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Отбелязахме 24ти май, празникът на славянската писменост,
на българската просвета и култура
... Че и ний сме
дали нещо на
светът,
и на вси славяне
книги да четат.

Иван Вазов
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Училището ни участва в национален форум
На 6-ти май в
София
се
проведе
Национална
симулативна
игра
Модел ООН,
във
връзка с кризисната
ситуация в Либия. От
ГПЧЕ
като
представители
на
училищния клуб ООН,
участваха Десислава
Хинчева от 11 ‘в’ клас
и Кристиана Пенчева
от 10 ‘е’ клас с
ръководител
г-жа
Десислава
Капитанова.
Симулативната игра
се
проведе
във
Факултета
по
журналистика
на
Софийския
университет.
Събитието
представляваше
пресъздаване
на
заседание на Съвета за
сигурност на ООН.
Страните членки на
СС
представиха
позициите
си
по
проблема в Либия и
обсъдиха варианти за
нова резолюция.

през
месец
май
председател на Съвета
за сигурност на ООН е
именно
Франция.
Освен
ученици
в
симулативната игра
взеха
участие
и
студенти
от
Софийския
университет,
които
бяха разпределени в
отделните отбори държави и помагаха на
учениците.
Голямо
удоволствие за нас
беше това, че към
отбора на Франция се
присъедини
Зузана,
студентка
в
Софийския
университет,
която
зае и ролята на
председател
на
заседанието. Като поопитна от нас и
изключително
лъчезарна
и
позитивна,
тя
допринесе за доброто
представяне
на
Франция.

Гост на играта
беше г-н Соломон Паси,
който в качеството си
Нашето
на
министър
на
училище
външните работи на
представляваше
България
е
Франция. Тази година председателствал два

пъти
Съвета
за
сигурност на ООН.
Разговорът с г-н Паси
беше много интересен
и
полезен
за
участниците, даде им
възможност
да
се
запознаят по-отблизо
с някои моменти в
световната политика.
Разбира
се,
освен участието ни в
играта за нас беше
чест да присъстваме
на посрешането на
Бан Ки Мун, генерален
секретар на ООН, в
Аула
Магна
на
Софийския
университет
„Климент Охридски” и
да
чуем
неговата
лекция на тема: „
Светът: следващите
20 години” . Бан Ки Мун
запозна присъстващите
с
позициите
и
ангажиментите
на
световната
организация, свързани
с постигане целите на
хилядолетието,
опазването на нашата
планета и световния
мир.
Високопоставеният
гост отговори и на
въпросите
на

СТРАНИЦА 2

ЮНИ 2011

От стр. 1
Нашите представители на форума на
ООН в София: Десислава Хинчева,
Кристияна Пенчева и г-жа Десислава
Капитанова

Срещу насилието
След участието през месец ноември на ученици от ГПЧЕ в организирана кръгла маса с млади хора от град
Шумен на тема „Агресията и насилието” нашата гимназия се включи в международния проект „Аз не се
страхувам”.
Феноменът „насилие в училище” е голямо предизвикателство, с което всички образователни системи в
Европа се ангажират. В този контекст Европейската комисия финансира проекта „Не се страхувам” в рамките
на програма Обучение през целия живот. ГПЧЕ е едно от българските училища, които ще бъдат част от
международното проучване, целящо да установи състоянието на проблема и възможностите за стратегическо
справяне с насилието и нетърпимостта в училище.
Няма съмнение, че в началото на еволюцията на човека голяма част от агресивното поведение е
улеснявала приспособяването му. Но днес, когато се огледаме наоколо и видим свят изпълнен с конфликти,
ненавист, недоверие между хората можем с основание да се съмняваме в ролята на агресията за оцеляването.
Лорън Айсли: „Днес са ни потребни хора, които са по-добросърдечни и по-толерантни от онези, които
заради нас се пребориха с леда, тигъра и мечката.”
Колко от нас могат да кажат открито „Не се страхувам, не изпитвам боязън и тревога, ти за мен не си
заплаха... Мога да се изправя срещу теб – лице в лице и да ти се опълча...”. Да не отвръщаме на насилника с
насилие, нека не разрушаваме. Човекът може и трябва да съгражда.

Интервю с Живко Жеков, учител по физическо възпитание и един от доайените на
Езиковата гимназия
Г-н Жеков, откога работите в гимназията?
- Още когато не беше езикова гимназия. Първо беше гимназия с разширено изучаване на чужди езици. От 1989
година работя тук, след демокрацията. Повече от 20 години.
Къде сте учили и кой ви беше любимият предмет?
- Учил съм в тази гимназия, тогава това беше втора смесена политехническа гимназия от I до XI клас. Физическо
възпитание и история ми бяха любимите предмети.
Какво мислите за учениците в гимназията?
- Всички от тях имат амбиции за отлична оценка, но не ги подкрепят. Физическата им способност е ниска. Прекарват
времето си пред компютъра и телевизора, ядат хамбургери и чипс. При нас не беше така…
С какво бихте се занимавали ако не бяхте учител?
- Аз съм се занимавал със спорт преди. Работил съм към Дружеството за спорт, там се развиваха 40 вида спорт. Бях
административен работник. И сега бих работил там, но дружествата се разпаднаха. Преди държавата даваше
средства за развитието на спорта, сега клубовете са частни и виждате какъв е резултатът.
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Как да учим по-лесно?
Паметта е странно нещо. Можем да запомним безпроблемно всички нови клюки,
но не и столицата на Исландия. Човек е винаги по-склонен да запомня неща,
които са му интересни, отколкото такива, които не са. Затова е важно да намерим
начин да учим.
Но първо да изследваме паметта. Запомнянето е процес на свързване на новото
със старото. Има три вида памет – мигновена,
кратковременна и дълговременна. Можем да
сравним мигновената памет с извор. През нея
преминава голямо количество информация, но за
много кратко време, ако не премине на
следващото ниво – кратковременната памет. В
нея се запазва информация от 5-9 единици, които
могат да са различни (букви, думи или
изречения). Те се задържат в паметта между 20 –
25
секунди.
И
накрая
е
езерото
–
дълговременната памет. В нея неограничен обем
информация може да се запази за неограничен
период, но ние не винаги имаме достъп до нея.
Затова, за да научим научим нещо качествено,
ние трябва да го свържем с вече научената
информация и да я преведем през тези нива. Ще
си позволим да предложим съвети, които могат да
ви помогнат.
Учиш ли термини, реч или реферат и не можеш
да си ги запомниш, не се отказвай! Напечатай ги
на компютъра! След това ги прочети на глас,
докато ги записваш на диктофон. После изслушай записа. Накрая ще ги научиш.
Когато учиш урок, е добра идея да подчертаваш най-важното или това, което не
можеш да запомниш. Плюс – можеш да използваш вече подчертаното при
преговор.
Ако не запомняш числа, опитай това. Сравни всяко число с предмет, например 0 с
огледало, 1 със свещ, 2 с лебед, 3 с белезници, 4 с флагче, 5 с ябълка, 6 с лъжица,
7 с коса за косене, 8 със снежен човек, 9 с ракета за тенис, и после си измисли
история. Например за 101 – свещта се огледа в огледалото и се видя от другата
страна.
Сигурно на всеки му се е случвало нещо да е на върха на езика му, но просто да
не се сеща какво е. Тогава опитай това. Повтори си азбуката на ум. Когато
стигнеш до буквата, с която започва думата, ще се
Продължава на стр. 7
сетиш коя е.
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Тайните на
Бездните на океана все
още са непреодолима
загадка за човечеството.
Дълго време океанолозите
възприемаха като
абсолютна лудост идеята за
съществуване на живот в
зоните на непроницаем
мрак, чудовищно налягане
и ниски температури с
дълбочина повече от 6000
м , известни като “адските
дълбини”. Но резултатите
от проучванията на
френски учени край
бреговете на Япония
доказаха, че на 6 км под
морското равнище,
налягане от 600 кг/кв.см. и
близка до нулата
температура, край
вулканични пукнатини,
съществуват огромни
колонии от живи
организми. През 1994 г.
10,5 тонният японски
батискаф “Кайко” се
спуснал на 11 км дълбочина
и по време на 35 минутният си престой на
океанското дъно засне
морски охлюв, червей и
скарида там, където водите
на Пасифика биха
притиснали човек с теглото
на петдесет реактивни
пътнически самолета.
Наричана “четвъртия
полюс на планетата”, найзагадъчната и недостъпна
зона
на
планетата
Марианската падина, се
простира на дължина 2926
км. и ширина 80 км. в

западния край на Тихия
океан. На разстояние 320 км.
южно
от
остров
Гуам
(Мариански архипелаг), се
намира най-дълбоката точка
в запълнената с вода утроба
на Гея - Предизвикателната
бездна (11 022 м.). Плахите
опити на великите сили в
дълбоководните проучвания
САЩ, Франция и Япония да
разбулят
тайните
на
Падината
неизменно
завършват с фиаско, а
очевидното оттеглянето през
последните
четири
десетилетия, обосновавано с
огромните
разходи
и
екстремалните
условия
засилва подозренията, че
привидно
необитаемата
сърцевина на океана крие
страховити тайни, чието
разкриване
науката
панически
избягва.
В
продължение
на
хилядолетия
срещи
на
мореплаватели
със
страховити морски твари са
подхранвали преданията и
митовете за Левиатан и
Кракен.
Днес
високотехнологични сензори
и
сонарни
прибори
нееднократно
засичат
движението на масивни тела
на огромни дълбочини. Но
въпреки
космическите
технологии, способни да
засекат галактики и квазари,
отдалечени на милиарди
светлиннни
години
от
Земята, все още никой не е
успял да заснеме, улови или
открие
обиталището
на

легендарните
морски
чудовища. Марианската падина
като най-слабо проучения
участък от хидросферата е найсериозният претендент за
предполагаемия им адрес.
Споделяйки
мнението
на
ихтиолозите, според които
около
активните
хидротермални извори на
дъното на Предизвикателната
бездна може би съществуват
колонии
от
оцелели
праисторически видове. След
невероятна среща на ловци на
омари с поне 35-метрова
призрачнобяла риба край Порт
Стивънс (Австралия) през 1918
г. все повече изследователи
подозират, че в Марианската
падина
се
укриват
и
последните
оцелели
представители на гигантската
праисторическа акула Carcharodon megalodon. Смята се,
че това чудовище е изтребило
кронозаврите и тероризирало
обитателите на океана във
времевия диапазон отпреди 20

Вляво: зъб на бяла акула
Вдясно: на мегалодон
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Марианската падина
Мегалодонът е бил
способен да погълне цял
автомобил
или
своя
съвременен конкурент по
жестокост - бялата акула,
чиито размери са три пъти
по-скромни. Неотдавна при
сондаж на тихоокеанското
дъно
океанолозите
откриват
отлично
съхранени и геологически
“пресни” 10-сантиметрови
зъби от челюстта на
мегалодон.
Една
от
находките е на възраст 24
000 години, период, от
който датират рисунките
от пещерата Ласко, а друг
екземпляр е отпреди 11 000
години - времето на
миграция на племена от
Азия в Северна Америка.
Известният със своите
граничещи с ясновидство
научни
прогнози
за
бъдещето
британски
фантаст
Артър
Кларк
предвижда, че през 2011 г. в
бездните
край
Марианските
острови
научен екип най-накрая ще
заснеме дълъг 75 м. Калмар
- “родоначалник” на всички
цефалоподи.
Страховити
срещи с чудовищни видове
в района на Марианската
падина ни напомнят, че все
още сме неканени гости в
демоничния
подводен
бастион на праисторията.
Още
схемата
на
единственото
засега
спускане на хора в сърцето
на
Предизвикателната
бездна
подсказва,
че

изследователите са се бояли
от
враждебно
чуждо
присъствие.
След
продължило близо 5 часа
спускане с “Триест” Пикар и
Уолш престояват на дъното
само 20 минути и се връщат
възможно
най-бързо
на
повърхността. При едно от
спусканията на дълбочина 7
км. в района на Падината по
непонятни
причини
германският
научноизследователски
апарат “Хайфиш” отказал да
изплава.
Хидронавтите
включили инфрачервената
камера и пред ужасените им
погледи
се
изправило
подобно на праисторически
гущер същество, впило в
корпуса чудовищните си
зъби. Екипът бил подготвен
за подобна ситуация и
включил
устройство,
наречено
електрическа
пушка. Поразено от мощния
импулс,
съществото
раззинало своите ужасни
челюсти. Напоследък станаха
известни и сензационните
резултати от потапянето в
Марианската
падина
на
американски
безпилотен
батискаф.
Платформата,
снабдена
с
мощни
прожектори
и
високотехнологични сензори
и камери, се спускала с
помощта
на
стоманени
въжета с дебелина от 20 мм.
Няколко часа след достигане
на дъното както камерите,
така и микрофоните не
регистрирали каквото и да е

интересно
за
науката.
Внезапно на екраните на
телевизионните монитори, в
светлината на прожекторите
започнали да се мяркат
силуетите на странни големи
тела, каквито не би трябвало
да съществуват на такава
огромна дълбочина предвид
страшното налягане от над тон
на квадратен сантиметър.
Когато апаратът бил спешно
изваден на повърхността, било
установено, че част от неговата
конструкция е сгъната, като че
ли под силен натиск. Дали това
не е поредното свидетелство за
риска, който Хомо Сапиенс

За сравнение: човек- голяма
бяла акула - мегалодон
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ПОЕЗИЯ
Демони в мъглата

парче.

На бялото не вярвай,

И сега тъмнината те обви,

демони и в светлината бягат.

ето го пътя сега върви...

Не вярвай, ако те към теб ръка протягат.

няма те вече в коварната мъгла,
но те няма вече и на тази Земя

Върви, бягай, скрий се! Но къде?
Далеч, че да не виждат твоето лице.
Иначе проклятие ужасно ще превземе твоето

Помни!
На бялото не вярвай ти!
Ирена Янева IX в

сърце.
Сатен, нежна белота,
Ала отвъд се крият
същества
В тъмни, огнени блата.

Усещане
Обичай ме с половин сърце,
за да не Те обикна.

Демони черни са там сега,

Прегръщай ме с половин прегръдка,

Вият и ръмжат в тъмната
гора.

за да не усетя.
Лъжи ме с глупави лъжи,
за да Ти повярвам.

Но дали ще оцелееш ти?
Виж, сребърна Луна в небето блести.

Целувай ме с фалшиви целувки,
за да не отвърна.

Дали тя ще те с паси от твоята съдба
Или ще те дари с вечна тъмнина?

Повярвай в мен,
тъй както в себе си.

И ето пак се крие зад бялото перде.
А къде сега ще се спасиш ?
Никъде?

Не стой до мен,
но никога не оставай сам.
Плачи за мен,
Но не със сълзи, а със сърце.

Демоните черни към тебе се спускат
Хващат те здраво и не те пускат.
Сковават сърцето ти в страх
и те дърпат към вечния мрак.
Ръмжат и реват от глад силно те.
Хапят и дращят, разкъсват те парче по

Опитай се да разчупиш моята обвивка
и да ме накараш да усетя любовта,
такава, каквато при теб е тя…
Вероника Тодорова Хе
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Как да учим по-лесно?

Чувал си как учителите се оплакват, че не могат да запомнят всички имена. Е,и на нас не ни е лесно.
Опитай това! По време на разговора повтори няколко пъти името на човека. Например, след като ти се
представи, му кажи „Здрасти, Иване, аз съм...”, и се опитай да повториш името няколко пъти по време на
разговора. Така увеличаваш шансовете си да го запомниш. Ако така не успяваш, се опитай да свържеш
името на човека с нещо. Примерно човекът се казва Мартин. Опитай да се сетиш кой човек на име
Мартин познаваш. Или пък си представи картина, на която свързваш името с притежателя му. Например
– Цветелина. Представи си я с венец от цветя. Така ти правиш връзките, които са ти нужни да запомниш.
Когато трябва да запомниш серия от неща, например списък за пазаруване, се опитай да запомниш само
инициалите. Примерно имаш да купиш яйца, хляб, мляко, ориз и картофи – спомни си само ЯХМОК. Това
е подобно на метода с азбуката и ти служи за подсещане. Трябва ли да запомниш много дълги инициали,
си измисли стихче. За ЯХМОК става „Ягодите хукнаха след мокрия окалян клон”. Това вече трудно се
забравя.
Доказано е, че музиката успокоява и улеснява запомнянето. Класическата музика, като на Бах или на
Хендел, може много да помогне по време на учене. Мозъкът, както и тялото, има нужда от тренировки. Но
за разлика от тялото, те не са физически. За такава тренировка може да се приеме всичко, което изисква
помнене. Защо си мислите, че са ни карали да рецитираме стихчета? Но ако не ви се научава наизуст
„Илиада”, има други начини. Помоли някой да ти напише на лист 20 думи, след като се опиташ за 1
минута да ги научиш, изчакай известно време и напиши на лист тези, за които се сещаш. Или пък, докато
гледаш някоя картинка, се опитай да запомниш колкото се може повече детайли от нея и ги запиши. Има
много начини чрез подобни методи да усъвършенстваш паметта си.
Но нека не забравяме поговорката „Умните хора си записват, а останалите помнят” и при възможност найдобре да се подсигурим със стария лист и химикалка.
Виктория Томова IXг

От стр. 2

Интервю с г-н Жеков

Какво е отнишението на учениците към спорта? Отнасят ли се сериозно към вашия предмет?
- Повечето от тях имат несериозно отношение към учебния предмет. Идват неподготвени за час, без спортно
облекло. Може би всичко това се дължи на оскъдната
материална база, която притежаваме, както и на участието в
95% от часовете на два класа във физкултурния салон.
Как си представяте бъдещето на училището ни след 15
години ?
- Представям си го да има плувен басейн с олимпийски
размери и писта с тревисто игрище за практикуване на футбол.
Мечти…
Какво бихте посъветвали младите хора?
- Физкултурата носи жизненост и трябва да се практикува когато
сте по-млади и здрави, а не когато ви налегнат болежките (Смее
се).
Интервюто взе Айлин Гюнер ХIв
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Даяна Узунова Убиец на души
Кой си ти, че ме гледаш отвратено

Кой си ти, че да разказваш

и шепнеш зад гърба ми лоши думи?

на всички, че се плаша от теб?

Нима не знаеш, че сърцето ми е крехко,

Нима не знаеш, че силният ще си признае,

като пиано с нежни струни?

че го е страх от друг човек!

И всяка лоша дума наранява

Страхувам се на глас, но го казвам ясно

клавишите на нежното пиано,

и нека го чуе всеки по света.

мелодията в душата ми убива,

Страхувам се, че нараняваш музиката тъй прекрасна,

тя смазва крехкото ми тяло.

страхувам се от хора като теб – убийци на душа!

Аз нямам щит, със който да се пазя

Ти няма да убиеш музиката в мен,

и не искам да ранявам с думи,

но дори без броня, аз ще оцелея.

но ще се опитам пак да те накажа

Защото знам, ще дойде този ден,

със музика, родена от сърдечните ми струни.

когато ще откриеш истината в нея!

Бисери на учители и ученици
Г-н: Абе млъкнете бе!!!

закъснението.

Ученик: Ама господине, то не е
хубаво да си говорим на бе.

Г-жа: Кажи си номера.

***
Тест по география.
Задача: Отбележете страните от
Европа на картата.
Ученик пита: Тази карта на кой
континент е?
***
Забележка: Ученикът спи и гледа
през прозореца.
***
Г-жа: Какво има под чина ти?
Ученик: Нищо.
Г-жа: Ами аз ако взема да бръкна
отдолу?
***
Ученик: Съжалявам за

Г-н: Като нямаш химикал пиши на
лист.
***

Ученик: 088...
***
Г-жа: Изключете тези телефони!
След няколко минути...
Г-жа: А, той бил моя.
***
Г-жа: Вие как учихте „Опълченците
на Шипка”?

Г-н: Къде умира хан Аспарух?
Ученик: 10-а страница, горе вдясно.
***
Г-жа: Вашите двойки не ме правят
нито по-хубава, нито по-млада, нито
ми вдигат заплатата. За кеф ги
пиша.
***

Ученичка: Ами аз се записах как го
рецитирам и догато спя го слушах.

Г-н: Каква е целта на Карл
Велики?

Г-жа: Да, има много различни
методи. Ето например тя е спала с
„Опълченците на Шипка”

Ученик: Да е вървежен.

***
Г-н. Всеки път, когато си отворя
устата чувам гласа на някой идиот.
***

***
Вероятно лирическият герой е гей,
тъй като при толкова самодиви
пита: "... кажи ми, сестро де е
Караджата". (Из съчинение)
Събрала Виктория Томова IXг

