
ЕГ стъпва и в
Европейския
парламент

оже би най-важното
събитие за изминалите
месеци от учебната

година бе изпращането на група
представители от ЕГ„Бертолт Брехт” в
Европейския парламент в Брюксел.
Като подарък за 40-годишния юбилей

В този брой :

        Бивши и настоящи ученици на Езиковата бяха заедно в Брюксел
        България и САЩ си подават ръце в класната стая
        Портрет на новия директор
        Против скуката в училище
        В нощта на Хелоуин
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        Златото е отново наше
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        Премиера на книгата на Костадин Пампов

                   „В търсене на философския камък”
                       Коледен концерт

        Докосване до красотата
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на училището от бившия възпитаник на
гимназията, понастоящем евродепутат,
г-н Емил Стоянов бе визитата до
европейската столица. Осем от най-
добрите ученици от 11 и 12 клас, заедно
с двама ръководители – г-жа Ася
Гунчева и г-жа Мариела Стоилова -
представиха гимназията ни в Брюксел.
Г-жа Стоилова даде интревю за вестник
„Обектив”:

С какво ви впечатли
европейската столица?

Брюксел е очарователен град с
богата история и невероятно красива
архитектура. Организаторите на пъту-
ването се бяха погрижили да ни оси-
гурят туристическа обиколка на града с
екскурзовод, по време на която нау-
чихме интересни факти за столицата и
видяхме всичките й забележителности.

Как ви посрещнаха
асистентите на г-н Стоянов?

По европейски! С нас се
отнесоха много любезно и мило,
грижеха се да останем удовлетворени от
визитата си. По време на вечерята с г-н
Стоянов евродепутатите проявиха
интерес към проблемите на гимназията,
предложиха помощ. Мисля, че всеки от
нас остана с чудесно впечатление и от
Европейския парламент, и от
посрещането там като цяло.

А как се чувствахте по време
на визитата си в Европарламента?

Наистина е невероятно
интересно да посетиш място, което само
до предишния ден си гледал по
телевизията или си слушал за него.
Бяхме свидетели на срещата на
финансовите министри на европейските
държави, което бе изключително
събитие за нас и много впечатли

учениците. Европейският парламент е
огромна сграда -  много луксозна и
приветлива и чувството да се
разхождаш из нея е примес от
постоянно любопитство и изненадващо
спокойствие.

С какво бе полезна визитата
Ви в Европейския парламент?

За учениците бе много интересно
да посетят тази световно
известна институция, където
всеки ден се вземат решения,
променящи закона или хода
на развитие на европейска
държава. Мисля, че за тях
това ще остане паметно
събитие в живота им. За нас –
ръководителите също бе
страхотно преживяване да се
запознаем с общността от
ерудирани и отговорни хора,

която кове бъдещето на Европа.

Автор: Виктория Стоилова, 10д клас
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България и САЩ си подават ръце
в класната стая

ulgaria  and  USA
join hands in the
classroom

Everybody should
have heard by now that a
representative of the
American Peace Corps
has come to co-teach in
the  English  classes  this
year at our school
“Bertolt Brecht”.  As I
met the young and
charming Alexa Weeks
for an interview, I felt a
surge of positive energy
coming from her, and
found her surprisingly
content and joyful for a
person who’s lived in a
foreign  country  for  6
months and is about to
spend the next 2 years far
away from home. But
when Alexa shared some
of  her  stories  with  me,  I
came to realize how
adventurous and brave
she was, as she told me
that she had had some
previous experience as a
volunteer in Mexico.
What were your first
impressions from
Bulgaria and its people?
Well, I lived in a little
village with a Bulgarian
family and my biggest
impression is that “babas”
love to feed you.
Bulgarians are very
hospitable and everyone
wants to invite you in

their home. People here
have been very nice to
me.
It’s good to hear that. So
you mentioned that the
grandmas love to feed
you, so what is your
favorite traditional
Bulgarian dish?
 Chushki sas oriz – I  love
it. But of course,
everything comes with
bread and my “baba”
would say “Do you want
some  bread”  and  I’d  say
“No” and she would be
like “Yes, you’re gonna
get  some  bread”  and  I’d
say  “Ok,  a  little”  and  she
serves me a whole loaf of
bread. Bulgarians love to
eat,  that  is  something  I
have learned.

So tell me how does it
work exactly when you
enroll into the Peace
Corps, do you choose
where  to  go  or  do  they
assign you?
What  I  would  like  to  say
is that the country
chooses you. So, when
you sign up for the Peace
Corps you are signing up
to be a volunteer,
anywhere. So Bulgaria

picked me and I’m so
happy to be here. The
Peace Corps does allow
you to choose, to tell
them what region would
you like to go to. I told
them that I would
definitely like to go to
Eastern Europe and this is
where I am, so I’m happy.
When you first heard
that you were going to
Bulgaria, did you know
anything about the
country?
No, I didn’t know much
about Bulgaria. I had
heard  of  Bulgaria,  so  I
started researching at
home and I found out that
you nod your heads for
“No” and shake your
heads  for  “Yes”  and  I
thought “How am I going
to do that?” and that has
been really fun to learn.
So what do you think of
education in Bulgaria?
Well, this school is very
different, this one I’m so
impressed with .In Ameri-
ca, if we learn a language
in high school, it’s not
very intense. But at this
school the fact that the
students not only know
Bulgarian, but German
and English is very
impressive. However, my
last school was in a
different town and
education didn’t seem
very important there.

B
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Here in Pazardzhik I can
tell that education is very
important, maybe in some
schools more than others,
but I’d like to see that
education becomes im-
portant all over Bulgaria
and with all communities.
So,since not everyone
here speaks English, did
you have any fun
experience with a person
who didn’t understand
you at all?
Every day! “Az govoria
malko  Bulgarski”  and  I
have studied Bulgarian
since I got here. In the
village that I lived I had 3
hours of intense Bulgarian
every day. But although
I’m learning it, there are
so many things I need to
learn. Dialect sare differ-
rent and people talk fast
or they mumble and
words sound very similar.
But  I  can  tell  you  a  fun
story of a Peace Corps
friend. She ran into the
room, screaming “There’s
a mechka in my room, a
mechka” and all the men
grabbed their guns and it
wasn’t a “mechka” it was
a “mishka”.

Is our language hard to
learn?
I think it’s really fun
studying languages. The
hardest  part  for  me  is  the
genders and the past
tense. Also sounds are
different, but I enjoy
studying Bulgarian.

And have you studied
any other foreign
languages?
Yes, I studied Spanish at
high school and worked
as a volunteer in an
orphanage in Mexico. At
college I took Italian, but
when you don’t practice
the language much, you
lose  it,  and  I  haven’t
practiced these.

What do you miss most
about the United States?
I miss  the food. I like
Bulgarian food, but I miss
good hamburgers and not
McDonald’s, that doesn’t
count.  I  miss  the  variety
of food back home. And,
of course, I miss my
family and friends the
most.  I’m  glad  I  have
skype  and  I  can  talk  to
them, but it’s really hard
to go through such a life
change without your
friends.
So what made you sign
up for the Peace Corps?
It really makes me feel
good when I know I can
give something to the
others and do it. Also just
the idea of signing up for
the  Peace  Corps  and  not
knowing to which part of
the world you’re going to
go to, the adventure of it
is  fantastic.  But  I  also
think it’s very important
for young people to get

out of their comfort zone
and learn how other
people live. To be
dropped in another
country and another
culture is absolutely
fantastic. It’s really great
to get to know the world
more and be part of the
world community and not
just stay at home.
Anything else that you
like here?
I did not expect the
weather  here  to  be  so  hot
in  the  summer  ,  I  haven’t
experienced such heat,
and I heard that the
winters  are  very  cold.  I
also didn’t expect that
Bulgaria has such night-
life, Bulgarians love to
have a good time. I like
this country and I’m very
happy to be here.
Have you travelled
anywhere else?
As far as the world I’ve
only been to Mexico and
Canada, but I’ve travelled
around Bulgaria quite a
bit. I plan to go to the
seaside around Christmas.
I think Veliko Turnovo
and Belogradchik are
beautiful. What I like
about Bulgaria is that it
has so much history, I
didn’t realize how young
my  country  was  until  I
had something to compare
it to. The history here is
fantastic and it is very
interesting to me. I have 2
more years to travel
around and see more of it.
What are your hobbies?
Here what I do in my
spare time is mostly rest,
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because my days are very
tiring, all day long I work.

I like to read books a lot. Back home I used to
dance a lot. I’m

going to learn how to knit
clothing here. I also spent
time with my friends,
there are 3 other
volunteers here in
Pazardzhik. I also travel a
lot at the weekends.
So you like to read,
which is your favorite
book?
It’s called Eat, Pray,
Love, I have read it 3
times. It’s about a woman
who leaves everything in
America and starts to
travel around the world,

and that’s why I like it,
because I can relate to it.
Anything else you would
like to share with our
readers?
Well, I’m very happy to
be here and work at this
school, the students are so
smart. I don’t know what
I expected when I came to
Bulgaria, but I definitely
didn’t expect to meet such
kids that are just so bright
and know a lot about the
world. I’m just really
excited to learn from you

and  for  you  to  learn  from
me, I’m really happy to
be a resource.
We’re also very excited
to have you here. It’s
great  for  the  students  at
the school to have the
chance to communicate
with a native speaker
and it’s very beneficial
for both sides. So it’s
awesome that you’re
here.

Бивши и настоящи ученици на
Езиковата бяха заедно в Брюксел

аскоро чествахме 40
години от
основаването на

нашата гимназия и споделихме
радостта си от общите успехи по
време на множество събития – вечери
на английски, немски, френски,
празничен концерт, а юбилейният ни

вестник представи една богата
равносметка на успехите ни в
училището и в живота. Спомняте ли си
какво ни пишеше по повод на празника
Емил Стоянов – бивш възпитаник на
гимназията и член на Европейския
парламент?

„Скъпи приятели, много Ви благодаря за поканата да напиша няколко реда във
вашия вестник. Благодаря и за това, че ме върнахте повече от 30 години назад във
времето, когато и аз бях ученик в немската гимназия „Бертолт Брехт”. Днес мога да
Ви уверя, че това бяха едни от най-щастливите години в моя живот, че от тогава
пазя най-много спомени и най-много добри пирятели.

И тъй като е рожден ден, трябва да си направим и подарък. Тъй като е редно
по-върастните да правят подаръци, то аз каня 8 ученици и двама учители да посетят
през октомври Европейския парламент. По този начин в Брюксел ще можем заедно да
обсъдим значението на европейската тема за нашия живот.

 Бъдете здрави и вярвайте в България!

Ваш Емил Стоянов,
член на Европейския парламент, Комисия по култура и образование

Н
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Предлагаме ви да споделите впечатленията
от срещата в Брюксел със Захари
Мерджанов и Гергана Стаменова от 12 клас.

Европейският парла-
мент в Брюксел – един
от първите центрове на
ЕС.Сградата на парла-
мента е емблематично
място, превърнало се в
светилище както на
демокрацията, така и на
другите европейски цен-
ности като хуманизъм,
чест и достойнство.
Ценности, в които всеки
един млад човек трябва
да бъде приучен да
вярва. А какъв по-добър
начин да повярваш в
нещо от това, да усетиш
духа му?

Ето това означаваше за
мен нашата визита в
Европейския парламент.
Ние имахме уникалната
възможност да се срещ-
нем с хора,  които са
пример за блестяща
личност и обществена
реализация. Ние не про-
сто получихме отговор
на въпросите, които за-
дадохме, свързани с
евроинтеграцията на
България, а почерпихме
от опита на тези хора.
Изключително впечат-
ление ми направиха
прямотата и чувството

за хумор на господин
Емил Стоянов, нетипич-
ни за повечето българ-
ски политици.  По време
на срещата той не се
страхуваше да назове и
слабите страни на ЕС,
където небето изобщо
не е безоблачно. На тази
среща разбрахме, че в
момента Европа е из-
правена пред дилема да
поеме по пътя на фе-
дерационализма или да
остане такава, каквато е.

Аз лично съм привър-
женик на идеята за
Европа без граници.
Една Европа,  която е
единно цяло, споделяща
общи идеи и въжделе-
ния за бъдещето. Нещо
повече – това би превър-
нало Европа в един
геополитически фактор,

невъзможен за манипу-
лация от силните на

деня.  Като българин и
европеец аз смятам, че
ние вече вървим в пра-
вилната посока и по-
лека-лека мисленето ни
се отърсва от спомена за
ужаса на тоталитарното
минало, който душеше
нацията. Това ни дава

възможността не само
да бъдем по-добри хора,
без предразсъдъци, но и
силата да повярваме в
щастливото бъдеще и
желанието да се борим
за един по-добър свят, в
който да живеят децата
ни.

Захари Мерджанов
12а клас
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         Полетът

Много неща могат да се
случат за 50 часа - значими или не
толкова, интересни или не толкова,
изживени или просто оставени да минат
покрай нас, незапомнени, непочув-
ствани, ненужни. Няма спор, че за 11
човека  часовете между 16 и 18 ноември
2010г. ще оставят трайна диря в
съзнанието им.  Много може да се раз-
каже, но лично аз ще представя една
история за летенето, но не само със
самолет, но и с онзи особен полет на
духа, до който за съжаление рядко има-
ме щастието да се докоснем.

Излитането беше в осем часа и
естествено не мина без неизбежните
усложнения. Но в крайна сметка благо-
получно се издигнахме. Мислите ни
естествено са летели в различни посоки,
но всички ние, развълнувани от полета
и предстоящите емоции, се издигнахме
заедно. Не знам за останалите, но лично
според мен едва ли са много моментите,
в които да се почувстваш едновременно
толкова малък и нищожен и заедно с
това толкова всесилен, както когато
гледаш през малкото прозорче в само-
лета как бавно се издигаш и достигаш
облаците.

Но полетът не свърши с кацането
в Брюксел. Невероятната архитектура,
новата, непозната атмосфера, увлека-

телните разкази на туристическия гид и
дори приятните разговори с хората,
споделящи преживяването, също ни
издигаха над делничното, събуждаха
въображението ни, обогатяваха зна-
нията ни. Забележителностите, които
посетихме, сигурно са подробно опи-
сани в книги и сайтове, но за да кажеш,
че си посетил дадено място, трябва да
си го преживял,  да си се докоснал до
атмосферата му. Затова няма да изреж-
дам, пояснявам и описвам  къде сме
били,  но смело ще кажа,  че в края на
деня (както впрочем и в края на
екскурзията) бяхме едни доволни,
наситени с преживявания и емоции
туристи.

 След първия ден, изпълнен с
преживявания, и след като преза-
редихме енергията си с приятна вечеря
и няколко часа сън,  бяхме готови за
втория ден,  който ни готвеше не по-
малко приятни и вълнуващи преживя-
вания.  Трудно бих могла да опиша в
подробности и напълно обективно це-
лия ден,  прекаран в ЕП.  Може би беше
нещо подобно на това да влезнеш в
часовников механизъм и да видиш как
всъщност работи всичко, как се
задвижват нещата и как става така, че
на едно място се кове съдбата на цяла
Европа. Със сигурност мога да кажа, че
там имаше хора,  които се бяха научили
да летят и които вдаваха сърце и душа в
работата си, за да помогнат и на другите
да се издигнат над проблемите си.
Впечатляващи, разбира се, бяха разме-
рът на сградата, залите, редът, точно-
стта и деловитостта на всичко заоби-
калящо ни. Но по-впечатляващ беше
пламът, с който хората от европар-
ламента вършеха работата си, а нас ни
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завладяваше онова особено чувство
някой ден да бъдем част от такова нещо.

Разбира се случиха се много
други неща. Мога надълго и нашироко
да разказвам за Брюксел, за хората, с
които имах щастието да попадна в една
група и да споделя преживяването, за
белгийските магазини, белгийския шо-
колад, белгийската бира и белгийския
манталитет, за залите в парламента, слу-
шалките, позволяващи да възприемеш
всяко нещо на родния си език, работ-
ната атмосфера, невероятно приятния
разговор с господин Емил Стоянов и
господин Андрей Ковачев, но аз избрах
да говоря за полета. Защото всички тези
неща са част от него. Надявам се, че на
всички ни предстоят много полети и
височината им зависи от нас, но този
определено ще съхраним за себе си.

Специални благодарности на г-н
Емил Стоянов и екипа му, на господин
Андрей Ковачев, на ръководителките
на групата и на самата група за това,
че спомогнаха за осъществяването на
този полет и го направиха толкова
приятен.

Гергана Стаменова

Портрет на новия

директор

От тази есен вече имаме нов
директор, а с него идва и надеждата
за обнова на цялата училищна база,
на творческия климат в училищната
ни общност.  Вестник „Обектив”  ще
ви доближи до личността  на г-жа
Велка Недялкова, ще ви представи
нейната  визия за училището.

Портрет на директора на ЕГ
„Бертолт Брехт”

И когато е създадена през 1970г.,
и днес ЕГ „Б.  Брехт”  се радва на голям
интерес от страна на пазарджишкото
общество, защото тук работят квали-
фицирани преподаватели, тук се пости-
га творческо сътрудничество между
учител и ученик. Щастлива съм, че
личната ми съдба отдавна е свързана с
най-елитното училище в нашия град.

Аз съм част от тази образователна
общност още когато бях ученичка в
немска паралелка. Завърших висшето си
образование и се върнах тук да работя
като учител, за да обогатявам добрите
образователни традиции. Няколко
години работих и като помощник
директор по учебната част, допринесох
за заздравяване и обновяване на
образователните ни контакти с
Немското посолство,  за да бъде
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успешно вземането на Немска диплома
от нашите ученици. През миналата
учебна година подпомогнах създаването
на Училищното настоятелство, убедена
в градивните усилия на родителите,
които подпомагат материалната
обезпеченост на учебния процес.
Винаги съм уважавала учениковата лич-
ност и особено творческия ентусиазъм
на младите хора, ето защо подкрепих
желанието на група наши ученици да
издаваме вестник. Получихме подкре-
пата на родителите, сформирахме два
екипа от ученици и учители и така се
роди  вестник „Обектив”.

Днешното ми присъствие в гимназията
е свързано с нови отговорности и
амбиции, защото от юли 2010 г. след
проведен конкурс в община Пазарджик
заех поста Директор на ЕГ „Б.  Брехт”.
Убедена съм, че предишните ми
контакти с колеги и ученици ще
спомогнат да работим в екип,  за да
отговорим на новите образовяателни
изисквания. В съвременния космопо-
литен живот е необходимо младият
човек да получи солидно образование,
за да стане способен и високо платен
професионалист утре. При нас учени-
ците овладяват два западни езика на
много добро ниво и това им гарантира
добра работа в редица страни по света.
От тази есен вече имаме паралелка с
първи западен английски език и втори
западен френски език. Така отгово-
рихме на обществените очаквания,
продиктувани от присъединяването на
България към Европейския съюз.

В училището ни работят четири
компютърни кабинета, интернет клуб с
безплатен достъп, всички учители са
снабдени с лаптоп, за да се превърне
учебният процес в свят без граници.

При нас учениците могат да
срещнат отзивчиво човешко отношение
в решаване на житейските проблеми,
насоки за допълнителна работа и осо-
бена грижа за таланта.  В ЕГ „Б.  Брехт”
не само можеш да изживееш съзрява-
нето като духовен празник, да направиш
първите си стъпки като поет или
художник, но можеш да развиеш твор-
ческата си мисъл, за да покориш най-
престижните ВУЗ.

На всички, които вече са избрали
да дойдат при нас, пожелавам здраве и
отлична реализация, а на тези, които
предстои да избират,  ще кажа:  „Не се
колебайте да станете част от Езикова
гимназия „Б. Брехт”, за да имате пет
години време за нови знания, нови
приятелства, нови постижения.”

Велка Недялкова

Безспорно точно в нашето
училише може да усвоите най-добре
западния език не само защото тук
учителите са митивирани за работа,
часовете са най-много, но и защото
може да чуете оригиналната реч на
немец или американец. Ето как една
осмокласничка опознава своята учител-
ка от САЩ и пише свободно за нея на
английски език.

Alexa is from Seattle, USA. She
has  been  in  Bulgaria  for  2  years.  She
feels  strange  because  the  culture  and the
food are very different. The
accommodation is smaller than she had
before. But she isn’t at home too much.
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Still she isn’t accustomed to our country
as well as to our climate. Here’s too hot in
the summer for her. She is worrying
about the winter. “I’m afraid from the
winter” she says.

Alexa was in Belogradchik for 3
months. She says: “I wasn’t happy there
because the people weren’t friendly and
the kids weren’t motivated.”

Now Alexa is in Pazardjik. She
says: “The school is great, the people are
really nice and the kids are great. I’m
impressed because I see potential in my
students and I would push them hard.”

Written by: Aantonia Miteva 8g
class

Алекса е от Сиатъл, САЩ. Тя е

в България за две години. Чувства се
странно, защото културата и храната
ни са много различни. Квартирата и е
по-малка от тази, която е имала
преди. Но тя не стои много вкъщи.
Все още не е свикнала с нашата
страна и особено с климата. През
лятото тук е твърде горещо за нея. Тя
се притеснява за зимата. „Страх ме е
от зимата” – казва тя.

Алекса е била в Белоградчик
три месеца. Тя казва: „Не бях
щастлива там, защото хората не бяха
учтиви, а децата не бяха мотиви-
рани.”

Сега Алекса е в Пазарджик:
„Училището е страхотно, хората са
чудесни и децата са страхотни. Аз съм
вдъхновена, защото виждам

потенциал в учениците си и ще
изисквам повече от тях.”
Написал:Антония Митева, 8ж клас

ПРОТИВ СКУКАТА В
УЧИЛИЩЕ

Един хубав почин на Пощенска
банка „Силен старт” е вече традиция-
всяка година да се организира конкурс,
за да се открият таланти сред учениците
и да се подпомогне финансово тяхното
развитие. Тазгодишната тема на
конкурса: „Изгони скуката от училище”
привлече вниманието ни, тъй като всеки
знае за тежките програми и сухото
теоретично знание в родното ни учи-
лище. Не само смятаме темата за
актуална, тя трябва да се превърне в
един мащабен общоучилищен проект,
който да реализира множество твор-
чески инициативи по всички учебни
предмети. Но стига вече с общите при-
казки, нека разкажем за една минало-
годишна инициатива, която продължава
да ни носи разнообразие и празничност
в ученическото ежедневие. Как ние -
учениците от 10 е клас - се борим срещу
скуката в „Часа на класа”? Ще кажете:
„Ама защо скучен, нали това е вашият
час?” Наистина може да бъде досадна
тежест, ако всеки път един строг класен
се изправя пред вас, настроен за кавга за
медицинските бележки и неизвинените
отсъствия.  Е,  слава богу,  при нас не е
така.

Животът е наниз от значими
събития, които оформят личността на
човека. Следвайки тази максима ние,
учениците от 10е клас на ЕГ,,Бертолт
Брехт’’, за пореден път напуснахме
училищната сграда в очакване на нови
,,приключения’’. Вече втора година в
опита си да разнообразим ежедневието
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си, посещаваме светилищата на българ-
ската култура в нашия град Пазарджик.
Водени от ентусиазма на човешкото
познание, този път избрахме къщата-
музей ,,Станислав Доспевски’’. Повече-
то от нас пристигаха на това величест-
вено място за първи път, въпреки че са
родени в този град. Кой трябва да раз-
каже за великите ни личности от
миналото, само грижа на учителя по
история ли е това? Прекрачихме прага
на старинната къща и светлината на
отминалите спомени озари лицата ни.
Градинката, която ограждаше музея, се
оказа невероятно красива и перфектно
поддържана. Фасадата на къщата беше
изографисана с впечатляваща дърво-
резба, характерна за епохата на Възраж-
дането. Слънчевите лъчи на този октом-
врийски ден играеха по поляната като
малки животинчета. Всичко това беше
част от вълшебството, чрез което мина-
лото започна да оживява.

Събрахме се всички в голямата
зала на музея и чрез разказа на уред-
ничката – г-жа Точева се запознахме с
историята на твореца. Животът на

зографа се оказа пълен с интересни съ-
бития. Роден в град Самоков и израснал
под покровителството на своя баща,
който се е занимавал главно със зо-
графство, Станислав Доспевски е най-
изявеният и най-даровитият предста-
вител на Самоковската художествена
школа. Учил е рисуване и по-точно
портретна живопис – в Киев, а след то-
ва и в Москва. През 1859г. се устано-
вява в Пазарджик, където построява
своята къща, убежище за цялото му
семейство. Изработва стенописи и
икони в старозагорската църква "Св.
Димитрий" (опожарена след Април-
ското въстание); негови творби има в
Троянския манастир и в перущенската

църква "Св. Архангел Михаил". Зани-
мава се и с революционна дейност, като
дори общува с Васил Левски,

обмисляйки своите ходове. Турците го
арестуват, заточен е в Цариград, където
е убит в затвора. Тежката му съдба не e
пречка пред неговия талант, изклю-
чително изявен и блестящ. Убедихме се,
че Станислав Доспевски е българският
символ за зографско майсторство и
детайлна изработка на вълнуващи
портрети.

Всички бяхме въодушевени след
посещението и коментирахме разпалено
видяното. Моята съученичка, Гери Кир-

кова, също посветена на изкуството с
цялото си сърце, сподели: ,,Бях запле-
нена от творческата атмосфера и това
преживяване ме накара да се гордея, че
съм българкa!’’. Мечтата за познания
води мнозина от нас напред и като раз-
бираме живота на другите, ние усъвър-
шенстваме себе си. Атанас Апостолов,
също мой съученик от 10е, изтълкува
посещението така: ,,Никога не съм
предполагал колко красота и съще-
временно старинност може да се крие в
тази малка, но изящна постройка.’’

Тази есеннна утрин се оказа
наистина много интересна за всички
нас, които след своето посещение
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започнахме следобедните учебни часове
усмихнати, запазихме преживяното
дълбоко както в умовете,  така и в
сърцата си.

Ани Дурева, 10е клас

Ние, учениците от серти-
фикатната група по немски
език -  Das  deutsche''  Spra-
chdiplom'' на госпожа Гаце-
ва, работихме с голям енту-
сиазъм по проекта ''Здра-
вословен начин на живот''.
Най-напред трябваше да по-
търсим вкъщи материали. И
след като се разделихме на
групи по четирима, започ-
нахме да обсъждаме мате-
риалите. Скоро ножиците
влязоха в действие. Някои
подреждаха снимките, други
писаха текстовете. Накрая
всяка група представи своя
плакат и всяка група поот-
делно се снимаше с продукта
си.
Ние сме горди с нашите
плакати, които украсяват
стената на кабинета по
немски.

Работа по проекта
Здравословен
начин на живот
Wir, die Schüler aus der
''Sprachdiplom'' Gruppe der
Lehrerin für Deutsch Frau
Gatseva haben an dem Projekt
''Gesunder Lebensstil'' mit viel
Entussiasmus gearbeitet.

Zuerst
sollten wir uns zu Hause nach
Materialien zum Thema
umsehen. Nachdem wir uns in
Untergruppen zu viert verteilt
hatten, begannen wir die
Materialien zu besprechen.
Bald wurden die Scheren ak-
tiv. Einige ordneten Fotos, an-
dere schreiben die Texte. Zum
Schluß präsentiert jede Grup-
pe ihnen Poster und ließ sich
damit fotografieren.Wir sind
stolz auf unsere Poster, die im
Deutschraum die Wände zieh-
ren.

Анна Гърчева 11 б клас
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В нощта на

Halloween
Едно от най-дългоочакваните

партита за тази година, Хелоуин, внесе

много радостни емоции сред пазард-

жишката младеж и естествено сред уче-

ниците от ЕГ `Бертолт Брехт`. Гостите

бяха посрещнати в голямата залата на

Младежкия дом в град Пазарджик.

Изобретателните организатори от Мла-

дежкия парламент положиха неимо-

верни усилия, за да придадат автен-

тичен вид на празничната обстановка и

наистина успяха да направят едно голя-

мо и незбравимо парти.

Като влезеш в голямата зала,

мигновено се сливаш с тълпа от обичай-

ните,  но неизлизащи от мода духове,

дяволи, вампири и черни котки. Но тази

година разнообразието на превъплъ-

щения беше огромно. Освен типичните

костюми наоколо се разхождаха екзо-

тични танцьорки, нинджи, мимове, кра-

ви, принцеси, горгони, полицаи, пирати

и войници. Музиката на партито беше

изключително разнообразна. Звучаха

както топ R&B хитове, така и рап хаус,

пънк и метал. Просто нямаше как човек

да не се забавлява сред такава весела и

интересно костюмирана тълпа. В срав-

нение с миналогодишното парти това

посрещна два пъти повече гости, които

с желание се позабавляваха в духа на

Вси светии. Тазгодишното парти предо-

стави много по-голямо пространтсво и

по-хубава музика за тези, които искаха

да потанцуват, а такива имаше много.

Ако хвърлим поглед към

създателите на този празник - американ-

ците, няма как да не открием

някои големи прилики.  При тях също,

като при нас, тийнейджърите се събират

на големи партита, носят страш-

ни костюми и си прекарват максимално

добре. По- малките от нас пък обикалят

къщите, като молят за  лакомства, а ако

не ги получат, правят пакост

на обитателя на къщата. Заради своята

оригиналност и невероятен дух
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Хелоуин се празнува почти по целия

свят. Не смятам, че тъй като празникът

има американски корени, не трябва да

се празнува и тук -  в България.  Пред-

полагам всеки е съгласен, че такава

оригинална и ефектна възможност да

празнуваме и да се веселим заедно не е

за изпускане.

Г. Киркова 10е и С. Янева 10 д клас

Dream  Cup  -
Tokyo
Metropolitan

Александра Цветкова от XI в
клас е една от изявените и талантливи
ученички на ЕГ „Бертолт Брехт”. През
изминалото лято тя посети Япония -
страната на Изгряващото слънце и се
завърна със заслужена спортна победа.
Ето какви интересни подробности спо-
дели за вас - читателите на вестник
„Обектив” - бронзовото момиче.

- Разбрахме, че през лятото си била в
Япония, какъв е животът там? Какви
са хората? Лично теб какво те
впечатли?

- Това лято имах щастието да осъществя
детската си мечта, когато на
30.07.2010г. аз и четири момичета от
националния отбор по карате
Шинкиокушин, придружавани от
сенсей Христо Терзиев и Тихомир
Тотев, заминахме за Япония, където
останахме 30 дни. Основната причина,
поради която заминахме, беше пред-
стоящото състезание "Dream Cup",
което се проведе в зала Tokyo
Metropolitan.  Атмосферата в деня на
състезанието беше много напрегната,
макар че получавах необходимата
подкрепа от сенсеите. Но да имаш
шанса да участваш на престижно
състезание в Япония, наистина е
тръпка! В състезателната дисциплина
Kumite се класирах трета. Може би
можеше да се представя и по-добре,но
на полуфиналната среща не бях
достатъчно концентрирана, а и опо-
нентката ми беше значително по-
технична, тя стана и първа в
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категорията. По време на дългия ни
престой в Япония имахме шанса да
тренираме в различни "Dodjo" (зали),
да обменяме опит с други състезатели и
да се забавляваме, опознавайки япон-
ската култура. Японците са прекрасни
хора. Винаги са усмихнати и отзивчиви.
За 30 дни нито веднъж не се почувствах
"gaidjin" (чужденец), въпреки така
явните различия във външния вид.

- От кога се занимаваш с карате?
Освен него, занимаваш ли се с други
бойни изкуства? Тренираш карате.
Кое накара едно момиче да избере
този мъжки спорт?

- Не съжалявам, че преди седем години
започнах да се занимавам с карате. Това
не е просто спорт за мен. Когато не
тренирам, просто ми липсва. Както
казва моят сенсей Васко Пеев: „Карате
е начин на живот!” С годините осъз-
нах, че е имал право. С карате се зани-
мавам от десетгодишна. Много харе-
свам и джудото ,но за съжаление не ми
остава толкова свободно време, за да се
занимавам по-сериозно.

- Истина ли е,  че двубоите са
враждебни и груби?

- Когато играя Kumite, не съм враж-
дебна. Приемам играта като начин, по
който да покажеш умения,дори красота,
но в никакъв случай омраза или други
такива настроения.

- Изпитваш ли страх преди двубой?
Има ли специфични качества, които
са се формирали у теб благодарение
на каратето?

- Преди да изляза на татамито да играя,
не съм изпитвала страх, а по-скоро
тръпка, която завладява цялото ми тяло.
До известна степен съм обезпокоена да
не разочаровам хора, които вярват, че
ще успея. Това може би е единственият
ми страх. Не мога да кажа какво точно
се е променило в мен, откакто трени-

рам,  защото бях твърде малка,  за да
преценя. Но знам, че в момента съм
сдържан човек. Научих се на търпимост
и отзивчивост.  Обичам да помагам,  с
каквото мога.

- Да се върнем отново на темата за
Япония.  Успя ли да създадеш
приятелства там? Поддържаш ли ги?

- В Япония срещнах невероятни хора.
Но времето не беше достатъчно, за да ги
опозная добре. Японците са весели,
обичат да се забавляват, но в същото
време са много сериозни и дисципли-
нирани по време на тренировки.
Смятам,  че също така са и доста
наблюдателни и никога не знаеш какво
наистина мислят за теб. Говори се, че
японците имат шест лица и три сърца:
едно за пред господаря,  едно за в
семейството и едно за пред другите.

- Можеш ли да направиш сравнение
между Япония и България?

-  Определено в Япония всичко е много
по-уредено, отколкото в България.
Перфектната инфраструктура, чисто-
тата, доброто отношение на хората и
най-вече инересната култура правят
страната толкова привлекателна за
туристи.

- Каква си в каратето и в живота?

- Карате е важна част от живота ми.
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Помага ми много в организацията,
стремежа да преследвам целите си и
дори просто, за да се чувстам здрава и
щастлива. Не бих казала, че е лесно, но
без него не знам дали би било по-добре.

- Възможно ли е каратето да се
противопостави на агресията в
училище?

- Смятам, че карате изкоренява агре-
сията от съзнанието ни, прави ни по-
спокойни хора. Или причината според
мен е във факта, че насочваме енергията
си в правилна посока.

- Какво ти предстои в най-скоро
време?

-  След като се върнах на 01.О9.2010г.,
се отдадох на почивка, която се надявам
ми помага да се възстановя и подготвя
за следващото състезание,  което ми
предстои на 27.11.2010г. в град
Пловдив.

УСПЕЕЕХ, АЛЕКСАНДРА!

Интервюто взе Елена Тилева, 10е
клас

Златото е отново наше!

На 5 ноември в зала „Васил
Левски” се проведе общинското
състезание по бадминтон, от което
възпитаниците на Езикова гимназия
„Бертолт Брехт” се върнаха със
златната купа. Участвалите Стефан
Гърев (9д). Мартин Чардаков (10ж),
Йордан Николов (10з), Стефан
Анков (10з), Мартина Горчева (9д),
Никол Поюкова (9д), Виктория
Готева (9д) и Калина Георгиева (8д)
получиха грамоти за отличната си
игра. Те премериха сили с предста-
вители на МГ,  ОУ „Кирил и
Методий”, СОУ „Георги Бенковски”,
СОУ „Петър Берон” и Спортното
училище и ръководени от г-жа Тер-
зиева, взеха първото място. Сега
отборът по бадминтон се готви за
републиканското първенство на про-
лет, очаквайки да отбележи поред-
ната победа за нашата гимназия.

Друго интересно спортно съ-
битие е състоялият се в края на
миналия месец крос „Златна есен”, в
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който също участваха ученици от
нашата гимназия. Състезателите
Невелин Гугутков (11б), Иван Попов
(11д), Ангел Троянчев (11а) и
Мартин Мардаков (10ж) щурмуваха
първото място, ръководени от г-жа
Анчева – преподавател по физи-
ческо възпитание и спорт. Женският
отбор на гимназията, съставен от
Кристина Георгиева (11а), Вели-
слава Белева (11б), Гергана Атана-
сова (12б) и Никол Поюкова (9д), не
отстъпи на момчетата и също
финишира първи. С тази грандиозна
победа ЕГ „Бертолт Брехт” доказа за
пореден път, че е неоспорим титу-
ляр в областта на кроса.

Николай Генов 10в клас

e4; Дh5; Oc4; Дf7x

ова е най-бързият начин в шаха да ви матират, но има и по-бърз... да играете
срещу отбора на Езикова гимназия „Б. Брехт”. И на 19 ноември 2010 опонентите им
в турнира по шах, организиран от Младежкия парламент, го разбраха. Отборът на

гимназията ни в състав Атанас Апостолов (10e), Ивана Пет-кова(10e), Илия Благов (10e)
и Георги Нанов (8д) дадоха заше-метяващ старт на турнира,  като едва 3 минути след
началото му Ивана Петкова донесе първата победа за ЕГ. Следващите 2 часа донесоха
още 9  победи,  3  ремита и 0  загуби.  И така,  отборът ни се класира на първо място,
следван от отбора на СОУ „Петър Берон”, третото място взеха ПГ МЕТ (Механо), а
четвърти останаха ПГПТ (Машинерия). След награждаването отборите разиграха
няколко прия-телски партии, в които особено популярен за опонент се оказа най-
малкият участник в отбора на ЕГ, който освен че е зайче в гимназията ни тази година,

Т
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е и класиран на шесто място на републиканското по шах. И в тази кратка серия от

двубои отново си пролича кой е победителят.
И така малко поумнели, малко поогла-днели, отборите тръгнаха - кой да празнува, кой
да тренира за следващ турнир.  А нашите герои?!  Те се запътиха обратно към ЕГ,
където ги чакаше тест по география.

 Репортер и фотограф: София Петрова, 10в клас

МИНУТА Е МНОГО!

"In der Kürze liegt die Würze" - казват немците, което в гладък превод

означава "В краткостта е насладата". Е, мнозина биха били готови да оспорят тази

поговорка, но никой не може да отрече, че светкавичната победа на ЕГ на общинския

кръг по шахмат е наистина сладка. Нашият отбор в състав Атанас Апостолов (10е),

Георги Нанов (8д), Петър Харизанов (10г) и Ивана Петкова (10е), предвождан от г-жа

Маргарита Анчева, надви опонента си в лицето на СОУ " Д-р Петър Берон" и се

завърна победител, внасяйки поредната златна купа в спортната ни колекция. "Нямахме

много време за подготовка" - споделя капитанът на отбора Атанас Апостолов -

"предимно няколко партии с компютър или роднина, но нищо по-особено." Все пак

това не се оказа проблем за нашите, които без големи затруднения завършиха

състезанието с 3/4 победи. Най-бързата игра направи Ивана Петкова, която матира

опонента си за......минута и половина!

"Противниците ни бяха достойни, но очакваме по-големи затруднения на областния

кръг, за който се готвим усилено. Всички сме си поставили високата цел да достигнем

до републиканското първенство и смятаме да я постигнем."

Репортер: Николай Генов, 10в клас
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Премиера на книгата на Костадин Пампов „В
търсене на философския камък”

Учителската професия е привилегирована с това, че оставя следи в нечии
сърца, променя идеи, възпитава
ценности и насочва съдби. Мнозина от
нас след години ще се връщат към
спомените от ученическото време с
добри чувства,  може би с лека тъга към
отминалото и всеки един от нашите
учители ще се връща с определен
спомен в мислите ни. Но само за един
учител ще ни напомня погледът към
библиотеката, където подредени ще
стоят неговите малки, изпълнени с

житейски размисли и мъдрости книжки.
Учителят по философски науки в ЕГ „Бертолт Брехт” Костадин Пампов

издаде поредната си книга, озаглавена „В търсене на философския
камък”,чиято премиера се състоя на 10.12.2010 в
художествената галерия на град Пазарджик „Станислав Доспевски”.
 Ученици от 10 и 11 клас бяха изпълнили залата, любопитстваха какво
вдъхновява автора, как е избрал корицата, какви са били ученическите му

години. Спонтанно задаваха
въпроси, изразяваха мнение и
така превърнаха часа по роден
език в ползотворно
сътрудничество с твореца,
доказаха , че са интелигентни
читатели. С тях г-н Пампов
сподели плановете си за
следващата книга, която ще се
казва „Художникът и
вятърът”.

Учениците от 10е клас бяха
подготвили слайдшоу, което
описваше кариерата на г-н
Пампов, четирите му книги,
както и мнения ня
литературни изследователи.За
осъществяване на творчески
разго-
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вор с автора на книгата спомогнаха
водещите на събитието Атанас
Апостолов (10е) и Виктория
Стоилова (10д).  Всяка книга остава
мъртва, ако няма читатели, затова
Елена Тилева и Теодора Гълева от 10
е клас рецитираха откъси от
философските размисли. Публиката
бе силно заинтригувана и изрази
своите поздравления и
положителни коментари към
господин Пампов, а също така бяха
зададени и много въпроси относно

книгата. Авторът й отговори
изчерпателно, като разкри още
детайли за творческата си работа.
Госпожа Бойка Лумбева, инициатор
на премиерата, също приветства
своя колега за книгата му и
сърдечно изрази своите поздрав-
.ения пред него и публиката.
Десетокласниците от „д” клас пък
показаха своето уважение към
учителя си чрез подарък –  снимка
на класа заедно с него.

„Приема се, че митът за
строежа на Вавилонската кула
изразява две идеи: стремежа на
хората да достигнат света на Бога и
да имат сигурен ориентир.

Те не успели да завършат
строежа, защото говорели различни
езици и не могли да се разбират.

Има твърдения , че
философията е опит да се построи
въпросната кула в областта на духа.

Няма съмнение, че и този
„строеж” ще е винаги незавършен.

Както кулата във Вавилон, но
поради друга причина.

Човешкият дух винаги ще
има стремежа да отиде отвъд
границите, които вече е достигнал.”

Не мога да остана
безразлична към този финален
фрагмент от философските
размисли на г-н Пампов.  Не
случайно частите в този мозаечен
свят са 99- число, което е резултат от
многократното умножаване на
свещената тройка. Символиката на
цифрите подчертава авторовия
стремеж към вътрешно подреден и

циклизиран свят. Този свят ни се
струва ту близък и понятен, защото
ни обвързва с непреходни истини,
ту остава далечен, способен да ни
привлича отново и отново с
незатихващи въпроси като:” А по
какви причини Вавилонската кула
на духа остава незавършена?” Не е
известно кои от нас ще успеят да си
отговорят на този въпрос днес, може
би ще намерят отговор след време.
Важно е да се питаме, да търсим себе
си и другия, а към тези наши
главоблъсканици безспорно ни
приобщава книгата „В търсене на
философския камък”

Нейната премиера стана
вълнуващо събитие от живота на
езиковата гимназия. Голям брой
десетокласници изразиха своя
интерес към философските науки, а
учениците журналисти доказаха, че
могат да подготвят и организират
изцяло това културно събитие.

Виктория Стоилова 10д клас
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КОЛЕДНИТЕ ЗВЕЗДИ НА
ЕГ „Б. БРЕХТ”

Как биха  поставили началото на
тъй дългоочакваната зимна ваканция
учениците от ЕГ `Бертолт Брехт`?
Разбира се , че с един прекрасен
коледен концерт , който се проведе на
23 декември от 18:00 часа в зала
„Маестро Георги Атанасов”. На
събитието присъстваха както ученици
от нашата и други гимназии, така и

учители, политици и медии. От самото
начало концертът успя да приповдигне
настроението на публиката с
прекрасното изпълнение на нашия хор ,
който изпя една от най-красивите
коледни песни – „Тиха нощ” - на три
различни езика (английски , френски и
немски).

Скечът на елфчетата и коледарите също допринесе за еуфорията сред зрителите.
Те показаха завидни театрални умения и ни потопиха в омаята на предстоящия коледен
празник. Участие взе и балет „Хармония” с ръководител г-жа Маргарита Анчева както
и две прекрасни латино-американски двойки. Изпълнението на пиано, придружено с
изящен танц на балерина, очарова всички. Музикални умения демонстрираха петте
цигуларки и една акордеонистка, като след тяхното изпълнение имахме удоволсвието
да чуем три солови изпълнения. Коледният дух беше умело пресъздаден и от Мария
Нанова, 10г клас, която вдигна публиката на крака със своето професионално и
емоционално изпълнение на песента „All I Want For Christmas”

Както при всеки концерт, така и при нашия, мнението на публиката е от огромно
значение. Ученици и учители бяха въодушевени от коледния концерт на ЕГ и дори
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доста време след това ентусиазирано споделяха своите възгледи и мнения, които
стигнаха и до ушите на журналистите на в.  „Обектив”.  Някои бяха впачатлени от
монолозите на различните чужди езици /немски език, английски език, френски език/,
други пък още си тананикаха песните, изпълнени от училищния хор, както и на певците
от различните класове. За тези, които любопитстват да разберат как се подготвя такова
събитие, поканихме да разкаже г-жа Фани Попова – режисьор на
представлението.

Идеята за Коледния
благотворителен концерт се породи
спонтанно. Той не беше планиран
предварително. Това обаче не попречи
на вдъхновението и организацията,
които последваха. За ентусиазма на
участниците да не говорим. Всички,
които бяха включени като
изпълнители, проявиха дисциплина,
страхотна активност и отговорност
в подготовката. Знам, че думите ми
ще бъдат прочетени и от тях,
затова подчертавам, че не
преувеличавам. Училището се

превърна в интересно място за
всички, които живееха с духа на
концерта. Това е дух на сплотеност и
съучастие в нещо много позитивно.
Ако само повечето колеги, пък и
родители можеха да видят
творческия процес по време на
репетициите, щяха да открият
неподозирано ниво на ентусиазъм и
мотивираност у учениците, каквото
не се постига при изпълнение на
училищните или семейните
ангажиментиJ!

На сцената се появиха познати и новооткрити таланти в нашето
училище. Всички бяха приети от публиката и наградени с нейните аплодисменти.
Цигуларки и пианисти, певици, танцьори и балетисти, както и художници – това
са надарени и развити в своята област момчета и момичета, които изискват
преди всичко много от себе си и желаят да зарадват публиката с изпълненията си
от висока класа! Аплодисментите за тях още не са отшумели!

Внучките на Дядо Коледа и коледарите показаха артистични умения, с
които плениха зрителите. Приказно-фантастичната история получи своя
фолклорно-автентичен финал, който вдигна празничното настроение на
публиката до приятна еуфория!

Особено щастлива се чувствам от екипната работа на учителите и
педагогическия съветник, защото се подкрепяхме и всеки се стремеше да допринесе
максимално с това, с което пряко е свързан.

Г-жа Маргарита Анчева създаде хореографията на два много красиви танца
и за срок от две седмици нейните момичета от двете балетни групи сътвориха
много красиви и сложни изпълнения. Браво на танцуващите момичета!

Г-жа Сарафска професионално и с любов изпълни своя ангажимент, като
подготви хора, който в съвсем кратък срок успя да научи най-популярната коледна
песен в сложен аранжимент и да я изпълни на сцената. А химнът на гимназията
зареди публиката с невероятно настроение на приобщеност към училището и
празника.

Г-н Тодор Тодоров и екипът му от ученици се включиха в нелеката задача по
продажбата на поканите, украсата на сцената и фотографското документиране
на събитието. Изобщо на тях може да се разчита на 100%!
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Г-жа Диана Джукелова бе изцяло концентрирана върху задачата си за
компютърното осигуряване на концерта и естествено аз бях напълно спокойна с
нея, а тя много отговорна, така че изпълни всичко „като за шест”J!

Г-жа Диана Стоева ръководеше изпълнителите зад сцената и не допусна
дори най-малък проблем относно синхрона на действията ни, както винаги досега.
Благодаря й искрено!

Принос имат и още хора, които ни помогнаха... Сърдечно благодаря на
всички ученици и колеги, с които, мисля си, сътворихме едно коледно чудо в
нашето училище! Дарихме го на благодарната публика и тя ни отвърна с
щастието, което преживяхме!

Моето участие? ... Нека си остане невидимо... за да я има магията и
следващия път!

Едно голямо БРАВО на участниците и организаторите!!! Дерзайте!!!

Материала подготвиха Елена Тилева и Гергана Киркова, 10 е клас

ИНТЕРВЮ С ПУБЛИКАТА

Коментар на г-жа Велка Недялкова за коледния концерт

Г-жо Недялкова, какво е мнението Ви за Коледния концерт на
гимназията?

- Концертът изпълни своята цел, а именно да създаде коледно настроение у
присъстващите. Младите участници показаха завидни актьорски умения. По мое
мнение те са подготвени артисти, които умеят да въздействат. Оценявам, също факта,
че концертът имаше сценарий, в който бяха залегнали българските традиции.
Обичаите бяха изведени на преден план.  Мога да определя концерта на ЕГ ,,  Б.  Брехт’’
като премерен, точен и отговарящ на ситуацията. Той със сигурност постигна целта си
да създаде празнично настроение у всички нас.

Подготвено от Стилияна Янева 10 д клас

Защо отидохте на коледния концерт на ЕГ "Б. Брехт"?
Светлозара (10 б клас): Отидох на концерта,защото знаех,че програмата ще бъде
интересна, и заради приятелите ми, които взеха участие.

Виолета (10 б клас): Аз бях на концерта, защото имах възможността да участвам в
програмата, което беше страхотно преживяване.

Гергана (10 е клас): Посетих училищния концерт заради забавната и интересна
програма, която ме зареди с положително настроение за празниците.

http://www.google.bg/search?hl=bg&biw=1040&bih=892&&sa=X&ei=aS1ITfrEF8nNswbQ-s2EAw&ved=0CCUQBSgA&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8&spell=1
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Какво ви хареса?
Светлозара (10 б клас): Харесаха ми най-вече коледарите и коледните пожелания на
съучениците ми.

Виолета (10 б клас): Харесаха ми танцовите изяви на съучениците ми...и разбира се -
хорът!
   Гергана (10 е клас): Най-много ми хареса соловото изпълнение на Мария Нанова.
Какви чувства събудиха у вас участниците?
Светлозара (10 б клас): Участниците предизвикаха у мен много положителни емоции и
коледно настроение!

Гергана (10 е клас): Участниците ме заредиха с положително настроение и ме
накараха да се гордея, че съм част от ЕГ-то!
Какво ново забелязахте на сцената?
  Светлозара (10 б клас): Направиха ми впечатление видеоматериалът, който се
прожектираше, както и новите ученици, които бяха включени в програмата.
  Гергана (10 е клас): Повече хора взеха участие в сравнение с миналата година и бяха
заредени с положителни емоции заради това, че са част от коледната програма на
елитното ни училище.

С публиката разговаря Даниела Пейчева, 10б клас

Докосване до красотата

Нима знаеш

Нима знаеш беда по-голяма
от раздор сред влюбените души?
Къде има рана по-боляща
от тази, де сърцето гнети?
Приятелю, виждал съм общата
 скръб -
 скромни семейства с гладна челяд,
 но те никога не са чакали смърт,
 дори срещу тревожния глад.

 Даже напротив -
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устоявали са през смях;
един колектив,
но щастливи всички от тях.

Виждал съм също разведени,
които искат покой.
Често от спомен преследвани,
линеят в жал и застой.

Нищо, че финансово са благи
с къща и скъпа кола;
заключени в парични окови,
те търсят ключ: любовта.

Николай Генов – 10в клас

Дана Тилева, 10д клас
рисунка

НИКОГА

Само сън. Просто сън.
Той никога не я е имал...
И никога не е притискал пръстите си
във дланите й още нецелунати,
и никога не е погалвал вятъра
в косите още неразрошени,
не е усещал от сълзите й
солта в дълбоките си рани,
не е въздишал със парфюма й,
не го е носил в своята пазва...

И никога не я е виждал
след залеза, когато с лъскав поглед
тя никога не го е ослепявала...
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И никога не я е гледал скришом
от ъгъла, когато тя пресичаше,
и този булевард в сърцето му
не беше оживявал никога.

И никога не се е взирал в хората
да търси нещо от лицето й,
не се е молил на колене
на минувачите да я закрилят.
И никога не се е влюбвал в нея,
не я е чувствал в своите тъкани...
И никога не е говорил с нея,
дори не я познава сякаш...

Но тя е в сънищата му,
там, както никога преди,
макар че никога не я е имал...
Сън. Просто сън. Само сън.
Измислен сън...Но тя е в него...
Тя както никога преди е в него...

Златина Несторова – випуск 2004
Михаил Куртев - 10д клас,  Ахил
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