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В този брой:В този брой:В този брой:В този брой:    
„Последен звънец”Последен звънец”Последен звънец”Последен звънец”  
Инрервю с гИнрервю с гИнрервю с гИнрервю с г    ---- жа Пенка Иванова жа Пенка Иванова жа Пенка Иванова жа Пенка Иванова    
НайНайНайНай    ---- добрия добрия добрия добриятттт избор избор избор избор    
Нашите таланти Нашите таланти Нашите таланти Нашите таланти ----    Гергана от Гергана от Гергана от Гергана от 
9 д клас9 д клас9 д клас9 д клас        
Волейболен триумфВолейболен триумфВолейболен триумфВолейболен триумф    
Есеистични размислиЕсеистични размислиЕсеистични размислиЕсеистични размисли 
Визитките на останалите 12ти класове ще бъдат публикувани в следващия брой. 
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ПОСЛЕДЕНПОСЛЕДЕНПОСЛЕДЕНПОСЛЕДЕН    ЗВЪНЕЦЗВЪНЕЦЗВЪНЕЦЗВЪНЕЦ    ----    12121212    ББББ    КЛАСКЛАСКЛАСКЛАС    
 Абитуриентите ог 12 б клас определят с три думи престоя си в ЕГ:  

 

приятелство,приятелство,приятелство,приятелство,    нирвана,нирвана,нирвана,нирвана,    любовлюбовлюбовлюбов
Най-трайни следи в сърцата им 

ще оставят незабравимите 

моменти, лудите години и 

незаменимите приятелства. Освен 

това днес те са вече няколко 

стъпки напред в развитието си 

като Човеци. Разказват, че още 

преди да станат колектив, са били 

успешни поотделно, но сега имат 

повод да се гордеят със 

задружните си постиженията и 

забежки от час. Макар че класната 

им ръководителка - г-жа Иванова 

- заминава за любимата им 

Германия, тази година те отново са 

заедно. Ще я запомнят с благия 

поглед и светлата усмивка, и с 

вечния апел за извинителни 

бележки.  

На тези хора ще им 

липсват много неща, дори 

наглед обикновени и странни, 

като строгият поглед на 
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изнервения учител, 

смутеният глас на 

изненадания ученик и 

гръмкият смях на 

немирниците в класа. Ще им 

липсва усещането за цялост и 

заедност. Ще им липсва 

последната възможност да 

бъдат деца... 

 

 

 

 
 

 

    
    
    
12 б12 б12 б12 б – Те казват, че обучението им в ЕГЕГЕГЕГ ги е 

научило да не бъдат неутрални и винаги да се 
стремят към най-доброто. Пътят и посоката, по 
които ще поеме всеки от тях занапред, сами ще 
докажат техните качества. 

 
 
 

                                              Стилияна Янева, 10 д клас 
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     � ��������” ☺:) 
След разговора ми с учениците от 12 в се чувствам развълнувана, някак 

завладяна в чаровната магия, до която имах възможност да се докосна.  
Усмихнати и приветливи, те ме посрещнаха. Леко изненадани, но отзивчиви, 
узнаха каква е моята мисия. Отне ми няколко минути да се почувствам част 
от интересния клас. Едно от нещата, които най-много ме впечатлиха в 
поведението им, беше хуморът. Като стари другари, каквито всъщност са 
те си подхвърлят забавни закачки. Забавлението определено не липсва в 

този клас. За себе си казват, че ЕзиковатаЕзиковатаЕзиковатаЕзиковата гимназия гимназия гимназия гимназия е била първото 
им желание и остава такова и до днес. Шеговито подхвърлиха, че е било 
голямо удоволствие за тях да споменават името на елитната си гимназия 
пред приятели и познати от останалите училища. Осъзнават, че изучаването 
на езика им е дало 
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голямо преимущество в живота и в бъдещите им начинания. Не съжаляват 
за своя избор въпреки трудностите, пред които са били изправени. Всички 
знаем, че изискванията тук са високи.  

Приятелския разговор, който ми позволиха да проведа с тях, наистина ми помогна 
да се докосна по-близо до техните истински същности. За вдъхновяващ учител, 
който те винаги ще помнят, посочиха госпожа Гацева. Споделиха, че тя е 
изключителна жена, която им е показала, че не е само техен учител, но може да 
бъде и приятел, дори и майка. Строга на моменти, именно тя е успяла до докосне 
сърцата и умовете им и да ги научи на много истини за живота, или както самите те 
казаха, тя ни научи на „човещина”. Като оставим настрана личните й качества, тя 
ми бе описана и като отличен преподавател. Разбрана и винаги готова да влезе в 
положението на ученика. Именно нейните интересни методи на преподаване са ги 
накарали да научат немския език и да погледнат на него като нещо повече от 
просто предмет.  

 
За мен най- интересен от всички 
въпроси беше „ Сплотихте ли се 
като клас?” Въпреки че като го 
чуха, започнаха да се смят, виждах 
нещата по малко по-различен ъгъл от 
техния. Откровено признаха, че 
девети клас е бил труден за 
отношенията им, защото тогава са се 
разделили на групички. Всички знаем 
колко лесно става разделението, но 
това не е краят на нашата история. 
Заедно преживяват много неща. 
Споделиха как всички са застанали 
зад своя съученичка, за която само ще 
кажа, че е имала трудности. Заедно й 

помогат, подкрепят я и се ражда 
единен клас, но не за дълго. Казват, че 
не могат да се наречат сплотени, но са 
успели да открият добри приятели в 
класа. Възнамеряват да продължат да 
се срещат и след завършването. 
Когато ги попитах дали имат планове 
за бъдещето, потънаха в мълчание и 
замечтани, леко изплашени, но с 
решителни погледи. Чу се само едно „ 
Разбира се” и аз вярвам, че е така. 
Какво казаха те за себе си? Цитирам „ 
Тези пет години беше супер яко”, „ 
Яко даскало”, а за класа като цяло „ 
Големи! ☺”. 

  
Какво видях аз? Аз видях един клас, който ме накара да се усмихна.  Видях едни 
попораснали хора с невинни детски сърца. Това, което мога да кажа е, че те никога 
няма да бъдат клас, защото са семейство. Въпреки различията си, разделенията, 
трудностите, смеха, забавните моменти, незабравимите случки, те знаят кога да 
подадат ръка един на друг и да си помогнат. За мен те са сплотени по един свой 
начин.  

 
 

Като пожелание за бъдещите ученици вметнаха само едно – да устояват себе си 

и принципите си. А аз им пожелавам да бъдат все така хумористични и откровени, 

убедена съм, че точно те имат силите да достигнат звездите. 

 
Репортер: Силвана Тонкова, Хе 
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� 12 клас не е просто клас, 'г' 
не е просто паралелка, а 12 'г'-
това вече е....история! 
Индивидуализъм, талант, 
емоция, колоритност... клас, 
изграден от различията или 
благодарение на тях. 26 
личности, 26 идеала, 26 
представи за света, 26 мозъка... 
Но безспорно най-скъпото за 
всеки един  

� от тях, което ще остане, са 
спомените, мечтите, драмите и 

шегите от изминалите 
гимназиални години. На добър 

път! :))) 
�  Бъдете все така 

ентусиазирани, 

душевно млади 

хора, за да ви се 

разкрие 

богатството на 

живота ! 

                                                                                             София Петрова, 10 в клас 

������ �	
�������: ��������� 
���÷��� 
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Абитуриентска речАбитуриентска речАбитуриентска речАбитуриентска реч    
    
 

        Абитуриенският бал - балът на младостта, радостта и безгрижието. Балът на 
пищните дрехи, на луксозните коли, на лудите купони. Балът, който ще ни отвори 
вратата на зрелостта и всеки ще поеме своя път. 

 
         Сякаш вчера беше денят, когато 

влязохме в гимназията, и бяхме несигурни, 
но жадни за знания и приключения. Пет 
години радостта, а понякога и 
разочарованието съпътстваха ежедневието 
ни, решавахме сложните алгоритми на 
училищния живот, потапяхме се в дълбините 
на Ренесанса и Просвeщението, потяхме се 
над сложните математически формули, 
плувахме в необятното море на чуждите 
думи. Дни на труд и "мъчение", но и на 
успехи и удовлетворение. Защото училището 
продължава да бъде източник на познания, 
сила и авторитет. Поддържайки огъня на 
просветата, то превръща всеки от нас в 
образцов гражданин, в мислеща личност. 
Поехме по пътеката на знанието, а тя ще ни 
изведе, надяваме се, на желания път, защото 
всеки от нас е взел от училището нещичко по 

пътя да ни свети – може съкровената ни цел, 
може би обичани куплети, може само 
песничка една да е взел от школската страна. 
И, разбира се, много знания.  

До известна степен училището 
е оня крайъгълен камък, който ще 
предопредели посоката, в която ще 
тръгне всеки от нас. В този смисъл 
това е нашият последен ученически 
ден, нашият празничен ден, който 
отключва желанията, надеждите и 
очакванията ни за по-добра 
реализация. Защото всичко започна от 
знанието, чрез него откриваме и 
опознаваме света около нас, чрез него 
стигаме до непознати брегове, но 
винаги изпълнени със сили, за да 
вървим по неотъпкания път на 
мъдростта. Защото доброто и 
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качестваното образование и 
изграждането на необходимата 
ценностна система у младите хора е 
оня капитал, който утвърждава всяка 
уважаваща себе си държава. Защото 
корените на "японското чудо" са 

именно в образованието. Най-добрата 
инвестиция в бъдещето е 
образованието - учениците, 
студентите, включително и ние, 
абитуриентите. 

 

За достойното си бъдеще България се нуждае от 
нашата енергия, мисъл и познания. Да ги използваме за 
добри дела! И да не чакаме да се случи чудо и да тръгнем 
по път, който да ни изведе до него. Път няма! Трябва сами 
да го прокараме със своя ум, смелост и воля за успех. 
Затова и мечтите ни трябва да бъдат смели. Да бъдем 
активни и да трупаме ценен опит по пътя на 
самоусъвършенстването и постигане на целите си.  

А ние вече имаме опита на училищните години. Опит, 
който е реален резултат от положените усилия , от 
времето, прекарано между отворените страници на 
учебниците и книгите, и в класните стаи.  

Ученическите години са белязани с 
много тържествени моменти, но този, който 
оставя следа за цял живот, несъмнено е 
завършването на гимназиална училищна 
степен и получаването на свидетелство за 
зрелост? Този момент сам по себе си е 
толкова важен, че се измерва само с най-
големите празници на ученика. Вълнуваща 
е раздялата със съучениците и приятелите, 
с учителите и знамето, съпътствало те 
толкова години. Моментът остава 
незаличим в съзнанието за цял живот.  

Колко бързо отлетяха годините! 
Колко бързо се изправихме на старт пред 
изпитанията на живота. Бързахме да 
пораснем, а сега тъгуваме, защото утре 

няма да сме заедно. Ще тръгнем в различни 
посоки, но където и да отидем, ние ще 
бъдем възпитаниците на нашето училище, 
на българското училище. Дори животът да 
ни отведе накрая на света, ще носим в 
сърцето си българското, родното.  
            - Защото сме българи.  

- Защото България е нашата страна.  
- Защото държавата ни отвоюва 
своята 13-вековна история на 
Балканите.  
- Защото българите днес удивляват 
света със своите постижения, 
знания, успехи. 
- Защото българите са носители на 
цивилизацията на Балканите.  
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- Защото в Добруджа е побит мечаът 
на Аспарух. 
- Защото звездите са най-ярки над 
Пирин.  

- Защото небето се оглежда в езерата 
на Рила. 

- Защото в Родопите ехти камбанен звън. 
- Защото Вардар, Струма, Места и Марица се срещат в Бяло море. 
- Защото България помни своите герои. 
- Защото Балканът пази спомена за Караджата. 
- Защото опълченците все още бдят на Шипка. 
- Защото нито едно българско бойно знаме не попадна в плен. 
- Защото нашият народ създаде и съхрани през вековете своята писменост и 
култура. 
- Защото България е там, където има и един българин. 
- Защото аз живея и се боря за тази България, духовна обединителка на 
българския род, пазителка на хиляди традиции и култури. 

Ренета Лазева, 12ж клас 
 
 
 
 
 
 

 
,,Важно е всичко, което правиш, да 

ти доставя удоволствие!’’ 

 
 

В този брой на вестника решихме да ви представим 

Гергана Кацарова, ученичка от 9 д клас. Гери има талант в 

пеенето и рисуването, свири на китара, танцува балет. 

Вижте как и защо тя е избрала именно тези занимания за 

себеизграждане и разтуха. 
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Гери, след като разбрах с колко много извънкласни дейности се 

занимаваш, няма как да не те попитам как успяваш да съчетаеш 

всичките си занимания и все пак да имаш свободно време. 
Всичко е въпрос на организация – да знаеш кога да се захванеш с нещо и да 

знаеш колко време ще ти отнеме то. Важно е всичко, което правиш, да ти 

доставя удоволствие и да чувстваш, че се развиваш в посоката, която сам си 

определил. А свободно време винаги има – дали малко мързелуване вкъщи 

или навън с приятели, все е някаква почивка. 
Разкажи ни повече за балета и защо избра да се занимаваш с него. 

Какви участия и успехи имаш? 
Тръгнах да се занимавам с балет преди четири години. След като започнах 

да ходя на репетициите, открих, че класическият балет е точно за мен. Има 

нещо омагьосващо в него! Учителката ми откри талант в мен да се занивам с 

балетно изкуство и от две години се явявам на фестивали из цяла България, 

последните от които в Хасково и Пловдив. От такива участия имам едно 

първо, три втори и едно трето място, бронзов и сребърен медал. Освен 

участията във фестивали имам и чести изяви в концерти в Пазарджик, 

както и участие в телевизионно шоу. 
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Изявите ти в училищния хор не са първата ти музикална стъпка. 

Ти пееш от 4 години. Какво за теб е музиката? 
Пея от четири години в Представителен детски хор „Слава Русева” в град 

Пазарджик. Освен тези участия имам и солови изпълнения в няколко 

концерта. Какво е за мен музиката ли? Целият ми живот! Всичко, с което се 

занимавам, е свързано по някакъв начин с музиката. 

Какъв е любимият ти стил музика? 
Често са ме питали какъв е любимият ми стил музика, но аз все още нямам 

конкретен отговор. Израснала съм с рок музика и сега продължавам да я 

слушам. Много обичам да слушам балади, има нещо много красиво в тях, 

не мога да кажа дали текста или самата мелодия, те просто са красиви! 

Освен, че пееш, рабрах, че свириш и на китара. Как започна това твое 

начинание? 
Още от малка имах възможност да започна. Може би това желание се 

зароди от малка у мен заради музиката, с която пораснах. Много исках да 

свиря на китара, но едва преди две години ми се отдаде да си създам още 

едно хоби. 

Гери, след като научих за всичките ти занимания, ти пожелавам 

през 2011 много успехи и постоянство. Ти какво очакваш, какво си 

пожелаваш за новата година? 
За новата година ли – много прекрасни мигове и незабравими моменти с 

приятели! 

Целият колектив на вестника също пожелава на Гери да е все така 

упорита и целеустремена. По повод упоритостта Рей Крок, известен 

америкиански предприемач, казв : “Нищо в света не може да замести 

упоритостта! Дори талантът. Няма нищо по-често срещано от 

неуспели талантливи хора. Гениалността също – непризнатият 

гений е почти пословица. Образованието също – светът е пълен с 

пропаднали образовани хора. Упоритостта и решимостта са 

всемогъщи!” . Последвайте неговия пример и  бъдете по-упорити – все  

пак усилията в сферата на академичното за сега не са убили 

никого .☺ 

Интервюто взе Стилияна Янева, 10 д клас 
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НайНайНайНай----добриятдобриятдобриятдобрият    

избор!избор!избор!избор!    
 

          Часовете по немски език могат да бъдат нещо много повече от писане на 
непознати думи и превеждане на километрични текстове. Това доказахме DSD 
групата на г-жа Гацева (10 клас), които в пълен състав участвахме в проекта 
"Beobachtungen im Supermarkt" (“Наблюдения в супермаркет”). Разделени на 
отбори, ние интервюирахме случайни клиенти на големи вериги магазини 
като Kaufland и Billa, правехме снимки и изготвяхме табла. 
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          Особено интересен беше 
репортажът на отбора в състав 
Димитър Смилянов, Георги Славчев 
и Тони Димитрова, получил 
специално разрешение от мениджъра 
на Liddl да внесе камера в сградата и 
да заснеме подробно интериора. 
"Изготвихме клипа за много кратко 
време, защото това не е първият път, 
в който правим подобно нещо" - казва 
Митко. "Дължим го на работата си в 
екип, добрата организация и 
безценната помощ на Николай 
Пишмишев от другата група по немски 
(Благодарим  
ти!)."  
Колкото до резултатите от техните 
наблюдения, Димитър е леко 
скептичен: 
"Въпреки че Lidll е немска верига, което 
беше и основният ни мотив да 
предпочетем него за проекта, 
преобладаваше гръцката стока (около 

55 - 60% от рафтовете). Тя беше 
подредена стратегически, не много 
старателно и в същото време 
объркващо. Стратегически, защото 
веднага след влизането си в магазина, 
всеки клиент минава първо през 
щандовете с намаление, разположени 
непосредствено пред входа от 
вътрешната страна на маркета, не 
много старателно, защото видяхме 
разбъркани продукти, пръснати 
навсякъде, и объркващо, защото 
етикетите с цените са залепени над 
продуктите, а не както сме свикнали - 
под тях. Това често предизвиква големи 
вълнения на касите, тъй като хората 
са си взели нещо евтино, а трябва да 
платят нещо много по-скъпо, понеже 
са гледали грешния етикет." 
"Все пак няма как да отречем, че беше 
забавно да участваме в проекта - 
намесва се и Георги. - "С удоволствие 
бихме го направили пак!".  

 

 
                                                                        Репортер Николай Генов, 10 в клас 

 
„Weiterbildungsprogramm  für 

deutschsprachige Ortslehrkräfte” и 
нашето участие 

 
 

Г-жа Пенка Иванова е завършила ЕГ „Бертолт Брехт”, след което 
филология („Български и немски език”) в ПУ. От 2003г. работи в гимназията 
ни – наравно със свои бивши учители. Радва се много, че е тук. Спомня си 
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страшните германци, които са й преподавали, първата лоша оценка, стремежа 
за себедоказване… 

 
Г-жо Иванова, нямаше ви 

цяла година. 

Да, през изминалата 2010 
година бях в Германия като един 
от двайсетте участници във 
„Weiterbildungsprogramm für 
deutschsprachige Ortslehrkräfte” 
– една програма за повишаване на 
квалификацията. Идеята беше да 
работим цяла година в немско 
училище, за да се запознаем с 
училищната система и нейните 
добри и лоши страни, да обменим 
опит с тамошните си колеги и 
ученици и, разбира се, да 
упражним немския език. 

Как кандидатствахте за 
програмата? 

Да участвам ми предложи г-
жа Frömer, която отговаря за 
обучението по немски език в 
Южна България. Документите ми 

бяха изпратени в Бон за одобрение. Но нещата не станаха бързо – от 
предложението до одобрението на участието ми минаха почти две години. 
Изглежда, че доста внимателно отсяват кандидатите. Аз сполучих още при първия 
опит, но някои други мои колеги не са имали това щастие. 

Кога заминахте? 

Миналата година на двадесет и 
пети януари. Започнахме със семинар 
в Бон, който трая една седмица. 
Получихме указания и съвети за 
предстоящото ни и имахме време да 
се опознаем – участниците бяха от 
цял свят, като образувахме една 
пъстра палитра. Всички бяха млади 
хора с нови и свежи идеи и 
разбирания. Имаше още един 
междинен и един заключителен 

семинар. Това бяха и моментите, в 
които цялата група се събираше. 
Иначе поддържахме контакт помежду 
си, обменяхме информация и опит. 
Беше ми предоставен и отделен 
апартамент. Колегите от гимназията в 
Кемниц бяха организирали „дарение” 
и го бяха обзавели с всичко 
необходимо, което беше много мило 
от тяхна страна! Стараеха се да ми 
помагат при всякакви затруднения. 

Това първият ви толкова дълъг престой в Германия ли беше? 

Преди съм ходила на семинари 
за по десет дни, като ученичка бях 
там за две седмици, но това наистина 

беше най-дългият ми престой. За мен 
беше изключително важен. Едно е да 
погледнеш на страната и на хората 
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като турист, а друго – да живееш сред 
тях. Възприемаш света им по съвсем 
различен начин. За една година имах 
време да осмисля живота им като 
цяло… и да стигна до извода, че е 

малко по-хубав от нашия. Това, което 
ми направи страхотно впечатление, е 
абсолютното спокойствие и фактът, 
че никой не си позволява лукса да 
изпада и поставя хората около себе си 

в стресови ситуации. Всичко се планува предварително. 
Значи бяхте там като учител по немски език? 

Да. Преподавах немски език и 
литература в пети, шести и седми 
клас в Georgius-Agricola-Gymnasium 
в Кемниц. В началото гостувах в 
часовете на колегите си, за да се 
запозная с учениците и метода на 
преподаване, с който са свикнали, 
така че да няма фрапантна разлика с 
моя. Училището е доста елитно – в 
него се приема чрез изпит. Направи 
ми впечатление, че учениците са 
много ангажирани – искат да работят. 

Във всеки час се правят малки 
проекти. Още от пети клас учениците 
се учат да се „продават” – 
завършвайки училище, те вече имат 
усвоени знания, умения и навици, 
които им помагат по-нататък в 
живота. Те знаят как да реагират в 
определен момент, знаят как да се 
представят. При нас това липсва – на 
теория сме добре, но практиката ни 
куца. 

Как ви приеха учениците? 
Много добре! През междучасията идваха да си говорят с мен, питаха ме за 

България, за българското училище и ученици. Задаваха ми и въпроси, свързани с 
материала, който им преподавах, и това ме правеше горда, защото означаваше, че 
ми се доверяват, че ме приемат като равна. 

А какво ще кажете за родителите на немските младежи? 

Нямаше как да не се изненадам 
от тях. Те винаги идват на родителски 
срещи и живо се интересуват от 
децата си – до степен, в която си 
позволяват да държат сметка на 
учителя за някоя контролна – защо 
трябва да бъде направена, защо 
съдържа определени въпроси, защо да 
се прави точно еди-кога си… 
Съответно преподавателят е задължен 

да обясни, да се съобрази с мнението 
на родителите, които пък имат 
правото да се оплачат и на 
училищното ръководство, ако останат 
недоволни. Честно казано, тази работа 
ми се стори малко странна и 
прекалена, но пък рядко се стига до 
подобни конфликти. При мен 
специално не ги е имало. 

Как изглежда учителската стая в „ Агрикола”? 
Всяко методическо обединение си има стая, в нея на всеки учител има 

собствено бюро, има шкафове, мивка, хладилник, огледало, кафемашина, 
компютър – кът, в който да се усамоти и да си върши работата. 

Как бихте сравнили немската образователна система с българската? 

Има разлика – и тя не е в наша 
полза. Определено бих пожелала 
такава като немската. Там се работи 
много по-бавно, без напрежение, без 
„препускане”, без спазване на 

невъзможни срокове. В самите учебни 
часове се влагат игрови методи, които 
повишават интереса към предметите и 
правят атмосферата по-приятна – а от 
това има резултат. Когато човек е 
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настроен положително, когато иска да 
направи нещо и го прави с желание, а 
не защото така трябва според 
учебника, резултатите са много по-
добри. През първите часове имах 
чувството, че нищо не правя, защото в 
България сме свикнали по друг начин. 
Тук си запланувал днес този урок, 
този граматичен компонент със 
съответните упражнения – и това 
трябва да го свършиш, защото утре 
вече ще е късно. Това е така, защото 
ние гледаме твърде „професионално” 
на нещата. Толкова сме обременени 

психически, че не си позволяваме да 
се отпуснем в час, да проявим 
креативност. А в Германия нещата са 
наистина по-спокойни – материалът е 
сведен до минимум като теория и се 
разчита предимно на практиката. 
Учениците не са толкова стресирани, 
колкото са нашите. Не е толкова 
страшно, ако материалът не се научи 
днес – това може да стане и утре. 
През определено време се повтаря 
наученото. Домашни пък се дават 
рядко. 

Какви задачи се поставят на учениците тогава? 
Основно се работи върху проекти. В края на миналата учебна година 

например беше поставен проект – фотоконкурс на тема „Алтернативни източници 
на енергия”. Наградите бяха парични – не особено високи суми, но достатъчно 
поощрителни. Срокът беше цялата лятна ваканция – достатъчно време за 
участниците да обмислят и реализират идеите си. Важно е да се отбележи, че 
проектите там се правят с финансовата подкрепа на много спонсори – просто 
обществото е ангажирано, за разлика от нашето. Хората дават пари за подобни 
неща – и то не единствено с цел реклама на фирмите си. Те осъзнават, че децата 
трябва да се развиват, и не се колебаят да помагат с пари за това. 

 
Бихте ли приложили и 

при нас игрови методи за 
обучение? 

Специално преподаването 
на чужд език в езиковите 
гимназии не го свързвам с 
подобни методи. Според мен 
интензивността на нашето 
обучение по чужди езици 
трябва да се запази. Колегите 
ми в немското училище 
признаха, че техните ученици 
нямат познанията, опита и 
успехите на нашите. 

Казвате, че училището, в  
което сте работили, е елитно.  
Ново, голямо и хубаво ли  

беше? 
Беше стара сграда, но много стабилна. Всичко беше чисто и подредено. 

Класните стаи бяха приятно украсени. След всяка екскурзия учениците изготвят 
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табло и го окачват на стената, което създава по-ведра атмосфера. През септември 
съобщиха, че ще санират училището, при което изумях – сравнявайки го с нашето, 
не виждах никаква нужда от ремонт. Но той започна и ще трае две години. Трудно 
ми е да си представя колко по-хубаво би било то след това, както и как биха 
реагирали германците на външния вид на нашата сграда. 

Със сигурност на възпитаниците от нашата гимназия ще им е интересно да 
узнаят повече за живота в немското училище. 

Учениците са 500 на брой, от 5 
до 12 клас. Има паралелки с природо-
математически и с езиков профил, 
както и непрофилирани паралелки. 
Като чужди езици се изучават 
френски, английски, латински и 
испански, но далеч не толкова 
интензивно, колкото при нас, което си 
личи по недостатъчните знания. Тъй 
че, по мое скромно мнение, езиковите 
гимназии в България определено би 
трябвало да продължат да 
съществуват като система на 
обучение, защото резултатите 
наистина са страхотни. Ако към тях 
успеем да прибавим и умението да се 
„продаваме”, пред младото поколение 
ще се открият невероятни шансове за 
бъдещето. Часовете започват от 7:45. 
Сливат се два учебни часа в един от 

90 минути. В началото смятах, че 
няма да мога да издържа толкова 
дълго време в един клас, но бързо 
свикнах и тази система сега ми се 
струва по-удачна, защото човек 
наистина има усещането, че разполага 
с време, и работи по-спокойно. 
Почивката е 30-минутна и също е 
напълно достатъчна. Ваканциите не 
са повече отколкото нашите, но са по-
кратки и по-чести. Така няма 
прекалено психическо натоварване. 
Физкултурният салон е нов и 
обзаведен с необходимите уреди – 
много се държи на спорта. 
Организацията по време на спортните 
празници е невероятна! Училищната 
им библиотека не работеше през 
повечето време, за съжаление, а беше 
и много по-бедна от нашата. 

Имаше обаче компютри, които 
имаха достъп до интернет и можеха 
да се ползват при всяка нужда. 
Столовата пък бих нарекла по-скоро 
„импровизирана” – представляваше 
един малък кът, ограден с паравани, 
имаше само няколко маси и столове. 
Но всеки ден се докарваше топла, 
готвена храна. Храненето ставаше с 
предварително записване. Много 
ученици си носеха храна от вкъщи. 

Гимназията е в партньорство с 
училища от три други страни, сред 
които и България. Веднъж в годината 
се организира „Ден на отворените 
врати”, в който заинтересованите 
хора могат свободно да разгледат 
училището. А наистина има какво да 
се види – оборудването е страхотно. 
Чудя се какво бихме могли ние от 
„Брехт” да покажем… 

А имат ли си и там някой Тошко? ☺ 
Не, нямат педагогически съветник. Но организацията им е много добра – 

всеки клас е представен от трима отговорници, които се грижат за това, ученикът 
да бъде винаги добре информиран, материалът за училищния вестник за бъде 
предоставен навреме… 

Дойдохме си на думата! Споделете за училищния вестник на „ Агрикола” – 
какъв е екипът, как работи? 
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Нямам особени впечатления. Екипът е ръководен от колеги по немски език, 
но идеите и инициативата идват изцяло от учениците. Най-често материалите се 
публикуват така, както са били предложени от тях. Вестникът се издава със 
съдействието на постоянни спонсори, но всъщност много рядко – веднъж в 
годината. Явно една година им е необходимото време да се „накаааааанят нееееещо 
да направят и данооооо го издадат”… Няма хектика, няма стрес, няма напрежение. 

Наболелият проблем с насилието в училище присъства ли и в тази гимназия? 
Насилие има, но агресията не е ясно изразена – типичните аутсайдери и 

типичните „лидери”… Поне в класовете, с които работих, не забелязах проблемът 
да е голям и да изисква остри, специфични мерки. Колегите там включват в 
материала за изучаване някои книги, свързани с насилието в училище, като така се 
надяват да постигнат резултат по заобиколен път. 

Строги ли са наказанията за учениците? 
За една година не разбрах да има някой наказан – просто защото няма за какво. 

С дисциплината всичко е наред, много рядко се закъснява за час, още по-рядко пък 
отсъстват, дори да са болни. 

Имат ли тийнейджърите там доста свободно време? 
Много от тях нямат компютър вкъщи, защото родителите им ги ограничават в 

това отношение. Следователно са доста по-свободни от повечето наши юноши. Но 
пък се налага идеята за ангажираност на ученика в училище през целия ден. 
Учебните занятия приключват в 13:15 или в 15:15, след което се предлагат кръжоци. 
Всеки има право, та дори е задължен да избере един от тях. Така се запълва 
времето извън учебните занятия. Направи ми и впечатление, че не всички имат 
мобилни телефони. В училище такива устройства категорично не се ползват, 
докато при нас не минава час, в който да не звъни джиесем поне веднъж. 

Какво ви липсваше най-много, докато бяхте в Германия? А какво най-малко? 

Разбира се, на първо място – 
семейството ми. Но това, което 
започна да ми липсва много бързо, 
бяха българските ученици. Все си 
мислех, че те имат много трески за 
дялане, така да се каже, много лоши 
страни. Но след като имах 
възможността да направя сравнение, 
много скоро усетих липсата на 
добрите им страни и качества. Те са 
много по-будни, по-живи, по-

ентусиазирани, пък макар и не по 
всички предмети. Липсваше ми още и 
топлото, слънчево време на 
Балканите, но не и въздухът тук. В 
Германия той е значително по-чист – 
както и всичко останало. Когато се 
завърнах от престоя си, най-първо 
мръсотията се наби в очите ми, после 
дупките по улиците и въобще общата 
неприветливост. 

Как си учат децата от „ Агрикола” уроците? 
Веднъж присъствах в час по история и попитах ученика до мен, трябва ли да 

научи урока за следващия път. Не мога да опиша изражението, което се изписа на 
лицето му. Беше твърде изумен от въпроса ми. Материалът се свежда – буквално – 
до пет изречения и се повтаря няколко пъти. Залагат основно на вниманието в час. 

С какво впечатление останахте за германците като цяло? 
Манталитетът им не ми харесва особено. Със страхотно самочувствие са – 

въпреки по-ограничения умствен потенциал. Имат и невероятни предразсъдъци по 
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отношение на чужденците. Много дълго време мина, докато ми покажат, макар и с 
най-дребните жестове, че са ме приели като част от колектива. Имаше определена 
дистанция. Българите сме по-топли хора. Но ако изключим тези подробности, 
впечатлението ми е положително – очарована съм от образователната система, 
организацията… 

Значи сте доволна от посещението си? 
Дори съжалявам, че е само една година, а не повече! Престоят ми беше 

изключително ползотворен. 
Ако трябва да избирате между България и Германия, кое ще предпочетете? 
Спонтанният ми отговор би бил, че ще остана в Германия. Но веднага след 

това се замислям и… просто камъкът си тежи на мястото. Нямам нищо против да 
се върна там, но не за постоянно. Искам винаги да знам, че мога да се върна в 
България, че мога да се прибера. Да съм в това училище, с тези ученици, с тези 
колеги. 

 
Интервюто взе Никол Николова, 10 в клас 
 
 
 
 

Волейболен триумф 
 
 

20 февруари – волейболистките на ЕГ „Бертолт Брехт” - Ива Манова 
(8ж), Антония Митева (8ж), Елеонора Стоянова (8а), Грета Чолакова (8з), 
Никол Поюкова (9д) и Гергана Атанасова (10а) разгромяват отбора на СОУ „Д-р 
Петър Берон” и се класират за областния кръг по волейбол, връщайки се в училище 
със златни медали и купа. Доволни от успеха си, те благодарят на своя ръководител 
г-жа Терзийска и без да губят много време, започват усилена подготовка за 
следващия етап на състезанието. 

„Все още не знаем кога ще се проведе то” – споделя Грета Чолакова, една от 
участничките в отбора – „но въпреки това сме готови да покажем какво можем.” 

И наистина – след убедителната победа от 3 
на 0 гейма, кой би се усъмнил в нашите 
момичета?  
 

 
Николай Генов – 10в клас 
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ЕСЕИСТИЧНИ РАЗМИСЛИ 
 

Удоволствието да задоволявам къркорещото си коремче  
   (есе с комуникативна задача да убеждава и забавлява) 

 
Храненето е основен жизнен 

процес при човека и животните. Всеки 
жив организъм се нуждае от 
хранителни вещества, за да 
съществува. Освен че е нужда, при 
хората може да се превърне в 
забавление и удоволствие. Никой не 
обича коремчето му да къркори. Някои 
звуци, които то издава, наподобяват на 
класически музикални произведения, 
което си е плашещо. Освен музикалния 
фон, режещата тръпка, която чувстваш 
в него, те кара да не мислиш за нищо 
друго, ако не е свързано с – 
ХРАНЕНЕ ! Когато се наядеш добре, 
усещаш успокоение, можеш да се 
захванеш със задачите си. Обожавам да 
ям. Яденето ми доставя голямо 
удоволствие. За мен то е повече от 
обикновен жизнен процес. Само по 
себе си храненето ме кара да изпитвам 
задоволство и спокойствие. Дори 
когато ми е напрегнато, ям и да – 
помага при всички случаи. 
Изключително неприятен момент е, 
когато започна да долавям леките 
форми на сонати от коремчето си. 
Избягвам такива случаи и предпочитам 
да слушам приятното му мъркане, 
докато преработва храната.  

Много хора пазят строги 
хранителни режими или се лишават от 
храна, а по този начин лишават 
коремчето си от много земни блага. Те 

искат да променят фигурата си, но 
всъщност не осъзнават, че така 
организмът и имунната им система 
отслабват и са податливи на 
разболявания. Отделно – коремчето 
рядко има възможността да извършва 
хубавата си дейност.  

Много е вярна и приказката, че 
когато човек е сит, той е спокоен и 
може да се захване със задачите си. Е, 
как няма да е спокоен и доволен, щом 
режещата тръпка в стомаха я няма? 
Истината е, че всеки човек обича да си 
похапва и да чувства благодарността на 
коремчето си. Щом коремчето къркори, 
значи е време за хранене. Много хора 
предпочитат да си свършат първо 
работата и оставят храненето на заден 
план, но това е груба грешка. Започва 
се с музикален фон, а после преминава 
в кофти чувство, което те кара да 
побегнеш към хладилника или най-
близкото място за хранене.  

Има много земни блага. Всяко е 
различно и уникално само по себе си, 
но няма нищо по-уникално за мен от 
храната. Има толкова много типове 
храна в изобилие, че да се чудиш цял 
ден откъде да започнеш. Освен в 
коремчето си, първо ти усещаш 
приятния вкус на храната в устната си 
кухина. С помощта на рецепторите на 
езика ние определяме дали тя е сладка, 
солена, лютива, горчива или накратко 
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казано – истинската благодат от 
храната. Усещането е несравнимо и 
наистина можеш да се стопиш от кеф!  

Ммм... обожавам да ям. 
Благодаря на Господ, че ни е дарил с 
това прекрасно нещо. Отново огладнях 
от толкова писане и ще се възползвам 

от стола на милото ни училище, за да 
задоволя малкото си къркорещо 
коремче. 

Нанси Савова, 10б клас 
 
 

    

АнорексияАнорексияАнорексияАнорексия    ----    доброволната доброволната доброволната доброволната 

гладна смъртгладна смъртгладна смъртгладна смърт         

От дълго време всички ние сме 

заобиколени от непрестранно 

манипулиращите ни медии и сме част 

от един роботизиран и обсебен от 

модата свят. В днешни времена да си 

слаб означава да си красив и харесван. 

Всеки ден интернет страниците се 

пълнят с нови диети, хапчета и уреди, 

гарантиращи бързо и ефективно 

отслабване. Всички се възхищаваме и 

опитваме да подражаваме на перфектно 

слабите и високи манекенки по 

модните канали. Не се замисляме обаче 

за последиците от дълготрайните опити 

за гладуване и намаляване на 

килограмите. Не се страхуваме да 

станем гости на една от най-опасните и 

ужасяващи болести-анорексията. 

Анорексията е вид хранително 

разстройство, проявяващо се предимно 

при млади жени и е много често 

резултат от налаганите в медиите 

представи за идеалната жена. При 

болните от анорексия се наблюдава 

понижено тегло, нереалистична 

представа за външния вид, натрапчив 

страх от напълняване, контролиране на 

теглото чрез доброволно гладуване, 

предизвикано повръщане, прекомерна 

употреба на разхлабителни и 

диуретици. Боледуващите имат 

ужасяващ вид, със суха кожа и 
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изпъкнали вени и кости. Според 

статистиките пет хиляди жени умират 

годишно от анорексия, измежду които 

и множество известни личности. Една 

от тях е моделът Ана Рестон, която 

след двугодишно боледуване от 

анорексия издъхва на 20 години. 

Тази болест е доказателство за 

мекушавия характер на днешния човек 

и лесното му предаване на модерното. 

Защо иначе бихме искали да сме слаби, 

ако не виждахме всеки ден кльощавите 

тела на известните? Някой с подобно 

телосложение ни кара да мислим, че 

сме с наднормено тегло, дори то да е 

съвсем нормално. Някои наистина имат 

такива комплекси, докато други 

гладуват, за да привличат внимание. 

Пример за това е актрисата Анделижа 

Джоли, която отскоро е най-новият 

член на групата на анорексиците. 

Хората се влияят от всеобщото мнение 

и загърбват едно от най-важните неща 

за човека-здравето. Животът на един 

анорексик трае не повече от две до три 

години след разболяването. Наистина 

ли сме готови да се откажем от живота 

си, за да можем да се чувстваме 

красиви за няколко години, изпълнени 

с мъчения?  

  

Ясно е, че всеки има различна представа за красота, но тя не бива да води до 

доброволна смърт. За някои красотата е симетрия, следователно се подлагат на 

всякакви пластични операции с цел да променят натуралните си черти. 

Съвременната технология е толкова напреднала,че е способна да промие мозъка на 

всекиго, карайки го да поръчва колани за отслабване, хапчета, специални масажи и 

какви ли не още измислици. Според мен,един от най-важните фактори, за да бъдеш 
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красив, е здравето. Няма нищо по-красиво от човек със здравословен вид, без 

изкуствени подправки или поднормено тегло. 

 

 

Преди всяка предстояща диета е нужно да запитаме себе си, както 

и хората около нас дали наистина има смисъл от тази промяна и какви 

последици може да има тя. Най-важно е да се грижим за здравето си и да 

ценим естествената си красота, да бъдем реалисти и да не бързаме да 

въвеждаме промени, които могат да доведат до фатален край. 

 

Кристин Карабойчева, 10д клас 

Рисунка: Дана Тилева 
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