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През месец февруари група ученици от 10-ти и 
11-ти клас от ЕГ „Бертолт Брехт“, водени от директор-
ката г-жа Велка Недялкова и зам.-директорката г-жа 
Мария Хаджийска, се завърна от посещение в Берлин 
по проекта „Коменски“. Проектът се изпълняваше от 
нашето училище и се финансираше от Европейската 
комисия. През юли миналата година приключи. 
Посещението в Берлин бе по повод на Празника на 
Брехт, а предишните 4 срещи са били във Франция, 
Литва, Турция и Италия, където нашите ученици са 
имали възможност да упражняват английския си език. 
Важно е да се отбележи, че щастието да пътуват до 
Берлин се е паднало на гимназисти, които са били по-
сочени от техни съученици.

Продължение на стр. 2

денят на Брехт10. 02.

Какво време е патронният празник? Най-напред е време 
зайците да разберат защо славното ни училище носи това име. 
Осмокласничката Кръстина от журналистическия ни клуб се 
погрижи и чрез вестника да информира своите връстници.

Бертолт Брехт – политика в служба на изкуството
„Изкуството не е огледало, което отразява света, а чукче, с 

което да му придадеш форма.“
„Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhaelt, 

sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet.“
Бертолт Брехт става основноположник на новия политичес-

ки театър със своята „Опера за три гроша“ („Dreigroschenoper“, 
1928). Цялостното му творчество разпространява политическо 
съдържание-използва се като средство за пропаганда и при-
зив за действие. Безспорно талантливият драматург е част от 
голямата епична драматургия – създава произведения, попу-
лярни и днес: „Добрият човек от Сечуан“ („Der gute Mensch von 
Sezuan“), „Майка Кураж и нейните деца“ („Mutter Courage und 
ihre Kinder“), „Господин Пунтила и неговият слуга Мати“ („Herr 
Puntila und sein Knecht Matti“), „Кавказкият тебеширен кръг“ 
(„Der kaukasische Kreidekreis“). В Дания Брехт пише драмата 
„Животът на Галилей“ („Leben des Galilei“), изпълнен с „вяра в 
нежната сила на разума“. 

През 1938 г., заедно с жена си, основава световно извест-
ния театър „Берлинер ансамбъл“. Драматургът разбира, че хо-
денето на театър не е просто за развлечение, а за да се изва-
дят поуки от видяното на сцената. Писателят държи публиката 
на дистанция от действието, за да може гледащият да анали-
зира видяното по-добре. И оставя финала отворен, за да може 
свободно да бъде направено заключение от всеки зрител. 

Бертолт Брехт е един от най-открояващите се драматурзи 
през 20 век, защото дава на зрителя сам да довърши видяното, 
дава му свободата, от която несъзнателно се нуждае. Поробява 
политиката, кара я да служи на изкуството, което според него е 
най-лекият начин за съществуване.

Кръстина Стефанова, 8.б клас

Поканихме на празника ни фолклорния 

ансамбъл „Пазарджик“

Подробности на стр. 4
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На 10. февруари традиционно бе 
отбелязан празникът на ЕГ „Бертолт 
Брехт“ с представянето на ежегодния 
сборник за литературно творчество на 
талантливите ученици от Гимназията. 
Този път учениците обединиха творби-
те на младежки поривистите си души 
под нееднозначното „Ние“.

Ние – младите, дръзките – знаем, 
че „по-лесно е да прочетеш, отколко-
то да чуеш“ – затова ви представяме 
нежна симфо-
ния за вашите 
очи. Онези очи, 
които с трепетен 
поглед бързат, 
за да задоволят 
любопитството 
на всеки техен 
свободолюбив 
блясък. Онзи 
блясък, който 
щастливо изда-
ва животоспася-
ващата искрица 
– мечта – в ума на търсещия и непри-
миримия с бездуховността.

Благодарение на нашите скъпи 
млади писатели – приятели и съучени-
ци – чувствата на справедлива гордост 
и светло родолюбие отново се надиг-
наха у всеки един от присъстващите 
на събитието по представянето на 
сборника. Защото, драги, да пишеш, 
значи да мислиш, а да мислиш – да 
говориш на себе си. С думи, които 
символизират и предават смисъл на 
света наоколо. Винаги.

Ние сме ученици от езикова гим-
назия и съм убедена, че не е трудно 
за всеки един от нас да си припомни 

онова начало при изучаването на ня-
кой нов език, в което, колкото и богата 
мисъл на майчиния си език да имаш, 
не си в състояние да скалъпиш и две 
изречения на чуждия, ако не боравиш 
с достатъчен набор от думи. Мозъкът 
ти започва да се главоблъска и ако 
не го удовлетвориш с намирането на 
необходимата информация, от умора 
бавно започва да се унася в сладка, но 
коварна забрава. Така е и с човешките 

ни вълне-
ния. Ако 
не им 
обърнем 
п о д о -
б а в а щ о 
в н и -
м а н и е 
– да ги 

допуснем 
до грън-
чарската 
работил-
ница на 
ума ни 
– те чисто 
и просто 
започват 
бавно да 
загниват.

Ала вдишаме ли толкова дълбоко, 
сякаш от една последна глътка въздух 
зависи животът ни, сме в състояние 
да одухотворим тленната си същност, 
като прочистим сънните си артерии, по 

чийто път отново да се разнесе онази 
животворна и божествена течност, ко-
ято единствена е в състояние да въз-
креси ума ни от смъртта на безцелното 
безсмислие.

Кръвта! „Ние“ и Кръвта! „Ние“ и 
нашата Кръв! „Ние“ и нашата обща 
Кръв!

Кръвта в нас. Неизбежно и съдбо-
носно свързваща ни чрез кръговрата 
на водата, поддържащ непресъхваща 
Реката на Живота, упътена право към 
Безкрая. И ти, приятелю, си една от 
безбройните молекули в състава на 
водата в Реката. Но внимавай, че 
може някога да не бъдеш достоен за 
поредния шанс от изпарение отново 
да се втечниш до важна и необходима 
капчица в потока към Смисъла.

Необходима е навременна равно-
сметка, за да 
не се сблъска-
ме фатално с 
неизбежност-
та на Края. И 
ако смятате, 
че просто 
едни такива 
глупави без-
смислици си 
б р ъ щ о л е в я , 
то моля! 
Отделете миг 
от време и 
се докоснете 
до изящното 

младежко същество „Ние“ и се увере-
те, че единствено обединени в себепо-
добност към смисъл се пътува. Иначе 
сам-сами накъде?

Спаска Иванова, 10.в клас

Продължение от стр. 1
Един от най-важните критерии, по 

които са били избрани, е било да зна-
ят добре говоримо и писмено немски 
и английски, тъй като  са попадали 
в много ситуации, където е трябвало 
да използват езика на Шекспир. При 
пътуването си до Берлин момчетата 
и момичетата от ЕГ „Бертолт Брехт“ 
са посетили и забележителностите в 
немския град, свързани със Студената 
война и Втората световна война. Там 
са си дали среща и техни връстници 
от Испания, Холандия и Турция. През 
първата вечер ръководителите на гру-
пите от всички страни са направили 
игра тип „Ice breakers“, за да успеят да 
се опознаят учениците помежду си. 

Нашите ученици споделиха, че са 
обикаляли  културно-исторически за-
бележителности, музеи, важни места, 
като по този начин са се запознали с 
историята на Германия. Естествено, 
програмата им е била много натоваре-
на, но всички са доволни от видяното 
и заредени с неповторими преживя-
вания и впечатления от европейската 
държава. Някои разказаха, че в музея 
„DDR“ им е направило впечатление 
как всеки може да се докосне до 

предметите от историята, тъй като се 
водел интерактивен музей. Така на-
пример пазарджишките възпитаници 
на Езиковата гимназия са имали „при-
вилегията“ да се качат в „Трабант“, 
символ на бившата ГДР, и дори да го 

управляват. В музея са били изложени 
картички от българското Черноморие 
и най-вече от Созопол, тъй като по 
онова време България е била турис-
тическа дестинация No1 за страните от 
бившия Източен блок. 

Посетили са също Концлагер 
„Закценхаузен“ в покрайнините на 
Берлин – Ораниенбург, и останали 

с дълбоки и трайни впечатления за 
чутото за този вид лагери от Втората 
световна война. Успели да видят 
и да се снимат пред Берлинската 
стена, Бранденбургската врата и 
Парламента.

Нашите ученици са посетили и къ-
щата на Брехт, където той е живял до 
смъртта си. Великият немски поет и пи-
сател Бертолт Брехт, който е патрон на 
нашата гимназия, е роден в Аугсбург, 
но най-големите си успехи и постиже-
ния е постигнал в Берлин. Тук той е жи-
вял в центъра на Берлин, до сградата 
на днешния театър, където със съпру-
гата си, известна актриса, е наел къща. 
Силно впечатление са им направили 
огромната библиотека и многото загла-
вия на книги – библиотеката заемала и 
малкия, и големия кабинет. Книги има-
ло и в коридора. Незабравими спомени 
отнесли и от стаята на жена му, която 
била отрупана с много цветя, наподо-
бяваща зимна градина.

Нашите ученици са останали с 
добро впечатление колко добре е орга-
низиран немският градски транспорт, 
защото през повечето време са се при-
движвали с него из Берлин.

Продължение на стр. 6

Словото = Пречистване = Живот

ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В БЕРЛИН
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Всички сме я виждали да върви 
забързано по коридорите, преметнала 
раницата си през рамо, с лъчезарна 
усмивка и дълга руса коса, вързана 
на простичка опашка. Младостта й ни 
кара да си мислим, че е една от нас, 
учениците, но всъщност Цветелина, 
позната още и като Ettie, е американ-
ската ни гостенка; тази, която внася 
малко разнообразие в иначе черно-
белия училищен живот.

Родом от България, Цвети е от-
гледана в Америка. Родителите й се 
преместили да живеят там още като 
студенти. Стана ми интересно защо 
точно Америка? Вярно е, че я наричат 
страната, където мечтите се сбъдват, 
но все пак… оказа се, че баща й вина-
ги е харесвал Щатите, така че изборът 
не е бил труден. 

Лесно е да се заблуди човек от-
носно професията на Ettie. Напълно 
логично ние предполагаме, че я влече 
преподаването или нещо в тези сфери, 
но се оказа, че сме далеч от истината. 
Попитах я дали мисли за в бъдеще да 
става учител, а отговорът й донякъде 

ме смути, с такова силно впечатление 
бях останала: „In the long run – no, but 
I enjoy teaching right now“. Какво да се 
прави? Все пак това не ме отказа да 
я поразпитам още малко. Тези, които 
имат Фейсбука й и са разглеждали 
снимките й и постовете й, са видели, 
че България не е първата държава, в 
която идва да преподава. Ако трябва 
да започна да си отбелязвам всички 
погрешни впечатления относно чуж-
дестранната ни учителка, предпо-
лагам е време да си извадя маркера 
и да си драсна още една черта. След 
няколко часа, прекарани с нея, е лес-
но да се заблудим, че не й е за пръв 
път да се занимава с тийнейджъри, но 
се оказа, че ние сме й първите! Преди 

това се е занимавала 
само с малчугани – „аs 
young as 3 and as old 
as 12“. Въпреки че е 
получавала прегръдки 
и целувки ежечасово 
от дребосъците, Цвети 
признава, че работата с 
нас е по-лесна. Нашето 
внимание успява да се 
привлече далеч по-лес-
но и в известни отноше-

ния да се задържи. Като допълнение с 
нас може да води и сносен разговор… 
през повечето време.

Поради българския 
й произход не се сдър-
жах да я поразпитам 
дали всъщност ни раз-
бира, когато се надвик-
ваме в междучасията. 
Оказа се, че схваща 
доста добре, стига да 
не използваме жаргон-
ни думи или нецензури-
рани реплики… тоест 
разбира едва една 
трета от това, което си 
казваме. Твърди също, 
че опрат ли нещата 
до писане, открива из-
вестни трудности, но 
на мен не ми се вярва. 
Благодарение на вре-
мето, прекарано сред нас, успях да 
забележа как тя разбира доста от не-
щата, които си драскаме, което е леко 
обезпокоително. Да благодарим на 

родителите й, които не 
са я учили да кълне и 
прочие. Подобно на 
нас тя също има и още 
някой друг език закътан 
в съзнанието си – учила 
е и руски, и френски, но 
смята, че знанията й са 
прашасали малко. Ех, 
тез езици!

Така и така бяхме 
подхванали български-
те й корени, пък и по 
случайност, когато се 
свързах с нея, готвеше, 
я попитах дали може 
да готви български яс-
тия. Оказа се, че като 
цяло от нея няма да 

стане майстор-готвач, 
но пък със сигурност и 
няма да умре от глад. 
Самотата обаче е друг 
въпрос. Въпреки че не 
е единствената на раз-
менни начала, Ettie се 
чувства самотна през 
седмицата, което си е 
напълно разбираемо 
– да няма с кого две 
приказки да си кажеш, 
когато се прибереш, си 
е истински ужас. Но пък 
през уикендите се сре-
ща с познати, така че 
не е като да е тотално 
изолирана. 

Обича да пътува. Това е черта, ко-
ято и двете споделяме, макар че тя ме 
бие по всички параметри. Подобно на 
авантюристите, тя си е поставила за 
цел да посети 20 държави до края на 
годината (имайте предвид, че за сега в 
списъка й 11 са зачеркнати!), нещо, с 
което малцина можем да се похвалим. 
Благородно й завиждам, че обикаля 
света! „One of the best parts of travelli-
ng is meeting new people and realizing 
that they are all the same. They want the 
same things – happiness, family, etc.“

Като любим спомен тя посочи 
концерта на училището ни, който я 

изпълнил с гордост от факта, че пре-
подава на такива талантливи учени-
ци. Дори смята да остане още една 
година да преподава, въпреки че не 
е все още сигурна. Аз лично бих се 
зарадвала много, защото въпреки че 
тя не е чак толкова по-голяма от нас, 
има богат опит, който споделя с нас 
всекидневно. 

„Oh gosh I don’t know what to say. 
I’m so grateful for my students, to the 
headmaster, and to the other teachers. 
Everyone has been so kind to me (es-
pecially Spasina Staneva). Thanks for 
the interview.“ Бяха завършващите й 
думи към мен. Като цяло Цветелина е 
един изключително позитивен човек, 
изпълнен с живот и добрина. Ако й 
сложим една нимба и чифт бели крила, 
ще заприлича на ангелче. Обаятелно-
то й излъчване е нещо, което ще ни 
липсва, след като си замине.

Николета Гергова, 10.з клас 

До Америка и обратно
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Още ли някой се замисля кой е 
силният пол? Силният пол е слабият 
пол! Днешната еманципирана жена 
отдавна е променила традицията и в 
битката за първенството на половете 
излиза категорично напред. По слу-
чай 8-ми март ние, журналистите от 
вестник „Обектив“, ви представяме 

малка част от най-успелите жени и 
техните важни изобретения. Едно от 
най-значимите открития е безжич-
ната мрежа Wi-Fi, която е патенто-
вана от актрисата Хеди Ламар през 
1941 г. Друго впечатляващо изобре-
тение е миялната машина, патен-
тована и показана на Световното 
изложение в Чикаго през 1893 г. от 
американката Джоузефин Кокрейн. 
Женски открития са и ауспухът, 
чистачките, памперсът, бронежи-
летката, циркулярът, перископът за 
подводници.

Това са само няколко от откри-
тията, направени от нежния пол, но 
вие се убедихте, че приносът на же-
ната в световния прогрес е огромен, 
нали! И… както казва поетесата 
Блага Димитрова: „Горда съм, че съм 
родена жена!“

София Георгиева, 8.а клас

Продължение от стр. 1
Какво време е патронният праз-

ник? Е, не успяхме да отскочим до 
Германия-родината на патрона, но 
на концерта в младежкия ни дом 
никак не ни беше трудно да се за-
редим емоционално. Ръководството 
на гимназията направи чудесен 
избор, като покани на празни-
ка ни фолклорния ансамбъл 
„Пазарджик“. Съприкосновението 
с родния фолклор винаги ни обо-
гатява и вълнува, помага ни да 
оценим високо родното. Ансамбъл 
„Пазарджик“ съществува от 52 
години и работи с главна цел по-
пуляризирането на българската 
фолклорна музика. По време на 
събитието зрителите получиха 
възможността да се запознаят със 
7-те български фолклорни области. 
Концертът беше направен като об-
разователна игра, като постоянно 
бяха задавани въпроси от воде-
щата към публиката и раздавани 
DVD-та на правилно отговорилите. 
Имахме удоволствието да се на-
сладим на богатото ни фолклорно 
наследство, да чуем родопски, тра-
кийски песни, да се завъртим в ри-
тъма на буйните шопски танци. Към 
магията на музиката се прибави и 
красотата на носиите от различни 
краища на България. На сцената 
бяха представени традициионните 
български музикални инструменти 
каба гайда, джура гайда, тамбура, 
кавал, тъпан.

След тържеството успяхме да 
интервюираме един от членове-
те на ансамбъла-солистката Ива 
Гидикова. Тя ни разказа, че ан-
самбълът съществува от 1962 г. И 
оттогава работи с цел издирване, 
съхраняване и разпространение 

на българската народна музика, 
а концертите имат образователни 
цели. Обясни ни, че ансамбълът 
се разделя на три звена, които 
репетират поотделно. Работата им 
е държавно финансирана и имат 
много участия в чужбина, сред ко-
ито Турция, Ставропол, Германия. 
Тя ни разказа и за личния си опит: 
„Участвам в този състав, откакто 
се помня. По-рано ме качваха на 
столче, защота не стигах микро-
фона, а баба ми водеше. Изминали 
сме много дълъг път, за да стигнем 
до тук.“

Силвия Найденова, 8.в клас

ОТКРИТИЯТА
НА ЖЕНИТЕ

денят на
Брехт10. 02.

Рисунка: Цветелина Баракова
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„Усмихнатият интелект“ на випуск 2014 
– това е Виктория Готева от 12.д клас. Едно 
изключително красиво, чаровно и амбици-
озно момиче, което дълги години участва в 
екипа на в. „Обектив“. Преди дни помолих-
ме съучениците й да изберат Госпожица 
Усмихнат Интелект и те се спряха на Вики. 
На въпроса защо смята, че нейният клас я 

е избрал, тя просто отговори, че взаимно 
се обичат и ценят и че винаги са се раз-
бирали чудесно, но разбира се, много 
важен е факторът – образователните й 
постижения. Тя мисли, че всеотдайността 
й е помогнала в избора, защото когато се 
захване с нещо, го кара докрай и че няма 
по-голяма награда от удовлетворението, 
което изпитва след добре свършена рабо-
та. Нестихващият й оптимизъм, лоялност 
и старание са също част от вътрешната 
страна на Вики. Оптимистично заявява, че 
какъвто и да е резултатът от усилията, тя 
го приема с усмивка и продължава напред. 
Винаги се стреми да покаже най-доброто 
от себе си… „пък каквото сабя покаже“.

През 5-те незабравими години, които 
е прекарала в ЕГ, е взимала участие в 
различни литературни и чуждоезикови 
състезания, концерти, училищния отбор 
по бадминтон, театралната трупа, както и 
вестника.

Както знаем, свободното време на 12-
класниците е дефицитно, но умната усмив-
ка отговаря, че успее ли да си открадне 
мъничко от него, го прекарва с хубава 
книга в ръка, в компанията на приятели 
или пътувайки из България.

Занапред се вижда като една успяла 
жена и разбира се, щастлива и доволна 
от себе си.

Като дългогодишен кореспондент на в. 
„Обектив“ нашата Вики е избрала да след-
ва журналистика в Софийския универси-
тет. Умува върху две специалности, които 
смята, че ще я обогатят като личност, 
казва, че скоро се очаква голяма борба 
между тях... но някак си везната клоняла 
в полза на журналистиката.

Решихме да попитаме г-жа Дурева 
– нейната класна, за мнението й за Вики 
през годините и ето какво ни сподели тя: 
„Вики е една истинска перла в красивото 
бижу, наречено 12.д клас. Тя е истински 
впечатляваща с красота и грация, а когато 
говориш с нея, виждаш, че чарът й отива 
дълбоко в сърцето, мислите, изказа. Като 
класен ръководител на Вики се гордея, че 
тя запази в себе си дарбата да обича всич-
ки такива, каквито са. Усмивката й топли, 
очите й те убеждават, че има смисъл, ин-
телектът й ти дава надежда, че не всичко 
е загубено, а изненадите и оригиналните 
й хрумвания, които подготвя за класа, са 
колекция от чудни спомени и вълнения. 
Пожелавам на Вики да завладее трънли-
вите полета на българската журналистика 
така, както владее сърцата на всички от 
своя клас и на класната.“

Успехи във всички начинания зана-
пред, Вики! Перото има нужда от таланти 
като теб!

Красимира Милчева, 10.в клас

С безбройните си отлични постиже-
ния, главно свързани с английския език, 
Милан Пиналов достойно си извоюва по-
четно място сред най-добрите завършва-
щи 12-класници тази година. Със своята 
отдаденост и упоритост той успява да 
„опитоми“ този език, който му харесва 
още от детската градина и е основната 
причина за влизането му в гимназията. 

С Милан се запознахме съвсем на-
скоро, причина за което беше написване-
то на тази статия. Аз не мога да се похва-
ля, че го познавам добре, но от краткия 
ни разговор останах наистина много впе-
чатлена от това, което ми сподели. Той е 
амбициозен и постига завиден успех във 
всички свои начинания. Хора, които го 
познават, го определят като кадърен и 
интелигентен. Милан е добър събесед-
ник, верен приятел и с много труд постига 
целите си. Ето и някои от конкретните 
му успехи: всяка година (от 8 клас вклю-
чително) е финалист в Националната 
олимпиада по английски език; носител 
на първа награда за превод от английски 
„Стоян Бакърджиев“; най-висок SAT за 
България – 1550 от 1600 и прием за сту-
дент с пълна стипендия в Американския 
университет в Благоевград; тригодишна 
стипендия на американска фондация 
за високи постижения в областта на 
английския език. Но завоеванията на 
12-класника не приключват тук. Както и 
той сам спомена – „изпитвам особен афи-
нитет към математиката и литературата“, 
става ясно, че си имаме работа с една 
доста изявена личност и от участието му 
в клуб „Дебати“ и великолепното му пуб-
лично представяне. Заема трето място 
на конкурс за есе под наслов „Химията 
и хората“, трето място на конкурс за 
средношколци по творческо писане на 
английски език, организирано от Нов 
български университет и става национа-
лен финалист на състезание по креатив-
но писане на английски, организирано 
от Корпуса на мира, както и получава 

предметни награди. Милан не е от тези, 
дето се главозамайват след някое и друго 
постижение, а той има много. По-скоро 
приема всичко това като една отворена 
врата към бъдещото си израстване.

Както следва, му дадох трудната за-
дача да се самоопредели: „Смятам, че 
думите, които най-точно ме описват, са 
амбициозен и целеустремен. Все пак съм 
зодия Овен – вървя с рогата напред. Не 
мисля,че има нещо, което искам да про-
меня в себе си. Поне засега.“ Споделя, 
че първоначално е мислил да следва 
медицина, но колкото и привлекателно 
да звучи идеята за бъдещ доктор, той 
все пак избира бизнес администрация 
и компютърни науки в Американския 
университет, защото желае да продължи 
да се занимава с английски език. Милан 
всъщност има и много идеи за това, как-
во би могло да се промени в България и 
разбира се започва от образователната 
система: смята, че въпреки ползата, ко-
ято носи изучаването на по-голям брой 
предмети, след 9 клас те трябва да се 
сведат до 4 задължителни предмета 
(български език, математика, обща наука 
и чужд език) и още 3 избирателни, за да 
могат учениците да се фокусират върху 
това, което наистина ги интересува и има 
потенциал за участие в тяхното бъдещо 
обучение. Смело може да бъде опреде-
лен като една широкоскроена, здравос-
тъпила на земята личност. 

Класният учител на Милан – г-н Ангел 
Дойков, го определи като „изключително 
амбициозен и последователен в преслед-
ването на поставените си цели ученик“. 
Беше му трудно да отсее област, в която 
Милан е най-добър, тъй като според него 
той е добър във всичко. Господинът е горд 
със своя ученик и му пожелава още мно-
го много успехи занапред. 

Когато попитах Милан  кое е нещо-
то, което ще му липсва в гимназията и 
гимназиалния живот, той въодушевено, 
но и с щипка тъга, отговори: „По-лесно 

бих ти отговорил на въпроса какво няма 
да ми липсва, защото няма такова нещо.  
ЕГ „Бертолт Брехт“ е един уникален микс 
от усмихнати и приятелски настроени съ-
ученици и високо квалифицирани препо-
даватели, които са наистина загрижени 
за нас и правят всичко по силите си да ни 
помогнат да развием умения, които ще са 
ни от полза в академичната сфера, в която 
сме решили да се развиваме. Да уча тук бе 
едно незабравимо преживяване и за тези 
пет години до такава степен се привързах 
към гимназията, че чак не ми се завърш-
ва.“ Времето, прекарано в езиковата, ще 
остане за 12-класника незабравим порой 
от радостни мигове с приятели. Тази „рабо-
тилница“ за изграждане на достойни хора 
му е дала много, за което е благодарен и 
винаги ще си я спомня с усмивка. Но ето, 
че на Милан му предстои нов низ от пре-
дизвикателства и ние – клуб „Училищни 
медии“, горещо му желаем още повече 
успехи и сбъднати мечти! На добър път! 

Цветелина Георгиева, 10.з клас
Силвия Найденова, 8.в клас

Л И Ц А  О Т Б Л И З О

УСМИХНАТИЯТ ИНТЕЛЕКТ 

„С РОГАТА НАПРЕД“ 

към успеха
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Както всяка година, така и 2014 си 
има свои нови попълнения в екипа на 
клуб „Училищни медии“. Всички сме мно-
го различни по характер, но общата цел, 
която ни обединява, е журналистиката. 
Всеки има причина да се запише в този 
клуб и за да знаете кой стои зад добрите 
статии и репортажи, решихме да ви запо-
знаем с нашите общи цели.

Разноцветността на причините за 
присъединяването ни в клуба е голяма,но 
всеки от нас се ръководи от една главна 
цел или мечта, свързана с литературата, 
а в крайна сметка всеки иска да получи 
своята реализация в живота. 

С мисълта, че клубът ще бъде едно 
вълнуващо преживяване, което би й до-
несло много нови приятелства, се запис-
ва Силвия Найденова. Тя е амбициозно 
момиче, обичащо литературата и всичко 
свързано с нея. За нея клубът не е само 
за писатели, а и за хора, които желаят да 
изявят своя талант. Младата ни поетеса 
Габи Петракова се включва в клуба, 
водена от интереса да се занимава с из-
вънкласна дейност. Също смята, че той 
ще й помогне да развие своите умения за 
писане. И ако едни влизат в клуба заради 
интереса да се занимават с извънкласни 
дейности, то Натали Калпакова се мо-
тивира от вече завършили участници в 
проекта. Тя смята,че той й дава възмож-
ност за творческо развитие. Също като 
останалите София Георгиева е водена от 
интереса към журналистиката, а нейните 
очаквания вече са факт-интересни зани-
мания и нови приятели. Катина Дишкова 
проявява интерес към журналистиката от 
малка, като в предното училище също 
участва в подобен клуб, а писането й 
доставя удоволствие. От клуб „Училищни 
медии“ тя очаква да получи много нови 
полезни съвети. Анна Костадинова, от-
ново привлечена от вечния интерес 
към литературата, тръпне в очакване да 
разбере какво точно ще й донесе клубът. 
Никол Карман решава да се присъедини 
към клуба, защото вярва в работата му 

и смята, че ще й бъде полезна в бъде-
ще, както и опитът, който ще натрупа. 
Заради възможността да развие своя 
изказ се записва и Диляна Желязкова. 
Тя много желае да се докосне до тън-
костите на професията. В клуба намира 
не само нови приятели, но и се очарова 
от по-големите ни наставници, които ни 
помагат във всяко начинание. Но най-от-
крояващото се за нея е това,че жадува  
за възможността гласът й да бъде чут и 
разбран. Евтимия Анова се присъединява 
към клуба, водена от детската си мечта 
да бъде журналист, както и от любовта 
си към литературата. Тя не само се за-
бавлява, но открива и нови приятелства. 
Цветан Карабойчев става част от голя-
мото семейство, за да се образова, като 
очаква това да му донесе само плюсове. 
Кръстина Стефанова се присъединява 
към голямото ни семейство, защото ни-

кога досега не е участвала в подобно 
извънучебно занятие, а винаги е искала. 
Смята да обогати езика си, да развие 
уменията си за писане.

Последен, но не на последно място 
е Георги Янков, който се включва, очак-
вайки да получи развитие на своите 
журналистически умения. Проектът му 
изглежда интересен и забавен.

Екипът от млади журналисти вече е 
събран. Всички ние се стремим да на-
мерим своята реализация, за която се 
подготвяме от малки и полагаме доста 
труд. В този клуб ние се подготвяме и тук 
е мястото да благодарим на г-жа Лумбева 
за усилията. Готови сме да вървим смело 
напред, като все пак не забравяме бога-
тата традиция на вестника. И най-важно-
то: тук сме от уважение към публиката на 
нашия вестник.

Евтимия Анова, 8д клас

Продължение от стр. 2
Електронната система ти позволява 

предварително да посочиш крайната 
точка, до която искаш да стигнеш. Така 
автоматично ти изписва на коя спирка 
трябва да спреш, къде да се качиш, 
колко време да вървиш, за да стигнеш 
до крайната дестинация – няма начин да 
сгрешиш и да се изгубиш, на спирката се 
изписва кой автобус след колко време 
ще дойде, дори и от коя страна да сле-
зеш от автобуса. Цялата тази добра орга-
низация може би е свързана с факта, че 
Берлин е построен така, че наподобява 
правоъгълник и е пълно с прави перпен-
дикулярни улици.

За учудване на всички, и в Германия 
имало места, където замърсяването 
било голямо. Така например тютюнопу-
шенето оставило неприятни последици 
по улиците, където имало изхвърлени 
фасове. Госпожа Хаджийска сподели, 
че Берлин като голям мултинационален 

град е нормално да бъде замърсен, тъй 
като живеят доста хора там, а застроя-
ването, реставрациите на старите сгради 
и подновяването на старите ЖП линии е 
голямо. Берлин определено не е от типа 
на средновековния романтичен град 
като Хайделберг или Ваймар, или като 
други градове, които са оставали леко 
романтизирана идеалистична представа 
у хората за Германия, такива определено 
са по-малките, по-затворените градове 
там, докато големи градове като Берлин, 
Мюнхен и Кьолн могат да се похвалят с 
негативните последици на глобализаци-
ята.

Учениците от ЕГ са въодушевени от 
срещите си с местните хора-германците, 
които учтиво им обяснявали на роден 
език или на английски за забележителни 
места и атракции. Повечето от нашите са 
се влюбили в страната на Гьоте и Шилер 
и си мечтаят един ден да отидат там да 
учат и дори да живеят, впечатлени от 

реда, дисциплината и високия стандарт.
Проектът ще продължи да се изпъл-

нява и в бъдеще със същите страни, но 
по програма „Erasmus +“. Училището ще 
кандидатства за нови програми и в мо-
мента очаква одобрение за следващата. 
Това означава, че учениците-участници в 
този проект от другите страни, ще дойдат 
на посещение тук, в България, другата 
есен. Гостите ще бъдат настанени в 
български семейства, а домакините им 
ще трябва да им организират екскурзии 
из нашите исторически и културни за-
бележителности. За съжаление, тези, 
които са били на това пътуване, няма да 
могат да вземат участие в следващите, 
тъй като има и други желаещи от гимна-
зията да посетят Берлин. Но това не бива 
да отчайва никого, защото идеята е все 
повече изучаващи немски да имат въз-
можността да се докоснат до историята, 
културата и бита на Германия.

Красимира Милчева, 10.в клас

ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В БЕРЛИН

Нови журналисти – нови сили за традицията
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Средностатистическият 
Американец посещава McDonald’s 

1,811 пъти през живота си.

Крокодилите не могат да си пока-
жат езика извън устата.

По статистика хората, пишещи 
с дясната ръка, живеят 9 години 

по-дълго от левичарите.

През 1971 г. българският изо-
бретател Петър Петров, роден 
в Брестовица, представя прото-
типа на първия електронен ръчен 
часовник, носещ името „Пулсар“.

Милиони дървета се засаждат от 
катерици, защото те си заряват 
ядките и после забравят къде са 

ги оставили.

Виолета Сиракова, 10.з клас

Знаеш ли, че...
Женският училищен отбор 8-10 

клас спечели II място срещу ПГИМ и 
СОУ „Петър Берон“ на Общинското 
първенство по волейбол. То се про-
веде на 15 и 16 февруари. Отборът 
11-12 клас зае първо място. Мъжкият 
училищен отбор 8-10 клас се класира 
на I място срещу ПГМЕТ и СОУ „Петър 
Берон“.

На 7-ми март се проведе Областно 
първенство по бадминтон, в което уче-
ници (женски отбор – Йоана Ненчева, 
10.ж, Весела Николова, 10.в, Ивета 
Пискова, 8.г, Дарина Иванова, 8.е, 
Цветелина Нешева, 8.е) (мъжки отбор 
– Алекс Попов, 8.в, Георги Ацинов, 8.в, 
Мартин Глухчев, 10.е, Васил Ралчев, 
10.а) от ЕГ станаха първи в среща 
срещу отборите от гр. Панагюрище и 
гр. Септември.

На 14 и 15 март се проведе 
Държавно отборно първенство до 19 г. 
в зала София, където отборно ученич-
ките от ЕГ – Йоана Ненчева, Калина 
Георгиева (11.д клас) и Мартина 
Горчева (11.б клас), участваха в съ-
става на БК Пазарджик като финални 
двойки и тройки и победиха отборите 
от Русе и Разград с 3:2 и при двете 
срещи. А Стефан Гърев от 12.д клас 
обра златото и в трите дисциплини на 
Държавното републиканско първен-
ство. На сингъл на финала той победи 

Данаил Балкански (2:1), на двойки с 
партньора си Венцислав Виделов от 
Хасково победиха тандема Данаил 
Балкански и Виктор Минчев с 2:1. 
При смесените двойки Стефан и Мила 
Иванова (Стара Загора) победиха 
Лидия Стоянова и Данаил Балкански 
с 2:0 на 12-13.03.2014 г. в зала София.

Красимира Милчева, 10.в клас

НА ИГРИЩЕТО

Искрено поздравяваме отново 
спортистите от ЕГ „Бертолт Брехт“. 
Всяка година те взимат участие в 
републикански първенства по бас-
кетбол, лека атлетика, бадминтон, 
волейбол, баскетбол, шахмат. И на-
края обират наградите. Именно за-
това нашето училище бе наградено 
на 28.02.2014 в Национален стадион 
„Васил Левски“ за най-масово участие 

във финалите на ученическите игри за 
2013 година. Лично председателката 
на БАСУ (Бълтарска асоциация спорт 
за участие) връчва наградата на г-жа 
Маргарита Николова. Аз им пожела-
вам много нови постижения!

Диляна Желязкова, 8.в клас

Пазарджишките надежди
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Тъй като се оказа мисията Невъзмож-
на да откриеш целия 12.е някъде към 
края на първата смяна, се наложи да ги 
потърся в началото. Честно казано, очак-
вах всички да са оклюмали по чиновете, 
а тук-там някой даже и да спи. Оказа се, 
че г-жа Фани Попова не им позволява та-
кива луксове в нейните часове. Подобно 
на всеки 12 клас те са шумни, надвикват 
се, всеки има какво 
да каже и го казва 
едновременно с 
някой друг. Явно 
се бяха наговорили 
специално за мое-
то идване, защото, 
щом започнах да ги 
питам, те взеха да 
отговарят един през 
друг. Макар и труд-
но, успях да запиша 
по-голямата част 
от това, което ми 
казаха. За жалост, 
разбиха мъничката 
ми надежда, че най-
сетне ще попадна 
на клас, който няма 
да има с какво да 
изпъкне.

За най-паметен спомен бяха като по 
чудо единодушни – в 8 клас един от про-
зорците паднал на няколко сантиметра 
от едно от момчетата. Определиха го и 
като забавен, макар че се съмнявам точ-
но тогава да им е било особено смешно. 
Лично аз щях да съм силно травмирана 
след подобна случка.

Но докато летящи прозорци не ги 

стряскат и мъчат, то ставането в ранни 
зори се оказва почти непосилно. Тук по-
стигнаха мигновено единодушие, но кой 
не би? Та и аз дори ги подкрепям!

Очевидно някое божество, което 
покровителства младите журналисти, 
бди над мен и постоянно се уверява, че 
никога не попадам на два еднакви класа. 
До сега нямаше кой да се похвали, че се 

е разминал на косъм с един падащ про-
зорец, но пък и са първите, които, без да 
ги питам, си казаха, че се събират за ко-
ледните празници! Лично аз бях изумена 
по приятен начин, разбира се, когато 
ми го споделиха, тай като досега не бях 
виждала така сплотен клас.

Споменах сплотеност, но те не успяха 
да достигнат до единодушие що се отна-

ся до учителския състав и отношенията 
учител-ученик.  Докато едната половина 
от класа твърдо заявяваше, че учите-
лите едва ли не ги мразят, другата им 
опонираше. Накрая, някак си, решиха, 
че една част от учителите ги харесват, 
а друга – само се правят. Е, трудно може 
човек да се хареса на всички.

Установих, че те са един „темпера-
ментен“ клас, както 
се изрази сам клас-
ният им г-н Дойков, 
но и изключително 
забавен. И макар че 
съм почти сигурна, 
че един цял ден с 
тях би докарал миг-
рена на всекиго, за 
сметка на това може 
човек да се посмее 
от сърце (с тях, а не 
на тях). 

Много мили 
думи бяха казани 
от класен за уче-
ници и обратно. Те 
приемат г-н Дойков 
като „най-якия, гри-
жовен и благороден 
класен“, който ги 

подкрепя винаги; за тях той говореше с 
усмивка, твърдейки че са „купонджии“ и 
със сигурност „не са тихи“, но пък никога 
не би ги изоставил, за да стане класен 
на други.

„Пожелавам им да открият правил-
ния път в живота“ – след кратко размиш-
ляване сподели г-н Дойков.

Николета Гергова, 10.з клас

История ли бе да я напишеш, клас 
ли бе да го опишеш... Пет години 
като на игра гимназиалният живот 
се превърна в реализирана мечта. В 
началото с уплаха прекрачихме учи-
лищния праг, мислейки, че класната е 
най-ожесточеният ни враг. За щастие 
оказа се добра 
жена и за благо-
дарност оставихме 
в сърцето й следа. 
След година в 
топлите си обятия 
г-жа Дурева гордо 
ни прие и нашата 
чудатост бързо 
възприе. Сонетите 
на Шекспир реци-
тирахме насън... 
докато будилникът 
не ни събудеше 
– звън, звън. Ботев, 
Далчев и Багряна 
– с годините лите-
ратурната ни ком-
петенция ставаше 
все по-голяма. 
Неизвестните на-
мирахме безпро-
блемно и чуждес-
транните си гости посрещахме госто-
приемно. А сега за поредна година с 
най-високия успех отново се гордеем... 
само дето немския все не искаме да 
овладеем. Има ли повод – вдигаме 
купон, в шоупрограмите сме направо 
еталон. В междучасията силно „Мичи 
Разбивача“ пак звучи, а в часовете ще 
се чуе муха да забръмчи. Многолики, 

ерудирани, талантливи, пъстроцветни 
– всички сме изключително авторитет-
ни. Имаме си куп бъдещи спортисти, 
манекенки, икономисти и юристи, пси-
холози и филолози, инженери и меди-
ци, японисти, журналисти. Доказахме, 
че можем да печелим и конкурсите за 

красота, и за познание – съчетаваме 
успешно естетика и езикознание. 

Е, понякога, признавам, правехме 
и поразии, като се замисля даже до-
ста простотии. Бунтарската ни същ-
ност огъня подклажда, а пък скъпата 
ни класна често вкъщи се обажда. 
Дебатите за нас не са никакъв мираж, 
защото всеки разполага с интелиген-
тен антураж. Въпреки че с колите 

непрестанно обикаляме, честичко се 
случва за час да закъсняваме. Всеки 
срок задължителна екскурзия си пра-
вим и в бъдеще също ще се срещаме, 
за да не се забравим! Гимназиалният 
живот бе пътуване към себепознание-
то, заради което често приковавахме 

на другите внима-
нието. Колективно 
посещавахме пет 
години часовете, 
но за сметка на 
това индивидуално 
развихме умовете. 
В края на нашето 
пътуване изпитва-
ме удовлетворение 
и гордо заявяваме 
без притеснение: 
на ЕГ завещава-
ме своите сърца 
и младост и нека 
гимназията за-
печата имената ни 
с радост: Емилия, 
Дурева, Сашо, 
Сиси, Ани х3, 
Наско, Вики, Георги, 
Гери, Джули, Дима, 
Дими, Ели, Ибката, 

Краси, Лили, Мира, Мими, Ники, 
Никол, Соф, Стефан, Хриси, Теди, 
Юлето и Цвети.

Толкова от нас. Сега е време фото-
графът да разтвори своята бленда, за-
щото 12.д. си е чиста легенда!

NB: School game is over, but the 
show must go on!

Виктория Готева, 12.д клас

12.Д

без цензура

Е като Елит

12.Е


