
Ако искаш да развиеш ти талант и фантазия,
ела при нас в Езиковата гимназия!
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Някои чакат с нетърпение послед-
ния училищен звънец, а други не могат 
да свикнат с мисълта, че никога по-
вече няма да видят класната си стая. 
Но има едно нещо, което обединява 
всички дванадесетокласници от ЕГ 
„Бертолт Брехт“, а това е магичната 
и незабравима нощ на техния бал. 
23.05.2011 година 19.00 часа беше 
вечерта, когато всички завършващи 
се събраха на Тортата, за да се сни-
мат със съученици, родители и при-
ятели. Като част от екипа на вестник 
„Обектив“ не можах да пропусна това 
вълнуващо събитие. Чувството да 
бъдеш сред тези възторжени млади 
хора, които поставят началото на един 
нов живот с нови мечти и надежди, е 
просто незабравимо.

Продължение на стр. 8

Наред с матурите, бала и общата еу-
фория около завършването, една опре-
делена група дванадесетокласници от 
гимназията ни имаше допълнителен въл-
нуващ повод за празнуване. Познатите 
навред като „фьордери“ се представиха 
и тази година успешно на изпита за 
немска диплома, както стана ясно още 
през януари. На 11.05. те най-сетне по-
лучиха така заслуженото доказателство 
за труда и знанията си. Леко притеснени 
и със сигурност 
нет ърпеливи , 
абитуриентите 
се събраха мал-
ко преди обяд в 
Художествената 
г а л е р и я 
„ С т а н и с л а в 
Доспевски“, къ-
дето се състоя 
ц е р е м о н и я т а 
по връчването 
на дипломите. 
Сред присъ-
стващите бяха 
учителите им 

по езика, много родители и, разбира се, 
ние – репортерите от „Обектив“!

Първа честити (на немски, естест-
вено) успеха г-жа Велка Недялкова, 
директор на училището, след нея 
Георги Мърхов от 11 г клас поздрави 
„фьордерите“ с част от петата соната 
на Бетовен, а пък Мария Нанова от 10 г 
поднесе приятна изненада на всички, 
като изпълни добилата наскоро по-
пулярност в Германия песен „Wir leben 

den Moment“. 
Почетен гост 
беше г-жа 
М и х а е л а 
Фрьомер, която 
за четвърта по-
редна година 
раздаде нем-
ските дипломи 
на дванадесе-
токласниците и 
поздрави лично 
всеки един от 
тях.
Никол Николова, 

10.в клас

БАЛЪТ – ОТНОВО ЗА СТАРАТА ПРИКАЗКА

ПЪТЯТ КЪМ ГЕРМАНИЯ ИЛИ...

Искате ли да бъдете част от...
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„Такава една чудна 
и толкова хубава бърко-
тия е животът“. И докато 
цитирането е изречено 
с повдигане на рамена, 
днес ние със сълзи на очи 
и трепет в сърцата можем 
да кажем същото за по-
следните пет години от 
живота си, години, през 
които ние ту се опитвахме 
да подредим тази бърко-
тия, ту я правехме още 
по-голяма, за да можем 
днес, поглеждайки на-
зад, да оценим и заоби-
чаме още повече всички 
онези мигове, които ни 
изградиха като личности 
и ни направиха такива, 
каквито сме.

И докато другите обик-

новено наблягат на различието си, то ние в същността си 
бяхме еднакви: несигурни деца по пътя на своето съзрява-
не, борещи се да намерят своето място, противопоставя-
щи се кога на системата, кога на съучениците си, понякога 
дори на самите себе си, но винаги заедно, обединявани 
от един и същи плам, споделящи едни тревоги и радости. 
Сигурно няма място, където времето тече по толкова осо-
бен начин както в училище. Ден след ден оплаквания, че 
времето е спряло, трескаво взиране в часовника до изти-
чането на безкрайните пет минути от часа, докато накрая 
се окаже, че петте минути не са безкрайни, че всъщност 
не пет минути, а пет години са минали като миг, неусетно и 
безвъзвратно и колкото и да ни се иска да се върнем отно-
во на познатия чин, вперили поглед в тетрадката, в часов-
ника, понякога и през прозореца, връщане назад няма, 
защото сега бъдещето е вперило поглед в нас и ни чака да 
го посрещнем и да му покажем какво сме научили.

А ние всички научихме много. Но макар да посеща-
вахме едни и същи часове, уроците, които усвоихме, бяха 
различни. И не става въпрос за това, дали научихме и 
дали след като научихме запомнихме структурната фор-
мула на метилбутана или определението за биоценоза. 

На 23.03.2011 г., във връзка с обявения Национален по-
ход на четенето, единадесетокласниците от ЕГ „Б. Брехт“ 
имаха среща с праплеменника на великия поет и револю-
ционер Христо Ботев – историка Боян Ботйов. Поставил си 
нелеката задача да събере, издаде и популяризира доку-
менталното наследство на своя именит родственик, близо 
две десетилетия той е председател на Общонародна фон-
дация „Христо Ботйов“. Занимава се с проучвания на рода 
на Ботев по бащина линия в Калофер и Карлово, както и с 
родовете на други български възрожденци. Сред издавани-
те от фондацията книги, част от които гимназията закупи и 
могат да бъдат разгледани в училищната библиотека, са и 
„Христо Ботйов: Документи“ и Н. Жечев „Живот и дейност на 
Христо Ботев в снимки и документи“.

Г-н Ботйов разказа интересни, малко известни факти за 
семейството и братята на Христо Ботев, за събитията около 
навлизането на неговата чета в България през май 1876 г. 
и смъртта на войводата. В хода на дискусията на въпрос на 
ученик за примера на поета и революционера в днешно 
време господин Б. Ботйов изрази своята теза, че младите 

хора изпитват необходимост да знаят и 
научават повече факти, да им се припо-
мня чувството за национална гордост, 
защото всички сме част от народ с 
многовековна история. Многобройните 
светли примери за достойно изживян 
живот, за най-святата жертва пред 
България – живота на десетки рево-
люционери – доказва според историка 
наличието на истински, непреходни 
ценности. Увлекателното беседване 
с учениците потвърди тезата на г-н 
Ботйов, че изгубването на национал-
ната идентичност в един глобален свят 
ще бъде пагубно за нацията, защото в 
общия европейски дом можем да се 
впишем достойно само с националното 
си самочувствие и с това, което сме съ-
хранили като историческо наследство.

Василка Стоянова, учител по БЕЛ

СРЕЩАТА С БОЯН БОТЙОВ –СРЕЩАТА С БОЯН БОТЙОВ –
ЕДИН УРОК ПО РОДОЛЮБИЕЕДИН УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Прощално
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„Величков и Франция“ – едно съ-
битие, станало част от тържествата 
по случай 100 г. от създаването на 
Историческия музей в гр. Пазарджик. 
Сряда, 4 май 2011 година бе денят, 
в който френските паралелки от 
Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, 
подготвиха блестящо представление в 
китния двор пред къщата на най-вид-
ния пазарджишки писател и политик 
Константин Величков. Като човек, ста-
нал свидетел на това събитие, мога да 
кажа, че останах очарована. Мнението 
ми споделиха и останалите присъства-
щи, които не бяха само ученици от на-
шата гимназия, но и от други училища, 
както и медии. Културното събитие 
започна с изпълнение на мандоли-
нен оркестър като въведение в света 
на невероятно красивата проза на К. 
Величков. Част от неговите най-до-
бри произведения бяха поднесени на 
публиката с много чувство от нашите 
ученици. Първо те прочитаха тексто-
вете на френски, след което следваше 
превод на български. Музиката на 
инсрументалния оркестър съпътсваше 
цялото представление и ни пренасяше 
в света на прекрасната Величкова 
проза. Най-затрогващата част от ве-
черта беше театралната постановка 
– заинтригуваща любовна тематика, 

извадка от комедията „Мизантроп“ на 
френския драматург Молиер. Сигурно 
вече се чудите откъде дойде този ин-
терес към творчеството на Величков. 
Нашият възрожденец е един от 
успешните преводачи на френския 
комедиограф.

Нашите френски възпитаници 
се въплътиха изцяло в дадените им 
роли, беше истински спектакъл, кой-
то ни накара да се гордеем както с 
техните езикови способности, така и 
с безупречните им театрални умения. 
Овациите на публиката заслужиха 
Светла Тодорова, Стела Петкова, 
Панка и Марина Брандийски от 9.ж, 
Мирела Алмагир и Ася Георгиева 
от 10.з, Василка Найденова, Илиян 

Калоферов, Ваня Туджарова, Асен 
Чолев, Цветелин Нонев, Стамат 
Иванов, Мустафа Хамза и Елинка 
Брандийска от 11.з. Техните изпъл-
нения бяха вдъхновени и подготвени 
от учителите им по френски – г-жа 
Доротея Николова и г-жа Ася Гунчева. 

Както подобава, вечерта завърши 
с красиво инструментално изпълнение 
и снимки с участниците. Това събитие 
наистина затвърди представата за 
елитната ни гимназия и показа колко 
дейни, целеустремени и талантливи 
са нашите френски възпитаници. Аз 
се гордея с тях и се надявам, че някой 
ден отново ще имам възможността да 
се докосна до тяхното творчество.

Гергана Киркова, 10.е клас

Става въпрос за онези уроци, които ни учеха как да се 
справяме с живота, как да преодоляваме или заявяваме 
себе си, как да постигаме целите си и не на последно мяс-
то, как да бъдем част от едно причудливо цяло, което днес 
за последен ден наричаме „12.Д“.

Странно е да се помисли, че точно след пет години в 
гимназията няма да е останал нито един от учениците, ко-
ито днес обикалят по коридорите, нито едно от познатите 
лица. Други ще обикалят по коридорите, ще стоят на чи-
новете, ще си купуват средногорки и ще се притесняват за 
следващата контролна. И само учителите ще са запазили 
спомена, ще са запомнили имената ни и вперените в тях 
погледи, за да не остане от нас само едно досие, пъхна-
то в огромна папка и наредено до безброй други такива 
папки. Затова използвам възможността да се сбогувам и 
с тях. Защото докато множество ученици наричат учили-
щето затвор, то има учители, които правят твърдението „В 
затвора попадна на хора и стана човек.“ вярно, учители, 
които освен че ни преподаваха уроците в учебния план, 
ни обичаха и ни учеха да подреждаме чудните си бърко-
тии, и заживяваха с нашите проблеми и притеснения, и ни 
помагаха да се изградим като личности, да станем хора.

Вече съм казвала, че според мен Езиковата е мястото, 
което се изживява, доколко пълноценно – е индивидуален 
въпрос, но аз се радвам, че бях тук, обградена с именно 
тези хора. Защото тук е мястото, където обичах, смях се, 
плаках, учих, постигах цели, изграждах характера си и 
рушах заблуди. Не знам къде ще ни отведе животът от-
тук нататък, а и както казват „На най-важните житейски 
кръстопътища няма пътни знаци.“, но все пак мисля, че 
последните години бяха една доста добра указателна та-
бела и всеки е открил по нещо, което да го води напред и 
да бележи пътя му оттук нататък.

За финал ще напиша заключението на приказката на 
класа, която създавахме през последните години, но едва 
миналата година записахме, защото мисля, че най-до-
бре синтезира това, което предстои, и това, което беше. 
„Приказката им тепърва започва, че от тях зависи дали 
ще бъдат добри или лоши герои, дали ще завоюват нови 
територии и дали ще съумеят да запазят постигнатото. Но 
вълшебството на годините, прекарани в школото на крал-
ството, щяло да остане в сърцата им и да помага на всеки 
да открие своето „И те заживели щастливо...“

Гергана Стаменова, 12.д клас
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Даа, ето ги! Това са 12.з клас!
На пръв поглед не се различават от останалите 18-годиш-

ни по света, но всеки от тях е различен и неповторим по свой 
начин. Бяха задружни, понякога следваха принципа „Око 
за две, зъб за чене.“ Вече пораснаха и помъдряха, но и 
успяха да съхранят детското у себе си.

През петте години, прекарани в Езиковата, докато 
чакаха да свършат и последните упражнения по френ-
ски, задачите по химия или урока за „ля прироД“, да 
свършат и последните „дьо минют“ от часа, те преди всичко 
се забавляваха.

И така, след ученето и забавленията, след радостите и тъ-
гите, които преживяха, те си тръгват. Животът ще ги завърти 
на 380 градуса, както казва г-н Денчев. Нека да ги изпратим с 
усмивка и да им пожелаем успех в приключението, наречено 
Живот!

Като част от екипа на вестник „Обектив“ ние, журналистите, 
имахме удоволствието да вземем интервю от 12.е клас. Нашето 
посещение приповдигна настроението на завършващите, които 
охотно отговаряха на въпросите ни. Дванадесетокласниците 
споделиха, че десети и единайсти клас са били най-вълну-
ващите години за тях, когато са започнали да се чувстват 
като едно цяло и са изградили силно приятелство и доверие 
помежду си. Те шеговито описаха себе си като „анонимни 
мъченици“, които редовно пасещават учебните занятия, но 
не си мислете, че пропускат случаите за забава, споделяйки 
щастливите си мигове заедно. Наистина останах очарована от 
топлината и радостта, струящи от очите им.

Ето какво пожелаха на бъдещите възпитаници: „Винаги след-
вайте мечтите си и показвайте личните си качества и индивиду-
алност, бъдете себе си и вървете по своя път напред.“ Отново ху-
морът намери своето място сред завършващите от „е“ клас, които 
споделиха, че много биха искали да са със сегашния си акъл, но 
да са в осми клас. Завършването е близо, но аз съм сигурна, че 
приятелството, доверието и щастието вечно ще струят от техните 
сърца. Ние им пожелаваме никога да не забравят приятелите си 
и да пазят красивите спомени от петте години, прекарани в ЕГ 
„Бертолт Брехт“, весело завършване и спорен път напред!

Гергана Киркова и Елена Тилева, 10.е клас

„Кой не знае 12.Ж и кой не е слушал за него?...“
Черната овца сред 12-тите класове! Клас, неоставащ без 
внимание... на съветите, можещ да се похвали с близки 
взаимоотношения с всички директори и ежемесечни 
/ежеседмични/ посещения на директорския кабинет. И 
въпреки всички гафове и премеждия през годините, ни-

кой не би напуснал този клас по собствено желание. Укорите се 
приемат с усмивка, а скрито нещо в 12.Ж не остава.

Сплотен и задружен клас, изграден от всестранно развити 
и уникални личности. Спортисти, танцьори, музиканти, художни-
ци... Талант и потенциал струи от всяка една област на живота 
в 12.Ж. В обучението си не са по-назад. Споделят как им се е 
случвало да сънуват, мислят, даже и да се карат на френски. И в 
предстоящото им образование, кариера и реализация, френски-
ят ще играе важна роля за една значителна част от тях.

И така пет години – в добро и зло, през скучни часове, но без 
скучни дни, този клас, в който винаги се случва нещо, е на път да 
се раздели. Но въпреки разстоянието и пречките, те винаги ще 
се подкрепят и ще са „Ж“ клас срещу света. На добър път! :)

София Петрова, 10.в клас
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Покрай цялата еуфория от изпращането на абитуриенти-
те няма как да не обърнем специално внимание на забавни-

те и точни 12.д клас, които шеговито споделят, че дните 
им, прекарани в гимназията, са един голям рожден ден.

„За разлика от другите класове във випуска, ние не 
успяхме да станем един сплотен колектив – признават 
открито те – за сметка на това се развихме като силни 

индивидуалисти, всеки уникален по свой собствен начин. 
Бяха хубави пет години, които ни дадоха много.“

Разделят се с училището с лека доза хумор, пожелават 
на сградата „приятен ремонт“ и вече сериозно – на нейните 
нови обитатели пожелават повече незабравими мигове и до-
бри постижения в тежките учебни часове.

„Ние също ще продължим да се доказваме и се надяваме 
това да си проличи още в предстоящите ни кандидатстудент-
ски изпити.“

Николай Генов, 10.в клас
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Кое е първо – кокошката или яйцето? Нямам 
представа какъв е отговорът на тази вечно терзаеща 
човечеството загадка, но в привечерието на 19-ти 
април безспорно на първо място беше традицион-
ният великденски концерт на Езиковата гимназия. 
Великденският концерт е последният шанс за 
дванадесетокласниците да си вземат както сбогом 
с училищната сцена, така и символично да се раз-
делят с училището, в което са прекарали пет години. 
Тазгодишният концерт беше озаглавен „Яйцето“. 

Самите ние имахме възможността 
няколко дни преди концерта да се на-
сладим и почудим на голямото черве-
но яйце, което ни посрещаше при вли-
зането в сградата. Г-жа Диана Стоева 
споделя, че идеята за събитието всъщ-
ност не е нова, а е от преди четири 
години. Оказа се, че творчеството на 
Йордан Радичков е вдъхновявало мно-
гократно представленията, подготвени 
от г-жа Стоева и г-жа Фани Попова. 
„Януарско яйце“ е творбата, която е 
виновна именно за това заглавие на 
концерта.

Продължение на стр. 7

И тази година можем да се похва-
лим с блестящите успехи на учениците 
от нашата гимназия. На Националната 
олимпиада по немски език честта ни 
защитиха достойно Росица Сотирова 
от 12.а клас и Стоян Бенев от 8.а клас. 
Роси разби конкуренцията и стана 
първа в страната, а Стоян грабна вто-
рото място.

РОСИ
Кога за първи път се „запозна“ 

с немския и как това те доведе в 
нашата гимназия?

Немска реч чух за пръв път преди 
около 10 години, докато гостувах на 
едно немско семейство, но изучавам 
езика от 5 години. След 7. клас се 
ориентирах към Немската гимназия и 
не съжалявам за направения избор. 
Немският определено е труден език, 
но пък именно това ми беше интерес-
но в него – да го опозная из основи.

Как се занимаваш с немски из-
вън училище?

Информирам се за ставащото по 
света на немски език!

Какво чувство ти носи тазго-
дишният успех?

Преди всичко удовлетворение от 
положения труд. Сега знам, че с много 
труд всичко може да бъде постигнато.

А какво са за теб олимпиадите 
по немски? Как се подготвяш и мо-
тивираш за участието си в тях?

Ами това е начинът един ученик да 

си „свери часовника“ и 
винаги съм участвала в 
тях с мотива да стана 
по-добра. Конкретна 
подготовка за олимпи-
адите получавах, като 
посещавах часовете по 
програмата „Грижа за 
всеки ученик“.

Кое е по-важно − 
самото участие или 
победата?

Сложен въпрос. 
Смятам, че когато 
човек участва изоб-
що в състезания, той 
тренира и подобрява 
способността си да за-
пази самообладание 
в трудни ситуации, да 
подбира възможно най-
правилната тактика, по 
която да действа. От 
друга страна, самата 
победа кара човека да 
се чувства горд и успял. 
Така че както победата, 
така и самото участие могат да доне-
сат полза.

Та как, в крайна сметка, се пе-
чели призово място на национална 
олимпиада?

Нужна е следната комбинация: 
упоритост, желание и самообладание!

Какви бяха компонентите на 

последния кръг? Поизпоти ли се 
над задачите?

Освен задължителните съчинение, 
четене с разбиране и текст с празни 
места дванадесетокласниците трябва 
да направят превод на текст от немски 
на български.

Продължение на стр. 7

ÀÏÐÈËÑÊÎÒÎ
„ßÉÖÅ“

ЛИЦА ОТБЛИЗО
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На 12 май т.г. се състоя премие-
рата на новата книжка от поредицата 
с ученическо творчество ОСТРОВ 
СВЕТЛИНА.

Сборникът с есета, поезия и интер-
претативни съчинения бе представен 
от гл. ас. Ф. Бойкова от катедрата 
по методика на обучението по БЕЛ 
в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. В качеството си на 
рецензент г-жа Бойкова открои ав-
тентичността на създадените от уче-
ниците текстове като много ценна и 
проникновено характеризира голяма 

част от публикуваните поетични и 
интелектуални откровения на младите 
автори.

Атмосферата на литературното съ-
битие бе постигната както от гостите, 
аудиторията от ученици и техните пре-
подаватели по БЕЛ, организаторите 
(г-жа Фани Попова, г-жа Десислава 
Кънчева), така и от домакините – слу-
жителите на Регионална библиотека 
„Никола Фурнаджиев“, чийто директор 
– г-н Лъчезар Риков, изненада авто-
рите, подарявайки им книги от Исак 
Паси.

Учителите по БЕЛ представиха та-
лантливите ученици, с които работят, 
за да изразят официално удовлетво-
рението си от съвместния творчески 
контакт в процеса на обучение. Тази 
традиция се поддържа от българисти-
те вече 11 години, разбира се, с под-
крепата на училищното ръководство и 
родителското настоятелство на ЕГ.

Премиерата на ОСТРОВ СВЕТЛИ-
НА е факт. Книгата очаква читателите 
си, които я заслужават!

Г-жа Фани Попова,
преподавател по БЕЛ

Искате ли 
да бъдете част от

ОСТРОВ
СВЕТЛИНА?

В НОЩТА...

Ако погледнеш към небето

в притихналата тъмнина,

ще видиш устни, по които

трепти горяща младостта.

Те приказки ще ти разкажат

за любовта и за света

и утрото ще дойде светло –

с дъха на бяла тишина...

За лека нощ целувка кратка,

потънала сама в нощта,

без спомени – каква загадка

в съня, ухаещ на цветя...

Нели Овчарова, 12.а клас

ДОКОСВАНЕ ДО КРАСОТАТА

Здравка Кузева, 10.е класЗдравка Кузева, 10.е клас
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Продължение от стр. 5

Ã-жа Стоева споделя: „Яйцето е 
най-древният митичен образ на 
сътворението. Християнските 

ритуали го превръщат в символ на 
обновлението и възкресената вяра, а 
най-новите интерпретации го обвърз-
ват с щастието. В сценария всички 
идеи се срещнаха.“ На г-жа Попова 
й хрумва идеята за представянето на 
сцени от „Криворазбраната цивилиза-
ция“. Мотивът е ясен – защита на род-
ното чрез възкресяване на миналото и 
поучаване от чужди грешки. Макар за 
някои героите да изглеждаха прека-
лено „поевропени“, истината е такава: 
хумористични и интересни, скечовете 
ни накараха и да се замислим за реал-
ната ситуация в обществото ни.

Лично аз се насладих изцяло на 
концерта. Най-важното според мен е, 
когато си спомниш за видяното, да се 
усмихнеш неволно. Латино танците, 
с които започна всичко, бяха повече 
от блестящи и завладяващи. Успяха 
да грабнат вниманието на публиката 
и незнайно как да ни пренесат на 
сцената, от зрители се превърнахме 
повече в участници. Както винаги хо-
рът на Езиковата гимназия се справи 
чудесно, а фактът, че виждаме все 
повече нови лица в състава му, може 
само да ни радва. Всеотдайният труд 
на г-жа Анна Сарафска и чаровните 
усмивки на изпълнителите ни заре-
диха с положителна енергия. Милена 
Кадреева показа невероятния си 
певчески талант. Тя не само успя да 
се справи със звучността на българ-
ския фолклор, но и успешно смени 
няколко тоалета, с което ни показа, 

че се е приближила с още една стъпка 
до големите звезди. Г-жа Маргарита 
Анчева бе успяла блестящо да под-
готви момичетата, за да можем и ние 
да усетим магията на модерния балет. 
Изпълнението им беше съвкупност от 
лекота и гъвкавост, която неимоверно 
се усещаше и навяваше спокойствие. 
Мария Нанова за пореден път успя да 
ни изненада, и то приятно. Появата 
й на сцената с китара в ръка ни на-
кара да се чудим какво ще се случи. 
Изпълнението й за пореден път до-
каза какво значи да имаш истински 
талант и, разбира се, глас, изпълнен 
със сила и красота. Балетът на Гергана 
Кацарова беше едно въплъщение на 
нежността. Както перцето изящно се 
носи по вятъра, така и тя стъпваше 
по сцената. Появата на Момчил Енев 
показа хармонията между двамата и 
доспринесе за онова мистично роман-
тично чувство, което изпълни залата. 
Дванадесетокланиците успяха да ни 
разсмеят и да ни забавляват до край. 
Ловките им превъплъщения показаха 
техния артистизъм и огромното им 
желание да направят тази вечер не-
забравима. Стиховете на Александра 
Пенова и Виктория Торбанова са по-
могнали за създаването на любовните 
сцени.

Една съвсем нова звезда на сцена-
та на Езиковата гимназия успя да ме 

впечатли с дръзкото си и находчиво 
изпълнение и смелостта, която про-
яви. Антония Паланкалиева от 9.в 
клас дебютира на коледния концерт 
миналата година. Страстта й към нови-
те езици я изпраща в Езиковата гим-
назия, където решава да изучава нем-
ски, за да може да го усвои напълно. 
Но музиката е нещото, което я прави 
истински щастлива. От малка се за-
нимава с пеене, участвайки в хорове. 
Признава, че преди първата си поява 
на сцената на гимназията се е бояла 
как ще я приеме публиката, но след 
това се е почувствала невероятно. 
Миксът от песните на Кейти Пери – Е.Т. 
и на Лейди Гага – Born This Way, беше 
изключитело добро решение. Сама тя 
казва: „Те трябваше да съответстват 
на някои сцени и затова в първата пе-
сен се пее за любовта и привличането. 
А втората (с малко поизменен текст) 
носи послание – „Ти си красив по твой 
си начин, защото Бог не прави грешки! 
Ти си на прав път, така си роден! Не 
се крий в съжаление, просто обичай 
себе си и си готов!“ Хореографията на 
момичетата, които танцуваха по време 
на изпълнението й, е била нейна идея. 
Само за месец и половина Антония и 
приятелките й успяват да подготвят 
всичко. Определено съм сигурна, че 
това момиче го чака светло бъдеще.

Мога само да изкажа благодар-
ността си към всички участници, както 
и към госпожите Стоева и Попова, че 
създадоха тази незабравима вечер. 
Фактът, че всичко беше подготвено 
от сърце, направи събитието толкова 
специално. 

Силвана Тонкова, 10.е клас

Продължение от стр. 5
Излизайки от олимпиадата, имах 

усещането, че съм се справила добре, 
въпреки че задачите в никакъв случай 
не мога да определя като лесни.

Известно е, че победителите 
дванадесетокласници получават 
по-специална награда. Каква е тя и 
смяташ ли да я „оползотвориш“?

Да, ще имам възможността да уча 
немска филология, без да полагам 
приемен изпит за специалността. Още 
обмислям дали да се възползвам от 
това. Може би искам да срещна ново 
предизвикателство.

СТОЯН
Кога за първи път се „запозна“ 

с немския и как това те доведе в 
нашата гимназия?

Семейството ми отдава голямо зна-
чение на владеенето на чужди езици. 
Баща ми също е учил немски език в 
ловешката езикова гимназия, а баба 
ми е дългогодишен преподавател там. 
Аз само продължавам една семейна 
традиция. След 7 клас имах вариант 
да продължа образованието си на 
няколко места, но избрах да остана 
в родния си град, така че „Бертолт 
Брехт“ беше най-добрата алтернатива 

за мен. Започнах да уча немски от на-
чалото на тази учебна година. До този 
момент дори не бях слушал немска 
реч.

Как се занимаваш с немски из-
вън училище?

Нямам възможност да практикувам 
разговорен немски поне на този етап. 
Но понякога чета в интернет текстове 
на немски или гледам немския канал 
по телевизията.

Какво чувство ти носи тазго-
дишният успех?

Доволен съм от представянето си. 
Това за мен е просто един успех, а не 
върхът, към който се стремя. Към себе 
си съм критичен и амбициите ми не 
спират до тук.

А какво са за теб олимпиадите 
по немски? Как се подготвяш и мо-
тивираш за участието си в тях?

Обичам състезанията – и спорт-
ните, и учебните. Те ме амбицират да 
се доказвам. По принцип проверявам 
нивото на подготовката си и знанията 
чрез участие в извънкласни ангажи-
менти. Участието ми в тази олимпиада 
ми отне доста време през пролетната  
ваканция.

Кое е по-важно – самото учас-
тие или победата?

За мен беше важно да участвам, 
за да сравня нивото си спрямо други-
те. Тайничко се надявах да стигна до 
върха, а победата за мен е много важ-
на. Тя е резултатът от дългите часове 
учене, от многото лишения. А когато 

видях резултата си, си казах, че всич-
кото това не е било напразно. Иначе 
винаги се състезавам, за да победя.

Та как, в крайна сметка, се пе-
чели призово място на национална 
олимпиада?

Моята формула е Труд, Постоян-
ство и Желание.

Какви бяха компонентите на 
последния кръг? Поизпоти ли се 
над задачите?

Третият кръг – националният, не 
беше лесен, но това трябваше да се 
очаква. Имаше четене с разбиране, 
текст с празни места. Една от най-
трудните задачи беше есето на тема 
„Не всичко, което блести, е злато“. 
Радвам се, че съм се справил добре.

Никол Николова, 10.в клас

ÀÏÐÈËÑÊÎÒÎ
„ßÉÖÅ“
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Продължение от стр. 1
И тази година завършващите от 

Езиковата гимназия показаха класа и 
стил. Дамите бяха подбрали прецизно 
своите рокли, като много от тях бяха 
заложили на по-изчистените и къси 
модели. Цветовете на облеклата бяха 
много разнообразни, като някои пре-
ливаха в различни нюанси. Впечатли 
ме младежката непринуденост и жиз-
неност, личеше си, че с нетърпение 

очакват купона в ресторанта. Относто 
джентълмените мога да кажа, че те 
също изглеждаха много стилно и из-
тънчено. След снимките на Тортата 
абитуриентите се насочиха към ресто-
ранта, минавайки през огромна тълпа 
от нетърпеливи зрители, които снимаха 
и отправяха поздрави. Екзалтираните 
викове на завършващите отекваха 
сред многобройната тълпа. Към 20.00 
часа вече и последният клас премина 
праз вратата на ресторант „Тракия“. 
Репортерите от училищния вестник 
научиха, че по-голямата част от ве-
селящите се са напуснали рано и са 
предпочели дискотека в Пловдив. 
Може би защото вече са им омръз-
нали и старият ресторант, и старият 
град, а може би родители и приятели 
са напълнили предоволно портмонето 
им. Все пак, похвално е, че семейният 
бюджет издържа на разходите за бал 
на две места и продължителна екскур-
зия в Турция. Дай, боже, всекиму!

За щастие успях да се допитам до 
мои приятели, които живеят в непо-

средствена близост до ресторанта. Те 
бяха наистина много учудени от факта, 
че балът на Езиковата е бил един от 
най-шумните. Всички абитуриенти 
не са спрели да пеят и да се веселят 
до сутринта. Ето това показва какъв 
жизнен дух имаме ние – учениците 
от ЕГ „Бертолт Брехт“. Класа, Стил и 
Сплотеност – това са нашите абитури-
енти. Пожелаваме им светло бъдеще и 
спорен път напред!

Гергана Киркова, 10.е клас

ПРОДАВА СЕ
ЩАСТИЕ

Благотворителен базар

Редовен училищен ден. Голямо 
междучасие. Но в училищния стол няма 
ученици. За сметка на това във фоайе-
то цари страшна суматоха. Ученици, 
учители и служители от училището са 
се скупчили над дългите маси, отрупа-

ни със сладкиши, и се чудят кой първи 
да опитат. Днес да се тревожат за ки-
лограмите си не е разрешено, защото 
всичко е за добра кауза.

Чудесна идея и чудесно осъществя-
ване – благотворителен базар, органи-

зиран от десетокласници, приходите от 
който са за лечението на Мелпомена от 
10.г клас. Шоколадови торти, кексове, 
бонбони, соленки, милинки... всичко 
ръчно изработено от десетокласници 
(е, най-вероятно от майки и баби, за 
което им благодарим). И само срещу 50 
стотинки всеки можеше да си купи пар-
че щастие, като в същото време допри-
несе за такова. За двайсет минути съ-
браните 336 лева и усмивките на близо 
600 души превърнаха това начинание в 
категоричен успех! Нямаше човек, кой-
то при излизането си от фоайето, със 
сладкиш в ръка, да не изкаже желани-
ето си за още такива междучасия.

Адмирирам цялото училище за ен-
тусиазма в участието и най-вече кули-
нарите от десетите класове за успеха, 
който със своите умения донесоха. 
Бих ви пожелала същата активност 
във всички благотворителни дейности! 
Всички съученици на Мелпомена й по-
желаваме скорошно оздравяване и да 
знае, че може да разчита на пълната ни 
подкрепа във всяко едно отношение!

София Петрова, 10.в клас

БАЛЪТ – ОТНОВО ЗА СТАРАТА ПРИКАЗКА
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Ich habe nicht gewusst, ob dieser Titel 

Neugier in jemandem erregt. Die Ursache 

dafür ist die Triavilität, die der Titel ent-

hält. Die unmöglichen Träume und ihre 

Bedeutung für das Leben der Menschen 

sind Thema von zahlreichen literarischen 

Werken der Dichter und Schriftsteller aus 

der ganzen Welt.

Heutzutage sind viele TV – Program-

me dem Ziel gewidmet, die Träume der 

Leute zu verwirklichen und sie glücklich 

zu machen. Ein Mensch wäre wirklich 

froh, wenn er eine riesige Geldsumme, 

ein Auto oder ein Flugticket für die Reise 

zu einer exotischen Insel gewinnt. Pla-

kate und Broschüren mit hochtönenden 

Phrasen wie „Das kann Ihre Träume 

erfüllen! Es ist einfach... Das Einzige, 

was Sie machen sollen, ist das Schicken 

einer SMS!“ – kann man an jeder Ecke in 

den großen Städten sehen. „Glaube an 

die Kraft der Träume!“ – ist ein typischer 

Rat zu dem hilfsbedürftigen Freund. 

„Das Feld der Träume“, „Arizona Traum“ 

und „Worin verwandeln sich die Träume“

– lang ist die Reihe von Filmtiteln. 

Offensichtlich hat die Filmindustrie ent-

deckt, welcher Akkord die menschliche 

Seele am tiefsten durchdringt.

Aus diesen Beispielen könnte man 

schließen, dass die Träume überall um 

uns herum sind. Ich glaube, es gibt 

keinen Menschen auf der Welt, der nie-

mals geträumt hat, der sich nie an einem 

Traum berauscht hat. Der Mensch, der 

nicht träumt, kann schwach genannt wer-

den. Wirklich stark ist jener, der genug 

Mut hat zu träumen, auch wenn seine 

Träume nicht in Erfüllung gehen.

Die Kraft der Träume ist das Flämm-

chen, das uns zeigt, wohin wir gehen, 

wenn die dunkle Nacht nicht enden will 

und es von den Sonnenstrahlen sogar 

keine Spuren gibt. In diesem Augenblick 

müssen wir nicht beängstigen. Endlich 

gelangen wir zu etwas, was die Leute 

Glück nennen.

Die Träume gehen Hand in Hand mit 

der Einbildungskraft. Zusammen bringen 

sie uns in eine Scheinwelt weg und lis-

peln uns, dass alles möglich ist, dass 

jeder die Kraft hat, Gewinner zu sein.

Wir, die menschlichen Wesen, müs-

sen, die Mystik und die Faszination zu 

erleben, Träumer zu sein. Wir müssen 

den Sehnsüchten erlauben ihre Pracht 

vor unseren Blicken zu entfalten. Ver-

gesst den nächsten Tag, nächsten 

Monat und nächstes Jahr! Der Frühling 

weckt die Blumen im Garten für einen 

Moment und wer könnte ihm befehlen, 

wann er wieder zurückkehrt. Lebt für 

die momentale Freude und Vergnügen, 

denn niemand weiß, wann diese Augen-

blicke zurückkommen und ob sie jemals 

zurückkommen...

Steliana 9.w Klasse

Ein Leben ohne Träume ist wie ein Garten ohne Blumen

Aujourd’hui, je vais vous parler du 

plus important jardin zoologique du 

Québec. Il s’appelle, Zoo Granby. Dans 

ce parc on peut observer la faune, se 

baigner dans les parcs aquatiques et 

visiter les manèges. Le zoo est divisé en 

4 continents: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 

du sud et l’Océanie. Les animaux 

qui sont choisis sont des animaux 

qui peuvent survivre au dur hiver du 

Canada. Ils sont environ 1000 de près 

de 200 espèces exotiques. L’hiver, ils 

demeurent à l’extérieur et sont de toute 

beauté à admirer dans la neige. Pour 

d’autres, même si leur habitat naturel 

n’est pas au nord, l’adaptation au froid 

est possible. C’est le cas des zèbres, qui 

développent un pelage leur permettant 

de supporter des journées froides. Il 

y a aussi une rivière aux hippos qui 

permet de voir la vie aquatique de ces 

mammifères. On peut voir des éléphants 

qui jouent au ballon ou avec un pneu, des 

autruches qui font des sons bizarres, des 

serpents et des araignées vénimeux, des 

chauves-souris qui mangent des fruits et 

des caméléons qui nous regardent avec 

leurs grands yeux. Stela Petkova 9j classe

Les enfants prennent des médicaments 

pour de nombreuses raisons. Recherche 

d’évasion, pour surmonter leur timidité, 

pour aller vers les autres, pour se 

sentir “normal”. Pour beaucoup, le but 

recherché est de fuir le quotidien qui 

les préoccupe et les angoisse, pas 

de projets, pas d’avenir, pas d’emploi, 

manque de confi ance en eux, échecs 

multiples, problèmes personnels, 

sentiments de solitude, de ne pas être 

écoutés ou de ne pas être compris, de 

ne pas être inintéressants...

Solitude, déprime, expression de son 

dégoût de la vie, idées de suicide. 

Désintérêt pour les activités scolaires, 

voire mauvais résultats, retours tardifs à 

la maison... Nous pouvons expérimenter 

avec la drogue par curiosité, parce que 

nous avons des amis qui en prennent 

ou pour échapper aux soucis et à 

l’ennui. On peut se droguer pour le 

plaisir ou pour être à la mode. Parfois, 

l’usage de la drogue peut devenir une 

partie importante de la vie, en raison 

de problèmes affectifs, psychologiques 

ou sociaux. La consommation d’alcool 

et la prise de cocaïne augmentent le 

risque d’arythmie cardiaque, d’attaques 

cardiaques, voire de décès.

Vanya Draganova 10j classe

Pourquoi se

drogue-t-on?

ÂÈÒÐÈÍÀ  ÍÀ  ÒÂÎÐßÙÎÒÎ ÑËÎÂÎ

FRANÇAIS
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Unable to disclaim the exceptionally quick advance of the 

recent technology, we have become witnesses of some of the 

greatest discoveries in the world and more often than not we are 

less vexed and more inclined to take delight in what the scientist 

have done.

Despite the tremendous progress has been reached by 

now, the commencement of the discoveries has scarcely 

been initiated. Nowadays, there are million people in the world 

engrossed by trying to reveal the secrets of the universe. I 

strongly believe they would chiefl y succeed in developing the 

medicine technology. In view of the fact that the travelling and 

communication devices have been made unparalleled, it is time 

for the medicine to be refi ned.

However, it would be beneath contempt to say that these 

revelations would have only positive effects. As we know every 

subject has its own advantages and disadvantages. But my 

humble opinion is that we will be in excess of the commendable 

aspects. The capacity of being able to cure cancer or SPIN can 

speak for their own sake. Moreover, I assume that much easier 

and painless manner of making various analyses would be 

approachable. Unwilling to admit there would be quite a contrary 

side of the renewed technology. What if they are more injurious 

for the health? After all, it is inevitable for them to be less 

expensive, which is beyond reproach. This is to say that hardly 

could people of humility afford themselves such a treatment.

Another thing except for time, that cannot be ceased is the 

pace of technological change. Consequently, we had better take 

benefi t instead of imputing it to being objectionable. As for the 

medicine, we could undoubtedly proclaim it as a chink of light 

for all the serious cases and the only consolation capable of 

dispelling any fears.

Tsvetan Petrov, 11.d class

Nous vivons dans un monde où tout autour de nous est design.

Les jeunes sont très attentifs à leur look. Etre ou paraître, telle est la question et 

l’ère est à l’apparence, au design. Cependant, ce sont les jeunes qui semblent les 

plus accros aux marques et ils suivent toutes les nouveautés dans la mode. Ils sont 

infl uencés par les mannequins anorexiques, stars, vedettes, pour qui la célébrité est 

la plus importante. Guidés par leur désir d’imiter leurs idoles, les jeunes deviennent 

souvent des fashion victimes, car parfois ils suivent la mode bêtement. Les jeunes 

sont une cible commerciale, préférée partout.

Une personne intelligente ne doit pas suivre la mode de façon bête, jusqu’à 

être son esclave, surtout quand il s’agit des marques. Il faut introduire toujours des 

éléments personnels.

Moi aussi, j’aime être bien habillé et j’ai des 

marques préferées: Nike, Adidas, New Yorker. 

J’aime le style sport, élegant et pratique, mais 

j’ai aussi mon propre goût qui ne me permet 

pas d’être drôle, victime à la mode et gaspiller 

l’argent de mes parents. Je n’oublie pas que 

les vêtements, c’est l’extérieur, le design, et il 

change souvent. D’ailleurs je suis très sensible 

à ce sujet, car la mode est un domaine de 

création et cela me passionne. Je pense que j’ai 

déjà choisi la profession de ma vie – le design 

graphique, et je voudrais faire des études à 

l’étranger et puis travailler dans mon pays et 

avoir ma propre société de design, de publicité, 

même de mode peut-être.

A mon avis les jeunes sont aussi créatifs, 

et la manière de s’habiller offre des possibilités 

pour montrer leur création, leur goût et s’inscrire 

dans le monde du design qui sera le monde de 

demain.

Blagovest Dimitrov, 11j classe

Etre esclaves de la mode

ou être créatifs?

Our

Future

World
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