Април 2012

Разказ —стр.
3

Музикален
лексикон—
стр. 4

Есе—стр. 5

IT новости—
стр. 6

Краят на
света 2012—
стр. 7-9

Поп идоли на
ХХ век—стр.
10

Забавни
страници—
стр. 11 и 12

За по-добър климат в училище
В началото на
учебната
2011/12
година
стартира
Национален конкурс
на тема „За по-добър
климат в училище”.
В училището
минава голяма част от
нашия ден и за всички
нас е важно да се
чувстваме добре, да
учим в приятна и
приветлива среда.
Д о б р а т а
атмосфера
са
п р и я т е л с к и т е
отношения
със
съучениците,
без
напрежение, караници
и гняв. За да няма
намръщени и обидени,
не трябва да се
изричат думи, от които
да се почувстваш
унизен.
Д о б р и я т
климат е уют и чисти

стаи. Едва ли се
чу вс т ва м е
добре,
когато настъпваме
хартии,
боклуци,
отпадъци.
Поискахме
мнението на ученици и
учители
да
ни
подскажат как да
направим по-приятно
съвместното общуване
и пребиваване тук, в
Гимназията. Дадоха се
много идеи, които
после бяха обсъдени и
представени
на
училищната общност.
Всеки, който иска,
може да ги прочете в
сайта на ГПЧЕ.
„Промяната
започва от нас”, беше
казал някой. Ако
поискаме и решим да
променим
нещо,
трябва да се включим
в някои от дейностите,

а защо не и да
предложим
нови.
Важното е да не
оставаме безучастни,
защото тогава нищо
няма да се случи.
За да може
отношенията между
учители и ученици да
се основават
на
уважение и съчувствие.
З а
д а
преодоляваме
конфликтни ситуации,
да предотвратим или
намалим проявите на
агресия.
Имаме
нужда
от
съдействие
и
сътрудничество! На еm a i l
po m o gni_gpche@abv.bg
можете да изпращате
съобщения,
да
информирате за нещо,
което ви притеснява
или пречи на работата
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?Какво се случва в училище ?
Артстудио Рисунек
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Съперници в играта – приятели в училище
Спортът
предоставя
възможността
млади
хора от различни групи
или култури, споделящи
различни интереси, да
се съберат на едно
място, да се обединят
около една идея. Тук, в
ГПЧЕ, на учениците от
8.б клас им хрумна
да
организират
спортен турнир по
волейбол, за да се
опознаят,
да
се
сприятелят, а защо
не и да премерят
спортни сили. На 5. и
19. април се играха
срещи по волейбол
между учениците от
8. клас. Всеки клас
сформира свой отбор

и така се срещнаха 8.д с
8.в, 8.а с 8.б. На 5. април
като
най-добър
се
представи отборът на 8а
клас, а на 19. април се
игра финалната среща
между
8.а
и
8.г.
Победители в турнира или
иначе да го кажем, като
най-добри играчи по

волейбол
сред
осмокласниците,
се
отличи отборът на 8.г
клас.
Браво на момчетата!
Желаем
им
още
спортни, а и не само
спортни успехи!
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Обмен на светове
Подобно на зноен
пламък сред обятията
на бездейното стъкло,
усмивката ми лениво
отслабна,
сниши се миг
преди да
рухне, сетне
хлътна
съвсем. Все
тъй вяло
стисках
пъстрото
листо,
чиято
красна
осанка бе
посърнала в
нехайна
гримаса.
Душата на
моя
невръстен
лист се бе
понесла
надалеч едва
преди миг, в шепите ми
остана единствен
крехкият труп на
някогашната дивна
шума.
Ропот. Подир него два.
Погледът ми зорко
стрелна звънливата
диря, преброди
пустите горски
предели, изсвистя край
скосеното дере и нейде
сред шубрака съзря
ефирната феерия пух.
Заек. Напет и чаровен,
чийто плах бяг
сподирих. Вехтият
листак дръзко хрущеше
след всеки мой
стремглав прелом, а
дървесните клонаци
лукаво деряха лицето
ми. Със сетни сили
застигнах едър дънер,
сред чиито крупни

коренища съзрях незнайна
яма. Вгледах се отвъд с
очи, пламнали в жарка
възбуда и куриозен унес.

Утринната роса бе
напоила пръстта и тя
мигом поддаде въз
тежестта ми.
Пропадах. Дълбоко всред
гъстата тъма, пропадах.
Излишно протягах ръце в
милостив зов, печалните
писъци бяха непотребни.
‘Накъде?’ – боязлива
загадка, чийто ответ бе
сурово потушен из
диплите на тревожния
ми вой.
Мимолетен лъч светлина
процеди мрака, последва
втора искра, сетне лумна
трета. Около ми
блуждаеха безброй
рутинни вещи – в
лаконично мигновение
пианен клавиш срещна
пръста ми, задири ме
жлъчен тон, кокетен
повик, чиято грация и

дивна прелест тласна
смутеното ми сърце към
бурен трепет.
След неколцина секунди се
строполих върху
чудата снажна гъба,
чийто нюанс на
забулилата я плът
напомняше знойна
теменуга, а
набъбналото
стъбълце с неуловима
грация искреше досущ
сапфир. Изправих се
едва - сурово усилие бе
да балансирам,
пристъпих крачка,
пристъпих две.
Напевът на щуреца бе
фина, бледо доловима
ария, ала като че ли
беше всичко, което
долавях насред
необузданата шир.
- Кой път да поема?
Искам да си ида у
дома..
- Значи, щом си крояла
бягство изпърво, все едно си
била тук, когато те е
нямало. – Шишкав, смея да
твърдя, ангорски котарак
внезапно се бе озовал зад
гърба ми, а
проницателният му тон ме
бе накарал да потръпна
цяла. Небивалата му осанка
мигновено ме отърси от
тягостните доводи и
тозчас прикова обзора ми
въз себе си : либералните
му, лукави очи наподобяваха
досущ тюркоазена
месечина, окъпана в мъждив
цигарен дим. Палавата му
усмивка, широко
разтеглена по овалното му
лице, разкриваше низ от
бляскави зъби, а козината,
тъй дълга и ефирна, поприлягаше на паяжинна
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Музикален лексикон
Име: Пънк
Роден: някъде около 1974 и 1976
Място на раждане: САЩ и
Великобритания
Родители: The Ramones, Sex Pistols, The Clash
Религия: DIY-Do It Yourself, Анархия
Каква музика харесвам: Бърза, весела,
често с политически текстове
Любими групи: Dead Kennedys, The Clash, Bad Religion, Ramones, Operation
Ivy, Black Flag, Minor Threat , Streetlight Manifesto, Bad Brains, Sex Pistols,
NOFX, Gorilla Biscuit, Rise Against, Blondie, Die Toten Hosen, Crass, , Buzzcocks,
Pennywise, Free Fly, The Position, Millencolin, The Stranglers, Cockney Rejects,
Dead boys
Български групи: Аборт, Битов Терор, Кокоша глава, Контрол, Милена, Нови
цветя, Ревю, ТВУ, Хиподил, Холера, Чувал чувал, Цироза, Ремонт, Спънка,
Второто национално нищо, Момчета с кубинки, Конфронт, Игнор, Таран, Аве
Мария, Без Изход, Blank Generation, Alcoholical Skills, FAYD, Бензин,
Регионална Психоза, МПС
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Човекът. Природата.
Когато бях малка, с родителите ми ходехме в едно
откъснато от света планинско селце. Там сякаш
времето бе спряло. Гледката беше великолепна.
Дърветата бяха обрасли с мъх, а сутрин пойните
птички огласяха гората с песните си. Можехме да
видим катеричките, които скачаха от дърво на
дърво. Наскоро отново отидохме там. И какво да
видим? Построени бяха два големи хотела и още
един се строеше. Навсякъде имаше хора и всеки си
хвърляше боклуците, където му падне. Нямаше го
вече спокойствието. Нямаше я невероятната
гледка. Сега тя бе
засенчена от голям
хотел. Сутрин, вместо
песента на птичките,
се чуваше шумът на
автомобилите. Всичко
това ме накара да
осъзная,
че
в
стремежа си да се
цивилизова, човекът
променя природата.
Той я унищожава. А по
този начин погубва и
себе си, защото той е част от нея.Живеем в епохата
на новите технологии. Създаваме бързи коли,
мощни компютри и съвсем забравяме за майката
земя. И не виждаме предупрежденията, които тя ни
отправя.Всички помним трагедията в Хаити. Мощно
заметресение с магнитуд 7 разтърси страната.
Повече от 100 хиляди души загинаха и стотици
останаха без покрив.
През 2004 година разрушителни вълни цунами
заляха Южна и Югоизточна Азия. Загиналите са
повече от 300 хиляди души.
И това не е всичко. Има още толкова случаи, в
които природата си отмъщава за това, което сме й
сторили. Но никой от нас не си дава сметка.
Продължаваме да разрушаваме всичко около себе
си. И наистина ли не осъзнаваме какво правим?
В пътеписа си "До Чикаго и назад" Алеко
Константинов е учуден от техническите постижения,
от блясъка и великолепието на Новия свят. Но на
каква цена хората са постигнали това? Писателят е
стъписан
от
"желязната
студенина"
на
американците, "тези загрижени физиономии, онези
неми уста, лишени вече от способността да
изразяват усмивка". Алеко осмисля цената на
прогреса - унищожената природа, безчувствените
хора, забравили да се усмихват. Нужно ли е да

забравяме човешкото у себе си и да унищожаваме
природата? За какво всъщност се борим?
Още от древни времена е заложено у нас да
погубваме майката природа. В Библията се казва,
че Бог забранил на Адам и Ева да откъснат
ябълката, а те направили точно обратното. И
тогава Бог ги изгонил от Рая. В наши дни ние
правим същото. Но не само късаме ябълки. Това
вече не ни е достатъчно. Сега унищожаваме цели
гори с дървета. Преди 8 хиляди години 70 % от
Европа е била покрита с дървета. Сега 68 % от тях
са
изчезнали.
Америка е загубила
от 30 до 90 % от
прериите си. А в
наши дни Амазония
е запазила едва 58
% от горите си. На
12 ноември 2002
година близо до
северозападното
крайбрежие
на
Испания
танкер
излива 25 хиляди
тона нефт, като с това унищожава стотици морски
видове.
Има една известна поговорка: "Не знаеш какво
имаш, докато не го загубиш". Колкото и да е тъжно,
наистина е така. Хората не разбират, че не може
само да вземаш. Трябва и да даваш нещо в
замяна. Но дали природата ще си вземе всичко,
което й отнемаме, или ще се примири, защото с
нейното унищожение идва и нашият край? На този
въпрос няма отговор, защото все още може би
имаме нищожен шанс да променим ставащото. Но
за да се случи това, първо трябва да спрем да
бъдем безразлични и да се вгледаме в
заобикалящия ни свят. Трябва да спрем да мислим
само за себе си, защото вече става въпрос не само
за един човек, а за всички нас. Едва тогава ще
можем да променим нещо. И след всички черни
прогнози, предричащи края на света, ние сами
трябва да решим дали има светлина в края на
тунела, или всичко вече е потънало в мрак.

Виктория Василковска от IXд клас
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Call of Duty: Modern Warfare 3
През ноември 2011 г. излезе новата Call
of Duty: Modern Warfare. Тя разби всички
възможни класации и рекорди, като
приходите са над $800 милиона. Activision
съобщиха, че играта се е продала в 9.3
милиона
копия
само
за
първото
денонощие !!!
За сравнение може да се каже, че един
от най – касовите филми напоследък в
първият си ден е направил “само” 169
милиона долара в световен мащаб ( Harry
Potter and the Deathly Hallows: Part 2 ).
Най-много копия са продадени за Xbox
360 – 54% а за PS3 са продадени 42%...
Играта е разработена от Infinity Ward и
Reven Software. Началото представя войник
на име Frost, който е член на елитния Delta
Team. Той и партньорът му Sandman са
поразени в хеликоптер от RPG снаряд.
Машината катастрофира, но двама от
войниците оцеляват в Ню Йорк. Играта е с
по-голям мащаб в сравнение с предишните
версии, действието се развива в Манхатън,
Лондон, цяла Европа, части от Африка,
Русия, и дори по склоновете на Хималаите.

Това е конфликт, който наистина обхваща
целия свят.
Основното оръжие, което бихте могли да
използвате, е вид автоматична пушка, която е
смесица от познатите ни Red Dot Sight и ACOG.
Другото оръжие е кръстоска между граната и
Rocket Launcher и практически резултатът е, че
може да хвърляте гранатите като се целите
през визьора за много по–голяма прецизност.
Третото ново оръжие, което играта показа, е 9–
Bang граната, която прилича на обикновената
Flashbang, но гърми по няколко пъти и има
много по-зрелищен ефект.
Очаква се скоро играта да се разработи за
Nintendo Wii и ако това стане, вероятно ще
превземе върховете на безброй класации за

Новият
PS Vita е официалното име на новата портативна конзола.
Play Station Vita® бе представен края на 2011г. от Sony Computer Entertaiment Inc. (SCE) Той ще е
с препоръчителна цена от €249 за Wireless модела и €299 за Wireless/3G модела.
“Vita”, което на латински означава “живот”, бе избрано като най–подходящо име за
новата революционна комбинация от портативен гейминг и социално свързване. С това SCE
цели да преобрази ежедневието на потребителя в истинско забавление с напълно нови
възможности за игра.
PS Vita има невероятен 5” multi-touch OLED дисплей и уникален multi-touch пад на
обратната страна. С помощта на предния сензорен екран и задния touch-пад, PS Vita предлага
усещане за гейминг, каквото не сте срещали никога досега. Позволява на потребителите да
контактуват с играта с виртуални триизмерни движения на пръстите, изразяващи се в допир,
хващане, следене, бутане, дърпане и т.н.
Новото в PS Vita е и това, че има два аналогови стика, които позволяват широка гама от
избор от игрови жанрове като шутъри, екшъни и игри с битки.
Продължава на стр. 11
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Краят на света според маите, Polar Shift , пророчеството Орион и други
теории

Календарът на маите: В
древния
календар
на
маите се посочва, че краят
на света ще бъде на 21
д е ке м в р и
2 01 2
г.
Цивилизацията на маите,
живели
в
Централна
Америка, процъфтявала от
6 до 9 в. Те били обсебени
от времето и воденето на
календар.
Той
бил
невероятно
точен
и
показвал
циклите
на
луната,
слънцето
и
планетите.
Предсказвал
лунните
и
слънчевите
затъмнения за хиляди
години напред в бъдещето.
Този
точен
календар
мистериозно приключва на
21 декември 2012 г.
В календара е описано, че
на 21 декември 2012 г.
слънцето ще се издигне до
центъра на Млечния път,
посочен като черна дупка.
През
последните
пет
години,
астрономите
открили,
че
в
действителност съществува
огромна черна дупка в

центъра
на
н а ш а т а
галактика.
Съвременните
астрономи,
както и маите,
твърдят, че на
21
декември
2012
г.
положението на
земята ще се
изравни
със
Слънцето
и
центъра на нашата галактика
Млечния път. Това галатическо
събитие става веднъж на всеки
25800 години. Никой не знае
какъв ще бъде ефектът от това
изравняване
за
нашата
планета, но маите вярвали, че
ще се случи нещо ужасно.

вулканични изригвания и други
природни бедствия. Част от
авторите на теорията твърдят,
че това ще стане през 2012 г.
Дори в книгата “Пророчеството
Орион" се твърди, че земното
магнитно поле ще се обърне,
което допълнително подкрепя
теорията за полярната смяна
(Polar Shift Theory). НАСА
предрича, че през 2012 г., когато
Слънцето достигне края на 11-ия
лунен цикъл, ще се обърнат
неговите магнитни полюси,
което може допълнително да
засили
въздействието
на
магнитното поле на земята
като вредни частици попаднат
върху нея.
Продължава на стр. 9

Polar Shift Theory: Има теория,
която е поразително подобна
на прогнозираното от маите
изравняване. Явлението се
нарича
"полярна
смяна".
Цялата мантия на Земята ще се
промени за дни или часове по
време на това събитие и ще
промени
положението
на
северния и южния полюс,
което
ще
причини
земетресения,
цунами,
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От стр. 3
- Аз.. доходих тук съвсем неволно. – благо рекох, ала сърцето ми препускаше
лудо.
- Понякога различните пътища водят към едно и също място.
- Що за създание точно си ти? – нима любопитството действително е
добродетел?
Ни отзив, ни възражение – изпари се чудакът. Навя ме благоуханната свещ
- след пламъка вред се носеше само ароматът.
- Чешерският котарак, на твоите услуги. – веществена материализация?
Истина ли бе това? Русите ми къдрици се разпиляха по раменете му досущ
сияйни перли, когато главата ми рутинно проследи пищния вопъл.
- Теоретично погледнато – подех - котките не могат на говорят, полетът
не им е присъщ, дори чудеса не умеят!
- На теория няма разлика между теорията и практиката. Но на практика
има. – изкусните му очи продължиха да шарят тук-таме. – Дома ли
търсиш, дете?
- Навярно.
Котаракът избледня повторно и, прободен от думите ми, изчезна, тъкмо за
да се въплъти обратно след миг, защо не и два.
- Не е ли именно времето най-същественият дар?
Величав, изящен медальон кичеше Чешерския котарак при поредната му
поява, а при следната драгоценният накит лежеше в нозете ми.
- Извини ме!?- бавно се наведох, за да
повдигна дареното одеве украшение, след
което грижливо го притиснах към себе
си, изследвайки старинната вещ за
неволна повреда или дефект. Архаичното
колие наподобяваше драгоценно бижу със
значителна сантиментална стойност часовников механизъм със ситни колелца,
които чевръсто се въртяха безспир в
необуздан ритмичен танц.
- Времевъртът, драга моя, би те отвел
навсякъде. Необходимо е единствено да
проследиш траекторията на колелата и
ще стигнеш у дома, уверявам те. Върви,
дете, време е, скоро ще се срещнем
отново. – каза хрисимо, сетне рече – Ако
ти не бе дошла при мен, аз щях да дойда
при теб.
- Защо?
- Поради самата причина. – отвърна
Чешерският котарак, подир туй се сля
изцяло с явилата се пепелява мъгла,
дордето само очите му не останаха
взряни в моите.
А колелата свистяха ли, свистяха.
Надежда Димитрова от IX Д клас
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Продължава от стр. 7

Планетата Ерис (Nibiru или
планетата Х) и Глобалното
затопляне:
Тази
т ео р ия
предполага,
че
истинската
причина
за
климатичните
промени, вулканична дейност,
както
и
засилването
на
сеизмичната
активност,
е
приближаването на планетата
Ерис (планета джудже) до нашата
слънчева система през 3600
година, което ще доведе до
топене на ледниците. Тази
планета Ерис, или така наречената
"Nibiru"
беше
първата,
наблюдавана на 21 октомври 2003
г. с 1,22 метровия телескоп от
обсерватория
в
планината
Паломар (Palomar) в Калифорния.
В теорията се твърди, че "Nibiru" е
преминала между Марс и Юпитер
преди около 7200 години и найвероятно е задействала природни
к а т а к л и з м и
и
наводнения. Предполага се, че
планетата ще бъде близо до
Земята между 2010 и 2012 г.,
което може да предизвика масово
топене
на
ледниците,
причинявайки огромни приливни
вълни и в крайна сметка,
връщането на наводненията от
времето на Ной.

Библията и пророчествата на
Нострадамус: Според текстове
в Библията метеор,
астероид или комета
скоро ще се сблъскат със
З е м я т а .
Знаем, че пророчествата
на
Нострадамус
предсказват издигането
във властта на мнозина
световни
лидери
и
значими
събития
в
миналото. Той точно
предсказа
атентата
срещу
Световния
търговски център през
2001 г. Дори и в книгата на
Нострадамус се говори за
серия от природни бедствия,
причинени от нещо като
"комета" и изучаването на
тези предсказания води до
извода, че той може да има
предвид възможността за
възникването
на
"Трета
световна
война",
където
ядрените оръжия могат да
предизвикат
масови
разрушения навсякъде. Дори
високотехнологичните
оракули
("Уеб
Ботове")
предвиждат за край на света
деня 21 декември 2012 г. Дали
това е само съвпадение или
безсмислени
модели
на
случайни
събития?

Вярвате
ли
в
това?
Има стотици предсказания от
миналото за "края на света",
които не са се сбъднали досега.
Значи ли, че това е просто
поредния
опит
да
се
популяризират
различни
теории, свързани с деня на
страшния съд - 21 декември
2012 г.? Много хора наистина
искат да научат повече за това.
Факт е, че календарът на маите
приключва на 21 декември
2012 г., но е добре да отчетем и
факта, че датата за началото на
цивилизацията на маите е 3113
пр. Хр. и един пълен цикъл на
календара на им ще бъде 5125
г., т. е. 21 декември 2012 г.,
което обяснява защо за маите
всичко приключва на 21
декември 2012 г. Дали така
упорито предсказваният край
на света, който трябва да се
случи съвсем скоро - през 2012
г, не е всъщност драстичен
преход на човечеството към
нов светоглед? Дали тази смяна
на светогледа ще започне да се
случва след 2012 г.?
Николай Василев XIe
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Поп идоли на ХХ век:
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Новия
От стр. 6:

Позволявайки безжично 3G
свързване, PS Vita ще даде
неограничени възможности на
потребителите си да се срещат,
откриват, обменят и играят заедно с
приятелите си, независимо в коя
част на света са!
Християн Ивайлов 8д

Fun, fun, fun
Гимнастика за ума

Малко мъдрост
# Класика е това, което на всеки му се иска
да е прочел, но никой няма желание да чете.
# Можеш да бъдеш вечно млад, ако живееш
порядъчно, ядеш бавно, работиш умерено,
спиш достатъчно и… криеш възрастта си.
# Най-лесното нещо на света е да откажеш
пушенето. Аз самият съм го правил хиляди
пъти.
# Не искам да си развалям отношенията
нито с рая, нито с ада. Имам приятели и на
двете места.
# По-добре дръжте устата си затворена и
оставете хората да ви смятат за глупави,
отколкото да я отворите и да разсеете всички
съмнения…
# Разликата между почти правилната дума и
правилната дума е важно нещо — то е като
разликата между светулката и светкавицата.
# Шумът нищо не доказва. Кокошката,
снесла яйце, понякога кудкудяка толкова
силно, като че ли е снесла малка планета.
МАРК ТВЕН

Продължава на 12 стр.

- Училището
гори !
- Какво ще правим !?!?
- Нoси дърва, нoси дърва...
Учител: Какво прави през
ваканцията?
Ученик: Нищо, което да
става за писане на
съчинение...

Ученик чете на глас и госпожата
казва: Чети наум!
- Ще изгоня всички и ще
След малко госпожата диктува
работя с останалите.
въпроси за домашна работа, а
ученикът не пише. Госпожата:
В българската възрожденска
къща е имало три вида
стаи - големи, малки и
двор.

Учител: Къде да те
пусна? На Луната за
шишарки !?
Ученик: Неее, на
Юпитер за гъби !
Ученик: Госпожо, учих,
ама забравих урока.
Ако не ми вярвате
изпитайте ме и ще
видите, че наистина
съм забравил урока!
-Ученик: Не го разбрах!
-Учител: Да си слушал!
-Ученик: Пфф.. аре
бягай вее !
-Учител: Молляяя? ..
-Ученик: Да сте
слушали!
Учител: Не успях да
проверя тестовете...
Ученик: Eee... живот и
здраве – догодина.

- Ти, ти и топката, и
тримата при директора.

- Защо не пишеш ?
Ученикът: Госпожо , аз пиша,
Учител: Събрал хан Кубрат ама наум !
синовете си и им казал:
- Тука щях да ви покажа един Учителка: Мария, с какво
номер с пръчки, ама Деян взаимодействат алкохолите найНеделчев ги отмъкна . добре?
Maрия: С мезе !
Учител: Та икебаната е
съставена от клонки и цветя. Хан Крум със задните си части
У ч е н и к : О т и к е б а н а запушил Върбишкия проход, а с
дървесата ги боли !
предните изненадал Никифор
отзад.

- Последните два чина
да излизат моментално,
утре да си доведат и
родителите!
- Защо си нарисувал
такъв неравен квадрат
бе? Да не си далтонист?
Когато човек се задави,
може да умре много
сериозно.
Той бил бедна душица имал само едни гащи
на гърба си.
- Ако ти ударя един
шамар, ще започнеш
д а
т р е п т и ш
хармонично...
- За тема №1 няма да
говорим нищо, само ще
кажем някои неща…
Върху смъртността влияе
продължителността на
живота, тоест смъртността е
следствие от живота и
неговата продължителност!
- Това съчинение е написано
с левия крак, и то с мазола!
Христина от IX д и Вероника от XI е

