Ако искаш да развиеш ти талант и фантазия,
ела при нас в Езиковата гимназия!
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Николай Генов
С НАЦИОНАЛНА
ЛИТЕРАТУРНА
НАГРАДА
Виктория Стоилова
С НАЙ-ВИСОКОТО
ОТЛИЧИЕ НА МОН

На 22-ри август на церемония в Регионалния инспекторат по образование, гр. Пазарджик, Виктория Стоилова получи Национална диплома за отличен успех. Тържеството
откри г-жа Весела Боева – експерт по чуждоезиково
обучение. Г-жа Валентина Кайтазова, началник на инспектората, връчи дипломата на Вики, като отбеляза, че това е
индивидуална и специална награда, която е единствената
за нашия регион тази година. Вики е заслужила дипломата
както за отличен успех, така и за класиране на второ място
в националното двуезично състезание „Кенгуру“. Също и
невероятните представяния през годините – многобройни
отличени есета и участия в мероприятия и тържества в
училище – участие в актьорските изяви и в БМЧК, богата
журналистическа дейност в училищния вестник „Обектив“.
Ето какво сподели с нас в радостния ден щастливата
Вики: „Чувството е невероятно удовлетворяващо, защото това
е една награда за цялостен успех през гимназиалния курс.
Горда съм, че съм един от 24-те носители на такава диплома
за тази година и за мен това е много значим успех. Полагала
съм труд и съм влагала амбиции в образованието си и тази
награда е едно високо признаване на тези мои усилия.
Продължение на стр. 4

Имахме страхотната възможност да изпратим учебната
2011/2012 година с една изключително радостна новина.
Отново се проведе Националният литературен конкурс
„Милош Зяпков“, който е поле за изява на много български
писатели. С голяма гордост можем да споделим, че в тазгодишния конкурс извънмерно добре се е справил и един наш
познат и скъп съученик, който със своя талант е успял да
свърже членовете на журито в единомислие и възторг.
Продължение на стр. 5
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Äîáðèÿò ñòàð Ëîíäîí!
Нека бъдем честни – колко от нас си
мечтаят да видят прословутия Лондон?
Хайде, няма смисъл да се залъгвате – една
значителна част! А колко биха имали
тази удивителна възможност да посетят
Столицата? Една значително по-малка
част. Недейте да се обиждате, но половината ще забравят, че някога са искали да
отидат там, а на другите просто няма да
им се занимава. И все пак моя съученичка
успя да се вмести в трета група, групата на
успелите да го видят. И тъй като съм малко
нагла и в 70/100 от случаите получавам
това, което искам, я изнудих да ми разкаже
за престоя си там.
Признавам си, че завиждам – 5 седмици на Острова са си истинско блаженство.
Особено ако е споделено с най-добра
приятелка, наскоро преместилото й се там
семейство и благоприятно време. За мое
лично учудване се оказа, че митът за лошото време не винаги е верен. Поне не и в
нейния случай. Времето било благоприятно
с един-два дъждовни дни. Рай!
Първото й зърване на Лондон в цялото
му старинно величие, блясък и огромност
се състояло още от самолета, малко преди
да кацне на летище Heathrow. Тя буквално
била зашеметена от големината на града.
Защото все пак, да видиш, цитирам „една
част“ от града от въздуха… направете си
сами сметката колко е огромен! Успяла да
види и Биг Бен, разбира се, което като че
ли донесло първата или може би втората
порция щастие за деня. Все пак първото
качване и летене в самолет не е маловажно
нещо в живота на една тийнейджърка.
Хората обичат да плануват пътуванията
си. А след като пристигнат на дадената дестинация, логично, започват да си измислят
маршрут, така че за краткото време, с което

че привлича хората като магнит. И каква
по-приятна комбинация от малко отдих в
близкия парк, докато се любуваш на величествената атракция, множеството жужащи
насам-натам хора и уличните артисти. Едва
ли някой може да устои на подобна кратка
почивка между обиколките из града.

разполагат, да видят възможно най-много
забележителности. Ненужно затрудняване
на мозъчната дейност, ако питате мен. И
въпреки това двете най-добри приятелки,
събрали се отново в Лондон, решили да си
измислят маршрут. Оказало се, че така не е
забавно, така че отделили на плануваните
дестинации едва два дни. От там нататък
всичко било въпрос на кой какво иска да
види днес.
Всеизвестната атракция „Окото“ получава 6+ като оценка за външност, атракционност и излъчване. Да не говорим,

че е по-добре да потичат. Най-вероятно се
вдъхновили от мюзикъла „Аз пея под дъжда“ и решили да се вживеят малко. И защо
не? Какво лошо има да потичаш под дъжда,
спомняйки си доброто старо време, когато
бяхме на по 3-4 и се чувствахме толкова
свободни, докато дъждът ни мокреше, скачахме в локвите и се радвахме на живота.
Какви хубави времена бяха…
Хората като че ли са забравили какво е
да се веселиш. И като заговорихме за хората, пътешественичката беше така любезна
да ми сподели и впечатленията за тамош-

Преди да сте решили, че приятелките
са прекарали цялата си почивка в забързани обиколки из града, то тогава точно
сега е моментът да ви споделя една от необичайните случки, състояли се по време на
едномесечния престой. Нали си спомняте,
че в началото ви казах, че е имало едва
един-два дъждовни дни? Е, в един от тези
дни двете диви решили, че вместо да се
скрият от дъжда, който ги застигнал по
време на една от обиколките им заедно с
лондончаните при катедралата Сейнт Пол,
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ното население; цитирам: „Там има толкова
много и различни хора, но ако трябва да ги
опиша с една дума, бих казала свободни,
поне според мен. Свободни да правят това,
което обичат, свободни да сбъднат мечтите
си. Също така са дружелюбни и те карат
още повече да заобичаш Лондон.“ Лично
се запознала само с една от новите съученички на приятелката си и осъзнала, че
хората там говорят по далеч по-различен
начин, отколкото си представяме. Човек
очаква, че като иде в англоговоряща страна, ще чуе говор, подобен на този, с който

е свикнал в училище. Каква шега! Оказало
се, обаче, че възприемчивостта й била на
ниво, така че след няколко разменени реплики общуването станало по-лесно.
И тъй като Лондон си е Лондон, малко
шопинг никому не е навредил. Оказа се,
че да си избере любимо магазинче в столицата, е едно от най-трудните неща, които
някога съм я карала да прави. И все пак тя
направи трудния избор – Forever21 беше
номиниран за „Любим лондонски магазин
2013“. Мога смело да заявя, че никак не
е зле! Лично мой фаворит е магазинът
на М&М‘s. Кой не обича тези бонбонки?!
Представете си душевната болка, която
изпитах, когато тя ми разказа, че магазинът
на ТРИ ЕТАЖА бил напълнен догоре с бонбони. Раят на Земята в магазин на М&М‘s …
боже как завиждам!
Друго, за което завиждам, е, че двете
милейдита успели да присъстват на двудневния фестивал Нотинг Хил. Очевидно
той бил сред тамошните фаворити, тъй като
разминаването с населението на места
било невъзможно: „По улиците преминаваха платформи с танцьори, а от силната
музика беше невъзможно да чуеш дори и
собствените си мисли. Хората танцуваха по
улиците и наистина беше много забавно.“
Какъв купон! Кара ме да се сещам за фестивалите в Рио!
С толкова незабравими спомени, нови
познати, хиляди смесени чувства и силно
желание да остане там, моята съученичка
не би се отказала нито от малките квартални улички, нито пък от големите площади на
Лондон. Уникалността на града и онзи старинен привкус, примесен с технологичното
и архитектурното развитие, са направили
столицата на Обединеното кралство още
по-изкусителна хапка за пътешествениците, които не ги свърта в дом! И все пак,
дори и след дълго посещение като нейното,
тя призна, че има едно нещо, за което съжалява. И то е, че не е успяла да види Тауър
Бридж вечерно време. Каква загуба!
Николета Гергова, 10.з клас
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Николита Вълева –
ДА СЕ СПЛОТИШ СЪС
СВОИТЕ И СЕБЕ СИ
„Рота, мирно!“... Строгият и плътен
глас на командира поредна ранна сутрин
разбужда и последните сънливци в строя.
„Боят настава, тупкат сърцата ни…“ гордо
започват с ръка на мъжките си сърца братята от българската дружина да възпяват
Родината. А останалите славянски отряди?
О, възбудени от българския патриотизъм,
и техните сърца не спират да трептят в
захлас. А несломимата Русия? Дори тя се
разчувства под звънките гласове на долитащите славни братски спомени.
Ще ви разкажа за едно 20-дневно връщане назад към… себе си? Моята съученичка и приятелка Лита това лято имаше
невероятната възможност да бъде част от
военен лагер, организиран от Ассоциации
„Витязей“, в Кремъл, Русия. Кремъл е исторически комплекс в центъра на Москва,
на територията на който са разположени
редица важни структури на държавната
власт. За обикновените туристи това място
е достъпно единствено всяка трета неделя
от месеца. Но затова пък участниците в
лагера прекарват там цели три седмици. На
откриването младежи, представящи отряди
от всички славянски народи, са удостоени
с честта да бъдат сред конна и военна армия. Магията се допълва с присъствието на
високопоставени представители от руската
църква. Всички – изправени с гордо вдигнати глави, облечени до един в съответни униформи, остават пленени от това величие на
руската мощ. Или по-скоро патриотизъм?
Първият ден в лагера е прочувствен
за всички. „Кръвта вода не става“ са казали възрастните хора. Очите на всеки
един блещукат в неистов трепет да зърнат
своите стари познати, приятели. А новопостъпилите, силно развълнувани от предстоящите приключения, жадно поглъщат всяка
искрена усмивка и всяка топла прегръдка
от своите съучастници. Най-удовлетворяващото е, че всичко се случва съвсем непринудено и жарко, което неминуемо стеснява
националните различия и ги закрепва в
неразривна привързаност.
Всяка следваща вечер се предоставя
възможност на различните групи да представят по подходящ символичен начин
своята държава. Ето, че настана редът и на
нашенците. С уважение присъстващите се
изправят на крака, за да чуят милия ни роден химн, който мигновено е последван от
автентичен български ритъм на право хоро,
в което бурно и единодушно се включват
всички. Родният патриотизъм се възвели-

чава все повече в
нашите и другарските
сърца след рецитирането на „Опълченците
на Шипка“ и изпълнението на песента
„Балканджи Йово“,
защото:
„Ний знаем, че в
нашто недавно
свети нещо ново,
има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди.“
Сетне също от българска страна е прожектирано видео, в което на тъжна лирична
мелодия чрез танц, наречен „Жерави“, се
представя безценния принос на руските
жертви, загинали в Руско-турската освободителна война. Краят завършва със смъртта
на жерав, символиращ безсмъртието на саможертвата в името на братското благоденствие. Този жест на благодарност насълзява всеки поглед и несъмнено звънко отеква
в сърцата на всички. Българската вечер
приключва с извиването на едно страстно
криво хоро под звука на „Бяла роза“, която
пробужда голям интерес у
руснаците, повечето от които слагат мелодията като
ringtone на телефоните си.
Но целите и идеалите на
този военен лагер са съвсем
ясни и твърди – да се пробуди патриотизмът у всеки
младеж и да се спомогне за
по-лесното сплотяване на
славянските народи. Всеки
ден участниците присъстват
на лекции, ръководени от
различни видни руснаци, в
които чрез документални
филми се посочват причините и последствията от изминалите световни войни. Чрез
нечовешкото преживяване
през тези тежки времена се прави опит да
се информират и образоват младите хора
за това, че чрез насилието човек може да
навреди както на заобикалящия го свят,
така и на самия себе си, а това е лесен път
към бърза нравствена деградация и лесна
смърт, дори за планетата.
Дисциплините, в които двадесет дни
всеки отряд се обучава, са стрелба с лък,
сглобяване и разглобяване на автомат,
стреляне с въздушна пушка и снайпер с
оптика, хвърляне на ножове, пълзене под въже в
пръстта, обезвреждане на
мини и хвърляне на граната. На почти всички найинтересната им е частта, в
която трябва да обезвредят
сграда, пълна с терористи.
Участниците се разделят на
два отбора, терористи и военни, като всеки виновник
за дадена жертва трябва
тичайки, като преминава
през куп препятствия, да
я пренесе на гръб до ме-
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дицински пункт, където да покаже своите
умения в даването на неотложна спешна
помощ на тежко ранен. В проведено състезание по военни игри борбеният дух на
нашите им спечелва първото място.
Приятелката ми Лита разказва и за
много зле разцепената си брада в резултат от незабравим воден бой. С носталгия
споделя и за дълбокото приятелство със
сърбите, заедно с които били настанени на
един етаж и като едно голямо семейство си
помагали в работата по ежедневния битовизъм. Да, на такова място човек се учи да
бъде самостоятелен, като да пере дрехите
си на ръка или пък да си ги шие и закърпва
сам. Естествено момчетата били облагодетелствани от дарбите на момичетата

в това женско поприще, но затова пък с
удоволствие участвали в почистването на
стаите и етажа. В лагера няма кой да те напътства. Ти сам носиш отговорност за всяко
едно свое действие. А след всекидневната
напрегната физическа активност и тежките двучасови тренировки под строева на
летния припек “се прибираш, слагаш си
един душ и лягаш, и умираш!”
В заключение Лита с широка усмивка
споделя: „Този лагер несъмнено бе едно
приключение по пътя към себепознаването, осеян с безброй възможности да се
докоснеш както до своите най-съкровени
дълбини, така и да видиш живота през
погледа на своите събратя. Раздялата бе
трудна за всички ни, но по всяка вероятност у всеки един се зароди силен пламък
на копнеж за следващото незабравимо
лято. А за патриотизма? Със сигурност
всички обикнахме още повече майка
България и придобихме по-широк кръгозор от принципи и идеали за бъдещето,
което всеки един от нас ще избере да
извърви.”
Спаска Иванова, 10.в клас
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ОТНОВО ОТЛИЧЕНИ В АНГЛИЙСКИ
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА
СРЕДНОШКОЛЦИ
Из пътеписите на храбри ентусиасти:
11.05.2013 г. – В края на учебната
година изненадващо се появи последна възможност за изява. Нов български унивеситет организира литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език. Впечатлени
от сонетите на Шекспир и вдъхновени
от поемите на Шели, изготвихме план
за действие под режисурата на г-жа
Емилия Дурева. В главните роли:
Никол Поюкова, Анелия Кайнарова,
Виктория Готева, Мария Динкова,
Виктория Торбанова, Милан Пиналов,
Мариела Гавазова, Наталия Чомакова,
Силвия Чомакова, Симона Бузник,
Маринела Коритска, Ивона Палашева,
Радостина Пенчева и Асен Гаджанов.
Крайна цел – покоряване на НБУ!
Настроението се пробуди още в
ранни зори на по чаша кафе. Unser
Treffpunkt… пардон, Meeting place
беше паркингът на Penny market.
„И нека приключението започне
сега!“ Бяхме избрали пловдивска
транспортна фирма, която да ни откара до столицата. (Да ни се чуди човек!)
Неумишлено Моя милост и Никол се
оказахме в ролята на навигатори до
столицата. Оттам нататък навигацията
пое шофьорът. Изненада! Оказахме
се в Перник! За щастие пристигнахме
навреме в София. Thank you google
maps!

Обиколката започна. НБУ ни впечатли с модерната си база и творчество на своите студенти!
Но стига разходки! Време е за състезание! Конкурсът се състоеше от
два модула: есе и кратък разказ по
зададено първо изречение. Имахме
избор между четири
интересни
теми, избрани от студенти, изучаващи „Англицистика“. Писането беше
удоволствие. Успяхме да покажем
потенциала
си!
Конкуренцията
беше умопомрачителна! Най-изявените ученици от най-елитните
гимназии в цялата страна взеха
участие. 12 от 13-те ни есета бяха
отлично отличени. При разказите
дори получихме пълно отличие (13
от 13 предадени).

Виктория Стоилова
С НАЙ-ВИСОКОТО
ОТЛИЧИЕ НА МОН

Награждаването се състоя на
28.06.2013 г. Церемонията бе тържествена, а студентите от НБУ бяха
поготвили
специално
театрално
представление на английски език.
Гимназията ни бе наградена за своето
представяне заедно с 1АЕГ София и
ЕГ Кюстендил. Отлично представилите се участници получихме грамоти, а
Милан Пиналов от 12.е клас за пореден път бе нашият най-голям повод за
гордост. Just icing on the cake! Милан
спечели 3-та награда за есе, нареждайки се до представителите на 1АЕГ
и 2АЕГ „Томас Джеферсън“ София.
Страхотен завършек на учебната
година!
От всички нас до нови срещи!
Виктория Готева, 12.д клас
Продължение от стр. 1

По този начин получавам мотивация да преследвам усърдно целите си и занапред във висшето
образование. Щастлива съм, че в деня на връчването на дипломата бях заобиколена от близки
приятели и учители. През годините в гимназията
съм получила много богати знания и солидна подготовка благодарение на учителите и смятам, че тази
награда е и признание за техния труд.“
В залата присъстваха много учители, близки и
приятели на изявената ученичка. Поздрави поднесоха директорката на Езикова гимназия – г-жа
Велка Недялкова, учителката на Вики по литература – г-жа Бойка Лумбева, както и ние – журналистите. Развълнуваната от наградата Вики сподели
радостта си и с най-близките си хора – родители
и приятели. Наесен тя ще е студентка по специалността „Международни отношения“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, затова й пожелаваме много успехи и на добър път към смелите
начинания!
Кореспонденти на вестник „Обектив“:
Красимира Милчева, 10.в клас
Александра Старева, 10.в клас
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В СИП се запиши Николай Генов
и уменията си С НАЦИОНАЛНА
подобри
ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
Ако искате да станете по-добри и да повишите успеха си; ако
имате амбиции и искате времето,
прекарано в училище да си струва
– запишете се на СИП!
Девиз на англичаните:
IF YOU WANT TO SUCCEED YOU
HAVE TO BELIEVE THAT YOU CAN!

СИП – АЕ

Английският е световен език...
защо да не покажем на света, че
можем да го владеем по-добре?
Подобрете уменията си, като се запишете на СИП – АЕ.
г-жа Петя Велкова – 8.д
г-жа Атанаска Димитрова – 8.е
г-жа Десислава Върбанова – 8.ж
г-жа Наталия Ганева– 8.з
г-жа Иванка Христова – 9 клас
г-жа Нели Мърмарова – 10 клас
Девиз на немците:
ENGLISCH IST EIN MUSS,
DEUTSCH IST EIN PLUS!

СИП – НЕ

Искате да подобрите немския си
и да сте едни от първите в класа?
Часовете по СИП – НЕ са правилното място за вас и вашите знания!
г-жа Лилия Мерджова – 8.а
г-жа Величка Стоянова – 8.б
г-жа Лидия Трошанова – 8.в
г-жа Емилия Духовникова – 8.г
Г-жа Анна Василева –11 клас
г-жа Пенка Иванова – 10 и 11 клас
Девиз на французите:
VOULOIR C’EST POUVOIR!

СИП – ФЕ

Френски език – език на любовта
и романтиката. За да станете по-добри във владеенето му, се запишете
на СИП с преподавател г-жа Галина
Дойкина.
Девиз: Любителите и познавачите на музиката не се раждат
такива, а се изграждат. За да я
заобичате, елате при нас в СИП
– Музика, защото музиката е
единственият език, на който не
могат да се казват обидни думи.

СИП – МУЗИКА

Ако обичате да пеете и сте любители на хубавата музика, ето ви
един приятен начин да прекарате
времето си: запишете се на СИП
– музика с г-жа Анна Сарафска.
Забавлението е гарантирано!

Продължение от стр. 1 изисква необятна духовна сила, за да
Макар вече успешно завършил бъде по-леко понесен. Тя е капризна
гимназия, знаменитият Ники Генов за- любовница, която изисква безусловна
шеметяващо поетично ни показва, че вярност. Г-н Заместник-директорът му
успехът в едно добро личностно разви- желае и успешен път към себепознатие е постижим за всеки, който търси, нието и самоусъвършенстването.
Но колкото и думи да се изпишат,
знае, може и чувства.
Ники споделя, че много трудно ще бъдат твърде недостатъчни и беде бил убеден да участва в конкурса. ни да опишат гениалността на нашия
Описва себе си като човек, който не Ники. Първата му новоиздадена стиобича да се състезава, най-вече чрез хосбирка „Резонанс“ безпределно го
таланта си. „Има си хора, които са доказва. В нея той отправя послания
създадени за борба. Вървят напред към света, към отделната човешка
и мачкат батальони. Аз... Дремя под личност, към хората, на които държи,
към бъдещето си. Към себе си. Чрез
крушата.“
Но всички знаем историята с Ню- поезията си благодари на всички
тон, нали? За Николай голяма и ценна близки, които са били до него през изнаграда е написването на всяко него- миналите години. В нея се разкрива и
во стихотворение. Той обича еднакво твърдо заявява, че макар животът чесвсеки свой стих, затова разбираемо му то пъти да е несправедлив и несгоден,
е трудно да ги класира и споделя. Той той ще продължи да се бори и разима толкова голяма нужда да притис- вива. А триумфалното му представяне
не до себе си своята поезия, колкото и в Националния литературен конкурс
тя не би могла да съществува без не- категорично ни убеждава в това.
Ние от клуб „Училищни медии“
говото животодаряващо дихание.
Госпожа Лумбева е главният винов- също благодарим на Ники за нестихник за участието на Ники в конкурса ващия му дух и безценен талант, които
„Милош Зяпков“. Тя познава добре ни показаха, че надежда и път има за
неговата способност на дълбоки пре- всички, които знаят какво искат и са
живявания и разсъждения, затова и наясно с посоките, по които поемат.
нейният авторитет е от съществено Поздравяваме го за благополучното
значение за младия поет. За него тя е завършване на гимназията и му пожеи истинският победител в случая, тъй лаваме попътен вятър към покорявакато предвид неговия инат, е успяла да нето на много нови значими хоризонти
по нелеката магистрала „Живот“. Ники,
го пребори. За голямо добро.
Като наистина заслужил победител вярвай, търси, бори се и обичай!
Спаска Иванова, 10.в клас
в областта на поезията, Ники е
успял да привлече вниманието и на известни български
ЗА ДВАМА
писатели като Никола Радев
и Георги Борисов. Г-н Никола
Иванов, зам. директор на ЕГ
Безплувни очи –
„Бертолт Брехт“, също много
харесва и одобрява таланта
– бездънна душа –
на Ники да се изразява в стикрасиво отсреща се смее;
хове. Г-н Иванов, председател
на журито на Националния
във тези очи
литературен конкурс, както и
всички останали членове от
звънти красота
оценителите на конкурса, са
и животът хубаво пее.
останали очаровани от зрелостта, с която тази млада и
поетична личност се изразява
в лирика. Всички са били едиЛунни лули
нодушни, че уникалната му даровитост безспорно заслужава
покриват с тютюн
да спечели. Г-н Никола Иванов
очите красиви за двама,
споделя, че изключително
симпатизира на младия твоза двама очите
рец Николай. Пожелава му да
е много здрав и го окуражава
покриват с тютюн
винаги да върши и дава найи луните стават измама.
доброто от себе си, за да се самопостига. С голяма доброжелателност го насърчава да поНиколай Генов
мни, че поезията е кръст, който
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ДЖУЛИЯ СТОЯНОВА – първа подгласничка
в конкурса „МИС БЪЛГАРИЯ“
Има ли все още някой, който да не е
чул името Джулия Стоянова? Младата и
красива 12-класничка, която преди време
спечели титлата „Мис Пловдив“? А може
би, ако ви спомена за „Мис България“,
бихте се сетили. Да, това е тя. Само на 17
години, а вече стана първа подгласничка
в конкурса „Мис България“. Не можехме
да пропуснем първа подгласничка да е
ученичка от ЕГ „Бертолт Брехт“ и да не го
отбележим във вестник „Обектив“! Затова
аз се срещнах с нея и Джулия ми сподели, че макар и като първа подгласничка,
животът й няма да се промени особено
много. След гимназията тя иска да учи
медицина и знае, че подготовката е много трудна и сериозна, затова на първо
място за нея е учението. Оттук насетне
има по-голямо поле за изява и може да
осъществи други свои цели. Една от тях
е да се занимава с благотворителност,
дори в момента се е включила в такава
организация, но има голямо желание да
създаде своя собствена, която да помага
на хората в старческите домове. Когато
си по-известен, имаш много по-големи
шансове да намериш спонсори, да привлечеш вниманието на съучениците си и
да реализираш мечтите си.

За красивата Джулия титлата „Мис
България“ не е просто титла. Повечето
момичета участват в конкурса, за да намерят повече популярност, да попаднат в
средите на известните и животът им да
се подреди. Както всяко момиче, така
и Джулия от малка мечтае да участва
в този конкурс. И в действителност така
се е случило – от една мечта до реалност. С участието си в „Мис България“
тя е искала да докаже, че в България
може момичетата да са същевременно
умни, красиви и интелигентни и да имат
кауза, която наистина си заслужава – не
просто да отидеш там и да кажеш: „Аз
искам да помагам на хората“, а всъщност
да не правиш нищо. Важното е да има
действия.

Изключително
е
щастлива
от
факта,
че е единствената от
участничките, която е
спечелила 2 награди – от
„Алтънбаш“ и като втора
подгласничка. Тя винаги
е мислела, че подобни
компании за бижута като
„Алтънбаш“ избират момичетата чрез връзки и
познати.
Джулия има повече
ангажименти заедно с
третата
подгласничка
– Даниела, а не с победителката – Нанси
Карабойчева.
Нашата
Джул наскоро е участвала в изготвянето
на рекламен каталог за фирмата, която
произвежда най-много състезателни колелета в ЕС. В събота (28-и септември)
е взела участие в благотворително ревю
в Бургас заедно с Даниела. Това ревю
работи заедно с БЧК и красавиците са
събрали пари за деца, лишени от родителски грижи.
На въпроса дали е по-достойна от
Нанси, тя отговори, че не смята да е
по-достойна, просто е имала реални
шансове за победа, защото разликата
във вота е била 2%. Радостна е, че дори
да не е станала победителка в конкурса,
тя е излязла оттам, без да е опетнено
името й от медиите, както направиха с
някои момичета.
Чувства се леко странно, когато върви
по коридорите и всички й казват „Джулия,
Джулия!“ и й се радват. А дали се чувства
като пример за подражание? На малките
може да даде пример, като им покаже,
че е нормално момиче и не е от значение външният вид, а трябва да имаш
вътрешна красота. Тя го е осъзнала още
по време на престоя си в къщата на „Мис
България“. Много от момичетата вътре я
питали защо не се гримира, не си оправя
косата, не се облича с маркови дрехи…
За нея това не е най-важното, а да се
усмихваш, да бъдеш себе си,
да бъдеш естествена, да знаеш
какво искаш и с добронамереност да спечелиш симпатиите
на другите. Разочарована е,
че в момента в училището се
харесва момичето с много фон
дьо тен и много вафли в косата.
Не, това не е красота! Остава
възмутена, когато минава по
коридорите и вижда момичета
– 8-класнички с изключително много грим, които дори не
изглеждат на възрастта си.
Джулия иска да покаже, че
едно момиче може да е красиво
и без грим!
Нашето момиче няма желание засега да участва отново
догодина в конкурса, може би
след две-три години, но не и следващата.
А за формата на конкурса споделя, че категорично не й харесва. Съветва всички
момичета, които искат да участват, да не
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го правят, ако догодина форматът е същият. Тя разделя конкурса на два етапа
– реалити и финален конкурс. Нищо
смислено в целия им престой там, нищо,
което да е в полза на бъдещата мис. Не
е имало обучение как да дефилират,
как да позират, държание, етикет… Не
е имало ходене в домовете за сираци.
Продуцентите са търсели само и единствено рейтинг!
Когато всички видяхме класната на
Джулия – госпожа Дурева, на една от
елиминациите, ние се изненадахме, защото всички други момичета са ги защитавали родители, близки приятели, роднини, а нея – класната. Продуцентите са
се обадили на майка й, но тя не е изявила желание за участие. Затова Джулия е
предложила да я защитава не майка й, а
нейната класна. За подкрепата и защитата на елиминациите трябва да е човек,
който не само ти е близък и те познава
добре, но и добре се изразява. Хубавото
е, че Джулия не чувства госпожа Дурева
само като класна, а и като много добра
приятелка, дори след конкурса госпожата й е направила подарък – тя може да
споделя с нея, има й невероятно доверие, чувства я много близка.
Моето лично мнение за Джулия е,
че тя е един интелигентен, зрял и много

целеустремен човек. Радвам се, че не се
повлиях по чуждите мнения, които чух,
преди да й взема интервю.
Красимира Милчева, 10.в клас
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Проект „Успех“
се осъществява благодарение на
оперативна програма на МОН за развитие на човешките ресурси – „Да
направим училището привлекателно
за младите хора“. Проектът финансира
извънкласните дейности в училище и
има за цел да стимулира младите да
оползотворят свободното си време,
предоставяйки им разнообразие от
полета за изява.
Проектът стартира в ЕГ „Бертолт
Брехт“ през 2011 година с 10 групи.
Днес, през 2013/2014, групите са вече
15 и привличат все повече и повече
ученици, което спомага за просперитета както на участниците, така и на
гимназията.
Групите и техните ръководители са:
Да открием красотата в математиката – г-жа Ирина Белева
Виртуално пътешествие в
европейските столици – г-жа
Атанаска Димитрова
Ценности и човеколюбие – г-жа
Петя Велкова
Уебдизайн – г-жа Наталия
Кръстева
Компютърна
обработка
на цифрови изображения – г-н
Владимир Владов
Дебати – г-жа Фани Попова
Да изразя себе си чрез танц –
г-жа Маргарита Николова
Първо театрално студио „Без
сцена“ – г-жа Диана Стоева

Второ
театрално
студио
„Огледало“ – г-жа Диана Стоева
Доброволец – г-жа Диана
Джукелова
Предизвикателствата
при
превод на и от френски език –
г-жа Галина Дойкина
Разходка из Франкофонския
свят – г-жа Ася Гунчева
Училищни медии – г-жа Бойка
Лумбева
Технологии и спорт в извън
учебно време – г-н Карамфил
Георгиев
Екоклуб „Бесапара“ – г-жа Соня
Асенова
Като млад журналист от клуб
„Училищни медии“ мога да кажа, че
проект „Успех“ е един широко отворен
прозорец за учениците, спомагащ
тяхното изграждане като достойни
личности и развитието им в предпочитаните от тях сфери. Аз съм много
щастлива, че се включих в този клуб,
защото той ме учи на много нови неща
и ме провокира да давам всичко от
себе си в начинанията си. Смятам, че
уменията, които придобих и тепърва
ми предстои да развивам, ще ми бъдат
от полза в бъдещото ми развитие.
Проектът е една добра възможност
да опознаеш себе си и да покажеш
своите най-добри страни. Искрено се
надявам, че той ще продължи да посреща с „отворени обятия“ амбициозните, креативни и талантливи ученици
на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“.
Цветелина Георгиева, 10.з клас

Знаеш ли, че...

Около една четвърт от продаваните филми са анимационни.

През август се раждат
най-много хора.

Квадратно парче суха хартия не
може да бъде сгънато наполовина
повече от 7 пъти.

Статистически хората се
страхуват повече от паяци
отколкото от смъртта.

Дебати

Виолета Сиракова, 9.з клас
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12.А в парламента!

Трябва всеки човек, било то журналист или обикновен човечец, да получава инструкции и предупреждения
какво да очаква, преди да го пуснат в
неизучаваните дебри на дванадесетите класове. Особено ако ще посещава
12.а. Тогава може и бойна екипировка,
и наръчник за оцеляване да му дадат.
Не мога да ги класифицирам като непослушни, игнориращи събеседника
си или изключително невъзпитани.
По-скоро повече им пасват супер
шумни, забавни, сплотени и защо не
– малко луди?!
Ако ще се опитвате да ме оборите,
твърдейки, че 12.а са най-спокойният
и въздържащ се от щуротии клас, то
сега ще ви опровергая. И ще го направя със замах! Сигурна съм, че всички
11 и 12 класове си спомнят ремонта на любимата ни гимназия? Е, познайте какво направили малко след него тези
смелчаги – качили се на покрива, „за да видят какво е“!
Когато ми разказаха историята, останах без думи. Все пак
колко класове могат да се похвалят с това!
Едва ли е нещо ново за техните съвипускници, но 12.а
са си спечелили славата на най-сплотения клас, след
този с най-много екскурзии, и най-вероятно слагат в малкия си джоб останалите в категория Комар. Оказа се, че
почивките между часовете понякога се уплътняват от някоя и друга игра на белот. Мотото им е: „Картите са нашия
живот“. Не мога да кажа със сигурност дали е така, но ще
ги посъветвам само да не задлъжняват!

С риск да засегнат някоя преподавателка по немски
език, те споделиха, че най-трудната им година е била заешката. Защо? Защото е имало немски език. Много немски език. Но пък госпожа Фани Попова, класната им, е
много доволна, че точно този клас и се е паднал. Пък и те
си я харесват много и не биха я заменили с никоя друга.
И тъй като те са пълни с изненади, вместо да си изберат от милионите песни, които съществуват и редовно
циркулират из YouTube, те взеха, че решиха да си направят свой 20-секунден ремикс, като може и нещо авторско
да си измислят, ако не се получи. Какво повече да ви
кажа – всестранни личности! Даже и инструкции няма да
ни оправят!
Николета Гергова, 10.з клас

12.Б – Една палитра, пълна
с контрастни цветове

В онзи отдавнашен най-първи учебен ден в Езиковата
учениците от новосформиралия се „б“ клас са се чувствали като уплашени зайци, които, според спомените
им, определено не се виждали като да са на мястото си.
Някои са очаквали да „зубрят като луди“, но бързо установили, че не е чак толкова страшно, стига да си служиш с
нестихващи воля и постоянство. Други били развълнувани
от неизвестните приключения, които, вярвали, неминуемо ще ги сполетят. На трети пък им било дълго време
трудно да запомнят имената на своите съученици.
И ако противоположностите се привличат, то при тях
тази закономерност губи всяка своя сила, тъй като всеки
един е еквивалентен на другия чрез строгия си индивидуализъм. Събрани в зародишното си начало, не по собствена воля, в обща палитра от все по-чудати и пъстри цветове, всеки от младежите едновременно изпълнявал със
свой глас и ритъм мелодията си в оркестъра на класа. За
щастие групата музиканти, създаващи тази „нежна симфония“ за човешкия слух, бързо си намерила майстора в
лицето на диригент Frau Белева, която чрез своите висо-

ки математически умения успяла да
обедини „разбърканите вавилонски
езици“ под общия знаменател, наречен „клас“. От този момент започнал
двубоят между „Всичко е математика“ и „Изкуството да бъдеш човек“.
Диригентската палка последователно показвала кой тон по какъв начин е най-добре да бъде изпълнен,
но вироглавата четка смятала, че
тайната се крие в „щуротията“, която
може да сътвори въображението на
един артист. Въпреки всичко разумът
и чувствата успели да се свържат
помежду си в съвест, която след
изтощителни ученически и преподавателски години накрая успешно
сътворява една неповторима симбиоза между солидния житейски опит
и волността на младостта.
Това е една съвсем задушевна
и реална връзка между ученици и
класен ръководител, която корени дълбоко в себе си чистосърдечни и приветливи взаимоотношения. Учениците
от 12.б разказват за своята госпожа Ирина Белева, че е
строга, но много справедлива жена. „Един учител, който,
като го излъжа, след това ми тежи на съвестта.“ – споделя едно момиче от класа. „Много добър човек. Класната
мечта на целия випуск.“ – с огромна признателност колективно мислят всички, госпожо. Бъдещите абитуриенти
насърчават всички ни упорито да учим, за да не пропиляваме напразно годините си. Всеки един момент трябва да
го изживяваме на max, но за всичко си има време, нали?
Скъпи 12-класници, опитах се да ви представя така,
както ви чувствам, тъй като и аз все още съм незавършен
продукт на невръстността. Накрая искам да ви припомня
думите на страхотната ви класна: „Бъдете по-напористи,
по-амбициозни в живота. Бъдете алчни за хубави преживявания и добри приятелства. Не поставяйте граници на
възможностите си.“ На добър път!
Спаска Иванова, 10.в клас

