
Ако искаш да развиеш ти талант и фантазия,
ела при нас в Езиковата гимназия!

БРОЙ 32
ЮНИ

2018 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 
на учениците и повишаване мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 
компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“

Броят е финансиран от европейския проект „Твоят час”

Остров „Свобода“ – паркът, в който 
много жители на Пазарджик прекар-
ват свободното си време, но на 25 май 
той е най-нагорещената точка в града, 
защото е време за бал. Випуск 2018 
завърши! Възпитаниците на Езикова 
гимназия бяха зашеметяващи. Ако се 
огледаш, можеш да видиш всякакви 
модели рокли, костюми, обувки – чув-
ството е все едно си в някой елитен 
моден център. Дори дъждът не успя да 
попречи на абитуриентите да засияят, 
въпреки че малко ги понамокри. Но 
това е добър знак – занапред ще им 
върви само по вода.

Звезделина, 10.г класYouthTopia – градът на мечтите ни

Областна конференция по
ПРИРОДНИ НАУКИ

На 26.04.2018 г. в град Пазарджик 
се проведе първата ученическа об-
ластна конференция по природни на-
уки. Г-жа Велка Недялкова, директор 
на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, 
откри събитието, като символично за-
пали огъня на познанието.

Гости на конференцията бяха г-н 
Петър Белчев – заместник областен 

управител, г-жа ГерганаТабакова 
– директор на Дирекция образование 
и култура в община Пазарджик, г-жа 
Весела Тодорова – старши експерт 
природни науки и екология при РУО 
– Пазарджик, г-жа Велка Недялкова 
– директор на ЕГ „Б. Брехт“, директори 
на училища, учители и ученици.

Продължение на стр. 2

В периода от 06.03 – 14.03. 2018 г. 
в гр. Екслебен, Франция, се проведе 
четвъртата, финална фаза от про-
екта „Youthtopia 2020“ по програма 
„Еразъм“, в която взеха участие 

ученици и преподавате-
ли от шест европейски 
държави – България, Ис-
пания, Италия, Турция, 
Франция и Холандия. 
Домакин на срещата 
беше „Lyceӛ Marlioz“, 
където ни предстоеше 
една от най-отговорните 
задачи – да довършим 
Youthtopia – градът на 
мечтите ни, и да пред-
ставим идеите си в Ев-
ропейския парламент в 
Страсбург.

Целта на проекта беше да бъде 
чут гласът ни – нашите желания и 
идеите за осъществяването им. 

Продължение на стр. 2

Балът
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Продължение от стр. 1
„Щастлив съм, че виждам 

толкова млади хора тук, които 
са будни, креативни, мислещи 
за своето бъдеще“ – каза г-н 
Петър Белчев и пожела успех 
на всички участници в кон-
ференцията. Той декларира 
подкрепата на областната 
администрация за бъдещи 
съвместни проекти и иници-
ативи.

Конференцията бе ини-
циирана от МО по природни 
науки и беше организирана 
от ЕГ „Бертолт Брехт“, Об-
щина Пазарджик, РУО – Па-
зарджик и е първа по рода 
си в областния град и стана 
част от 380 такива събития 
в Европа, целящи да анга-
жират младите хора с про-
блемите на човечеството и природата. 
Специален гост на конференцията бe 
и доц. д-р Веселин Кметов – Декан на 
химическия факултет при ПУ „Паисий 
Хилендарски“, град Пловдив, който 
заедно със своите сътрудници ни „по-
топи“ в коктейл от интересни химични 
опити.

Своето послание учениците обвър-
заха с мотото:

„Живот без наука – НЕ, училище 
с наука – ДА!“. Биляна Костадинова 
от 9.е клас на Eзиковата гимназия в 

Пазарджик написа най-доброто есе.
Водещи на конференцията бяха 

Мария Велкова, 10.д и Стоян Додни-
ков, 10.е, които предразположиха 
гостите и участниците да се чувстват 
комфортно и спокойно.

По атрактивен начин учениците 
презентираха проектите си по био-
логия, химия и физика, подкрепяни от 
ръководителите си – г-жа В. Кузева, 
г-жа Е. Благоева, г-жа Н. Моллова, г-
жа С. Асенова и г-жа Н. Мърмарова. 
Бяхме по следите на нитратите с уче-
ниците от Математическата гимназия, 

разпознавахме различни под-
правки под вещото ръководство 
на учениците от гимназия „И. 
Аксаков“, изследвахме състава 
на беловската вода, получихме 
съвети за кожата си от „Ензим 
– козметик“.

В последната сесия на кон-
ференцията „Пазарджик БИО 
2018“ бяха показани специални 
илюстративни макети и табла 
– „Голямото междучасие“, „При-
родните науки и АЗ“, „Химия и 
ООС в ЕГ“, „Науката е лесна, 
щом е интересна“ и „Вредата от 
тютюнопушенето“. 

Благодарение на перфектна-
та организация, осъществена от 
ученическия съвет под ръковод-
ството на г-жа Н. Моллова и г-жа 
С. Асенова, конференцията се 
превърна в празник на креатив-

ността и науката. Ето какво сподели за 
нас г-жа Моллова: „Огромните усилия 
на всички учители и ученици, включи-
ли се в организацията и провеждането 
на конференцията, си заслужиха поло-
жените усилия, тъй като в този ден ние 
видяхме в очите на всички присъст-
ващи една особена искра, искра, ко-
ято разпалва въображението, показва 
триумфа на науката и вечния стремеж 
на човека към съвършенство.“

Галина Ралчева, 10.г и
Камелия Поибренска, 10.г клас

Продължение от стр. 1
Темата във Франция беше соци-

ално равенство, принципът, към който 
неизменно трябва да се стремим, за 
да има мирно съжителство между на-
родите.  Работата беше неуморна, но 
с общи усилия постигнахме целите си: 
довършихме макета на Youthtopia, за-
едно с електронната платформа, която 
разработихме към него, за да 
могат ученици от цял свят да 
имат достъп и да допринасят 
с идеите си; издадохме послед-
ния брой на списание „Youth-
topia 2020“, в което описахме 
постигнатото от всички срещи 
– плод на двугодишен труд; и 
накрая написахме Манифесто 
– послание към политиците, 
което представихме в Парла-
мента.

На 13 март 2018 г. всички 
продукти, изработени в рамки-
те на две години, бяха пред-
ставени в Европарламента в 
Страсбург, където всяка деле-
гация имаше възможност да 
се срещне с евродепутат съна-
родник и да разисква по темите 

за социалното неравенство и мирното 
съжителство между държавите. Наша-
та делегация се срещна с българския 
депутат г-жа Ева Майдел, към която 
изказваме искрената си благодарност 
за отзивчивостта и отделеното време.

Преживяването и емоциите, които 
изпитахме, бяха неповторими и ще 
останат в сърцата ни завинаги! Обе-

динихме се в общата цел на проекта 
и показахме, че ние, учениците, също 
можем да взимаме важни решения и 
да бъдем отговорни граждани. Бяхме 
предразположени да бъдем себе си 
и създадохме приятелства, които ни 
направиха изключително щастливи, 
и в същото време тъжни  заради раз-
дялата, но вярваме, че хората, които 

срещнахме, ще останат в сърца-
та ни завинаги.

Посетихме и разгледахме 
много места и градове. Изпи-
тахме наистина незабравими 
емоции и се радваме, че бяхме 
част от това уникално прежи-
вяване. Проектът беше шанс 
да обогатим знанията си, кому-
никативните си умения и също 
така ни даде възможност да из-
пълним мечтите си да пътуваме 
по света. Искрено се надяваме 
той да продължи и да се срещ-
нем отново.

Лилия Налбантова, Мария 
Велкова, Станислава Тодорова, 

Моника Илинчева, Йоана 
Величкова, Кристина Илчева

Областна конференция по природни науки
Ако искате да усетите духа на конференцията, прочетете с нас следното: „Не е важно колко е голям 

човек, а колко е голямо сърцето му.“, „Пазете водата, тя е живот!“, „Всичко е в нашите ръце и сме длъж-
ни да направим нещо за по-добър живот!“

Днес разбрахме,че от нас самите зависи реализирането на мечтите ни, нека заедно да построим града на 
бъдещето, представен ни днес по проект “YouthTopia2020”

YouthTopia – градът на мечтите ни
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На 02.05.2018 г. в къща – музей „Константин Величков“ бе 
поставено началото на тазгодишните Величкови дни в нашия 
град. Събитието се провежда по инициатива на Регионалния 
исторически музей под патронажа на Община Пазарджик и 
е посветено на нашия велик съгражданин Константин Велич-
ков – писател, преводач, политик и преди всичко – патриот. 
Привилегията да даде началото на единайстите по ред Ве-
личкови дни получи ЕГ„Бертолт Брехт“. В продължение на 2 

часа талантите на гимназията вълнуваха публиката с инте-
ресни постановки и впечатляващи музикални изпълнения. 
Учениците и техните ръководители Диана Стоева, Василка 
Стоянова, Анна Сарафска представиха спектакъла „Гласни 
и съ-гласни“, посветен на смелостта да бъдем гласни. Още в 
началото на изявата участниците изразиха своята гордост и
  благодарност, че имат възможност да отдадат нужната 

почит на човека, който е имал смелостта да бъде глас на 
съвестта в българското общество. Цялата публика беше зата-
ила дъх, докато водещите рецитираха откъс от „Цариградски 
сонети“, и така остана до самия край на спектакъла. Зрите-
лите бяха очаровани от артистичността и професионализма 
на участниците. Те изведоха на преден план идеята, че все-
ки, който иска гласът му да бъде чут, плаща висока цена, но 
всичко си заслужава, защото не бива да живеем безгласно. 

Накрая на събието беше отдадена и нужната благодарност 
на учителите, отговорни за организацията на това впечатля-
ващо откриване.

Традиционните Величкови дни продължиха до 4 май, като 
в програмата бяха включени поредица изяви с участието на 
културни дейци, ученици, театрални и музикални състави.

Звезделина,10.г, фотограф – Лианна,10.г клас

Eдва ли има бъл-
гарин, който не е чел 
Вазовия роман „Под 
игото“. Само при споменаването на 
това заглавие, веднага ни изникват 
мисли за родолюбието, силния дух 
и воля на българите в борбата за 
свобода. Романът разглежда живо-
та на хората от всички прослойки 
на обществото. Той е своеобразен 
връх в българската литература и сам 
по себе си е труден за тълкуване, а 
представяте ли си да го разглеждате 
от три различни аспекта – БЕЛ, Хи-
мия и География! С това предизвика-
телство се заеха 11.д клас и техните 
учители – Василка Стоянова, Васка 
Кузева и Ирина Додникова.

На 02.02.2018 г. се проведе 
интегриран открит урок на тема „Народът в „Под игото“ с цел 
допринасяне за патриотичното възпитание и опазване на бъл-
гарските материални и духовни ценности и традиции. Реализа-
цията на такъв амбициозен проект изисква голяма доза труд, 
усилия, креативност и отговорност. Подготовката е отнела око-
ло 2 месеца целенасочена работа, учебна екскурзия, събиране 
и обобщване на различни идеи и информация. В дългооочаква-
ния ден на урока учениците бяха много притеснени и развълну-
вани, но със стартирането на урока оставиха притеснението на 
заден план и показаха на какво са способни.

Резулатът беше впечатляващ. Многобройните гости от РУО 

Пазарджик, от различ-
ни училища в областта 
останаха запленени от 

интересното представяне на ро-
мана. Те имаха и възможността да 
видят автентични оръжия от онова 
време – една от многото приятни 
изненади. Учениците бяха раз-
делени на три екипа, като всеки 
имаше различна задача. Чрез пре-
зентации и анализи те направиха 
съпоставка между романа и трите 
учебни предмета. Литературният 
екип проследи превръщането на 
робите в горди бунтовници. Екипът 
по география ни разказа за краси-
вата Карловска котловина, нейните 
жители, поминък и култура, а този 
по химия успя да свърже химичния 

елемент олово с производството на куршуми и оръжия, чрез 
които се осъществява въстанието. Емоционалният градус се 
покачи, когато беше представена драматизация на откъс от 
главата „Радини вълнения“, песента „Къде си, вярна ти, любов 
народна“, изпълнена на живо, и най-вече, когато част от мом-
четата, облечени в народни носии, представиха автентичната 
клетва на участниците в Априлското въстание.

Ние останахме безмълвни след това събитие и искрено 
благодарим на 11.д и техните учители за приказната картина, 
която „нарисуваха“!

Звезделина и Лора,10.г клас

НИЕ И ТАЗГОДИШНИТЕ ВЕЛИЧКОВИ ДНИНИЕ И ТАЗГОДИШНИТЕ ВЕЛИЧКОВИ ДНИ

Един иновативен прочит на „ПОД ИГОТО“

Областна конференция по природни науки
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Випуск 2018 беше в ОБЕКТИВА ни!!! 
Събитието беше инициирано и осъществе-
но от клуб „Обектив“, а вдъхновението на 
журналистите дойде от Таланта. На сцената 
имаше оригинална поезия, танц и песен, 
картини и нова музика, затова многоброй-
ната ни публика беше развълнувана и 
очарована. Журналистите работиха сръчно 
и издириха, представиха творчеството на 
Ивалина Пенчева, Ангела Георгиевска, 
Кръстина Стефанова, Мария Димитрова, 

Силвия Найденова, Ивет Кънчева, Ка-
лоян Пелтеков, Йоанна Дикова, Натали 
Балабанова, Габриела Петракова, Деян 
Гергинов, Жулиета Тандова, Цветелина 
Лазарова, Кристина Атанасова, Нели 
Недялкова, Иванела Сиракова. Журна-
листите – властелини на словото – отвориха 

торбата с провокативните въпроси: попи-
таха певицата Жулиета дали пари микро-
фонът. Тя сподели, че всяко излизане на 

сцената е преливаща радост, но и тревога 
дали ще спечели публиката. Ивет Кънчева 
попита Деян на кого би дал китарата си. Пе-
вецът сподели, че би я дал на всеки, който 
обича музиката, и мечтае един ден да даде 

китарата си на своя син.
Емоционалният градус на събитието 

беше висок и забелязахме доста блясък 
и сълзи в очите на гостите, а щафетното 
водене показа комуникативните умения на 
журналистите Ивалина Пенчева, Натали 
Балабанова, Соня Караджова, Борислава 
Михайлова, Мария Димитрова, Ангела 
Георгиевска, Ивет Кънчева, Диляна Же-

лязкова.
Итересът към събитието беше голям и 

това е много радостно, защото публиката 
правилно е разбрала нашето послание – да 
продължи инициативата и догодина. Това 
пожелахме на всички присъстващи от 11.а, 
11.б, 11.в клас и се разделихме с усмивка и 
гордост, че НИЕ СМЕ ЕЗИКОВАТА – АМБИ-
ЦИЯ, ТАЛАНТ, УСПЕХ, БЪДЕЩЕ!

г-жа Бойка Лумбева

За първи път в рубриката „Лица 
от близо“ сме готови да ви предста-
вим не един, а двама изключително 
талантливи ученици. Запознайте се 
с Александра Гулева от 12.е  и Спас 

Спасов от 12.д клас.

Александра е момичето, което още 
от крехка възраст проявява интерес 
към английския език, а Спас е момче-
то, което просто е искало да избяга от 
немския. Въпреки че пътищата им в из-
учаването на английски започват раз-
лично, и двамата успяват да се изкачат 
по стълбичката на успеха. Класират се 
на Националната олимпиада по ан-
глийски, състезанието на Кеймбридж, 
постигат невероятни резултати на 
изпитите FCE и CAE, участват в про-
грама на „Еразъм“, в клуба по речи и 
дебати на фондация Best и дори са сти-
пендианти на Американската фонда-
ция за България. За Александра обаче 
всичко това изисква огромни жертви: 
„Измъквам приятелите от уравнението, 
защото на живота му трябват предиз-
викателства“. Докато победата донася 
„целия купон“ за Алекс, Спас се пре-
въплъщава в министъра на веселието 
и винаги успява да съчетае забавлени-
ето със задълженията и времето за по-
чивка. Тези млади и амбициозни хора 
не само си поставят високи цели, но и 
те като всички нас преследват своите 

мечти. Александра и Спас си мечта-
ят за един по-добър свят, който те сами 
да променят. А ние от целия журна-
листически екип на вестник „Обектив“ 
им пожелаваме успех в настоящите и 
бъдещите им начинания.

Ивалина Пенчева, 12.б клас

Френският език и неговото 
усвояване могат да се окажат спън-

ка в живота на всеки един човек, но 
не представляват никаква трудност за 
Ива Кукова – тазгодишната номинация 
за най-добър ученик по френски език. 
Тя става част от нашата гимназия чак 
в 10-ти клас, като преди това учи във 
Варна (9-ти клас) и Велико Търново 
(8-ми клас). Причината да предпочете 
гимназиите там пред нашата всъщ-
ност е тенисът, защото Ива получава 
възможността да тренира по-профе-

сионално. Когато идва в „Бертолт 

Брехт“, тя и още две момичета от на-
шето училище участват и печелят Ре-
публиканските игри по тенис и стават 
шампиони. Тя успява да съчетае спор-
та с изучаването на езика. Въпреки 
големия избор от руски, немски и ис-
пански, Ива избира именно френския. 
За нея това е едно ново начало, което 
по-късно й помага да се справя и с ан-
глийския език. Отличничката споделя, 
че въпреки високите си резултати, в 
класа си тя открива много съученици, 
които се справят също толкова добре, 
колкото и тя. Ива намира мотивация за 

постигането на мечтите си с мисъл-
та, че винаги може да бъде по-добра и 
максимумът е нейната цел. 

Лианна Пейчинова, 10.г клас

Л И Ц А  О Т  Б Л И З О

Вълнуващо, вълнуващо... истински празник на Духа
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Искрени, забавни, своенравни и емоционални, силно отговор-
ни, но и купонджии неуморни – това са 12.д клас. Те се изявяват не 
само с училищни, но и с благотворителни дейности. За тях годините 
в гимназията са били интензивни, пълни с изпитания, но въпреки 
това са доволни от своя избор, защото учителите в ЕГ „Бертолт 

Брехт“ имат голям принос за техните успехи, постигнати от добра колективна 
(и индивидуална) работа и именно заради това те са класът с най-много от-
крити уроци. Е, и класът, който обича най-много да бяга от час...

Номинациите на 12.д клас са: Мистър IQ – Стойчо Стойчев и най-обича-
ната сред тях – Мис Колорит, класният им ръководител, г-жа Емилия Дурева, 
която казва за тях: „12.д – чар, красота, младост! Те винаги кипят от живот. 
Дори и петима да са в клас, пак е шумно. Но пък не може да не ги обичаш!“

Галина, Камелия, 10.в и Ивалина,12.б клас

Скъпи читатели, представяме ви Емблематични 12.Е клас. 
Това е един от най-цветните, колоритни и забавни класове. Те 
са прецедент сред випуск 2018 
– водят едновременно класа-
циите за най-много отсъствия и 
най-висок успех. Нещо отлича-
ващо за този клас е, че всеки 
е наричан със своя оригинален 
прякор, т.к. в класа има много 
повтарящи се имена. Най-цве-
тен от всички тях, с номина-
цията за Мистър Хамелеон, е 
Мирослав Йонов.

За някои от 12.Е годините в 
гимназията са били незабравими, а за други „страшни“. Всеки 
от тях притежава изключително чувство за хумор и именно 
с това ще запомнят класа си – със съхраненото детско чув-

ство. Класният им ръководител господин Ангел Дойков ги 
описва като „колоритни“ и казва, че ще 

ги запомни със смеха, шегите и 
усмивките върху лицата им. А са-
мите ученици за него казват:

„Ако друг ни беше класен, 
нямаше да сме такива, каквито сме 
сега!“

На въпроса, как виждат себе 
си след 10.г., някои отговориха 
шеговито „като супер звезди“, други 
казаха „пораснали“, но всички се 
виждат като преуспели и постигна-
ли целите си хора. Пожелаваме им 

да бъдат креативни, борбени, да вярват в себе си и винаги с 
усмивки да вървят напред!

Галина,10.в, Звезделина,10.г Натали, 12.б клас
Различни, луди, но и много привързани един към друг. Въпреки 

споровете и трудностите през годините,те са останали неразделни 
и са продължили да се забавляват. След изминалото време в гимна-
зията се чувстват вече като амбициозни и отговорни хора с цели в 
живота, а най-вече и помъдрели. Въпреки споровете и различията с 
учителите, класът ще запомни с добри чувства и уважение класната си 
– госпожа Соня Асенова. Екскурзията в Банско е техният най-интере-
сен спомен, където всички са прекарали време заедно и са се забавля-
вали. А днес учениците си пожелават един на друг да бъдат добри и от-
говорни студенти и дори се виждат след време заедно в София. За тях 
завършването и балът са важни събития, както и последен шанс всички 
да бъдат заедно и да се забавляват. Като най-колоритен съученик те 
номинират две момичета – Мис Откровение са Йоана и Елена.

Те са Ж клас – Жестоки и Жизнерадостни!
Александър Бакърджиев, 12.б и Мария Василева, 12.б клас

Скъпи читатели, представяме Ви Звездния 12.з клас. 
Те не се определят като задружни, но въпреки това време-
то, прекарано в гимназията, им е донесло много забавни 
емоции, които ще помнят цял 
живот. Споделят, че тези 5 
години са минали неусетно, 
и сега вече е време да се из-
правят пред трудностите на 
предстоящото.  Описват се като 
плахи, но и щури, най-трудно им 
е било да се справят с ранното 
ставане и отсъствията. Смеейки 
се, допълват, че и математиката 
доста ги е поизмъчила. Абитури-
ентите предполагат, че доста от 
тях ще заминат за чужбина, но 
с удоволствие биха се срещна-

ли след години, за да видят промяната у всеки един от тях 
и постигнатите успехи. На оставащите ученици пожелават 
много търпение и сила, за да завършат успешно Езиковата 

гимназия, а един на друг – попътен 
вятър. За класната си с усмивка 
споделят, че тя – госпожа Узунова 
– е тяхното слънце, много позити-
вен човек, също така строга, но и 
справедлива. И 12.з клас направи 
своята номинация за отличаваща 
се личност – Октай Чаушев като 
Мистър Тарикат. От сърце им по-

желаваме много успехи и 
дано реализират всичките си 
мечти.

Соня Караджова и 
Борислава Михайлова, 12.б клас

В този клас срещнахме уникални личности. Повечето искат да упражняват хуманитарни професии. Сред тях има 
бъдещи лекари, учители, инженери, а също и принцеси. Те се определят като индивидуалисти, но когато се налага, си 
помагат много. Класната им – госпожа Гунчева – ги описва като сърдечни млади хора с различни интереси и приоритети. 

Всеки от тях е личност с динамични вътрешни преживявания. А 
те я описват като добра жена, която винаги дава повече, откол-
кото получава – майка пчела. Класът има моменти, които няма 
да забрави: когато едно от момчетата решава да скочи от про-
зореца на първия етаж, както и случката <<souluble>>. 

Те решиха да отличат като Мистър Скорост Цветан, като Мис 
Отсъствие Мария и Кристина. Като френска паралелка имат на-
гради от преводи на новела в лицето на Александра и Даниела, 

а от международен конкурс „Прованс“ е наградена Мария. 
Ние, журналистите на вестник „Обектив“, ще запомним 
този клас с неговата магнетичност и топлота.
Ангела Георгиевска, 12.б и Цветелина Лазарова, 12.д клас

12.д

12.е

12.ж

12.з

12.и
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Знаете ли защо всички обичаме месец май? Младостта 
разцъфва и сред хората, и сред градините. Те ни пленяват с 

гирлянди от рози, а младите хора тръгват на бал. Но това не е 
всичко – май месец е време за равносметка на постигнатото 
през гимназиалните години и най-горди и доволни са тези, ко-
ито прибавят към портфолиото си много грамоти, сертифика-
ти, множество награди и благодарности. В подкрепа на моите 
мисли е срещата на нашия кмет Тодор Попов с отличниците на 
Випуск 2018 г. Празничното събитие се случи на 16.05.2018 г., 
а Пленарната зала на община Пазарджик се оказа тясна да 
събере около 190 зрелостници, постигнали най-висок успех в 
учебната подготовка, завоювали призови места на олимпиади 
и конкурси на областно и национално ниво. Както се досе-
щате, групата на езикова гимназия „Б. Брехт“ днес беше най-
многобройна – 42-ма зрелостници получиха грамота, ваучер 
за книги от кмета на Пазарджик, развълнуван да  посрещне 
най-добрите в нашата община, които утре като професиона-
листи ще допринесат за нейното развитие. Господин Попов 
подчерта, че инициира с радост тези срещи със завършва-
щите, усвоили най-добре първия си житейски урок. Пожела 
на младите хора да бъдат локомотиви, а не вагони по пътя на 
живота, защото метафорично локомотивът визира лидерите, 
креативните, които носят в ръцете си развитието.

Бойка Лумбева, в. „Обектив“

Тържеството за връчване на немските дипломи е ярък из-
раз на способностите и ентусиазма, с които учителите и учени-
ците от нашата гимназия отстояват авторитета на училището в 
областта на немския език и немската култура. Едно вълнуващо 
тържество се състоя на 10 май 2018 г. от 17.00 часа в пазар-
джишката художествена галерия „Станислав Доспевски“.

Залата беше препълнена от учениците, техните горди се-
мейства и приятели. Мили и топли поздрави за големия успех 
на дипломираните отправиха нашата директорка – госпожа 

Велка Недялкова и зам. директорката – госпожа Мария Ха-
джийска. Скъп гост на тържеството беше госпожа Веселка 
Боева – експерт по чуждоезиково обучение към РУО на 
МОН, град Пазарджик. Зрелостниците бяха поздравени от 
водещите на събитието – единадесетокласниците Антоан 
Блангев, Моника Станоева и Манол Зайков. В тяхна чест 
имаше изпълнение на пиано, цигулки и песен, които доприне-
соха за вълнуващата атмосфера. Тази година се дипломираха 
53-ма зрелостници, като 33-ма от тях постигнаха ниво С1 във 
владеенето на немския език. 20 от учениците постигнаха 
ниво В2/С1, а всички момичета и момчета бяха единодушни, 
че зад днешния им успех се крие отговорното отношение и 
компетентното мнение на техните учители: Велка Недялкова, 
Мария Хаджийска, Христина Секулова и Пенка Иванова.

Немската езикова диплома е общ проект на Постоянната 
конференция на министрите на културата и образованието 
на германските федерални провинции и централната служба 
за обучение в чужбина, която отговаря за разработването на 
изпитните материали, логистиката, провеждането и оценява-
нето.

Централизираният изпит се провежда по едно и също 
време в цял свят само в утвърдени училища в чужбина, сред 
които повече от десет години е и нашето. 

Дипломата удостоверява високо ниво на знания по нем-
ски език, нужни за следване във ВУЗ в немскоезични страни, 
и дава предимство при кандидатстване за следване, работа 
и кариерно развитие.

Усмихнати, всички момчета и момичета с DSD в ръка 
поеха по своя път в живота, а една диплома в повече е още 
една отворена врата.

На добър час!
Лора и Лианна, 10.г клас

В седмицата от 23.04.18 г. до 27.04.18 г. се проведе 
проектно обучение с деветокласниците от немските пара-
лелки. Учениците представиха резултатите от обучението, 
като подготвиха различни постери относно производството, 
предлагането и консумацията на храни и напитки от наше-
то ежедневие. Те ни информираха какво съдържа нашата 
храна, как да я избираме и приготвяме, а също – какво е 
въздействието й върху околната среда.

Нашата гостенка от Виена, Австрия и ръководител на 
проекта – госпожа Сузанне Баймурадова – помогна на 
деветокласниците да разберат концепциите на устойчи-
вото хранително производство и наред с това да усъвър-
шенстват знанията си по немски език. Участници и гости 
– всички ние се почувствахме активни потребители, по-
добре информирани за здравословното ни хранене. Осъ-
знаваме ползата от екообучението и се надяваме на нови 
такива възможности.

Галина Ралчева и Камелия Поибренска, 10.в клас

ПРИ КМЕТА

ВРЪЧВАНЕ НА
НЕМСКИТЕ
ДИПЛОМИ

ЕКОПРОЕКТ

НАИШТЕ УСПЕХИ



6ЮНИ, 2018 г. 7ЮНИ, 2018 г.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:

Гл. редактор: Бойка Лумбева
Редактори: Мария Димитрова, 
Ангела Георгиевска, Ивалина Пенчева, 
Соня Караджова, Александър 
Бакърджиев, Натали Балабанова, 
Мария Василева, Борислава Михайлова, 
Цветелина Лазарова, Галина Ралчева, 
Камелия Поибренска, Лора Дамянова, 
Звезделина Димитрова, 
Лианна Пейчинова
Предпечат: Наталия Кръстева
Адрес на редакцията:
гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ No1, 
ЕГ „Б. Брехт“, e-mail: eg_obektiv@abv.bg
Печат: Беллопринт, тел.: 44 04 00
www.belloprint.com

На 09.05.2018 г. в ЕГ „Б. Брехт“ 
се проведе вълнуваща среща с тво-
реца Цветанка Убинова. Събитието 
стана част от традиционните за на-
шата гимназия срещи с майстори на 
словото, събра ученици и учители, а 
наши скъпи гости бяха г-жа Галина 
Цанева – експерт по БЕЛ в РУО на 
МОН, нашите директори – г-жа Мария 
Хаджийска и г-жа Елена Якимова. И 
този път изкуството провокира у нас 
интерес, вълнение личеше в очите и 
усмивките на ученици и учители. В 
ролята на домакини, представящи ав-
торката, бяха смелите осмокласници. 
Те ни поднесоха стихове от послед-
ната книга на поетесата – „Парченца 
залез“, за която е получила награда 
в националния конкурс, носещ името 
на знаменития ни съгражданин Тео-
дор Траянов. Личеше стремежът на 
учениците домакини както да разкри-
ят образа на твореца чрез стиховете 
му, така и да представят тяхното тъл-
куване през погледа на литературния 
изследовател г-н Никола Иванов. В 
тези събития може би най-важното 
е общуването с твореца лице в лице, 
както стана и днес. Имахме възмож-

ност да научим нови неща за авторка-
та от вълнуващия й разказ, както и да 
й зададем въпроси. Госпожа Убинова 
остана доволна от начина, по който 
учениците и критикът интерпретират 
стиховете й. Подчерта, че тъгата 
доминира в стиховете й, но не и в 
живота й. Публиката провокира на-
шия творец – дали лирическият герой 
съвпада с автора. Госпожа Убинова 
сподели, че лириката е биография 
на душата на поета, че той не може 
да излива чужда душа. Поетесата 
сподели с нас кога и как са се родили 
първите й стихове, надникнахме и в 
други нейни книги – „Душа от пясък“, 
Вечерен трепет“, „Три приказки“. Зад 
тези заглавия се крие творчество и в 
проза, и в поезия. И на тази среща 
се убедихме, че изкуството вълнува 
душата, вдъхновява ни, зарежда ни с 
положителна енергия.

Ангела Георгиевска, 12.б клас

ЛИРИКАТА  БИОГРАФИЯ НА
ДУШАТА НА ПОЕТА

На Венера зимата вали 
разтопен метал, 

а лятото – сярна киселина.

Колкото повече IQ 
притежава човек,

толкова повече той сънува.

Паяците имат прозрачна кръв.

Човек може да живее до 
400 години,

ако са налице нужните условия.

Охлювите имат над 25000 зъба. 

Лианна Пейчинова, 10.г клас

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
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ГЛАСНИ И СЪ-ГЛАСНИ
„Гласни и съ-гласни“ – под 

този надслов се проведе на 14-
ти май тазгодишният концерт 
на гимназията, посветен на 
българската просвета и култу-
ра. Сценарият, дело на госпо-
жите Диана Стоева и Василка 
Стоянова, включваше разнооб-
разни изпълнения, които, както 
винаги, успяха да усмихнат и 
удивят всеки зрител. Четирите 
театрални групи по проекта 
„Твоят час“ се постараха да из-

разят идеята, че гласовете на младите, макар и понякога нестройни, 
опърничави, малко диви, но истински, са настроени да бъдат себе си, 
да отстояват човешкото и да се борят за любовта и истината.

Първи излязоха на сцената учениците от театралната група „Огле-
дало“, които представиха „Сътворението“ по библейския сюжет за Адам и Ева и изгонването им от рая. Ангелчетата от 

съвършения свят съвършено танцуваха и съвършено играха. 
Господ,както се полага, беше строг, а Адам и Ева – доста смели 
в решението да си построят свой собствен свят. Финалният епи-
зод с двамата главни герои трогна всички със своя лиризъм. Без-
спорно най-весело бе присъствието на Змията и на Сатанаила 
– те бяха прекрасни подобия на Злото в пиеската. 

Втората театрална група „Театърът като магия“ с представи-
тели от 11 клас ни показа пиеса върху текста на „Укротяване на 
опърничавата“ от Уилям Шекспир. За по-големите ученици бе въ-
прос на чест да възпроизведат доста дълъг текст, чрез който да 
подчинят разно-гласието, да постигнат хармония и чрез любовта 
да открият нов свят за младостта и красотата. За тази  идея спо-
могна участието и на изящните танцьори Калина Богданова от 
10.в и нейният партньор Марио Спасов. 

Поразително за зрителите започна представянето на „Има ли 
смисъл да убиваме мечка“ на театралното студио „Без сцена“. 
Дръзко и игриво зазвуча гайдата на Александра Гулева – гласът 
на Кречеталота в пиесата. Комична беше адаптацията по текста 

на Панчо Панчев и развесели залата. Оказа се, че гласът на истината не е лесно да бъде открит в едно общество, дето 
едни правят падвизите, а други се кичат с известност. Комичните тройки – Гунчо, Мунчо и Дунчо, Ганка, Дунка и Манка, 
влизаха в типични превъплъщения, много актуални и за днешния 
ден. Всички играха много талантливо и със сърце на сцената, но 
се откроиха Натали Калпакова в ролята на Карамфилка, Стоян 
Додников като Дунчо, Борислав Ралинов като Мунчо и Мариета 
Стоянова в ролята на баба Ана. Групата на госпожа Анна Сараф-
ска „Шарена черга“ простря багрите и звуковете на родното пред 
публиката. Тракийски и Пирински танц поставиха в чудна и рит-
мична рамка сцените. 

Най-малките участници, учениците от 9 клас в театрално 
ателие „Първи стъпки на сцената“ представиха „Една училищна 
история“ по мотиви от романа на Максим Асенов „Фаталната 
запетая“. За тях изявата в годишния концерт се превръща в 
трепетно очакване и притеснение, но тъй като темата е част от 
тяхното ежедневие, те с желание приемат предизвикателството 
да участват.

Музиканти и певци ни накараха да преоткрием красотата  на звуковете – високо вдигнаха летвата Надежда от 9.а, в съ-
провод с китаристите Йоан и Кристиян, Роза и Жулиета, които изпълниха народната песен „Я те пракям, Калино моме“, Петя 
Билбилева от 11.д, която очарова публиката и с народна, и със съвременна песен. Взе участие и Инструментален състав 

„Доминанта“, чиито редици попълват както настоящи, така и 
вече завършили ученици на ЕГ „Б. Брехт“. Безспорно, ще бъде 
запомнена изявата и на тазгодишния абитуриент Деян Герги-
нов от 12.г, който, откривайки спектакъла, развесели зрите-
лите с шеговити закачки и изпълни прекрасни песни. Специ-
ално трябва да отбележим, че словото на водещите и тяхната 
визия очароваха публиката. Иванела Сиракова, Александра 
К а ц а р с к а 
и Теодор 
У з у н о в 
водеха зри-
телите към 
о с н о в н и я 
замисъл и 
внасяха до-
пълнително 

настроение. Остава ни догодина да се надяваме на все така талантливи 
участници, които да са съ-гласни да блеснат на сцената и да ни оставят 
без дъх за пореден път!

Мария Димитрова, 12.б клас

ГЛАСНИ И СЪ-ГЛАСНИ


