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15 септември е паметен ден, символ 
на новото начало. Всеки желае тайнич-
ко да му се случи нещо специално – да 
постигне грандиозен успех, да срещне 
нови приятели, да открие любовта или 
просто да се забавлява, колкото може 
повече. Това, което не липсваше както 
всяка година, беше суматохата, която 
цареше в двора на Езиковата гимназия 
„Бертолт Брехт“. „Зайчетата“, леко при-
теснени и уплашени, търсеха с поглед 
упование в радостните лица на родите-
ли и учители. През това време повече-
то ученици търсеха своите съученици и 
приятели, за да споделят с тях своите 
преживявания от ваканцията. 

По традиция тържеството по слу-
чай новата учебна година започна с 
внасянето на училищното знаме. В 
този ритуал се крие не само уваже-
нието, което знаменосците изграждат 
спрямо себе си от околните, но кара и 
всеки от присъстващите да се чувства 
горд да бъде част от събитието. Праз-
ненството продължи с пожеланията на 
директорката Велка Недялкова, която 
накара учениците да се чувстват ра-

достни от факта, че 
именно тук са избра-
ли да се обучават. 
Изненадващата част 
от откриването тази 
година беше поява-
та на Ангел Келчев, 
изпълнителен дирек-
тор на Pathways. Той 
посети събитието, за 
да раздаде сертифи-
катите на учениците, успешно положи-
ли изпита за първи и втори сертификат 
на Кеймбридж. След това Мария На-
нова от 11.г клас поздрави присъства-
щите с невероятно въздействащата 
песен на Адел – Rolling in the Deep. 
Прелестният талант на това момиче не 
спира да изненадва и да оставя публи-
ката възхитена от божествения й глас. 
Последвалото танцово изпълнение на 
Ангел Караджов от 8.а клас и неговата 
партньорка Мона Виделова, която е 
едва 7 клас, беше изпълнено с класа и 
красота. Непрестанно се появяват нови 
таланти на сцената на гимназията, ко-
ето показва, че учениците са не само 

умни, но 
и изклю-
ч и т е л н о 
даровити. 
П р и с ъ -
с т в и е т о 
и речта 
на кмета 
Тодор По-
пов не за 
първи път 
показаха 
неговото 
у ч т и в о 
о т н о ш е -
ние към 
н а ш а т а 
гимназия. 
И м е н н о 
той беше 
ч о в е к ът , 

удостоен с честта да пререже лентата 
на прага на сградата и официално да 
открие изцяло обновеното училище.

Най-интересната част от тържест-
вото си остана въвеждането на осмок-
ласниците от дванадесетокласниците. 
Всеки от 12-класниците, както и 11.а 
клас, хванаха за ръчичка по едно „зай-
че“ и го поведоха към класната стая. 
По стар български обичай на вратата 
бяха посрещнати с пита, сол и мед. 
Сравнително нищожни бяха „преваля-
ванията“ от моркови тази година, може 
би поради въведените още миналата 
година забрани. Това, разбира се, не 
спря малцината мераклии, които най-
вероятно си спомнят своето собствено 
въвеждане. 

Преди въвеждането на всяка нова 
паралелка малките гимназисти бяха 
поздравявани на съответния език. 
Никол Николова от 11.в клас поздрави 
8.а, 8.б, 8.в и 8.г класове със силния си 
немски: Wisst ihr, im Deutschen sowie 
im Englischen gibt es jeweils zwei Wörter 
für das bulgarische „заек“. Im Deutschen 
sind das die Wörter Hase und Kaninch-
en. Da ihr dieses Jahr die Ehre habt, die 
Rolle der „зайци“ zu übernehmen, habe 
ich mich noch gefragt, ob wir euch auf 
Deutsch nun Häschen oder Kaninchen 
nennen sollten. Es stellt sich heraus, 
dass sich die beiden Tiere in einigen Pu-
nkten nicht sehr ähnlich sind. Hasen sind 
z.B. Einzelgänger, während Kaninchen in 
Familiengruppen leben.

Продължение на стр. 5
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Да пътуваш по света, е неописуемо 
щастие – всяка секунда, всяко прежи-
вяване, всеки нов човек, който срещ-
неш, е богатство в житейския ти опит. 
При нас – учениците – е изострено лю-
бопитството и много от нас с желание 
приемат всяка възможност за пътуване 
в чужбина. А през изминалата година 
най-добрата идея, която ни се пред-
стави, бе от г-жа Хаджийска за езиков 
лагер в сърцето на австрийските Алпи 
– курорта Семеринг.

Да, много ученици биха казали, че 
след цяла година пот и мор зад стените 
на гимназията не биха искали да пре-
карат 10 дни от дългоочакваната лятна 
ваканция отново в учене. Но тук те биха 
сгрешили. 

Езиковият лагер далеч не предос-
тави типичната училищна атмосфера. 
Курсовете на съответния език – немски 
или английски – минаваха в забавни 
игри, а всичката нова информация, 
която приемахме, бе лека и приятна за 
усвояване. Езиковите занимания се съ-
стояха в групи, където освен ученици от 
ЕГ „Б. Брехт“ имаше и наши връстници 
от София и Бургас, с които пътувахме 
заедно, както и ученици от Словакия и 
Полша. Несъмнено, бе изключително 
полезно да използваме чуждия език 
в ежедневни ситуации, което ни даде и 
увереност в собствените знания. 

Но учението бе само малка част от 
преживяването Семеринг. Алпийският 
курорт бе като чаровните места, описа-
ни в приказките – великолепните зеле-
ни поляни, свежия въздух, гигантските 

Алпийски върхове носеха чувство на 
спокойствие и позитивно настроение. 
Всеки ден от програмата ни бе анга-
жиран с различни мини-екскурзии из 
близките австрийски градове. Малките 
алпийски градчета, които посетихме 
– Мюрцушлаг с интересния музей на 
железниците, Капфенберг с любопит-
ния средновековен замък и Глогниц с 
любимата част от екскурзията – по-
сещението на фабриката за шоколади 
Линд, където цялата група се почувства 
като в рая, ни дадоха една различна 
представа за австрийския живот. Кар-
тинката допълниха разходките из елит-
ната и изтънчена столица на Австрия 

– Виена и втория по големина град в 
държавата – Грац. Ходейки по улиците 
на Виена, осъзнаваш, че освен усъвър-
шенстването на езика, тази екскурзия 
може да ти предостави и много житей-

ски наблюдения – защото, когато учиш 
един чужд език, ти не бива да се инте-
ресуваш само от граматиката и думите 
му, а и от културата на говорещите го 
нации.  Не само музеите и паметниците 

впечатляват в старата столица, 
а и самите хора – техния начин 
на живот. Виенчани са изис-
кани – техните кафенета са 
очарователни, поднасянето на 
кафето е като по етикет, а слад-
кишите им са неповторими. Но 
най-запомнящият се ден е този, 
прекаран в двореца Шьонбрун. 
Красотата на мястото може да 
бъде само възприета чрез очи-
те и сърцето, не чрез описания. 
Залите са по-
вече от луксоз-
ни, градините 
– повече от пре-
красни и ето, че 
пак откриваш 

елегантността на виен-
ския начин на живот, 
по-ясно изразена при 
благородниците. Раз-
бира се, посещението 
на увеселителния парк 
Пратер бе също толкова 
вълнуващо и като че ли 
по-интересно за нашата 
ученическа група. Не-
повторима бе и вечерта 
на същия ден след Пратера, когато ни 
„уплашиха“, че яденето в ресторанта 
се е свършило, защото се прибираме 
много късно. „Решение“ на проблема се 
намери, като ни успокоиха, че ще по-

молят за някакви сандвичи от кухнята, 
пък ние да хапнем отзад на поляните. 
Изморени и изгладнели, ние неохотно 
запъплихме към поляните, недовол-
ствайки, където ни очакваше голяма 

изненада – лагерен огън с подредени 
маси, беседка със салати и питиета и 
скара с апетитни месни деликатеси. 
Наистина си бе успокоение за всички 
ни, а вечерята бе една от най-приятни-
те и забавни изобщо.

Езиковият лагер в Семеринг бе 
едно незабравимо приключение. 
Освен че изпълнихме основната си цел 
– да практикуваме говоримо изучава-
ния от нас чужд език в езиковата гим-
назия, ние в групата се забавлявахме 
и сприятелихме изключително много. 
Посетихме нови места, запознахме се 
с нови хора и открихме приятели от 
София и Бургас, които споделят на-
шето любопитство към пътуването. Да 

благодарим за тази чудесна екскурзия 
на г-жа Хаджийска и дано ни очакват 
и за в бъдеще подобни приятни изжи-
вявания!

Виктория Стоилова, 11.д клас

ЕЗИКОВ ЛАГЕР – ИЛИ ЗАБАВА
В ПОЛИТЕ НА АВСТРИЙСКИТЕ АЛПИ
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Пътят ни към образованието извън 
България започва от гара Пазарджик 
и за сега завършва в Пловдив, където 
на 11 октомври тази година се про-
веде ежегодният форум под наслов 
„Световно образование“, който пред-
ставя университети от България, Хо-
ландия и Великобритания. Срещата 
с университетите беше организирана 
от „Интеграл“ – организация, която 
подпомага и насърчава кандидат 
– студентите да  продължат образова-
нието си в чужбина. Подобни форуми 
бяха организирани и в Бургас, Варна 
и София. Именно в столицата участ-
ващите университети бяха най-мно-
гобройни и от множество различни 
държави като САЩ, Великобритания, 
България, Испания, Холандия и Гер-
мания.

Форумът, който аз посетих в Плов-
див, ме изненада приятно. Органи-
заторите се бяха погрижили целият 
процес да протича плавно и неусетно 
бързо. Плаването ми измежду морето 
от възможности започна с регистра-
ция, в която освен личните си данни 
трябваше да посоча и интересите си. 
Имаше и опция, в която да посочиш 
определени специалности и универ-
ситетски курсове. След десетина 
минути ровене из дебрите на моите 
възможности и интереси, се озовах 
пред 3 зали, пълни с представители 
на европейските ВУЗ-ове. Получих 
няколко листа, на които подробно 
бяха изписани специалностите, кои-
то са подходящи за мен, в кой уни-
верситет се предлагат и как и къде 
да се срещна с представителите на 
дадения университет. Тъй като бях 
избрала журналистика, политика и 
международни отношения, които са 
доста разпространени специалности, 
имах дълъг списък с предложения.

Няма да се впускам в детайли 

за срещите ми с всеки един от уни-
верситетите, но общо взето мога да 
отбележа, че всички представители 
бяха добре подготвени да отговарят 
на каквито и да е въпроси, свързани с 
учебната програма във ВУЗ-а, таксите 
за обучение, общежитията и живота в 
университета. От всеки университет 
получих проспект, представящ въз-
можностите, които се предлагат за 
следващите учебни години. Предста-
вителите очакваха точни и целенасо-
чени въпроси от нас, за да могат да ни 
помогнат максимално.

Това, което забелязах, е, че пове-

чето ученици проявяваха интерес към 
университетите във Великобритания.  
По данни на организация „Интеграл“ 
тази тенденция се е запазила в по-
следните няколко години. В минало-
годишното издание на форума 80% 
от участниците са се интересували 
именно от университетите на Остро-
ва.

Мога да кажа, че съучениците 
и приятелите ми, решили да пре-
следват мечтите си извън България, 
също са избрали Великобритания. 
Събрах няколко коментара от тях по 
тази тема, като ги попитах защо са 
избрали да напуснат страната и какви 
са разликите между образованието в 
България и това в чужбина.

Милена Кадреева от 11.д клас 
сподели, че тъй като иска да се за-
нимава с музика и бизнес отношения, 
не вижда перспектива в България. Тя 
оценява високо специализацията в 
чужбина, за това иска да продължи 
образованието си в Шотландия или 
Холандия, където образованието е 
безплатно. Криси от 11.д казва: „Ис-
кам да уча в САЩ. Образованието 
в чужбина е на по-високо ниво, има 
по-голяма възможност за реализация 
и не на последно място се учат по 
– практични неща.“

Ако ви е станало интересно и съ-
жалявате, че не сте посетили форума, 
не се тревожете. Организаторите 
обещават, че ще проведат срещи 
между ученици и университети и през 
февруари по същото време, на същото 
място. 

Стилияна Янева 11.д клас 

С КРАЧКА ПО-БЛИЗО ДО
СВЕТОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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В н а -
ч а -
л о -

то на месец 
о к т о м в р и 
имах щасти-
ето да разго-
варям с г-жа 
Катя Кочева-
Димитрова, 
бивша въз-
питаничка на 
ЕГ „Бертолт 
Брехт“, коя-
то живее в 
Сарбрюкен, 
Германия от 14 години заедно със сво-
ето семейство. Тя е и председател на 
дружеството „Приятели на България“, 
с чиято история ще ви запозная малко 
по-късно. 

Разговорът ни в онзи слънчев сле-
добед премина изключително бързо 
и много приятно. Госпожа Кочева-
Димитрова отговори любезно на въ-
просите ми. А позитивната й нагласа и 
искрената усмивка също допринесоха 
за приятната атмосфера.

– Здравейте, г-жо Кочева-
Димитрова! Радвам се, че имам въз-
можността да си поговоря с Вас. 
Бихте ли се представили пред чита-
телите на вестник „Обектив“.

Здравейте, казвам се Катя Кочева-
Димитрова. Завършила съм в моя 
роден град Пазарджик Езиковата гим-
назия „Бертолт Брехт“. Работя по спе-
циалността си, която е хореографска 
режисура. Живея със семейството си в 
град Сарбрюкен.

– Какво Ви подтикна да заминете 
за Германия?

Когато заминахме за Германия, 
1997 година, синът ми беше на 4 го-
дини.  България се намираше отново в 
сериозна икономическа криза. Когато 
заминахме, желанието ни беше да 
прекараме една или две години там, 
докато завърша докторската си работа. 
Но постепенно тези две години започ-
наха да се множат и вече 14 години 
живеем в чужбина. Съпругът ми, Тодор 
Димитров, не владееше немски, но 
много бързо усвои езика в Сарланския 
университет и положи съответните из-
пити. Вече от 10 години работи като 
учител в гимназиален курс и препо-
дава история на изкуството и рисуване. 
Трудно е да живееш в друга страна, без 
да знаеш езика, но с упоритост и амби-
ция всичко се постига.

– Успяхте ли лесно да се приобщи-
те към живота там? 

Да, защото двамата със съпруга ми 
сме интелигентни хора и знаем, че ко-
гато живееш в една страна, независимо 
коя е, е важно първо да научиш езика, 
за да е успешна комуникацията с хора-
та, и за да се интегрираш бързо. Освен 
това сме горди с образованието, което 
сме получили в България. Разбира се, 
всичко дължим не само на нашите пре-
подаватели, а и на лични амбиции и та-
лант. Много ми се иска, когато си идвам 
в България, да ми се хвалят хората с 
високи резултати в образованието, а не 
да има негативни оценки в това отно-
шение. Мисля, че потенциалът го има, 
просто явно се допускат доста грешки, 
които се оказват съществени.

– Как Ви приеха германците? 
Имахте ли някои познати българи, с 
които да кореспондирате на българ-
ски език?

Знам колко е трудно, когато човек 
отиде в чужбина и не познава никого. 
При мен беше някак по-лесно, защото 
сестра ми беше там и това също бе 
една от причините да остана. Имах най-
близкия човек до себе си. В областта, 
където живеем, има едно дружество, 
казва се „Приятели на България“. То 
съществува повече от 20 години и е 
създадено от немци. По времето на 
прехода, 1990 година, един женски хор 
от София гостува там и разказва за си-
туацията на криза в България. Немците 
силно се трогват и впоследствие съ-
здават дружеството, чрез което се из-
пращат хуманитарни помощи в нашата 
стана. За 20 години тази организация е 
помогнала много на родната ни страна. 
На 20-годишнината на „Приятели на 
България“ бях поканена да стана пред-
седател. Макар и да съм много ангажи-
рана, реших, че трябва да продължа 
тази традиция, затова на драго сърце 
приех. От декември 2010 година съм 
негов председател.

– Имам информация, че Вие сте съ-
здали танцов ансамбъл в Сарбрюкен. 
Как възникна идеята за създаването 
на танцовата трупа „Бояна“?

През 2004 година успях да създам 
танцова студентска група с българи. 

Впоследствие се присъединиха студен-
ти от цял свят – Колумбия, Япония, САЩ 
и други. Всички са много ентусиазира-
ни и отзивчиви. Ансамбъла създадох с 
помощта на дружеството „Приятели на 
България“. Имаме  много изяви, голяма 
част са свързани и с чужбина. Мисля, 
че представяме нашата страна на пре-
стижно  ниво. На 24-ти май всяка годи-
на, тъй като аз държа за провеждането 
на този светъл празник, правим много 

големи и хубави концерти. Всички си 
тръгват изключително впечатлени.

– Радвам се, че има хора, които 
разнасят културното ни наследство 
по други страни. Бихте ли ни разка-
зали за някои от дейностите Ви на 
председател на дружеството?

На 17.05.2011 год. в Сарбрюкен гос-
тува президентът на Германия Кристиян 
Вулф. Аз се гордея, че бях поканена 
на тази среща като председател на 
дружеството „Приятели на България“. 
На срещата бяхме няколко изявени в 
областта на културата имигранти. Това, 
което ме радва, e, че бях поканена 
като българка (споделя Г-жа Кочева с 
гордост). Действително срещата беше 
много приятна. Президентът е много 
симпатичен човек. Имахме индивидуа-
лен разговор и възможност да увеко-
вечим този момент с няколко снимки. 
Присъстваха също и  бившият прези-
дент на нашата област Петър Мюлер, 
както и много политици. Бях много 
приятно изненадана от срещата, тъй 
като си представях едно много офици-
ално мероприятие. Но тази спонтанна 
атмосфера мe изненада изключително 
приятно.

– А сега нека си припомним с Вас 
приятните мигове, прекарани в ЕГ 
„Бертолт Брехт“.

Имам прекрасни спомени (споделя 
тя и широка усмивка се загатва на ли-
цето й). Радвам се, че съм имала толко-
ва хубаво детство и юношество. Да си 
призная отидох в Езиковата Гимназия, 
защото нямахме много голям избор по 
онова време. Профилът ми беше немски 
език. Но сега съм много щастлива от 
избора си, тъй като там получих трайни 
знания и се обогатих с един западен 

език. Сега оценявам колко е важно 
човек да знае поне един западен език 
перфектно. В днешно време е изключи-
телно необходимо. С Гимназията свърз-
вам много приятни спомени. Имахме 
невероятни учители, като например 
нашата класна Йосифова по физика, 
която имаше невероятно сърце, винаги 
ни изслушваше и решаваше проблеми-
те на всички ни.

Продължение на стр. 7

„BERUF UND
BERUFUNG“
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Sofia Architecture Week e ежегоден 
международен фестивал за архитек-
тура. Той събира активни хора с идеи, 
които са ангажирани с проблемите на 
заобикалящата ги градска среда. За тях 
архитектурата не се свежда до простото 
застрояване на някоя площ. Тя предлага 
възможни реални разрешения на про-
блеми в икономически, социален и кул-
турен аспект. Тази година фестивалът се 
състоя в седмицата от 1-6 ноември, като 
предложи както на любителите, така и 
на професионалистите 15 изложби, 12 
лекции, 7 работилници, 8 дискусии, 3 
теми с посещение на специални обекти, 
2 музикални партита, 4 филмови про-

жекции и 
множество 
р а б о т н и 
с р е щ и . 
Тематично 
в с и ч к о 
това бе 
разделено 
на три 
основни блока: „Виж и научи“ (лекции, 
изложби); „Мисли и прави“ (работил-
ници, дискусии); „Срещни и поздрави“ 
(партита и вечери). Лекторите бяха 
едни от най-известните архитекти и 
фотографи – Феликс Клаус, Томас Конг, 
Рената Сенткиевич, Матиас Мюлер, 
португалското дуо Тереза Новаш и 
Жорж Карвалю, както и много други. 

Имах възможност да посетя една от 
изложбите в главната локация, където 
се намираха проекти на студенти от 
УАСГ по архитектура, тематично оза-
главени с обнадеждаващи имена като 
„Баланс“ (павилион-утопия, който да 
бъде построен на мястото на стария 
Мавзолей, върху който павилион хората 
ще могат да изразяват мислите си за 
отминалата епоха, за противоречивите 
опозиции на времето); Dream vs. Reality; 
„Силует в силуета“ – проект, напълно 
отхвърлящ нормалните понятия за гра-
ница; „Утопия“, както и множество идеи 
за освежаване и подобряване на ефек-

тивността на фасадните изолации и по-
крития. Проектите на младите курсисти 
показаха, че бъдещите архитекти умеят 
да комбинират новите технологии, из-
куството, красотата, практичността и да 
имат ясно изградена представа какво 
би трябвало да се подобри в имиджа на 
европейската ни столица и как би могло 
да се осъществи. 

Очакванията на Кристина Райчева 
от 12.е бяха да се сдобие с представа 
какво всъщност правят студентите по 
архитектура. Впечатленията на канди-
дат-студентката за УАСГ бяха повече 
от положителни. Освен че откри това, 
тя почерпи и вдъхновение, за което е 
още по-щастлива. „Подобни мероприя-
тия са не само полезни, – казва тя – но 
и изключително обогатяващи“. Младите 
хора като нея също мислят така – това 
събитие помага на младите да вникнат 
в естеството и смисъла на професията, 
както и да бъдат озарени от една не-
стихваща мотивация.

Силвия Атанасова, 12.е клас

ЗА ЕДНА
НЕСТИХВАЩА
МОТИВАЦИЯ

Продължение от стр. 1
Hasen sind Nestflüchter, Kaninchen 

sind Nesthocker. Hasen flüchten, wenn sie 
in Gefahr sind – Kaninchen ziehen es vor 
sich zu verstecken. Hasen lassen sich auch 
nicht in Gefangenschaft halten. Eine Kreuzung 
zwischen den beiden ist unmöglich, weil sie sich in ihren Chrom-
osomen unterscheiden. Okay, das Chromosomenproblem haben 
wir hier Gott sei Dank nicht und deshalb ist es nur eine Frage des 
Willens, ob und wie gut ihr euch miteinander versteht. Damit wollte 
ich jetzt sagen, dass ihr alle verschiedene Menschen seid, und egal 
welche Charakterzüge ihr besitzt – die von den Hasen oder die von 
den Kaninchen oder auch ganz andere – was euch verbindet ist 
viel bedeutender als all eure Unterschiede. Toleranz und positive 
Einstellung wären also total angesagt. Übrigens... Unsere Lehrer 
haben’s alle auf ihre eigene Art und Weise in sich. Seid schon mal 
auf die Abenteuer hier im Brecht-Gymnasium gespannt und macht 
euch auf was gefasst! Wird schon schiefgehen!

След това Виктория Стоилова от 11.д клас се обърна към 
8.д, 8.е, 8.ж и 8.з класове, пожелавайки им: Upon enrolling in high 
school you begin a 5-year-lasting journey in your life. Whether it will 
be a wild ride or a rather mundane one is entirely up to you. One 
thing’s for sure though, behind these walls you will mature, you will 
realize what your goals in life are and will acquire the knowledge 
and qualities necessary to achieve these goals. Hopefully, all of us 
will achieve great academic success throughout this year and will 
contribute to the school’s splendid reputation, but let’s make sure 
we’ll have great fun, too!

Към единствената френска паралелка 8.и клас тази година 
отправи пожеланието си Стела Петкова от 10.ж клас, което 
гласеше: Je suis contente que vous ayez choisi le francais comme 
langue primaire. En choisissant cette ecole vous vous ouvrez plein 
de portes pour l’avenir. J’aime tellement le francais que parfois j’ai 
l’impression que c’est ma langue maternelle. Pour vous convaincre 
que vous avez fait le bon choix, je vais vous dire quelques bonnes 
raisons de l’apprendre. Premierement c’est la 2e langue la plus ap-

prise apres l’anglais et la 9e la plus parlee 
dans le monde. Deuxiemement c’est la lang-
ue internationale pour la cuisine, la mode, le 
theatre, la danse et l’architecture. Troisieme-
ment si vous aimez voyager ou si vous voulez 
terminer vos etudes dans un pays etranger, le 

francais est exactement pour vous car les pays francophones sont 
reputes pour leurs universites et c’est un atout pour multiplier vos 
chances sur le marche international de l’emploi.

En plus, en sachant cette langue c’est beaucoup plus facile 
d’apprendre une autre, comme l’anglais qui a plus de 50% du voca-
bulaire francais. Puis elle est tres unique car elle ne s’apprend pas 
facilement, mais elle est agreable, car c’est une belle langue, riche et 
melodieuse qu’on appelle souvent la langue de l’amour. Le francais 
developpe aussi l’esprit critique. Finalement dans notre ecole vous 
allez non seulement etudier cette langue merveilleuse, mais aussi 
avoir plein d’amis.

Не остана незабележим фактът, че училището изглежда 
повече от добре след направената му „козметична операция“. 
Добрата новина е, че тази година, когато настане сурова зима, 
няма да се налага да се навличаме с якета и да обикаляме око-
ло парното, защото дограмата е изцяло подновена. Въпреки че 
имаше и доста скептични мнения относно проведения ремонт, 
аз лично смятам, че той донесе само положителни последствия 
– светлина и в класните стаи, и в коридорите. Новата учебна 
среда не само кара учениците да се чувстват щастливи, че учат 
в подобно училище, но е и приятна гледка за очите.

След въвеждането на зайчетата всеки ученик се отправи 
към класната си стая, където да чуе наставленията на класния 
ръководител. Когато всичко приключи, маси от хора тръгнаха 
към централните кафета и заведения, кои по двойки, кои по гру-
пички, за да опразнуват всеки, както намери за добре, началото 
на учебната година.

В крайна сметка не е ли училището едно чудесно място, на 
което да започнеш да градиш бъдещето си?

Репортер: Силвана Тонкова, 11.е клас

...ОБНОВЕНА
СГРАДА
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Tова лято бе най-хубавото в 
живота ми. Аз, най-добрата ми 
приятелка – Еви и брат ми, бях-

ме на лагер във Велико Търново. Беше 
невероятно преживяване – толкова при-
ключения, диви изживявания, емоции... 
Всичко бе като в приказка, като лятото, 
за което винаги съм мечтала...

Всичко започна, когато най-добрата 
ми приятелка ми съобщи за лагера и ми 
даде рекламна листовка. Тя дойде ти-
чайки при мен и много радостна. Каза, 
че непременно трябва да се запишем, и 
цялата трепереше от вълнение. На лис-
товката пишеше какво предлага лаге-
рът: щеше да се състои във Велико Тър-
ново, комплекс „Момина крепост“, който 
е в покрайнините на града; предлагаше 
множество забавления като плаж, кате-
рене по стена, посещение на конната 
база, посещение на исторически забе-
лежителности и т.н. предлагаше също и 
интензивни уроци по информатика, кое-
то е разбираемо, тъй като това бе лагер 
по ИТ. Всичко ни се стори като сбъдната 
мечта – това бе идеалното място, където 
можехме да се забавляваме истински и 
да си прекараме супер. Започнахме да 
мислим как да убедим родителите си да 
ни пуснат.

Бях сигурна, че искам точно това 
– да изживея щури приключения и емо-
ции, които да помня цял живот... Бях не 
на седмото, а на осмото небе 
от щастие, когато нашите ми 
позволиха да отида (заедно 
с брат ми, разбира се, нали 
близнаците не се делят). 
Нямах търпение да свърши 
училището, да дойде лятната 
ваканция и да отидем на ла-
гера. Сториха ми се седмици 
сиво ежедневие в очакване на 
ваканцията на мечтите ми!

И ето – лятото дойде! На 
7 август рано сутринта потег-
лихме за старата ни столица 
Велико Търново. Пътувахме 
с колата на родителите на 
приятелката ми. Пътят беше 
дъъъъълъг и няма как да не е, 
когато изгаряш от нетърпение 
да пристигнеш и да се запо-
знаеш с всички, да огледаш мястото и 
да създадеш нови приятелства. Но за 
сметка на чакането с приятелката ми се 
скъсвахме от смях и затова пътуването 
не беше толкова изтощаващо.

Пристигнахме 
в лагерната база, 
по-късно се съ-
брахме цялата 
група с учител-
ката на вечеря. 
Това беше вре-
мето да се запо-
знаем с всички. 
Създадох много 
нови приятелства 
и се забавлявах 
истински. После 
се събрахме в 

стаята на едно от момчетата и госпожа-
та ни даде разяснения какво ще правим 
на следващия ден и как да се подготвим. 
След това всички се прибраха по стаите 
си и сигурно са спали, за разлика от нас. 
Ние с Еви стояхме до късно и преяждах-
ме с пуканки и чипс пред телевизора.

Почти всяка вечер ходехме на 
дискотека. Танцувахме, пеехме (доста 
фалшиво понякога) лигавехме се, абе, 
беше много яко. Там пускаха най-хуба-
вите и готини парчета за това лято... А с 
лагерните игри беше много вълнуващо. 
Играехме баскетбол (аз вкарах доста 
кошове, честно казано, ама да не се 
хваля), волейбол, народна, криеница в 
тъмното. Това бе страхотно изживяване. 
Всяка вечер се събирахме нашата група 
от приятели и слушахме музика и си 
говорехме.

Имахме по 3-4 часа компютри на 
ден. Учехме за анимациите, как да 
създаваме анимационни герои и т.н. 
Колкото и да не ви се вярва, беше ин-
тересно!!! Освен това правехме нощни 
походи, които бяха малко изтощаващи, 
но много вълнуващи. Винаги ще по-
мня колко се закачахме, плашехме, 
но най-вече лудеехме! Също така се 
катерихме по стената. От момичетата 
само аз и едно момиче я изкатерихме. 
Признавам – не е много лесно, но не е 

и много трудно, най-важното е, че успях! 
Никога няма да забравя и спускането с 
въже над язовира. Имаш чувството, че 
летиш. Наистина усещането е неповто-
римо. Мекият, топъл ветрец се удряше в 

лицето ми и разрошваше косите ми. Под 
краката си виждах полюшващата се от 
вятъра вода и странно, но не се стра-
хувах, нито пък най-малко се плашех, 
напротив – имах чувството, че винаги 
е било така. Чувствах свободата в най-
пълния смисъл на думата. Ходихме и до 
конната база. Аз яздих два пъти. Яко е. 
Когато конят се поклаща, ти е трудно да 
запазиш равновесие, но аз се справих. 
Водиха ни до пещерата „Бачо Киро“. Там 
е мноого студено, повярвайте ми. Но пък 
затова екскурзоводът ни разказа толко-
ва интересни неща, че ние забравихме 
за студа и слушахме с интерес. Посетих-

ме също хълма Царевец и направихме 
множество снимки. От Царевец видяхме 
и Трапезица. Наистина е прекрасно 
чувството да си на такова велико място, 
което е останало в историята и да усе-
тиш това, което твоите прадеди са усе-

тили по време на велика битка. 
Когато отидохме и до църквата 
„Св. Четиридесет мъченици“, 
се изумихме от историята и 
устройството й.

Последната вечер си хапвах-
ме и дълго се смяхме край ла-
герния огън. Наистина е трудно 
да ви опиша всичко, защото не 
ми стигат думите да ви разкажа 
колко хубаво си изкарах там.

На следващия ден родители-
те ни дойдоха, за да ни заберат. 
Бях щастлива, че ги виждам, 
даже много, но и бях малко 
тъжна, защото се разделях с 
мястото, на което си прекарах 
толкова яко.

В заключение ще кажа,че 
винаги ще помня преживяното 
това лято. Мечтите ми се сбъд-

наха, а аз имам още много мечти за 
сбъдване. Така че, хора, не спирайте да 
вярвате, защото всичко е възможно!!!

Анелия Мечканска, 8.е клас

СКАУТСКИЯТ ЛАГЕР – СКАУТСКИЯТ ЛАГЕР – 
ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТАЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА
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Най-вероятно са малцина тези от нашето поко-
ление, които са чували името на Жан Мишел Жар. 
Французинът е по-скоро познат на нашите майки и 
бащи и след като те не се интересуват от музиката 
на нашето съвремие, защо пък ние да знаем нещо за 
тази от тяхната младост? Така де – всяко поколение 
със своята музика!  

Е, тук ни е грешката на повечето, ако наистина 
мислим така.

Бащата на електронната музика буквално омагьо-
са публиката в новооткритата зала „Арена София“ 
по време на концерта си на 
9 oктомври тази година. Още 
с влизането си той показа 
своята необикновеност – му-
зикантът избра главния вход 
и мина през цялата публика, 
поздравявайки я,  по пътя си 
към сцената. И така стартира 
едно хипнотизиращо, неопи-
суемо шоу.

Около изпълнителя бяха 
наредени няколко кийборда, 
на които той майсторски из-
пълняваше своите парчета. 
Музиката му, която, призна-
вам си, чух за първи път в залата, е някак си незем-
на, а светлинните ефекти, които я придружават, про-
сто те карат да мислиш, че присъстваш на концерт 
от друго измерение. Но не, напротив дори – Жан Ми-
шел Жар е известен с парчетата си, изпълнявани на 
електронни инструменти вече повече от 30 години! 
Което ме кара да си мисля колко напредничав е бил 
той в началото на кариерата си, щом дори сега – в 
години на технически прогрес, музиката му е толко-
ва уникална и неповторима.

Върхът на всякакво изумление от моя страна, и 
на публиката навярно, бе когато Жан Мишел Жар 

сложи предпазните ръкавици и започна да свири 
на своята прочута лазерна арфа. Това несъмнено бе 
като магия! А музиката му е толкова приятна, толко-
ва чувствена, че дори умът ти не го побира как успя-
ва да съчетае технология с красота и с емоция. 

Изненадващ бе и фактът, че България стана сви-
детел на цели два прецедента – първият бе премие-
рата на ново, неизпълнявано досега парче на музи-
канта – „Vintage“, а вторият, че с този концерт Жан 
Мишел Жар даде старт на своя кампания за отделя-
не на 1 цент от всеки закупен билет за негов концерт 

в полза на ЮНЕСКО. 
В продължение на 2 часа 

емоциите в зала „Арена Со-
фия“ позитивно бушуваха, 
публиката аплодираше от 
все сърце дребния францу-
зин Жан Мишел Жар, вирту-
оз на електронната музика. 
Изпълнителят се раздаваше 
на сцената и наистина успя 
да омагьоса своите слуша-
тели, които бяха толкова 
очаровани, че го повикаха 2 
пъти на бис. 

Концерта си Жан Мишел 
Жар завърши с думите „До скоро“, изречени на бъл-
гарски. Дано звездата посети българската столица 
отново, този път не бих се замислила дали искам 
да отида на негово шоу, а категорично ще го сторя. 
И призовавам всеки млад човек да се докосне до 
музиката на френския виртуоз – дали на концерт, 
дали в Интернет, защото това наистина е космическа 
музика, музика, която има стойност, която се отли-
чава от залялата света поп-боза, музика, която кара 
струните на сърцето да трепват и която наистина те 
омагьосва и очарова. 

Виктория Стоилова, 11.д клас

Продължение от стр. 5
Господин Спасов по биология също 

беше невероятен човек, Бог да го про-
сти. Трудно е да изброя всички имена. 
За съжаление със съучениците ми сме 
се разпръснали по света и с повечето 
от тях  не сме се виждали изобщо през 
последните години. (С тъга казва г-жа 
Кочева за съучениците си, но след това 
с благодарност се изказва за Гимназията 
по отношение реализацията на всички 
нейни връстници).

– Каква бяхте като ученичка?
Много съвестна бях. Това дължа на 

моята майка, г-жа Филка Хамалска. 
Шегуваме се, че работя толкова много, 

защото съм родена на 1-ви май – ден на 
труда. Чувствах отговорност не само към 
себе си, но и към нея, просто не исках да 
я разочаровам. Винаги съм се стремяла 
да й доставям удоволствие с високите 
си резултати. Моята сестра, Красимира 
Кочева, също беше възпитаничка в 
Езиковата гимназия, беше и отличничка, 
затова и аз самата не исках в никакъв 
случай да отстъпвам назад. Получила 
съм и медал, който се даваше на изяве-
ни ученици.

– А как успявате да се справите с 
напрегнатото ежедневие?

Чрез работата (смее се). В Германия 
животът е страшно динамичен. Това 
изисква добра  организация и точност. 
Срещата с моите възпитаници ми носи 
удовлетворение. Пожелавам на всички 
вас да изберете такaва професия за себе 
си, която да ви доставя голямо удовол-
ствие и да вършите всичко с желание. 
Немците казват „Beruf und Berufung“ 
– Професията е призвание. Работата, ко-
ято носи удовлетворение, запазва хората 
млади – това е мое лично становище.

– Благодаря Ви много за отделено-
то време и за нещата, които споде-
лихте с нас. Искам да Ви отправя една 
покана – когато се върнете следващия 
път в България, може да заповядате 
в обновената сграда на Езикова гим-
назия, за да си припомните миговете, 
прекарани в нея. С пожелания за здра-
ве, щастие, късмет Ви изпращаме 
ние, журналистите и читателите на 
вестник „Обектив“. Надяваме се, че ще 

пожънете още по-големи успехи с ан-
самбъла си в Сарбрюкен, защото това 
е всъщност Вашата страст и любов.

Да, и тази страст и любов я пре-
даваме и на нашата публика. Има хора, 
които никога не са чували българска 
музика, но с огромен интерес гледат и 
се радват на българските танци. И в един 
момент ти разбираш, че си заслужава да 
вложиш цялата си сила и енергия в това 
начинание.

Аз също ви благодаря за милите по-
желания. Желая и на екипа, и на чита-
телите на вестника много успехи. Всички 
ученици от Езикова гимназия, които са 
решили да кандидатстват в Германия, 
могат да се чувстват добре дошли както 
в ансамбъл “Бояна“, така и в дружество-
то „Приятели на България“ в Сарбрюкен 
(www.boyana.de).

Репортер: 
Милена Кадреева, 11.д клас

МУЗИКАЛНА МАГИЯ ОТ ЖАН МИШЕЛ ЖАР

„BERUF UND
BERUFUNG“
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След бързо анкетиране на обкръ-
жението си установих, че на твърде 
малко от познатите ми е известно 
понятието „електрическо колело“. 
Получих няколко озадачени погледа, 
придружени от красноречивото „А?!“. 
Разбира се, имаше ги и тези, които по-
назнайваха нещичко, но на повечето 
тая „нова джаджа“ нищо не им гово-
реше: „За първи път го чувам това“, 
„Я пак?“. Странно – електрическите 
колела въобще не са новост и човек 
би си помислил, че за сто и кусур годи-
ни малко или много биха се утвърдили 
като идея. 

Няма да крия, че и за мен темата 
беше стравнително непозната. Затова 
последвах съвета на един съученик 
и се допитах до чичо Гугъл – за под-
робности. Е, оказа се, че електричес-
ките колела са поне толкова улегнал 
материал, колкото да бъдат специално 
регламентирани в ЕС. Първите такива 
колела са патентовани в САЩ още 
в края на деветнадесети век, но за-
почват да добиват популярност едва 
през деветдесетте години на миналия 
век. През 1998 г. на пазара вече има 
49 различни модела. Днес водещ про-
изводител е Китай, а сто и двайсетте 
милиона eлектрически колела, кръсто-
сващи китайските улици, предтавляват 
почти 20% от двуколесните превозни 
средства в големите градове на стра-
ната. Освен сред дръпнатоочковците 
и-байковете намират множество по-
читатели и в САЩ, Швейцария, Индия, 
Холандия. Кое по-точно привлича ин-
тереса на купувачите? Е-колелата са 
„дар от Бога“ за производителите на 
велосипеди не само защото са доста 
скъпички, но и защото включват някои 
компоненти (батерии), които трябва 
да бъдат заменяни периодично. Елек-
трическите колела спадат към мото-
ризираните колела, но по принцип 
се разглеждат като съвсем отделен 
вид превозно средство. Основната им 
функция е да помагат на колоездача 
в карането. Има обаче една същест-

вена разлика, която ги разделя в две 
категории – на такива, при които няма 
нужда от въртене на педали, и таки-
ва, които все пак изискват някаква 
мускулна дейност. Ясно е, че втората 
категория само приличат на колела, 
защото какво е колелото без педали? 
Е-колело, което изисква въртене на 
педалите, за да се задейства моторът, 
се нарича „pedelec“. Спомага за увели-
чаване на скоростта с всяко  завърта-
не – следователно е нужно по-малко 
усилие при карането. Така, например, 
баирите се изкачват с много по-малко 
пот. „Pedelec“ работи с акумулатор и 
презареждащи се батерии. Разпо-
лага със сензори, които установяват 
точно колко да помогнат при карането. 
Някои видове имат и опция за изключ-
ване на допълнителната помощ, което 
превръща електрическото в съвсем 
нормално колело. Разбира се, вари-
ациите в дизайна на електрическите 
колела са безброй, тъй като все по-
вече производители ги предлагат. Има 
разлика във външния вид, в батериите, 
в мощността на задвижващия мотор.

Според проучвания растящият 
интерес към е-колелата съвпада със 
застаряването на населението. Улес-
няващото пътуването в градските зони 
превозно средство е предпочитано от 
хората, които искат да се придвижват 
до работното си място, без да са зави-
сими от градския транспорт и/или за-
дръстванията по пътищата. Доста хора 
смятат, че електрическите велосипеди 
ще променят мнението на обществото 
за велосипедите в градските зони. По-
вечето електрически колела са почти 
напълно екологично чисти, но трябва 
да се вземат предвид изразходваната 
електроенергия, производството на 
батерии с по-голям капацитет и тяхно-
то (евентуално) рециклиране. Дори и с 
тези сравнително малки неодстатъци, 
е-колелата са предпочитаното превоз-
но средство в градска среда. Скорош-
но проучване показва, че и-байковете 
имат почти същото въздействие върху 

околната среда 
като обикновени-
те колела. Някои 
и-байкове „вдигат“ 
до почти 50 км/ч. 
Ако човек иска да 
ги ползва като ве-
лосипеди обаче, 
тоест да ги кара 
по велоалеите и 
без необходимост 
от книжка, регис-
трация, плащане 
на данъци и за-
страховки, трябва 
да се съобразява 
със закона. В ЕС 
ограниченията са: 
0,25 kW мощност 
на мотора, 25 км/ч 
максимална ско-
рост и максимал-

но тегло – 40 кг. Разрешена е също 
така само така наречената PAS (pedal 
assistance) система на управление на 
мотора, с каквато разполагат модели-
те „pedelec“ – моторът само подпомага 
карането и се изключва при натискане 
на спирачките или при надвишаване 
на скорост 25 км/ч. По този начин се 
цели намаляването на пътните произ-
шествия с електрически колела. В Ки-
тай все още се спори къде е мястото 
на тези колела – по велоалеите или 
сред останалите превозни средства. 
От една страна, е-колелата застра-
шават пешеходците и и по-бавните 
колела заради по-високата скорост, 
която развиват. От друга страна, хора-
та с електрически велосипеди са в по-
голяма опастност от водачите на МПС 
при евентуални ПТП. С увеличаването 
на потребителите в Китай се увелича-
ват и смъртните случаи.

Но електрическите колела имат и 
доказано полезно действие за здра-
вето – препоръчват се на хората с 
кардиологични проблеми. В началото 
на някои рехабилитационни програми 
пациентите често използват нормални 
колела за своите упражнения. Е-коле-
лата са по-полезни в случая, защото 
предполагат по-малко натоварване на 
сърцето. Така се намаляват рисковете, 
пък и хората се чувстват по-сигурни.

Остава само още един малък про-
блем – заклетите колоездачи не гле-
дат с добро око на и-байковете. Много 
възприемат карането на велосипед 
като вид спорт, а не като „полезно 
превозно средство“. За заклетия коло-
ездач ползването на електрическо ко-
лело е измама, предателство. Марке-
толозите (занимаващите се с пазарни 
проучвания и анализи) разбират това 
и препоръчват електрическите колела 
да бъдат продавани в обикновени ма-
газини за търговия на дребно, вместо 
да бъдат хвърляни в трудната битка за 
продажба в специализирани само за 
велосипеди магазини.

Тази година електрическото коле-
ло заблестя и на ежегодния Пловдив-
ски панаир. Дали пък и в България не 
настъпва ерата на тия „нови джаджи“? 
Предвид типичния балкански скеп-
тицизъм – едва ли. Най-вероятно ще 
трябва да минат още немалко години, 
преди обикновеният българин да се 
прости с между 500 и 3000 банкноти (и 
то не в левове), за да се вее из улиците 
ни с тази модерна придобивка. 

И все пак – илектрик байсикъл, 
майна! Дали пък няма да е яко?

Никол Николова, 11.в клас

ИЛЕКТРИК БАЙСИКЪЛ, МАЙНА!ИЛЕКТРИК БАЙСИКЪЛ, МАЙНА!

Китайски електрически велосипеди
привлякоха вниманието на посетителите на 

Панаира в Пловдив.
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Значението на свободата на словото и на печата е в това, че те 
принадлежат на всички. Рекламата и медиите не са равнозначни 
понятия. Общото е, че достигат до хората в стремежа си да подне-
сат новостите, а разликата между тях ги обособява като напълно 
диференцирани форми на манипулация.

В днешния свят на консуматорски общества рекламният биз-
нес задвижва планетата. Няма как да мине ден, без съзнателно 
или не да се вглеждаме в реклами, чието, макар и невзрачно по-
някога излъчване постепенно се загнездва в мозъците ни. Общо 
взето, те са най-потърпевшият и същевременно най-необходимият 
орган, притежаващ силата да промени световната ситуация. Как? 
Чрез съмнение и проверка на фактите. Фактите от рекламите и 
фактите от заливащия ни 24-часов цикъл на информиране. За-
ради него всички ние ядем една и съща „храна“, но с различни 
подправки.

Крехкото съществуване на човешката раса е облекчено чрез 
пренос на информация, която дава сигурност за заобикалящия 
свят. Още в древна Гърция философите разбират, че хората по 
природа са обществени създания. Медиите  целят да излагат 
обективно и безпристрастно събития и новини така, че хората 
сами да изградят гледната си точка и да заемат своята позиция. 
Разбира се, манипулацията тук се изразява в едностранен акт на 
въздействие върху хората. Колкото и прозрачно да бъде отразено 
едно събитие, всеки човек би го възприел по различен начин и би 

се докоснал до него и изложените факти със своята лична доза на 
съмнение. Но тук се застъпват други обществени проблеми като 
абсолютната тотална криза за доверие в медиите. В средата им 
доста често се допуска възход на измислицата, представяща се за 
факт, и задължение на журналиста е да приложи своите методи за 
тяхната проверка.

«Reclamare» от латински − викам отново, повтарям. Да, те 
наистина крещят постоянно, отвсякъде, денонощно, задушават 
те, внушават ти, набиват се в съзнанието ти и го замъгляват. Без-
брой са примерите за продуктово позициониране, а фактът, че във 
всеки един момент рекламата създава нужди, е налице. От малки 
децата израстват с насадени стереотипи от рекламата − какво да 
ядат, какви тетрадки да имат, как да изглеждат те, как да изглеж-
дат приятелите им... Е, как, кажете ми тогава, със запрашени очи 
и със заглъхнали уши, ще се изкачваме по обществената стълба 
на Нирваната, за да достигнем до сърцевината на едно истинско 
съществуване? Ами, препъвайки се. Не всички реклами са насо-
чени към върлите консуматори и материалисти, както и не всички 
масмедии извъртат и канализират мисленето на народа в опреде-
лена посока, поставяйки толкова високи стени от двете страни на 
пътя, че се превръщаме в коне с капаци. И все пак. Единственото 
нещо, което ни остава, е да цвилим. Да, да цвилим. Животни сме, 
диви и непримирими. Всякакво въздействие върху егоистичния ни 
индивидуализъм се оказва пагубно, защото с толкова разнородни 
мнения едно общество не може да се сплоти.

Трудно е да се пише за рекламата и за медиите едновременно. 
Изначално възникнали със съвсем различни значения, развили се 
като многоцветни концепции у хората, но по-късно намерили свои-
те допирни точки. И точно това е застрашаващото. Точно това е не-
допустимото и парадоксалното. Не е нормално във всеки вестник, 
радио, тв предаване да се вмъкват до болка втръсващи реклами. 
Не е нормално и журналистите да бъдат подкупни. Не е нормално 
да се манипулира общественото мнение... А ние нормални ли сме, 
че го допускаме и толерираме? Измъкване няма, защото този кръ-
говрат е ориентиран перпендикулярно на моралните ни ценности 
и всеки път, когато колелото се задвижва, трябва да даваме ласки 
на нечии задни части, за да изчистим профилната характеристика 
на страната си. И ако всеки мрънка непрестанно срещу властта, 
медиите, рекламата и не прави нищо по въпроса, то това е, защото 
колкото и да мрази овчаря си, едно стадо винаги го следва, над-
явайки се той да го върне при най-тучните ливади.

Силвия Атанасова 12.е клас

Въпреки че Halloween обикновено 
се свързва с мистерии, ужас и страх, 
този интересен празник даде повод на 
учениците от 10.д клас отново да до-
кажат своята креативност. Ръководени 
и окуражавани от своя класен учител, 
Емилия Дурева, десетокласниците енту-
сиазирано превърнаха един учебен час 
в начин да се потопят в „страховитите“ 
традиции на Halloween. Класът беше 
разделен на три групи, като всяка от тях 
имаше конкретна задача. Някои бяха 

ангажирани с аранжирането на класна-
та стая по възможно най-подходящ за 
случая начин, като например с тиквени 
фенери и спираща дъха музика. Друга 
част от учениците ни запознаваха с ис-
торията на празника и начина, по който 
се чества от хората навсякъде по света.  
А всички останали имаха възможността 
да разкрият оригиналността си, като се 
маскират в различни костюми, от които 
най-голямо впечатление правеха об-
леклата на пират, палаво зайче, красива 

кукла, та дори и ужасяващ скелет. В този 
вид учениците смело посетиха дирекция-
та и поздравиха присъстващите учители, 
които от своя страна любезно споделиха 
някои от своите най-големи страхове, а 
именно фобия от паяци и други насеко-
ми, плъхове, също така и ученици, които 
редовно забравят уроците си и не учат. 
Затова, нека бъдем благосклонни към 
своите преподаватели и да си позволява-
ме да ги плашим само на Halloween!

Мария Динкова, 10.д клас

Halloween в 10. Д

Завърши конкурсът за нов журналистически екип на в. „Обектив“. 
Предлагаме ви да прочетете есето, което събра най-много гласове сред журито

Рекламата и
медиите –
информация 
или
манипулация?
(есе)


