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Езикова гимназия 
„Бертолт Брехт“ навършва 
45 години от създаване-
то си. Като всяко друго 
училище тя пише своята 
история от първия миг на 
създаването си и всички 
ние, ученици, учители и 
ръководители, сме живо-
тът й. Ето защо честването 
на тази годишнина се при-
ема като празник на общ-
ността, която се формира 
в Гимназията. 

Училището ни винаги 
е имало и ще има своя 
облик на водеща обра-
зователна институция и 

духовен център в област 
Пазарджик, защото в него 
се учат изключително 
умни и мотивирани да се 
развиват млади хора. Те 
са голямото богатство на 
ЕГ „Б. Брехт“ – радват ни с 
инициативността си, с ен-
тусиазма си, с жаждата си 
за напредък. Те постигат 
успехи и печелят награ-
ди, с които ни карат да се 
гордеем.

Учениците избират 
нашето училище поня-
кога още в твърде ранна 
възраст особено когато 
поне единият им родител 
е бил наш възпитаник. 
Любовта към Гимназията 
се предава чрез респекта 
и признателността, които 
възпитаниците ни изразя-
ват към учителите си.

Учителите на ЕГ „Б. 
Брехт“ са личности, които 
проявяват професионална 
ангажираност и педагоги-
чески опит, като се стре-
мят към по-високи цели в 
работата с подрастващи-
те, и въпреки трудностите 
правят всичко по силите 
си, за да са в крак с мо-

дерното образование. Те 
се квалифицират и само-
образоват непрекъснато, с 
което доказват желанието 
да се развиват, за да са 
полезни на учениците си.

Заявявам всичко това в 
ролята си на човек, който 
се е свързал с училището 
вече три десетилетия 
– като негов възпитаник, 
учител, а сега и ръководи-
тел на Езикова гимназия 
„Бертолт Брехт“. 

Искам и ще направя 
всичко по силите си на-
шето училище да пребъ-
де все така уважавано и 
обичано, всеки учещ или 
работещ тук да намери 
своето най-добро поле за 
изява, да се възпитават 
европейски граждани, 
които ще сбъдват мечтите 
ни за прекрасна родина и 
по-добър свят. 

Всичко се случва, за-
щото е колективно усилие, 
и ще сме удовлетворени 
винаги когато работим за-
едно за общия си успех.

Честит празник!
Велка Недялкова, 

Директор на ЕГ „Б. Брехт“

Уважаема госпожо Директор,
уважаеми учители и служители,

бивши и настоящи ученици на ЕГ „Бертолт Брехт“

Споделям Вашата радост от празничното отбелязване на 45-
годишнината от създаването на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ 
– град Пазарджик. Когато през 1970 година в нашия град се съ-
здава ново средно училище, всъщност се ражда едно различно 
училище, единствено по рода си в областта. То разтваря врати за 
младостта, интелигентността, упоритостта, ентусиазма, за да се 
превърне в училище на знаещи и можещи ученици, на ученици с 
разностранни интереси, креативно мислене и целеустременост.

Днес, 45 години по-късно, екипът на гимназията трябва да 
изпитва удовлетвореност от изминатия път и от постигнатите 
успехи, защото вече пето десетилетие налага високи стандарти 
на училищно управление, обучение и развитие, съхранява живи 
добрите традиции в българското образование, като ги съчетава с 
най-доброто от европейския опит. 

Празникът Ви е повод за гордост и самочувствие на целия 
учителски колектив и многобройните възпитаници. Всеки, който по 
един или друг начин е свързан с живота на гимназията, е оставил 
в нея частица от себе си, има свое специално място в историята 
на училището.

Уважаеми колеги учители,
Желая Ви да запазите енергията и вдъхновението на личнос-

ти, осъзнаващи отговорността си за бъдещето на нашето общест-
во. Продължавайте все така професионално и щедро да дарявате 
знания и опит на своите ученици! Не спирайте да преподавате 
уроци по мислене и по човечност, да възпитавате достойни хора 
и родолюбиви българи, защото сътвореното с любов и отдаденост 
е вечно!

Скъпи ученици,
Бъдете любознателни, уверени, смели в мечтите и упорити в 

преодоляването на трудностите и постигането на целите! 
Пожелавам Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ да запази своя 

неповторим облик и място сред училищата  в региона, а идните 
десетилетия да донесат нови високи постижения в образователно-
възпитателния процес и успешна реализация за всички възпита-
ници на гимназията.

ВАЛЕНТИНА  КАЙТАЗОВА
Началник на РИО – Пазарджик 

Всяка годишнина – както в живота 
на човека, така и в историята на едно 
училище, предизвиква богата палитра от 
чувства и мисли. Естествена е радостта 
от празника, заслужена е гордостта от 
успехите, неизбежна е тъгата за отминали 
хубави моменти, необходима е равносмет-
ката за изминатия път, но и вярата в пред-
стоящото по-добро.

Уважаеми колеги – учители по бъл-
гарски език и литература, знам колко 
отговорна, нелека, но и удовлетворяваща 
е работата Ви, защото тя чертае посоката 
в живота на младите хора, които учите и 
възпитавате. Знам колко много поводи 
за гордост и самочувствие имате и как 
скромно посрещате успехите. Знам колко 
предизвикателства ежедневно се налага 
да преодолявате, показвайки ерудираност, 
характер и професионализъм.

Благодаря Ви за отдадеността, за 
всеотдайността и волята, с които допри-
насяте  за това, годините в историята на 
училището да са градивни и запомнящи 
се. Признателна съм за сътрудничеството 
и коректното партньорство при реализи-
ране на различни инициативи, чрез които 
заедно работим за повишаване качест-
вото на обучението по български език и 
литература и за издигане на авторитета на 
българския учител.

На Вас и на целия екип на Езикова 
гимназия „Бертолт Брехт“ пожелавам  
здраве и сили, високи цели, които да след-
вате неотклонно и да увенчавате с успех, 
съмишленичество и сплотеност, защото 
„Ние“ – това е повече отколкото „аз“ и „ти“. 
(Бертолт Брехт)

Галина Цанева, 
старши експерт по 

български език и литература

Езикова гимназия“ Бертолт 
Брехт”в гр. Пазарджик е основа-
на през 1970 година. Профилът 
на гимназията е чуждоезиков 
с интензивно обучение по нем-
ски, английски и френски език. 
В момента тук се обучават 1134 

ученици. От 14 години учили-
щето предлага възможност за 
получаване на немска езикова 
диплома, член е на Асоциаци-
ята на Кембридж училищата в 
България, участник е в много-
бройни национални и между-

народни проекти. Гимназията 
е социокултурна организация, 
която е център за духовно, инте-
лектуално, морално, социално, 
емоционално и физическо раз-
витие на учениците. 

Продължение на стр. 2

НИЕ НЕ 
ЗАБРАВЯМЕ 
МИНАЛОТО 
И ТВОРИМ 
НАСТОЯЩЕТО

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
СКЪПИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ
НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, 

Прекрасната ни езикова гимназия „Бертолт Брехт“ вече е на 45 
години!

Честит празник! Всички нас ни свъpзват обичта и уважението към 
гимназията, в която всеотдайните ни учители отговаряха на нашата 
любознателност със знания, а на тревогите ни – с разбиране и добро-
та. Заедно търсехме и си проправяхме път към знанията и към трайни-
те истински приятелства – с моите преподаватели, с моите съученици. 
Сигурна съм, че и днес класните cтaи на гимназия „Бертолт Брехт“ са 
изпълнени със същата жажда за познания и с топла атмосфера на при-
ятелство. Вярвам, че тази магия ще се предава на следващите поколе-
ния – учители и ученици, щом заедно отмерваме годините, споделяме 
успехите и градим бъдните дни.

Струват си усилията, тревогите, усмивките и сълзите да заемеш 
едно от местата в елитното училище.

Има смисъл заради необходимостта от повече просветеност, толе-
рантност и добруване на човешката общност.

Скъпи деца, искрено желая да имате красиви мечти и амбиции, до 
които наученото в нашата гимназия ще ви помага да се доближавате. 

На всеотдайните ни учители – поклон за възрожденската им мисия 
и успех! 

Ваша 
МАРГАРИТА ПОПОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Поздравителен адрес
от Вицепрезидента на Реnублика България

г-жа Маргарита Попова, възпитаник на 
езиковата гимназия, първи випуск,
1970-1975 г., до преподавателите и 

учениците от Езикова гимназия 
„Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик

Реnублика България
Кабинет на Вицепрезидента

Броят е финансиран от
европейския проект „Успех“
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Продължение от стр. 1

Училищната среда и образователният процес са насочени 
към академичните постижения и многообразните форми на уроч-
на и извънкласна дейност. Колективът наброява 97 специалисти, 
от които 79 педагогически и 18 непедагогически. Учителският ко-
лектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и 
стремеж към иновативност. Сред учителите има такива, които са 
специализирали в Германия, Великобритания, Франция и САЩ, 
както и носители на престижни национални и общински награди. 
Чрез най-високи резултати в област Пазарджик на външното 
оценяване по чужд език като профилиращ предмет в 8 клас и на 
ДЗИ в 12 клас ЕГ „Б. Брехт“ доказва, че осигурява качествена об-
разователна подготовка. Овладяната обща култура, изградените 
национални и общочовешки ценности, способността за критично 
мислене дават възможност на учениците да удовлетворят своите 
потребности и да се реализират като достойни личности в контек-
ста на съвременното общество. Гимназията вече са завършили 
6103 ученици. През 1985 г. гимназията наброява 33 паралелки и  
достига първа категория. През май 1998 г. ЕГ е асоциирана към 
ЮНЕСКО. През годините са ръководили училището директорите 
В. Стоименова, Ц. Кацарова, Л. Лупова, Г. Спасов, С. Стоянова, Л. 
Кишов, Н. Стоянова. Днес училището е под ръководството на г-жа 
Велка Недялкова – специалист по немски език, а помощник ди-
ректори са г-жа Мария Хаджийска, г-жа Ненка Стоянова, г-н Ни-

кола Иванов. 
Като главни 
у ч и т е л и 
работят ко-
легите Фани 
П о п о в а , 
Нина Мол-
лова, Ирина 
Белева, Ася 
Г у н ч е в а , 
Х р и с т и н а 
Секулова.

О с в е н 
по западен 
език тук 
е профи-
лирано и 

обучението по български език и литература, което ни позволява 
да формираме личности, владеещи комуникативно ориентирани 
поведенчески модели за постигане на своите цели и целите на 
обществото. В обединението по БЕЛ работят колегите А. Узунова, 
Б. Лумбева (I ПКС), В. Стоянова, В. Топалова, Д. Кънчева, Д. Стое-
ва, Е. Бояджиева, П. Енкина, Ф. Попова (II ПКС), Ц. Влахова. През 
2008 г. за високи постижения в работата си получиха отличия две 
колежки – Ф. Попова завоюва званието „Учител на годината“ в 
община Пазарджик, Б. Лумбева – Почетното отличие „Неофит 
Рилски“. През 2009 г. същото отличие получи и г-жа Ф. Попова. 
Високи са 
постижени-
ята на ДЗИ 
по БЕЛ 
– още пър-
вата година 
от провеж-
дането на 
зрелостния 
изпит се 
к л а с и р а х -
ме сред 
първите 10 
училища в 
България и 
продължаваме всяка година да постигаме високи резултати. На-
шите ученици са амбициозни и отлично подготвени, затова често 
печелим първи места на национални и областни олимпиади. Сред 
лауреатите ни на нац. олимпиада са С. Гергова, М. Зяпкова, П. Ха-
джийски, В. Парпулова, Е. Йовчева. В последните години нашия 
престиж на това най-важно състезание защитиха И. Гарчева, К. 
Колева, Т. Ангелова, Д. Зайкова, Е. Кошеджийска, възпитаници 
на г-жа Д.Стоева. През 2012 г. К. Динкова, подготвена от г-жа В. 
Стоянова, се нареди на 8-мо място. През 2013 г. в Пловдив на на-
ционалното състезание се представиха В. Костадинова, С. Тонко-

ва, М. Алек-
сандрова, Н. 
Николова , 
подготвени 
от г-жа Б. 
Л у м б е в а . 
Трудно е 
да изброим 
всички наши 
постижения 
на наци-
онални и 
о б л а с т н и 
конкурси: С. 
Атанасова 

– I място на областен конкурс за есе – „Толерантността между хо-
рата“, а В. Хугасян – I място за есе към Младежката организация 
на СДС (г-жа В. Стоянова); С. Тонкова – IV място в първия нацио-
нален конкурс за творческо писане; Н. Генов – първа награда за 
поезия в националния конкурс 
„Милош Зяпков“; И. Варсанова 
– I място в национален конкурс 
„Силен старт с Пощенска банка“; 
В. Стоилова – III място на нац. 
конкурс за есе (възпитаници 
на г-жа Б. Лумбева). Г-жа Фани 
Попова споделя, че последните 
5 години е посветила на профе-
сионалното си развитие. Голям 
е интересът й към педагогичес-
кото партньорство в обучението, 
предложено от колегите Н. Мол-
лова и Е. Дурева. С тях Ф. Попо-
ва провежда 5 открити урока, 4 
от които интегрират обучението 
по биология и здравно образо-
вание с български език и литера-

тура, а един 
и н те г р и р а 
обучението 
по лите-
ратура на 
б ъ л г а р с к и 
и английски 
език. Като 
най-изявени 
в полето 
на словото 
колежката 
изтъква сво-
ите ученици: 
В. Готева, 
номинирана 

за наградата по творческо писане, М. Гавазова, спечелила първа 
награда на 5 нац. конкурса по литература. На първото нац. съ-
стезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“ 7 ученици заеха от 1-4 
позиция в класирането. Победителите са В. Джингаров (максимум 
точки), М. Василев, М. Михайлова, Т. Стоянова, А. Ешкенази, С. 
Башкехайова, М. Гавазова. На нац. състезание „Любословие“ за 
максимум точки бяха отличени със „Златна грамота“ Л. Илчева 
(г-жа Лумбева), Е. Иванов (г-жа Стоянова), а на II и III място са Н. 
Генов и А. Дурева. През 2014 г. първа награда за проза в нац. кон-
курс „Милош Зяпков“ спечели Аглая Ал-Хасан (г-жа П. Енкина), 
интервю с ученичката бе излъчено по нац. радио „Хр. Ботев“, а 
нейна художествена проза е публикувана във в. „Пулс“. Сред свои-
те ученици млади дарования открива и учителката В. Топалова: И. 
Сиракова – пълна стипендия от нац. проект „1000 стипендии“, Н. 
Недялкова – I място за проза на нац. конкурс „В. Карагьозов“, а на 
нац. конкурс „Децата на България разказват…“ се нареди сред 30-
те отличени 
от „Уницеф“. 
У б е д е н и , 
че талантът 
трябва да 
се развива 
с уважение 
и компетент-
на помощ, 
у ч и те л и те 
по БЕЛ 
организират 
е ж е г о д н о 
коледни и 
г о д и ш н и 
к о н ц е р т и , 
издават училищния вестник, организират срещи с творци и из-
следователи на изкуството, подреждат изложби, издават литера-
турни сборници („Остров светлина“, „(Пре)творение“, „Ние“).

В обединението по немски език работят колегите: Х. Секулова 
(II ПКС), П. Иванова, Е. Духовникова, В. Стоянова, А. Ушева, М. 
Николова, Л. Трошанова, Л. Мерджова, С. Дестанова, С. Манолев, 
С. Бойчева, З. Бенш. Общият брой на класиралите се ученици за 
Областния кръг на олимпиадата по немски език през 2013 г. е 72, 
а през 2014 – 85. На националния кръг през 2013 г. участваха: 
Д. Пенев, Д. Кръстева, В. Вранчева, Г. Карабойчева, С. Бенев (2 
място за трети път), Н. Николова (първо място за втори път). През 
2014 г. на националния кръг участваха: Б. Биков, Д. Желязкова,                                                      
М. Златкова, Л. Стефанова. На нац. състезание по немски език, 
организирано от издателство Klett, Г. Илинов се класира втори при 
ниво В-2, а С. Бенев спечели второ място при ниво С-1. Голям брой 
ученици взеха участие в олимпиадата по немски, организирана 
от Гьоте институт – половината се класираха за следващия кръг. 
А. Лазарова се класира за нац. кръг. През тази година Б. Биков и 
Д. Желязкова  се класираха за втори кръг на нац. състезание, ор-
ганизирано от издателство Klett, с 97 т. от 100. Четирима ученици 

у ч а с т в а х а 
в олимпиа-
дата, орга-
н и з и р а н а 
от г-н Jцrg 
K a s s n e r , 
като всяка 
година има 
у ч е н и ц и , 
к ласирали 
се за втория 
кръг на това 
състезание. 
През 2013 г. 
Н. Пишми-
шев спече-
ли I място на 

конкурс за превод на худ. л-ра, в общ. Пазарджик. В проекта на 
МОН „С грижа за всеки ученик“ работят колегите: В. Стоянова; Хр. 
Секулова; М. Николова; Ст. Дестанова. В проекта „Youthinkgreen“ 
участваха групи ученици от 11 държави, като учениците от ЕГ 
бяха единствен представител за България.

В обединението по английски език работят колегите А. Димит-
рова, В. Пенчева, Д. Върбанова, Е. Дурева, И. Христовa (II ПКС), 
Л. Дудова, Л. Кировa, М. Стоилова (II ПКС), Н. Ганева, Н. Мърмаро-
ва, П. Велкова, С. Станева. На специална церемония през 2014 г. 
ЕГ. „Б. Брехт“ бе удостоена с купа за най-добре представило се 
училище на националното състезание по английски език. Награ-
дата получи г-жа Нели Мърмарова, отговорник за провеждане на 
изпитите на Cambridge Language Assessment в училището. Наци-
оналното състезание по английски език на Асоциацията на Кейм-
бридж училищата е най-мащабното състезание на организацията. 
През 2014 г. 
нашите въз-
питаници за 
пореден път 
завоюваха 
ч е л н и т е 
места в над-
преварата 
за най-ви-
соките нива 
по Европей-
ската ези-
кова рамка. 

Ученикът С. Стоилов се класира на първо място на ниво B2, а 
М. Пиналов спечели второ място на ниво C1. Награди получиха 
и техните преподаватели М. Стоилова и Е. Дурева. През 2013 г. 
за високи постижения в преподавателската си работа по АЕ от 
Министерството на образованието бе удостоена с Национална 
награда „Неофит Рилски“ г-жа Емилия Дурева. Тя се гордее с по-
стиженията на своите възпитаници. М. Пиналов, който три поред-
ни години се представя отлично на Национална олимпиада, три 
години е стипендиант на Американска фондация за България. 
Милан постигна и най-висок резултат на изпита SAT за България 
(1560 т. от 1600 т.) и стана студент в Американския университет в 
Благоевград с пълна стипендия. Похвална е работата на колеж-
ката и с Д. Генова (I място на нац. състезание за творческо писане 

на АУ в Бла-
гоевград, Д. 
Ценков и И. 
Е ш к е н а з и 
(II място на 
нац. състе-
зание „Об-
разование 
на бъдеще-
то“). От г-жа 
Дурева са 
подготвени 
и превода-
чите ни В. 
Торбанова, 
М. Динкова, 
И. Славчева, 

М. Гавазова, В. Готева, спечелили първа награда за превод на АЕ 
на нац. конкурс „Стоян Бакърджиев“. Г-жа М. Стоилова се гордее 
със своята дъщеря и възпитаничка Вики Стоилова (випуск 2013), 
която получи Национална диплома от МОН, стана лауреат на дву-
езичното нац. състезание. Вики три поредни години се представи 
отлично на нац. олимпиада. Учителката изтъква също постиже-
нията на Р. Георгиев и А. Апостолов, спечелил стипендия БАЧ за 
обучение в САЩ. Под ръководството на г-жа Стоилова наши уче-
ници участваха в проект от програма „Учене през целия живот“ 
на секторна порграма „Коменски“ към Европейската общност. 
Г-жа Л. Дудова изтъква постиженията на своя ученик А. Гаджанов 
– стипендиант на Фондация за България, спечелил първо място 
на нац. дебати в Американския колеж в София. Г-жа И. Христова 
отбелязва постиженията на своята ученичка Г. Ендарова, за-
в о ю в а л а 
първо място 
на нацио-
нално съ-
стезание на 
Кеймбридж 
училищата. 
Г-жа Н. 
Мърмарова 
се гордее с 
И. Марати-
лова, която 
вече трета 
година е 
с т и п е н д и -
антка на 
Ф о н д а ц и я 
„Америка за 
България“.

В обе-
динението 
по френски 
език рабо-
тят колегите: А. Гунчева (II ПКС), Г. Дойкина, И. Караниколова, 
Г. Филиповска, Е. Якимова, Д. Николова. През 2011 г-жа А. Гун-
чева печели наградата Учител на годината в общ. Пазарджик. 
Тя е придобила правоспособност за проверител и оценител на 
изпити DELF Institut francais, участва в регионални педагоги-
чески срещи „Ателие по театрални практики“, организирно от 
CREFECO. Г-жа Караниколова проведе интегриран урок с г-жа 
Елена Бояджиева на тема „Тартюф – герой и на нашето време“. 
Учениците от класовете с интензивно изучаване на френски 
език имат възможност да се явят на изпит за придобиване на 
френска езикова диплома DELF Junior Scolaire.  Всяка учеб-
на година наши възпитаници полагат устен и писмен изпит в 
ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора. До момента дипломи 
за владеене на френски език на ниво В1 са получили над 100 
ученици, а за ниво В2 около 20. През миналата учебна година 
със сертификат за ниво В2 се сдобиха Г. Велякова, Д. Кръстева, 
С. Тодорова. 11-класничката С. Топалова участва в индивиду-

ален обмен 
по програма 
„Ронсар“. На 
20 март еже-
годно засви-
детелстваме 
любовта си 
към френ-
ския език. 
Тържествата 
по случай 
Международ-
ния  ден на 
франкофони-
ята са  тра-

диция в нашата гимназия. Всички заедно, ученици и учители, 
с желание подготвяме и представяме песни, рецитали, кратки 
пиеси. Учениците от 10 клас ежегодно участват в конкурса 
„Предизвикателства на четенето“, организиран от Френския 
културен институт. През 2011 г. нашият ученик А. Енев печели 
първо място в  конкурса по превод на новела на изд. „Колибри“ 
и Френския културен институт. Той превежда „Кучето“ от Жан 
Ноел Блан. Всяка година нашите ученици от 10, 11, 12 клас 
участват в този конкурс, но най-изявени преводачи до момента 
са М. Методиев, А. Георгиева, А. Илкова, Л. Георгиева. През 
2013 г. Стела Петкова печели Национална награда „Стоян 
Бакърджиев“ за художествен превод на поемата „Другият“ на 
Виктор Юго.

Продължение на стр. 5
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Неусетно изминаха две 
години от завършването ми в 
ЕГ „Б. Брехт“ и често с радост 
и усмивка си спомням време-
то, прекарано в гимназията. 
Сякаш вчера се подготвяхме 
със съученици да участваме в 
празненствата по случай 40-го-
дишния юбилей на гимназията, 
а днес трябва да честитя 45-та 
годишнина на моето училище. 
Сякаш вчера бях на тетрал-
ната сцена, а сега ще гледам 
с интерес от публиката тазго-
дишната постановка. 

Годините, прекарани в Ези-
ковата гимназия, ще запомня 
предимно с прекрасните хора, 
с които имах удоволствието да 
работя. На първо място това са 
учителите, на които искрено 
благодаря за чудесната под-
готовка и доброто отношение. 
Гимназиалния си курс завър-
ших с диплома за пълно отли-
чие, за което безспорно имат 
заслуга и преподавателите ми. 
Положителните преживявания 

нямаше да са същите 
без съучениците, с които 
споделяхме всичко. 

В гимназията получих 
възможност да разгърна 
потенциала си и да участ-
вам според интересите 
си в най-различни клубове. 
Четири години бях част 
от екипа на вестник 
„Обектив“ и участник в 
театралната група. Но в 

сърцето ми винаги ще има спе-
циално местенце за „Б. Брехт“ и 
по друга важна причина. Майка 
ми също е завършила Езикова-
та, но това не е единственото 
нещо, което споделяме двете. 
Тя работи от началото на учи-
телската си кариера в гимнази-
ята и още като малко дете ме е 
водила на работното си място. 
От тогава знаех, че това ще е 
моето училище някой ден, но 
не предполагах, че майка ми 
ще е учителят ми по английски 
език. Каква по-голяма радост 
за един родител от това да 
гледа развитието и успехите на 
детето си ежедневно и да знае, 
че активно допринася за тях. 

Честит 45-ти юбилей, „Бер-
толт Брехт“! Пожелавам много 
успехи на всички, свързани с 
гимназията, нека продължа-
ваме да поддържаме доброто 
име на нашето училище! 

Виктория Стоилова, 
студент МО, випуск 2013

За „Бертолт Брехт” 
с любов

Ремарк казва, че всичко 
се превръща в приключение, 
щом след него човек е оцелял. 
Колкото по-трудно е било, 
толкова по-авантюристично 
ни се струва. На гимназията 
често се приписва „присъдата“ 
за най-голямо приключение в 
живота на човека, след което 
е имал сили да оцелее. Почти 
като след война – чувстваш се 
кален, дисциплиниран, възмъ-
жал, очакващ живота.

С такива мисли напуснах 
гимназията преди близо две 
години, с чувство на боец от 

четата на г-жа Бойка Лумбева, 
първа рота. След това, ако ня-
кой ме попиташе къде съм за-
вършила, изговарях с геройска 
увереност името на немския 
драматург, поет, режисьор и 
теоретик на изкуството – Бер-
толт Брехт. Сякаш произна-
сяйки името му, цялото негово 
величие ще се припише и на 
моята скромна особа. Всъщ-
ност никога не забравих това 
име, напротив – все повече го 
обзавеждах със смисъл и за 
мен то започна да звучи както 
Битката при Ватерло, Битката 
при Сталинград, все борбени 
отзвуци. 45 открити учебни 
години в „Б. Брехт“ правят 
една солидна армия от ези-
кови бойци, които продъл-
жават да вървят напред с 
една особена усмивка, коя-
то поглежда назад към най-
авантюристичните години 
от своя земен живот.

Бъди поздравен, скъпи 
„Бертолт Брехт“

От един твой войн 
Виктория Мичева,

студент по журналистика

Скъпи 12-ко,
Първата година в универси-

тета ще бъде преломна за теб. 
Независимо дали ми вярваш, 
или не, животът на студент ще 
те промени. Студентският жи-
вот е като добрата вълшебница 
от приказките – посвещава те в 
тайната на развлеченията и за-
бавленията, които нямат край, 
но може да се окаже истинска 
мащеха за мечтите ти. Неусет-
но, искаш или не, ще забравиш 
каква е била основната ти цел. 
Следващите четири години ще 

минат почти толкова неусетно, 
колкото и часовете, прекарани 
в игра на карти със съседа по 
стая. Студентските години са 
най-сладките. Купонът нико-
га не спира, не че това не е 
важно, но по-скоро получаваш 
уникалната възможност да опо-
знаеш себе си. Университетът 
е училище за живота, в което 
научаваш, че не винаги ще по-
лучиш най-добрата оценка, ма-
кар да си най-подготвен. Учиш 
се от сблъсъците с реалността, 
а не толкова от книгите. Само 
ти ще избереш пътя си през 
тези четири години, но ето и 
моя съвет: „Отдели време, за 
да разбереш какво те прави 
щастлив и с какво искаш 
да се занимаваш занапред. 
Именно в академичната 
среда, изпълнена с устреме-
ни млади хора, мечтите ще 
бъдат по-истински от вся-
кога, просто ги последвай.“

Искрено твоя: 
Силвана Тонкова, 

студентка по право

По случай 45-тата годиш-
нина на гимназията отправям 
най-сърдечни поздравления 
към ръководството и колегите с 
искрени пожелания за успешна 
работа и постигане на добри ре-
зултати в учебно-възпитателния 
процес, както и отлично пред-
ставяне на гимназията в различ-
ни междуучилищни, национални 
и международни мероприятия.

Нека всички бъдат удо-
влетворени от успехите, 
постигнати благодарение 
на вашето усърдие и все-
отдайност!

Беше далечната 1970 г.  
Завърших седми клас. Със 
знанията от училище се явих-
ме много момчета и момичета, 
не само от нашия окръг, на 
трудни изпити по български 
език и математика. 28 ученици 
се състезаваха за едно място, 
бяха приети 25 момчета и 25 
момичета от близо и далеч и 
така бяха сформирани две па-
ралелки, с две преподавателки 
по немски език – г-жа Спаска 
Янчева и г-жа Нина Гагова. 
Обучението беше целодневно, 
а след 20 ч. се подготвяхме за 
следващия ден. Често учехме 
с джобно фенерче през нощта 
под одеялото. Тъй като всички 
бяхме много отговорни, съвест-
ни, усвоявахме много материал 
в кратки срокове. Имахме 
честта да бъдем обучавани 
от най-квалитетните учители 
в града, назначени с конкурс. 
По Немски език, История и Гео-

графия ни преподаваха немски 
учители. Повярвайте, беше ни 
много, много трудно. Но дер-
заехме смело напред, защото 
постоянно ни се повтаряше, че 
ние сме основоположниците 
на тази гимназия. Успехът на 
двата класа в края на годи-
ната беше винаги над 5.70. И 
когато завършихме, бяхме 
толкова добре подготвени 
по всички предмети, че мо-
жехме да влезем във всеки 
университет и в страната, 
и в чужбина. Аз боготворя от 
невръстно дете учителската 
професия, затова следвах 
„Немска филология“ и вече 
39 години продължавам да 
давам знания и много обич на 
учениците си. Всичките ми съ-
ученици станаха добри профе-
сионалисти, ценени в страната 
и чужбина. Вече 45 години ние, 
създалите тази гимназия, из-
градихме много здрава връзка 
помежду си, много се обичаме, 
търсим се, разчитаме един на 
друг в трудни моменти. Събира-
ме се три пъти в годината. Една 
такава среща ме зарежда с 
много енергия и дълго време 
съпреживявам видяното, чуто-
то и споделеното.

Татяна Йончева, първи-
ят випуск, учител по НЕ

За нас Езикова гим-
назия „Бертолт Брехт“ е 
магия, която съпътства 
нашия живот по един на-
истина вълшебен начин. 
В 106-ти кабинет, в който 
сега преподавам английски 
език, срещнах преди много 
години своя съпруг. Бяхме 
съученици в бившия 11.в 

клас. След още толкова 
години двамата заедно 
следяхме с очи своя син Ва-
сил Дурев, който вървеше по 
нашите стъпки към входа на 
любимата ни гимназия, към на-
шите класни стаи. Благодарим 
на Езикова гимназия „Бертолт 
Брехт“ за това, че стана причина 
да се чувстваме като „американ-
ски сенатори“, тъй като ние вече 

имаме фамилен колеж, фамилни 
образователни традиции…

Пожелаваме на тази ис-
тинска институция в нашия 
град да продължава да събира 
умове, сърца и мечти, да бъде 
„работилница за бъдеще“.

С обич и благодарност: 
сем. Дуреви

Когато се окаже, че си 
приблизително на възрастта 
на своето любимо училище 
– Немската, както просто го 
наричаме и до днес помежду 
си – се замисляш за едни от 
най-важните неща в живота. 
И за двама ни Немската бе 

не просто училище, а школа 
– в най-хубавия, класическия 
смисъл на тази дума. Защото 
залягахме над ученето, но и се 
опитвахме да отстояваме идеи, 
изграждайки се като личности 
– може би не винаги по най-
уместния начин, за което гордо 
си понасяхме и наказанията. 
Удивителни години на търсене 
и самодоказване в една среда, 
която с времето спомените ни 
сякаш сакрализираха. Немска-
та са учители, които цял живот 
ще помним. Приятели, най-до-
брите и до днес. И, разбира 
се, ние двамата заедно – от 
един прекрасен месец май на 
далечната 1984 г., край двора 
на нашата Немска…

Галина и Симеон 
Евстатиеви

Завърших гимназия „Бер-
толт Брехт“ през 1978 година с 
един от първите випуски. Благо-
дарение на чудесните си учите-
ли получих солидна общообра-
зователна подготовка и развих 
интереса си към немския език 
и култура, към изучаването 
на чужди езици, към превода 
като форма на междуезиково 
и междукултурно посредни-
чество. Нямах колебания, как 
да продължа образованието си 
– избрах специалност Немска 
филология, която завърших 
в СУ „Климент Охридски“ и 
Хумболт университет Берлин. 
Днес като доцент в катедрата 
по Германистика на Софийския 
университет съчетавам пре-
подавателската и научната 
си дейност с работата си като 
преводач. Мога да кажа, че 
съм щастлива за професио-

налния си избор, към който 
гимназията ми даде отли-
чен старт.

По повод навършването на 
45 години от създаването на 
гимназия „Бертолт Брехт“ искам 
да пожелая на учениците и учи-
телите много успехи в общия им 
път на учене през целия живот.

доц. д-р Ренета Килева

Времето, прекарано в ЕГ, 
е може би най-романтичният 
период в живота ми. Време на 
страшно много смях, любов, 
емоции, свобода, лудост, без-
грижие и не на последно място 
– време за оформяне на харак-
тера и израстване на личност-
та. Имах късмета да общувам с  
интелигентни, креативни и оду-
хотворени хора, всеки от които 
е оставил по нещо от себе си в 
мен. И тук говоря не само за съ-
учениците си, а и за учителите ни. Повечето от тях никога не 

си позволиха да ни третират 
като номера от дневника, а се 
отнасяха с нас като с личности. 
Те бяха наши приятели и хора, 
за които неведнъж съм си каз-
вала: „Като порасна, искам да 
стана такава“. 

Престоят ми в ЕГ ще 
остане наистина незабравим 
и много често ще се връщам 
там. И винаги ще си спомням с 
носталгия за училището, което 
ми даде старт, даде ми само-
чувствие и ми помогна да стана 
това, което съм сега. 

Пожелавам на учениците 
и учителите в ЕГ да успеят 
да запазят духа на гимнази-
ята и никога, ама никога да 
не се съмняват, че са напра-
вили правилния избор. 

Златина Несторова, 29 г. 

Здравейте от Бон, Герма-
ния. Казвам се Любомира Ми-
ланова. Завърших гимназията 
преди 2 години – випуск 2013, 
получих Немска езикова дип-
лома и благодарение на нея 
станах студентка по стомато-
логия в Бон.

Езиковата ми даде мно-
го добър старт в живота, 
за което съм много благо-
дарна.

Казват, че езикът е про-
зорец към света. Ако това е 
истина, значи сте ми дали 
няколко възможности да опо-
зная света. Освен немски и 
английски език научих много 
и за своя роден език, с който 

силно се гордея. Благодаря Ви, 
госпожо Лумбева!

Благодаря също и на 
всички учители през годините, 
защото Вие ме научихте да не 
се предавам и да се боря за 
това, което искам. Пожелавам 
ви да продължавате да давате 
знания и умения на учениците 
си, които ще им бъдат необхо-
дими цял живот.

Училище за две поколения
Езикова гимназия „Бер-

толт Брехт“ е УЧИЛИЩЕТО в 
моята духовна биография. В 
неговите класни стаи открих, 
че познанието е безкрайно. Тук 
се срещнах с авторитетите на 
моите учители – хора с еруди-
ция и обаяние. В неговите меж-
дучасия получих важни уроци 
по достойнство, приятелство и 
сила. По коридори-
те на това училище 
вървя сега и ме 
поздравяват пре-
красни млади хора 
– моите ученици. 
И продължавам да 
се уча, докато спо-
делям познанието 
и обичта си с тях. 
В тази гимназия 
избраха да учат и 
двете ми дъщери. 
Така едно училище 
стана място, от кое-
то тръгват три житейски пътеки 
в моя род. И сега това не е про-
сто Езикова гимназия „Бертолт 
Брехт“, а УЧИЛИЩЕТО.

Искам да благодаря на 
всички мои учители, които 
са отворили прозорците на 
душата ми! Благодаря на 
всички колеги за творчески-
те полети, които сме напра-
вили и които ни предстоят! 

Благодаря на всички мои 
ученици, които участват 
днес в магията на споделе-
ното знание!

Честит празник!
Диана Стоева, 

випуск 1983 г., учител по БЕЛ

Пожелавам на учителите 
от Езикова гимназия „Бертолт 
Брехт“ да бъдат все така все-
отдайни, уникални, с чувство за 
хумор и лъчезарни в работата 
с учениците! Няма да забра-
вя мъдростта и усмивките, с 
които ме дарихте по време на 
обучението ми в гимназията! 
Това, с което тази гимназия 
е специална, и й пожелавам 

да не го губи, са 
с п л о т е н о с т т а 
и колективният 
дух между всички 
работещи и уча-
щи там, което 
наистина създа-
ва чувството 
за едно голямо 
семейство! На 
сегашните и бъдещи 
ученици на гимнази-
ята мога да пожелая 
да бъдат по-добри от 
нас, да имат големи 
амбиции и да не под-
ценяват училището, 

в което учат, защото наистина 
е място, където ще получат зна-
ния и отношение, присъщо само 
на истинските профисионалисти 
в работата си! 
Люба Стоева, випуск 2014 г.

Прекрасни хора, пожелавам 
ви да сте истински и по детски 
да се радвате дори когато някой 
ви се подсмихва! Пожелавам ви 
да сте смели, когато мечтаете! 
Пожелавам ви да се научите 
да мълчите, за да чувате, и 
да говорите така, че да ви 
чуят! Винаги си спомняйте, че 
заслужавате всичко, което си 
пожелаете!

Яна Стоева, випуск 2008 г.

Новини, литература 
и салса

„Да крачиш пешком по света, 
като си подсвиркваш небреж-
но с уста – мигар може да има 

нещо по-красиво от това!“
Йордан Радичков, 

„Ние, врабчетата“
Повече от шест години след 

последния училищен звънец си 
давам сметка, че развитието ми 
би могло да бъде разглеждано 
като детство, гимназиален пе-
риод и след това. Актуалната ми 
програма се състои в измечтава-
не на ежедневието и ежедневно 
заработване на мечтите – иначе 
казано, подвизавам се като ре-
дакционен асистент в новинар-
ския екип на „Дойче Веле“, от-
говорен за емисиите на немски, 
английски, испански и арабски 
eзик. Необходимостта от емоци-
онален отпечатък на вътрешния 
ми свят доведе до съавторство 
на блог в конструирано интернет 
пространство, а невъзможност-
та ми да игнорирам танцовия 
темперамент ме превърна по-
степенно и неусетно в учителка 
по салса в Берлинско училище 
по танци. И всичко това, защото 
се научих да вярвам, да търся 

и да се 
боря, но и 
да бъда 
благодар-
на на и за 
х о р а т а , 
които са 
канелата 
в млякото 
на еже-
дневните 
ми търсе-
ния. До голяма степен може да 
се каже, че гимназията беше 
топос на самомоделиране 
под ненатрапващия се по-
глед на учители, които успя-
ха индиректно да омесят 
глината, която им беше пре-
доставена, но и да й дадат 
време да изсъхне на слънце 
(или в берлинския случай – на 
вятър) и да придобие форма, 
стабилност. Безкрайно благо-
даря на педагозите, които бяха 
преди всичко вдъхновение, и 
специално на Бойка Лумбева, 
Христина Секулова и Велка 
Недялкова. На Вас дължа не-
стихващия ентусиазъм към 
езика, било то на български или 
немски, а Словото, това съм аз... 
Бъдете здрави!

Лазар Кишов – бивш 
директор на ЕГ „Б. Брехт“

Дойдох и видях – като 
Вас, г-жо Лумбева! 

Пожелавам на учениците 
да успеят да го изживе-

ят, а на преподавателите 
– някак си отново да го 

преживеят!
Николай Генов – 
студент и поет

Ани Симитчиева
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С началото на новата учеб-
на година започна и усърдната 
подготовка на отбора по деба-
ти на английски език в ЕГ „Б. 
Брехт“. Клубът беше създаден 
през миналата учебна година 
и оттогава не спира да донася 
нови успехи на училището ни. 
На 13 и 14. XII 2014 се прове-
де национално състезание на 
BEST (Bulgarian English Speech 
Tournament) Foundation в гр. 
Ловеч. В него взеха участие 
18 ученици от 9, 10 и 11 клас, 
които се състезаваха в кате-
гориите: дебати, оригинално 
ораторство, дуо интерпретация 
и интерпретация на поезия. 
Дойде ред на награждаване-
то, където името Bertolt Brecht 
Language School не спираше 
да звучи. Отборът ни по дебати 
от 9.е клас в състав И. Киприна, 

К. Караманова и И. Комсийска 
завоюва второ място! Ученикът 
А. Венчев стана четвърти в ка-
тегория интерпретация на по-
езия. К. Генова и К. Стоянова се 
пребориха със силна конкурен-
ция и стигнаха полуфиналите в 
категория дуо интерпретация. 
Силни сме и в оригиналното 
ораторство – Й. Иванова до-
стигна четвърт финалите; И. 
Сиракова – полуфиналите, а Г. 
Янев и С. Стоилов спечелиха 
шесто и второ място! Накрая 
целият труд на участниците 
беше възнаграден с наградата 
за второ място за най-добре 
представило се училище във 
всички категории.

На 17 и 18 януари от-
борът взе участие и в друго 
събитие по дебати, проведено 
в Американския колеж в гр. 

София. Там, от 18 участващи 
отбора, пет бяха от Езико-
вата, което отново показва 
стремежа и желанието ни 
да дебатираме. Голям успех 
беше постигнат, като двама 
от полуфиналиститите бяха 
отбори от Пазарджик – С. 
Търпова, В. Керемидова и М. 
Йонов, С. Стоилов, С. Стои-
цева и Т. Чергаров. Ученикът 
А. Гаджанов беше награден 
с отличието „Най-добър гово-
рител на цялото състезание“. 
Отборът ни от 9.е клас (И. 

Киприна, К. Караманова и 
И. Комсийска) бе награден с 
отличието „Най-добър отбор 
в категория Novice“.

Най-големите ни благо-
дарности са за нашата стра-
хотна ръководителка – Ети 
Николова, която вече втора 
година успешно успява да ни 
мотивира да не се отказваме, 
и г-жа Спасина Станева, без 
която нямаше да можем да 
участваме в тези прекрасни 
събития! Благодарим Ви!
Станимир Стоилов, 11.д клас

През първия учебен срок 
на тази учебна година ученици 
от единадесети клас решихме 
да се включим в извънкласния 
клуб „Дебати“. Всички бяхме 
чували за големите минало-
годишни успехи пред публика 
на участниците в този проект, 
ръководен от госпожа Фани 
Попова. В допълнение към това, 
повечето наистина имахме нуж-
да от подобно преживяване, за 
да добием знания и увереност 
в това как трябва да говорим 
и отстояваме позицията си по 
даден проблем пред аудитория. 
Това беше основната причина, 
която ни мотивира въодушеве-
но да работим в екип за обоб-
щаването и аргументирането по 
основни проблематики в наше-
то общество. Всички сме  едино-
душни, че преживяването беше 
много приятно и обогатяващо. 

Заедно с дванадесетоклас-
ниците от клуба можем да се 

похвалим и с честта да бъдем 
герои в юбилейния филм за 
Гимназията по случай 45-годиш-
нината й. По този въпрос Теди и 
Поли от 11.а клас единодушно 
споделят, че работата им във 
филма е била супер ЗАБАВНА. 
Задачата бе да режисираме 
самостоятелно отделни учени-
чески неволи, съдби и приклю-
чения като различни житейски 
сюжети по гимназиалния път. А 
пък и късометражният филм със 
сигурност ще остане за спомен 
както на учителите, така и на 
учениците. Това беше една от 
целите, която обедини всички 
ни. 

А като за финал, аз бих ис-
кала да благодаря на госпожа 
Попова, че ни предостави тази 
възможност, като от името на 
всички си позволя да заявя: 
„Госпожо, очаквайте ни и до-
година!“

Спаска Иванова, 11.в клас

Много неща открояват 
гимназията ни сред другите 
учебни заведения в нашия 
пазарджишки регион. Това са 
не само амбицията и пости-
женията на младите хора, но 
и множеството възможности, 
които има при нас да се изяви 
талантливият ученик. Уникален 
е с разнообразието на теми 
и постоянно обновяващия се 
ученически екип  училищният 
ни вестник „Обектив“, който 
излиза от март 2009 година. 
Идеята за съществуването му 
е предложение на учениците, 
което ние – учители и ръковод-
ство – с радост подкрепихме. 
Настояват да го има, за да 
намерят трибуна за свободна 
изява на своя глас. 

Нашият вестник се случва 
като здрава спойка между 
ученици, учители, родители. 
Той се превърна в изява на 
мислещия човек, талантливия 
поет и художник, бъдещия 
журналист и филолог. Нашата 
концепция е много амбициозна 
– тук се появява оригиналното 
творчество, представяме въл-
нуващи профили на ученици 
и учители, разказваме за 
бивши възпитаници и учители 
чужденци. Гимназията за нас 
е уникално интелектуално об-
щество, а вестник „Обектив“ 
свързва световете в тази общ-
ност – патрона, учениците, ро-
дителите, учителите. Тук учени-
ци се изявяват като репортери, 
автори на аналитични статии, 
фотографи и поети, художни-
ци и есеисти. Това го прави 
уникален в регионален, а и в 
национален мащаб. Вестникът 
изцяло отговаря на европей-
ската ни амбиция като българи: 
младият човек да се развива 
като креативен, граждански 
активен, толерантен, способен 
да работи в екип. 

Разнообразни като те-
матика и предназначение са 
нашите рубрики. Още в пър-
вия брой открихме рубриката 
„Живот и кариера след ЕГ“, за 
да представим ярки личности 
сред бившите възпитаници. 
Гордеем се с това, че са ни 
гостували вицепрезидентът 
Маргарита Попова, австрий-
ско-българският писател 
Димитър Динев, проф. Елена 
Събева, доц. Младен Влашки, 
съдия Иванка Илинова, доктор 
Красимира Кочева, директорът 
на „Райфайзен банк“ Ростислав 
Венчев. Част от нашите интер-
вюта са на живо – в журналис-
тическата работилница пред 
голяма аудитория от различни 
випуски са ни гостували жур-
налистите Диана Варникова, 
Стефка Венчева, Анна Си-
митчиева. В рубриката „Лица 

отблизо“ представяме най-из-
явените сред завършващите. 
Пред обектива и зад обектива 
застават младите хора, които 
са най-активни. В рубриката 
„Последен звънец“ представя-
ме завършващия випуск, а в 
рубриката „Докосване до кра-
сотата“ – личното творчество. 
За да се убедите колко е важен 
вестникът за нашата гимназия, 
потърсихме мнението на някои 
учители: „Вестникът е поле за 
изява на пишещите, за разви-
тие на техните способности, 
но в него се утвърждават и 
„героите“ на всеки випуск. 
С няколко думи бих описала 
вестника: съживява, провоки-
ра, дискутира, утвърждава. 
Той е емблемата на учили-
щето.“ – г-жа Фани Попова, 
учител по БЕЛ.

„Всяко престижно и ува-

жаващо себе си училище 
трябва да има едно остров-
че, на което да акустират 
талантът, вдъхновението, 
красивият ум и чудесните 
постижения на неговите 
възпитаници. За езикова 
гимназия „Б. Брехт“ това 
безусловно е нашият любим 
вестник „Обектив“. Списва-
нето на този вестник се е 
превърнало в кауза и награда 
за мнозина надарени бъдещи 
журналисти, литератори, 
дори лекари и технократи. 
Защото да бъдеш част от 
екипа на в. „Обектив“, да 
имаш всеотдаен ментор 
като г-жа Бойка Лумбева, а и 
да прочетеш искрени редове 
за себе си и своите постиже-
ния, е истинско пиршество 
на духа. Мисля, че вестник 
„Обектив“ е част от „кръво-
носната система“ на ЕГ „Б. 
Брехт“, без която животът 
на всеки жив организъм би 
секнал.“ – г-жа Емилия Дуре-
ва, учител по АЕ.

Имам щастието в журна-
листическата работилница 
всяка година да срещна млади 
хора, за които словото е важен 
израз на позиция и творческо 
вдъхновение. Благодаря на 
всички, които са с мен зад 
обектива: на моята колежка 
Наталия Кръстева и на уче-
ниците  Красимира Милчева, 
Цветелина Лазарова, Николе-
та Гергова, Виолета Сиракова, 
Спаска Иванова, Александър 
Бакърджиев, Евтимия Анова, 
Цветелина Георгиева, Натали 
Балабанова, Соня Караджова, 
Мария Димитрова, Ивалина 
Пенчева, Ангела Георгиевска, 
Никол Карман, София Георги-
ева, Мартин Сидов, Кристиян 
Стоянов, Кръстина Стефано-
ва, Ивет Кънчева.

Г-жа Бойка Лумбева

Като деца всички си мечта-
ем да бъдем принцеси и прин-
цове, балерини или космонав-
ти… след време остава само 
желанието да бъдем известни. 
Един слънчев ден звънкият 
глас на госпожа Стоева пре-
късва мислите ви за леглото, 
хладилника и лаптопа, които ви 
очакват вкъщи, и ви предлага 
да се включите в театралното 
студио на гимназията. Проек-
тът обещава да направи всички 
щастливи – вие се запознавате 
с нови хора и се забавлявате, а 
мама и тате се радват, че пре-
карвате допълнително време в 
училище, вместо да висите във 
„Фейсбук“.

Всичко звучи като детска 
игра, но скоро притеснение-
то измества еуфорията. При 
първите срещи всички сме 
мълчаливи и неуверени, из-
веднъж осъзнаваме, че ни 
чака сериозна работа. Загла-
вието на концерта сякаш точно 
описва страха ни, че няма да 
оцелеем пред това изпитание 
– „Сървайвър“. След няколко 
театрални срещи обаче доб-
рото ни настроение отново се 
завръща. Първата група ре-
шава да представи осъвреме-

нена версия на „Красавицата 
и звяра“, а ние избираме да 
пресъздадем „Хитър Петър и 
отровната баница“, като също 
включваме приказни мотиви. 
Подготовката преминава в 
страхотно забавление! Част от 
момичетата получаваме мъж-
ки роли, текстът е изпълнен 
със смешни реплики, които 
започваме да използваме и 
в ежедневието си. Датата на 
концерта идва неусетно бързо. 

Сценичната треска не пропус-
ка никого. Идва моментът на 
дългоочакваната ни премиера! 
И ето, че шоуто започва! При 
стъпването на сцената виждаш 
само прожектори, но този факт 
не помага да си избиеш от 
главата мисълта за пълната със 
съученици, родители и учители 
зала. Всичко преминава като в 
сън. Сцените се изреждат една 
след друга неусетно. Разбира 
се, първото ни представяне не 

минава без задължителните 
гафове. За нас това бяха пад-
нал декор и счупена маса. 

Доказахме, че оцеляхме 
след „Сървайвър“-а година по-
късно, когато се завърнахме с 
„Приземяване“ под светлините 
на прожекторите, представяй-
ки сцени от „Ромео и Жулиета“ 
и „Българи от старо време“. 
Най-щастливите мигове оба-
че настъпиха на фестивала 
„Арлекин“ в Нова Загора. Там 
се срещнахме с колеги млади 
актьори от всички краища на 
страната, като по този начин 
обменихме полезен опит и до-
развихме таланта си.

Както пее чичо Фреди, шо-
уто трябва да продължи. Е, три 
години след дебюта ни нашето 
продължение е факт и след 
броени месеци ще получите 
шанса отново да се насладите 
на актьорския ни талант. Очак-
вайте ни с нови попълнения, 
ново мислене и нови идеи! За 
премиерата ни се облечете в 
зелено, но не за Лудогорец, а 
за нашето „Зелено дърво“. 

Мария-Никол Косева, 
11.ж клас, участник във 

Второ театрално студио 
„Огледало“

Наши ученици преписаха „История славянобългарска“
Учениците от 11.е клас от Езикова гимназия „Бертолт 

Брехт“ се натовариха с нелесната задача да препишат първо-
то възрожденско произведение „История славянобългарска“, 
написано от Паисий Хилендарски през 1762 г. Инициативата 
била на учителката по история – г-жа Иванка Христова, 
която предложила на учениците и те се съгласили, като си 
разделили страниците от книгата. Така всеки от класа имал 
да преписва определен обем и в рамките на един месец исто-
рията била преписана. Корицата е изработена от Красимира 
Шахларова. Идеята им била да разберат колко трудно някога 
е било писането и разпространяването на книги, които са 
били не просто преписвани, а и изографисвани, за да бъдат 
не само съдържателно красиви, а и естетически.

Красимира Милчева, 11.в клас

Спортните успехи на уче-
ниците от ЕГ „Б. Брехт“ – гр. 
Пазарджик са многобройни през 
годините. Многократно сме пече-
лили първи места на общинските 
първенства по баскетбол, фут-
бол, лека атлетика, волейбол, 
бадминтон, шахмат и тенис на 
маса. Ще изброим само някои 
постижения на републиканските 
първенства от последните три 
години. Това са финалите на 
ученическите игри, за тях се 
класират отборите, спечелили 
първите места на Общинските, 
Областните и Зоналните съ-
стезания.

2011/2012 г.
Бадминтон
– момчета – 9-то място;
– момичета – 4-то място.
Волейбол
– момичета – 7-мо място.
Лека атлетика 
– девойки – 7-мо място.
Лидия Пройкина от 9.а клас 

печели бронзов медал в дисцип-
лината „Тласкане гюле“

2012/2013 г.
Бадминтон 
– момчета – 8-мо място;
– момичета – 10-то място.

Баскетбол 
– юноши – 7-мо място.
Лека атлетика 
– девойки – 10-то място
Лидия Пройкина от 10.а 

клас печели сребърен медал 
в дисциплината „Тласкане на 
гюле“.

2013/2014 г.
Бадминтон 
– момчета, 8-10 клас – 3-то 

място;
– момичета, 8-10 клас – 4-то 

място.
Тази учебна година отново 

ЕГ „Б. Брехт“ участва с четири от-
бора на финали на ученическите 
състезания, за което училището 
спечели пето място от всички 
училища в страната и бе награ-
дено от г-жа Ю. Боянова – Пред-
седател на БАСУ. Това е огромен 
успех, заслуга за което имат 
всички учители от МО по ФВС.
Г-жа М. Анчева, учител по ФВС

¬ Получаваме знания и 
образование.
¬ Хората с образование 

имат бъдеще в професионалния 
живот.
¬ Научаваме се да спазва-

ме правила.
¬ Научаваме се да пазим 

училищната собственост, което 
ни кара да ценим не само лич-
ните си вещи, а и чуждите.
¬ Запознаваме се с много 

хора, които стават наши най-
близки приятели. А може би ще 
открием любовта?
¬ Научаваме се да работим 

в екип. Научаваме се да се съ-

образяваме с останалите.
¬ Всеки се чувства част от 

един колектив. Малка, но важна 
част от училищната институция.
¬ Всеки труд се заплаща с 

високи постижения, успехи, гра-
моти, похвали и стипендия.
¬ Постепенно се запозна-

ваме с изискванията в света 
на възрастните. С помощта на 
учителите навлизаме в света 
на проблемите и се справяме 
с тях.
¬ Забавляваме се с при-

ятели и създаваме нови, хубави 
спомени.

Ивалина Пенчева, 9.б клас

СРЕЩИТЕ ПРЕД И
ЗАД ОБЕКТИВА

Дискусията ражда отговорите

ТЕАТРАЛНА ЗАВЕСА

ÎÒÍÎÂÎ ÓÑÏÅÕÈ ÍÀ ÎÒÁÎÐÀ
ÏÎ ÄÅÁÀÒÈ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÈ!

СПОРТНИТЕ
УСПЕХИ

10 ïðè÷èíè äà õîäèì íà ó÷èëèùå10 ïðè÷èíè äà õîäèì íà ó÷èëèùå
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Събрахме се на 19.11.2014 
в каб. 305 на ЕГ „Б. Брехт“ уче-
ници от 9.д клас, учители по 
БЕЛ от пазарджишкия регион, 
за да съпреживеем разно-
образните и нужни емоции по 
време на открития урок: „Фол-
клорът – силата на българите.“ 
Да наблюдават и оценяват ра-
ботата ни дойдоха старши екс-
пертът по БЕЛ г-жа Г. Цанева, 
заместник-директорът на ЕГ 
„Б. Брехт“ г-жа М. Хаджийска 
и класният ръководител на 9.д 
г-жа Е. Дурева. Всички гости от 
региона и града ни останаха 
изненадани от 100-процен-
товото участие на учениците 
в учебния процес, както и от 
въодушевеното превръщане на 

учебния час в жива разходка 
из българския фолклор. За да 
подчертаят българската си 
принадлежност, възхитата си 
от творческия гений на народа 
си, всички днес – ученици и 
учител по БЕЛ – бяха премене-
ни в народни носии от различ-

ни краища 
на България.

Г - ж а 
Л у м б е в а 
провокира 
децата с въ-
проси за пи-
ринската си 
бяла носия 
и след това 
п о д ч е р т а 
защо са из-
брали сим-
волния над-
слов „Нарисувай българското“. 
В този проект деветокласни-
ците и г-жа Лумбева (учителят 
по БЕЛ) работиха съвместно 
с г-жа Даниела Перничева 
(учителят по изобразително 

изкуство), за 
да нарису-
ват българ-
ското чрез 
слово и пе-
сен, четка и 
бои, носия и 
литературна 
екскурзия.

О с н о в -
ният метод 
на работа 
беше гру-
пов, крат-

косрочен проект с изследова-
телски и творчески характер, 
който включва паралелно 
използване на методите: дис-
кусия, ролева игра, проучване 
на информационни източници, 
систематизиране, анализ и 
обобщаване на информация, 

учене в опита и чрез опита. За 
да стигнат до финалния етап, 
показан в този открит урок, 
учениците бяха изпълнили 
множество разнообразни за-
дачи: сформиране на отбори, 
избор на подтема, посещение 
на етнографска експозиция, на 
занаятчийско ателие и христи-
янски храм; създаване на есе, 
на публично изказване и при-
казка, режисиране на сценка, 
изготвяне на компютърна пре-
зентация, рисунки, картички, 
песнопойки, плакати.

Един от гостите – учител по 
БЕЛ в Панагюрище – сподели, 
че е преживял културен шок. 
Всички гости поздравиха деца-
та и техните учители за вълну-
ващия празник, зареждащ със 
самочувствие и оптимизъм.

Благодаря на моите учени-
ци от 9.д клас и на колежката 
Дани Перничева за ентусиазма 
и сътрудничеството, за сърцато-
то рисуване на българското.“

Бойка Лумбева

Той долетя специално за 
нас от Виена, а ние го чакахме 
с нетърпение в препълнената 
лекционна зала на ЕГ „Б. Брехт“. 
Срещата е инициирана от ръко-
водството на ЕГ (г-жите Недял-
кова и Хаджийска) по повод 45 
години от създаването на гим-
назията. Директорката, г-жа Не-
дялкова, откри събитието и бла-
годари на г-н Динев, че е приел 
поканата ни. Подчерта, че е 
голяма чест, когато бивши въз-
питаници, постигнали световна 
известност, се връщат при нас. 
Водещите определиха случ-
ващото се като събитие, което 
спира времето на делника. Това 
е очаквана радост за ученици 
и учители от нашата гимназия, 
гости от община Пазарджик, от 
РИО-Пазарджик, приятели на 
писателя и бивши негови учи-
тели. Срещата организира г-жа 
Фани Попова с помощта на г-жа 
Елена Бояджиева, а за диалога 
между публика и гост се по-
грижиха водещите от 12 клас 
А. Гаджанов, К. Игнатиев, С. 
Комсийска, С. Вучков, С. Глав-
чева, Н. Аврамова. Учениците В. 
Танев, С. Спасов и В. Бонев се 
погрижиха за озвучаването.

Питаме се „Какъв е творе-
цът? Добре ли е да се познаваш 
с твореца?“, когато се лутаме в 
търсенето на себе си. Хубаво 
е да ни съпътства творецът, за 
да изпълни търсенията ни с 
неподозираната радост от спо-
делянето. Интелектуалната ни 
разходка с писателя Д. Динев, 
състояла се на 12.02.2015 г., 
се превърна в сближаване на 

една широка публика и ориги-
нално мислещия, атрактивен 
в изказа си писател. Тъй като 
публиката беше много активна 
и любознателна, стана въпрос 
защо Динев е учил философия 
и руска литература, защо пише 
на немски, как преценява бъл-
гарите емигранти, какво са за 
него България, гимназията му/
ни, литературата, критиката. Ро-
деният в Пловдив писател под-
чертава, че в Пазарджик  през 
1982 г. го е довела любовта на 
баща му към немския, че той и 
сестра му сбъдват една бащина 
мечта. Определя гимназията 
като много важен период на 
лични търсения и бунтарство, 
на намалено поведение и  нуж-
ни лудории. Динев определя 
литературата като небе, като 
хоризонт, където има място за 
много хора. Водещата Стефани 
Комсийска го разчувства, като 
рецитира стихове на един от 
любимите му пловдивски по-
ети – Добромир Тонев. Гостът 
не само позна на кого са стихо-
вете, а и продължи да рецитира, 
споделяйки: „Той си беше дрога 
за мен в ученическите години.“ 

Възхищава се на лекотата, с 
която идва словото на Д. Тонев. 
Журналистката Ц. Лазарова (в. 
„Обектив“) го изненада с въпро-
са си би ли учредил стипендия 
за литературни дарования от 
гимназията ни. Писателят спо-
дели, че веднъж е помагал в 
подготовката на дете за литера-
турен конкурс и подобно нещо 
може да направи отново. 

В края на срещата участ-
ниците прецениха госта като 
умен и разкрепостен човек, 
с когото им е харесало да об-
щуват, и затова повече от час 
се тълпяха за автографи. На 
въпроса на журналистката Е. 
Анова (в. „Обектив“) „Как бихте 
продължили фразата: „Осмеля-
вам се да…“ писателят отговори 
впечатляващо оригинално: 
„ОСМЕЛЯВАМ СЕ ДА ВИ 
КАЖА, ЧЕ ЕДИН ЧОВЕК Е ВИ-
НАГИ ПО-СВЯТ ОТ ЕДНО МЯС-
ТО ДОРИ ТОВА МЯСТО ДА Е 
СВЯТО!“ Така ще запомним 
Динев – впечатляващо еруди-
ран, впечатляващо оригинален, 
впечатляващо човечен!!!!

Бойка Лумбева, 
в. „Обектив“

Ще Ви представя две 
уникални парченца от пъзела, 
наречен ПТС „Чудесия“. Това 
са Ивалина Пенчева и Натали 
Балабанова, ученички от 9.б 
клас.

Как решихте да се запи-
шете в ПТС „Чудесия“?

Ивалина: Записах се на 
танци преди 9 години. Спом-
ням си как мама ме дърпаше 
по стълбите в Младежкия 
дом и ме караше да отида на 
първата ми репетиция. Още 
с влизането в залата усе-
тих някаква енергия, нещо 
различно, до което не се бях 
докосвала до тогава. В този 
момент си дадох сметка, че 
ПТС „Чудесия“ ще стане моя 
живот. И до днес е така.

Натали: Всичко започна 
от майка ми, която искаше 
да ми намери хоби. Един ден се 
прибра и ми каза „Какво ще ка-
жеш да те запиша на народни 
танци?“. Аз приех, естестве-
но. В началото ми беше инте-
ресно, но след време исках да 
се откажа.Приятелите ми из-
лизаха да играят на улицата, 
а аз отивам на тренировка. 
Въпреки това в момента не 
мога да живея без танците!

Какво Ви дават българ-
ските народни танци?

Ивалина: Българските на-
родни танци не са за всекиго. 
Те са за хората, които оби-
чат да творят, за хората, 
които обичат изкуството и 

българския фолклор. Лично на 
мен танците ми носят удо-
влетворение. Чувствам се 
горда, когато танцувам.

Натали: След време раз-
брах, че ако тогава се бях 
отказала, животът ми сега 
щеше да е сив, и че през цяло-
то това време аз съм намери-
ла много нови приятели там. 
Залата се е превърнала във 
втори дом за нас,а прияте-
лите ни – в семейство, което 
винаги е до нас. Благодарение 
на тях успях да открия това, 
което ми доставя истинско 
удоволствие. С танците 
човек не научава само как да 
танцува, а и как да общува, 
да работи в екип, да е само-
стоятелен и да е постоянен.

Какво Ви дава публика-
та?

Ивалина: Адмирациите 

на публиката, усмивките  на 
хората, които ни гледат, 
са всъщност подкрепата ни 
и част от удоволствието 
на това да се занимаваш с 
български народни танци. 
Когато успеем да изправим 
публиката на крака и на-
караме всички събрали се да 
се почувстват горди, че са 
българи, тогава и ние получа-
ваме нещо малко и специално 
– щастие.

Натали: Публиката е 
тази, която ни дава силата 
да продължим напред и са-
мочувствието, с което да 
бъдем над всички останали 
състави. 

Изключително съм 
щастлива, че Ивалина и 
Натали са и част от пъзела на 
ЕГ „Б. Брехт“!

Соня Караджова, 9.б клас

Музиката се стреми да пре-
даде сложността и несъвърше-
ната красота на заобикалящия 
ни свят, като го пречупи през 
шарената призма на своето 
многообразие. Всеки е сво-
боден да я възприема, както 
желае – като съпровод за 
красив танц, израз на личната 
си индивидуалност или пък на-
чин да докаже, че съществува. 
Завладяващата магия на това 
изкуство пленява сърцата на 
хиляди млади таланти, за които 
именно музиката се е превър-
нала в начин на себеизразява-
не. По-откровен и истински от 
всяка мъдрост и философия.

Тя е омагьосала и ученици-
те от Eзиковата с вълшебните 
си отвари. Някои от тях раз-
виват своите дарби сами, а 
други решават да се включат 

към училищния хор на гимна-
зията ни, чийто ръководител 
е лъчезарната госпожа Ани 
Сарафска. Участниците в хора 
получават възможността да 
усъвършенстват своите певчес-
ки заложби и да изпитат тръп-
ката от живото изпълнение на 
сцена. От личен опит мога да 
ви кажа, че емоцията, която 
човек изпитва, когато запее, а 
лириката и мелодията стават 

част от самата му същност, е 
неповторима.

Когато стоиш там, изпра-
вен и с хиляди притеснения, 
на моста между реалността 
и фантазията (на средата на 
заветната сцена), чак тогава 
осъзнаваш, че именно чрез 
музиката виждаш живота си в 
различни тонове и цветове. 

Натали Калпакова и 
Диляна Желязкова, 9.в клас

Доброволчеството е мисия, която всеки 
един млад човек трябва да следва. Целта на 
доброволчеството е да се формира мотивационна 
система за реализация и гражданска активност, 

изграждане на позитивен начин на мислене, раз-
виване на човеколюбието – добродетел, вложена 
в човешката душа още при нейното сътворение, 
възпитаване на инициативни и творчески лич-
ности, самостоятелни в действията и мислите 
си и благородни в постъпките и намеренията си. 
Участниците в клуба имаха възможност да вник-
нат в смисъла на доброволчеството и да осъзнаят 
колко важно е да имаш кауза да помагаш на дру-
гите, като по този начин изграждаш себе си като 
по-добра и стойностна личност, която не просто 
преминава по пътя на живота, но и оставя след 
себе си значими следи.

През настоящата учебна 2014/2015 г. имам 
удоволствието да работя с младите доброволци 
Димитър Аврамов, Десислава Рабаджийска, 
Христина Янкова, Елена Угринова, Екатерина 
Керелова, Елена Климентова, Лилия Минова, 
Владимира Божилова, Аглая Ал Хасан.
г-жа Диана Джукелова, ръководител на клуба 

Учебният час по литература –
към живота отворена врата

НА ГОСТИ НИ БЕШЕ АВСТРИЙСКО-
БЪЛГАРСКИЯТ ПИСАТЕЛ ДИМИТЪР ДИНЕВ

КЛУБ „ДОБРОВОЛЕЦ“

НИЕ КАТО ЧАСТ ОТ МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ
ФОЛКЛОР

Музиката – мостът между
реалността и фантазията

Продължение от стр. 2
В обединението по мате-

матика и информатика работят 
колегите: И. Белева, К. Монова 
(II ПКС), К. Георгиев, Ф. Ули-
верова (II ПКС), К. Дамянова, 
В.Петрова (II ПКС), Н. Радичева, 
В. Владов (II ПКС), Н. Кръстева, 
Д. Джукелова, П. Михайлова. На 
22-24 март 2013 г. в Гимназията 
за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ 
гр. Ловеч се проведе традицион-
ното национално състезание по 
математика между Езиковите 
гимназии в България. Състеза-
нието се провежда  редовно  от  
1989 година. Тази година в него 
взеха участие 162 ученици от 
15 училища. След  дългогодиш-
но прекъсване се включихме  с 
отбор от 12 участници от 9, 10 
и 11 класове. Под вещото ръко-
водство и помощ на учителите 
И. Белева и Н. Радичева бяха 
постигнати много добри резул-
тати. Най-добре представилите 
се участници са Д. Цонков, С. 
Бенев  и Г. Кратунчева. През 
април 2014 г. СОУ „Васил Лев-
ски“ – гр. Троян беше домакин 
на национално състезание 
по математика за ученици от 
профилирани гимназии и пара-
лелки с чуждоезиков профил.   
Отлично се представиха Г. Янев  
и  Г. Кратунчева.

През учебната 2011-12 
при нас отвори врати модерен 

корпус по природни науки, реа-
лизиран като съвместен проект 
с фондация „Америка за Бълга-
рия“. Корпусът е предназначен 
да помогне на учениците от 
9-12 клас да усъвършенстват 
знанията си по физика, химия, 
биология в нова и модерна сре-
да. В обединението по биология 
и здравно образование работят 
колегите: А. Пашова, Г. Денчев, 
Н. Моллова (II ПКС), която из-
ползва в обучението платфор-
мата MOODLE. В своите облас-
ти показаха завидни резултати 
и учениците, свързали интере-
сите си с природо-математичес-
ките науки: Р. Митев и Е. Валин-
кова се класираха съответно на 
II и III място на областния кръг 
на състезанието „Европейско 
кенгуру“. В обединението по 
физика и астрономия работят 
колегите: Д. Тотев, С. Асенова. 
С. Николов, С. Ангелова, Ц. То-
доров с р-л Д. Тотев, участваха 
в националното състезание 
за основни компетентности на 
немски език и природни науки 
в Трявна. В обединението по 
химия и опазване на околната 
среда работят колегите: В. 
Кузева, Е. Благоева. Учениците 
се отличиха на конкурса за есе 
„Химията в света около нас“, 
организиран от ХТИ-София. Л. 
Лазаров спечели национална 
награда, а И. Варсанова се кла-

сира втора, г-жа Васка Кузева 
получи сертификат за отлична 
работа и способност да моти-
вира учениците си в избора на 
химията.

В обединението по история 
и цивилизация работят колеги-
те: М. Панчова, М. Цикалова, С. 
Николова. Тази учебна година 
К. Алексова и С. Налбантова, 
ръководени от г-жа М. Цико-
лова, участваха във Втората 
национална ученическа конфе-
ренция. Оборът ни се представи 
с филма „Сараево 1914“, за кое-
то получи специалната награда 
за най-иновативно представяне 
на историческо събитие. В 
обединението по география и 
икономика работят колегите: 
И. Додникова, А. Дойков и Д. 
Младенова. В обединението по 
философия работят колегите: К. 
Пампов, А. Делийска, Г. Краева. 
За музикалното образование 
на учениците дава професи-
оналния си принос г-жа А. 
Сарафска, а вълнуващия свят 
на изобразителното изкуство 
разкрива пред възпитаниците 
си г-жа Д. Перничева. За физи-
ческото възпитание и спортни-
те победи отговарят колегите: 
Д.Драганов, З. Терзиева, М. 
Дойчев, С. Ненчев, М. Ночева, 
М. Николова.

Честит празник!
Бойка Лумбева

НИЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ МИНАЛОТО И ТВОРИМ НАСТОЯЩЕТО
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ЛИЦА ОТ БЛИЗО

Животът е една 
велика школовка

Здравейте, приятели!
Имам привилегията да ви 

представя един изключително 
талантлив наш съученик, зна-
менит 12-ник на випуск 2015. 
Участник е в група по немски 
език за изявени ученици, чийто 
ръководител е г-жа Величка 
Стоянова. Тя споделя за него, 
че е един от най-добрите в 
гимназията. „Той е човек с 
репродуктивна памет и ана-
литично мислене. Има голям 
потенциал като състезател 
и затова постига отлични 
резултати както в училище, 
така и винаги е в групата на 
най-първите на национална 
олимпиада по немски език и 
на националните състезания 
на Клет“ – казва още г-жа Сто-
янова. Вече се досещате, че 
става дума за Стоян Бенев от 
12.а клас.  Когато се запознах 
с него, той веднага заговори 
за израстването си като лич-
ност благодарение на Голямото 
училище.

„За мен животът е една 
велика школовка, едно поли-
фонично, многостранно учи-
лище. А гимназията е опор-
ното стъпалце, което води 
към истинския живот. В тази 

връзка аз се чувствам като 
човек, намерил истинния път 
за и към себе си.“ – споделя 
младият пътешественик.

Всички, които го познават, 
са убедени в интелектуалните 
му способности, но аз ще ви 
го представя като художник на 
вдъхновена картина.

Той много красиво и съсре-
доточено започна да рисува 
своя успешен шедьовър, чиято 
основа се състоеше единстве-
но от отговорността му към 
човешкия фактор. Разбра се, 
блеснаха и ослепителните лъчи 
на яркото слънце от постиже-
ния и награди по българска 
идентичност (литература), 
германска упоритост (немски 
език) и точна житейска логика 
(математика).

Стоян скоро ще приключи 
с изпита училище и то съвсем 
отлично, но започва Голямото 
пътуване по стръмнината на 
живота. Затова притеснено го 
попитах какво ще прави оттук 
нататък, как ще се самопос-
тига, когато вече пред него се 
издига величието на планина-
та. Съветвам ви да запомните 
отговора му:

„Тук ключова роля за-
ема стоицизмът в името ми. 
Формулата се състои от три 
наглед простички думи: рабо-
та, време и вяра. Работата 
за мен е действие на само-
усъвършенстване и трябва 
да бъде водена от градивен 
стремеж, който да не гасне. 
Времето, разбира се, изисква 
своето, а вярата е дълбокото 
вътрешно убеждение, че за-
почнатото ще намери своя 
най-добър край. Представете 
си ситуацията, че искате 
да прекосите с лодка бърза 
и пълноводна река. Освен че 
трябва да сте внимателни, 

необходимо е и винаги да се 
целите към по-високо място, 
за да не ви отнесе течение-
то. По същия начин аз винаги 
поставям една идея по-високи 
изисквания към себе си, към 
изпълнението на задължени-
ята си.“

Това, приятели, са все 
думи на един благоразумен и 
обичащ призванието си бъдещ 
лекар, добър Човек. Защото 
„въпреки несъвършенствата 
на днешната медицина, която 
за съжаление граничи с тър-
говия, подхранване на касти и 
лично облагодетелстване, тя 
е една от науките, насочени 
директно към самия човек. 
Затова именно аз избирам 
този път“.

А накрая ето и неговото 
лично пожелание към всички 
нас:

„Обърнете поглед към 
себе си, към вътрешния си 
живот, защото действи-
телността е далеч повече 
от външните си проявления 
и форми, дори има илюзорен 
характер. Намерете призва-
нието си, талантите си и ги 
шлифовайте, за да блеснете 
с тях пред света. Разгра-
ничавайте стойностното, 
непреходното от временно-
то. Станете свободни и не 
робувайте на нищо и никого. 
И най-вече: сложете Любовта 
за основа на живота си. Да, 
главната буква не е грешка. 
Тази Любов е свещена. Това 
е Любовта към цялото, към 
всяко живо същество, носещо 
Дух и Душа. Обичайте себе 
си, хората, небето, живота, 
Твореца. Защото именно тук 
е ключът към Живота!“

P.S.: Благодаря, Стояне! И 
на добър път с попътен вятър!

Спаска Иванова, 11.в клас

От малък Асен Гаджанов 
е знаел, че ще учи в Англия, 
това според самия него дава 
обяснение на разнообразните 
му постиженията по английски. 
Има първи и втори сертификат 
(FCE; CAE), IELTS с ниво Profi-
ciency. Също няколко години е 
на челни места на олимпиадите 
по английски и два пъти се 
класира на национален кръг 
на състезанието на Cambridge. 
Получава отлична оценка на 
национално състезание по кре-
ативно писане. Наскоро е из-
бран за Best Speaker на дебати 
в Американския колеж в София. 
Още един успех е, че за 3-та 
поредна година бива одобрен 
за стипендия от Американска 
фондация за България. Мотиви-
рат го точно определената цел 
и постепенното Ӝ достигане. 
След всяко участие той събира 
опит и се приобщава към при-
теснението, с времето неприят-

ното чувство се разнася малко 
по малко, сега го няма. Нямам 
предвид, че Асен е непокист, 
просто провалът не го плаши.

При толкова успехи човек 
би си помислил, че социални-
ят живот не върви. Напротив: 
„Нощта преди състезанието 
по дебати бях на парти с при-
ятели и спах само три часа, 
а след това дебатирах цял 
ден.“ Знанията му са утвърде-
нии! Спортовете като футбол и 
волейбол са неговите любими 
хобита, напоследък шофиране-
то с любимите хора също.

Кристиан Игнатиев и Цвети 
Иванова казват, че упоритостта 
е едно от силните му качества, 
до нея се нареждат остроу-
мието, чувството за хумор, 
реализмът и добрият вкус за 
момичета.

А неговите приоритети са 
ясни: „Вече различавам кои 
неща са наистина важни: 

Дали е по-важно да помогнеш 
на близък, или да напишеш до-
машното, дали е по-важно да 
излезеш петък вечер за едно 
малко, или да се постараеш да 
научиш за пробната матура?“ 
Бъдещите му планове включ-
ват едно лято като за последно. 
След това смята да учи специ-
алността Право в Англия.

Кръстина Стефанова, 9.б клас

Неуморният дух и амбиции 
нареждат 12-класничката Диа-
на Гаджева сред най-добрите 
завършващи тази година. Успе-
хите й са в областта на френ-
ския език.  Гордо споделя, че 
този език е нейната слабост и 
с удоволствие се занимава с из-
учаването му. Има сертификат 

DELF B1, който получава мина-
лата година, и няколко участия 
в олимпиади по френски език, 
в които стига до втори кръг. 
Заниманията й не свършват 
тук: Диана казва, че откакто е в 
гимназията, участва във всички 
франкофонии: „Много ми е за-
бавно и приятно!“. 

Мечтата на Диана е да учи 
медицина в Америка. Опре-
деля себе си като амбициозна 
личност и се надява с труд  
да постигне целите си. „Също 
така съм романтична и много 
държа на моето семейство и 
приятели.“ Преподавателят по 
френски на Диана – г-жа Яки-
мова я определя като целеус-
тремена: „Не определям Диана 
като послушна ученичка, тя 
е личност, която работи уси-
лено и успява въпреки премеж-
дията. Нейното присъствие 

е именно такова – осъзнато 
и целенасочено, водещо към 
бъдещи успехи!“

Последната година в гим-
назията е изпитание за все-
ки ученик и 12-класничката 
упорито се подготвя за пред-
стоящите изпити. Споделя, че 
обича да учи езици: френски, 
английски. „Дори имам же-
лание да науча още някой 
език, но това ще го оставя 
за по-нататък.“ В свободното 
си време тя обича да слуша 
музика, да се забавлява с 
приятели и да прекарва време 
със семейството си. Харесва 
й също да пътува. Клуб „Учи-
лищни медии“ желае на Диана 
едно незабравимо, изпълнено 
с успехи и приятни моменти 
пътуване към сбъдването на 
мечтите й! На добър път!

Цветелина Георгиева, 11.з клас

Да рисуваш по себе си
Дълго време ми се струваше невъзможно да се занимавам с 

bodypaint. Сега го приемам като хоби и мисля да си остане така. Ако 
се занимавам професионално, би загубило смисъла си. Аз лично 
имам собствена история за всяка рисунка, нo нe я споделям, пред-
почитам да слушам другите. Затова ходех с рисунките по лицето си 
в училище. Харесва ми, че хората ги виждат, че ги свързват с лично 
преживяване, спомен. Интерпретира се по различни начини: като 
нещо забавно, нелепо, страшно, интересно, красиво. Карам хората 
да се замислят. Винаги ми се е искало да имам такова умение. Ня-
кой ден ще го развия и с писането.

Кръстина Стефанова, 9.б клас

Езикова гимназия! Леле, 
колко мъка! Колко труд се 
изискваха от нас, учениците, 
за да постигнем резултати, 
достойни за ЕГ „Б. Брехт“. Аз 
полагах усилия, стараех се да 
се справя с всичко и то по най-

добрия начин, на който съм 
способна. Аз следвах мечтите 
си, а те минаваха през елитна-
та езикова гимназия, ето защо 
и аз се „отправих“ натам.

Още от 5-ти клас, попита-
ше ли ме някой в кое училище 
смятам да продължа образова-
нието си, моментално, без да 
се замислям, отговарях „Ези-
кова“. Сега с носталгия поглеж-
дам назад и се чувствам горда. 
Виждам колко бях щастлива, 
след като прочетох простата 
думичка „класиран“ на малкия 
екран на телефона ми. Виждам 
също и детската радост в очите 
ми, когато влязох за първи път 
в новата ми класна стая.

Сега, въпреки многото 
трудности, признавам си, тук 
ми харесва. Имам прекрасни 
съученици, с които завързах 
приятелства. Учителите ми са 
истински професионалисти, 
които освен възпитатели са и 
мои приятели. И както всеки 
друг, така и аз нямах представа 
какви ще бъдат атмосферата и 
хората наистина, но вече раз-
брах. Разбрах също и че съм 
избрала най-доброто за себе 
си. Сега съм тук – в Езиковата.  
Чувствам се на мястото си, чув-
ствам се успяла, защото това 
е Езиковата, това е пътят към 
сбъднатите мечти.
Кристина Пунтева, 8.б клас

Елит ще я нарека, защото 
тук идват най-амбициозните, 

можещите, жадни за развитие 
млади хора. 

Гордост ще я нарека, защото 
тук можем да постигаме успе-

хи в различни области (наука, 
изкуство и много други) и да се 
гордеем с тях.

Младост ще я нарека, защото 
с най-хубавия  период от жи-

вота си свързваме гимназията.

Олимпиада ще я нарека, за-
щото е ежедневно състеза-

ние с креативни съотборници.

Яркост ще я нарека, защото тук 
срещаме много незабравими 

личности и изживяваме стотици 
запомнящи се преживявания.

Трудност ще я нарека, защото 
ни поставя пред множество 

препятствия, през които трябва 
да преминем в подготовката за 
истинския живот.

Врата ще я нарека, защото ни 
отвежда до много светове, а 

и до собственото Аз.

Товар ще я нарека, защото 
раницата и многото уроци 

понякога ни тежат.

Отдаденост ще я нарека, за-
щото тук всеки е посветил 

от себе си частица на своето 
бъдеще.

Ракета ще я нарека, защото те 
изстрелва високо и ти дава 

шанс за успех.

Ирония ще я нарека, защото 
не можеш без критиката 

на околните да осъзнаеш стой-
ностното.

Дом ще я нарека, защото тук 
се чувстваме като у дома си, 

уютно и комфортно.

Образование ще я нарека, за-
щото тук получаваме знания 

за света, които не сме имали.

Моята гимназия е това, което 
ще остави дълбоки и неза-

бравими следи в сърцето ми.
Цветелина Лазарова, 9.д клас 

Моето училище е едно 
необятно пътуване в нео-
бятния свят на знанието и на 
човешкото общуване. За мен 
училището е убежище в тери-
торията на духовността, чуден 
свят на сливане между реал-

ност и въображение, разгада-
ване на литературни кодове 
и математически формули, 
изключително пътуване във 
феномена „език“ и в тайните 
на науката.

В моето изживяване на 
училището се сливат всички 
културни модели – ренесан-
совото удивление пред човека 
и неговите неограничени въз-
можности, просвещенската 
идея за могъществото на 
знанието да променя света, 
романтичните бягства в други 
пространства и търсене на 
убежища извън материалния 
свят.

Тук, в тази малка вселена 
на ЕГ „Бертолт Брехт“, пулси-
рат в хармонично единство 

съдбите на личности, изпра-
вени пред дверите на духа. 
Този кръстопът на човешки 
съдби е извор за свободата на 
българския дух. И тук, в тази 
малка вселена, се осъществя-
ва утопията за духовния водач 
– доминиращия образ на 
учителя. Но в измеренията на 
безкрайното време ние сме на 
еднаква възраст – просто се 
срещаме в различни отрязъци 
от живота си. В универсалното 
време възможното размина-
ване се превръща в духовна 
среща. Защото знанието, из-
куството, науката са пресеч-
ните точки на нашата среща 
във времето, а те са вечни и 
непреходни.

Диан Генуров, 10.в клас

Езикова гимназия „Бер-
толт Брехт“ е върхът! Да, 
това не прозвуча особено 
ерудирано и в моите уши и 
със сигурност не приляга на 
11-класничка да използва 
такива клиширани фрази 
като тази, но свободата на 
словото ми дава право да си 
го кажа и така. 

Вече четвърта година 
обикалям напред-назад по 
коридорите на гимназията и 
гръм да ме удари, ако лъжа, 
нямам си и на идея кога мина 
цялото това време. Сякаш 
беше вчера, когато трябва-
ше да свиквам с хилядите 
нови лица и да не забравяме 
многото стълби, които се из-
качват поне 10 пъти дневно. 
Технически погледнато, аз 
не само усъвършенствах по-
знанията си в повече от една 

сфера, но и физическото ми 
състояние е значително по-
добро. Все хубави работи.

Мога да изпиша цели 
фермани с преживяванията 
си тук, а аз водя относително 
скучен живот; дано това да ви 
е навяло на мисълта, че не-
зависимо дали искате или не, 
ще ви се случват разни неща. 
Понякога ще са хубави, друг 
път не чак толкова. Важното 
правило, което научих, е про-
сто да продължаваш напред. 
Да, днес е ужасно, но пък 
утре няма да е толкова зле, 
нали? Изкачвай ги тез стъл-
би с високо вирната глава.

Езиковата учи онези, ко-
ито са готови да се пробват. 
Не е нужно да си ракетен 
инженер или да не вдигаш 
глава от учебниците 24/7. Ако 
не искаш да си тръгнеш по-

глупав, отколкото си дошъл, 
положи малко усилие и VoilӚ!
Николета Гергова, 11.з клас

напълно и безвъзвратно 
отказваща да повярва, че 

скоро ще се свърши

Когато си в края на един 
етап от живота и в навечери-
ето на друг, имаш сериозен 
повод за равносметка. 12-ти 
клас е предизвикателство за 
всеки – да избере накъде и 
как ще продължи. Улисани в 
този избор и в подготовката за 

новия етап от живота, за нас 
последните дни в училище 
буквално отлитат. Дните ни в 
Езикова гимназия „Б. Брехт“ 
са преброени и усещането за 
това ни кара да се обърнем 
назад, да си спомним защо 
избрахме Езиковата. Лично 
за себе си мога да кажа: „Не 
сбърках, очакванията ми се 
оправдаха, получих отлична 
подготовка, намерих много 
истински приятели, обучени-
ето тук ще ми открие нови 
хоризонти“. 

Изминалите години ни 
срещнаха с интересни пре-
подаватели, но преди всичко 
с хора – с Човеци с голямо Ч, 
за които отношението препо-
давател-ученик не се измер-
ва с някакви числа в дневни-
ка. Невероятно е усещането, 
че преподавателят иска да 
ти даде цялото си знание и 
любовта към даден предмет. 
Не че винаги сме успявали да 

уловим това желание и да му 
откликнем! Понякога доста се 
разминавахме с учителите, но 
и това е част от урока, който 
трябваше да научим тук.

Най-голямото признание 
за едно училище не са само 
успехите на неговите уче-
ници, а тяхното разбиране, 
че са част от училището. 
Най-голямото признание е 
определението за училището 
да е притежателното местои-
мение „мой“ – моето училище. 
За нас, 12-класниците, това е 
нашето училище – учили-
щето, където сме получили 
образование и сме израсли 
като хора. Всеки от нас ще 
продължи в своята посока, но 
това, което сега ни събира- 
Езикова гимназия „Б. Брехт“ 
– ще остане притегателен 
център завинаги. Ще бъдем 
заедно, защото сме били в 
Езиковата!

Симона Бузник, 12.а клас

НАШАТА ГИМНАЗИЯ
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Всичко започна с въпроса „А т‘ва Бертолт 
с „т“ или с „д“ се пише?“ Неусетно изминават 
5 години и се намираме събрани в кръг да об-
съждаме спомените, които ще бъдат отпечатани 
върху вестникарска хартия и скътани до албума 
на випуск 2015 в горния рафт на високия дървен 
шкаф в хола на мама и тате и… може би няма да 
бъдат отнесени в студентското общежитие. Спо-
мени, наситени с младост, първи трепети, чисти 
души и царски пищови. 

Връщайки се назад, с усмивка установя-
ваме, че повечето от очакванията, написани с 
покъртителна граматика в съчиненията на тема 
„Warum lerne ich am Fremdsprachengymnasium?“ 
в осми клас са само акомпанимент на огромния 
опит и преживявания, събрани през гимназиал-
ните ни години. Това е времето, в което ние за-
едно пораснахме, видяхме, чухме и разбрахме, 
в което тръгнахме по стръмния и каменлив, но 
наш, собствен път. Времето, в което станахме 
хора, а не просто човеци. 

Може би хората са прави, като казват, че 
малките неща имат най-голямо значение. Пра-
вим равносметка и съзнаваме, че именно дреб-
ните ежедневни неща направиха от нас – група 
загубени хлапета – един общ, дишащ организъм 
със сърце, биещо в гърдите на най-страхотния 
класен ръководител – госпожа Мария Николова. 
С разбирането си, грижовността си и премере-
ната си строгост тя успя да изгради от нас едно 
цяло и да ни превърне в личности. Отношенията 
с учителите са комплексна тема и в това се 
убедихме сами през 5-годишното съжителство 
с тях в гимназията. Гордеем се и с високи изяви 
на наши съученици, даващи ни право да се на-
речем класа с най-ярки следи. За главна мъжка 
роля номинираме Стоян Бенев, който ежегодно 
блясва с високи постижения на езикови олим-
пиади, състезания и литературни конкурси. За 
поддържаща женска роля Оскар се присъжда 
на лейди Лидия Пройкина, която стана втора на 
републиканското по лека атлетика и първа по 
брой отсъствия.

Времето, прекарано в ЕГ „Б. Брехт“, 
ни отвори много врати и ни даде много 
възможности за усъвършенстването ни 
като активни и отговорни български и 
европейски граждани. Придобитата увере-
ност смело да следваме мечтите и градим 
съдбите си ще бъде наш спътник в светло-
то ни бъдеще.

Стефани Комсийска, 12.а клас

Един задружен клас – 12.б! Разпитахме за-
вършващите ученици от класа за изминалите 
години в нашата гимназия. Получихме разно-
образни отговори, бяха ни споделени множество 
интересни спомени и общото мнение, че науче-
ното тук не се забравя. На въпроса с какво ще 
запомнят последните години, тийнейджърите 
споделиха, че имат много незабравими мигове, 
случки заедно... Но главно със съсипване на 
мебели и всякакви други лудории, присъщи за 

тяхното поколение. През първия учебен ден са 
били уплашени, стреснати, смутени, срамеж-
ливи, а само седмица по-късно – като едно за-
дружно семейство! През годините най-много са 
им тежали контролните по химия, раниците... за-
ради многото предмети. С почти всички учители 
са поддържали идеални отношения. С нескрито 
вълнение обсъждат обичта и добрите чувства с 
класната си − г-жа Кънчева. Тя искрено споделя 
тези емоции: „Те са „диви“, спонтанни, емо-
ционални, но винаги усмихнати. Готови да 
помогнат за всичко. Моите деца!“. Естестве-
но не са липсвали и проблеми! Завършващите 
разкриват, че се събират заедно по всякакви 
поводи – рождени дни, Коледа и други празни-
ци, но най-вече за рождените дни на класната 
им.  Накрая попитахме какво биха си пожелали 
учениците един на друг. „Да сме живи, здрави и 
безкрайно щастливи! Да постигнем всичките си 
цели, да сбъднем безброй мечти!“

Цветелина Георгиева,11.з, 
Мария Димитрова, 9.б клас

12.в клас – те са хората с жар в очите, ВИНА-
ГИ готови за нови знания, обичащи да изразяват 
мнението си по всички въпроси и да вярват, че са 
прави. Много красиви, умни и амбициозни. След 

10 години виждат себе си много успешни, но без 
деца. Като цяло са много сплотен клас, изпълнен 
с уют и топлота.Обичат училището, но не са се 
разбирали с всички учители. Искат годината да 
завърши бързо и мечтаят за бала.

 „В“ като ВИНАГИ: 
¬ Винаги са се организирали сами и са 

се събирали по различни поводи.
¬ Винаги заедно.
¬ Винаги весели.
¬ Винаги казващи един на друг какво 

мислят и за това не са имали конфликти 
помежду си.

Ангела Георгиевска,9.б, 
Ивет Кънчева, 9.б клас

„Един за всички и всеки за себе си“
Историята на един невероятен клас запо-

чва обичайно, както започва и тази на всички 
останали класове. Ужасени, неадекватни, 
стресирани и потни хлапета. Точно така те 
описват себе си в началото, през първия уче-
бен ден в гимназията. Тази история продъл-
жава с множеството трудности за учениците, 
като например химията и неразбирателството 
помежду им, а и да не забравяме прекалената 
взискателност на някои учители. 

Тази история ни заинтригува и поискахме 
да им зададем още въпроси – например, дали 
са се събирали заедно по разни поводи. Отго-
ворът им беше категоричен: „Не! Евентуално 
на бала, надяваме се!“ Очаквахме да чуем, че 
са били неразделен клас, но 12.г продължиха 
да ни изненадват с искреността си и отгово-
риха твърдо: „Разбира се, че не. По-скоро 
едни неразделни групички.“ Но тези нераз-
делни групички единодушно заявиха, че на 
последния учебен ден биха искали въпреки 

всичко да бъдат изпратени със саундтрака на 
„Friends“ – „I`ll be there for you“.

Тези амбициозни ученици споделиха с нас 
също и това, как виждат себе си след пет го-
дини. „Някои в Германия, НО повечето по род-
ните си места.“, казаха шеговито. Наш въпрос 
предизвика доста задълбочен размисъл сред 
тях – „Какви бяха отношенията с преподавате-
лите ви?“. Хрумнаха им да употребят епитета 
„интересни“, но това е твърде предсказуемо 
за този необикновен клас. Единодушно отго-
вориха – „интимни“. Поясниха, че са използ-
вали този епитет, защото отношенията им с 
някои преподаватели са били доста близки, 
дори приятелски, и са можели да говорят с тях 
на много различни теми, дори да им споделят. 
12.г ще запомнят изминалите години с мно-
жеството спорове с учителите и борбеното 
отстояване на личното мнение. Казаха също, 
че това са били най-емоционалните и хубави 
години от живота им до момента.

На въпроса „Какво ще си пожелаете един 
на друг?“ учениците от 12.г отговориха доста 
шеговито и необичайно: „Пожелаваме успеш-
на реализация на повечето наши съученици 
по родните им места. Късмет! Ще ви е нужен!“

За да бъде нашата среща запомняща 
се, те отправиха и едно мъдро и оригинално 
пожелание към всички нас – учениците и учи-
телите: 12.г пожелава късмет на всички, 
защото и на „Титаник“ всички са били 
здрави, умни, красиви и богати, но са 
нямали такъв!

Цветелина Лазарова, 9.д клас

Ние, журналистите, се заехме с трудната за-
дача да интервюираме учениците от 12.д клас. 
Те твърдят, че изминалите години в гимназията 
са били доста запомнящи се, наситени с шеги, 
събирания, забавления, пиене на топъл шоколад 
и мляко и разбира се – учене. Но естествено не 
може през всичките пет години учениците да се 
радват само на положителните страни на учени-
ческия живот. Споделиха ни, че е имало неща, 
които са им тежали, като например училищната 

раница и изучаването на немски език. На въпро-
са „В какви отношения бяхте с учителите?“ те 
отговориха, че ги приемат не просто като препо-
даватели, но и като духовни учители, приятели 
и родители.

Както знаете, всеки си е предначертал път, 
по който иска да върви, за да стигне до целта си. 
В тази връзка бе въпросът „Къде се виждате след 
пет години?“. Някои от 12-класниците се пошегу-
ваха, че виждат себе си в софийския мол или в 
затвора. Но нямаше как да повярваме на това и 
те побързаха да ни дадат по-достоверен отговор. 
Всички ученици от 12.д виждат себе си в 
различни университети в България и чуж-
бина, защото отлично осъзнават, че това 
е първата стъпка за осъществяването на 
мечтите им. Учениците от този неразделен 
клас обаче имат и едно желание, – да бъдат из-
пратени с песента на Katy Perry, „Firework“.

И за финал пожелават на съучениците си 
много успех, любов и щастие!

Цветелина Лазарова, 9.д, 
Александър Бакърджиев, 9.б клас

В този брой ще ви запознаем с пъс-
трия 12.е – клас, който определя себе си 
като едно семейство със страхотна майка 
– класната им, г-жа Весела Петрова! Време-
то в гимназията определят като години на 
приключение, но и на изпитание, защото 
през това време са се запознали с много и 
различни нови хора. Специално пред нашия 
вестник те разкриха, че техните дневници 
през годината са много по-различни от 

традиционните ученически. Техният дневник 
се състои от четири тетрадки с „бисерите на 
класа“, които не могат да обобщят всички-
те им приключения и изживявания. Когато 
ги попитахме дали са се променили и как 
през времето в гимназията, те отговориха 
с възклицание. Казаха, че през този период 
определено са помъдряли и са натрупали 
житейски опит. Това е период на града-
ция на живота им, в който са станали 
по-независими и по-борбени. Когато ги 
попитахме как биха определили себе си, 
те наистина отговориха като едно задружно 
семейство. Определението им беше, че са 
като двайсет и шест различни цвята. Думите 
им към бъдещите ученици на гимназията са: 
„Всеки идва с желанието да си тръгне, но 
в последствие на годините осъзнава, че не 
иска да си тръгва.“ Най-колоритен е Иван 
Шопов, който е със специфична стилистика 
на изказа. Но всеки от тях е уникален и зато-
ва ще бъде запомнен. Всеки е една буквичка 
от думичката ЕДИНСТВО, също като Е клас.

Соня Караджова, 
Натали Балабанова, 9.б клас

Отнякъде долавяме броене до числото два-
надесет и усещаме как петте години в езикова 
гимназия „Бертолт Брехт“ минаха като миг на 
уникални и запомнящи се моменти. Дванаде-

сети Ж клас сме първите, започнали началото 
на паралелката английски-френски език, и едни 
от първите класове, посрещнали новия вид на 
гимназията. Класът е съставен от хора, добри в 
различни сфери на науката. Имаме художници, 
математици, хора, усвоили английския език на 
високи нива, декларирани с едни от междуна-
родните сертификати, литератoри, опознали све-
та на душевното богатство. С класната, госпожа 
Моллова, която ни прие като единно цяло, сме 
заедно от десети клас. „СМЕЛИ ВЪВ ВСЯКО 
ЕДНО ОТНОШЕНИЕ“ – това е изречението, 
което описва нашия клас. Ще си спомняме с 
усмивка на лице за тези пет години. На добър 
час и от нас!

Аглая Ал Хасан, 12.ж клас

Времето минава бързо и ето, че настъпи 
моментът на завършването за випуск 2015. 
С вълнение и очакване се срещнахме с 12.з. 
клас, за да ни разкажат за изминалите години 
в гимназията. Че кой не си спомня яденето на 
сандвичи и закуски? Че кой не е опитвал от 
прочутите средногорки на езиковата? Още с 
влизането в стаята забелязахме, че излъчват 
някаква позитивна енергия и забавление. Е, не 
сме сгрешили. Първите една-две години е било 
трудно за тях, но лесно са свикнали и бързо са 
се научили да съчетават знание и забавление 

– „Училището за нас не е само учение, а 
както обичаме да го наричаме – Купония.“ 
Попитахме ги за най-вълнуващата им история, 
а те единодушно заявиха, че незабравимите 
моменти са безброй. Запознали са се с много 
хора, сприятелили са се дори с учителите, както 
и държат да подчертаем, че обичат директорка-
та. Споделиха ни една интересна случка – „Из-
бягахме от час, когато се запознахме с новата 
класна, и после дружно метохме двора“. 12.з 
клас определят Езиковата като демократично 
училище, което е успяло да промени виждането 
им към живота от отрицателна към положителна 
гледна точка, както и да превърне тях от деца в 
развити личности, които задружно се стремят 
„само напред и нагоре“. Своя клас те определят 
като „най-хубавия, уникален 12 клас“, а тяхната 
любима класна Петя Енкина шеговито добавя 
към описанието – „безбожници“. На учениците, 
които остават да продължат своя път към об-
разованието, пожелават много успехи, да пре-
следват мечтите си, да не бягат от часовете и да 
не бързат да завършат.

Ивалина Пенчева, 
Александър Бакърджиев, 9.б клас

Представяме ви 12.и клас – диви, непокорни, 
но интелигентни и отговорни младежи, тепърва 
започващи живота си! Ще запомнят последните 
години като „един неразделен клас“ с много пре-
красни спомени, много нови и стари, неугасващи 
приятелства. Учениците твърдят, че в началото 
на 8 клас са били същите. Малко по-уплашени, 
непознати, но все пак по-спокойни и тихи от сега. 
Най-много през годините са им тежали наказа-
нията, обажданията до родители, неизвинените 
отсъствия. Казват, че винаги са се разбирали 
добре с учителите. Все още нямат избрана пе-
сен за завършването, но времето е пред тях! На 
въпроса как се виждат след 5 години споделят, 
че най-вероятно завършили университет, пре-
успели хора с щастливи семейства! Желаят си 

взаимно много здраве, то е най-важното. Искат 
да постигнат всичко, за което някога са мечта-
ли, да се радват на живота, да гребат с пълни 
шепи от неговите удоволствия и да бъдат без-
крайно щастливи! А ето и прекрасните думи на 
техния класен ръководител г-жа Белева: „Това 
е класът с най-много отсъствия, най-мно-
го наказания, класът, в който никой от 
учителите не иска да влиза, който е пре-
минавал през най-много трудности заедно, 
но и класът, който ще остави най-голямо 
впечатление сред другите. Аз не познавам 
нито един човек от 12.и, в чиято душа да 
се крие злоба или завист, всички до един 
са искрени млади хора, изпълнени с любов, 
доброта, кураж. Това е един клас, който 
определено ще бъде запомнен.“

Тазгодишната номинация на 12.и грабна 
Иван Леонидов Кочев с титлата „Мистър Мус-
кул“. Тялото си поддържа с усилени тренировки, 
упражнения, фитнес, спазва собствен храните-
лен режим и играе футбол за удоволствие и до-
бра форма! Дали момичетата харесват подобни 
момчета?! Той смята, че по-скоро не, но и не му 
липсват почитателки. Въпреки че много хора 
казват, че за тях външният вид няма значение, 
той все пак играе роля. Според Иван красотата 
не е от особена важност, защото това, какъв си 
отвътре, определя и  външността ти.

Мария Димитрова, Мартин Сидов, 
Кристиян Стоянов, 9.б клас
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12.И
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Los suspiros son aire, y van al aire.

Las lágrimas son agua y van al mar.

Dime, mujer: cuando el amor se olvida,

¿sabes tú a dónde va?

La luna va por el agua.

¿Cómo está el cielo tranquilo?

Va segando lentamente

El temblor viejo del río

Mientras que una rana joven

La toma por espejo.

¿Qué es poesía?- dices mientras clavas

En mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía ……  ¡eres tú!

JE PENSE DONC
JE SUIS

Penser, c’ est une qualitè exclusivement humaine. 
Pourrions-nous exister sans imagination ou rêves? 
Pourrions-nous faire quelque chose sans réflechir? 
L´être humain est l´unique sur la Terre qui se rende 
compte de ses gestes et actions.

„Je pense donc je suis“. Cette pensée de Descartes 
nous fait repenser notre existence. Pourrais-je dire que 
l’homme naît deux fois. La première fois c´est la nais-
sance physique et la deuxième – quand on commence 
à réfléchir, ce qui marque la liberté spirituelle et qui 
nous différencie de tout être vivant qui soit au monde.

D’après moi, l’homme se met à réfléchir quand il 
comprend qui il est et où il est au coeur de ce monde 
infini, pourquoi il est crée et quel est le sens de sa pro-
pre vie. S’il donne plusieurs réponses aux questions qui 
le tourmentent, c’est sûr qu’il pensera à son existence 
et à la place qu´il occupe à l´univers.Tout le monde 
pense et vit à sa manière, mais le plus important est 
que l’homme comprenne sa personnalité, pour définir  
ce qu’il exige des autres.

Est-ce possible que chaque personne choisisse sa 
place dans la société et avec beaucoup de pensées et 
actions positives rende son existence constructive et 
prospère pour se sentir vivant?

Христо Стоянов, 10.и клас

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

RIMAS
XI

Какво е поезия? – казваш, когато втренчваш
в зениците ми твоите сини очи.
Какво е поезия? И ти ме питаш?
Поезия.... това си ти!

Превод от испански език:
Антония Георгиева, 10.г клас

XXXVIII
Въздишките са въздух и отиват в небето.
Сълзите са вода и отиват в морето.
Знаеш ли, момиче, когато забравиш любовта,
накъде отива тя?

Превод от испански език:
Ангел Петров Пенков, 10.г клас

FEDERICO GARCÍA LORCA

MEDIA LUNA
ПОЛУМЕСЕЦ

ДЕЗЕРТЬОР –
Борис Виан
Господин Президент,
пиша Ви писмо, което
може би ще прочетете.
Повиквателна получих
да замина на война
до сряда вечерта.
Господин Президент,
не желая аз това,
на света не съм роден
да изтребвам бедния народ. 
Не искам да Ви наскърбя,
но съм длъжен да Ви кажа,
че решението взех –
отивам си, ще дезертирам.
Откакто се родих,
видях как татко ми умира,
как братята ми емигрират
и как стенат моите деца.
Майка ми изстрада толкоз,
че от гроба се надсмива 
над бомбите
и над смъртта.
Когато бях в затвора,
отнеха ми жената
и ми изтръгнаха душата
и цялото ми свидно минало.
Утре рано заран
ще затръшна аз вратата
пред угасналите дни,
ще поема по пътищата.

Превод от френски език:
Светослава Стоянова, 
10.и клас

ОСТАНИ
Наливаш ме с отрова.
С кръв се пълнят мойте мисли.
Обичта ми в гората борова
под сянката на октомври си стои.
И все пак, аз те обичам
– тъй копнежно смел,
а може би студен
и мъничко трагичен.
Зеленее, носи ме на нежен вятър
и с ухание на теб и твойте устни
събират се небето със земята.
Заваля! Няма сушина за чувства.
На колене пред теб
със сълзи на очи
аз те моля гръмотвежно:
ОСТАНИ!

Габриела Петракова, 9.г клас

Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist, 
beim Erwachen daran zu denken, ob man nicht we-
nigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude 
machen könne.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
Stellen Sie sich mal folgende Situation vor:
…kilometerlange Schlangen am Schalter des Flug-

hafens. Der Flug wird in letzter Minute wegen schlech-
ter Wetterbedingungen verschoben. Überall verärgerte 
Geschäftsleute, Ferienreisende und Personen, die ihre 
Liebsten besuchen möchten. Alle demonstrieren ihre 
Wut und ihren Frust vor dem Flughafenpersonal, das 
eigentlich keine Schuld daran hat.

Als ich die Möglichkeit habe mit einer Dame am 
Schalter zu sprechen, lächle ich sie an und versuche 
sie zu trösten: „Ich schätze Ihre Bemühungen!“ So eine 
Reaktion hätte sie auf keinen Fall erwartet. Sie erklärt 
mir kurz und verständlich, weshalb ein Abflug zurzeit 
nicht möglich ist. Ich bedanke mich und begebe mich 
zurück in den Warteraum.

Als ich mich nochmal zu ihr umdrehe, steht bereits 
den nächsten Fluggast bei ihr und beschwert sich hef-
tig. Ich erkenne, dass das Gesicht der Dame diesmal 
wesentlich heller und gelassener ist. Sie setzt durch 
meine Unterstützung ihre Arbeit mit neuen Kräften fort 

und erklärt dem wütenden Gast ruhig die Situation. Es 
ist keine Spur mehr von der entnervten gestressten 
Angestellten zu sehen.

Diese Situation beschreibt der weltberühmte Autor 
und Psychologe John Kehoe. Diese Zeilen brachten 
mich auf den Gedanken, dass kleine Gesten, wie ein 
Lächeln oder ein positives Verhalten gegenüber ande-
ren Menschen oft eine  große Wirkung haben können. 
Wir alle sind meist so egoistisch und verschlossen, so 
vertieft in unseren Alltag und mit unseren persönlichen 
Problemen beschäftigt, dass wir schnell die kleinen 
Momente der Freude verpassen. Diese Momente, die 
uns als Halt dienen und die Schönheit und Güte mit 
sich bringen. Wir sind alle Menschen und brauchen 
stets etwas Liebe und Wärme.

Es gibt unzählige Möglichkeiten jemandem eine 
Freude zu bereiten, damit auch wir uns vollwertig 
und befriedigt fühlen: sich für jemanden einzusetzen, 
der ungerecht behandelt wurde; zu Weihnachten für 
Unbekannte und Bedürftige zu spenden; jemandem 
Glauben und Hoffnung zu vermitteln…

Für die gutmütigen und warmherzigen Menschen 
ist das fremde Glück sogar wichtiger als das eigene.

Und wann fängst du an, dich positiv zu verhalten 
und andere mit neuer Energie und Kraft anzustecken?

Стоян Бенев, 12.а клас

Ein Vogel
Птица
Намéри си птичка
във топлото легло,
почти изгоряла
със своите привидно отличителни черти,
една такава свободна,
но също така – безразлична.
Хей, Милър!
Горите си остават вечно тлеещи.
Превод от немски език:
Цветелина Кюлюмова, 11.г клас

КУБЛА ХАН
Сътворил отдавна Кубла Хан
в Ксанаду красив дворец.
Дворецът бил до небосвода,
пълен с почва плодородна,
а кули като от легенда
били одеждата неземна.
Но наблизо пропаст жарка
зееше зад хълма раззелен,
там злочеста обич блика,
стон се носи умилен –
жена отправя свойта ласка
към любовника изгубен.
Смут отдолу се задава,
диханията зачестяват,
Насред хаоса настъпил,
между танца на парчета
океанът в мрак увил
с прегръдката на любовта
Алф – свещената река.
Девет планини в десета,
в земи на хора непознайни,
през понори и дерета
и гори на много тайни,
тя, на себе си заклета,
пое по пътища безкрайни
от любов към него, клета,
потъна във води омайни.
Превод от английски език:
Тодор Чергаров, 11.д клас

БЯГСТВОТО
Понякога искаш просто да се махнеш,
имаш чувството, че си герой в някой филм.
Просто с ръка да махнеш
и да се озовеш на някакъв безлюден хълм.

Искаш просто да почувстваш свобода.
Да отидеш някъде, където никой тебе не познава.
Да не се налага да показваш фалшива доброта
на човека, който съди, без да опознава.

Имаш нужда да извикаш с цяло гърло,
да си свободен да правиш всичко на воля.
Да кажеш, да изкрещиш на всички твърдо,
че не би направил нищо по неволя.

Цветелина Лазарова, 9.д клас

YOUR AVERAGE
TEENAGE GIRL
I’m a teen bombshell and I’m doing well
My mother says I’m going straight to hell
Just turned fifteen and I’m running free
Don’t try to stop me I’m a rebel queen
Getting straight? It’s now too late
The vexation is a regular thing,
I hate the ones who love to hate
because they’re just like me

Sleep all day, party all night,
never grow old, never die
They wonder if I’m mental
‘cause I’m frowning all the time

I’m only smiling in the dark
You know my favorite color’s black
I feel well when all is going bad
I’m only pleased when I am sad
Brew and blow and acting smart
Stay away I’ll break your heart
You’ll get the message by the time I’m through
I can repeat it if you need me to:
I feel good when I am all alone
I only listen to the sad sad songs
It’s probably ‘cause I’m a Capricorn
I don’t like trouble, but the trouble likes me
I better stop here though, I expect adversity.

Създаде на английски език 
Кети Караманова, 9.е клас

� ДОКОСВАНЕ ДО КРАСОТАТА     �

Над водата се стеле Луната.
Как е възможен този мир?
Ще бъде косена бавно
тревата, край която се вие реката.
Докато малко жабче
улавя я във огледалце.

Превод от испански език:
Габриела Петракова, 9.г клас

Рисунка: 
Риза Асанов, 8.е клас
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