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Вие почитатели ли сте на инова-
циите? А знаете ли, че Шекспировата 
трагедия „Хамлет“ и българската исто-
рия имат доста общи неща? Ако отго-
ворът ви е „не“, то позволете ми да ви 
разкажа в моя репортаж за един из-
ключително различен урок спектакъл 
по история и английски език, проведен 
от 12.д клас на 20.12.2017 г. под ръко-
водството на г-жа Маргарита Панчова 
и г-жа Емилия Дурева.

Всъщност вие питали ли сте се 
някога следното: „Да бъдеш или да не 
бъдеш?“ Вероятно много пъти. Това е 

и въпросът, на който 
12.д клас също се 
опитаха да отгово-
рят, като представят 
монолога на Хамлет 
през призмата на 
драматични моменти 
от българската ис-
тория.

Всички ученици от 
класа, разделени на 
групи, пресъздадоха 
всяко от петте дей-
ствия в трагедията, 
като успяха да го съ-
поставят с личности 
и събития от нашето 
историческо минало. Нека не забра-
вяме, че всичко, което ние видяхме, 
а пък на вас ви предстои да научите, 
беше подготвено на изключително 
добро ниво английски, съчетано с от-
лични познания по българска история.

„Животът срещу смъртта“, „Изкон-
ният страх от бъдещето и присъдата 
на поколенията“, „Трагичната съдба на 
индивида, изпреварил своето време“, 
както и „Болезненият сблъсък между 
ума и сърцето“ бяха основните теми, 
към които дванадесетокласниците 
насочиха вниманието ни. Чрез крат-
ки презентации, анализи, откъс от 

филм, съпоставки меж-
ду Хамлет и български 
владетели, обяснение 
на исторически понятия 
и драматична моно-
логична актьорска игра 
учениците успяха да 
провокират размисъл и 
дори да обобщят прили-
ките и разликите между 
българските личности 
и Шекспировия герой в 
края на спектакъла.

Не би трябвало да се 
учудите от поздравле-
нията, които учениците 
получиха за усърдната 
си работа от експер-
тите г-жа Боева и г-жа 

Апостолова, нашата Директорка и 
разбира се от класния ръководител на 
12.д клас – г-жа Дурева. Учениците не 
пропуснаха да изкажат своите благо-
дарности за напътствията и помощта 
към учителите, които ги подготвиха, а 

именно г-жа Дурева и г-жа Панчова. 
Те заедно, като един сплотен екип, 
успяха да сътворят една нова картина, 
на която едни до други стояха Шек-
спировият герой Хамлет и смелите 
български владетели. 

Ивалина Пенчева, 12.б клас

Предизвикателството на интегрирания урок по
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 
на учениците и повишаване мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 
компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“

Броят е финансиран от европейския проект „Твоят час”



2ФЕВРУАРИ, 2018 г. 3ФЕВРУАРИ, 2018 г.

В навечерието на националния ни 
празник – Деня на народните будители 
– аз и моите 12-класници подехме една 
будителска инициатива – да споделим 
знанията си за Българското възраж-
дане, за творците на националната ни 
идентичност с най-малките в училище 
– осмокласниците. Сформирахме екипи, 
които посетиха всички осми класове, 
за да им разкажат за най-българското 
време – Възраждането, когато все по-
вече и повече българи се обединяват 
под знака на националния идеал, за да 
станат творци на Нова България. Моите 
12-класници търсиха в тези процеси 
мястото на редица български будители – 
Паисий Хилендарски, Васил Левски, Пе-
тър Берон, Васил Априлов, Христо Ботев, 
Константин Величков, Баба Тонка, Райна 
Княгиня, Мария Сутич, Иван Ведър. Тези 
имена учениците свързаха с известни и 
по-малко известни вълнуващи истории от 
възрожденското време, за което Иван Ва-
зов казва: „Българският национален дух 
никога не се е вдигал до такава висота и 
надали ще се вдигне друг път!“ Решихме, 
че е добре малките да знаят нещо по-
вече за своя град Пазарджик, откъдето е 
родом единствената жена в Хвърковатата 
чета на Бенковски – Мария Сутич.

Г о л е м и т е 
провокираха мал-
ките с въпроси 
за националния 
празник, успяха 
да ги изненадат с 
присъствието си 
и родолюбивото 
отношение към 
будителите ни, а 
осмокласниците 
ги слушаха с 
интерес и ги из-
пращаха с ръко-

пляскания. Изпитахме удовлетворение, 
че част от славното ни минало оживя 
чрез вълнуващите разкази на Ивалина 
Пенчева, Соня 
Караджова, Ангела 
Георгиевска, Марие-
та Славчева, Георги 
Хайдуков, Кристиян 
Стоянов, Алексан-
дър Бакърджиев, 
Мария Василева, 
Богомил Биков, 
Диляна Желязкова, 
Натали Калпакова, 
Стоян Пепелов, 
Мария Кандева, 
Димитър Динев. 
С участието си в 
Деня на народните 
будители моите ученици показаха, че са 
достойни последователи на предците ни, 
че родолюбивият пламък трябва да се 
предава от големите на малките.

Г-жа Бойка Лумбева
Защо участвам в инициативата 

за 1-ви ноември?
Изключително важно е за всеки бъл-

гарин да знае и почита видни българи 
като будителите, защото от малки 

децата трябва да се възпитават в ро-
долюбива среда и да са наясно с исто-
рията. Така ще може като по-големите 
да се отнасят с почит и респект към 
хората на националния дълг. – Ивалина 
Пенчева, 12.б клас

Аз участвам в инициативата, за-
щото смятам, че човек винаги може 
да научи нещо ново и да обогати зна-
нията си за историята ни. Мисля, че 
когато чуем какво знаят по-големите, 
се учим от тях и запомняме думите им. 
Смятам, че ние – децата – трябва да 
помагаме на другите деца, за да опо-
знаем заедно истинските и важните 
събития от миналото ни. Радвам се, че 
ще се опитам да събудя националното 

самочувствие у осмокласниците. – Ма-
риета Славчева, 12.б клас

С удоволствие взех участие в тази 
инициатива на г-жа Лумбева. Това е въз-
можност за нас – големите – да научим 
по нещо ново за нашите будители, как-
то и да предадем нашите знания на по-
малките. Запленяващо е усещането да 
се впуснеш в българската история и да 
откриеш все повече интересни факти. 
За мен 1-ви ноември е важен български 
празник и заслужава да се знае и почи-
та. – Соня Караджова, 12.б клас

Аз съм на мнение, че младите хора 
са бъдещето на страната. Но как ще 
имаме блестящо бъдеще, ако не знаем 
своята история? Избрах да участвам 
в тази инициатива, за да мога отново 
да се докосна до великите личности от 
Българското възраждане и самата аз 
да се почувствам като будител. Си-
гурна съм, че по този начин заветът 
на Ботев и на всички народни будители 
ще бъде предаден на младото поколе-
ние. Смятам, че българските револю-
ционери трябва да служат за пример 
на следващите поколения българи. 
– Ангела Георгиевска, 12.б клас

Датата Първи ноем-
ври е всеизвестна сред 
българския народ. Това е денят, в който цялата нация 
отдава почит на славните ни будители, обединили на-
рода ни през Възраждането. Будителите са възвишени 
хора с жива душа и изпълнен с увереност поглед, с който 
успяват да пробудят цял народ и да го поведат по пътя на 
свободата и славата.

В град Пазарджик бе проведено факелно шествие за 
Деня на народните будители. Пищни венци и цветя са по-
ставени на паметниците на Христо Ботев, Васил Левски, 

Св. Св. Кирил и Методий. 
Шествието се състоя от 

три лъча, които тръгват в 17:30 ч. от различни паметници 
и продължават по бул. „България“.

Танцов състав „Чавдар“ участва в шествието в пълен 
състав. Както народните танцьори, така и малки деца но-
сеха факли в ръка и гордо развяваха българското знаме.

Млади и стари заедно изразиха своята почит и уваже-
ние към героите на България! 

Ивет Кънчева, Оливия Клинчарова и 
Ангела Георгиевска, 12.б клас

ЕДИН РАЗЛИЧЕН
ПЪРВИ НОЕМВРИ

1-ви ноември 2017 г. в Пазарджик
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В Залата на архитектите, община 
Пазарджик, на 24.10.2017 г. беше 
представен новият роман на Николай 
Табаков – „Ветровете ни мраморни“. 
Литературната среща с писателя 
беше инициирана и организирана 
от община Пазарджик, Регионално 
управление на образованието (РУО). 
Организаторите на събитието – г-жа 
Валентина Кайтазова (началник на 
РУО, гр. Пазарджик) и г-жа Галина 
Цанева (експерт по БЕЛ в РУО) при-
ветстваха писателя и представиха 
свое мнение за последната му книга. 
Г-н Табаков не гостува за първи път в 
нашия град – преди 4 години присъ-
ствахме на представянето на романа 
му „Да“ в Художествена галерия, гр. 
Пазарджик. „Ветровете ни мрамор-
ни“ беше поднесена на посетителите 
в разбираем и изчерпателен анализ, 
дело на литературния изследовател 

г-н Никола Иванов. Основната тема 
на романа е връзката Европа – Бъл-
гария, като авторът  представя в 13 
глави живота на 10 видни европейци 
– политици, интелектуалци, хора на 
точните науки и др. – и на 3-ма бъл-

гари. Според г-н Никола Иванов това 
е роман, след чието прочитане човек 
става по-богат, което е именно инди-

катор за качествена книга, струваща 
си отделеното й време. 

Завършил българска филология 
в Софийския университет, авторът 
Николай Табаков смята литературата 
за основата на всички други изкуства 

– без нея не биха могли 
да просъществуват нито 
операта, нито театърът, 
нито киното. От подобни 
срещи с български инте-
лектуалци бихме могли 
да получим ценни знания, 
съвети, дори опит. Затова 
не бива нас, учениците, 
да ни мързи и да ходим 
с неохота на такива съ-
бития. Пожелаваме на 
г-н Табаков да постига 
все по-високи успехи за-
напред!

Мария Димитрова и 
Ангела Георгиевска, 

12.б клас

В периода от 25.11 до 
02.12.2017 г. се проведе третата 
и предпоследна част от проекта 
„Youthtopia“ 2020 по европейска-
та програма Еразъм +.

Целта на проекта е да се 
създаде град на бъдещето, а 
конкретната тема на работа на 
третата среща, състояла се в гр. 
Грьонинген, Нидерландия, бе 
екологичното развитие на горес-
поменатия град.

Младежи от шест държави 
– България, Нидерландия, Испа-
ния, Италия, Франция и Турция, 
бяха разпределени в няколко 
групи, всяка имаща своя соб-
ствена задача и цел.

Петима ученици от единаде-
сети (Николай Янъков, Кристиан 
Мишев) и дванадесети (Спас 
Спасов, Петя Лазова и Цветан 
Карабойчев) клас и четирима 
учители представляваха наша-
та държава, като по мнение на 
чуждестранните учители са били 
живецът на проекта.

Освен работата по проекта 
учениците създадоха нови при-
ятелства и изживяха една не-
вероятна седмица, изпълнена с 
приключения, голяма доза вдъх-
новение и малко работа!

Петя Лазова, 
Цветан Карабойчев и 

Спас Спасов

Среща с писателя
НИКОЛАЙ ТАБАКОВ и

представяне на романа му
„ВЕТРОВЕТЕ НИ МРАМОРНИ“

Младежи
работят за
устойчиво
развитие
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Рядко приказно цвете, чийто прелестни венчелист-
чета разцъфват на лунна светлина. Дарителка на 
живот и жизненост. Плътско превъплъщение на 

огън, вода, земя и въздух. На поезия, ум и красота. Сладост-
растно ефимерно изкушение, пленяващо човешката душа 

със своя омаен 
чар. Картина, съ-
четала в себе си 
нежни нюанси и 
резки решителни 
движения на чет-
ката. Нектар на 
насладата и лю-
бовта. Магическа 
ария от съзвучие и 
контрастни тонове. 
Чудновата смесица 
от детска невин-
ност, непоколеби-
ма решителност и 
ангелска красота 
с дяволски при-
вкус. Това е тя: 
жената. Многоли-
ка енигма, чиято 

същност очаква да бъде открита.
В търсене на същността на жената се отправиха 12.д 

клас под ръководството на г-жа Гергана Краева и г-жа Бойка 
Лумбева в един съвместен открит урок под името „Превъплъ-
щенията на жената“. Навсякъде в многоликия ни и мобилен 
свят можем да открие нейната следа. Това е благотворната 

следа на развитието, защото жената родителка влага в сво-
ята житейска мисия Ум, Сърце, Амбиция, посветени на Гри-
жата за другите, Грижата за света. С разкрепостяването и 
социализирането на жената светът вече е друг. Светът вече 
има нови измерения. Това послание отправиха към нас 12.д 

клас. Публиката 
остана очаро-
вана, запленена 
и вдъхновена от 
събитието. А уче-
ници и учители 
затвърдиха връз-
ката помежду си, 
изследвайки тема-
та, вдъхновявала 
хиляди творци през 
човешката история: 
именно тази чудно-
вата и магическа 
енигма: жената. На 
събитието присъ-
стваха много гости 
– учители от Па-
зарджик и региона, 
нашите директори: 
г-жа Велка Недял-
кова и г-жа Елена 
Якимова, както и 
експертите г-жа 
Ваня Апостолова 
и г-жа Галина Ца-
нева, която под-
черта нуждата 
от такива уроци. 
Тези интегри-
рани уроци са 
доказателство 
за качествено образование и 
иновативност, те са трудни и вдъхновяващи 
както гости, така и участници. Празнична атмосфера 
на събитието придадоха няколко изложби, посветени на 
творящата жена, а всеки гост получи картичка – творчество 
на ученици и учители. Емоционалният градус на финала се 
покачи, когато Деян Гергинов изпълни авторската си песен 
– ода за жената.

Натали Калпакова и Диляна Желязкова,12 в клас

Ж живот, жасмин, жизненост,
 жар, желание, женственост

Е естетика, есенция, енигма,
 Евтерпа, еделвайс, ефимерност

Н нежност, невен, нюанс, 
 надежда, нектар, нарцис

А амбиция, артист, ария,
 ангел, асонанс

Що е то жена?



4ФЕВРУАРИ, 2018 г. 5ФЕВРУАРИ, 2018 г.

Коледните празници 
са идеален повод да 
смесим магическото с 

празничното, да повярваме, че 
приказките са реалност, да ги 

преживеем и да се потопим 
в техните лабиринти. Тазго-
дишният коледен концерт 
на ЕГ „Бертолт Брехт“ ни 
даде още една причина да 
се усмихнем, да потърсим 
коледния дух в себе си, да 
излъчваме топлина и с нея 
да заразяваме останалите. 
Оригиналният сценарий на 
г-жа Влахова съчетава мо-
дерно и традиционно, за да 
покаже неразривната връзка 
между минало и съвремие, прием-
ствеността между хората.

Заглавието на пиесата е „31 
градуса по Фаренхайт“. Интерес-
но е, че сюжетът на спектакъла е 
продължение на миналогодишния 
– „Корен квадратен от любовта“, но 
докато миналата година сюжетна-
та линия се концентрираше върху 
отношенията между две сестри, то 
тази година идеята се разгръща 
около разтопяването на ледовете 
в сърцата на хората 
и отварянето им за 
любовта. Впечатля-
ващи са идеите, вло-
жени в постановката, 
свързани с Щуреца 
– разказвач: в ролята 
е Ани Налбантова. 
Легенди гласят, че 
щурците са митични 
създания, които съ-
общават на бог за 
човешкото земно 
присъствие, песента 
на щурците е символ 

на изкуството, а изкуството само по 
себе си въплъщава нещата, които 
нямат материален облик, но стру-
ват много. Змеят, от друга страна, 
присъства във фолклора като 

носител на огъня в 
себе си, противопос-
тавяйки се чрез него 
на зимата, студа. Лю-
бовта между младите 
сърца, между Змея и 
неговата възлюбена 
– Йоан и Грета – и 
младежите Божидар 
и Мария пламва съ-
всем неочаквано, 
внушавайки, че топ-
лите чувства са по-
силни от мразовитото 

време. В ролята на сестра и 
помощница на Грета влиза 
Ваня от 11.г клас, която по-
ема риск, пускайки сестра 
си сама в нощта в името 
на любовта, на личното й 
щастие.

Какво би бил празнич-
ният концерт без Леонард 
Кирилов в ролята на суф-
льор, имащ задачата да 
представи света такъв, ка-

къвто е сега – мобилен, дигитален, 
но и проблематичен поради лъж-
ливото общуване между хората. 
Не можем да пропуснем и Анатоли 
Гьонов, който зарази публиката с 
ентусиазма си и постави началото 
на представлението с въпросите 
„Защо навън е толкова студено“ и 
„Защо термометърът ми е тотално 
объркан?“.

Г-жа Велка Недялкова даде лъч 
светлина в объркването на Анатоли 
и поясни, че термометърът отчита 
правилната температура – 31 гра-
дуса по Фаренхайт е точката на за-
мръзване. На финала всеки получи 
шанс да извлече собствена поука 
от приказката. Певческите талан-
ти, както и ученическите хореогра-

фии на Ивелина Караянева 
с танца на технологиите, 
Силвия Найденова с танца 
на змейското семейство и 
Димитър от 11.в с танца на 
старите кумове, допринесоха 
за положителните емоции по 
време на представлението. 
Специално участие взе и за-
вършилият Васил Златанов 
със своето виртуозно изпъл-
нение на акордеон.

За творческата работа 
г-жа Влахова споделя, че 

да работиш с учениците е пре-
дизвикателство, но и истинско удо-
волствие. Този процес обогатява и 
се основава на взаимно доверие и 
отговорност. Актьорите споделят, 
че зад сцената невинаги е розово, 
но пък постоянно се забавляват, а 
сценичната си треска „удавят в чай 
или горещ шоколад“. Посланието, 
което остава в сърцата на зрите-
лите след концерта, е радостта, 
че сме живи и се усмихваме един 
на друг.

Диляна Желязкова и 
Натали Калпакова, 12.в клас

31 градуса по Фаренхайт – що е то?
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Ежегодният коледен базар в ЕГ „Бертолт Брехт“ по-
жъна поредния си успех и тази година. На 22.12.2017 
през последните учебни часове, непосредствено преди 

зимните празници, учени-
ци от всички класове на 
гимназията заеха своите 
места във фоайто на учи-
лището. Масите бяха отру-
пани с коледни вкусотии, 
вариращи от бисквитки, 
кексове, солени и сладки 
домашно приготвени ба-
нички с късмети. На дис-
плей бяха изложени и пре-
красни ръчно изработени 
от учениците коледни и 

новогодишни кртички. Всички бяха обзети от коледния 
дух и атмосферата беше бодра и празнична. Ученици 
и учители уважиха труда на участващите, закупувайки 

предлаганите продукти. Съ-
браната сума от 787 лева е 
за благотворителна кауза с 
цел подпомагане лечението 
на болни деца. Няма съмне-
ние, че в нашата гимназия 
вече е традиция да съчуст-
ваме на нуждаещите се, да 
проявим социална актив-
ност, за да станем част от 
решаването на проблемите 
в обществото ни.

Ивет Кънчева, 12.б клас

На Вашето внимание представяме Диляна Же-
лязкова от 12.в клас, която има най-високи пости-
жения по немски език. Тя е повод за гордост на на-
шата гимназия. На устния изпит за Немска диплома 
Диляна се представи блестящо, като взе максимален 
брой точки. Освен това няколко пъти е стигала до 
национален кръг на олимпиади по немски език. Успехи-

те й обаче не свършват дотук. Тя има постижения и 
по английски език. Според нея най-добрият път към 
успеха е да умееш да съчетаваш задълженията си 
с хобита, социален живот и развлечения. Любовта 
й към немския език започва още в пети клас благо-
дарение на тогавашната й учителка. Диляна харесва 
организираните хора, тъй като самата тя е такава. 
Признава, че в началото никак не е лесно да балан-
сираш между ученето и всичко друго, но с постоян-
ство се постига всичко. Друга нейна страст, освен 
немския език, са танците. В момента се занимава с 
балет, а преди време и със спортни танци. Не мисли 
обаче да превръща тези свои хобита в професия, а 
мечтата й е да следва някаква икономическа специ-
алност в Германия. Смята, че това ще й помогне да 
развие комуникативните си умения и себе си. Диляна 
е впечатлена от това, което е видяла в Германия 
при посещенията си там, затова е избрала именно 
тази страна за следването си, но след като завър-
ши, смята да се върне в родината си и да упражнява 
наученото тук. Тя би посъветвала всички да се на-
слаждават максимално на прекрасните гимназиални 
години, да приемат нещата по-безгрижно, но съ-
щевременно с това да се стараят да градят себе си 
като личности.

Галина Ралчева и Камелия Поибренска, 10.в клас

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР
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Спортната активност в ЕГ „Бертолт 
Брехт“ и тази година е на високо ниво. 
Отборите на ЕГ се представиха от-
лично на състезанията, в които взеха 
участие. Футболният ни отбор, ръко-
воден от г-н Мариан Дойчев, взе 4-то 
място на футболен турнир, а отборът 

ни по шах с ръководител г-н Стефан 
Ненчев успя да надвие Механотех-
никума и грабна златото. Отборите 
ни по тенис на маса и волейбол бяха 
също доста активни и взеха участие в 
различни състезания, на повечето от 
които заеха първите места. Нашият 
информационен източник за това ин-
тервю беше господин Мариан Дойчев, 

за което му благодарим. Пожелаваме 
на спортистите ни здраве и спортен 
дух, за да ни радват с нови победи на 
игрището.

Звезделина и Лора, 10.г клас

За мен е чест да ви запозная с 
една много борбена личност, а именно 
Алекс Попов от 12.в клас. Той започва 
да тренира бадминтон, когато е едва 
на 11 години и още след няколко месе-
ца тренировки започва да се явява на 
състезания и тогава печели първите 
си медали. Първите победи му дават 
стимул да продължи и от тогава той 
всяка година се сдобива с медали от 
републикански състезания. През годи-
ните Алекс се запознава с много нови 
хора и спортът му помага да създаде 
стабилни приятелства. Споделя, че не 
е лесно съчетаването на тренировки с 
многото уроци в училище, но за него 
спортът е приоритет. Понякога е имал 
и трудни моменти, когато е бил на 
предела на силите си, но никога не се 
отказва, защото постоянно го крепи 
хъсът за победата. Септември месец 
2017 г. Алекс достига световно ниво 

и отива да се състезава в Индонезия. 
Там той се състезава отборно и се на-
реждат на 33 от 65 отбора и след това 
индивидуално, където става 65 от 210 
състезатели. Алекс Попов е доказа-
телство,че с много труд човек може да 
постигне много. За вестник „Обектив“ 
той сподели, че тайната на успеха се 
крие не само в добрата подготовка, но 
и в подкрепата на семейството, която 
той получава – „Преди състезанията 
баща ми винаги ми казва, че е сигурен 
в моите способности“.

Алекс е един от най-добрите спор-
тисти в нашата гимназия. Занапред 
той ще продължи да тренира, а на 
бъдещите спортисти  пожелава да си 
вярват малко повече и да постигнат 
много успехи.

Ангела Георгиевска, 12.б клас

Повечето дамски червила 
съдържат рибешки люспи.

Човек гори 26 калории с 
целувка от 1 минута.

Езикът на синия кит 
тежи повече от теглото 

на повечето слонове.

Вашата кожа тежи два пъти 
повече от мозъка Ви.

Галина Ралчева, 10.в клас.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…Републиканският шампион по
бадминтон, стигнал световно ниво

НА ИГРИЩЕТО
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Те са пъстра палитра от личности, характери и меч-
ти. Макар и индивидуалисти по душа, те си остават 
един задружен екип, действащ на принципа „Един за 
всички, всички за един“. Позитивни и щури, весели и 

Един от най-емблематичните класове на Випуск 
2018. Умни, забавни и най-вече щури, 12.б определено 
изпъкват сред другите класове. Това е клас, в който 
белотът е на почит, в който са събрани разнообразни 
характери, всеки сам по себе си интересен. 

Това, което ги отличава от другите класове е, че 
са изключително сплотени. Празнуват всяка Нова 
година заедно. Не им е нужен обаче повод, за да се 
съберат. Винаги са готови за купон. Класната – г-жа 
Краева определят като много грижовна и всеотдай-
на. Доволни са от избора си да учат в нашата гим-
назия, защото според тях това е най-добрият 
избор за област Пазарджик. 12.б се отлачават 
и с голям брой ученици, занимаващи се с из-
вънкласни дейности. Едни танцуват, други ри-
суват, а много от тях са в екипа на вестник „Обектив“. 
Тяхната номинация на класа е Мария Па-
пазова – Мис ЦРУ. 

Те са Винаги усмихнати, Винаги заедно и Винаги 
уважителни към класния си – те са 12.в клас! Забав-
ни, щури и „скромни“, 12.в са сплотени, особено що 
се отнася до лудориите. Някои от тях ще запомнят 
класа си с това, че са срещнали най-добрите си при-

„Златният“ 12.г клас, един изчезващ вид – пред-
последната паралелка с испански език в нашето 
училище. Те са единни във всяка лудория и за тях 
петте години гимназиален живот са изпълнени най-
вече с радост и забавление. Занапред виждат себе 
си като успели хора и оценяват приноса на ЕГ „Бер-
толт Брехт“ за своето бъдеще. Описват своя класен 
ръководител г-жа Светла Бойчева като покровител 
и защитник, а тя вижда във всеки един от тях нещо 
очарователно и неповторимо. Накрая ви представя-
ме и техните номинации – мис Пътешествие – 
Ивана Бандева и мистър Закъснение – Иван 
Панев. На добър час през бурите на живота!

Камелия и Галина, Х.в клас

всеотдайни, амбициозни и интелигентни: хаос, от който 
се ражда космос – това са 12.а клас. Учителите ги опис-
ват като „шумни, но умни“, жизнерадостни млади хора с 
голям потенциал. Класният им ръководител – г-жа Пенка 
Иванова – ще ги запомни с откровеността и неподправе-
ността им, усмивките им, безкрайно топлото им отноше-
ние и многото позитивни емоции. Горди са от факта, че 
са класът с най-малко отсъствия сред всички класове в 
ЕГ „Бертолт Брехт“. С носталгия си спомнят за най-без-
грижното време в гимназията и за общите си преживя-
вания. С усмивки ни казват „8-ми клас като цяло е едно 
интересно събитие“. Към кутията със спомени прибавят и 
среднощните излети в гората, и безбройните щуротии по 

време на екскурзии, и купоните с класната им, „без 
която партито просто не е същото“. Изводът от 
всичко това е, че всичко е по-хубаво, когато са за-
едно! 12.а клас са открили, че истинската същност 
на човешката душа са невидимите връзки, които ни 

свързват с другите. За тях приятелството е най-ценното, 
което са съградили през 5-те години в гимназията.

Диляна Желязкова и Натали Калпакова, 12.в клас

ШУМНИ, НО УМНИ

12.А

Казват, че през годините са успели да се изградят 
един друг като характери. Определят се като „Б-бунта-
ри” в добрия смисъл на думата. Пожелаваме им успех и 
вярваме, че всеки един от тях ще  постигне целите си!

Звезделина, 10.г клас, Цветелина,12.д клас

ятели, а други – с щурите моменти, които са имали 
заедно. 12.в се отличават от останалите класове със 
своята откровеност – казват си всичко в очите и не си 
създават излишни драми. В класа има и не малък брой 
изявени спортисти.

Балът е най-актуалната тема сред завършващите, 
а за 12.в той е последен шанс за събиране на класа. 
Готови са да дарят част от парите си за бала за благо-
творителна кауза. Момичетата биха заели роклите си 
на човек, който не може да си позволи скъпа дреха. 
Класната си г-жа Бойка Лумбева определят като из-

ключително търпелив човек, успяващ винаги да на-
мери баланса между тях. Благодарни са Ӝ за 
приятелското отношение и подкрепата. А самата 
госпожа Лумбева казва за тях: „Те са готови за 
своето бъдеще. Виждам ги като успели хора“.

Сигурни сме, че ще се справят с предизвикател-
ствата, защото те са, както сами се определиха, В – като 
Великолепни! 

Звезделина и Лора, 10.г, Мария Димитрова,12.б клас

12.Б

Последен звънец

УМНИ, ЗАБАВНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ЩУРИ

12.в

12.г

ВЕЛИКОЛЕПНИ

ЗЛА ТНИ


