-Николската църква, Имението на
търговеца Авраамов, Покровската църква, Спасо-

Поклонной
горе,
комплекса
на Московския държавен
университет. Това, което
Паристов, научихме, е, че преводът
паметника
на не е „Червен площад”,
а
струга.
„Красив площад”. На 17
По проекта беше прове- септември бе празникът
дена конференция с учас- на град Брянск - светлинтието на проф. Людмила но шоу от салюти, военна
Жирина - координатор по техника, гала концерт на
проект ШПИРЭ (SPARE) руските звезди. На 17 сепза Русия. Участниците в тември бяхме специални
конференцията, както и гости на 10-годишния рожръководството на Хума- ден ден на Гимназия №1 в
нитарна гимназия, получи с. Глинищево.
международни дипломи за
Снежана Минчева,
професионалното им учасучител по биология и химия
тие, новаторство, международно участие по програма
ШПИРЭ.

Директори от Кишинев възхитени
от архитектурата на нашата гимназия

Най-старото училище в региона
бе предпочетено от гостуващите във
Велико Търново над 25 директори и
преподаватели от Кишинев, столицата на Република Молдова. Групата, водена от Зинаида Ивановна –
зам.-началник на Департамента по

Посетихме и един от
най-големите мегаполиси
в света – столицата на Русия Москва и успяхме да
видим Червения площад,
Храма на Василий Блажени, мавзолея на Ленин,
Александровския
парк,
Храма на Христос Спасител, Третяковската галерия.
Разходихме се по стария
А р б а т,
Мемориала на

образованието и Наталия Строжеско – завеждащ международните отношения в тамошния
инспекторат, бяха силно впечатлени и респектирани от архитектурата на сградата на Хуманитарната гимназия. Гостите не
спираха да задават въпроси и да
се дивят на богато оборудваните
кабинети по физика, биология,
химия и журналистика, актовата
зала, класните стаи и музейната
експозиция и дори поискаха да
се сдобият с български учебници и връзка с просветното министерство на България.
В делова и непринудена обстановка премина двучасовата среща
с учителите и ръководството на
гимназията. Обсъждаха се положителните страни в образованието

на двете съседни държави. Оказа
се, че в Молдова вече е въведено
обучението на два етапа в средния
курс – в края на девети клас румънските ученици на практика завършват средното си образование, след
което продължават да се обучават
в лицеи. Като бивша румънска провинция, но и като страна, населена
с много бесарабски българи, Молдова, с нейната столица Кишинев,
е конгломерат от много етнически
общности.
В този смисъл бе споделено, че
на учениците е предоставена възможност да изучават задълбочено
румънски, руски и български език
редом със западноевропейските.
Гостите разказаха за българския
лицей, носещ името на Васил Левски. Това е едно от 142-те училища

в столицата. Привлекателна за гостите се оказа възможността всеки
български учител да участва в програми за кариерно развитие.
Удивление у гостите предизвика моделът на най-стария въгленов
микрофон от 1884г. Специалистите
физици направиха аналог с Махалото на Фуко с това, което е в Исакиевския събор в Санкт Петербург.
Многобройните експонати в кабинета по биология грабнаха вниманието на учителите. Всеки от тях
искаше да се докосне до стъклениците с ембриони.
Учителите от България и Молдова не скриха разочарованието си,
че хуманитаризмът е заплашен и в
криза, което може да доведе до принизяване на интелекта на младото
поколение.
Директорът на Гимназията Тамара Драганова подари на гостите
юбилеен сборник и рекламни материали, свързани със 130-годишния
училищен живот.
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Бъди информиран, за да не си ХИВ инфектиран
Повечето
от
вас може би
знаят, че 1-ви
декември
е
Световен
ден
за борба със
СПИН.
Този
ден се отбелязва още от 1988
година.
В нашия старопрестолен град инициативата относно организацията, за да се отбележи този ден, пое Клуб „ К7”. Клубът
работи към компонент 7 за намаляване на уязвимостта към инфектиране
на ХИВ сред младите хора между 1524 години. Програмата за превенция
и контрол на ХИВ\СПИН е към Министерството
на здравеопазва н е то ,
финансирана
от Глобалния
фонд за
борба
срещу
СПИН,
туберкул о з а
и
малария.
Н и е ,
добро-

волците, подготвихме различни изяви, като започнахме в ранни часове,
разпръснати из кварталите на Велико
Търново, запътвайки се като лъчове
към Общината. Раздавахме презервативи и материали с информация
за КАБКИС (КАБИНЕТИ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН),
както и брошурки за самия клуб. Пред общината
имахме червена панделка, висока колкото човек,
на която всеки да напише своето послание към
младите хора. Организирахме тематичен концерт под наслов „ Бъди
информиран, за да не си
ХИВ инфектиран”, който
не би се състоял без подкрепата на РЗИ, ЦМДТ
„Амалипе” и ОДК. Имаше и мобилни екипи на
КАБКИС, където младите хора можеха да се изследват за ХИВ.
Целта на събитието бе
чрез забавление от различни музикални, танцувални групи да се съберат младите хора и да се информират. В игри се влючваше публиката и
така се тестваха познанията относно
сексуалното репродуктивно здраве
и, разбира се, там беше нашата работа - да информираме правилно. През
цялото време раздавахме новите бро-

шурки на клуба заедно с календарчета, чиито автори са Георги Георгиев,
Ромелия Михтиева и Стела Александрова. За лого на клуба избрахме здравия, мускулест презерватив и
решихме да го кръстим “Кондоминатор”.
Дейността на клуба не е само по

случай 1-ви декември, ние работим
активно всеки ден, опитвайки се да
информираме младите хора. Ако имате въпроси за сексуалното си здраве,
можете да се обръщате към мен, за да
ви раздам не само презервативи, но и
информационни материали.
Георги Георгиев,
XII „а”

Превенция срещу
ХИВ/СПИН

Открит урок на тема „ХИВ инфекция и СПИН – превантивен пейзаж”
бе проведен в Хуманитарна гимназия. Урокът бе по идея на директора
от г-жа Тамара Драганова и гл. учител Анка Цончева със съдействието
на старши учителката по биология
Снежана Минчева. В ХІ „А” клас
урокът бе реализиран с образователна и превантивна цел за действията,
които трябва да се предприемат, за
да предпазят себе си и другите от инфекцията и свързаните с нея страх и
дискриминация. Урокът бе предвиден
като пейзаж, който да повиши инфор-

мираността на
учениците за
начините
на
п р ед п а з ва н е
и начините на
зараза. Учениците сами засадиха цветето на живота,
оцениха неговите
пъстри
и хубави възможности, но
реално и достоверно
откроиха мрачните
листа,
повехнали от последиците на заразата и болеста
Учениците обсъдиха твърдения за
ХИВ и СПИН, като всеки открито
заяви своята отговорност за бъдещето. Госпожа Минчева представи специфичен казус за търсене на помощ
и превенция от дискриминиращото
отношение към болните и техните
потребности. В края на урока всички
попълниха тест за нагласите, свързани с ХИВ/СПИН. Учениците от ХІ
„А” клас изготвиха постери, посветени на отговорността да бъдеш информиран и да можеш да промениш

пейзажа на собствения си живот.
В часовете по журналистика единайсетокласници изготвиха презентации, а по-късно написаха своите
статии, изразявайки лично мнение и
позиции!
М

