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Дългоочакваното откриване на напълно обновените кабинети по 
природни науки настъпи. Церемонията по откриването се състоя във 
фоайето пред дирекцията, където директор, учители, ученици и гости 
не скриха очароването си. Специалните гости от Фондация „Америка 
за България“, благодарение на които тези кабинети днес са факт, по-
казаха своето огромно удовлетворение от свършената 
работа. Споделиха, че две години по-късно от първото 
си посещение с прекрачване на прага на училището 
ни са се озовали на едно съвсем различно място. 
Изразиха радостта си от подкрепата, която ни оказаха, 
и подариха своя символ – красив стъклен орел – на 
училището ни. Чаровната цигуларка Пламена Велкова 
накара всички присъстващи да настръхнат с изпълне-
нието си на цигулка, като за пореден път доказа, че в 
гимназията ни има много талантливи ученици. 

След традиционното прерязване на лентата шестте 
лаборатории, оборудвани с нови мебели, компютри, 
интерактивни дъски и мултимедийни проектори, бяха 
официално открити. 

Продължение на стр. 3

Един от най-значителните успехи на гимназията ни през този 
срок бе участието на група от „Бертолт Брехт“ в международния 
проект по програма Коменски с мото „От различно минало към 
общо бъдеще“. Проектът е двугодишен и ще се проведе в 4 сре-
щи между държавите участнички – Франция, Италия, Германия, 
България, Полша, Холандия, Литва и Турция. Първият етап бе 
запознаване и представяне на различните учебни системи на дър-
жавите. Срещата се състоя от 21 до 25 ноември 2011 в град Екс ле 
Бен, Франция.

Г-жа Велка Недялкова, г-жа Мария Хаджийска и г-жа Мариела 
Стоилова подадоха първоначалната кандидатура за проекта и 
тяхната работа направи възможно участието на гимназията ни. 
За групата си те избраха учениците Жечко Жечев, Мирослав Ха-
джийски, Виктория Стоилова, Милен Методиев и Стоян Георгиев. 
Във Франция групата ни замина с предварително подготвена пре-
зентация върху особеностите на българската учебна система и с 
интерес се запозна с тези на другите държави – участнички. Целта 
на ръководителите бе да обсъдят как ще се проведе следващата 
среща в Литва и разпределиха задачите за нея, докато ученици-
те им се фокусираха върху позитивните аспекти на различните 
учебни системи, комбинирайки ги в мечтаната перфектна учебна 
система.

В Екс ле Бен учениците бяха настанени във френски приемни 
семейства, тъй като една от основните идеи на проекта е културен 
обмен, вследствие на който да се породи толерантност и близост 
между различните нации.  Продължение на стр. 9
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Една инициатива на 11.д клас 
от нашата любима гимназия зарази 
сърцата на учители и ученици, които 
с радост и огромно желание се вклю-
чиха в благотворителния базар, който 
имаше за цел да помогне на два дома 
за хора с увреждания и един дом за 
деца в град Пазарджик.

Идеята за базара беше подхвър-
лена като на шега в едно от междуча-
сията между часовете по немски език. 
И пак така, като на шега, решихме да 
споделим идеята с целия клас, който 
за наша голяма радост я прие ведна-
га. На първо четене стоеше въпросът 
под каква форма ще се проведе ба-
зарът. Единодушно решихме, че най-
добре ще е да „подмамим” купувачи-
те с домашно приготвени сладкиши, 
бисквитки и разбира се – баница. ☺ 
Всички участници, които бяхме зад 
щандовете, трябва да признаем, че 
голяма заслуга за лакомствата имаха 
нашите майки и баби, на които сме 
сърдечно благодарни.

Беше ни трудно и да изберем дата 
за базара, но накрая се спряхме на 
сряда – 22 декември, ден – достатъч-
но близо до празниците, за да има 
коледен дух, и достатъчно далеч от 
ваканцията, за да има ученици из 
коридорите на ЕГ. След като бяхме 
уточнили всички подробности, ре-
шихме да съобщим и на другите кла-
сове за нашата инициатива, като из-
пратихме няколко човека от класа да 
пообиколят стаите и внасяйки смут в 
часовете на любимите ни учители, да 
разпространят идеята из училище. 
Благодарение на Дана (11.д клас) 
си имахме и весел коледен плакат, 
който да приканва всички желаещи 
да се включат от едната или от дру-
гата страна на щанда. Уведомихме 
и отговорниците на класовете, които 
трябваше да популяризират идеята 
измежду всички ученици.

И ето, че настъпи дългоочаквани-
ят ден – 22 – Базарът! От първия час 
по биология лакомствата примамваха 
учениците от 11.д клас и ако трябва 
да съм честна, продажбата започна 
малко преди официалния базар още 

в междучасията, като парите се от-
читаха при нашия надежден счето-
водител на класа Ивето (11.д). Гери 
беше приготвила сладки, които се 
оказаха голям хит, и дори поискахме 
рецептата, Софи донесе домашен 
кекс, Криси ни изненада с вкусни мъ-
фини, Ради (или майка му) беше при-

готвил слад-
ки, Лили 
не остана 
по-назад с 
т и к в е н и к , 
Фани доне-
се сладки с 
пудра захар 
и локум, 
Дана беше 
забъркала 
кексчета с 
банан, Вики 
също беше 
ни изпекла 
кекс, а аз и 
Ивето бяхме 
заложили на 
баницата. ☺

И така, 
с лакомства 
в ръка пре-
ди голямото 
междучасие 
се заехме да 

редим маси, подреждаме вкусотии и 
правим късмети. Освен нашия клас 
главни действащи лица в базара 
бяха и 11.е клас, 11.в клас и 11.б 
клас, на които сърдечно благодарим 
за подкрепата в тази благородна 
инициатива. Базарът се проведе в 
голямото междучасие на втора смя-
на и пожъна голям успех. Дружно 
събраните пари бяха около 500 лв, с 
които на-
шите не-
у м о р н и 
съученич-
ки Лили 
и Криси 
закупиха 
една сте-
рео уред-
ба, DVD 
плейър и 
DVD фил-
ми, които 
зарадва-
ха дома 
за деца 
с увреж-
д а н и я . 
Закупени 
бяха и ла-
комства и 
плодове, 
които с 
голям ен-
тусиазъм 
и благодарение на нашата организи-
раност за нула време превърнахме 
в красиви коледни пакети, с които 
зарадвахме хората от дома за въз-
растни с увреждания. За тях бяхме 
заделили и материали за рисуване 
и цветна хартия. Домът за деца, ли-
шени от родителска грижа в Пазар-
джик, получи дарението ни от около 

80 бебешки 
пюрета и 
кашички на 
стойност 150 
лв., които 
да нахранят 
малчуганите 
там.

Коледни-
ят дух явно 
беше стоплил 
сърцата на 
всички, които 
се включиха 
в базара. 
Благодарим 
и на хората, 
които остави-
ха даренията 
си от дрехи 
и играчки, 
които също 
дарихме в 
горепосоче-
ните домове. 
Искрено се 
надяваме, че 
този базар няма да е просто коледно 
чудо, случило се веднъж – очакваме 
той да стане традиция за нашата 
гимназия и да се провежда всяка 
година. 

Радостта и усмивките по лицата 
на децата и хората в неравностойно 
положение, благодарността на ди-
ректорите на домовете и персонала 
остана най-голямата награда за 
нас – организаторите. В последния 
ден преди ваканцията посещението 
ни до домовете ни зареди с голяма 
доза ентусиазъм и ни накара да се 
замислим колко благодарни трябва 
да сме за всичко, което имаме.

На последно, но не и по значе-
ние място, искаме да благодарим на 
всички участници – ученици и учи-
тели, продаващи и купувачи, които 
спомогнаха една идея да се превър-
не в реалност. Merry Christmas!

Eто как ЕГ отвори сърцето си на 
Коледа, за да стопли нечие друго! ☺

Стилияна Янева, 11.д клас

ЕГ ОТВОРИ СЪРЦЕТО СИ НА КОЛЕДА
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Продължение от стр. 1
Всеки учител бе подготвил своя 

програма за посетителите на ка-
бинета си – едни бяха изготвили 
презентации, други демонстрираха 

новата си техника, а трети, заедно 
със своите ученици, показаха какво 
всъщност представлява модерното 
обучение.

Едва ли има ученик в гимназията, 
който все още да не се е запознал 

с преимуществата, които предлагат 
новите методи на обучение. Те имат 
за цел да провокират интереса ни 
към природните науки, за да постиг-
нем успехи за вбъдеще.

Да са ни честити новите каби-
нети по биология, физика и химия! 
Надявам се да успеем да оценим 
какво притежаваме, защото малко са 
училищата в България, които разпо-
лагат с подобна техника. Нека пазим 

новите лаборатории и заедно откри-
ем красотата на природните науки.

Виктория Готева, 10.д клас

Всеки от нас копнее за своето Ко-
ледно чудо.

Благодарение на Коледния благо-
творителен концерт, организиран от 
Младежки парламент и Pathways, 

децата от центъра за настаняване от 
семеен тип не само получиха много 
подаръци и дарения, но и изживяха 
една страхотна Коледа, изпълнена с 
много усмивки и положителни емоции.

Входът на концерта беше свободен. 
Посетителите имаха възможността да 

подкрепят каузата чрез дарение спо-
ред възможностите и желанието си, да 
участват в томбола с награди, да опи-
тат от вкусните лакомства, да гласуват 
за най-доброто изпълнение по време 
на концерта, да запечатат момента 
под формата на коледна снимка или 
просто да се насладят на събитието.

Гимназията ни бе отлично предста-
вена от грациозната Гергана Кацарова 
с балетен танц, Мария Богданова и 
Ангел Раков – фолклорен танц, Георги 
Мърхов и Адриана Миленова с изпъл-
ненията си на пиано, Диана Спасова 
с поезия, страхотната Мария Нанова, 
която за пореден път взриви публика-
та с вокалното си изпълнение, Симона 
Георгиева, Цвета Стоенчева – в роля-
та на водещ, неуморимите Снежанки 
на Дядо Коледа – Джулия Стоянова, 

Виктория Готева и Ивелина Славчева, 
както и много други.

Като ентусиаст в концерта искам да 
изкажа благодарността си към всички 
участници, доброволци и, разбира се, 
към всички зрители, благодарение на 
които не само се забавлявахме, но и 
дарихме лъч надежда на нуждаещите 
се деца. Нека каузата ни не свършва 
дотук. Да покажем, че заедно можем 
да бъдем полезни, а чудеса се случват 
не само по Коледа.

Виктория Готева 10.д клас

ÒÀ ËÀÍÒÈÒÅ Â ÏÎÄÊÐÅÏÀ  ÍÀ  ÍÓÆÄÀ ÅÙÈÒÅ ÑÅ
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ЛИЦА  ОТБЛИЗО

Георги, опиши себе си накратко.
Ами, мисля, че съм нехарактерен носител на името Георги, но 

типичен представител на зодия Близнаци. Това май стига…
Зад успехите ти на изпита за TOEFL, втори сертификат и SAT 

какво се крие?
Мотивация и знания – преди всичко… И, несъмнено, известна 

доза късмет. Без поне малко от това странно нещо, което наричаме 
късмет, просто не става. Хубавото е, че и той ни е подвластен. Не-
случайно Сенека е казал: „Късметът е това, което се случва, когато 
подготовката срещне добрата възможност.“

Защо реши да се явиш на изпитите?
Принципно обичам академичните предизвикателства. Още по-

вече, от чисто прагматична гледна точка, справянето с тези изпити 
предполага и по-добри възможности за по-нататъшното ми акаде-
мично и кариерно развитие.

Успяваш ли да намираш време за любимите си занимания 
и за срещи с приятели?

Да! Подкрепям тезата, че човек, стига да е отдаден на нещо 
истински, винаги може да намери време, което да му посвети.

Колко години си отдал на изучаването на английски език?
Ами, буквално от прекрачването ми на прага на ЕГ-то. Че то това 

прави почти пет години! Колко много време е минало…
Къде мислиш да осъществиш бъдещата си реализация – в 

България или в чужбина?
Макар че все още не съм напълно категоричен, по-вероятно е 

да следвам в чужбина. По-конкретно – в Обединеното кралство.
Към кое учебно заведение си се насочил и избрал ли си 

специалност?
Избрал съм си пет университета в Kралството, като вече условно 

съм приет в University of Glasgow. Избраната от мен специалност е 
комбинирана – икономика и политически науки. (Тежко ми!)

Какво те мотивира и вдъхновява?
Мотивация откривам почти във всичко – положителни и от-

рицателни явления, успехи и падения. Най-силно ме вдъхновява 
желанието ми да променям и преоткривам. Голяма част от хората 
са недоволни от положението, в което са, но, уви, не предприемат 
нищо, за да го променят. Веднъж осъзната ли е необходимостта от 
промяна, тя ни окрилява и ни дава сили да извършим неподозирани 
неща.

Как би завършил фразата: „Осмелявам се да...“
Осмелявам се да вярвам в човека и човешкото – НЕЗАВИСИМО 

от всичко!
„Той пеел човека.
– Това е прекрасно, нали?“
Кои учители ти помогнаха за успеха?
Едва ли има преподавател, който, по един или друг начин, да не 

ми е повлиял и допринесъл за успехите ми. Благодарен съм както 
на всичките ми преподаватели по английски език, така и на учите-
лите ми по останалите предмети.

Какво мислиш за Галина?
О, Галя – неоспоримо доказателство, че човешката еволюция не 

е достигнала своя предел!
Гергана Киркова, 11.е клас

Галя, опиши себе си накратко.
Весела, саркастична при нужда.
Зад успехите ти на олимпиадата по ан-

глийски език и изпита SAT I какво се крие? 
Детска любов по книгите. Като малка бях с 

вечно забучен в книга нос, така че съвсем нор-
мално беше, като понаучих няколко думи на 
английски, да започна да чета и на този език.

Защо реши да се явиш на изпита SAT I?
Посетих кампуса на AUBG (American Univ-

ersity in Bulgaria) в деня на отворените врати 
през месец февруари. Сам-сама, волна и щас-
тлива, взех, че харесах университета и до края 
на деня бях решила, че там ми е мястото. А на 
това място искат SAT, така че...

Успяваш ли да намираш време за люби-
мите си занимания и за срещи с приятели?

Че дори и за работа ми остава време. Но 
липсата на свободно време се отразява благо-
творно на оползотворяването на свободното 
време.

Колко години си отдала за изучаването 
на английски език?

Карам осмата вече?!
Къде мислиш да осъществиш бъде-

щата си реализация – в България или в 
чужбина?

Като пълен оптимист ще прозвуча, ама и 
тук не е лошо.

Към кое учебно заведение си се насочи-
ла и избрала ли си специалност?

AUBG и по-скоро не.
Какво те мотивира и вдъхновява?
Музика, книги, изкуство. Хората!
Кои учители ти помогнаха за успеха?
Всички. Дори и онези, с които сме били за-

едно само по месец.
Какво мислиш за Георги Здравчев?
За Жоро не може да се каже кой знае кол-

ко, въпреки че човек не може да мълчи покрай 
него. Все ще те заприказва, все някаква тема 
ще си намерите. Засичаме се често, защото 
ходим по едни и същи състезания. Той е един 
от малкото хора сред познатите ми, които се 
интересуват живо от всичко.

Как би завършила фразата: „Осмелявам 
се да...“

Може би да гледам собствените интереси, 
знаейки, че ако аз съм добре, всички около 
мен ще са добре. Но това можеш и да го про-
пуснеш, наистина. Не съм от най-смелите.

Гергана Киркова, 11.е клас

Георги
Здравчев

Галина
Ендарова

Драги читатели на в. „Обектив“, надявам се, че вече 
познавате доста статии на нашия екип. Отново имам 
възможността да ви представя нещо различно, а имен-
но интервю с едни от най-изявените дванадесетоклас-
ници от Езикова гимназия „Б. Брехт“ – Галина Ендарова 
от 12.е и Георги Здравчев от 12.д. Един от техните пре-
подаватели – г-жа Иванка Христова – сподели: „Георги 
и Галина са хора с различни и разнообразни интереси и

д р д р

обединява, това,
р р

занимания, но има едно не
р р

че са уникални.“ Сега и вие имате възможността да се 
докоснете до техните мисли, чувства и успехи.тее до теоснетоснет

т 12.д. Ед
а Христова –

чни и разнообра
р

ещо, което ги о
р р

ие имате възм
исли, чувства 
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До скоро бях от хората, които 
смятаха, че Пазарджик е един 

от малкото градове, където рядко има 
къде да се забавляваш качествено. 
Но ето, че след две old school hip-hop 
партита в Амарето, реших, че това не е 
точно така. Попадна ми случайно обя-
вата за „Съботар“. Реших, че ще 
отида, защото момчето 
с old school 

х и то в ете , 
всъщност, седи в 

основата на всичко. А той е един 
от безименните – Lalri. Загледах се от-
ново в брошурата и за мое учудване 
видях, че датите са две – 28 и 29-и 
октомври– ами, още по-добре! 

Първият ден бе изнесен като wor-
kshop. Срам ме е, че нямах представа 
какво означава това и реших да про-
веря на място. Първото, което видях, 
като влязох в голямата зала на до-
бре познатия ни Младежки дом, бяха 
20-ина озарени от еуфория младежи, 
които си устройваха „мини-спектакли“ 
върху фазерите, правеха непонятни за 

физиката на повечето хора движения, 
но най-набиващото се на очите бяха 
щастливите им лица! А това впос-
ледствие се оказа обяснимо: те са 

щастливи, защото брейк събиранията 
и събитията не са чак толкова често 
явление у нас, макар и показателно да 
е обратното в последно време. Щас-
тливи са, защото имат шанс да об-
менят новите научени 
тех- ники и 

движе-
ния – 
ето за-

това се казвало 
workshop... Импровизира-

ни двубои без жури, което да затор-
мозява излишно участниците: те се 
р а з - даваха на 
м а к -
симум 
и за-
г р я -
ваха за пред-
стоящото състезание на другия 
ден. Имаха си най-якия DJ, който мик-
сираше умело добре познати парчета, 
макар да го раздаваше на фрийстайл и 
той, на моменти... 

Издебнах Безименния, когато 
се опитваше да си открадне малко 
почивка, и го накарах да ми разка-
же накратко за тази адреналинова 
денс-бомба, която избухва вече 8-ма 
поредна година. Не се учудих, че са 
получили подкрепата на кмета, който, 
за радост на всички, подкрепя млади-
те ентусиасти. Освен от него, момчета 
от NNC са получили по едно рамо и от 
магазин „Stones“, „Захарната къща“, 
кафе клуб „Амарето“, национална те-
левизия BG-DNES. 

Съботният ден ще се окаже по-
словичен – разбирам, че всички брейк 
събития се организират в Събота, за 
да може хората от по-отдалечените 
краища на България да се придвижат 
спокойно и да присъстват, като пока-
нените десетима б-бойс, сред които се 
намери и един германец със завидни 
умения. Интересно ми стана, че редом 
с големите батковци се „пускаха“ мом-
чета на доста по-малка възраст. За 
съжаление брейкърите не са роботи и 
трябваше да спрем да им се наслаж-
даваме, за да ги оставим да си отдъх-
нат. Колкото и да се забавляват, всъщ-
ност за тях това е и работа. Те трябва 
да следят и наблюдават всичко, както 
и да подредят и подготвят терена. Лал-
ри казват, че по принцип идват средно 
около 100 души, но мисля, че дори 
надвишиха този брой. Атмосферата 
беше невероятна, усещаше се още от 
входа. А вътре всички бяха притаили 
дъх и непрекъснато следяха умопом-
рачителните движения на момчетата. 
Светкавици рядко проблясваха, мене 
също ме беше страх да снимам, да не 
би да заслепя някого и да се спъне :)) 
Сетивата бяха нажежени, момчетата 

се впускаха като лъвове, въртяха се 
като вихрушки и се изтегляха горди 
като орли. Крайчеца на окото ми при-
хвана две парчета – и графитите си 
струваха! Всичко беше на ниво, че 
даже и го задминаваше. Другият край 
на окото ми пък прихвана едно моми-
че. Ех, няма как да мине без женско 
присъствие, необходима подправка 
си е. Дори няма да ви опис-
вам тялото и 

движения-
та й, за да идете сами 

другия път, защото ако не сте, значи 
сте пропуснали. Ако пък още от сега 
не искате да идете – значи не умеете 
да се забавлявате ;) Имаше осигурени 
награди под формата на тениски и под 

формата на обучение в школата на 
Безименните. От там си тръгнах силно 
впечатлена. Ето с такива неща трябва 
да се занимават младите, а и не само 
те. Защото въпреки че у нас ъндър-
граунд култури като тази не намират 
лесно поле за изява, те всъщност 
проправят и оправят пътя. Дейност, а 
не мрънкане! Ние сами трябваше да 
правим промяната в света, помните, 
нали?

Силвия Атанасова, 12.е клас

БОМБА
БОМБАAДРЕНАЛИНОВА

AДРЕНАЛИНОВА

ДЕНС-
ДЕНС-
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„Това е възможност, която бих препоръчал на всекиго! 
Наистина си заслужава и предимствата от нея са безброй!“, 
твърди Атанас Апостолов, който имаше възможността да 
разшири кръгозора си, заминавайки за Ню Джърси /САЩ/. 
Миналата година съвсем случайно в часа по английски 
език чува от г-жа Мариела Стоилова за стипендия, нарече-
на „ASSIST“. Тази стипендия дава възможност на ученици и 
учители от цял свят, предимно от Европа, да прекарат една 
година в САЩ и да обменят опит  с връстници от другата 
част на света. И така, Наско решава да си опита късмета. 
Ето какво сподели той с мен, специално за вестник „Обек-
тив“.

Кога замина и къде точно се намираш?
Първо заминах за Кънектикът на 17 август, а след ня-

колкото вълнуващи дни там заминах за Ню Джърси на 21 
август.

Лесно ли ти беше да направиш този така труден из-
бор и да заминеш?

Честно казано не ми беше много лесно. Колебаех се, 
защото семейството, приятелите, съучениците, с които 
съм свикнал, са си в България. А и не бях сигурен как ще 
се адаптирам, но накрая реших да опитам и така започна 
всичко.

Посрещнаха ли те с отворени обятия?
Посрещането беше много топло! Тук всички са готови 

да помогнат с каквото могат и най-вече да се адаптирам 
по-лесно. 

Какво е мнението ти за семейството, с което живе-
еш?

Семейството, което са избрали за мен, е страхотно! 
Всъщност аз не живея точно с моите домакини. От поне-
делник до петък съм в общежитие, а weekend-ите и праз-
ниците ги прекарвам с тях. Разбираме се много добре! 
Майката работи във фармацефтична компания, а синът Ӝ е 
в 12 клас в училището, където уча и аз.

Къде учиш? Какви са акцентите на обучение в гим-
назията?

Училището се казва „The Pennington School“. Забелязал 
съм, че тук много наблягат на спорта. А учителите са не 
само преподаватели, но и треньори по различни спортове. 
Например треньорите ми по водна топка са и учители по 
английски език. Всеки учител трябва да има поне една дей-
ност, с която да се занимава, освен преподаването, била тя 
клуб или спорт.

Какви са твоите съученици и преподаватели?
Съучениците ми са позитивно настроени и им е инте-

ресно да се запознаят с човек от другата страна на полу-
кълбото. Много са отзивчиви! Винаги ми помагат, когато не 
разбирам нещо. Много е лесно да се комуникира и с учи-
телите. Тъй като класовете са малки, най-много с по 14-15 
човека, винаги може да се обърне внимание специално на 
теб.

Как се забавлявате?
Като ученик на пансион прекарвам много време в кам-

пуса. Учителите, които също живеят в общежитията, гледат 
да предоставят най-различни забавления на учениците, ко-
ито живеят там. Всеки weekend се организират най-различ-
ни еднодневни екскурзии. Спортните съоръжения също са 
доста и винаги можем да се съберем за игра на баскетбол 
или да поплуваме в басейна.

Как този опит ще се отрази върху бъдещите ти 
цели?

Поглед върху нова култура винаги би ми бил полезен, 
след като завърша училище. За в бъдеще, когато искам да 
пътувам или пък дори да уча там, приятелствата и опитът, 
които съм добил, могат много да ми помогнат.

Как преодоля предизвикателствата на адаптиране 
към новия ти живот там?

Предизвикателствата се преодоляват с комуникиране. 
Колкото повече общуваш с връстниците си и им показваш, 
че си готов за нови предизвикателства, хората тук са готови 
да те приемат.

Какви са ползите от това да учиш в чужбина?
Светът става глобален! Когато на седемнадесетгодишна 

възраст посетиш друга държава, това много би ти помог-
нало да решиш какво да правиш с живота си, след като се 
върнеш. Когато си видял толкова изобилни възможности 
пред себе си, можеш да решиш коя да следваш. Едно та-
кова приключение ти помага да бъдеш по-самостоятелен и 
да бъдеш иноватор.

Кога, след като пристигна, усети носталгията?
Веднъж отишъл в чужбина, винаги изпитваш леки следи 

от носталгия. Но може би най-силно се усеща, след като 
напълно се установиш, може би няколко месеца, след като 
заминеш.

Кога да те очакваме у дома?
Някъде през юни, но още не е решено. /смее се/
Как би обобщил случилото ти се?
Това е възможност, която бих препоръчал на всекиго! 

Наистина си заслужава и предимствата от нея са безброй!
Ели Тилева, 11.е клас

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ
Â ×ÓÆÁÈÍÀ –
ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÎ ÈËÈ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÚÊ?
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Спортистът от 10.д клас – Стефан 
Гърев за пореден път доказа, че успе-
хът е неделимо следствие на усърдни-
те  тренировки. На провелото се през 
ноември европейско състезание по 
бадминтон Стефан достойно се пребо-
ри с участниците от 75 страни и заво-
юва 5-тото място, нареждайки се след 
Дания, Франция, Русия и Германия. 

За читателите на вестник „Обек-
тив“ Стефан сподели, че се занимава 
с бадминтон от 6 години и седмицата, 
прекарана в Португалия, е била едно 
от най-несравнимите му прeживява-
ния. Но това не е единственото пости-
жение, с което бадминтонистът може 
да се похвали. Веднага след завръща-
нето му в България и след радостните 

приветствия от 
съучениците му 
Стефан беше 
включен в топ 10 
на най-добрите 
спортисти в Па-
зарджик. На офи-
циална церемония 
десетокласникът 
получи приз от 
нашия кмет – г-н 
Тодор Попов.

Стефан на-
мира мотивация 
да тренира и да побеждава във всеки 
следващ успех. Изключително благо-
дарен е на треньора си – Неделчо 
Кисьов.

А за в бъдеще нека пожелаем 
на Стефан решителност и неусетни 
тренировки, които да го отведат към 
първото място.

Мария Динкова, 10.д клас

Çàïîçíàéòå ñå
ñúñ Ñòåôàí Ãúðåâ

И тази година крос „Златна есен“ 
донесе наистина много злато на Ези-
ковата гимназия – тенденция, която 
започна постепенно да се превръща 

в традиция. Както преди, на състоя-
лото се на 4 ноември 2011 г. събитие 
се надпреварваха отбори от различни 
училища, но нашите, предвождани от 
г-жа Маргарита Анчева, не им остави-
ха много голяма възможност за изява – 
дойдоха, видяха и набързо победиха.

Христиана Матеева (8.в), Малина 
Деянова (8.г), Вили Сотирова (8.а) и 
Теодора Владимирова (8.а) се класи-
раха първи (отборно) във възрастовата 
група 7-8 клас, като Христиана и Ма-
лина взеха съответно първо и трето 

място (индивидуално). Индивидуални 
постижения имат и момчетата Велис-
лав Чолаков (8.е) и Димитър Димитров 
(8.г), класирали се на второ и трето 
място.

В категория 9-10 клас  момчетата 
Деян Малинов (9.е), Петър Механ-
джийски (9.в), Борис Георгиев (9.д) 
и Мирослав Трендафилов (9.и) също 
покориха първото място, следвани от 
момичетата Соня Досева (9.и), Никол 
Поюкова (10.д), Гергана Кратунчева 
(10.а) и Гана Стоева (10.а), достигнали 
до второ. Индивидуални победи в тази 
група имат Борис Георгиев (1), Деян 
Малинов (3), Соня Досева (3) и Никол 
Поюкова (1).

В „старши лигата“ (11-12 клас) на-
шите дами в състав Евелина Благо-
ва, Ваня Драганова (11.ж), Латинка 
Велева (11.е) и Кристина Георгиева 
(12.д) сграбчиха отборно среброто, 
като Кристина се класира първа (ин-
дивидуално).

Възможност да потичат отново с 
(зад) нас ще получат опонентите ни 
догодина. Сега нека се порадваме на 
триумфа. ☺

Николай Генов, 11.в клас

„ЗЛАТНА„ЗЛАТНА
ЕСЕН“ЕСЕН“
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Думите, 
които те смятат, 

че описват 
най-добре 12.Б клас: 

БЕЗГРИЖНИ 
БУНТАРИ
БЕГАЧИ

БЕЗКОМПРОМИСНИ
БЕЗКРАЙНИ 

БЪДЕЩИ БОГОВЕ

В края на обучението си в 

гимназията учениците от 12.а клас 

оценяват различно изминалите 5 години 

– част от очакванията им са се оправдали, 

друга – не дотам. Тази година са главно 

разочаровани от провалените планове за 

екскурзия до Мармарис. От друга страна, 

много от тях са доволни от обучението си 

тук и смятат, че то ще им бъде от полза в 

бъдещи начинания. 

Две са крилатите фрази, които вдъхно-

вяват 12.а: „И сам воинът е воин“, както и 

„You gotta risk it to get the biscuit“. А най-добре 

се чувстват, естествено, в компанията 

на своята класна – г-жа Албена Пашова.

Репортер: Никол Николова, 11.в клас

 „С какъвто се събереш, такъв ставаш“
Историята на 12.Б клас е интригуваща с това, че всеки един от учениците допри-

нася за неповторимата атмосфера в класа, която напомня тази на задружно семейство. 

Споделиха, че дори си имат своя традиция за деня на майстора – всички се „обличат“ като май-

стори – въобще не се явяват в класните стаи. Тяхната детска непринуденост не им позволява да 

се хвалят излишно и приемат нещата от забавната им страна, което ги прави толкова чаровни. 

Това са хора с големи сърца и завидно чувство за хумор. Задружността не се е появила даром. Пър-

во е трябвало да се мине през буен етап, в процеса на който са пострадали някои. Но сега те си 

спомнят с умиление за тези весели моменти. Г-жа Енкина каза за тях: „Трудно е да си безразличен 

към 12.Б клас. Това е един от малкото искрени и спонтанни класове. При тях няма лицемерие, те 

или силно обичат, или силно мразят.“ Попитах ги за любим учител и те изредиха куп имена, сред 

които г-жа Джукелова, г-жа Додникова, г-н Тотев, г-жа Енкина.

Има един учител, който е успял да плени сърцата на учениците от 12 Б клас и това е тяхната 

класна – г-жа Здравка Терзиева. Именно тя е жената, вдъхновила ги да замислят най-оригинална-

та покана на учител за бала. Сюжетът е достоен за сценарий на предаване от типа на „Сладко 

отмъщение“. За „коварния“ план помагат г-жа Сарафска и г-жа Енкина. Класната им е извикана 

заради лошото поведение на един от нейните ученици. С балони, торта, шампанско, конфети и 

специален поздрав тя е поканена в типичния за този клас шумен стил. Докато едно от момиче-

тата от класа пее, останалите вдигат надпис „Госпожо, не ви искаме с нас на бала“, след което 

бързо го обръщат, а от другата му страна пише „Шегуваме се“. Самите те откровено си призна-

ха: „Ние обичаме нашата класна“, а също така казаха, че „Без класна няма бъдеще“. По този начин 

те успяват да си „отмъстят“ за проявената всеотдайност и подкрепа през изминалите години. 

Може само да пожелаем подобно сладко отмъщение на всекиго. 
Репортер: Силвана Тонкова, 11.е клас

12 а

12 б
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Мария Кочева от 12.Б клас 
бе номинирана от своите съ-
ученици за носителка на титлата 

Мис Каприз. Тя беше избрана за кратко време и то напълно единодушно. 
Мария призна, че не приема на сериозно тази номинация, тъй като не се въз-

приема като капризна. Спомена, че има разлика между това да си капризен и това 
да отстояваш мнението си. Съучениците й споделят, че е общителна, интелигентна 
и красива. Тази представа се припокрива с нейната собствена. Споделя, че обича 
да общува и да се запознава с нови хора. Определя се като лъчезарен и усмихнат 
човек, в което самата аз се убедих. За нея приятелите са много важни, но нещото, 
без което не би могла да живее, е музиката. Нейното хоби и страст са танците, не-
зависимо от техния стил. Споделя, че предпочита да слуша хип-хоп, но не се огра-
ничава само с този стил музика, а се наслаждава свободно на всякакви жанрове. 
Личностите, които я вдъхновяват чрез музиката си, са Beyonce, 2pac и Eminem. 
Като свои отрицателни черти изтъква липсата на самоувереност на моменти и 
колебливата си натура, която тя шегувито обвързва със зодията си – Близнаци. Тя 
довърши фразата: „Мечтите са...“ по следния начин – „...безгранични. Те ни карат 
да се чувстваме свободни и безгрижни. До една степен са ни и нужни, защото ко-
гато един човек мечтае, то той и живее. Единствено смелите хора се осмеляват да 
постигнат мечтите си, колкото и невъзможни да изглеждат те.“

Човек, вплел в себе си стихийната магия на музиката и философията на велики-
те дела, няма как да не покорява хорските сърца и да приковава вниманието. Мис 
Каприз определено знае какво иска, а аз й пожелавам да последва мечтите си, 
където и да я отведат те. ☺

Силвана Тонкова, 11.е клас

Продължение от стр. 1
Също така планувани бяха посещения 

в учебните часове на френските ни дома-
кини, което бе изключително интригуващо 
за чужденците.

Проведохме блиц интервюта с участ-
ници от групата за техните впечатления и 
емоции от пътуването:

Г-жо Недялкова, какво според Вас 
спечели гимназията ни от участието си 
по проекта Коменски?

Според мен най-много печелят от про-
екта учениците, които участваха в него, а 
не гимназията като цяло. Преди всичко на 
тях им бе предоставена възможността да 
се изяват извън училище в една мулти-
културна среда и да сравнят познанията 
си в чуждия език с тези на останалите 8 
държави. Също така те обмениха опит, 
знания и умения с останалите си връстни-
ци от другите държави – участнички.

Г-жо Хаджийска, кои положителни 
аспекти от чуждестранните учебни 
системи смятате, че е добре да има и 
българската?

По мое мнение правото на учениците 
да избират задължителен минимум часо-
ве по определени предмети за един по-
широк интервал от време е много добър 
вариант за 10-12 клас на гимназиалната 
степен. Това е практика в страни като Гер-
мания, Холандия, а и в много европейски 
университети. При нас подобна възмож-
ност има в т.нар. ЗИП в 11 и 12 клас, но с 
тази разлика, че в посочените страни уче-

ниците сами определят не само желаните 
предмети, а и времето, когато да ги посе-
щават. Намирам този академичен подход 
за много удачен и за нашите ученици в 
период, когато осмислят и уточняват свои-
те приоритети относно по-нататъшното си 
образование.

Г-жо Стоилова, с какви очаквания 
заминахте за Франция и бяха ли те 
оправдани?

Смятам, че участието в подобен про-
ект е изключително ползотворно, защото 
то отваря пред нас нови кръгозори, запо-
знава ни с различни култури и ни обога-
тява интелектуално. Очаквах, че ще науча 
много нови неща за държавите, с които си 
партнираме, за техните образователни 
системи и как протичат часовете в учили-
ще. Срещата бе изключително ползотвор-
на – обмяната на опит и информация ни 
помага да открием себе си, дава ни идеи 
как да подобрим работата си, показва 
различията ни и ни учи на толерантност. 
Очаквах, че ще бъдем ангажирани в една 
динамична работа през цялото време, но 
също така очаквах и че ще открием красо-
тата на Алпите и френската култура в Екс 
ле Бен. Мога само да кажа, че престоят ни 
в Екс ле Бен не само оправда очакванията 
ми, а и много ме зарадва.

Жечко, какво интересно и любо-
питно научи за културата или учебната 
система на Франция? Впечатли ли те 
силно нещо?

Престоят във Франция ми „подари“ 
много моменти на радост, учудване, а 
също така и мъка. Ако почнем отзад на-
пред… мъката си беше към всички у дома, 
въпреки че много съм пътувал и вероятно 
ще пътувам, носталгията си оказваше вли-
яние. От друга страна това, което правих-
ме в Екс ле Бен, допринесе за обогатява-
не на опита ми изобщо. Запознах се с цял 
куп нови хора, но въпреки това си спомням 
всяко лице и име. Вече спокойно мога да 
кажа, че имам опит в екипната работа, ко-
ято беше неразделна част от целия про-
ект, който направихме заедно. За първи 
път имах възможността да видя и усетя от 

близо културата на една страна, различна 
от нашата, нравите на хората. Тук дойде 
учудването. Знаех, че французите са раз-
лични от българите, но не предполагах, че 
ще се сблъскам с такава студенина. Не, 
не казвам, че хората се държаха грубо 
или с нещо ме обидиха. Напротив – силно 
ме впечатли фактът, че всички бяха много 
мили и всячески се опитваха да ми угодят, 

но някак си не беше като у дома. Нямаше 
я тази топлина, тази гостоприемност, как-
вато ние българите даваме на нашите гос-
ти. Училищната система във Франция ми 
се стори много толерантна към учениците. 
На практика можеш да си избереш какво 
да учиш и какво не – нещо, непознато за 
нас в България в образованието от 1-12 
клас. Друго интересно и непознато за 
мен беше продължителността на учебния 
ден – от 8 до 17 часа (?!!). Отначало ми 
се стори доста странно и им съчувствах 
на всички, но като видях, че голямото им 
междучасие е час и петнадесет минути, 
ми стана ясна картинката – те почиват или 
учат всъщност?!

Миро, какво ти се стори интересно 
и любопитно в училището в Екс ле Бен, 
ти какво по-различно от нашата гимна-
зия откри?

Училището в Екс ле Бен бе много 
оживено, с доста разнообразни дейности, 
които ние осъществявахме. Гимназията 
все пак много прилича на нашата, но с 
тази разлика, че като че ли те прекарваха 
по-малко време в училище отколкото ние. 
А сградата на френското училище не при-
лича на нашата – много по-раздвижена и 
интересна – бих казал. Истинско удовол-
ствие бе да се наблюдава!

Виктория Стоилова, 11.д клас

Мис Каприз
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