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    Когато си ученик, те интересуват 

повече приятелите и съучениците; 

учителите, при които ти е приятно да 

бъдеш в час, или онези, които не мо-

жеш да понасяш и се стараеш да из-

бягваш по всякакъв начин.Особено 

важно е да не те изпитват, когато си 

неподготвен; щактлив си, когато си 

оценен високо, и разбира се, справед-

ливо. Когато си ученик, невинаги се 

замисляш за това, какво е било преди 

теб и какво ще бъде след теб. 

   Но когато напуснеш училището, в 

което си прекарал толкова години (за 

някои са 12, за други-5), се замисляш и 

у теб остава носталгичният спомен, че 

си бил част от един жив органи-

зъм, наречен “моето училище”. 

Училище, създадено в онези вре-

мена на робство, когато българи-

нът е давал мило и драго, за да 

изучи децата си; когато училище-

то и неговите учители не само са 

давали знания, но и отглеждали и 

възпитавали борци за свобода. 

Годината 1849 е много далеч в 

миналото, но и другата, тази в 

бъдещето, когато ще се отвори 

свитъкът с обръщението към бъ-

дещите поколения, зазидан в сте-

ната срещу учителската стая на 

втория етаж, също е много далеч. 

Но ти си тук и сега, в твоето учи-

лище и се опитай да запомниш 

най - хубавите си моменти  от 

училищния живот. Запомни и 

лошото, за да не се повтаря нико-

га в живота ти. 

-Как бихте характеризирали своя 

клас? 

-Това не е краят на едно пътешествие за 

12 а клас, тъй като образованието за тях 

не е цел , а средство да станат по-добри, 

по-умни, по-борбени и по-богати духов-

но.  Знаещият и можещ човек се справя 

с всяко предизвикателство, независимо 

колко трудно е то. А от 12а  очаквам да 

преодолеят най-голямото предизвика-

телство – да създадат по-добър свят за 

всички. Това е клас на победители, но 

не само  защото винаги са на първо мяс-

то по успех във випуска, а и защото са 

победители в състезаниия, олимпиади и 

конкурси. Това е класът, който достойно 

е представил всички свои преподаватели 

спечелвайки награди и отличия,  е защи-

тил престижа на нашето елитно езиково 

училище. За тези пет години всеки един 

от тях се е доказал в една или друга дис-

циплина или със силата и внушителност-

та на своя талант. Имаме спортисти, ху-

дожници, математици, поети, лауреати. 

 Стр.2 Валя Янчева 
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- Бихте ли изброили няколко име-

на? 

-Кристин Бойкова Ботева е участвала 

на национален кръг по английски и 

български език- и то в 12-ти клас, 

както и национален кръг на многое-

зичното състезание. Наша гордост в 

сферата на химията и биологията са 

Кристин Ботева и Калина Найденова. 

Борис Горанов, Мария Колева и Сте-

лиан Божинов получиха специални 

покани от декани на университети 

след отлично взети предварителни 

матури по математика. Публикации в 

училищния литературен сборник 

„Огледало”, както и в училищния 

вестник „Полигло”г и в сборника ” A 

Collection of English Writings”  имат 

Александра Недялкова, Мартина Сте-

фанова и Михаела Кунова. Георги 

Атанасов и Гергана Иванова наесен 

започват в Американския 

университет в Благоевград 

след успешно взети изпити 

SAT и TOEFL, а Мартина 

Стефанова и Михаела Куно-

ва ще прелетят стотици ки-

лометри, за да учат в уни-

верситет в Шотландия и 

Германия. 

  Всъщност 23 от тях вече са 

приети студенти в универси-

тети в България или чужби-

на.  

- С какво ще ги запомни-

те? 

-Ще ги запомня с това, че са нежни като 

цветя, силни духом като гора, непокла-

тими като скала и чистосърдечни като 

деца.„Моят“ клас спечели сърцето и 

душата ми със своя интелект и одухот-

вореност. Те са като морето - единни и 

задружни, но ту  примамливи и нежни, 

ту бурни и страховити, ту любвеобилни 

и спокойни, ту необятни и непредсказу-

еми. 

  

- Какво е посланието Ви към тях? 

- Моето кратко послание към тях е да  

запазят гордия си дух и да имат силата 

да гледат само напред, защото знаят, че 

другите ги следват. И сега – на прага на 

своя самостоятелен живот, те вече знят 

как да бъдат добри приятели. За здраво-

то приятелство са нужни две неща – лю-

бов и истина.  Всеки от тях си има своя 

истина и когато искат да 

бъдат разбрани от хората, 

на които държат,  те знаят 

как да я споделят. И ако 

понякога в житейския или 

професионален  път вместо 

по червен килим, трябва да 

стъпват по жарава, то те 

знаят че имат приятели и 

„класната“ , които да им 

подадат ръка.  

-Какво мислите за 12 „б” клас? 

-Аз съм класен ръководител на 12 „б” 

клас от десети клас и мога да кажа,че 

са много добър клас. Те са разумни 

деца с много голямо чувство за хумор. 

С тях трудно може да се скучае, но 

важното е, че знаят къде е границата. 

Когато се работи, се работи 

сериозно. 

-Какви качества прите-

жават Вашите ученици? 

- Важни техни качества са, 

че те са много сплотени и 

това ги прави добър колек-

тив. Няма групи и де-

ление и извън училище 

всички са заедно. 

- С какви впечатле-

ния оставате от тях? 

-Преди всичко мога да 

кажа, че са добри хора, 

защото най-важното не 

е да си пълен отличник, а да си 

човек с главно „Ч”. 

-С какво ще ги запомните? 

-Радвам се, че бях класна на та-

кива прекрасни хора и раздялата 

ще е трудна и за двете страни.  

В навечерието на изпращането на два-

надесетокласниците решихме да  по-

питаме няколко въпроса г-жа Манчва, 

класен р-л на 12 в клас. Тя очевидно 

беше много развълнувана по време на 

нашия разговор. 

-Какви бяха първите Ви впечатле-

ния за класа? 

-Аз ги поех, когато те бяха в 9-ти клас. 

Първоначално бяха леко плахи и неси-

гурни в стремежа си да ме впечатлят. 

Тъй като страдаха за старата си клас-

на, периодът на адаптация към изиск-

ванията ми беше малко по-  дълъг. Ед-

но мога да кажа: и тогава, и днес дис-

циплината им е перфектна. 

-Можете ли да изтъкнете нещо нега-

тивно?  

-Единственото, от което мога 

да се оплача, е неспазването 

на срока за представяне на 

извинителни  бележки. 

-Кой е най- хубавият мо-

мент, който ще запомните с 

тях през годините? ( Усмих-

ва се) 

-Трудно е да се каже. Имаме 

много хубави моменти заед-

но. Едни от най- запомнящи-

те се са на екскурзията до 

Пампорово и изненадата, ко-

ято бяха подготвили за рож-

дения ми ден. Тогава полу-

чих много красиви пожелания и цветя- 

това бе една от най- хубавите изненади. 

Също съм горда да отбележа, че по- 

голямата част от класа взимаше актив-

но участие в СИП ,,Биология и здравно 

образование’’. 

-Кой е най- куриозният момент за 

който се сещате? (смее се) 

-Може би фактът, че след Новогодиш-

ното парти направо бяха дошли на учи-

лище. 

-Вие със сигурност сте ги научили на 

много, а те на какво научиха Вас? 

-Разбира се, процесът е двустранен. 

Научиха ме най-вече  на търпение и 

взаимно уважение. 

-Какви техни качества искате да 

притежава и следващият  Ви клас? 

-Тяхната жизненост, любоз-

нателност, интерес и любо-

питство. 

-Какво бихте искали да 

им пожелаете занапред? 

-От сърце им желая да реа-

лизират мечтите си и нико-

га да не спират на едно мяс-

то! Да се научат на толеран-

тност в днешния несправед-

лив свят и да не спират на 

преследват целите си! 

- Как се е променил класът ви 

през годините? 

- Аз съм им класна само през пос-

ледните две години - 11 и 12 клас. 

Затова нямам достатъчно наблюде-

ния и не мога да определя как точно 

са се променили. 

- Най-хубавият Ви момент с тях? 

- Като цяло класът е малко особен, 

всеки е различен по свой собствен 

начин и се отличава от другите. По-

някога дисциплината не беше добра, 

но като цяло имахме много добри 

моменти. Но най-хубавият спомен за 

мен си остава рожденият ми ден ми-

налата година, когато ми направиха 

невероятна изненада. Бяха разбрали 

от колеги, че имам рожден ден на 

Деня на народните будители, и ми 

подариха картичка с много хубаво   
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-Какви бяха  учениците от вашия 

клас , когато ги поехте ?  

- Страхотни . 

- Как изградихте колектив ? 

- Трудно . Текущите проблеми , кои-

то успешно решихме с много борба , 

ни сплотиха .  

- Какво успяхте и не успяхте да 

направите ? 

- Успяла съм да ги обединя в трудни 

моменти , 

единни сре-

щу общия        

"        непри-

ятел" (конфликтна ситу-

ация)  

- Кой е този " неприя-

тел" ?  

- Да го запазим в тайна .  

-А какво не успяхте ?  

- Не успяхме да отидем 

на екскурзия за 3 дена до 

Варна , а щеше да бъде 

много хубава екскурзия .  

- Интересни случки с 

класа ?  

- Изненадващи снимки , 

подходящо оформени .  

- С какво се отличават 

от предходен випуск ? 

- Отличават се с това , че те са моят 

първи клас в гимназията и са много 

специални . Предполагам , че ще ме 

запомнят с това , че съм жена с въз-

можности .  

- Нещо , което няма да забравите ?  

- Как в началото отношенията ни бяха 

само делови . Поздрав : " Бележки " 

вместо "Добър ден " , а отговор : " Ох , 

пак ли 

Вие ? "  

-Здравейте,искаме да Ви зададем ня-

колко въпроса във връзка със завър-

шването на випуск 2012. Като за на-

чало, какво е да сте класна на един от 

най-проблемните класове във випус-

ка - 12 Е? 

-Това означава множество телефонни 

разговори, есемеси, имейли и лични сре-

щи. Освен това - изпитание на търпени-

ето. 

-Какъв е бил класът 

в осми клас и какъв 

е сега? Какви про-

мени виждате в тях 

за пет години? 

-Класът в осми клас 

беше може би най-

лошият клас в учили-

щето, имаха разни 

такива прояви като 

чупене на столове, 

видеоклипчета, разп-

ространяване тук и 

там. С няколко думи 

- имаха много проти-

вообществени прояви в осми 

клас. Отделно, трудно влизаха 

в ритъм да седнат да четат не-

що. За пет години, освен че са 

пораснали на ръст, някои са 

пораснали на акъл, други - не 

чак толкова, но като цяло са 

станало по-сериозни, по-кротки 

са. Създали са си различни при-

оритети, които си преследват. 

-Кое в тях ще ви липсва най-

много? 

-Чувството им за хумор. Общо 

взето обичайно са в добро наст-

роение, някои са доста артис-

тични. Денис  е в състояние да пее 

цял час най-различни песни от вся-

какво естество – на английски, бъл-

гарски, руски, френски. Може би това 

е нещото, което ще ми липсва. Ус-

михнати деца са, не ги държи дълго 

време лошото настроение. 

лично послание. Беше много 

специален и емоционален мо-

мент. 

-С какви чувства ще изп-

ратите този випуск? --

Всеки випуск е сам за себе 

си. Като всички останали, 

и този ще бъде запомнен с 

позитивите и негативите. 

Има много добри деца, но 

разбира се, има и такива, с 

които се работи трудно. 

Всеки е различен и ще бъ-

де запомнен с нещо. Но 

ако не беше разнообразие-

то, светът щеше да е ску-

чен. Сега осъзнах, че ще 

ми е много мъчно за тях, 

дори не бях предполага-

ла. Много ще ми липсват 

всички. 

-Какво ще пожелаете на 

завършващите? 

-Нека не допускат да не 

оползотворят възможнос-

тите си. Пожелавам им 

успех в това, което мо-

гат , късмет в това, което 

не зависи от тях,  и реа-

лизиране на мечтите. 

С какво ще запомните 12-ти ‚ж‘ 

клас? 

-Това е може би последният клас, на 

който съм класна ръководителка. 

Обичам ги, няма да ги запомня с не-

що конкретно, а ще ги запомня с 

всичките ни приятни преживявания 

като красотата на Крушунските водо-

пади, посещението ни във Велико 

Търново, така и снежния град Елена, 

многото ни разходки в Кайлъка и 

прочие. Все пак има нещо, в което 

бяха ненадминати във випуска – мно-

гото им отсъствия и наказания-

та заради тях. Това може би ми 

е създавало най-много пробле-

ми. 

-Кои бяха най-успешните и 

най-неуспешните им момен-

ти? 

-Не бих могла да посоча „най-

успешни“ моменти, както и 

„най-неуспешни“. Те винаги са 

били много добри и отлични, 

но никога първи, винаги е има-

ло много отличници, но нито 

един пълен. Представяха се ус-

пешно на олимпиади, но не 

стигаха до призови места. Участваха 

в училищни, както и организирани от 

тях мероприятия, но само „отчасти“, 

вън от класациите. Все пак, не мога 

да кажа, че нямаме участници в спор-

тове и в празнични програми, които 

ни радваха с успехите си. Надявам се 

в спомените за випуска да останат 

песните на Никол, шахматните побе-

ди на национално и международно 

ниво на Васил, както и волейболисти-

те ни Максим и Ленард.  

Стр. 4 
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Снимки:  Димана Банкова 

-Те израснаха пред очите Ви, какво 

бихте казала за хората, в които са 

се превърнали? 

-Наистина израснаха – и физически, и 

като личности. Моята оценка за тях 

би била доста субективна, тъй като за 

мен те са „най-хубавите момчета и 

момичета“, защото са моите момчета 

и момичета. Надявам се обаче да ста-

нат по-борбени и отговорни. 

-За финал, какво бихте им пожела-

ли за в бъдеще? 

-Пожелавам им да са здра-

ви, обичани и ценени, защо-

то според мен това е най-

важното. Ще се радвам да 

ги виждам успели и щастли-

ви, нека бъдат „граждани на 

света“, но да се връщат на 

„постоянен адрес“ в Бълга-

рия, където е коренът им и 

след време да се чувстват 

най-добре, най-полезни, най

-успяващи и най-обичани 

именно тук – в родината си.  

Природните закони никога не съответ-

стват на цикъла на образователната 

система,която се подчинява по-скоро 

на Гео-Милевата формула „Септември 

ще бъде май”,отколкото на космичес-

ките закони.Така е и при работата в 

литературното студио 

„Огледало”.Пролетта свързвам с нача-

лото на 8. клас,когато не само училищ-

ният двор разцъфтява от усмивките на 

току-що дошлите в новото училище 

ученици,но и в литературното студио 

за пръв път свенливо се разпукват пъп-

ките на дарованието,чийто аромат в 9.  

10. клас създава радостното опиянение 

от първите успехи,а в 11. и 12. клас е 

златната есен с най-щедрите плодо-

ве.Богатата реколта обаче винаги е 

съпроводена  и с горчивия привкус на 

коктейла от меда и пелина,свързан с 

усещането за предстоящата раздя-

ла.Защото вече проходилите в полето 

на изкуството на словото поемат по 

свои нови пътища. 

            Така е и тази учебна година. 

Петима от най-ярките представители 

на „Огледало” – Мартина  и Александ-

ра от 12.а,Ивета и Ивайло от 12.в, Де-

нис от 12.е –вече имат нови мечти и 

хоризонти, които далеч надхвърлят 

зенита на ГПЧЕ- Плевен. Спомням си 

осмокласничката Мартина Стефано-

ва,която в стихотворението си 

„Първата любов”,съвсем неочаквано за 

мен,интуитивно достигна до важно 

житейско прозрение 

Първата сълза 

след първата любов 

е най-горчивата, 

но най-истинска. 

Първото сбогуване 

с първата любов 

в сърцето боледуващо 

оставя рана. 

И след първата така е, 

ако любовта е истинска. 

Спомням си радостните вълнения на 

осмокласника Денис,когато актьорът 

Георги Ангелов изпълни в ХГ 

„Дарение Св.Русев” разказа му 

„Белият гълъб”,както и чудесните ва-

риации в хайку на Александра 

Под звездно небе – 

любов,страх и мечти 

в метеоритен дъжд. 

 

Умира нощта, 

а в ръцете ти плачат 

самотни рози. 

Спомням си онази забележителна из-

повед на влюбените Ивайло и Мартина 

ТЯ 

В сънищата ми гледахме звездите заед-

но,разхождахме се в парка,танцувахме 

под дъжда,а в края на нощта се любех-

ме диво сред аромата на дивата трева и 

нацъфтелите шипки.На сутринта него 

го нямаше. 

ТОЙ 

Сутрин се събуждам с мисълта за 

теб,почти усещам ръцете ти,обвити 

около мене…Допира ти…Аромата 

ти…И пишех всеки ден.Но никога не 

изпращах писмата.Запечатвах чувства-

та си в големи бели пощенски пликове 

и ги пазех като очите си… 

Спомням си чудесните разкази и имп-

ресии на Ивета,която вече е събрала 

достатъчно,за да издаде самостоятелна 

книга и се надявам да намери куража 

да го стори.Толкова спонтанно и иск-

рено звучат признанията й в нейните 

импресии 

„Не мога да накарам онази,другата,да 

те обикне,но мога да поверя своето 

съществуване в твоите ръце.И да ти 

кажа ,че те обичам,не мога – прекале-

но слаба дума е…А ти можеш ли? 

Се-

га,в12.клас ,Мартина,Сашка,Ивета ,Ив

айло и Денис пишат не само искрено, 

но и много по-мъдро ,а нелицеприят-

ните им констатации за грозното в жи-

вота,който ги заобикаля,ги кара да  

търсят и своята отговорност за случва-

щото се. Откровено,сякаш от името на 

всички, разсъждава Ивета върху филма 

„Вчера” 

Ако продължаваме така, юзината /

наречена по-точно коруп-

ция,лицемерие,предателство,престъпн

ост,поквара/ ще погуби и нас, както 

погубва Ростислав. Само че той е 

имал смелост да се разбунтува и юзи-

ната не успява да погуби душата му. 

А ние ще й позволим ли? 

Училищният живот на моите момчета 

и момичета е вече „вчера”. Знам, че 

ще им бъде трудно през следващите 

години,но вярвам,че всеки от тях ще 

успее да направи живота на оне-

зи,които живеят около тях ,поне мал-

ко по-хубав и по-щастлив.  

Лалка Павлова 

Какво бяха за теб изминалите години 

в ГПЧЕ? 

 

Стелиан Божинов 

Петте години се оказаха по-хубави, от-

колкото очаквах, когато се записах, и в 

нито една ситуация не съм съжалявал, 

че съм продължил образованието си 

тук. Сблъсках се с различни и интерес-

ни характери и се надявам да продължа 

контакта с хората, с които съм бил бли-

зък. И най-вече мисля, че тези години 

са ми дали добра основа за бъдещето. 

 

Тодор Атанасов 

За мен 5-те години в гимназията бяха 

едно незабравимо изживяване. Прия-

телства, които ще победят времето; 

знания, които ми отвориха много вра-

ти; спомени, които ще ме връщат вечно 

в тези прекрасни години! 

 

Симона Ангелова 

За мен петте години в ГПЧЕ бяха едно 

вълнуващо приключение, в което водех 

"битки" с учителите, "битки" за знания, 

а не за оценки. Впуснах се в това прик-

лючение, без да знам какво ме очаква, 

но сега след като приключи, аз знам, че 

си е заслужавало. Запознах се нови хо-

ра, които също като мен се бяха впус-

нали в неизвестността. Година след 

година заедно ние осъзнавахме какво 

се случва около нас. Нашите учители 

ни напъстваха, даваха ни съвети, нау-

чиха ни на много и разнообразни неща, 

които ще ни послужат в живота. Благо-

дарение на тях, аз имам знания, които 

ще ми помогнат да продължа напред. 

Сега, след това вълнуващо приключе-

ние, аз съм готова да се впусна в ново, 

но вече съм по-уверена в себе си. 

 

Виктория Петрова 

Петте години в ГПЧЕ за мен бяха нес-

пирно забавление, което да кара учене-

то да изглежда лесно. Същевременно, 

понеже през повечето време съм би-

ла отговорник на класа си, се научих 

да бъда още по-отговорна и да се 

справям с различни трудности. Но 

ГПЧЕ ми даде още няколко страхот-

ни неща - високо ниво чужди езици, 

добри приятели, към които мога да 

включа и учителите си, защото те 

винаги са били насреща да ми по-

могнат, когато имам нужда от нещо. 

 

Максим Спартански  

 От тези 5 години ще ми останат са-

мо хубави спомени, свързани най-

вече със спортните ми успехи и със 

страхотните приятели, които срещ-

нах в това училище. 

 

Ленард Спартански  

 На първо място за тези пет години в 

ГПЧЕ открих много истински прия-

тели. Също така никога няма да заб-

равя и безкрайните часове, прекара-

ни в тренировки по волейбол, няма 

да забравя и пълния салон по време 

на мачовете ни, както и радостта, 

която носеха победите. Тези пет го-

дини създадоха страхотни  

спомени - за цял живот. 

 

Георги Вълев  

 Годините, прекарани в гимназията, 

със сигурност бяха най-

вълнуващите в моя живот. Успехите 

с момчетата от волейболния отбор, 

шанса да бъда председател на Уче-

ническия съвет, щурите преживява-

ния с приятелите и съучениците ми 

– все неизбледняващи и приятни 

спомени. ГПЧЕ ми отвори широко 

вратите към света. 

 

Рилка Гергичанова 

След петте години, прекарани в 

ГПЧЕ, смея да твърдя, че съм стана-

ла по – силна, по – уверена. Вярвам 

в себе си и знам, че благодарение на 

учителите, които са ми предавали, 

благодарение на тяхната подкрепа и 

на всички житейски уроци, които са 

ми давали, аз съм готова да посрещ-

на своето Утре, без значение добро 

или лошо. От контакта със съучени-

ците съм научила, че хората са раз-

лични – аз съм различна, ти също, 

както са различни и той, и тя, и те. И 

в това няма нищо лошо. Важното е 

да останеш себе си. А ГПЧЕ ми пре-

достави точно тази възможност – да 

бъда себе си. Без страх, без съмне-

ния.  
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