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Рождество Христово – най-светлият 
християнски празник! Това е време, в 
което цялата земя е притихнала в очак-
ване на Коледното чудо.

Преди две хиляди години на нео-
бятния нощен небосвод изгрява една 
различна и приказна звезда, която оза-
рява Земята в единство със съвършена 
небесна сила. Необикновеното светило 
предвещава свръхчовешкото раждане 

на Младенеца. Огънят на това божест-
вено събитие неспирно огрява и стопля 
душите на хората от далечното минало 
до днешния век на практическия ра-
зум. Всяка година великолепното сия-
ние на тази неимоверна любов, дарена 
от Всемира, съживява и обнадеждава 
тела на мрачни и клюмнали същества. 
Озарява с усмивка милиарди човеш-
ки лица. Отключва спотаената или 

скрита доброта. Осмисля и замисля. 
Твори обич и щастие. Това не е просто 
празник. Стига да сме добронамерени, 
можем да бъдем част от съчетанието 
между безпределната всевишна лю-
бов, даряваща шанс на всеки един да 
се докосне до Съвършеното, и свобод-
ната воля на личността, която може да 
я води ръка за ръка с Богоподобието.

Продължение на стр. 8

СЪРДЕЧНОСТТА
СЪТВОРЯВА ЧУДЕСА,
ДАРЯВАЙКИ
НАДЕЖДА И УСМИВКИ

2012 г. ние – 12-класниците на Езикова гимназия
„Бертолт Брехт“ – отново взехме участие в проект „Коменски“. Това е 
проект, чието развитие преминава през 4 различни етапа в 4 различни 
държави. Първата среща бе проведена във Франция, втората в Литва, 
третата и най-впечатляваща – в Турция. Остава да бъде проведен и 
последният 4-ти етап през пролетта на 2013-та в Италия. Интересното 
е, че за всеки един от етапите се подбира различен екип от ученици и 
по този начин много от нас имат възможността да покажат и докажат 
своите отлични езикови знания и комуникативни качества. Всички 
участници са хора, притежаващи способности за работа в екип, бързо 
приспособяване към начина на работа, интелект, креативност и отлич-
ни умения в комуникацията с други националности. Тази учебна година 
срещата на държавите участнички в проекта се проведе на територи-
ята на нашата съседка Турция и по-точно в гр. Ниде. 

Продължение на стр. 3

ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЯТЕЛСТВА И ОЩЕ НЕЩО...
За проекта...За проекта...
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Тази година клуб „Училищни ме-
дии“ се сдоби с ново попълнение. Мога 
спокойно да заявя, а и връстниците ми 
ще се съгласят с мен, ние отново сме 
зайчета. Нашите ментори са все за-
вършващи. „Старшите“ обаче въобще 
не са надути, имаме предвид, че те са 
тези с опит и познания, а ние им се „из-
търсихме“ ей така! Но напротив – пома-
гат ни да се развиваме, критикуват ни и 
ни хвалят.

Ние, младите репортери, се присъ-
единихме по разноцветни причини към 
това малко, но могъщо общество. Целта 
обаче е еднаква на всички ни – да под-
помогнем развитието на любимия ни 
училищен вестник. Но нека да бъдем 
честни, имаме повече лични причини, 
поради които желаем да присъстваме 
в това ново семейство.

Някои  журналистиката ги влече не 
само защото имат „журналистическа 
кръв“ в жилите си, но и защото въ-
трешно знаят, че развитието е път към 
нещо по-добро. Красимира Милчева, 
чувстваща се невероятно щастлива в 
настоящия си „журналистически дом“, 
беше така любезна, както и всички 
останали, да отговори какво я води в 
клуба. Тя сподели с мен, че желае да 
се развива и е съзряла идеалната въз-
можност тук. Да можеш да разказваш 
на роднини и приятели интересните 
преживявания и запознанства, също 
присъства в списъка й „Желая да по-
стигна…“. Освен че намери много нови 
приятели в клуба, тя е събрала и много 
опит, макар и за това малко време. С 
гордост би заявила, че някой ден, ако 
стане журналист – каквато е мечтата й 
– ще сподели с читателите си откъде е 
тръгнала и откъде е натрупала всичкия 
този опит, примесен с невероятни емо-
ции и страхотни хора.

И също като Краси Александра 
Старева желае да обогати речника си 
и развие културата си. И макар на пръв 

поглед да изглежда малко срамежлива, 
тя е войн, готов да се пребори с всич-
ките змейове и харпии, които животът 
ще постави на пътя й към целта. А тя 
се надява, дал Бог, някой ден да стане 
истински журналист, чието име всички 
да знаят и уважават. 

Цветелина Георгиева не прави из-
ключение по отношение на радостта 
си, че е част от нова общност, както и 
че й предстои дълъг път с изпитания и 
пречки, за да може да се развива като 
млада интелигентна дама. Тя е един от 
нашите млади художници, илюстрира-
щи света  ту цветно като дъга, ту като 
черно-бял негатив. За нея клубът е 
„една „врата“ към бъдещото ни изграж-
дане като личности“. Дано тази врата 
остане отворена за теб до самия край, 
Цвети!

Невероятни снимки, необикновени 
кадри и най-различни шантави пози 
– това може да е дело само на някоя 
млада кръв! Най-новото „фотографче“ 
в клуб „Училищни медии“ е Виолета 
Сиракова, която обещава да ви из-
кара ангелите с най-различни „фото-
си“. Може и да не е професионалист 
все още, но дори и най-добрите биха  
„свалили шапка“ пред необичайните й 
техники и игри със светлината. Въпреки 
че на нея се пада честта да заснема 
всяка подробност, Вили също желае да 
обогати граматиката си и „да научи нови 
похвати в писането“.

Тя описва себе си като „откривател“, 
желаещ да разбира хората по-добре, 
и като всички останали – да подобри 
писателските си способности. Спаска 
Иванова е нашият любопитен злато-
търсач, или може би познанотърсач? 
Желанието й да „разчита хората като 
отворени книги“ би било полезно на 
всеки себеуважаващ се репортер. За 
това по-добре си пазете лошите по-
мисли и словоохотливи закачки за себе 
си, защото Спасчето ще ви направи на 

пух и прах.;
„Да бъдеш на „мястото, където се 

случва магията““ – така се чувства 
Николета Гергова, която се описва като 
„нямаща определени изисквания към 
живота“. Тя е млад писател, желаещ да 
се развива и да твори. Вестникът, спо-
ред нея, е идеалното място за усъвър-
шенстване езиковото ниво и показване, 
ако не пред света, то поне пред малка 
аудитория, че (цитирам) „съм жива, а не 
просто съществуваща“. Мечтата й е да 
напише собствена книга, така че ние ти 
стискаме палци, Ники! 

Последна, но не и на последно 
място е Анелия Мечканска, преслед-
вач на знанието, върл привърженик на 
работата в екип и най-вероятно бъдещ 
колега на едни от най-добрите в сфера-
та на медийното общуване. Ани обича 
работата в екип и „се чувства пълноцен-
но“, когато е заобиколена от хора. Не 
бой се, Ани, ние ще сме с теб в добро 
и лошо!!!

Нека не забравяме и човека, на 
когото дължим целия този успех и на-
трупан опит – г-жа Бойка Лумбева, 
която през всичкото това време е до 
нас, помага ни, дава полезни съвети и 
всички я чувстваме като свой приятел. 
Благодарение на нея в. „Обектив“ има 
този успех през годините. Тя е човекът, 
който ни дава идеи, обсъждаме с нея 
материалите си.

Това е новият доброволчески екип 
в клуба „Уличищни медии“. Не сме 
най-добрите, най-умните или пък с 
най-богатия речник, но недейте да ни 
отписвате!!! Напълно сме способни да 
сритаме конкуренцията, стига да ни 
се противопостави! Нашето оръжие 
е словото, а нашата най-силна атака 
– личният глас! Така че смело напред, 
млади журналисти, и нека да покорим 
света!!!!

Николета Гергова, 9.з клас
Красимира Милчева, 9.в клас

На 10 ноември 2012 г. се състоя 
„Общинско първенство по шахмат“, 
в което ученици от 9 и 10 клас взеха 
отборно I място – Васил Златанов 
(9. б клас), Веселин Чобалигов (9. 
б клас), Ася Лазарова (9. з клас) и 
Георги Нанов (10. д клас) с ръково-
дител г-жа Маргарита Анчева. 

На 17 и 18 ноември 2012 г. се 
състоя „Общинско първенство 
по баскетбол“ с ръководител г-н  
Стефан Ненчев, в което ученици от 
гимназията спечелиха I и II място в 
състезанието. В категорията 11-12 
клас момчета взехме златото, а  в 
надпреварата 8-10 клас момичета 
– среброто.

Поздравления, спортисти!
Красимира Милчева, 9. в клас

СПОРТНИТЕ НИ УСПЕХИ Ако се чувстваш прекалено Ако се чувстваш прекалено 
срамежлив…срамежлив…

Ако те е страх да Ако те е страх да 
признаеш чувствата си…признаеш чувствата си…
Или пък просто искаш да Или пък просто искаш да 
направиш мил жест към направиш мил жест към 

любим човек…любим човек…
Хвани лист и химикал и Хвани лист и химикал и 

излей чувствата си!излей чувствата си!

Седмица преди Свети 
Валентин на втория етаж 

нашите Купидони ще оставят 
кутия, в която ще се събират 
Валентинките Ви. Ще бъдат 
раздадени по класовете на 

самия ден 14 февруари. 
За тази цел е нужно само да 

напишете пожеланието си на 
картичка, а отгоре името на 

получателя и класа му. 
Нека позволим на 

любовта да изпълни 
душите ни на този 

специален ден! 



3ФЕВРУАРИ, 2013 г.

Продължение от стр. 1
За периода от 18-ти до 23-ти но-

ември ние: Теодора Гълева, Гергана 
Николова, Силвана Тонкова, Илия 
Благов, Марио Димитров и Радостин 
Георгиев, заедно с нашата госпожа по 
английски език – Мариела Стоилова 
и г-жа Петя Велкова, имахме възмож-
ността да покажем знания, умения и 
креативност пред учители и ученици 
от други 7 държави.

ЗА ДРУГИТЕ ЕКИПИ…
Основната тема за всички дър-

жави участнички беше „Европа по 
време на и след Втората световна 
война“, като разбира се фокусът за 
всеки отбор падаше върху собстве-
ната му държава. Представянето на 
всички отбори и държави трая 2 дни, 
като в първия ден бяхме разделени 
на отделни групи и теми и трябваше 
да си сътрудничим с отбора на друга 
държава и да обединим работите си 
по предварително зададена тема. От-
борът на всяка една държава се бе 
постарал да впечатли с нещо различ-
но останалите. Едни бяха подготвили 
кратко и смешно филмче, други ни 
обучаваха и забавляваха със снимки 
и музика. Като цяло всички екипи по-
казаха високо ниво на подготовка и 
завидни езикови способности и стана 
ясно, че учениците на всяка държава 
членка бяха вложили много труд и 
усилия за доброто си представяне.

ЗА НАШИЯ ЕКИП...
На нашия отбор се наложи да 

заработи в екип с учениците от гер-
манската група. И двата отбора бяха 
разделени на по две части, които 
впоследствие сформираха 2 отделни 
екипа. 1-вият имаше за задача да 
представи темата за НАТО и Варшав-
ския пакт, а 2-рият отрази промените 
в политическия и социалния живот 
на своята държава след Втората 
световна война. За наше голямо удо-
волствие отборът ни успя да спечели 
вниманието на публиката и нейните 
аплодисменти при изказването на 
всеки един от говорителите ни. На-
ложи се да общуваме с другите на ан-
глийски и немски език, това помогна 
много за развитието на комуникатив-
ните ни умения и разшири кръгозора 
ни относно останалите държави на 
континента, но най-вече ни донесе 
много нови и дълготрайни запознан-
ства и приятелства.

ЗА ГРАДА И УЧИЛИЩЕТО...
Макар че имахме кратко време на 

разположение, ние успяхме да раз-
гледаме и опознаем града и околнос-
тите му отблизо. Град Ниде се намира 
в азиатската част на Турция и има на-
селение към 365 800 души. Въпреки 
факта, че той бе огромен по размери 
и население, нашите нови прияте-

ли от Турция ни споделиха, че това 
е едно от техните малки градчета. 
Веднага ни направиха впечатление 
цветните и модерни конструкции, до-
бре поддържаните жилищни сгради, 
чистите, приветливи и добре осветени 
булеварди и многото зеленина! Учи-
лището, което бе домакин на проекта, 
също ни впечатли със своя външен 
вид и разположение. Макар и отвън 
да изглеждаше малко и спретнато, на 
един етаж, отвътре съвсем не беше 
така. Нищо, че в него учеха само уче-
ници от 1-ви до 8-ми клас, часовете 
им траеха цял ден. Интересно беше 
за нас, защото училището бе разде-
лено на няколко сектора, свързани 
помежду си с т.н. топли връзки. Те 
представляваха съоръжения, напо-
добяващи дълги тунели.  Направи ни 
впечатление и големият им физкулту-
рен салон, където на разположение 
на учениците имаше най-разнообраз-
ни спортни пособия.

ЗА СЕМЕЙСТВАТА...
Всички участници в проекта бяха 

настанени в приемни семейства, 
които предварително бяха изявили 
желание доброволно да отворят вра-
тите на домовете си и да се грижат за 
нас в продължение на  една седмица. 
Групата ни остана много доволна и 
приятно изненадана от топлото и 
сърдечно посрещане на децата от 
училището и техните родители. Всеки 
от нас имаше възможността да по-
чувства атмосферата и обстановката 
на дома, в който бе настанен. Имаше 
късмета и щастието да се докосне до 
една друга, напълно различна култу-
ра и традиции и да ги опознае. Се-
мействата, с които живяхме, хората, 
които срещнахме, учителите, които 
бяха до нас през тези 5 дни – всички 
те бяха изключително добросърдечни 
и мили хора, хора, които отвориха до-
мовете и сърцата си за нас!!! 

ЗА ПЪТУВАНЕТО И СПОМЕНИТЕ...
18. Ноември 2012, 10 часа сут-

ринта – макар и още неразсънили се, 

всички от отбор „България“ заемахме 
местата си в самолета и не след дълго 
се понесохме из висините. Беше вече 
привечер, пристигнахме в училището 
домакин, а децата и техните родите-
ли ни очакваха. И както вече споме-
нахме, работата по презентациите и 
тяхното представяне трая цели два 
дни. На третия ден организаторите 
на проекта се бяха постарали всички 
ние да прекараме един незабравим, 
изпълнен с емоции и добро настро-
ение ден, посещавайки Кападокия и 
нейните околности. Видяхме много и 
интересни места, посетихме десетки 
хилядолетни манастири, църкви и 
скални образувания, разгледахме 8-
етажен подземен град, дегустирахме 
вино, произведено от лозарите на 
Кападокия, и дори станахме сви-
детели на това, как се изработват 
красивите и цветни глинени съдове, 
с които всеки от нас декорира дома 
си. Вечерта имахме удоволствието 
да вечеряме в един от най-изиска-
ните ресторанти на Кападокия, а за 
доброто ни настроение се погрижиха 
професионални танцьори, които ни 
представиха традиционни турски тан-
ци. На следващия ден разгледахме и 
забележителностите на град Ниде. 
Посетихме общината и присъствах-
ме на среща с кмета, надникнахме в 
историческия музей и джамията-дво-
рец „Аладин“, замъка „Ниде“ и още... 
и още… И така, унесени и потопени 
в атмосферата на старите времена и 
култури, готови за още приключения 
и лудории, не усетихме как времето 
бързо-бързо отлетя и отново тряб-
ваше да се качим на една от онези 
големи и страшни машини, прилича-
щи на птици в небето. Изпълнени с 
чувства на радост, топлина, мечти и 
мъничко тъга по отминалите дни, ние 
се приземихме на родна земя късно 
вечерта на 23-ти, а нашите родители 
и близки ни очакваха с усмивка и ра-
дост в очите...

Теодора Гълева, 12.е клас

ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЯТЕЛСТВА ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЯТЕЛСТВА 
И ОЩЕ НЕЩО...И ОЩЕ НЕЩО...
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Проект „Успех“ се осъществява по бюджетна линия 
„Да направим училището привлекателно за младите хора“ 
– оперативна програма на МОМН за развитие на човеш-
ките ресурси. Проектът предоставя финансиране на извън-
класни дейности с цел създаване на условия за осмисляне 
на свободното време на учениците в държавни и общински 
училища. От просветното министерство обясниха, че е 
важно да намалеят отпадащите от училище деца, както и 
да се ограничи броят на извинените и неизвинените отсъ-
ствия. Ръководителят на проекта Асен Александров опре-
дели общата цел така: „Да се осмисли свободното време 
на учениците в държавните и общински училища в една 
по-интересна насоченост“.

В Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ „Успех“ стартира 
през 2011 година с 10. групи. Проектът привлече много от 
нашите ученици, което допринесе за неговото разширява-
не. През учебната 2012/2013 няколко нови клуба отвориха 
врати. Групите и ръководителите вече са:
Да открием красотата в математиката – 
г-жа Ирина Белева
Екораница „Бесапара“ – г-жа Николина Моллова
Екораница „Бесапара“ 2 – г-жа Николина Моллова
Да изразя себе си чрез танц – 
г-жа Маргарита Анчева
Първо театрално студио – г-жа Диана Стоева
Второ театрално студио – г-жа Диана Стоева
Аз, ние и Театърът – г-жа Фани Попова
Училищни медии – г-жа Бойка Лумбева
Доброволец – г-жа Диана Джукелова
Разходка из Франция – г-жа Ася Гунчева
Виртуално пътешествие из европейските столици – 
г-жа Атанаска Димитрова
Ценности и човеколюбие – г-жа Петя Велкова

Уебдизайн – г-жа Наталия Кръстева
Geonext и GeoGebra в помощ на обучението 
по математика – г-н Владимир Владов
Обучение с Microsoft Live@edu – 
г-н Карамфил Георгиев
Френските традиции и театър – 
г-жа Доротея Николова

Като участник в клуб „Училищни медии“ мога да кажа, 
че проект „Успех“ допринесе много за развитието на та-
ланта, креативността и въображението на учениците от 
Езикова гимназия „Бертолт Брехт“. Аз съм изключително 
доволна, че се включих в този клуб, защото това не само ме 
провокира да разгърна потенциала си и да разширя ком-
петентността си, но и получих знания и умения, които ще 
са ми от полза за бъдещото ми професионалното развитие. 
Наскоро имах удоволствието да разговарям с р-ля на клуб 
„Театрално студио“ – г-жа Диана Стоева. Тя сподели, че про-
ект „Успех“ е шанс за преподавателите да стимулират инте-
реса на учениците извън класната стая и да ги превърнат 
в съавтори и съзидатели. Госпожата смята, че тази година 
условията са изключително благодатни, защото учениците 
могат да материализират своите идеи, да експериментират, 
да се забавляват, да творят колективно, да работят усилено 
и динамично за постигане на общата цел.

Проект „Успех“ е една изключителна творческа рабо-
тилница, в която конкуренцията придобива съзидателен 
характер и се превръща в стимул да се съизмерим с по-
опитните. Известна пословица казва, че „Смисълът на обу-
чението е да превръща огледалата в прозорци“. Аз вярвам, 
че проект „Успех“ ще продължи да отваря прозорците на 
съзиданието, себераздаването и креативността и за бъде-
щите ученици в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“.

Гергана Киркова, 12.е клас

ÏÐÎÅÊÒ „ÓÑÏÅÕ“ – ÊÀÊ ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ
Ó×ÈËÈÙÅÒÎ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÍÎ

клуб „Доброволец“клуб „Доброволец“

ТТеатрално студиоеатрално студио

клуб „Аз, ние и Театърът“клуб „Аз, ние и Театърът“
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Независимо накъде избираме да 
продължим своето развитие, дипломи-
те са необходимо притежание на все-
ки човек, претендиращ за по-високо 
място в обществото. Нашата гимназия 
предоставя всяка година възможност 
на всеки да завоюва достоен доку-
мент, свидетелстващ едни затвърдени 
знания по избрания от него западен 
език. DELF e диплома, която френско-
говорящите могат да постигнат чрез 
полагане на определен изпит. Раз-
питахме госпожа Ася Гунчева, подгот-
вяща всяка година поток от ученици, 
как се сдобиват с ценната диплома. 
Ето въпросите, с които се надяваме да 
бъдем полезни:

Защо френскоговорящите по-
лагат изпит за DELF? Какви въз-
можности им дава?

DELF е официална диплома на 
Френското министерство на национал-
ното образование, с която се удостове-
рява степента на владеене на френски 
език на чужденците. Тя е безсрочна, 
получава се за цял живот и дава пре-
красни възможности на международ-
ния пазар на интелектуалния труд.

Как протича изпитът и къде се 
провежда?

Изпитът DELF съдържа шест нива, 
които съответстват на Европейската 
езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1, 
С2), (за ученици – А2, В1, В2). Учени-
ческите центрове са София, Варна и 
Стара Загора. Кандидатите от нашата 
гимназия се явяват в Стара Загора 
през февруари. Писменият изпит DELF 
2013 г. ще се проведе на 16 февруари: 
10 ч. – В1; 14 ч. – В2. Той се състои от 
3 компонента: слушане с разбиране, 
четене с разбиране и написване на 
есе или писмо. На следващия ден 
(или следващата събота) се провежда 
устният изпит, който също е в 3 части: 
представяне, диалог и коментар на 

някакъв проблем. Общият брой точки 
е 100.

Резултатите излизат до един месец. 
Диплома получават тези, които имат 
повече от 50 точки при не по-малко от 
5 т. на отделните компоненти.

Как да се подготвим за DELF?
С труд. Със слушане, четене, писа-

не и говорене без страх. Упражняваме 
и разясняваме всичко за този изпит 
както в редовните часове, така и в 
СИП и консултациите по френски език 
(г-жа Дойкина, г-жа Гунчева).

Какво ще пожелаете на канди-
датитe?

Работете спокойно, самоуверено, 
мислете само за това да покажете 
максимално знанията си! Използвайте 
времето докрай!

И от редакцията на в. „Обектив“: 
успех, франкофони!

Виктория Мичева, 12.е клас

DELFDELF ÇÍÀ ÅØ ËÈ,ÇÍÀ ÅØ ËÈ,

×Å…×Å…
Сборът от точките на сре-

щуположните страни на зарче 
винаги е равен на 7.

Пустинята Сахара се раз-
ширява с около 1км. всеки 
месец.

Ескимосите използват хла-
дилници, за да запазят храна-
та си от замръзване.

Средно човек прекарва 
около 2 години от живота си, 
говорейки по телефон. 

През 1997 авиолиниите на 
САЩ са спестили 40 000 до-
лара, като премахвали по 1 
маслинка от всяка сервирана 
салата.

Виолета Сиракова, 9.з клас
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И най-вече как да намалим стре-
са при контролни работи и тестове? 
Това е често задаван въпрос сред 
нас, учениците, но често не полу-
чаваме отговор. А проблемът е до-
ста важен, защото може да окаже 
сериозно влияние върху психиката 
ни и чувствата ни, а оттам и лошите 
резултати на тестовете. Затова ние, 
репортерите от вестник „Обектив“, се 
заехме с тази задача: да разпитаме 
тук-там и се натъкнахме на някои до-
ста интересни и полезни попадения:

1. Яденето на шоколад преди 
самото контролно може да окаже 
положително влияние в/у мозъка, 
защото „гали“ мозъчните ни клетки, 
доставя ни изключително удовол-

ствие, а оттам и по-високи резултати. 
Затова препоръчваме: хапнете малко 
шоколад преди изпита и може би, да 
се надяваме без учене, ще получите 
по-високи оценки.

2. Друг начин да намалим стреса 
е като послушаме малко музика (а 
защо не и много) или като погледаме 
някоя картина (а защо не и да нари-
суваме) преди теста. Изобщо трябва 
да извършваме дейности, които ни 
доставят удоволствие. Това ще на-
мали стреса и когато пишем или пре-
смятаме нещо, ще сме по-спокойни и 
отпуснати. 

3. Ето и идея към учителите: мили, 
добри, скъпи учители, ако ни пуснете 
малко разведряваща музика преди 

контролното, дискомфортът ще на-
малее и учениците ще се чувстват 
по-уютно. 

4. И последна, но не на послед-
но място идея: ако си имате гадже, 
използвайте времето си с него/нея. 
Така слънцето може да ви успокои, 
да ви надъха и да се чувствате много 
по-уверени. Нали знаете – тук-там 
целувка, прегръдка и притеснението 
ще се изпари. Освен това, ако постиг-
нете високи резултати, Милото ще се 
гордее с вас.

5. И последното в нашата листа 
е успокоението,че е нормално да се 
притеснявате. И все пак една лоша 
оценка не е краят на света, нали?

Анелия Мечканска, 9.е клас 

Единственият начин да го постиг-
нете е като се запишете и в СИП. Ста-
нете по-добри от връстниците си!

Можете да изберете:

ÑÈÏ – ÀÅ
Ако искате да подобрите англий-

ския си и да надградите знанията 
си, тук е мястото. В часовете по СИП 
– АЕ е забавно... и няма нови уроци!  
Английският е световен език – усъ-
вършенствайте го!

Учителите, даващи нови знания и 
помощ на осмокласниците, са:

г-жа Петя Велкова – 8.д
г-жа Атанаска Димитрова – 8.е
г-жа Десислава Върбанова – 8.ж
г-жа Спасина Станева – 8.з
За 9-класниците отговаря г-жа 

Нели Мърмарова. 
Девиз на англичаните: 
IF YOU WANT TO SUCCEED YOU 

HAVE TO BELIEVE THAT YOU CAN!

ÑÈÏ – ÍÅ
Желаете да научите немски език 

по-добре от всеки друг? Да затвърди-
те и подобрите знанията и уменията 
си?! Елате в СИП – НЕ! Това би помог-
нало на вашето бъдещо развитие!

Преподавателите, подготвящи 
осмокласниците, са: 

г-жа Лилия Мерджова – 8.а

г-жа Величка Стоянова – 8.б
г-жа Лидия Трошанова – 8.в
г-жа Емилия Духовникова – 8.г
Г-жа Анна Василева преподава на 

11-класниците, а г-жа Пенка Иванова 
– на 10 и 11 клас. 

Девиз на немците:
ENGLISCH IST EIN MUSS, DEUT-

SCH IST EIN PLUS!

ÑÈÏ – ÔÅ
Френският е езикът на любовта, 

езикът на изтънчеността и романтика-
та. Ако искате да го усъвършенствате 
и придобиете нови умения, запишете 
се в СИП – ФЕ! Единственото условие 
за участие е да имате желание за 
бъдещи успехи! Г-жа Галина Дойкина 
ще се погрижи за подобряването на 
знанията на 12-класниците. 

Девиз на французите: 
VOULOIR C’EST POUVOIR!

ÑÈÏ – Ìàòåìàòèêà
О б и ч а т е 

да решавате 
задачи? Отда-
ва ви се смя-
тането? Иска-
те да бъдете 
една крачка 
пред остана-
лите?!... Ами 
какво чакате?! 
Елате в СИП 
– Математика! 
Ако сте фен на точната наука, това е 
мястото за вас!

С г-жа Красимира Монова ще се 
„потопите” в дълбините на математи-
ката и ще подобрите знанията си. 

Девиз на математиците: 

АКО МАТЕМАТИКА ОБИЧАШ ТИ, 
В СИП-А НИ СЕ ЗАПИШИ!

ÑÈÏ – Ìóçèêà
Писнало ви е от скуката в час? Ис-

кате да си отдъхнете от изморителни-
те уроци? 
Ч а с о в ете 
по СИП 
– Музика с 
г-жа Анна 
Сарафска 
ще ви оси-
гурят за-
бавление 
и отмора. 
Потгответе 
се за пеене 
и идвайте! 

Девиз: Любителите и познавачи-
те на музиката не се раждат такива, 
а се изграждат. За да я заобичате, 
елате при нас в СИП – Музика, 
защото музиката е единственият 
език, на който не могат да се казват 
обидни думи. 

Цветелина Георгиева 9.з клас

ÈÑÊÀÒÅ ËÈ ÄÀ ÑÒÅ ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ?!
ÄÀ ÍÅ ÑÈ ÈÇÃÓÁÈÒÅ ÂÐÅÌÅÒÎ Â ÅÃ?!

КАК ДА НАМАЛИМ СТРЕСА В УЧИЛИЩЕ?
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От 26 октомври до 13 януари люби-
телите на изкуството могат да се на-
сладят на най-голямата чуждестранна 
изложба, организирана в България. 
Националната галерия за чуждес-
транно изкуство в София е „подслони-
ла“ 141 произведения от колекциите 
на Парижкия музей на изящното из-
куство „Пти пале“. 

„Париж 1900“ е едно от най-пре-
стижните и значими културни събития 
в държавата ни за изминалата година. 
Инициативата е на Френското по-
солство, българското Министерство 
на културата и Френския институт 
в България, подготовката е отнела 
близо година, а на самото откриване 
на 25.10.2012 са присъствали прези-
дентът Росен Плевнелиев, министърът 
на културата Вежди Рашидов и ми-
нистърът по европейските въпроси на 
Франция Бернар Казньов.

Дори и да не сте пламенни цените-
ли и ерудирани познавачи на изящно-
то изкуство, изложбата все пак ще ви 
остави в захлас и ще заинтригува вни-
манието ви през цялата обиколка на 
седемте зали. Лично аз се изпълних 
с изключително положителни емоции, 
които ме завладяха още с качването 
ми по стълбите на столичната галерия, 
когато забелязах кокетното кафене 
пред сградата, издържано в традицио-
нен френски стил и обградено от плат-
на, изобразяващи градския пейзаж на 
Париж. Сякаш за миг се „телепорти-
рах“ в центъра на френската столица. 

Сред експонатите има живописни 
платна, изящни предмети, излезли 
изпод ръцете на едни от най-извест-
ните имена на френското приложно 
изкуство. Посетителите могат да се 

„похвалят“, че са видели произведения 
на гении на френското творчество като 
Алфред Рол, Анри Леви, Ернест Рену, 
Пиер-Огюст Реноар, Шарл Жирон и 
много други. И ако тези имена не ви 
говорят още нищо, непременно ще 
се образовате за тяхното творчество, 
след като разгледате „Париж 1900“, 
тъй като повечето експонати са съпът-
ствани от кратка историческа бележ-
ка. Относно тематиката – посетители-
те могат да се насладят на картини, 
обезсмъртяващи Париж от епохата на 
Бел Епок или пресъздаващи образи 
на жените „от края на века“. Но лично 

аз останах най-очарована от изящни-
те предмети на всекидневието като 
сервизите за вино и кафе, дребните 
дамски аксесоари като гребенче или 
пръстен, както и от колоритните мал-
ки фигурки на френски дами. Голямо 
внимание е обърнато на Сара Бернар, 
една от емблемите на драматичното 
изкуство, като няколко нейни скици и 
фотографии заемат специален кът от 
изложбата, а на фокус е великолеп-
ният портрет на актрисата от Жорж 
Клерен. 

Специално внимание е отделено 
на грандиозното събитие от 1900 г – 
Световното изложение в Париж, като 
на показ в една от залите са редки 
документи, брошури и вестници от съ-
битието. България също е имала свой 
павилион на световното изложение и 
някои от произведенията, с които сме 
участвали, могат да се видят като част 
от „Париж 1900“. Всички те доказват, 
че българското изкуство от този век е 
било на невероятно ниво, картините 
са изкусно изрисувани и представят 
елементи от нашите бит и култура. Но 
може би най-впечатляващ е портретът 
на Мария Луиза от Иван Мърквичка с 
богата рамка на скулптора Борис 
Шатц, истински шедьовър от съкро-
вищницата на световната живопис.

Сърдечно препоръчвам посещава-
нето на „Париж 1900“. Изложбата има 
много да предложи на посетители от 
всякакви възрасти и поле на интере-
си, обогатява изключително много 
личните култура и знания за света на 
изкуството. А и бонус е фактът, че за 
тази наслада на сетивата учащите се 
заплащат скромната сума от 3 лева 
вход. 

Виктория Стоилова, 12.д клас

ÏÀÐÈÆÊÈ ÄÓÕ ÂËÀÄÅÅÏÀÐÈÆÊÈ ÄÓÕ ÂËÀÄÅÅ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ ÍÈÑÒÎËÈÖÀÒÀ ÍÈ
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Една невероятно странна личност. 
Повечето го познават като член на учи-
лищния вестник, върл защитник на род-
ното и може би малко ексцентрична на-
тура. Но дали това е истинската му същ-
ност ,или е просто черупката, скриваща 
най-доброто от простото око? Познавам 
го от скоро. Надменно е от моя страна, 
ако кажа ,че сме си първи дружки и знам 
най-съкровените му тайни и желания. Но 
все пак донякъде може да се каже, че го 
поопознах в журналистическата рабо-
тилница. Към своята творческа кариера 
той е супер критичен, цитирам: „…никога 
не съм доволен от себе си – никога не 
съм и бил. След написване препрочитам 
творбата около сто пъти – трябва да я ха-
ресам. За кратко мирясвам – не повече 
от половин час... и после въобще да не 

ми се мярка листът пред очите, че ще 
изхвърчи в кошчето.“ Предполагам из-
раза „Всеки луд с номера си“ подхожда 
за този случай? Не мога да говоря за 
всички, но за себе си ще кажа – неговото 
творчество е уникат! Пише статии, стихо-
ве, есета, фейлетони. Може да критикува 
всичко и всички, но никога вулгарно или 
надменно; никога не преиначава нещата, 
камо ли да си измисля. Макар и малко, 
творбите му, които съм прочела, все са 
ми харесали. Тази щипка критичност и 
истинност е доста освежаваща на фона 
на цялата „бляскава“ изопаченост, която 
по принцип има във вестниците. 

„За съжаление, характерът ми е ста-
нал наистина труден и не са много хора-
та, които могат да се оправят с мен.“ Това 
твърди самият той за себе си, макар че 
не е съвсем така. Пък и е по-мистично  да 
бъдеш мълчаливият тип, който гледа ре-
алистично и критично на света. Дамите 
харесват мистика. Мимолетното ми до-
косване до същността му всъщност ми 
разкри, че Николай е страхотен човек, 
изказващ мнението си съвсем свободно 
и без никакви задръжки. Вярно, че това 
не  понася на всички, но си е техен про-
блем, не негов.

За бъдещето той споделя, че най-
вероятно ще се цели към филологията. 
Няма намерение да се движи сред „ели-
та“ , а по-скоро да е здраво стъпил на 
земята. „Просто следвам сърцето си, а то 
е жадно за изкуство и наука. Останалото 
е воля.“ На това се казва мисъл и моти-
вация! 

Тук е мястото да представя мнени-
ето на г-жа Лумбева, която номинира 
Николай за нашата рубрика: „Има една 
група ученици, за които ученето и писа-
нето, ходенето на училище не е задълже-
ние или мъка, а ентусиазъм, творчество 

и удовлетворение. Безспорно Николай 
Генов принадлежи точно към тази гру-
па.С радост открих неговия талант още 
през 2009 г., когато той, осмокласникът, 
смело се яви на конкурс за журналист 
в училищния вестник. Оттогава е съ-
трудничеството ни. Освен сатиричния 
талант той притежава още амбиция и 
постоянство, смелост и жажда за знания 
– качества, които в гимназиалните годи-
ни му позволиха да бъде хиперактивен в 
богатия училищен живот. Приятно ми е 
да коментираме задачите за вестника, 
да се поздравяваме, когато държим в 
ръцете си новия брой, когато участваме 
в творчески срещи с поети и писатели. 
С него сме били на много изяви, все по-
светени на Перото. Желая му да не губи 
творческия си хъс, да не предава Перото. 
На  добър час, Ники!“

Попитах го какво би направил, ако 
можеше да промени едно нещо в роди-
ната ни. Мога да кажа, че отговорът на 
ненавиждащия родоотстъпничеството 
не ме изненада особено – „…държава-
та се нуждае от байпас. Цялата. Всеки 
един сектор от нейната администрация. 
Проблемите са много. Не откривам топ-
лата вода с това. Но и не е толкова лошо, 
колкото ни се иска да бъде. Все още.“ 
Очевадно е, че той държи на България 
повече от някои хора и иска най-добро-
то за всички, но реализмът му е направо 
брутален.

Николай е страхотен човек. Едва ли 
някой може да каже, че той е затворе-
на книга. Напротив – просто трябва да 
се научим къде и как да поглеждаме. 
„Някои хора вече ми липсват, други – те-
първа.“ И ти ще ни липсваш, след като 
отлетиш от езиковото ни гнездо. Но ние 
няма да те забравим!   

Николета Гергова, 9.з клас

Смело можем да твърдим, че тази го-
дина гимназията ни се превърна в една, 
макар и малка, но нужна и значителна 
капка в световния океан на съпричаст-
ността и благородството. Можем да бъдем 
доволни от скромния си принос в чест на 
Рождество, принос, който мъничко, но с 
огромно сърце допринесе за частица от 
чудото на Празника. Вярвайте.

На 19. декември 2012 г. във фоайето 
на ЕГ „Бертолт Брехт“ се състоя Коледен 
базар, посветен на една чудесна кауза. 
Гимназията като коледен ангел под-
помогна със събраните към 700 лева 
инициативата да се почувстват значими 
и щастливи наши съученици, които имат 
по един, но със сигурност изключително 
любящ родител. Включиха се много кла-
сове: 12 в, д, е, ж, з; 11 б, в, г, д, з; 10 а, 
д, з; 9 а, б, в, е, д; 8 а, д, е, ж, и, з! ЕДНО 
ГОЛЯМО БЛАГОДАРИМ!

С аромати на безценно приготвени 
домашни сладкиши цялата гимназия 
започна да ухае на благородство и на-
дежда. Като продавачи на сладост и 
удоволствие за стомаха на всеки един, 
като дарители на сърдечни прегръдки 
и целувки ученици от всички класове 
в гимназията се обединиха в името на 
каузата. Участниците се бяха постарали 
доста. С коледно настроение и нагласа 
за добрини те продаваха чудните си 
творения, щастливи, че ще помогнат. 
Несъмнено и сияещите лица на консума-
торите одушевиха всички дарения, за да 
бъде успешно постигната благородната 
цел на събитието.

Съученичките ни Катерина Кършева 
и Мирела Нешкова от 12.з клас мислят, 
че това е „едно добро дело преди Коледа“ 
и споделят, че би било много хубаво да се 
правят такива „подаръци“ по-често. 

Успехът е на лице. Всеки наш съуче-
ник, в името на когото цялото училище 
се раздаде, е получил своя подарък. 
Благодарим на всички вас, приятели, 
които отключихте добротата в сърцата ни 
и осмислихте още един ден, прекаран в 
училище. Нашият ОБЕКТИВ хвана и друг 
красив жест – Елена Хаджийска от 12.в 
клас поздрави всеки свой съученик с ко-
ледна картичка и спечели много сърца.

Всички разбрахме, че заедно можем 
да сътворим чудото. Надяваме се, че 
дух на удовлетворение и радост се таи в 
душите ви. Усмихвайте се и не забравяй-
те, че Рождество е дар от Всевишното, 
който ни дава възможността да възродим 
цялото си същество за нещо ново, устре-
мено към висините, към доброто, към 
Светлината!

Спаска Иванова, 9 в. клас, 
Цветелина Георгиева, 9 з. клас

„КРИТИКЪТ“ – „КРИТИКЪТ“ – 
Николай ГеновНиколай Генов

СЪРДЕЧНОСТТА СЪТВОРЯВА ЧУДЕСА...
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В света на музиката, където думите 
не са просто звукове и букви, а магия, 
където мелодията се съчетава с всеки 
текст по уникален начин, където про-
сто един висок тон докосва душата ни и 
ни кара да настръхнем, една надарена 
личност се извисява към успеха с пълен 
напред. Излезе ли на сцената, тя пленя-
ва с лъчезарието си и публиката забра-
вя за всичко, което се случва, просто се 
наслаждава на дарбата и красотата й и 
се моли изпълнението да не свършва 
скоро…

Мария Нанова, скромна личност с 
необозрим талант, се занимава с музи-
ка още от малка. Оттогава ежедневието 
й е изпълнено със свирене на китара, 
пеене и дори тананикане. Е, това не ви 
ли звучи като живот на една звезда? 
Нейният успех започва не с уроците, с 

които, всъщност, тя винаги се е справя-
ла отлично, а от сцената на училищно 
тържество, когато тя е още в заешката 
година. Госпожа Фани Попова, наша 
любима учителка, с която Мария е ра-
ботила заедно, казва, че Мими е имала 
истински кураж да излезе на сцената. 
Историята е такава: в деня на концерта 
един доказан музикант е посочил то-
гавашното 14-годишно момиче на г-жа 
Попова и малката голяма Мария, както 
тя я нарича, се е съгласила да изпълни 
някоя песен. Без репетиция дори, когато 
е запяла, публиката онемяла и еуфори-
ята била неописуема. Мария участва 
от осемгодишна  в училищни, общо-
градски и благотворителни концерти. На 
40- годишнината на гимназията ни тя из-
пълнява HERO на Mariah Carey и омайва 
всички в залата още с първите няколко 
думи. Мими не парадира с таланта си 
и не позволява славата да я главоза-
мае. Казва, че да бъдеш на сцената и 
всички погледи да са насочени към теб, 
понякога може да бъде доста притесни-
телно. Тя винаги се стреми да представи 
изпълнението си по най-добрия начин 
и да удовлетвори публиката. Песните, 
които Мими най-обича да изпълнява, са 
баладите, като една от тях е този така 
известен хит, който макар и всички ние 
да не можем да изпеем като нея, все 
пак викаме с пълно гърло на припева – 
това е ROLLING IN THE DEEP на Adele. 
Въпреки че голяма част от ежедневието 
й е заето с музика, тя намира време за 
каране на колело и излизане с прияте-

ли – едни от най-любимите й неща. За 
бъдещето си тя има други планове, но 
това изобщо не означава, че музиката 
ще престане да бъде най-важното и 
хубавото нещо за нея. Тя винаги ще 
се надява на шанс за голямата сцена. 
Стискаме ти палци, Мими! Отговорът й 
на въпроса „Как си представяш себе си 
след 10 години” не беше купища пари и 
слава, а просто постигнала целите си и 
най-вече щастлива. Всъщност – това, от 
което всички ние се нуждаем, нали?

Мими казва, че аплодисменти-
те я карат да се чувства оценена и 
щастлива, защото публиката е харесала 
изпълнението й. Затова нека шумно ап-
лодираме Мария Нанова – звездата на 
ЕГ „Бертолт Брехт”, Випуск 2013!

Александра Старева, 9.в клас

С множеството си отлични постиже-
ния по немски език Никол безспорно се 
нарежда до най-добрите сред завършва-
щите 12-класници. Още в осми клас  тя 
пристъпва прага на гимназията с реши-
телност и готовност да покори немския 
език, мотивирана от любовта си към 
него. Споделя, че за отрицателно време 
е успяла да натрупа куп впечатления.

Представата ни за 12-класничката 
допълва г-жа Секулова, преподавател 

по немски език. Наблюденията й се 
сформират от времето, когато Никол ста-
ва 10 клас. Скоро разбира, че знанията 
и уменията на ученичката й са „далеч 
извън рамките на задължителната учеб-
на програма“. Споделя също, че това 
безспорно е „резултат от дългогодишен 
системен труд, интерес, усет и любов 
към езика“. Доказателство за това са 
успешните й представяния на ежегод-
ни общински, областни и национални 
кръгове на олимпиади по немски език. 
Никол също може да се гордее и със 
своето второ място от конкурса „e-Мер-
си за превода“, както и с успешното си 
представяне на един от конкурсите към 
Гьоте-институт. Сега остава само да взе-
ме в ръце и немската си диплома с оцен-
ка C1. Заедно с тези отличия тя се радва 
и на отлично взетите изпити FCE & CAE 
по английски език. Неоспорим е фактът, 
че 12-класничката е успяла със силата 
на чуждите езици да отключи пред себе 
си две вече широко отворени врати към 
Големия свят. 

Г-жа Секулова определя  още уче-
ничката си като сдържана и търпелива, 
а самата Никол се смята за тип „Алан-
гле“. Може би затова на въпроса с какво 
смята да се занимава след гимназията, 
тя отговаря кратко: „Със себе си.“ „След 
седми клас способността ми да виждам 
в бъдещето ме напусна.“ – казва още 
12-класничката, гледайки напред само 
с мисълта „Когато, каквото и където сабя 
покаже.“

Свободното си време запълва с чете-
не на книги, но и на манга. Като любител 

на този жанр Никол споделя: „Противно 
на очакванията човек може много да на-
учи от това – щях ли иначе да знам за 
водородните бомби, за Гаус, за Мурсили 
Втори, ала-бала. И все пак, както беше 
казал един непознат, „по-добре да се 
бях научил терлици да плета“. Или да 
поспортувам, или нещо друго. Човек 
трябва да внимава с жанровете.“ 

Никол не крие своята признателност 
и към учителката си по БЕЛ – г-жа Лум-
бева. Признава, че едва в девети клас е 
започнала да взема участие в часовете 
по литература и оттогава е добила уве-
реността си в писането на интерпрета-
ции и есета.

„Мисли за решението, не за пробле-
ма“ и „Животът си е ваш – изправете се и 
го изживейте!“ са два любими нейни ци-
тата. Те характеризират личност, която 
някой ден тя би искала да бъде.

През годините, прекарани в гимна-
зията, Никол разказва, че е създала 
ценни приятелства, които със сигурност 
ще й липсват. Чрез трудолюбивостта и 
забележителните си постижения тя ка-
тегорично е дала своя голям принос за 
доброто име на Езиковата.

С благодарност към Никол за при-
мера, който ни дава, накрая ще завърша 
със сърдечните думи на г-жа Секулова: 
„Ще запомня приветливо усмихнатата 
Никол, която ми маха за поздрав от про-
зореца на училищната сграда – така, 
както аз скоро ще махам за раздяла на 
всички мои ученици от 12 клас с пожела-
ние за успехи и нови срещи.“

Спаска Иванова, 9.в клас

ПРЕКРАСНО БЛИЗО

Мария НановаМария Нанова

Никол НиколоваНикол Николова
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„Няма семейство без проблеми“ – 
така представиха историята си 12.а клас 
през изминалите 5 години, откакто учат в 
ЕГ „Бертолт Брехт“. Учениците споделят, 
че ще запомнят престоя си с приятните 
емоции, създадените приятелства, забав-
ните часове, дори и със споровете, които 
са ги направили по-добри и по-сплотени. 
Всеки един момент – добър или лош, не 
биха променили, защото това са 5-те го-
дини, които са ги направили стойностни, 
зрели и отговорни хора. Те никога няма да 
забравят първия си учебен ден в гимнази-

ята, защото са срещнали хората, с ко-
ито са прекарали изминалите години. „На 
първия учебен ден ние се запознахме с 
нашето второ семейство.“ – така те опис-
ват класа си. Като на всеки първи учебен 
ден и в този клас е имало притеснение и 
уплаха, но за сметка на това усмивките 
им не са слизали от лицата, защото в този 
момент една тяхна мечта се е превърна-
ла в реалност. Описват приятелствата си 
като силни, истински, непоклатими, те 
не са приятели само в училище, но и в 
живота. Винаги са заедно – и по купони, 

и в разочарования. Сплотеността за тях 
е на първо място в отношенията им. И те 
като всяко семейство са имали своите 
трудни моменти, но благодарение на за-
дружността им, трезво взетите решения 
и понякога правилния разсъдък, тези 
проблеми винаги са завършвали с „ein 
glückliches Ende“! Взаимоотношенията 
с учителите през годините са били от-
лични – понякога не чак толкова, но 
винаги истински, изпълнени с уважение и 
почтеност. През цялото това време те са 
чувствали класния си – Владимир Владов 
като „втори баща“ – винаги им е помагал 
в трудни моменти, изслушвал и разбирал. 
За тях всеки момент, всяка случка, от 
както са заедно като клас, са незабрави-
ми. На сбогуване те пожелават на своите 
съученици: „Всички да сме живи и здра-
ви, да следваме и сбъдваме мечтите си и 
никога да не забравяме тези прекрасни 5 
години, за да можем да се срещнем след 
години и да си кажем: „Здравей, как си, 
приятелю?“

Красимира Милчева, 9.в клас

12.б клас – казват за себе си, че 
са „най-забавните, най-шумните и 
най-лудите“. За идването си в Езико-
вата споделят, че е едно изпитание, 
предизвикателство, с което успешно 
са се справили, стъпка напред и „не-
вероятен шанс да се срещнем с амби-
циозни млади хора“. Естествено, че си 
спомнят първия учебен ден – и при-
теснението, и непознатите лица. Все 
още усещат трепета от настъпването 
на новата учебна година, а и малко 
тъга при мисълта, че тази вече… е по-
следната. Те споделят незабравимите 
моменти: „Като зайчета ни беше мно-
го трудно първата година да свикнем 
с динамиката на учебния процес, но 
тя ни помогна да реализираме много 
успешни проекти и да работим като 
едно цяло. Учителите ни са много от-
зивчиви и отдадени на професията 
си. Понякога ни гледаха съмнително, 
но винаги успявахме да ги изнена-
даме с... добри резултати. Щастливи 
сме, че успяхме да опитаме от лукса 
на наскоро реновираната сграда на 
училището. Ооо, няма да забравим 
закуските в стола, измъчените си 
лица, когато пристигаме сутрин рано, 

отново закъснели. Няма да забравим 
участието си в концертите на Езико-
вата, а чрез проекта Youthinkgreen се 
научихме как да опазваме природата. 
Европейските проекти като „Успех“ ни 
направиха по-амбициозни и смели да 
отстояваме позицията, а чрез вестник 
„Обектив” всички прочитаха мислите 
ни. Имали сме също и много пакос-
тливи моменти, например − игра на 
фризби с капака от коша. Естествено, 

счупихме една-две витрини, а за дру-
гото ще си мълчим.

На сбогуване: „Когато Ви кажат, 
че не можете да съчетаете ученето с 
любовта, купоните и приятелството, 
то те Ви лъжат. Яхнете вълната на 
живота, дръжте се здраво и всичко 
ще е наред“.

Даниела Пейчева и 
Гергана Поибренска, 12.б клас

Коя е тя? Даниела 
Пейчева от 12.б клас.

Попитахме я защо 
смята, че е заслужила 
титлата. Дани сподели, 
че, като се усмихне, 
прилича на малко дете. 
Да се усмихва – за това 
не Ӝ е нужен повод, про-
сто се радва на новия 
ден. Дани припомня, 
че усмивката е най-
красивият аксесоар на 
жената. След години се 

надява първите Ӝ бръчки да са от смях, за да се запази 
на лицето Ӝ радостта, а не мъката. Ето какво пожела 
мис Диамантена усмивка на нашите читатели: „Дори и 
в тежки моменти – не губете усмивката на лицето си, 
защото след голяма буря винаги следва слънчев ден!“

Гергана Поибренска, 12.б клас

Симон Петров от 12. а клас беше избран напълно 
единодушно. Симон призна, че е изненадан от избора 
на съучениците си, тъй като е мислел, че избраник ще 
бъде Никола Тилев, с когото преди са имали група. А 
мнението му за този избор: „А може би, защото всички в 
класа са готини и са гласували за мен, защото в същия 
ден стоях сам на първия чин и ме изпитваха“. Свири на 
пиано. Разказва за себе си, че преди е свирел и на ци-
гулка, но след третата година родителите му са решили 
да му купят по-трудно разрушим инструмент. Прекарва 
свободното си време в компанията на много мързел, но 
все пак намира поне 1 час на ден и за фитнес. Твърди, 
че не му стига времето за подготвяне за матурите и ако 
на някого му стига, то значи той е отделил няколко хи-
лядарки за план „Б“ или е просто Вики от неговия клас. 
Винаги има време за приятелите си. След 12. клас се надява да го приемат в уни-
верситет в София и след това бам − в първата дискотека, изпречила се на пътя му. 
На въпроса „Как си се представяш след 10 години?“ той отговори с простичкото 
„Дано съм по-дебел“. Пожелавам на Симон да следва мечтите си!

Красимира Милчева, 9. в клас

ПОСЛЕДЕН ЗВЪНЕЦ

12 б

МИС ДИАМАНТЕНАМИС ДИАМАНТЕНА
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