
получен резултат общо от устната 
и писмената част на изпита се от-
кроиха Илиянка, Спасиан, Антония и 
Стелияна от 12.в клас, както и Анелия 
Стоянова от 12.б.

Случаят бе използван от фьордер 
групата на г-жа Ушева, за да я поканят 
лично на бала с авторско стихотворе-
ние на немски език. Нейните ученици 
й връчиха и единствената по рода си 
Deutsches Sprachdiplom с ниво C3.

Някои от бъдещите кандидати за 
Deutsches Sprachdiplom също изявиха 
борбения и страстен нрав на българи-
на с типични хора, песни и музикални 
изпълнения на акордеон. Германците 
бяха много усмихнати и доволни от 
подготвената фолклорна програма и 
дори Frau Фрьомер сподели, че с удо-
волствие би се подложила на терапия 
с акордеон.

След 5-годишни неуморни труд и 

усилия всички – 12-класници, учители, 
родители и приятели – запаметиха по-
вода на своето общо удовлетворение с 
благодарствени прегръдки, щастливи 
усмивки и снимки, които да им напо-
мнят, че постоянството е пътят към 
успеха.

Спаска Иванова, 10.в клас

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

БРОЙ 25
ЮНИ

2014 г.

Броят е финансиран от европейския проект „Успех“
BG051PO001-4.2.05

И тази година нашите 12-класници-
те успяха да завладеят едно от първи-
те места в страната по отлични резул-
тати на изпитите за Немска диплома. 
Всички, положили писмената част от 
изпитването, са получили най-висока-
та възможна оценка – C1.

Присъстващите на събитието по 
връчването на дипломите усетиха дру-
желюбния дух на германските ни при-
ятели Frau Фрьомер и Herr Кастнeр. Те 
с радост изказаха похвалите си към 
всички заслужили, докато лично им 
раздаваха дипломите в къща-музей 
„Константин Величков“. С най-добър 

Театралното студио 
към Езикова гимна-
зия „Бертолт Брехт“ 
и тази година работи 
упорито и вдъхновено. 
Младите приятели на 
театъра от двете гру-
пи към проект „Успех“ 
– „Огледало“ и „Без 
сцена“, отново се из-
правиха пред предиз-
викателството да се 
превъплътят в роли от 

класически текстове, 
които позволяват ак-
туализация на поста-
вените чрез образите 
проблеми. Учениците 
прочетоха и обсъдиха 
много творби, но бяха 
привлечени най-осе-
заемо от Каравелов, 
Стратиев и Шекспир.  

Продължение на 
стр. 2

Deutsches
Sprachdiplom

Възможности за „приземяване“

БАЛЪТ...
стр. 8
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През тази учебна година 
Френският институт, в лицето на г-н 
Жан-Мишел Берт, аташе по въпро-
сите на сътрудничеството в областта 
на френския език, предостави въз-
можността  на учениците от паралел-
ките с изучаване на френски език като 
първи чужд да участват в  програма за 
индивидуална мобилност „РОНСАР“ 
– Рамкова индивидуална мобилност 
Франция-България с реципрочност.

След успешно преминаване на 
подготвителните етапи е одобре-
на кандидатурата на Светослава 
Топалова, ученичка от 11.з клас. Тя 

отпътува на 2 май за град Нанси. При 
завръщането си в България на 2 юни 
Светослава ще бъде придружена от 
Емили Буляр, която е неин партньор 
по обмена. Основната цел на програ-
мата „РОНСАР“ е да даде възможност 
на гимназистите да се запознаят с 
една нова образователна система в 
учебно заведение-партньор, както 
и с нова култура в семейна среда. 
Българските ученици ще усъвършен-
стват езиковите си умения по френски 
език, а френските ученици ще се за-
познаят с българския език, като едно-
временно ще упражняват английски 

или немски език в гимназията, която 
ще ги посрещне.

Елена Якимова
учител по френски език

Обучение във Франция?
НАШИТЕ  УСПЕХИ

Продължение от стр.1
Адаптирането на техни сюжети 

постави на сцената актуалните въ-
проси за избора, за любовта, за от-
чуждението, за силата да отстояваме 
позициите си в един нравствено раз-
колебан свят. Изборът на заглавието 
– „Приземяване“, влезе в диалог с 
предишните спектакли на училищ-
ната сцена – „Опит за летене“ и 
„Сървайвър“. Приземяването е мета-
фора на умението да се борим за 
това, мечтите ни да станат реалност. 
Посланието да не откъсваме поглед от 
небето, но и да не губим силата, която 
ни дава земята, е изява на жаждата ни 
да постигнем хармония 
вътре в нас и в света. 

По време на репе-
тициите се оказа, че 
участниците могат не 
само да изиграят роли-
те си, но и да танцуват, 
да бъдат съавтори 
на своя ръководител. 
Огнени, страстни, 
всеотдайни – такива 
ги видяха на сцената 
всички зрители на 
24.04. в зала „Маестро 
Атанасов“. 

Проект „Успех“ 
направи възможно 
създаването на учили-
щен театър, чиято сце-
на има своята магия и 

незабравими мигове на ЛЕТЕНЕ и на 
ПРИЗЕМЯВАНЕ. Ще се радваме, ако 
можем да ги споделяме с нашите при-
ятели и в бъдеще.

г-жа Диана Стоева

Възможности за „приземяване“Знаеш ли, че...
Почти навсякъде по света жените 
имат по-висока продължителност 

на живота от мъжете.

Горещата вода замръзва по-бързо от 
студената.

Електромагнитното поле на сърцето 
се разпростира на повече от метър 

извън тялото.

Калинките могат да прелетят без 
почивка разстояние от 120 км.

Виолета Сиракова 10.з клас
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Републиканският състезател по 
бадминтон Алекс Попов от 8.в, който 
има много различни медали и титли, 
споделя с нас, че едни от най-големи-
те му постижения са два пъти първо 
място на републикански състезания 
и трето място на Балканите. Той 
тренира от четири години. Казва, 
че спортът му дава дисциплина, 
удовлетворение, но също така 
– взема голяма част от свободно-
то му време.

Говорихме също и с баскет-
болиста Иван Дянков от 8.а. Той 
тренира баскетбол от три години 
в спортен клуб „Хебър“. Споделя, 
че с училищния отбор, включващ 
ученици от осми до десети клас, 
през април тази година стигат до 
Зонално първенство в Златоград 
и се класират на трето място. 
Въпреки че са стигнали само до 

трети кръг, той вярва, че някой ден ще 
са на финалите.

Пожелаваме на нашите спортисти 
да продължават в същия дух и да ни 
радват с нови успехи.

Георги Янков, 8.в клас

НАШИТЕ  УСПЕХИ
Тази година стипендията 

„Бертолт Брехт“ (100 лв.) грабна 
Милан Пиналов от 12.е за високите 
си постижения по английски език на 
национални олимпиади и конкурси 
през всички гимназиални години. 
По неговите стъпки вървят и Стоян 

Бенев от 11.а, Станимир Стоилов 
от 10.д, които получиха стипендия 
от 50 лв. за високите си постиже-
ния по немски и английски език. 
За първи път ръководството на ЕГ 
„Б. Брехт“ връчи три стипендии на 
най-изявилите се в навечерието на 

24 май. Заслуга за това имаме и 
ние, журналистите. Подехме иници-
атива за увеличаване наградите за 
отличниците. Връчихме на нашата 
директорка подписка от името на 80 
човека и сме радостни, че резулта-
тът е положителен.

Радостни сме да споделим с всич-
ки читатели на в. „Обектив“, с цялата 
пазарджишка общественост, че сме 
победители в първото издание на 
конкурса на в. „Пазарджишка Марица“ 
– „Най-добър училищен вестник“. 
Новината, че сме наградени с екскур-
зия до Брюксел, дойде в навечерието 
на най-българския празник – 24 май. 
Денят на славянската писменост и 
култура тази година ни изпълва с осо-
бена гордост, че продължаваме тра-
дицията на писмената, отразявайки 
богатия на успехи и събития училищен 
живот на ЕГ „Б. Брехт“. Победата ни е 
значима, първата награда е заслуже-
на, защото вече пета година работим 
като екип, постигнал не само сериозна 
периодичност на училищния вестник 

„Обектив“. Както гла-
си мотото на нашия 
вестник, „Ако искаш 
да развиеш ти та-
лант и фантазия, ела 
при нас в Езиковата 
гимназия.“, ние не 
само откриваме 
таланта, но го раз-
виваме и уважаваме. 
Доказателство за 
това са разнооб-
разните рубрики и 
жанрове във всеки 
брой на вестника. 
Задоволството ни 
идва от съзнанието, 
че „Обектив“ възражда печатното сло-
во, в ежедневната конкуренция с мно-

жество медии смело оставаме верни 
на журналистическото перо. 

Г-жа Бойка Лумбева

Журналистите ни пътуват за Брюксел

„Утрото обещавало един прекра-
сен ден. Дядото и бабата спели както 
обичайно на старото легло в стаята си. 
Били със студени тела, силно притис-
нати едно към друго в прегръдка. Дори 
и насън, усмивката била по лицата и 
на двамата. Сега, заедно хванати за 
ръка, пътували към вечността. Били 
щастливи, че последните мигове от 
животите им били толкова съвършени. 
Не били изморени. Не боляло.

А навън всичко си било както по-
старому. По обагрените в жълто лис-
та се виждали ситни капчици роса. 
Водата в малкото изворче, разпо-
ложено между двете стари сключили 
клони череши, тихо и спокойно си 

минавала. Птичките, които още не 
били излетели, пеели песните си и 
оповестявали на всички започването 
на новия ден.“

Така завършва разказът на 
Недялка Недялкова, отличен от жу-
рито на Осмия национален конкурс 
за млади художници и литератори 
„Душата на един извор“, организи-
ран от Фондация „Млада България“, 
„Овъргаз“ и Община Ямбол. Творбата 
на Нели, ученичка от 8.е клас в ЕГ 
„Бертолт Брехт“, ще бъде включена 
в ежегодно издавания сборник с 
най-добрите текстове, участвали в 
конкурса. Участието в престижното 
състезание не е единствено за ам-

бициозната осмокласничка. Недялка 
пише разкази от съвсем скоро, но 
вече може да се похвали с творби, 
състезаващи се в Националния кон-
курс „Петя Дубарова“, организирания 
от „Ориндж“ и „Уницеф“ Национален 
конкурс за разказ „Деца разказват 
истории от празната дъска“, както и 
в Националния конкурс за ученичес-
ко литературно творчество „Бодлите 
на таралежите“. „Тайната тетрадка“, 
„Душата на един извор“, „Войн без 
награда“ – това са само някои от за-
главията на разказите, написани през 
тази учебна година от тийнейджър-
ката.

Г-жа Весела Топалова

Първи голям литературен успех за
най-малките ученици в гимназията

На игрището
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Тази година по проект УСПЕХ в на-
шето училище се създаде клуб ДЕБАТИ, 
чийто ръководител бе г-жа Фани Попова. 
В основния му състав влизаха 12-клас-
ници, както и 9-класничката Катерина 
Стоянова. Че е интересен животът на 
този клуб, станахме свидетели с първата 
му публична изява, състояла се на 17 
февруари и  посветена на 141-та годиш-
нина от Обесването на Васил Левски. 
Изненада за публиката бяха 12 пуб-
лични речи, чиито теми бяха цитати на 
Апостола, интерпретирани в съвременен 

аспект. Сред заглавията имаше особено 
атрактивни като: „Играем си с живота на 
7 милиона българи, трябва зряло да се 
постъпва“, „Дела трябват, а не думи“, 
„Трябва да се съобразите със закона“ 
и др. Публиката остана до последната 

минута заинтригувана от зрелостта 
в мисленето и в словото на абиту-
риентите, които по този начин по-
казаха възможност за изразяване 
на гражданска позиция по актуални 
проблеми в съвремието ни. Едни от 
личностите, които ни впечатлиха 
най-много, са например Мариела 
Гавазова, Ивелина Славчева, Митко 
Василев, Милан Пиналов от 12.е 
клас. Речта на Катерина Стоянова 
от 9.е клас бе прожектирана като 
текст под личния й съпровод на пиано, 
което придаде изключително емоциона-
лен характер на събитието. 

Втората изява на клуба бе учас-
тие в междуучилищно състезание във 
Велинград, където дебатите се прове-
доха на английски език по екологични 
теми. Клубът осигури участие в два 
дебата с два отбора и се завърна с една 
отборна и една индивидуална победа 
– тази на Мария Лютакова.

Третата изява на клуба бе под фор-
мата на свободна дискусия на тема 
„Лицето на младите хора в обществото“. 
Особено активни бяха 11-класниците, 
както се вижда достойни заместници на 
завършващите ученици, но изненадата 
дойде от изказванията на 8-класниците, 

които показаха активна мисъл и жела-
ние за отстоява на заявеното мнение. 
Така че освен участниците в клуба всеки 
желаещ от публиката също имаше въз-
можност да изкаже мнение. Основното 
заключение от дискусията бе, че какво-
то и да е лицето на младите хора, ние 
сме тези, които ще променим света…

Поради УСПЕШНИЯ живот на този 
клуб г-жа Попова бе избрана да участва 
във Втората национална конференция 
по проект УСПЕХ, която се проведе  във 
Варна през месец април. Всичко това бе 
споделено като  добрата практика с ем-
блемата на Езикова гимназия „Бертолт 
Брехт“. 

г-жа Фани Попова, 
Катина Дишкова, 8.в клас

На 17.04.14 г. на гости на журналис-
тическия ни клуб „Училищни медии“ бяха 
най-отличилите се ученици от ЕГ „Бертолт 
Брехт“ – Виктория Готева, Дима Генова, 
Мариела Гавазова и Милан Пиналов, както 
и техният учител по английски език – г-жа 
Емилия Дурева. Срещата беше много ин-
тересна, защото е наистина страхотно да 
се запознаеш с умни и интелигентни млади 
хора като тях. Виктория Готева, която е член 
на нашия клуб, е и наша голяма гордост, 
защото получава най-високия резултат по 
журналистика в СУ. Дима Генова пък взима 
1 място на състезанието на Кеймбридж 
по креативно писане на английски език. 
Мариела Гавазова се отличава с това, че 
има изключително много постижения в 
сферата на литературата, обича да пише 
и последно печели 3-то място в  национа-
лен конкурс за поезия, също е приета и в 
американския университет в Благоевград 
с 50% стипендия. Последен, но не на по-
следно място е Милан Пиналов, който 
освен множеството си отличия и факта, че 
всяка година се класира на Национален 
кръг на олимпиадата по английски език, 
бива приет в американския университет в 
Благоевград с пълна стипендия.

За мечтите си всеки мисли по разли-
чен начин. Вики мечтае да бъде журналист 
и да създаде собствено списание в Англия. 

Дима пък иска да учи Японистика и след 
това да работи в Япония, или поне да  ра-
боти нещо, свързано с Япония, а Милан 
– да живее в англоговоряща държава.

За гимназията ни чухме наистина мно-
го хубави слова. Те свързват ЕГ „Бертолт 
Брехт“ с едни от най-хубавите години в до-
сегашния си живот. За тях това е мястото, 
където разбираш какви са интересите и 
кои са приятелите ти, мястото, където са 
били най-безгрижните ти години и усе-
щаш първите си любовни трепети. Що се 
отнася до най-забавния момент в гимна-
зията, Дима и Виктория единодушно при-
знават, че е поканата за бала към госпожа 
Дурева, но не пропуснаха да споделят и за 
многото пакости.

На въпроса дали има 
нещо, което трябва да бъде 
подобрено, Милан посочва 
системата за обучение. Той 
смята, че ще е по-добре тя 
да бъде избирателна, като 
добави, че е хубаво да се 
посещават повече извън-
класни дейности. Разбира 
се, всички бяха недоволни 
и от ранното ставане, но 
– няма как.

Една от най-интерес-
ните теми, дискутирани на 

срещата, беше балът. Те бяха единодушни 
в това, че денят е наистина специален, 
тъй като за първи път се виждаш в нова 
по-различна светлина. Милан пък сравни 
бала с втори рожден ден в живота. Вече 
подготвени за него, те го очакват с голям 
трепет и вълнение. Информация от кухнята 
е, че дрескодът на момчетата от „Е“ клас 
ще включва папийонка.

Ние от журналистическия клуб връчих-
ме на директора подписка, с която предла-
гаме да бъдат отпуснати нови еднократни 
стипендии за най-изявените ученици.

Срещата беше страхотна и тук е място-
то да благодарим на водещите – Красимира 
Милчева и Цветан Карабойчев, които доста 
добре си свършиха работата. 

От събитието ние разбрахме много по-
лезни неща и получихме много мъдри съве-
ти. Завършващите ни посъветваха никога 
да не се обезкуражаваме и никога да не се 
предаваме, защото ние сме най-добрите. 
Завършващите са наистина голяма гордост 
за нас. Вече разбрахте защо ги поканихме 
– да застанат пред ОБЕКТИВА, за да раз-
крият рецептата за успеха. Искахме да се 
почувстват значими, уважени, достойно из-
пратени като ПОБЕДИТЕЛИ от училището. 
На сбогуване им подарихме оригинална 
картичка, изработена от журналистите.

Евтимия Анова, 8.д клас

Клуб „ДЕБАТИ“ – умението да завладяваш 
сърцата на хората с думи

НА
ГОСТИ
НИ
БЯХА…
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Ние, учениците по англий-
ски език, сме много дейни. 
Заедно осмокласници, деве-
токласници и десетокласници 
участвахме в състезания по 
дебати на английски език във 
формат „Karl Popper“. В съ-
стезанието има както дебати, 
така и оратория (изнасяне на 
реч), проза, поезия и изнасяне 
на сценка (Duo). Състезавахме 
се в Кърджали, София и в 
Американския университет в 
Благоевград. Нашите осмок-
ласници – Ивелина Киприна, Ива Комсийска, Кети Караманова, 
Александра Гулева и Цветелина Марова спечелиха 2 пъти първо място 
в състезанието по дебати. Деветокласниците – Катерина Стоянова, 
Константина Генова и Екатерина Павлова също спечелиха в графа 
Дебати, като последната спечели и 3-то място за Поезия. Други де-
ветокласници спечелиха второ място (дебати) – Ивелина Недялкова, 
Таня Стоименова и Мария Новакова. Станимир Стоилов и Катерина 
Стоянова станаха финалисти в Оратория. Разбира се, някои от нас не 
спечелихме първи места, но пък се представихме много добре. Всички 
обаче си прекарахме чудесно и много се забавлявахме през измори-
телните дни на състезания.            Виолета Сиракова, 10.з клас

Живял някога един човек прекрасен, 
но го преследвал зъл дух опасен.
Душата си от неволя смъртният продал,
на дявола до живот да бъде роб обещал..
Сатаната от клетника златни обувки
да му намери поискал веднъж,
ако ли не, щял да го превърне в полумъж.
Чудел се човекът и се маел,
що да стори – не знаел.
Дяволът му казал: „Робе, аз съм господар!
Не дадеш ли ми обувки, ще пълзиш в блатата,
мръсна твар!“
Човекът с обущата задлъжнял,
закъсал с парите, навреме не ги дал.
Дяволът трепел де що види и мерне,
с жестокостта си се славел навред,
добрият човек бил последен по ред.
Мъжът имал тайна изгора обична,
умна, засмяна, която го подсетила
за идея умна, себична –
щом опуши дявола с тамяна, 
ще остане от него най-много вода чешмяна!
Усетил се демонът, обаче,
казал си: „Аз да не съм глупаче!“
Един ден момичето видял и
подла мисъл в главата си посял.
Отвлякъл красивата млада жена,
но забравил злосторникът подробност една –
щом намери човека златните цървули,
ако изрече: „Дявол го взел, жаба в потури.“,
изчезва и дявол, отива си сакато и лудо!
И така се отървал човекът без вреда,
без да му е душата от дявола проклета.
Остават за добряка цървулите, остава
и жабата извън потурите.
Връща се момата при човека, 
получава за смелостта си награда.
Любовта им също в сърцата скрита остава,
а дяволът скита безцелно из пъкъла в забрава.

Мария Димитрова, 8.б клас

Каненето на любимия учител на бал в ЕГ „Б. Брехт“ е едно от съби-
тията, които ученици и учители очакват с нетърпение. Големите – т.е. за-
вършващите – ни представиха вълнуващи срещи с интересни идеи и още 
по-вълнуваща реализация. Най-впечатляващо беше събитието, органи-
зирано от 12.е клас. Харесахме транспаранта с посланието: „Армията на 
Дойков го призовава да дойде на бала!“ Усетихме силната връзка между 
любимия учител и неговия клас. Не по-малко интригуваща беше изявата 
на 12.ж с класен ръководител г-жа Ася Гунчева. Тук открихме много креа-
тивни съученици, които бяха изписали своето послание на тениските си.

На вас, скъпи съученици, които отлитате от гнездото „Езикова гимна-
зия“, искаме да кажем: „Ще ни липсвате! На добър час!“

Катина Дишкова, 8.в клас

ЕДИН ЧОВЕК

НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ

Клуб „ДЕБАТИ“ на английски език

Даниела Мушева, 8.а клас
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Изненада, радост и гордост – това 
са чувствата, с които приехме обаж-
дането на Димитър Милушев по теле-
фона и желанието му да презентира 
своята втора стихосбирка в учили-
щето, което е завършил през 2003 г. 
Организацията не изискваше много 
усилия – Директорът г-жа Недялкова 
осигури залата, г-жа Стоева написа 

обявата, г-жа Ася Гунчева покани 
вълшебните пръстчета на Катерина 
Стоянова да дадат живот на пианото 
и… зачакахме.

Димитър е безкрайно скромен и 
земен човек. Такива са и стиховете 
му – топли, естествени дори когато 
са пълни с мъка.Той пише и проза, и 
поезия, но тази негова книжка е само 
поетична. Учениците бяха любопитни 
– все пак той е бил съвсем доскоро в 
това същото училище. Заглавието на 
книгата също е провокация: „Начало, 
прехождане, завръщане“. Прилича на 
историята на живота.

Когато започна да говори, всичко-
то напрежение спадна. Той разказва-
ше за себе си като за изминал дълъг 
път човек, а е съвсем млад. Може би 
значение за това имат духовните от-
печатъци на всяко събитие в сърцето 
му. Гласът е съвсем тих, но в залата 
всички също са тихи – каква разлика 
с часовете по задължителна подготов-
ка! Въпросите получиха своя отговор 
– той пише навсякъде, вдъхновява се 
от всичко, поправя често написаното, 
много е благодарен, много обича, ра-

боти със словото, макар и не художест-
вено. Освен това обича да пътува, да 
покорява върхове – в буквалния сми-
съл. Това е лицето на един млад поет.

Прочете и свои любими стихове 
– на други автори и от новата си книж-
ка. Оказва се, че всяко стихотворение 
е дълбоко изстрадано, зад всяка дума 
се крие преживяване, дори сюжет…

Преподреждам думите – 
няма полза от спомените,

от старите въздишки;
Няма полза от броенето на раните,

от окайване на бойните доспехи.
Претърсвам овехтелите, но ярки дни

да открия утеха
мъничка радост или усмивка.

И всичко е важно,
но не по-важно от прохождащото 

утро, от новия устрем,
не по-ценно от бъдещата победа 

над стария човек в мен.
Да си пожелаем да стане традиция 

младите поетични дарования да нами-
рат в своята/нашата гимназия своята 
първа аудитория.

Г-жа Диана Стоева

И тази година на 15-ти май учениците от ЕГ 
„Бертолт Брехт“ изпратиха подобаващо зрелост-
ниците. На входа на училището ученици държаха 
големи венци. Питката като задължителен елемент 
за изпращането също не липсваше. Това, което 
привлече интереса ми, беше, че всеки един клас 
избира песента, на която ще се появи. За щастие 
не чухме и така познатия ни чалга-ритъм.

Зайците бяха подготвили поздравителни кар-
тички, които връчиха на дванадесетокласниците. И 
знаменосците си свършиха работата – те предадоха 
училищното знаме, а малко по-късно зазвуча и хим-
нът. След церемонията по изпращането аз и Натали 
успяхме да се доберем до някои абитуриентки, та 
дори и разговаряхме с тях. Повечето споменаха, че 
за тях целият този шум около бала е многократно 
преувеличаван и че техен приоритет  в момента е 
следването в университет. Други две момичета пък 
съвсем въодушевено обясниха колко препятствия 
са срещнали при намирането на правилната рокля 
и перфектната прическа. Но всички те в края на 
краищата  признаха, че най-важни са хората, както 

Åäíî ïîåòè÷íî çàâðúùàíå

„И кой каза... – едно, две, три...?“
съучениците им, така и учителите, в 
чието лице през изминалите пет го-
дини са намерили истински приятели 
за цял живот. И ние, журнаристите, и 
всички присъстващи на тържеството 
„Последен звънец“, се убедихме, че 
това е един от най-чаканите, най-въл-
нуващите празници тук.

Диляна Желязкова, 8.в клас
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Едно, две, три, чети-
ри... и така до дванайсет! 
Ето, че дойде и моментът 
на завършването! Както  
при всички дванадесе-
токласници, така и в 12.з 
еуфорията е на ниво. Още 
с влизането ни при тях 
усетихме приятелската 
атмосфера и доброто на-
строение, което цари там. 
Всички бяха много енту-
сиазирани и с радост от-
говориха на въпросите ни. 
Както може би при повечето ученици, 
които прекрачват за пръв път прага на 
Езиковата, така и за тях всичко е било 
„нещо ново и непознато“, но това не ги 
е обезкуражило, та дори са харесали 
и класната си. Споделят, че със си-
гурност не биха забравили часовете 
с г-жа Кузева и г-жа Белева, както и 

„повечкото отсъствия като цяло“. Като 
най-тежки през годинита те споменаха 
различни неща, например „чантите!“, 
както и изкачването на четирите ета-
жа на гимназията (Искаме асансьор!). 
Пък ние също не бихме отказали... 
Според класната им – г-жа Асенова, в 
повечко са им идвали и уроците: „Ка-
рат ги да учат!“. Целият клас споделя, 

че е в добри отношения с 
нея, но с другите учители 
– не чак толкова. Няма как 
да не споменем също, че не 
са доволни от затварянето 
на „Соки“, а за най-вълну-
ващ момент те единодушно 
избраха обещанието на г-
жа Панчова да им увеличи 
оценките.

12.з са изключително 
забавен и духовит клас, в 
който никога няма да ти е 
скучно, а технят хумор би 

стигнал да засити цяла армия. Песен-
та за „Последен звънец“ казаха да я 
пишем „ТАЙНА“, знаем си защо, а на 
съучениците си за сбогуване пожела-
ват едно топло „Господ да ви е на по-
мощ!“. На добър път от нас, „з“ клас!

Цветелина Георгиева, 10.з и 
Силвия Найденова, 8.в клас

„На бунт!“ е послани-
ето, което 12.ж изпраща 
подсъзнателно на всеки, 
встъпил в контакт с тях. 
На пръв поглед – шумни, 
шаващи насам-натам, 
надвикващи се взаимно, с 
две думи – нищо ново под 
слънцето на Езиковата 
гимназия. Като ветеран в 
писането на визитки смя-
тах, че съм видяла всичко, 
което може да се види от 
непостоянните и нахакани 
дванадесетокласници. Уви, поредното 
самозалъгване от моя страна. След 
като се поопознахме и минахме на ти-
форма, може да се каже, че поредния т 
шашав клас попадна под моето кибер 
перо. Всичко необходимо е налице 
– шум, приповдигнато настроение, 
блуждаещ поглед, усмивки, радост до 
небето и обратно по незнайни причини 
и лудория. Много лудория при това. Но 
ето я и новата подправка, която те при-
бавиха към блюдото – бунтовническият 
привкус със сигурност е пикантен! 

Както вече споделих – всичко е на-
лице и при 12ж. Били са при директор-
ката повече от веднъж-дваж, правели 
са щуротии, но тях всеки ги прави. Това 
неписано правило ли е? Имали са си 
пререкания с учители, ако можете да 
считате блокирането на вратата за 

нещо, което се класифицира като „пре-
рекание“, едно леко пожарче, ей така, 
за проверка на противопожарната 
система и задължителното бягане от 
часовете. Странно или не, те определи-
ха като „общо хоби“ именно това – да си 
биеш шута и да идеш да изпиеш едно 
кафе, вместо да се мъчиш в мъничките 
стаи. Не че на деветнадесет човека им 
е кой знае колко тясно, но все пак.

Поредната новост, ако не вземам 
под предвид факта, че са по-малко от 
двадесет човека в клас, е че са сме-
нили няколко класни ръководители 
– „заешката“ преподавателка, госпожа 
Додникова, която заминала за чужбина 
/не, това не е госпожата по география, 
заблудени люде/ и чието внезапно на-
пускане е бил най-тежкият им момент 
за тези пет години, един господин за 

два-три месеца и накрая 
текущата им класна – „гос-
пожа Гунчева, която всички 
много ценим и уважава-
ме. Няма как дори и след 
една година изучаване на 
френски при нея да не ти 
стане драго да я виждаш 
по коридорите“. Очевидно 
има само топли чувства във 
връзката учител-ученик, 
която г-жа Гунчева и „мал-
ките Ӝ дечица“ поддържат. 
Всеки поне с малко усет 

ще долови майчината обич, която тя 
изпитва към класа си. Признава, че са 
щури глави и че ученето не е приори-
тет за всички, но, ако си наумят нещо, 
не се отказват, докато не го постигнат. 
Макар и пакостливи, тя държи на тях, 
определя ги като „сърцати и добри 
души“. За нея класът е един невероя-
тен микрокосмос, пълен с артистични 
натури и щури глави. И тъй като за 
краткото ни „интервю“ тя се беше под-
готвила доста прилежно, признавам 
бях изумена и впечатлена, пожелани-
ето Ӝ към тях е следното:

Mes enfants, mes petits,
bonne route!
Vous resterez dans ma vie,
vous tous et vous toutes!

Николета Гергова, 10.з и 
Ани Костадинова, 8.г клас

Нонимила Пърлева – едно слън-
чево момиче, носещо номинацията 
„Мис Заядливка“, като това бе реше-

но единодушно от целия 12.з. Може би 
ще си кажете, че това е нещо едва ли 
не обидно, но тя самата не го приема 
така. Смята, че изборът е нормален и 
може би го е провокирала с това, че 
харесва, „когато хората не си знаят 
мястото и не знаят, че всички сме 
равни, да им го напомням.“ Нонимила 
е изключително интересна личност. 
Определя себе си като странна, вул-
гарна, особена, с особено чувство за 
хумор. Аз бих добавила също много 
усмихната и лъчезарна. Към класната 
си – г-жа Асенова, изпитва много топли 
чувства: „Обичам класната много, тя ни 
е като втора майка и благодарение на 
нея завършваме; пазеше ни и ни пома-
гаше.“ Когато попитах какви са мечтите 
и амбициите й за бъдещето, тя каза, че 
са много. Престоя си в Езиковата опре-
деля като наистина запомнящ се, а на 
съучениците си пожелава „Да са живи 

и здрави – другото само идва!“. Общу-
ването с Нонимила е много приятно и 
за мен беше удоволствие да я интервю-
ирам. Ние от клуб „Училищни медии“ й 
пожелаваме безброй успехи.

Цветелина Георгиева, 10.з клас

Всеки за себе си!? 12.Ж

12.З

„Мис Заядливка“
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Не се чудете, че свързваме бала с цветята. В метафоричен смисъл това 
бяха свежите и пъстри цветя – момичетата и момчетата на ВИПУСК 2014 
на ЕГ „Б. Брехт“. Те като пълна и подредена кошница се изсипаха по спокойни-
те и многобройни алеи на парк остров „Свобода“ в нашия град. Не се сливаха 

с живите разноцветни цветя в градините, а напротив – откроиха се на 
фона на зеленина и свежест. Откроиха се с усмихнатата си младост, само-
чувствието на завършващи най-престижното училище в града ни. И както 

се очаква от елита, представиха оригинални идеи за дълги и къси официални 
рокли, стоящи подчертани на красавици с одухотворени лица. Лицата на 
момичетата и момчетата носеха поривите на амбициозния човек, който 
се отдава на своя празник – зрелостта и времето да поеме в нова посока. 

Успяха да ни впечатлят и момчетата както с папийонки, така и с маратон-
ки. Когато се събираха по класове, разцъфваше огромен букет от усмивки, 
възторг, изящество и цветове. Но нашият ОБЕКТИВ успя да забележи по 
алеите грациозно да пристъпват под ръка влюбените двойки, съчетали с 

обща идея тоалетите си, не само пътя си.
Изпратихме ги с овации и усмивки на бал, а в заключение ще кажем: „Не ни 
разочаровахте, а ни очаровахте. Споделихме с вас празника, който всички 

пазарджиклии очакваха и ще очакват с най-голямо нетърпение.“
г-жа Бойка Лумбева

БАЛЪТ С ДЪХ НА МЛАДОСТ И ЦВЕТЯ


