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 УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК

май 2011 година                     брой 74                        цена 0,30 лв.

Х у м а -
н и т а р н а 
г и м н а з и я 
и з п р а т и 
своите 66 
а б и т у р и -
енти от ви-
пуск 2011. 
Тази годи-
на тради-
цията бе 
заобиколе-
на и праз-
никът се 
проведе в 
А к т о в ат а 
зала, вместо 
в 

двора на 
училището. Под зву-

ците на вечните хитове 
на Фамилия Тоника, воде-
щите на събитието Мария 
Пашева и Пламена Петро-
ва от ХI "в" клас връчиха 
грамоти в различни катего-
рии.  Званието "Отличник"  
закономерно отиде у Пла-
мена Павлова, която изкара 
две пълни шестици на зре-
лостните изпити. "Кокони" 
на випуска станаха Крис-
тин Симеонова, Елица Ди-
митрова, Валерия Колева, 
Патриция Димитрова и Ася 
Соколова. Хората, без кои-
то учебната година нямаше 
да е същата, "Палавниците 
на випуска", са Георги Гри-

горов и Петър 
(Пешо). Нераздел-

ните Пламен Павлов и Де-
нислав Желязков получи-
ха приз „ Дупе и гащи” на 
випуска. Заради изключи-
телния си певчески талант 
Шарлот Михайлова се сдо-
би с отличието „Момичето 
глас”. Випускниците, кои-
то караха всички момичета 
да се обръщат след тях - Лю-

бослав Витанов, Денис 
Заимов и Пламен Павлов, 
също се сдобиха с грамоти. 
Призове бяха връчени още 
в категориите: „Сладурана 
на випуска”, "Спортист на 
випуска", "Джобно гадже" 
и др.
  Нашите учители, всеот-
дайни и жертвоготовни в 
името на нашето образова-
ние, също бяха наградени 

с грамоти. Гос-
подин Панайот 
Панайотов по-
лучи званието 
„Знание”. Исто-
ричката Донка 
Андреева по-
лучи приз „Дaр 
слово”, г-жа В. 
Матева – учи-
тел по немски 
език – „Стил”, а 
любимец на ви-
пуск 2011 стана 
учителката по 
ж у р н а л и с т и -

ка Валентина Камбурова. 
Г-жа Снежана Минчева 

получи грамота „Ча-
ровна усмив-

ка”, а 

п р и -
зът „Чар” бе 
връчен на г-жа Ане-
лия Илиева. Оригинални 
призове получиха  и  оста-
налите учители в Гимнази-
ята.
 Приятна изненада подне-
соха на своя класен ръково-
дител Веселинка Глушкова 
учениците от ХII "в" клас. 
Освен огромния и красив 
букет от рози те й подариха 
незабравимо пътешествие 
до Венеция.
 В утвърдилата се вече в 
училището традиция за 
Мис и Мистър Бал бяха из-
брани Патриция Димитро-
ва и Любослав Витанов.

  Мария ПАШЕВА, 
Пламена ПЕТРОВА
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Традиционната ученическа 
конференция по история на 
тема „Великите възрожден-
ци на моя роден край“ се 
проведе по време на десет-
дневката в Хуманитарната 
гимназия. Организатори на 
проявата бяха учителите по 

история  в  учебното заве-
дение Панайот Панайотов, 
Веселинка Глушкова и Дон-
ка Андреева. Форумът се 
провежда от 1993 г. насам 
с малки прекъсвания през 
годините. Миналогодиш-
ната конференция беше 

посветена на най-великите 
български владетели. Тази 
година организаторите из-
браха за тема Възраждане-
то, като най-славната епоха  
в историята на България и 
време, в което се формират 
българската нация и бъл-
гарската култура.
     В конференцията участ-
ваха 19 ученици от XI и XII  
клас от три търновски учи-
лища в областта – Хума-
нитарната гимназия, Про-
фесионалната гимназия по 
туризъм „Д-р В. Берон“ и 
СОУ „Ем. Станев“ и  СОУ 
„Бачо Киро“ гр. Павликени. 
Младите хора представи-
ха  в доклади, презентации 
и реферати възрожденци 
от Търново, Елена и Пав-
ликени, оставили следа в 
българската история. Сред 
тях Иван Момчилов - осно-

вател на Еленското класно 
училище или т. нар. даска-
лоливница,  Иларион Дра-
гостинов - революционер 
и участник в Априлското 
въстание от 1876 г., Бачо 
Киро - известен учител в 
търновския край и участ-
ник в четата на поп Хари-
тон в Априлското въстание, 
д-р Васил Берон - първият 
директор на  Мъжката гим-
назия „Св. Кирилъ“, лекар, 
археолог и изявен общест-
веник, първият български 
генерал Сава Муткуров 
- участник в Сръбско-бъл-
гарската война и Съедине-
нието.
     На участниците в конфе-
ренцията бяха връчени сер-
тификати за отлично пред-
ставяне и книги.

М

2История

Г-н Панайот Панайотов представи книгата си 
"Българското средновековие"

Своята книга  „Българско 
средновековие“  представи 
в Регионалната  народна 
библиотека  историкът Па-
найот  Панайотов.  Книгата  
разкрива пълнокръвна  кар-
тина на  събитията от VII 
до края на  XIV в. в българ-
ската държава – от идване-
то на славяните и прабъл-
гарите по нашите земи до 
падането на България под 
османска власт  през 1396 г.  
Разглежда се предимно по-
литиката, но има и глави за 
икономическото  развитие 

и културата на  България  
през Средновековието.
Този научен труд се из-

ползва като учебник от 
учениците от Хумани-
тарната гимназия, които 
изучават по-разширено 
българската история, но 
е  насочен и към  студен-
ти  и учители  историци. 
Това е  петото  издание 
на книгата „Българско 
средновековие“,  като 
първото излиза през 
1991г.  „Именно тога-
ва, споделя г-н Панай-

отов - преди 20 годи-
ни,  учебниците по 
история  се смятаха 
за идеологизирани и  
учениците  нямаше 
от къде да учат сво-
ите уроци. Тогава 
седнах  на моята пи-
шеща машина  и на-
писах този труд. По 
него се обучаваха и 
учениците от Апри-
ловската гимназия.“
Панайот Панайо-

тов  преподава  история   
в Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“  вече  двайсет и две 
години. Досега  има из-
дадени  няколко учебни-
ка и учебни помагала по 
история:  „Христоматия 
по история на България“, 
„Българско възраждане“, 
„Сборник примерни кан-
дидатстудентски  теми 
по история“.
На представянето в 

библиотеката  дойдоха  
ученици  и учители от 
Хуманитарна гимназия, 
бивши възпитаници  на 
г-н Панайотов, днес сту-
денти във Великотърнов-
ския университет, пре-
подаватели историци, 
родители  и граждани.

М

"Великите възрожденци на моя роден край" 
бе темата на конференцията по история

Вестникът 
е носител на 
статуетката "Стоян 
Михайловски" 2010
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Среща с бесарабската поетеса Таня Танасова
     Бесарабската българка 
Таня Танасова гостува в 
гимназията. Поетесата бе 
представена от своята съ-
народничка Надежда Кула, 
която от години живее във 
В. Търново. Учениците 
от ХI „б“ клас заедно с 
учителката по български 
език и литература Поля 
Панайотова разговаряха 
с поетесата за бляна, па-
триотизма и  съкровените 
чувства на хората, откъс-
нати от родината си. Сред 
гостите на проявата беше 
доц. Елена Налбантова – 
преподавател по възрож-
денска литература във 
Великотърновския уни-
верситет, изследовател на 
бесарабските българи.
     Таня Танасова е роде-
на през 1963 г. в бесараб-
ско българско семейство 
в молдовското село Ва-

ля-Пержей. Завършва жур-
налистика в Кишиневския 
университет и работи като 
журналист и редактор във  
в. “Камбана” в Болград. 

Споделя, че винаги е ис-
кала да се върне в своята 
прародина, но мечтата й се 
сбъдва през 1995 г. Тогава 
пристига в България  заед-

но със семейството си и се 
установяват в Стара Загора, 
където работи  като редак-
тор на вестник “Корени” .
     В света на поезията Таня 

Танасова дебютира през 
1990 г. със стихосбирката 
си  “Това съм аз”  в Ки-
шинев. Следва книгата  
“Нежни листа” ( 1994 ) в 
Болград, Украйна. У нас в 
Габрово виждат бял свят 
стихосбирките “Полет от 
Онгъла” през 1999-та и  
“Ще ме харесаш после” 
- 2004 г. В своите стихо-
ве авторката изповядва 
чувствата си при съпри-
косновението с родното, 
преклонението си пред 
българската природа и 
българския език. Създа-
ла е чувствена любовна 
лирика, разкази и детски 
стихове, подготвени за пе-
чат в бъдещ сборник.

Дебат за приемната 
грижа развълнува 

ученици и граждани
В дебат на тема „Приложима ли 

е приемната грижа в България?“ 
се включиха ученици от нашата 
гимназия в Регионалната библи-
отека „П. Р. Славейков“. Органи-
затор на проявата бе Областният 
център по приемна грижа. Андре-
ана Андреева и Мила Михайлова 
от XI 
“ а “ 
к л а с 
заедно 
с два-
н а й -
сеток-
л а с -
н и ч -
к а т а 
Виоле-
та Ива-
н о в а 
з а щ и -
таваха 
тезата, 
че при-
емната 
грижа 
м о ж е 
да се приложи в България и вече 
има индикации в обществото, че 
това се случва. Опонентите на 
тази теза бяха Мария Пашева, 
Нина Петкова и Ивет Иванова 
от ХI „в“ клас, които аргумен-
тирано доказваха, че българинът 
трудно приема различните хора и 
все още не може да се пречупи, 
за да приеме едно чуждо дете за 
свое. В продължение на час деба-
тиращите защитаваха тезите си 
със съответни аргументи, а пси-
холожката от Центъра Десислава 
Попова обобщаваше и правеше 
изводи. 

     На събитието дойдоха приемни  
родители, които споделиха своя 
опит в приемната грижа. Според 
тях процедурата по вземане на 
дете като приемен родител е тро-
мава, продължителна, изисква 
нерви, но чакането се възнаграж-
дава. По-късно обаче, когато са 

о с о -
бено 
при -
въ р -
зани 
к ъ м 
д е -
цата, 
р а з -
д я -
л ат а 
с тях 
става 
б о -
л е з -
нена. 
Това 
е 
една 
о т 

причините хората да не се насоч-
ват към каузата на приемни роди-
тели.
     Към момента във В.Търново 

има 18 одобрени приемни семей-
ства и в 12 от тях са настанени 
деца. От приемните родители 
само двама-трима са висшисти, 
обяснява психоложката от Цен-
търа Десислава Енчева. Тя смята, 
че не образованието е определя-
що, а това да приемеш детето със 
сърцето си. В региона още пет 
семейства ходят на опознавател-
ни срещи и очакват в скоро време 
да си вземат детенце.

Викторина на английски 
език провери 

съобразителността на 
учениците

Забавна  викторина на английски 
език се проведе в училищната биб-
лиотека. Учителките по английски  
език Кремена Маринова  и Поля Па-
найотова  бяха подготвили 20  въпро-
са, свързани с  българската история и  
география и живота на великите бъл-
гари. Целта на състезанието беше да 
се провери общата култура на млади-
те хора и техните умения за съобра-
зителност и бързина.

 Учениците бяха разделени на два 
отбора – VIII и IX клас. Само с една 
точка разлика спечелиха осмокла-
сниците, които, макар и по-малки, 
по-пълно и по-бързо отговаряха на 
поставените въпроси. Накрая всички 
ученици се почерпиха с бонбони за 
отличното представяне.

Материалите подготви: 
Тодорка ГУШЕВА
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Зачетохме свободното слово 
в Деня на журналистиката 

По традиция учениците 
на Хуманитарна гимназия 
честват своя Ден на журна-
листиката, който тази годи-
на съвпадна със Световния 
ден на свободното слово  
3-ти май. Водещи на съби-
тието бяха чаровните два-
надесетокласнички Елена 
Джонгова и Соня Стефа-
нова, които бяха подготви-
ли атрактивен сценарий и 
приковаваха вниманието 
към себе си. През 2011 го-
дина Хуманитарна имаше 
и личен празник, защото 
вестник “Междучасие” на-
върши 15 години. 
На тържеството присъст-

ваха много бивши възпита-
ници на гимназията, сред 
които общинските съветни-
ци Стефан Стоянов и Румен 
Димитров, татко на Патри-
ция от XII "а", както и Ди-
митър Върбанов – корес-
пондент на Господари на 
ефира за Велико Търново, 
Боряна Цветкова - репор-
тер на БНТ, репортерите на 
Телевизия Видеосат Йоана 
Миланова и на Евроком 
Царевец Михаил Михалев. 
В с и ч к и 
специал-
ни гости 
получиха 
сертифи-
кати за 
м е д и й -
но парт-
ньорство 
и в израз 
на благо-
д а р н о с т 
от целия 
колектив 
на учи-
л и щ е то . 
В п еч ат -
л е н и е 
направи 
п р е з е н -
тацията, 
предста-
вена от Виолета Иванова на 
тема Свободата на словото. 
Вили е абитуриентка и вече 
е приета да следва в Холан-
дия, специалност Медии.
Зам.-главният редактор на 

областния вестник "Янтра 
днес" Фани Маздрашка-
Михова отправи своите 
послания към бъдещите 
журналисти и не пропусна 
личните си благодарности 
към първия в кариерата си 
главен редактор Валентина 
Камбурова. Главният редак-
тор на училищното издание 
в-к „Междучасие” Снежа-
на Гърдева също беше под-
готвила презентация, коя-
то показва развитието на 
вестника през годините. За 
всички присъстващи беше 
много интересно да научат 

любопитни факти за 15-те 
години, през които вестни-
чето се е списвало от раз-
лични редакционни екипи, 
но за първи път на учени-
ци е поверен и графичният 
дизайн. Снежана получи и 
специалната награда за гла-
вен редактор на годината, а 
Теодор Буюклиев е дизай-
нерът на годината. Двамата 

са ученици в XI "а". Едина-
десетокласничките Мария 
Пашева и Нина Петкова де-
монстрираха артистичните 
си заложби и креативност, 
като изиграха скеч и се 
превъплътиха в ролята на 
телевизионни водещи, "из-
лъчвайки" емисия забавни 
и сензационни новини от 
гимназията, региона и све-
та. 
       Водещата Елена Джон-

гова излезе извън сцена-
рия и покани на сцената 12 
"б" клас, за да подарят на 
г-жа Камбурова специал-
но изготвен постер с техни 
снимки от събития през че-
тирите години в любимото 
училище. 
      По традиция бяха раз-

дадени и награди в различ-

ни категории. За първи път 
бяха избрани медийни лица 
на випуска. Заслужено но-
минациите отидоха в Соня 
Стефанова, Манол Ема-
нуилов, Виолета Иванова, 
Елена Джонгова, Емануела 
Тодорова и Ивета Яръмо-
ва. За най-добри репортери 
тази година бяха обявени 
всички членове на редко-

легията, благодарение на 
които в. "Междучасие" ста-
на носител на Голямата на-
града - статуетката "Стоян 
Михайловски" в едноимен-
ния Национален учениче-
ски конкурс за литературно 
творчество и журналистика 
- Русе за 2010 година. 
Три са момичетата, обя-

вени за есеисти на годи-
ната - Мина Стефанова, 
Стела Радулова и Рени Ди-
митрова, всичките от XI 
"в" клас.   Отчетен беше и 
тазгодишният училищен 
журналистически конкурс. 
Като най-изявен интервю-
ер бе излъчена Цветелина 
Петровa от XII "б", която 
е впечатлила журито с ин-

тервюто си с г-жа Роза Ми-
шева. В категория Памфлет 
Нина Петкова от XI "в" клас 
грабна отличието, а Йордан 
Стойков и Мария Недева от 
същия клас се оказаха най-
добри в жанра Рецензия. 
Първите награди за Фейле-
тон отидоха в десетоклас-
ничките Памела Борисова 
и Полина Глинджурска. Не 
бяха пропуснати и учени-
ците, изготвили най-добра 
концепция на списание и на 
вестник. Екипът на Пламе-
на Петрова и Нина Петко-
ва от XI "в" клас взеха приз 

за най-добър 
сценарий за 
радиопреда-
ване. Оличени 
в същата ка-
тегория бяха 
радио екипи 
от зрелостни-
ците. 
За да разчупи 

обстановка -
та Венислава 
Драганова от 
XII "б" клас 
п о з д р а в и 
всички с хи-
тово парче. 
За мис Жур-
н а л и с т и к а 
бяха обявени 
бившата въз-
п и т а н и ч к а , 

репортерката на Канал 1 
Боряна Цветкова и дванай-
сетокласничката Вили Ива-
нова. 
Новаторство показаха 

и най-малките, осмокла-
сниците Георги Георгиев, 
Евелина Църнакова и десе-
токласникът Васил Савов, 
които дефилираха с атрак-
тивни облекла, изцяло из-
работени от вестници. 
Празникът бе закрит с 

вкусна торта във формата 
на книга, от която вкуси-
ха всички участници, съп-
ричастни към свободната 
преса.

Нина ПЕТКОВА, XI "в"

Честит рожден ден!
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Театралите отбелязаха петия си рожден ден
  На 10 май 2011 г. с празни-
чен ретроспективен спек-
такъл театралната студия 
при Хуманитарна гимназия 
отбеляза  своя пети рожден 
ден в салона на читалище 
“Надежда”. Постановката  
бе  по текстове  на Добри 
Войников и Стефан Ца-
нев, с музиката на “Куин”, 
“Рейнбоу”, “АББA”, “Бис-
квитките” и Горан Брего-

вич. Сценарият е  дело на  
преподавателката по бъл-
гарски език и литература 
в училището Маргарита 
Маринова, а режисьор на 
постановката  е кукленият 
актьор Веселин Василев.
 Театралната трупа същест-
вува от 2006 г. и нейните 
първи актьори вече са сту-
денти в престижни уни-
верситети. Първият спек-
такъл на младите татрали, 
„Народните будители 
– радетели за свободна и 
независима България“, е 
вълнуваща среща на мла-
дото поколение от нашето 
съвремие с големите лич-
ности на Възраждането, 
обезсмъртени от патриарха 
на българската литература 
Иван Вазов. Следва втора 
постановка - „Коледата е 
възможна“, която и досега 
се  играе  с голям успех из 

цяла България. Това 
е интерактивен  спек-
такъл с много музика 
и забавни игри с пуб-
ликата.
 Гордост за младите 
театрали е спектакъ-
лът “Криворазбра-
ната цивилизация”, 
който през 2008г.  
участва в три фес-
тивала. Първият е 

“ М а л -
к и я т 
принц”, 
к ъ д е т о 
г р а б в а 
п ъ р в а 
награда 
за цялос-
тен спек-

такъл. От Националния 
театрален фестивал “Кли-
мент Михайлов” в Русе 
формацията печели  голя-
мата награда за мъжка роля 
на Дамян Найденов (Дими-
траки), приз за поддържа-
ща роля на Петя Петкова 

( М а р и й ка ) , 
както и вто-
ра награда 
за най-добър 
спектакъл. На 
Националния 
фестивал на 
любителски-
те театри с 
международ-
но участие в 
Каварна Да-
мян Найденов 
отново е отли-
чен с награ-
да за главна 
мъжка роля, 
а спектакълът 
печели първо 
място от 12 
представили 
се младеж-
ки театрални 
формации.

 Последната премиера на 
студията е пиесата “Най-
чудното чудо!” по тек-
стове на Стефан Цанев.  
Постановката е по повод 
130-годишния юбилей на 
Хуманитарна гимназия. 
Спектакълът печели на-
гради в четири престижни 
фестивала. Първото отли-

чие е от театралните праз-
ници „Малкият принц”, 
където Десислава Иванова 
получава награда за главна 
женска роля. На Национал-
ния фестивал на любител-
ските театри с междуна-
родно участие в Каварна 
представлението получава  
номинация за женска роля 
на Мария Пашева. На Пе-
тия национален фестивал 
в Русе са   спечелени пър-
ва награда за главна женска 
роля на Десислава Иванова, 

първа награда за поддържа-
ща роля на Георги Цанев и 
втора награда за цялостен 
спектакъл. Последната на-
града за младите театрали е 
приз за отлично представя-
не и диплом за участие на 
Международния театрален 
фестивал на името на Кръс-
тю Пишурка – Лом 2010.
  Висока оценка за работа-
та на студията е давана от 
дългогодишния режисьор 
и педагог проф. Надежда 
Сейкова, от проф. Васил 
Стефанов, директор на НТ 
"Иван Вазов", както и от 
преподаватели по сценич-
на реч в НАТФИЗ проф. 
Петър Петров. Според тях 
е възхитително, че в рам-
ките на едно училище и 
само с негови възпитаници 
се случват театрални съби-

тия, които се конкурират 
със спектакли от професи-
оналната сцена.

 Заглавията от репертоара  
на студията се избират и 
поставят така, че предста-
вленията да бъдат мобилни, 
сценичната им реализация 
да не изисква специално 
техническо оборудване, 
както и да имат своя живот 
в бъдеще, да се поддържат 
и играят.

Тодорка ГУШЕВА
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Телевизионният журналист Николай Бареков:
"Трябва да умееш да създаваш и да развиваш 

нови и млади журналисти!"
 Как се чувствате в ста-
рата столица?
- Перфектно! Все пак 
съм учил тук. Градът е 
уютен.

Харесва ли Ви журна-
листическата профе-
сия?
- Това е най-благородна-
та професия в днешно 
време, но и най-неблаго-
дарната. Или си или не 
си журналист.

Къде се чувствате по-
добре – в БТВ или в ТВ 
7?
- В ТВ 7 имам най-голяма 
свобода от всички останали те-
левизии, в които съм работил до 
момента. Но съм и началник на 
част от телевизията и имам по-
големи отговорности (усмихва 
се). Харесва ми да съм отгово-
рен.

 
Има ли база за сравнение меж-
ду двете телевизии ?
- Няма! Стремя се да давам ду-
мата на хората във всички мои 
предавания. 

Как ви въздейства промяната 
на една телевизия с друга ?
- Създадох прекрасен екип от 
професионалисти в БТВ, кой-
то се усъвършенства и до днес. 
Моите екипи са винаги от млади 
и можещи хора. Предизвикател-
ство е! Трябва да умееш да съз-
даваш и развиваш нови журна-
листи!
 Пожелайте нещо на учени-
ците от ХГ "Св. св. Кирил и 
Методий" и по-специално на 
тези,  които изучават журна-
листика?
- Живи и здрави най-вече. И ако 
наистина искате да се реализи-
рате като журналисти, винаги 
може да ме потърсите за съвет!

Интервю: 
Рудина ГЪРДЕВА, XI "А"

Снимки: 
Габриела ПЕТРОВА, XI "А"

Музеен маратон на патронния празник на училището
Тази година 11май - патрон-

ният  празник на Хуманитар-
на гимназия  “Св. св. Кирил 
и Методий“, бе отбелязан  
нетрадиционно. Под ръко-
водството на главния учител 
Анка Цончева зрелостниците 
поднесоха цветя и се покло-
ника пред паметните плочи 
на Никола Пиколо и Михаил 
Кефалов – дарители и благо-
детели на училището. Всич-
ки останали ученици заедно 

със своите клас-
ни ръководите-
ли  реализира-
ха исторически 
маратон, като 
посетиха музе-
ите Възраждане 
и Учредително 
събрание, Ар-
хеологически, 
Музея-затвор и 
Музея по нова 
и най-нова ис-

т о р и я . 
Ц е л т а  
на тази 
обикол-
ка бе да 
се  по-
в и ш и 
о б щ ат а 
к у л т у -
ра на 
м л а д и -
те хора, да се засили 
тяхното чувство на 
патриотизъм  и гор-
дост от славното ни 
минало в деня на све-
тите братя Кирил и 
Методий.
По случай  празника 

получихме поздрави-
телен адрес от начал-
ника на Регионалния 
инспекторат по обра-
зование инж. Розалия 
Личева. В него г-жа 
Личева пожелава на 
учителите да се рад-
ват на блясъка, който 
са събудили в очите 
на своите ученици и 
да срещат радостта от 

по стигна -
тите общи 
мечти и 
у с п е х и . 
Освен по-
здравите -
лен адрес, 
г-жа Личе-
ва  донесе 
на ръковод-
ството  ин-
терактивна 
дъска - обе-
щания  от 
м и н а л а т а 
година по-
дарък от 
министъра 
на обра-
зованието 
Сергей Иг-
натов.

Срещи
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Единадесетокласникът Даниел направи 
дебют като автомобилен състезател

Ученикът Даниел Василев 
направи „сефтето” си в авто-
мобилния спорт пред домаш-
на публика в първия кръг от 
националния шампионат на  
затворен маршрут – „Писта 
Велико Търново” 2011. Дидо 
стартира в новосъздадената 
група „Супер” (до 1600 куб. 
см) с професионално подгот-
вен Форд Фиеста, който за 
пръв път „подкара” в първа-
та съботна квалификация.     
 Той даде 15-то време във 

втората квалификация, в ко-
ято се появиха и проблеми-
те. „От време на време втора 
предавка не иска да изключ-
ва, освен това задните гуми 
прегряха и едното колело 

блокира при спиране” – спо-
дели младата надежда.  В 
неделния ден стартира със 
същите проблеми, но въпре-
ки това успя да завърши на 
8-мо място от 21 стартирали 
автомобила и 3-ти в клас А6.
 „Стартирах, за да свикна с 

автомобила и да си направя 
кефа, пистовият шампионат 
не ми е приоритет.” – призна 
той. Плановете му за сезона 
са всички останали кръго-
ве от скоростния планински 
шампионат и два кръга от 
националния рали шампио-
нат. Следващото състезание 
за Даниел е на писта  „Дра-
кон”.

Участвахме в спортния празник на 
свищовското училище "Цв. Радославов"

   Ученици от Хумани-
тарна гимназия - учас-
тници в  нашите  спорт-
ни отбори по баскетбол 
и футбол,  заедно със 
своята учителка по фи-
зическо възпитание и 
спорт  Галина Пенкова 
посетиха Свищов   по 
покана на  СОУ  “Цв. 
Радославов“  за участие 
в спортния им празник. 
На 20 април в спортна-
та зала на града нашите  
гимназисти  се включи-
ха в състезания по бас-
кетбол и футбол. Спорт-
ните прояви са част от 
инициативите, посвете-
ни на патронния праз-
ник на    СОУ  “ Цв. Ра-
дославов“. Девойките от 
Хуманитарна гимназия 
надделяха над свищов-
ските момичета с резул-
тат 24: 14, а юношите ни 
след оспорвана игра  от-
стъпиха пред  младежите от 
дунавския град.  В последва-
лия   футболен мач нашите 

момчета  с достойнство загу-
биха  от своите връстници.
     След състезанията спорти-

стите ни разгледаха родната 
къща  на  Алеко Константи-
нов и научиха повече за жи-

вота на големия  българ-
ски писател.
   Имахме възможност  да 
участваме и в ежегодния  
общоградски лекоатле-
тически  крос на Сви-
щов  “Ангели  от  Лим“.  
Кросът се организира  
в  памет на Антония и 
Антоана и всички деца, 
загинали трагично на 4 
април 2004 г. в сръбската 
река Лим.  Орфей  Пи-
рински от VIII „а“ клас  
се класира  четвърти , 
Павел Тодоров от XI „а“ 
– пети, а Радостин  Дяков  
от XII “в“ - осми. Георги 
Георгиев, Георги Цанев, 
Антония Геновска, Ни-
кола Иванов  от XI „а“, 
Слав Митрев от XI “б“ 
и Мартин Дончев от XII 
“в“ също се включиха 
в надпреварата. Всич-
ки  получиха грамоти за 
участие  от организато-

рите  на проявата - фондация  
„Ангели от Лим“.
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Уважаеми  
Родители,

Ние, от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий“, предлагаме разнообразни възмож-
ности за развитието на Вашето дете. Изборът 
на училище на гимназиален етап е от съществе-
но значение и затова Ви каним да се запознаете 
с възможностите за реализация, които предлага-
ме. Можете да разгледате сайта на гимназията, да 
направите обиколка на училището и да разгова-
ряте с нашите преподаватели и ученици. Винаги 
сте добре дошли да ни посетите всеки ден между 
7.30 и 13.00 ч.
Надяваме се, че при представянето на нашата 

гимназия ще се убедите, че ние предлагаме ви-
сококачествено обучение, което силно подкрепя 
и стимулира развитието на талантите на всички 
ученици, независимо от техните способности, 
произход и индивидуалност. Прогресът на учени-
ците и формирането им като пълноценни лично-
сти са наша единствена цел. Сигурни сме, че ще 
се убедите в първокласното обучение и отговор-
ната, стимулираща и иновативна среда за разви-
тие, които нашата гимназия предлага. 
Профилираните паралелки в Хуманитарна гим-

назия „Св. св. Кирил и Методий“ се отличават с 
висококачествено общообразователно, специ-
ализирано и профилирано обучение в различни 
сфери на хуманитарните науки, и първокласна 

подготовка за кандидатстване във висши учебни 
заведения в страната и чужбина. Практиката по-
казва, че нашите възпитаници постигат отлична 
академична и професионална реализация в резул-
тат на знанията, уменията и компетенциите, при-
добити по време на обучението си при нас.
Ние предоставяме на нашите възпитаници огро-

мно поле за изява и развиване на индивидуалните 
таланти чрез стимулиране на художествената са-
модейност, организиране на литературни четения 
и театрални постановки, участия в международни 
проекти и програми, и разнообразни извънкласни 
дейности. В резултат на съвместните усилия на 
ученици и преподаватели, нашите възпитаници 
печелят национални награди в областта на хума-
нитарните науки и се представят убедително на 
училищните олимпиади.
Ние гарантираме индивидуален подход към уче-

ниците, съобразен с техните личностни способ-
ности и характер. Насърчаваме и съдействаме за 
развитието на талантите им, правим всичко въз-
можно, за да култивираме у тях чувство на увере-
ност и себеуважение – качества, така необходими 
за изграждането им като личности и съществени 
за бъдещия им успех в живота. 

Тамара ДРАГАНОВА
Директор на Хуманитарна гимназия

„Св. св. Кирил и Методий“

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПРОфИЛ ХУМАНИТАРЕН 

 
1 паралелка /26 ученици/

срок на обучение  пет години

интензивно изучаване на английски език

Профилиращи Предмети:

1. Български език и литература 
2. Информационни технологии 

3. Английски език   
 4. Психология и логика

Балообразуващи предмети – утроената оценка по бъл-
гарски език и литература от външното оценяване, оцен-
ката по математика от външното оценяване, оценката 
по български език и литература от удостоверението за 
завършен седми клас, оценката по история и цивилиза-
ция от удостоверението за завършен седми клас.

Провеждане на външно оценяване: 
Български език и литература - 27.05.2011г.; 

Математика - 30.05.2011 г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС

ЖУРНАЛИСТИКА И ПРАВО
ПРОфИЛ ХУМАНИТАРЕН 

 
1 паралелка /26 ученици/

срок на обучение  четири години

Профилиращи Предмети:

1. Български език и литература 
2. История и цивилизация 
3. География и икономика

Балообразуващи предмети – утроената оценка по бъл-
гарски език и литература от свидетелството за завършено 
основно образование, оценката по история и цивилиза-
ция от свидетелството за завършено основно образова-
ние, оценката по география и икономика от свидетел-
ството за завършено основно образование.

Приемът се извършва По документи


