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Победителите от Националния конкурс
"Стоян Михайловски" 2010, гр. Русе

Учениците от Хуманитарната гимназия във Велико Търново обраха наградите по журналистика в
Националния ученически
конкурс за литературно
творчество и журналистика „Стоян Михайловски”
в Русе.
В четвъртото издание на
конкурса възпитаниците
на най-старото училище
на старопрестолния град
спечелиха 19 награди в
най-различни категории.
На стр. 2

Съвременният възрожденец Милко Донев
Среща-разговор, посветена на Милко
Донев (19432005) - един
от директорите на великот ъ р н о в с кат а
Хуманитарна
гимназия, се
състоя в Актовата зала на
училището.
Инициативата
се проведе по
идея на настоящия директор Тамара
Драганова и на старши учител Анка
Цончева. На срещата под наслов
”Докосване” дойдоха близки, приятели, съидейници, ученици и колеги на човека, отдал 26 години от
живота си на Хуманитарната гимназия. В Актовата зала беше подредена изложба от снимки и спомени
от различни периоди от живота на
големия човек и хуманист Милко
Донев.
Проявата започна с кратък филмпредставяне за живота на Донев,
изготвен от дванадесетокласника
Манол Емануилов, след което думата взе г-жа Митка Янева - директор
на Хуманитарна гимназия от 1980г.,

чийто пост Милко Донев наследява.
Приятели, близки, колеги и възпитаници на гимназията си спомниха случки и моменти от живота на
Милко Донев.
На срещата присъстваха съпругата на Милко Донев - Мария, синът
Тодор, дъщерята Габриела и неговата първородна внучка Йоана. В
памет на Милко Донев слова произнесоха Даниела Крушева - семеен приятел и колега, Роза Мишева
- колега учител, Веселин Георгиев
и д-р Радка Пенчева - съидейници
в общинската организация на СДС,
където Милко Донев е председател
на Координационния съвет. С особена емоционална сила прозвучаха
словата на благодарност от Галина
Георгиева, випуск 2002 г.
Милко Донев е един от емблематичните преподаватели в Хуманитарната гимназия и директорът с най-дълъг стаж на този
пост в училището. От 1978г. до
края на дните си, той работи в
и за Хуманитарна гимназия 12 години преподава български
език и литература в училището
и 14 години (1991 – 2005) заема поста директор.
Животът му изцяло е свързан
с училището и училищния жи-

вот, книгите остават негова мания и
страст. През всичките години като
учител и директор, той насърчава
младите хора, учи ги на уважение,
подкрепя колегите си и е широко отворен за новаторски идеи. Неговото
призвание е да бъде учител и съвременен възрожденец, неговата найголяма гордост е работата в училище. Той милее за Хуманитарната
гимназия и през всичките години
работи за нейния престиж. Такъв
остава и заветът му към младите
хора - да пазят авторитета и доброто име на Хуманитарна гимназия,
пише във възпоменателна статия
Здравка Владова-Момчева, учител
по български език и литература в
българското посолство в Лондон.
Тодорка Гушева
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Обрахме наградите за журналистика
в националния конкурс в Русе
на художника Борис Денев.
Още три втори награди в
различни раздела получиха бъдещите журналисти от
Велико Търново: за фейлетон - Мила Михайлова, за
коментар - Нина Петкова и за
спортен коментар - Пламен
Павлов. Поощрението в тази
категория е за деветокласника Светослав Мишев.
В раздел Проза нашето момиче Ралица Чернева спечели
поощрение за разказа “Моята
лятна ваканция”.
Учениците от Хуманитарната гимназия участват в националния конкурс в Русе още

В надпреварата се включиха 359 автори с близо 400
творби от Пловдив, Бургас,
Варна, Русе, Монтана, Разград и други. От Хуманитарната гимназия участваха 25 ученици, изучаващи

Мария Недева

Елена, Манол и г-жа Камбурова

Нашите хора с носителите на статуетки

профил журналистика под
ръководството на г-жа Валентина Камбурова. Младите
журналисти грабнаха голямата награда за колективна
журналистика – статуетката
“Стоян Михайловски”, за телевизионните си репортажи
и училищния вестник „Междучасие".
Първа награда в раздел „репортаж" взе 14-годишната
Емине Садкъ, която учи в
ІХ „а” клас. В своя журналистически материал тя описва ритуала Хидерлез, който
показва хубостта на момичетата алианки. Ритуалът се
провежда в Кубратското село
Севар, където девойките от
общността се сватосват с
юношите алиани.
В раздела за очерци сме
безспорни фаворити - първа
награда спечели десетоклас-

ничката Габриела Христова,
която разказва за своя домашен любимец Барон от
породата шарпей. Втората
награда в тази категория си
поделят две момичета - Мария Недева, за очерка си, посветен на великотърновския
художник Борис Денев и Ренета Мутанова, която описва
своя първи учител по изобразително изкуство. Поощрението е за Александра Димитрова, автор на очерка “Бела
е най-скъпият член на нашето семейство".
Първата награда за пътепис
получи Борислав Бочев от ХІ
„а” клас, описал своето пътешествие до Гърция. На трето
място в същата категория се
класира Димитрина Станчева
с творбата си „Впечатления
от едно отминало лято".
Младите журналисти от Ху-

манитарна
гимназия
обраха и
всички отГабриела и г-жа Камбурова
личия в категорият а
за видеоматериал. от първото му издание, като
Първа награда бе винаги са печелили награди и
присъдена на Ма- отличия.
Тази година, по време на
рия Недева от ХІ
„в” и оператора награждаването, председатеПламен Павлов - лят на 7-членното жури, лиХІ „а” за репорта- тературният критик доц. д-р
жа им „Сблъсъкът Руси Русев обяви, че младите
на старопрестол- журналисти от Хуманитарна
ните гимназии в гимназия са настоящите, съимето на любо- временни будители и че вивта и виното". На наги се конкурират с качествторо място се вени и стойностни творби, а
класираха Нина не само регистрират участие.
Петкова - ХІ „в” и Това, което изненада журито,
Манол Емануилов е фактът, че ученици от едно
- ХІІ „а”с матери- единствено училище могат
ала „Празник на да печелят толкова награди,
цветята в Хуманитарна гим- колкото другите литературни
назия ". Третата награда взе- и журналистически клубове,
ха Елена Джонгова - ХІІ „б” и взети заедно.
Борислав Бочев - ХІ „а”клас
"Междучасие"
за видеоматериал, посветен

Димитрина, Емс и Елена
първи докоснаха статуетките
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Бъдещите журналисти от Хуманитарна
гимназия се потопиха в света на медиите
С учебна цел бе
гостуването на учениците в ток шоуто „
Господари на ефира”
по БиТиВи. Аниматорът на предаването обясни какво да
бъде поведението на
публиката по време
на шестчасовите записи на три поредни
предавания. В паузите чрез интерактивни
игри бе подложена
на изпитание интелигентността на гимназистите и тяхното
чувство за хумор. Те
станаха свидетели на
различни гафове на
адреналинките Веси
и Ваня, на закачки между водещите Димитър Рачков Игнатова искрено се зарадваха на акваТрадиционните годишни екскурзии и Мария Игнатова. Сценаристите бяха релите със сюжети от Велико Търново.
до Народното събрание,
национални медии и Националния
исторически
музей проведоха ученици от журналистическите
паралелки на Хуманитарната гимназия. Особено
ползотворна бе срещата на
гимназистите от СИП Комуникационни умения при
срещата с парламентарните пиари Елена Каменова и
Йорданка Белева. В Клуба
на народния представител
те дискутираха мисията
на парламентарните журналисти, информационната политика, работата на
пресслужбата и акредитираните в Народното събрание журналисти. Ценни
напътствия учениците получиха от журналистката
на БТА Теодора Ценова.
Децата наблюдаваха заседание на народните избраници, като се опитваха да
разпознаят знакови лица
от българския политически живот. Всеки получи
материали, свързани с работата на Парламента.
безпощадни по отно- Те им бяха връчени със специални посшение на изпълнение- лания от г-жа Валентина Камбурова. В
то на всички скечове, същото време учениците се снимаха и в
на пластичност и син- студиата на „Великолепната шесторка”,
хрон в танците. Особе- „Пълна лудница” и „Море от любов”.
ни грижи се полагаха за Учениците разгледаха студиата и нюзкученцето Моли, което рума на БиТиВи. В „ Шоуто на Слави”
се разхождаше по маса- Борис Солтарийски посвети три от хита, без да се съобразява товите си парчета на учениците от Весъс случващото се на- лико Търново, а самият Слави Трифонов
около. Влизаше и из- бе подготвил за всяко дете комплект със
лизаше в изисканото, снимки на бенда и актьорите и неговата
обзаведено с пухени авторска книга „Историите на Слави”.
В Националния исторически музей
възглавнички, панерче.
Истинска
инвазия гимназистите имаха възможност да нанастъпи, когато про- правят цели фотосесии с костюмите и
фесионалните водещи реквизита от български исторически кирешиха да преотстъпят ноленти.
култовите си столчета.
"Междучасие"
Екипът на Господарите и тандемът Рачков -

Таланти
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Първи стъпки към журналистиката

Започнаха часовете по Комуникационни умения за
учениците от Хуманитарна
гимназия, в които се учим
как да общуваме с медиите и
с общински и държавни институции. При посещението
ни в продуцентска агенция
„Сигнал комплект”, където
ни заведе г-жа Валентина
Камбурова, за първи път видяхме как се прави монтаж
на телевизионен материал,
научихме неща, които технически е невъзможно да се
случат в училище.

Посрещна ни доскорошна
ученичка на Хуманитарна
гимназия, днес репортерка
на Нова телевизия, Боряна
Цветкова. Бори нагледно ни
обясни какво се случва на
терен, как се справя и колко
труд и здрави нерви са необходими, за да направиш репортаж от мястото на събитието. Чаровната брюнетка
не скри своите неумели първи записи, но и тогава усмивката не слизаше от лицето й.
Разбрахме как изглежда един
„суров” материал и колко е

подреден и изчистен
в новинарските емисии. Истински се забавлявахме с нейните
лапсуси, заради които
се налагат по няколко
дубъла.
Предстоеше ни още
една
емоционална
среща в „Сигнал комплект”, този път с
един от „Господарите на ефира” - Митко
Върбанов.
Бившият
възпитаник на нашето
училище силно се зарадва, че е сред „свои
хора”, които имат желание да вървят по
неговия път. Защото и
Митко, още от годините в Хуманитарната
гимназия, следва неотклонно решението си
да бъде журналист. И на него
му е трудно, не го крие. Дава
ни не само ценни съвети, но
издава неща от кухнята. Ние
първи научаваме какъв е сценарият за вечерното излъчване на „Господари на ефира” и
за репортажа на Върбанов от
Велико Търново. Така отново
оживява неговото премеждие
отпреди месеци, когато строителен предприемач го уцели
с чук в главата, докато прави

репортажа си. Само че сега
става дума за прокурорката,
която е на път да оправдае
покушението срещу свободата на словото.
Боряна Цветкова и Димитър Върбанов ни окуражават
и обещават да ни помагат, за
да учим тънкостите на занаята!
Ралица Драганчева,
X ”а”

Режисьорът Веселин Василев: Театърът е емоция,
свобода, общуване с публиката
Кога се запали
страстта Ви към
театъра?
В края на шейсетте години на миналия век, когато
в детската градина
госпожите ме оставяха да забавлявам другите деца.
Какво беше усещането, когато
за пръв път стъпихте на сцената?
Беше толкова отдавна, че единственият ми спомен е за страхотна
емоция и странно усещане за силата да въздействаш на публиката
чрез словото.
От колко години се занимавате с това изкуство?
Професионално - повече от 25!
Защо театър, а не кино?
Театърът е емоция, свобода, общуване с публиката, заедно с която всъщност се ражда спектакълът. Имам представления, които
съм играл над 700 пъти и всеки
път е различно. Затова не мога да
правя никакво сравнение с киното.
Не ми е интересно и никога не съм
се стремил професионално към
такава реализация.
Защо основахте собствен теа-

тър, вместо да се присъедините
към някой вече утвърдил се в
обществото?
Заради свободата да решавам
сам какъв театър да правя, с кого,
къде да играя и в какви фестивали зад граница да участвам. Това
е моята визия за театър - естетика,
добри текстове, красива музика и
сценография или качествен театрален продукт.
Кое е нещото, което Ви води в
живота, което Ви дава сила да
продължите напред?
Ако забелязвате, много често
споменавам думичката „свобода”!
Ако си съумял през годините да
натрупаш опит, идва времето, когато успехът и свободата ти носят
творчески постижения и сигурност.
Каква беше детската Ви мечта?
Да стана голям!
Да си актьор в България сигурно не е лесно? Как от "дребна риба" се превърнахте в "акула"?
От момента, в който реших да
направя частен театър, нямах друг
избор, освен да се превърна в „акула” – в добрия смисъл естествено.

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Това означава 14-15-часов работен
ден, много пътувания, контакти с
огромно количество хора, разговори по телефона и в интернет на
английски, руски, испански, много спектакли у нас и зад граница.
Къде беше най-големият ви успех?
Може би преди дни в Шанхай,
в Китай, където ТЕАТЪР ВЕСЕЛ
получи специалната награда на
журито в Международния театрален фестивал „Златната магнолия”. А може би - съвместният ни
проект с Министерството на културата, когато ВЕСЕЛ изигра над
30 спектакъла за деца със специални потребности в домове от цялата страна.
Коя е първата Ви роля, а любимата?
Още в първия ми сезон в кукления театър изиграх три страхотни
роли – Баба Цоцолана, Баба Яга и
Бабата на Червената шапчица... А
коя е любимата - може би всичките!
Опишете себе си с три думи?
Работохолик, творец, кавалер.
Защо не практикувате Българска филология, а се занимавате
с театър?

Българска филология съм завършил и практикувам постоянно - на
сцената и в живота.
Коя от ролите, която сте изиграли най-много се доближава
до вас самия?
Това, което е най-опасно за един
театрал, е да смесва работата с
личния си живот - т.е. да не осъзнава кога свършва спектакълът
и кога започва истинският живот.
Това разделение за мен е абсолютно задължително, така че излизам
от роля веднага след поклона и аплодисментите на публиката.
Какви са плановете Ви за бъдещето?
Нека да сме живи и здрави, а
плановете са: спектакли, турнета,
фестивали и нови приятели.
Защо започнахте да обучавате
млади таланти?
Енергията на младите и доверието, което съществува в общата ни
работа са водещото начало и основна причина за дългогодишната
ни работа.
Кой е човекът зад маската?
И аз това се чудя повече от 40 години...
Интервюто взеха: Нина Петкова,
Пламена Петрова, ХІ "В"

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Теодор Буюклиев (графичен дизайнер), Манол Емануилов, Валерия Колева, Виолета
Иванова, Елена Джонгова, Елица Димитрова, Димитрина Станчева, Рудина
Гърдева, Светослава Иванова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина Петкова, Пламена Петрова, Памела Борисова, Полина Глинджурска.
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Ритуалът „Хидерлез” показва хубостта
на момичетата алиани
ципно така се превежда,
но не съм много сигурна,
това е като библейския
принцип: „Който изкарва
нож, от нож умира!” Но,
естествено, не звучи толкова заплашително, когато изкараш нож да режеш
зеленчуци. И така: „Или
си ти, или не си ти?!”,
ако случайно решиш, че
вече не си нито християнин, нито мюслюманин и
решиш, че искаш да станеш алианин - не можеш,
просто ей-така. По принцип къзълбаш се раждаш
и такъв си умираш, а при
алевиите се влиза със
сто клетви, ритуали, все
едно влизаш в еврейска
секта. Ако ще се отказваш от религията си, за

„Младите никога преди
това не са се вълнували толкова за този празник!”, споделя Фатме Садъкова с усмивка
на лицето. Големият празник
на българските алиани е Хидерлеза. Всяка година на 6-и
май в с. Севар цялото село,
куп журналисти и няколко
госта ( тази година: консулът
на Турция, американци от
„Корпуса на мира” и други )
се събират в местността Куручалъсъ, която, преведено,
означава „сухите пръчки”. С
облекла, които скрояват цяла
година - „биндалъ” - „хиляди
клонки” и бели чeмбери с
„оя” - „дантели, изработени
ръчно”, всички жени от селото се събират и омайват мъжете, които толкова се пъчат.
В България алианите се
разделят на алевии и къзълбаши. Те почитат Али инб
Абу Талиб, братовчед и зет
на пророка Мохамед. Шиизмът или алианството е изградената
„по-либерална”
религия от исляма и християнството - алианите палят
свещи в храмовете си, които
обикновено се намират в текета. На празниците си дават в жертва някое животно.
Преди 17 века жертвата не е
била животно, а човешко същество, което, разбира се, не
е толкова гадно - защото после тази жертва е ставала водач на алианите. По-интересно щеше да е, ако жертвата се
изяждаше... Тогава всеки канибал щеше да е и алианин,
а с моята логика далеко не
се стига. Има едно свещено
правило при шиизма: „Или
си ти, или не си ти?!” Прин-

да станеш алианин - недей,
или поне стани атеист, което
само по себе си е най-добрата
позиция в обществото.
Подготовката за тържеството се прави вечер. Преди това
най-стройният и хубав младеж връзва люлка на мястото, където се събират всички
жени, обаче най-красивата от
всички тръгва със сребърно
менче, в което има свещена вода, да събира нишани
от цялото село - пръстени,
гривни и абсолютно всичко,
ценно за една жена. На сутринта на 6-и май, по традиция, всяка мома трябва да се
отъркаля в ранната роса на

най-близката
ръжена
нива. След обяд всички
се събират в кръг на Куручалъсъ и изричат молитви - „иляхи”, в които
се споменават всички
имами, в които вярват
алианите. След това по
средата сядат две момичета, задължително
първородни дъщери на
молещата се алианка,
завити с „фъта” - „ръчно изработена кърпа”,
а в едната ръка огледало, за да могат да се оглеждат те, едно по едно,
изкарват нишаните, събрани предната вечер и
ги връщат на собствениците им с дюлева
клонка - за плодородие
през цялата година. За

всеки нишан се раздават късметчета под формата на песен – „маани”. Винаги първите маани започват: „Песен
песен отваря. Песен, който не
знае, бяга. Елате, момите, да
се надпяваме - да видим коя
ще победи”.
След последния нишан Фатме, която организира найголемите алиански празници
в Северо-източна България,
пръска всички присъстващи
със свещената вода. Не пропусна да напръска и мен, и
обектива на апарата ми.
Най-хубавата мома на селото е облечена в бели шалвари и блуза, носи мъжки фес,

украсен с конски косми и
мънисто. От кръста надолу
носи две опънати пръчки,
които наподобяват на кон.
Това означава, че тя се пази
за подходящия момък. След
нея ходят 12 други момичета, облечени като мъже и 9
други момичета, облечени
като араби - с маски от стари
кратуни и черни роби с гугли
- те гонят със стръкове коприва и пръчки всеки момък,
който иска да доближи найкрасивото момиче на селото.
Така девойчетата обикалят
три пъти селото и си избират
младоженци.
Вярата на алианите у нас
доскоро бе дълбоко скрита.
Бай Гаафил, религиозен водач на къзълбашката община, казва, че в алианството
са скрити много езотерични
знания, символика и послания, до които можеш да се
докоснеш само ако си посветен. Алианите все пак пестеливо разкриват само малка
част от обредите си, но други
ревниво пазят, за да не изчезне магията.
Аз, по принцип, не съм почитателка на всякакъв тип
религии, ритуали и т.н.. Не
съм и някакъв вид лицемер и
затова с чиста съвест мога да
ви кажа, че ритуалът „Хидерлез” е един от най-интересните ритуали, които някога
може да имате честта да наблюдавате...
„Когато магията я има,
всичко остава непокътнато!”,
допълва разказа си алианката
Фатме.
Емине САДКЪ, IX ”A”

Територии
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Deep Zone Project: "В Търново сме като у дома си"
Трапезица и Царевец. Момчетата
бяха много позитивно настроени
към нас и се радваха да отговарят на
нашите въпроси.
Ето какво ни споделиха:

Hа пл. „Иван Асен II” се
проведе концерт, който продължи 4 часа, като първи
подгрява DJ Dian /Deep Zone
Project/.
Въпреки тълпите от хора,
успяхме да се доберем до
Deep Zone Project. Те седнаха да изпият по чаша кафе в
кафене „Зограф”, преди концерта. Когато отидохме, DJ
Dian беше запленен от гледката. Интересно му бе да чуе
от нас накратко историята за

шингтон и Чикаго. Възнаме-

Как сформирахте групата? ряваме да посетим и Торон-

Deep Zone Project: Тя беше
създадена през 2000г. и се
наричаше Deep Zone. Целта ни тогава беше да бъдем
организатори на големи
партита, но в последствие
започнaхме да правим оригинална, собствена музика.
Харесва ли ви на- Десет години по-късно продължаваме да правим това,
шият град?
Deep
Zone което обичаме да правим.
Project: Да, градът
ви е чудесен. Ние, Какви са вашите творчевсъщност, помеж- ски планове занапред?
ду си се шегуваме, Deep Zone Project: След
че сме от Велико турнето на Coca-Cola Happy
Търново, защото Energy Tour, най-вероятно
едната част от гру- ще имаме собствен концерт.
пата ни е от София, а другата Освен това правим нови
от Варна. Велико Търново е парчета за други изпълнитеточно по средата, затова каз- ли. Като оставим настрана
ваме, че в момента сме си у колегите ни, нашата група
дома!
наскоро направи ново парче
„On Fire”, което в момента
Как започнахте да се зани- промотираме. През декември ще започнем нов проект.
мавате с музика?
Deep Zone Project: Ние Участията ни в САЩ, минавсички сме деца на музикан- ха много добре и ще повтоти и беше неизбежно и ние рим това турне. Градовете,
да не поемем по този път. И през които ще минем са Лос
Анджелис, Лас Вегас, Ваето ни тук на това турне.

"Make the Link Climate exchange"
От 1 януари 2010г. екип от учители
и ученици от Хуманитарна гимназия
бяха одобрени и вече са част от Международен проект „Make the Link −
Climate exchange”
Времетраенето на проекта е три години - до 31.12.2012г. В него са включени
Великобритания, Холандия,
България, Кения, Сенегал и Малави.
Неговата мисия е да
подпомогне разбирането на младите
хора за същността
на климатичните
промени и тяхното въздействие на
местно, национално и международно равнище, както
и връзката на климатичните промени с бедността и
правата на децата. В дългосрочен план
проектът е насочен към формиране на
гражданска позиция у младите хора
във връзка с климатичните промени и
опазването на околната среда, активното им включване в борбата срещу
климатичните промени.
Дейностите включват работа с училища, учители и младежи, като в България за целия период на проекта се
предвижда да бъдат обхванати общо
30 училища, минимум 30 учители и
над 3000 деца на възраст от 14 до 18 г.
Общи цели: Да повиши обществе-

ната ангажираност относно връзките
между климатичните промени, бедността и правата на децата и да осигури обществена подкрепа на ниво ЕС
по проблемите, свързани с климатичните промени. Да подобри действията на индивидуално, училищно, общностно, местно и национално ниво,
водещи до намаляване на парниковите газове.
Специфични
цели: Да създаде добро взаимодействие
между младите
хора в развитите европейски и
в развиващите
се африкански
страни, да подпомогне
обучението и дейности в подкрепа на намаляване на
промените в климата и адаптацията
им на местно и световно ниво.
Каним всички, които желаят да се
включат в проекта, да станат част от
екипа и да се ангажират с дейности
във връзка с климатичните промени,
да заповядат!
Ръководители за Хуманитарна гимназия - Тамара Драганова, Анка Цончева, Тодорка Гушева, Галина Пенкова, Снежана Минчева, Цветелина
Мирославова.
"МЕЖДУЧАСИЕ"

то.

Американците харесват ли
музиката ви?

Dj Dian: Да, те много я харесват. Най-голямо впечатление, на един от концертите
ни в САЩ, ми направи малка група азиатци, които се
изкефиха супер много на нашия хаус ремикс на песента
„Детство мое”. Тогава се чудех да плача или да се смея,
когато ги видях да подскачат
на тази типично българска
песен. Но най-важното е, че
те всички бяха положително
настроени към музиката ни!

Чрез това интервю ние се
докоснахме до прекрасното настроение на Deep Zone
Project и им пожелаваме да
покорят още много върхове в музикалния бизнес!
Интервюто взеха:
Снежана Гърдева ,
Теодора Йорданова,
XI „a”

Пространство...
Парче хартия нека съм омастили ме и ме изхвърли.
Нишка от твоята дреха съм разнищи ме и ме откъсни.
Нека бъда дори ценно бижу поноси ме и ме изгуби.
Не съм материя или предмет,
а пространство...
не усещаш ли ... аз живея в теб!
Сърцето ти тупти, тупти в едната страна аз, в другата - ти.
Дишаш дълбоко-дълбоко и
даваш глътка живот и на мен.
Не, мили, аз не съм въплъщение на злото,
нито лош демон, живеещ в теб.
Сълза бистра съм в очите ти
и кръвта от рана люта прокървила.
Аз съм тази, която чуваш
да пее нощем тихо в ума ти.
Аз съм тази, чиито портрети
сънуваш и рисуваш ме с устни.
Аз съм вътре в теб! Жив въглен
и вечен спомен съм и знам, че
макар и да гориш, ти искаш с мен
живота си да споделиш.		

Памела БОРИСОВА, X „А”

Спорт
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Ние, левскарите, и те,
цесекарите.
„Левски”
е стар софийски отбор,
създаден преди Първата
световна война. Наричан
е „отборът на народа”.
ЦСКА е създаден след
Втората световна война
по съветски модел, като
клуб на българската армия. В началото, както
разказват по-възрастните, враждата била идеологическа, но днес в
двете агитки има хора
както с леви, така и
с десни убеждения.
Ние, левскарите, никога не сме си позволявали
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Ние и те

90 минути на трибуните
да оплюваме противниковия отбор, а именно
- вечния враг. А те, цесекарите, не само че оплюват цял мач, ами използват изрази като „к*р за
Левски”. Така не обиждат нас, така обиждат
цяла България и всеки
българин, като оплюват
името на Апостола. Ние,
левскарите, сме имали
таланти като Гунди, Котков, Сираков и Боримиров, а те не са имали нито
един талантлив от школата. Опитват се да убеждават хората, че Бербатов е

тяхно момче, а бързо забравиха как оплюха и разреваха него и майка му на
Армията, след като беше
изтървал срещу Левски.
Нашето име е светиня, а
тяхното е бивш спортен
клуб на стотици грандове като Аякс, Барселона,
Марсилия, Рейнджърс,
Оксер и др. А те отпаднаха от смешни отбори
като Торпедо и ред други. Интересен факт е, че
през 1968г., когато Левски побеждава ЦСКА
със 7:2, по националното
радио съобщават, че отборът на народа е побе-
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дил отбора на властта.
Ние, левскарите, си измисляме песните сами,
а тези на колегите от
Армията винаги се крадат от сръбски агитки.
Единственото
общо
между нас и тях е, че
и в двата клуба се привличат чужди футболисти, а не се разчита на
наши момчета. Надявам
се един ден тази война
между нас и тях да приключи и да се обединим
и гордо да кажем, че преди всичко сме българи!
ПавелТОДОРОВ, ХI"A"

Живот на две гуми
Теодор Буюклиев от ХIа бра участници от цяла Бъл- рен. Участниците бяха
клас е състезател по планин- гария, дошли да се изправят разделени на три възско колоездене. На органи- пред

предизвикателството растови групи: деца,

зираното състезание от клуб – 22-километрово трасе от юноши и възрастни.
“Горгона” гр.Велико Търно- с.Мийковци до хижа Чумерна Най-добрите в спусво и туристическо дружество и обратно. След финала на из- кането финишираха за
Чумерна, той зае почетното морителното изкачване бяха по-малко от 20 минунаграждаването на победите-

второ място. Събитието бе организирани игри и забавле- ти. Теодор споделя, че

проведено по случай празни- ния за гостите на празника – много се е насладил на тра- лите. При юношите на първо
ка на Еленския балкан и съ- дискотека под звездите.

сето. „Буквално реки от кал място бе Борис Димитров.

На сутринта започна под- и вода направиха спускането На две секудни след него заготовка за състезанието по наистина вълнуващо и инте- върши Теодор Буюклиев, а
спускане. Участниците пре- ресно. Денивелацията от 200 на трето място застана Геородоляха тежкото трасе, съ- метра за километър в начало- ги Ралевски. Победителите
държащо кал, вода и камъни. то на трасето го правеше мно- си тръгнаха от с. Мийковци с
Преминаването през него го трудно за преодоляване.”
се извърши със специални

След

финиширането

много награди, хубави усеща-

на ния и спомени.

велосипеди за пресечен те- всички участници започна Светослава ИВАНОВА,ХІ А

Забава
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Модните тенденции
есен-зима 2010
Като за начало започваме
с есенно-зимната мода направо от световния подиум. Тази година като връхна
дреха ще бъде модерно така
нареченото
мексиканско
пончо, което може да бъде
както многоцветно, така и
семпло, в един цвят. Актуални връхни дрехи ще бъдат и по-плътните, и топли
туники. Тази есен са модерни туники с така наречения
„прилеп” ръкав. Дизайнерите в Милано, както и нашите
родни, показаха моделите
си, облечени в прилепнали
черни рокли и туники, в които доминира полото.
Модерно и интересно през
сезона ще бъде всяко яке
или палто да има ресни.
Ресните доминират навсякъде - при чантите, ботушите, шаловете, полите, и дори
блузите. Относно ботушите,
ботите и чизмите за есеннозимния сезон, ще поясним
точно сега. Ще започнем с
дългите ботуши под коляното, които ще са модерни,
но само и единствено, ако
бъдат на ултра- тънък ток.
За да бъдат още по-удобни,
към самия ботуш е изработена платформа в предната

част, за да може дамите да
бъдат по-стабилни, въпреки височината на тока. Ако
все пак предпочитате сигурност и комфорт за вашите
крака, ботушите с платформа или скосен ток са добър
вариант.
Дългите ботуши над коляното, или така наречените
чизми, са актуални ниски,
но иначе украсени с много
и различни орнаменти, като
например връзки в задната част или ресни. А в областта на коляното, където
е самата мека част, може
да има и друга атрактивна
украса. 3/4 обувки, които
описваме като полу-боти и
полу-ботуш, са актуални с
кабзи, каишки или катарами по цялата дължина. И
така, мили дами, ако искате да бъдете актуални тази
година, заложете на семплото, изчистеното. Или напълно противоположното, а
именно - шарено, натруфено и малко скандално.
Не всеки може да бъде модерен и актуален по последна мода, но всеки може да
притежава стил.
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Природозащитнички

С очите на детe
Пролетта е толкова
нежна и красива.
Гледах я с очите
На малко дете.
Всичко цъфтеше
и напъпваше.
Видях пролетта,
детето в мен ме
запозна с красавицата.
Христиана
КУШЕВА, IХ "A"

- Иванчо, по какво
учиш?
- По история.
- И за какво се разказва в урока?
- Ами за Наполеон
- как е живял, как
е умрял…
- И как е умрял?
- Ами на Света
Елена.
- Абе, какви са тия
гадости дето ви
учат в училище?
:D:D:D

Рудина Гърдева, XI "а"

Търновските царици и воини

От ученическо съчинение:
"Червената шапчица минала през
гората, където имало едни особени
гъби, а после не могла да различи
баба си от вълка."
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Най-доволни от първия учебен ден
не били търговците на цветя, а
кръчметата до училищата.
("Черната перла") :D
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си от вълка."
От ученическо съчинение:"Червената шапчица минала през гората, където имало едни особени гъби, а после не могла да различи баба
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"Прибираме учебниците! Вадим двоен
лист!" - най-страшните думи
през детството. :D
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Цигарите поскъпват ...
Сега учениците искат повече
пари за закуски.
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