
Ученически вестник на Частна езикова
гимназия “Професор Иван Апостолов”

декември 2012 коледен брой

Тази Коледа учениците на
гимназия "Професор Иван
Апостолов“, заедно със
съдействието на
преподавателката по
добродетели Тери Медисън ,са
щастливи да съобщят за
последния си проект на име
"Коледа за всички". Целта на
проекта е да бъдат набрани
средства за един от домовете за
деца в София. Децата с
вълнение ще напишат писма до
Дядо Коледа със своите
желания, а ние от своя страна
със събраните средства ще
изпълним тези желания. Така
всеки ще успее да получи това, 
за което си е мечтал, а тези, 
чиито мечти са твърде големи за
изпълнение, ще получат нещо
по-скромно, но все пак
отговарящо на началната идея.

религия или социално положение ,заслужава
да посрещне Коледа с усмивка на лицето.

Коледа за всички

Коледа ни прави по-истински! На Коледа всеки човек има правото да бъде обичан и да
обича. Коледа ни променя към по-добро. Всички подаръци на Коледа са от сърце, на
този ден всеки човек е специален.

"Коледа за всички" ще
зарадва множество хора с
мисълта, че те не са сами
на този свят, защото
всеки,без значение от
своята раса,

Николай Желязков
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Сбъднати мечти
Наскоро в нашата гимназия се случи това, което всички очакваха с нетърпениe и
интерес. Беше ни дадено разрешително за строеж на новия учебен комплекс на
училището в кв. Мусагеница. Всички бяха много щастливи, узнавайки радостната
новина,и също така с удоволствие отидоха на първата копка на новата сграда, която
се състоя на 8 ноември..

Какво каза директорът на
Гимназия "Професор Иван
Апостолов" относно новия
учебен комплекс и други
интересни теми в това
предпразнично интервю.

Ники: Какви са очакванията ви за
предстоящата 2013 година ? 
Г-н.Муховски: Едно от големите ми
очаквания е на 15-ти .09.2013 година,да
посрещнем най-малките си ученици в
новата детска градина в учебен комплекс
“Азбуки”.Надявам се дотогава да бъде
завършен и грубият строеж на основното
ни училище, но ако не успеем до 15- ти, то
до втория учебен срок строеж ще бъде
завършен. Вие знаете,че учениците ни са
подбрани.Виждате стила и начина на
обучение, който налагаме.И занапред ще
се стремим това да остане така.Вие ме
попитахте какви са очакванията ми, нали? 
Най-голямото ми очакване от вас е да
станете достойни граждани на Република
България. 
Поли: И последен въпрос,какво ще
пожелаете на учениците си за Коледа и
Нова Година ?
Г-н.Муховски: На първо място им
пожелавам да са здрави,защото това е
най-важното . Пожелавам им отлично
завършване на първия учебен
срок,защото вие сами знаете, че заедно с
отличните оценки ще дойдат и желаните
подаръци.Да се учат съвестно,за да бъдат
и те, и техните родители доволни от
свършената работа.

Паулина Цонева

Ники:Господин Муховски,какви са
мечтите,които успяхте да
осъществите през изминалата
2012 година ?
Г-н.Муховски: През 2012 година
успях да реализирам една голяма
моя мечта,а именно ,да
стартираме строежа на учебен
комплекс “Азбуки”.Дълго време се
борихме с бюрокрацията и
неуредиците,но най-важното е, че
накрая успяхме .
За мое щастие успях да
осъществя всичките си цели и
мечти,които си бях поставил.
Поли: Вече наближават
Коледните и Новогодишните
празници,къде и с кого ще ги
отпразнувате ?
Г-н.Муховски: Разбира се, по
традиция, на Бъдни вечер цялото
семейство ще бъдем заедно
вкъщи.За Коледа ще бъдем или
на вилата ни в Драгалевци,или на
Панагюрски колонии.Ще се
съобразим и с желанията на
децата ни и в зависимост от
техните предпочитания ще решим
къде ще празнуваме.
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След това нерационалната част на
мозъка ми все връх и аз се шмугнах в
нощта.

Още щом излязох, студът ме удари с
пълна сила. Бях забравила колко е
мразовито навън. Прилепих се плътно
към стената, когато забелязах тъмен
силует на прозореца на стаята на брат ми. 
Молех се да не ме забележи, защото
тогава коледните ми сладки щяха да
бъдат история, (подкупът е наложителен, 
ако искаш да се спасиш от досадни
въпроси и/или ако не искаш родителите ти
да не разберат нищо предварително). 
Слава Богу, силуетът изчезна също така
внезапно, както се бе появил, а аз си
отдъхнах - бях се разминала на косъм.

Ала знаех, че трябва да побързам, 
защото рискат да ме разкрият се
увеличаваше с всяка изминала секунда. 
Затова излязох от сянката на къщата, 
пресякох улицата
тичешком, след което се скрих под едно
дърво, извън досега на светлината от
лампите, и зачаках. 

Парчето хартия, което държах в едната
си ръка, на пръв поглед бе гладко, но щом
го докоснех по-внимателно, усещах
релефа на буквите, изписани върху него. 
Бях го намерила сутринта на перваза на
прозореца си. Беше анонимна бележка, 
само с едно изречение, написано върху
нея. Почеркът бе леко разкрачен, ала се
четеше лесно. И нямаше нужда от подпис, 
за да разбера от кого е - познавах го
прекалено добре. Живяхме в отсрещни
къщи, ходихме в една и съща детска
градина, а после - в едно и също
училище; седяхме на съседни чинове от
първи клас и още щом се научихме да
пишем, започнахме да си разменяме
идиотски послания, вместо да внимаваме
в час. Харесвах го, откакто се помнех. За
мен той винаги щеше да бъде нещо
повече от "просто приятел".  

Погледнах през прозореца. Уличните
лампи вече започваха да хвърлят
самотните си отблясъци по заспалите
къщи, а нощта се приближаваше все
повече и повече.

В кухнята майка ми приготвяше
сливовия пудинг за празничната вечеря.
Както всяка Коледа, баща ми щеше да
се прибере от поредния тежък работен
ден и щяхме да седнем край масата, 
смеейки се и нагъвайки от
божествената храна на майка ми.  

Аз щях да говоря за училището, което
не ме интересуваше, спазвайки
традицията да извъртам очи, докато
родителите ми изричаха молитвата, а
малкият ми брат щеше да гледа
ококорено чорапите за подаръци, 
закрепени над камината.

Елхата щеше да искри, докато всички
се смеехме на шегите от коледните
крекери, а после аз щях да вися в
стаята си (отново) и да гледам
замечтано в отсрещната къща (отново). 
Защо ли ? Тайна...

Усмихнах се на себе си. Тази Коледа
щеше да бъде различна. Поне се
надявах да е така. По изключение
смятах да пропусна семейната вечеря, 
въпреки че след това наказанието ми бе
в кърпа вързано, но от друга страна, 
рискът си струваше. Облякох се, отидох
до огледалото на стената, след което си
сложих малко гланц и тънка линия
черен молив. Усмхнах се притеснено на
отражението си - стисках палци всичко
да бъде наред. След това си поех
дълбоко дъх и излязох от стаята.

Промъкнах се на пръсти покрай
кухнята и се озовах в антрето. 
Навлякох си с едно движение лилавото
скиорско яке, шапката и ботушите, след
което бях готова за тръгване. Отворих
вратата на къщата и се поколебах точно
за миг.

Както всяка коледа

(Продължава на страница 4)
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Въпреки че минаха 4 години, не знаех
нищо за него. До днес, когато малката
бележка се озова на перваза на
прозореца ми. Тя гласеше само :"Моля
те, нека да се видим днес в 8." Нищо
повече. Но все пак бе достатъчно, за
да накара сърцето ми да прескочи
удар. По дяволите, наистина не бях
престанала да го обичам. А дори не
знаех дали въобще ще дойде.

Изведнъж чух леки стъпки по
хрущящия сняг, а после мракът край
една от стените на неговата къща се
раздвижи, придоби форма на един
силует на светлото пространство и
зарея поглед в околната тъмнина. 
Накрая очите му се спряха на мен и
той се усмихна.

Но това беше преди. Когато станахме
на 12, родителите му решиха, че не се
справя добре, и го записаха в друго
училище. 

Започнахме да се виждаме все по-
рядко, докато накрая съвсем спряхме. 
Той си намери нови приятели, а аз
започнах да излизам с други хора. 
Постепенно с него престанахме и да
се чуваме - нямахме какво да си
кажем, магията на приятелството ни
бе просто...изчезнала. Въпреки това
той не престана да ми липсва. Често
се вглеждах замечтано в отсрещната
къща, докато всички прозорци
изгаснеха, а и дълго след това. Всяка
нощ се питах какво ли прави всяка
Коледа и се надявах да го видя.

(Продължава на страница 5)

(Продължава от страница 3)
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Питър се изчерви, след което стопи и
малкото останала дистанция между
нас и ми подаде една
искрящочервена роза. После, 
оставяйки ме онемяла, прошепна:
- А ти искаш ли да бъдеш с мен?
Аз стоях и го гледах, без да мога да
изрека нито дума, а той продължи на
един дъх:

- Предполагам, че ще откажеш, след
като ме нямаше толкова време в
живота ти. Страх ме беше да ти
призная. Влюбих се теб още в
началото. Надявах се с времето и ти
да започнеш да ме харесваш. След
като престанахме да се виждаме, се
надявах чувствата ми да отминат. Но
това не се случи. Всяка вечер, и
докато лампите светеха, и след като
изгаснеха, те гледах през прозореца
на стаята ти. Всяка Коледа си мечтаех
да си до мен. Но ме беше страх да ти
го кажа досега.
Аз просто стоях и го гледах. Стоях и

докато студените му пръсти
докоснаха леко бузата ми, а Питър
прошепна:
- Красива си. 

Всякаква рационална мисъл се
изпари от главата ми.

После ме целуна. Беше леко и
сладко, божествено. Обичах го много
и още не можех да повярвам, че се
случва. Чувствах се различно....и
странно. Бях чакала съвършения миг
и той дойде, точно тук, в
покрайнините на Лондон, една
Коледа, една малко по-различна
Коледа.

Освен познатите очи и
обезоръжаващата му усмивка всичко в
него се бе променило - детската
пухкавост бе изчезнала от лицето му, 
отстъпила място на сурови, но все така
красиви черти. Беше станал много
висок. Носеше шапка, а изпод нея се
подаваха няколко руси кичура, които
стояха небрежно и някак...сладко.
Младежът, който сега едва можех да

позная, не само се бе появил, а стоеше
точно пред мен, гледайки ме с
дълбоките си сини очи.
- Здравей, Питър - едвам измънках аз.
- Здрасти - той се усмихна отново - Как
си?
- Добре, а ти ?
- Става. Мина много време. Толкова
съжалявам - Питър направи тъжна
муцунка.
- За какво ? - продължавах да
поддържам дистация.
- Че те изоставих и не благоволих даже
да звънна. Беше тъпо от моя страна.
- Странно е, че го казваш. Но няма
значение - аз също не ти се обадих. А
за какво ми изпрати бележката все пак ? 
- Ами, за да се видим. Хайде, ела по-
близо. Не стой свита така.
- И? - попитах Питър, след като почти
стопих разстоянието помежду ни. -
Защо поиска да се видим толкова късно
?
-Ами, не знам. - младежът пристъпи от
крак на крак. - За да се извиня може би. 
- Сигурно ме мислиш за идиот, но това е
положението. А и ми липсваше. Много.
- И ти на мен - поех си дъх. - Никога не
съм имала приятел като теб.
- Да, само че не съм сигурен дали искам
да съм ти приятел - усмивката, закачила
се автоматично на лицето ми, замръзна. 
- Бих искал да съм ти нещо повече.

(Продължава от страница 4)

Марти Драганова
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Шампиони
От началото на учебната 2012/2013 
година възпитаниците на гимназията
могат да се похвалят с много добри
постижения в сферата на спорта. 
Сандра Рангелова от 11клас спечели
бронзов медал на градското
състезание по плуване „За Купата на
Кмета“. В турнира „Лекоатлетически
звезди на София“, който се проведе
през септември, се включиха и малките
спортисти от 1клас. Те се представиха
много добре. Борис Недялков от 8клас
успя да влезе на финала в спринта на
100м гладко бягане. Отборно всички
участници постигнаха добри резултати
и се забавляваха. 

Освен в областта на спорта, учениците
на гимназията показаха и много добри
познания в сферата на езиците и
математиката. 
През новата учебна година

възпитаничката на г-жа Маринова
Сандра Рангелова от 11клас се яви на
състезанието „Черноризец Храбър’’, на
което зае първо място. Девойката, която
може да бъде пример за това как може
да се съчетават успехите в училище с
тези в сферата спорта се класира на
второ място и на Коледното
математическо състезание. На първи
кръг от олимпиадата по математика
Сандра отново се класира с пълен брой
точки,както и съученичката й Богомила.

Някои от учениците в по-горните
класове, които се явиха на ежегодно
провеждащата се викторина в Дарби
Колидж, успяха да се класират на второ
място след 1 АЕГ с разлика от само
едно точка.
Това постижение изтъква както техните
познания, така и уменията им за работа
в екип. С тези достойни изяви всички
ние от гимназия „Професор Иван
Апостолов“ можем храбро да заявим
колко сме добри и колко по-добри ще
станем с всеки изминал миг. От името
на всички в гимназията поздравяваме
нашите приятели и съученици за
участието им в различните турнири, 
състезания и други мероприятия и, 
разбира се, за добрите резулати, които
винаги ще ни карат да се гордеем, че
сме част от това малко, но славно
семейство.

Николай Желязков
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Мисията "Едно цяло" наистина се
изпълни, като участниците трябваше
заедно да преминават през различни
изпитания и
заедно да преодоляват проблеми, 
всеки измисляйки някаква шантава, но
все пак практична идея. Всеки "Team 
Building" е едно незабравимо
изживяване и наистина си заслужава. 
А за тези, които не са присъствали,
гледайте следващия път да сте на
линия! 

Николай Желязков

Вълнуващо и забавно
По традиция всяка година за учениците и
учителите на гимназия "Професор Иван
Апостолов" се организира мероприятие
за сплотяване на колектива.  
Тазгодишният "Team Building" се оказа
особено вълнуващ и забавен с новия
осми клас. Всеки успя да разбере по нещо
за другия, а тези, които вече се
познаваха, се опознаха по-добре. Всички, 
малки и големи, учители и ученици, си
прекараха страхотно и се наслаждаваха
на съвместно прекараното време в
красивата гора на Витоша.
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Нашето училище
В часовете мирно и смирено
английски учим всеки час
и черпим знанията устремено
дори в неземен студ и мраз.

Учителите ни са най-добрите на
света.
Единствени сме по рода си в цялата
страна.

Макар уроците ни да са неизмерни
тестовете винаги са верни.
Оценките са многобройни
от шестица никога по-долни.

Ако се запишете при нас,
шанс най-добър ще е това за вас!

Паулина Цонева

Нека се научим да прощаваме, нека бавно остаряваме, нека повече да се обичаме, на
себе си да приличаме.
Нека бъдем по-добри не само в такива дни!

Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Mom, can I have a dog for 
Christmas? 
[No, you can have turkey like 
everyone else.] 

"Празнувайте тази Коледа, 
като за последно!”

С обич, 
Маите.

►

►

What do you call a cat on 
the beach at 
Christmastime? 
[Sandy Claws!] 

Смях

►

Редакционен екип:
Любмира Вълкова, Николай Желязков
Марти Драганова, Паулина Цонева

Техническо оформление и дизайн: 
Георги Георгиев

Петър Георгиев


