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  Аз избрах да остана  

Габриела Кожухарова е от ХІІ Б, випуск 2012 г., лауреат на 

редица литературни конкурси. На 14 години Габриела 

открива своя талант да пише. Започва със стихове, 

непоказани и до днес. Те имат само сантиментална стойност 

за нея. За крехката си възраст тя е критична към себе си, 

така скоро разбира, че това няма да бъде нейното поле за 

изява. Спонтанна и пряма, в разказа тя успява най-добре да 

изрази себе си. Габриела е блестяща ученичка, като такава 

би могла да учи навсякъде. Тя избира България.  

     Продължава на 5 стр. 

в 

ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

ЕКСКЛУЗИВНО!  

ЧЕТЕТЕ ЗА РИО КРЮ!!! 

   Стр. 8 

Стр. 3 



С т р а н и ц а  2  В Е С Т Н И К Ъ  
Визитка 

Веселина Тотева е родена 

във Варна. Завършила е IV 

ЕГ "Фредерик Жолио-

Кюри", профил френски 

език, през 1980 г., а през 

1986 г. - СУ "Св. Климент 

Охридски", специалност 

френска филология. 

От 1989 г. работи в IV ЕГ, 

първоначално като учител по френски език - 

професия, която тя определя като призвание и от 

която и досега не се отказва. След това е помощник-

директор, заема длъжността директор от 1998 г. 

От 1995 г. изпълнява и функциите на учител 

методик за Варненска област, като организира и 

води обучителни семинари за учителите по френски 

език. 

  Какво намирате за най-привлекателно в 

професията си? 
  Първо, бих искала да уточня – ако имате предвид 
“директор”, това не е  професия, а длъжност. 
Професията, избрана от мен в далечната 1980-та 
година, е тази на учител по френски език. Да, още 
при завършването на ІV Езикова гимназия, аз знаех , 

че ще се върна тук като учител, за да предавам 
любовта към френския език на моите ученици и 
чувството за принадлежност към гимназията.  

  Опишете каква е според Вас идеалната 
атмосфера за работа. 
  Идеалната ситуация е, когато всеки си знае 
задълженията и ги изпълнява с чувство за 

отговорност към себе си и към останалите. 
  Какво е било най-трудното решение, което 
някога (или в близкото минало) е трябвало да 
вземете в работата? 
  Всеки ден се налага да се вземат бързо решения. 
Може би най-трудно е, когато се взема решение за 
съдбата на някое дете – нашето желание  е да дадем 

възможност на нашите ученици, дори и да са се 
провинили, да продължат да учат и да се развиват в 
гимназията. 
  Какъв е стилът Ви на работа? 

  В работата винаги разчитам на екипа, делегирам 
отговорности, контролирам с цел да се преодоляват 

пропуските, давам път на интересните инициативи. 
  Кои са нещата, които бихте искали да 
избегнете на работното си място? 
  Липсата на дисциплина, нелоялността, духът на 
отрицание. 
  Коя Ваша проява на креативност Ви е 
доставяла най-голямо удовлетворение? 

  Всеки проект, който сме инициирали и 
осъществили . 
   Как дефинирате добре свършената работа? 

            

Всяка работа, която е постигнала очаквания 

резултат, е добре свършена и носи удовлетворение 
Тя е основа за поставяне на следваща цел и така се 
върви напред. 
  Разкажете за стреса на Вашето работно място. 
  Стресът се дължи предимно на непредвидимите 
събития, с които се срещаме в ежедевието. 
  Каква е най-голямата Ви слабост като 

началник? 
  Прекаленото доверие. Не всеки го оправдава. 
  Кое Ви дразни в отношенията с колегите Ви? 
  Също както с учениците, така и с хората като цяло, 
проявите на неуважение към себе си, към 
училището, към другия, както и несвършената 
работа. 

  Как реагирате като чуете слух от служебен 
характер? 
  Не давам ухо на слухове. Аз съм за откритите 
отношения. 
  Имате ли навика да критикувате? 
  Критикувам първо себе си. Винаги съм възприемала 

критиките от положителната им страна. Те са 
обратна връзка. Човек трябва да се замисли и 
потърси причината за грешката. Добре е да не я 
повтаря, а да се поучи от нея. Това е пътят към 
напредъка. 
  Кои са Вашите силни черти? 
  Упоритостта, чувството за отговорност, честността. 

  Какви са хобитата Ви? 
  За съжаление не много интересни – търсения по 

отношение на преподаването на френски език.  
  Ако бяхте ученичка сега, в това училище, 
какво щяхте да обичате най-много? А да 
мразите най-силно? 
  Не живеем във времето на Ботев, нещата не са 

черни или бели, но бих си обичала училището, както 
го чувствахме някога, а днес, още повече, поради 
възможностите, които дава за развиване на 
личността на ученика, много от които ние нямахме 
на вашата възраст. 
  Искате ли да кажете нещо на читателите ни? 

  Приятно четене на този и на следващите броеве на 
вестника! 



 

С т р а н и ц а  3  

Проект УСПЕХ 
 

Проект "Училище за 

себеутвърждаване и подготовка към 
европейски хоризонти" (УСПЕХ) започна 
от втори срок тази учебна година. Той е 
част от програмата „Да направим 
училището привлекателно за младите 
хора”, осъществявана с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. 
Съфинансирането е от Европейския 
социален фонд. Извънучебните дейности 
по проекта тази година обхващат около 
150 000 ученици от І до ХІІ клас в 

България. 

Какво представлява проектът? 
Целта е да се осмисли свободното време 
на учащите с неща, които са им интересни 
и наистина ги вълнуват, да се открият 
млади таланти в една или друга дейност, 
да се провокират нестандартното 
мислене, самостоятелност и формиране на 

умения. В извънучебно време групите (от 
6 до 15 човека) се събират и провеждат 
занятията си – било то под формата на 
беседа, игра, дейност, посещение на 
музей или нещо друго, организирано 
предварително.    

 
Тук и ученикът, и учителят са 

свободни да дават идеи и предложения, 
да се допълват взаимно, да осъществяват 

контакт помежду си, който е далеч по-
креативен и непринуден – естествено, 
нали не си говорят за контролни, 
изпитвания или оценки.... 

Извънкласните форми на работа се 
стремят да повишат интереса и 
мотивацията на участниците. Мотивацията 

се повишава тогава, когато правиш нещо 
интересно. Идеята на този проект е да се 
предложи на учениците това, което те 
обичат и което харесват да правят. В ІV 
ЕГ се реализираха 22 различни групи в 

разнообразни направления, а първите 

изяви бяха впечатляващи – поставиха се 
театрални постановки, проведоха се 
дискусии, засадиха се дръвчета и цветя в 
двора на гимназията, направиха се 
викторини, изиграха се игри, осъществиха 
се спортни състезания и много, много 
други... Предстоят ни още изненади и 

приятни моменти с оставащите 
представителни изяви в гимназията. 

Училище за  

Себеутвърждаване и  

Подготовка към  

Европейски  

Хоризонти 

Брой 1, VI. 2012 година 

БАЛ С МАСКИ 

С много изненади и игри 

протече първият маскен 

бал в гимназията на 

14.06.2012 г. Оригинални 

костюми, добро 

настроение и много 

награди съпътстваха 

вечерта. Благодарим на 

организаторите и им 

пожелаваме по-често да 

ни дават поводи да се 

маскираме. Очакваме с 

нетърпение още много 

Красавици и Зверове, 

Принцеси и Принцове! 



 

 

С т р а н и ц а  4  В Е С Т Н И К Ъ  
ВЕСТНИЦИТЕ  в  ІV ЕГ 

Статията е осъществена, благодарение на документалните материали, 
съхранени във Фотоклуба на гимназията с ръководител г-н Красимир Божинов 

 
Да направим вестник!... Това е идея, която е вдъхновила не един или два 
випуска. Списването и издаването на един вестник е занимание, което винаги 
ще намери място там, където нещо се случва – където някой търси, пита, 
желае, мисли, мечтае, твори... А такива ученици (и учители) в ІV ЕГ винаги е 
имало и ще има. 

 
Нека се разходим за малко назад през годините... Нека видим творческите устреми в публицистиката на 

хора, които отдавна са завършили и са поели по пътя си, но 
са оставили, освен спомените, още нещо – различни издания, 
различни заглавия, разнообразни идеи – някои, звучащи 
актуално и днес, след повече от 30 години... 

Да се върнем в далечната 1978 г. Вестник „НАШАТА УЛИЦА”, 

чийто първи брой излиза на 22.03.1978 г. с редактор Бойко 
Богданов, който като 17-18 годишен младеж едва ли е 
предполагал каква бляскава кариера на театрален режисьор 
го очаква. Представете си едно голямо пано, на което са 
залепени няколко статии, набрани на пишеща машина (сега 
може да се види предимно в музеите), 
и няколко снимки. Нямало е 

ученически печатни издания, нямало 
е тираж – паното се е окачвало във 

фоайето и желаещите да го видят са се тълпели около него... Неслучайно във втори 
брой на същото издание четем, написано на ръка с флумастер: „За любителите на 
фотоизкуството: Този път снимките са ЗДРАВО залепени!”... 
 

 Второто издание на гимназията е вестник „КАРТЕЛ”, който излиза около 

1985–1986 г. – отново пано, но тук вече се усещат доста по-свободолюбиви ветровe 
- рубрики като „Беззъба критика”, „Тън-мън” няма”, 
карикатури „Ха-ха-ха”... Е, четем и мнения като 
„Бригата е жизнена необходимост!” и въпроси - 
„Успяха ли учениците чрез лятната и есенна бригада да възпитат в по-висока 
степен съзнателната си дисциплина?!”... Но както се казва - o tempora,          

o mores... 
 
Стигаме до 1989 г. и 1990 г. и вестник „PANTA REI” – израз на философско 
примирение със съдбата или на новия тръпчив привкус на „демокрацията”... 
Дали е демокрация, или не – важното е, че вестникът вече се печата на 

циклостил, който е бащата на копирната машина. Тук прегледът на 
„наболелите” теми вече е обагрен с остър критически оттенък.  

 
 Нека погледнем и чуждоезичните издания – „Journal du lycée 

ІV”. От г-жа Кондова научихме, че вестникът се e издавал веднъж годишно от 1996 г., на празника на 
гимназията. Първоначално бил само на френски, но след 2001 г. имало и испанска част. 

 
 За 40-годишнината на гимназията е издаден и юбилейният вестник „Mon 

lycée”, а нека не забравяме, че всяка година за празника на гимназията на 19-ти 
март се отпечатва и книга с ученическо творчество – „УСТРЕМ”. 
 
 Тази година излиза и първият брой на „ВЕСТНИКЪ”. Надяваме се да 
съумеем да продължим дългогодишната традиция в гимназията, да кажем нещо, 

което си струва да бъде чуто, да съберем и съхраним късчета от най-прекрасните години за всички вас – 

ученическите.   
         



 

    Аз избрах да остана  
          (продължение от стр. 1) 

С какво ще се занимаваш след завършването си?  

Габи : Харесала съм си специалност книгоиздаване. Повечето хора реагират доста странно като им го кажа, 
защото не са чували много за нея. Не е популярна, но е точно по мой вкус, защото е свързана с книгите, с 
издателската дейност, това е мястото, на което се надявам да процъфтя.     
Ти смяташ да продължиш в София, България? Зaщо? 
Габи : Да отидеш в чужбина, това вече  се превърна в нормална тенденция. Няма да си кривя душата, според 
мен наистина качеството на образование навън е по-добро. Но най-важният принцип е, че където и да отидеш, 

трябва да положиш усилия, независимо дали си тук, или в чужбина. Какво искаш и постигаш, зависи само от 
теб. Да си мислиш, че като учиш в чужбина всичко е уредено... Не е вярно. Както и ако останеш тук. Аз лично 
искам да остана, защото не изпитвам някакво конкретно желание да се местя. Това, което искам да правя, 
тоест да пиша, мисля, че най-добре ще се осъществи в България. Може да прозвучи смешно, но съм свикнала 
да пиша на български език. Езикът, на който се вдъхновявам, на който осъществявам идеите си. Може би един 
ден ще отида в чужбина, да пробвам да се реализирам и там. Но в момента искам да продължа образованието 
си в България. 

 
Пътят на този творец към гимназията не е като всички останали. За да не следва стъпките на близките си, тя 
изгражда свой собствен път, който я отвежда до вратите на Четвърта езикова гимназия. Трудолюбието й  я 
кара да не съжалява, че е избрала най-красивия език. 
 
С какво ще запомниш гимназията? 
Габи : Училището ме научи на много неща. Когато дойдох, бях доста наивна. В гимназията има голям сблъсък 

на характери. Учителите са по-различни, имаш повече задължения, ставаш по-самостоятелен. Оформяш си 
индивидуалността. С това ще запомня Четвърта, че съм се изградила като характер и като личност в тази 
сграда. 
 
С творчеството си Габи успява да плени хората, завладява те и те кара да се замислиш. Малко хора знаят, че 
за това момиче няма конкурс, на който да се е явила и да не е спечелила награда. 

 
Откъде черпиш идеи  за творчеството си? 

Габи :  Не бих казала, че сe вдъхновявам от нещо конкретно, единствено. От всякъде може да дойде идеята, 
може да е от някоя случайна мисъл. Повечето конкурси имат тема, но когато нямам тема, в разказа ми 
обикновено има някаква измислица, фантазия. Интересно ми е да видя как ще се получи. Също се 
вдъхновявам от филми, музика, книги. Творчеството се вдъхновява от творчество.  
Разказите ти отразяват действителността или някоя твоя  мечта? 

Габи : Падам си по свръхестественото и в повечето случаи написаното не отразява действителността. Но в 
конкурсите дават тема със социална насоченост, така че до някаква степен има реализъм, с капчица 
оптимизъм, че нещата ще се променят към по-добро. В  моите любими разкази  преобладава измислицата, 
някои мои мечти. Има по-интересни герои, различни от хората на всекидневието. .  
Кои са твоите три любими предмета? 
Габи :1) Книги,естествено. Обичам всичките си книги. Не мога да посоча някоя конкретно. 
 2) Обичам сладките неща. Това може да звучи много общо, но не само като вкус, това за мен е един друг вид 

изкуство. Може много да се вживявам, но като видя нещо добре направено, независимо какво е: паста , 
торта… Това е невероятно удоволствие за мен. Сладкото е нещо, което идеално ме допълва. Един по-добър 
свят J 

3) А третото нещо, бих казала, ангели. Това са създания, а не предмети, но аз обичам да колекционирам 
ангелски фигури, картини, книги… Любими същества, много ме вдъхновяват . Не че съм религиозна, просто 
митологията на ангелите много ми харесва. Така че всичко свързано с тях може да се каже, че ми е любимо. 

Какво те накара да пишеш? 
Габи : Не бих казала, че нещо конкретно ме е провокирало. Колкото и странно да звучи, имам някаква 
потребност да пиша, както всеки творец. Някои имат нужда да танцуват, други да пеят… При мен е било да си 
измислям истории. Спонтанно ми идва. Талант, както казват, без да се хваля; така започнах. 
 
Габриела е една невероятна личност, изградила се сред нас. Доказала се като творец. Разказите й се докосват 
до твоята душа. Да, но можем ли да видим света през нейните очи, изобразяващи всичко толкова красиво? 

Какво ли е искала да каже с всяка, излязла от химикала й, дума ? Можем ли да се доближим до нея и света, в 
който плува ? 

С т р а н и ц а  5  Брой 1, VI. 2012 година 

Рисунка: Милен Петков 
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Как би описала 
себе си? 

Габи : Аз имам себе 

си за творческа 

личност. Сякаш има 

две части от мен. 

Едната е  нормална, 

която не се различа 

с нищо от другите: 

ходи си на училище, 

излиза си с 

приятели… Не бих 

казала, че това съм 

наистина аз. Аз се чувствам най-добре  сама. 

Може да се каже по-скоро, че съм интроверт. 

Когато съм сама, творя, може би съм 

фантазьорка. Постоянно имам някакви странни 

мисли в главата. Не са винаги сериозни неща. 

Хем имам част, която с нищо не се различава, 

хем има нещо различно. Когато е сам, човек 

открива в себе си някакви интересни черти. 

Сред тълпата се сливаш  с другите хора, но 

когато си сам, прозира твоята 

истинска личност. 

 

 

 

Подкрепяме ли достатъчно деца като Габи ? 

Търсим ли ги между нас? Оглеждам се в 
тъмните й очи и откривам надежда за мен … за 
нас. Тя не хленчи, не се оплаква, че тук няма 

бъдеще, че пътят й ще е изпълнен с трудности. 
Габриела не е като повечето млади хора, 

давещи се в собствения си нихилизъм. Тя не 
издига лозунги и не търси внимание. Тя е 

умерен оптимист. Спокойният й вид така 
ободрява и вдъхновява, че ти се иска и на теб.  

Габриела избра да остане!!! 

А ТИ?      
   

 

 

Изготвила: Никол Запрянова, 
    VІІІ Б клас 

Радост и падение 

Аз питам, ти питаш 

 

Александра Маринова, 

VІІІ Г клас 

 

 

-Ако правиш по-големи 
крачки... ще стигнеш по-
бързо.  

-Но дали там, където искам?  

 

* * *  

-Птиците днес не искат да 
пеят...?  

-Защото изплащат грехове. 

  

 

* * *  

-Стигна ли до кея?  

-Не. Морето ми дойде на свиждане.  

 

* * *  

-Душата вече разпозна си мрака...  

-А аз и моето истинско лице...?  

 

* * *  

-Идваш ли?  

-Да.  

ХайКу 

 

Есен търгува младост 

със старо злато.  

Пролет.  

 

*** 

Времето - с навехнат крак 

крета подир хорски мъки.  

Кръговрат.  

 

*** 

Любовно се милуват 

лъчи и земя.  

Недолюбени, пеят желания.  

Рисунка: Теодора Стоянова,  

VIII Б клас 
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НАШАТА  

МОРСКА ГРАДИНА 
 

Морската градина на град 
Варна - един от най-значимите 
символи на морската столица. 
Започната като малко градинка още 
преди Освобождението, днес тя 
заема голяма част от града - едно 
наистина прекрасно място за всеки 
жител. 

Но дали наистина е така? В 
последните три години са продадени 
118 дка, дадено е разрешение за 
построяване на пет сгради, взето е 
решение градината да стане 
общинска собственост, а днес вече 
има съгласие за нейното застрояване, 
подписано на 28 март 2012г.  

 

През последните години озеленяването на градината се е понижило, което е 
зле за нас, варненци. След този проект за застрояване, унищожаващ повече от 
половината част, зелените площи още ще намалеят. А колкото до Варна и нейната 
Морска градина, която познаваме - ще остане централната част и още няколко алеи, 
също обградени от сгради.  

Дали има шанс да спасим любимото ни място в града - не е сигурно. Но нека 
продължим да се опълчваме и да защитаваме.... 

     Репортаж и снимки: Юлия и Джули, VІІІ Б клас  

Варненци се вдигнаха на 
бунт, защитавайки емблемата 
на родния си град, своето 
бъдеще  и желанията си, но 
сякаш никой не им обърна 
внимание. Организирани бяха 
два, може би и повече, 
протеста, събраха се по няколко 
хиляди души. Подписана е дори 
петиция. Въпреки това, след р-т 
“Хоризонт”, Варна, ние 
виждаме ограда, а алеята с 
гледка към Черно море е 
недостъпна.  

Слухове говорят, че още 
нищо не е окончателно, няма 
крайно решение за 
застрояването, но съществуват и 
други, твърдящи обратното. По 
дадена информация, 62 % от 
цялата площ на Морската 
градина ще бъде заета от 
големи бизнес постройки.  
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ЕКСКЛУЗИВНО 

„Танцувам, откакто се помня”  

ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА 

 

Кремена Добрева, ХІ Г клас – на пръв поглед е скромно, приветливо, 

слънчево и хубаво момиче. Но под очевидното се крие невероятен 

талант, проявен в различни области на изкуството. Всички със 

затаен дъх следяхме тазгодишния ТВ формат „България търси 

таланти” и стискахме палци за отбора на РиО Крю, където 

участват Кремена Добрева и Петя Пеева от ІХ А клас. Освен 

танците, Кремена е невероятна художничка и отлична ученичка, постигнала не един или два 

успеха по състезания и олимпиади. Предстои й последна година в гимназията, а след това – 

светът е голям, а възможностите за талантливите и можещи хора – неограничени. Ето какво 

сподели тя с нас...  

 

Кога започна да танцуваш? А как реши да се занимаваш точно с това?

Танцувам, откакто се помня, но по-специално с хип-хоп  се занимавам, откакто танцувам в 

The Center - от есента на 2009 г. 

Разкажи ни нещо за РиО Крю ... 

RiO Crew е един от основните отбори в The Center. Официално сме отбор от 28.06.2011 г. 

Хореографи са Олга Голант и Радостина Точева - или както много хора ги познават - Ради и 

Оли. Ние сме осем – Ерика Великова, Елица Кирилова, Сирма Кунчева, Олга Голант, 

Радостина Точева, Петя Пеева , която също учи в ІV ЕГ и малката Йоанна Станчева - Йоли  

Как решихте да участвате в „България търси талант”? 

Видяхме рекламата по телевизията и тъй като имахме желание да опитаме нещо ново, се 

записахме за кастинг. Всички бяхме много ентусиазирани и въодушевени от възможността 

да се докажем като отбор. 

Как протича една ваша тренировка? А  колко време ви е необходимо, за да 

подготвите един танц? 

Една наша тренировка обикновено продължава от 2 до 4 часа, а покрай предаването 

тренирахме по 6-8 часа. Времето, необходимо за един танц, зависи от много фактори. 

Когато се наложи, сме подготвяли хореографии дори и за 1 ден. По-важно е да бъде 

изградена идеята на дадена хореография, за да знаем какво искаме да изразим и как да го 

направим. Хубавото е, че в работния процес се забавляваме много, откачаме, смеем се сами 

на себе си.  

Можеш ли да обобщиш концепцията на танците ви – на каква идея са подчинени, 

какво се опитвате да внушите на публиката? 

Всеки танц има своя концепция, защото е вдъхновен от различно нещо, но мога да кажа, че 

музиката, по която се водим, също е решаваща. За танците,  представени в предаването, а 

и преди 

това, ние работихме с Credo music, които сътвориха авторска музика за нас. Мисля, че 

крайният резултат беше толкова добър именно защото те ни познават добре, знаят какво 

искаме и какво би ни отивало. 
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Разкажи ни впечатленията си зад кулисите на шоуто. 

Организацията беше на много високо ниво. Екипът е от истински професионалисти, които се грижат 

за участниците. Те са много забавни и интересни, не сме скучали. Запознахме се с много 

талантливи и необикновени хора по време на репетициите. С някои от тях все още поддържаме 

връзка. Според мен вотът не е нагласен, а съвсем реален, друг въпрос е недостатъчният брой на 

гласовете и резултатите от него. 

Какво е усещането, когато сте изправени там, на сцената, и очаквате водещите да обявят 

резултати? 

В момента преди обявяването на резултатите вече имахме преположения и предчувствия, но 

въпреки това, аз силно се надявах да продължим. Вълнението беше неописуемо, сърцето ми щеше 

да изхвръкне и имах чувството, че времето е спряло. Една минута мина като десет. Гледах към 

журито, надявах се да разбера нещо по погледите им, следях и водещите, но когато „мигът на 

истината” настъпи, не ми се искаше да повярвам, че всичко е свършило. 

Можеш ли да кажеш на читателите кои качества са необходими, за да се постигнеш 

успех? 

Необходими са постоянство, силна воля, смелост, търпение, малко авантюризъм и лудост. Важни са 

и желанието за работа, за да се развиваш, любопитсвото и стремежът към усъвършенстване. Както 

каза един от  участниците:  „Талантът се крие в тренировките и положените усилия.” 

Разкажи ни малко повече за себе си – занимаваш ли се с нещо друго, какво обичаш да 

правиш през свободното си време... 

През свободното си време, колкото и да е ограничено то, се опитвам да си почивам, да се виждам с 

приятелите си, които винаги проявават разбиране към мен и тренировките. Обичам да рисувам и да 

чета, да слушам музика като всеки нормален човек . 

Предстои ти последна година в Четвърта. Какви са бъдещите ти планове? 

Не съм решила със сигурност, но ми се иска да уча във Франция. Насочила съм се към 

хуманитарните науки, а може би и нещо, свързано с изкуство. 

Мислиш ли да покориш световните сцени? 

Звучи вълнуващо, но това ще си остане по-скоро една детска мечта. Предпочитам танците да 

останат мое хоби и страст, отколкото професия. 

С какво ще запомниш гимназията? 

Гимназията ще запомня с всички необикновени хора, с които тя ме срещна - учители, съученици, 

готини французи, леля Раче, дори и с портиера Бай Иван... Няма да забравя класната си - Снежана 

Славчева, нито франкофонските събития, нито празниците и фестивалите, които направиха ІV ЕГ 

най-забавното училище, в което съм била (а аз съм била в няколко).Това са най-хубавите ни 

години, прекарани с най-истинските хора! 

Какво би посъветвала по-младите възпитаници на 

Четвърта? Издай им тайната на успеха – както в 

учението, така и в изкуството... 

Нека да не се страхуват да отстояват мнението си, да се 

забавляват, учейки, или просто да имат смелостта да бъдат 

себе си. Нека да не спират да си поставят нови 

предизвикателства, да се доказват и да се борят с всички сили 

за мечтите си. 

 

Благодарим ти, Креми, за откровеността и за емоциите, 
които ни донесе. Пожелаваме ти попътен вятър и много 

постигнати мечти... 

 

Изготвили: Марин Мавровски, ХІ Е клас; 

        Мария-Косара Овчарова, ХІ Б клас. Рисунка: Кремена Добрева, XI Г клас 



Знаете ли, че... 
 
1. Средно, през своя живот, човек изяжда около 35 
тона храна. 

2. Лукът е кръстен на латинска дума, която 

означава голям бисер. 
3. Картофеният чипс е изобретен от северно 
американеца Джордж Крам през 1853 год.. 
4. Родината на сладоледа е Китай. През 1295 г. 
Марко Поло е пренесъл рецептата в Италия, Европа. 
Това сладко изкушение е толкова важно за нас, че 

даже има свой ден - 16 Юни. 
Така че - нека всеки си купи в този ден един (или 
повече) сладоледа и да им се наслади. 
5. Основателят на Макдоналдс има бакалавърска 
степен по „хамбургерология”. 
6. Французите изяждат приблизително 500 000 000 

охлюви годишно. 

7. В един литър питейна вода има 100 000 
микроорганизми. 
8. Английската дума “salary” (заплата) идва от 
английската дума “salt” (готварска сол). В миналото 

готварската сол е била изключително рядка и за 

няколко работни дни са плащали няколко супени 
лъжици сол. 
9. Температурата на въздуха влияе върху апетита. 
Колкото по-студено е, толкова по-гладни сме. 
10. Необходими са 3500 калории, за да натрупате 
половин килограм мазнини. Така че, ако сте 

активни и спортувате, калориите се изгарят и по 
този начин не се превръщат в мазнини. 
11. Медът е единствената храна, която не се 
разваля. 
12. Пуканките съществуват от около 6000 години. 
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КОЙ НЕ ЗНАЕ ЛЕЛЯ РАЧЕ... Кой не е хапвал при нея... 

 От колко години работите в нашата 

гимназия? 

От  14. 

Кое Ви накара да изберете тази 

професия и харесва ли ви тя? 

Аз съм завършила ТОХ-а и винаги съм 

работила в сферата на храненето... Не знам, 

може би е призвание. Обичам децата и 

работата ми доставя удоволствие. 

Какво е мнението Ви за учениците и 

тяхното възпитание? 

Първоначално са малко смутени, груби, 

особено учениците, които са за първа година в 

училището, възпитанието им е под всякаква 

критика. Но с течение на времето порастват, 

променят се, помъдряват... 

Откога Ви наричат леля Раче и бихте 

ли искали да Ви казват по друг начин? 

Не. Откакто се помня ме наричат Раче, 

свикнала съм така. 

Как си представяте лавката на 

бъдещето? 

Не мога да си я представя, защото 

нещата се променят всеки ден... 

Кое е най-

интересното 

нещо, което се е 

случвало тук? 

Първата или 

втората година, 

след като започнах, 

имаше едно момче, 

казваше се Данчо, което веднъж дойде и каза: 

„Раче, искам 20 кифли!”. Попитах го за какво 

са му 20 кифли, а той само ми каза да ги сложа 

на една тава за голямото междучасие. Когато 

ми върна тавата, ми каза, че е с 20-те кифли е 

почерпил класа си. Но откакто влезе наредбата 

за здравословното хранене, не е имало такъв 

случай. Нещата се промениха и аз самата 

работя трудно, макар че имам желание... 

Ограниченията, забраните... Децата 

недоволстват, аз се ядосвам.... 

Искате ли да пожелаете нещо на 

читателите ни?  

Нека да са живи, здрави, да имат успехи 

в училище и много усмивки!  

10:35 ч. Звънецът за голямото бие... Бързо изваждам портфейла от 

чантата и право долу. Лелее, колко съм гладен. Уви, вече има опашка... 
Пак са ме преварили. Сандвичи, гевречета и от онези страхотни парчета 
сладкиши... Ммм... Ще почакам... Най-накрая! Добрах се! Посреща ме 
радушният поглед, изпълнен с очакване... Леля Раче... 
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„Европейци сме, ама не до там!”  
                             Есе   Марин Мавровски, 

ХІ Е клас 

    Европа е наричана „Стария континент”. Въпреки че според 

учените животът се е зародил в Африка, нашият континент е дом на 

хилядолетна култура и история. Благодарение на множеството 

племена  и народи, населявали Европа, цивилизацията е достигнала 

сегашните си постижения. 

    България и Балканският полуостров се различават със 

своите традиции и обичаи от народите, населяващи „стария 

континент”. Ценностите на държавата ни са в разрез с общоприетото 

в другите страни на континента. Тези разичия пораждат доста 

комични ситуации, когато се сблъскат. 

    Коя е причината за тези недоразумения? Още от 

създаването на българската държава се е получил сблъсък на две 

неравностойни култури – развитата византийска и племенната 

прабългарска. Но като всеки човек, търсещ по-добър живот за себе 

си и за околните, нашите владетели са се опитали да се докоснат до 

„европейското”. И дори са успели. „Вторият златен век” е 

доказателство за високата предренесансова култура на българската 

държава. Но какво се е случило след това? Били сме поробени. 

Казват, че историята се повтаря като спирала. Това е още едно 

доказателство за това. Опитали ли са се 

поробителите да достигнат нашите постижения? 

Не, защото тяхната религия не им позволява. 

Техните традиции са в разрез с нашите. 

    И така, в продължение на пет века, 

България и Балканите са под сянката на 

ятагана. Това оставя дълбоки следи в културата 

и най-вече в народопсихологията ни. След 

Освобождението ние отново се опитваме да 

догоним европейците. Успяваме ли? Не съвсем. 

Защото за тези пет века, те са изминали дълъг 

път. 

    Характерните за българина черти са 

представени в книгата „Бай Ганьо”. Най-

характерното за нас е да хвалим чуждото, но да 

забравяме за постиженията на родното. Малко 

са хората, които възхваляват „своето”. Грешни ли са нашите 

традиции? Така, както за нас е странно, че англичаните пият чай 

всеки следобед или французите, които ядат жаби и охлюви, така и за 

тях е странно, че обичаме люто, че събираме всяка трошица, защото 

вярваме, че хлябът има душа. От друга страна, традиции като 

сърбането по време на хранене ни приближават по-скоро към 

Анадола, отколкото към Алпите. 

    Една от характерните черти на българина е желанието да 

бъде приет в различни организации. Преди под „съюза” се е разбирал 

Съветският съюз. Мечтаният строй, мечтаната система, една утопия, 

която днес не съществува. Днес под понятието „съюз” се разбира 

Европейският съюз. Защото искаме да сме европейци. Но можем ли? 

Може би, не зная. Защото европейците не ги е грижа какво мислят за 

тях, те не подражават на никого. Ние все ги „гоним”, но още не сме 

ги „стигнали”. 

    Културата е толкова обширна, колкото и животът. Аз мисля, 

че всяка страна и всеки човек дава своя принос за развитието й. 

Независимо от това какво работи или колко е образован. Днес е 

27.03. Международният ден на театъра. Храмът на Мелпомена е най-

яркото доказателство за култура. Така, както в Англия си имат 

Шекспир, ние имаме Станислав Стратиев и Стефан Костов. Във 

Франция е творил режисьорът Жан Кокто, а при нас твори Явор 

Гърдев...  

 Трябва ли да отречем европейците? Не. Трябва ли да 

подценяваме нашите творци? Не, защото заедно с европейците, те 

допълват културния облик на Европа. Защото в многообразието се 

ражда културата. Трябва да се учим взаимно, да се обогатяваме, да 

т в о р и м  з а е д н о . 

    Днес не се замисляме на какво сме готови в стремежа си да 

догоним европейците. Нашите политици не изявяват никаква 

собствена позиция, те само се подчиняват. Това е пагубно за нас. 

Нима един анличанин или германец би изпълнил, без да се замисля, 

нареждане на Европейския съюз. Разбира се, че не. Защото те 

отстояват своите позициии. Живеем в епохата на бързата закуска и 

бавната културна асимилация. Няма нищо лошо в това да заимстваме 

от другите народи, но не и да възхваляваме само техните 

достижения. Според мен, театърът отново е ярко доказателство. На 

афишите можем да видим както шедьоври като „Фауст” и „Ричард III”, 

така и класики като „Службогонци”, „Големанов” и „Суматоха”. С 

напредъка на технологиите със сигурност се сближаваме с другите 

европейски култури. Но докато не започнем да отстояваме позициите 

си, ще бъдем третирани като втора ръка хора. По-лошото е, че ние 

самите ще мислим, че сме „европейци, но не до там”. Но дали 

наистина е така? Не мисля. Всяко общество, всеки народ има своите 

лоши черти. Бай Ганю е събирателен образ на нашите пороци. Но 

това не означава, че европейците нямат лоши черти. Например 

властолюбието и жестокостта на англичаните е пресъздадено от 

Шекспир в класическата творба „Ричард III”. Не сме съвсем 

европейци по отношение на чувството ни за хумор. Преди няколко 

години един чешки ексцентрик бе 

изобразил Европа със нейните пороци. 

Нашата страна бе представена като 

тоалетна. И въпреки че имаше доста по-

важни проблеми за решаване в страната, 

ние се обидихме, едва не обявихме война 

на Чехия. И за какво? Заради една 

х у м о р и с т и ч н а  т о а л е т н а . 

    Когато ни сравняват с Бай Ганьо, 

ние сме смъртно обидени. Смятаме, че след 

стотина години сме претърпели 

метаморфоза. Превърнали сме се от Бай 

Ганьо в Луи XIV. Но това не е така. 

Истината е, че човечеството като цяло не 

се е променило от векове до днес.  

    Но най-голямата обида за нас е да 

ни кажат, че сме от село. Майко мила!!! Готови сме да убием за това. 

„Как така някой ще ни казва, че не сме от града? Той пък сякаш не е 

селянин!”. На запад хората се стремят да живеят извън града - 

т е х н и я т  е к в и в а л е н т  н а  с е л о . 

    Има и непреодолими бариери за разликата с европейците. 

България се намира на кръстопътя с Азия и Близкия изток. Това е 

както полезно икономически, така и вредно за културата. 

    Аз всеки ден използвам доста турцизми. А Вие? Сигурен 

съм, че и Вашият език не е от най-книжовните. Но не смятам, че 

трябва да се срамувам от това... И вместо да се сърдим или ядосваме 

от близостта си с Анадола, трябва да приемем ролята на обединители 

на културите. Защото дори и да е обидно за нас, светът е едно голямо 

село. Разнообразно – заради всички обичаи и традиции. Не е ли 

прекрасно? Чудесно е и вдъхновяващо дори. 

 Смятам, че сме европейци. Но не сме съвсем достигнали 

себеосъзнаването на западните народи. Защото ние сами заявяваме 

пред себе си какви сме. Ние се самоопределяме. Трябва да си 

вярваме като деца или поне – като актьори. За да могат и 

европейците да разберат, че те са като нас и ние сме като тях. 
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Не убивай птицата, Човеко! 

Есе 

Светлина Русева, 

VІІІ А клас 

 Птицата открай време е символ на човешката 

душа и на свободата. Тя винаги е в движение – пее, 

скача, лети – леко й е на душата. Не живее по ничии 

правила и не спазва никакви закони. Тя е свободна и 

красива, също като нашата душа. Лека, но силна, 

душата трябва да е вечна, но ние толкова я 

натоварваме с нашите несгоди и проблеми, че тя 

почернява и накрая умира. Затова много от нас 

живеят без души, без този спътник, който, макар и 

невидим, е съпричастен на нашите радост и мъка, 

болка и тъга, успехи и провал. 

 Сигурно си мислите, че душата не 

съществува. Поне някои от вас. И вероятно сте 

прави. Заобиколени сме от насилие и вмешателство 

във всяка помисъл – било то от медии, власт, 

религия и всякакви други „унищожители” на 

индивидуалното съзнание, които ни втълпяват 

своите, често грешни, виждания. Така човекът се 

превръща в една кутия без душа, без морал, без 

амбиция и без интереси. Това е ежедневие и почти 

нищо не може да бъде направено, за да се разчупи 

този стереотип, известен като „съществуване”. 

 Комерсиализацията е основната 

въздействаща сила върху младите хора – живеем 

безцелно, интересувайки се изключително от 

материалното. Не сме истински щастливи, защото не 

сме свободни. Да, пълна свобода не съществува! 

Няма човек, който да е изцяло независим! Не ви ли 

липсват детските години, когато всичко беше много 

по-просто? Не искате ли пак да се качите на най-

любимата къщичка на дървото? Да бъдете отново 

„кралят на къщичката”? Тогава не бяхте ли истински 

извисени и горди, че сте свободни и никой не може 

да ви достигне и да попречи на чистата детска 

радост? Но разбирахте ли го?!... Сега можем с 

носталгия да си припомним тези тъй скъпи мигове, 

доставяли ни някога истинска душевна наслада... 

 От друга страна, свободата далеч не е за 

всеки. Тя не се печели и не се купува, всеки се 

ражда с нея, но не всеки я задържа. Свободата на 

душата... Силата да кажеш това, което мислиш, да 

отстояваш идеите си. 

 Според мен единствената пълна свобода, 

която човечеството е познавало, е онази от преди 

тридесет милиона години, когато още сме се 

катерели по дърветата. Били сме диви и свободни, 

необременени от всички настоящи проблеми. 

Птицата е била волна, независима и непринудена, 

далеч от клетки и окови... И тогава може би е било 

по-добре...     

Смелост 

Александра Чудинова, 

ХІІ Б клас 

 
Свещта догаря бавно в малък час на нощта. Гледам я вече 

толкова дълго, че сама забравих откога седя. 

Догаря с ярък пламък и отразява светлината си във мен, 

виждам как пламъкът бавно се смалява ... и смалява ... 

Става леко хладно. Изведнъж светлината започва да 

трепери, сякаш някакъв полъх я е раздразнил. Седя и 

наблюдавам... 

Тя започва все по-бясно да трепти,подскача, става ту 

величествена, ту джудже. 

Свещта се задушава бавно, а пламъкът се бори за живот 

със сетни сили. Подскача като луд, сякаш взел е наркотик! 

Но кислородът не достига... 

Пореден лъвски скок за този момък, но не успява да се 

приземи. Фитилът на свещта се бе превърнал в пепел, 

поръсена по топъл още восък.  

И пламъкът, подхлъзнал своя крак по парафиновия под, 

запада към земята с блясък, сбогува се, с последна 

мъничка искра и се превърна в пясък под мойте малки 

стъпала.  

Роб 

Вън и вътре, тук и там, 

сред всички хора, все така съм 

сам. 

Вдън дъното лежа безсилен, 

отвъд отвъдното очи покривам 

и само неми звукове долавям. 

 

Оттенъци прозрачни станали са цветовете, 

художници развратни кривят ни световете. 

Нима сме ние тез творци забавни, 

дарени с демони да се израждаме реални? 

 

Смразени сенки сътворяват самотата, 

ухилени окачват ни на куки за телата, 

безплътен валс  танцуваме опиянени 

със нащи страсти в сенки пременени... 

 

Не искам ралото да тегля ден след  ден 

под бича на човека-звяр, заспал дълбоко в мен! 
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Александра Маринова, 

VІІІ Г клас 

Аз бях там 

и я видях -  

социопат, свалил поредната си маска.  

Ядеше от последния си грях, 

умираше след всеки 

гневен 

тласък.  

 

Видях, че 

плаче тъжното лице 

в прокъсана обвивка  

от толкова емоции изтъкана, 

уж превързва го усмивка,  

а беше кърваво от рани.  

 

Осиротяла, луташе се  

в своята самота, 

спомени крещяха и времето бе 

спряло.  

И аз видях,  

и тя видя,  

и осъзнах,  

че стоя сама пред огледало.  

 

Лудогорие 
Милен Петков,  

VІІІ В клас 
 
Детството мое безгрижно                                                                
в Лудогорието се върти. 

И с кътчето обично 
изпълнени са моите мечти. 
 
Сезоните са красиви, 
шарените багри тук са безчет. 
И палитри причудливи 
обгръщат ме навред. 
 
Чакам... пролетта, 
когато синчецът зацъфти 
и златистите нежни морета 
с техните красиви вълни... 

Ad Infinitum 

All these steps 

trough all these years 

all the odds 

and all the fears 

All the coffee 

that it took 

to let him read her 

like an open book 

All that they 

had to say, 

all the tears 

just ran away… 

…for all the secrets 

they revealed 

and all the holes 

that had to heal. 

Tears of joy 

and realization 

of love 

and appreciation 

The truth conquers all 

and it's able to breakdown a wall… 

with a word so small 

they promised to never fall away… 

And to love each other 

always… 

Ad Infinitum 
Мария Чернева, 

VІІІ Б клас 

Рисунка: Кремена Добрева, ХІ Г клас 

* * * 

Когато вече песента ми е изпята 

и изгубя чувства и контрол,  

когато мислите осиротеят болни в ято 

и духът ми ме отбягва, унижен и полугол...  

Когато вярата ми стъпва плахо 

на парчета счупено стъкло,  

спомням си как...  

"Спорим за изкуство! " - съзнанието ми бе 

рекло.  

 

И знам, че още с дни ще се оттичат 

тежките вини.  

С болна съвест аз ще ги  

съсичам.  

А там, сред призначната тишина на здрача 

ще казвам странното  

"Обичам! " 

Златна есен прекрасна 
рисува картина изящна. 
Зимата, бяла и снежна 
потъва в преспите нежни... 
  
Сезоните тук са красиви, 
шарените багри са безчет... 
Абритус пази полъха римски 
във високи стени, непревзет... 

Александра, VІІІ Г клас 
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Разговорите със съвестта на един актьор 

Александра Маринова, 

VІІІ Г клас      

 І 

 На входа на стария театър се беше струпала навалица, а спектакълът почваше чак след около час. 
Всички се бутаха в стремежа си да намерят по-добро място в залата. Публиката бе толкова многобройна, 
че щеше да има и правостоящи. 
 ”Един по един, моля ви! Не се блъскайте!” - викаше старият портиер, но тълпата беше сляпа и 
глуха. Всички искаха по-скоро да видят Харпър Кони. 

      „Клоунът” – така се казваше пиесата, а гореупоменатият беше в главната роля. Един от най-
великите актьори за своето време, Кони умееше да се превъплъщава, висейки в пропастта между реалното 

и измисленото, потапяйки се в различни фикции и гротескни форми на характер, дотолкова 

премоделираше своя, че се бе загубил сред персонажите си. Да, имаше едно нещо, което Харпър Кони не 
умееше - и това бе да бъде себе си. 

      Но никой, така или иначе, не се беше опитвал да вникне в душата му. Никой не го интересуваше 
истинската същност на актьора, всички обичаха красивите му маски и въплъщения. Затова, когато не беше 
на сцената, той надяваше някои от многобройните си такива, оставяйки съвестта си да спи неспокойно. Аз 

знаех всичко това, защото го познавах по-добре – бях една от по-дълго продължилите му авантюри преди 
пет години, когато той все още имаше собствен лик и хващаше окото. Професията му го изсмукваше все 
повече в емоционален план и срещите ни вече не бяха така чести – но чувствата ми към него все още се 
таяха, греховно скрити някъде.     

*** 

 Залата постепенно утихваше, червените седалки, на кръпки от старост, бяха запълнени изцяло. За 
щастие бях напред, съвсем близо до сцената – това щеше да ми позволи да улавям израженията на 

актьорите и да преживявам техните чувства по свой си начин, пренасяйки се в измисленото им битие. Това 
м о ж е ш е  д а  н а х р а н и  о с и р о т я л а т а  д у ш а  н а  в с е к и .  

         Прожекторите светнаха. Унесена в мислите си, не бях обърнала внимание на декорите. Вдясно бе 
поставен внушителен роял, малко встрани – очукана дървена маса и три стола в същия вид. Освен Кони, 
на сцената бяха излезли още една жена и един мъж, облечени официално-семпло. Той беше пълна 
противоположност на последните – облечен в широки панталони с висящи тиранти и разпасана риза на 
кръпки, гримираното му лице наподобяваще комичната маска на театъра – той бе Клоунът. Хвърли 

последен поглед към публиката и се усмихна широко и неподправено. Той обичаше сцената, тя бе 
неговият малък уютен дом, където се чувстваше по-добре и на мястото си. Монологът му започна, 
приковавайки вниманието на всички, хипнотизирайки въображението им...                                                                                                                            

*** 

 - И ЩЕ ПОВРЪЩАМЕ ВЪРХУ НАДЕЖДАТА ЗА ПО-ДОБРИТЕ ДНИ! – изкрещя той и с това завърши 
моноспектакъла си. 

 Винаги, когато публиката се смееше, нещо в него умираше. Но те... не го виждаха, не го 
забелязваха... бузите им се тресяха, от оголените кучешки зъби капеха лиги и попиваха в безупречно 

изгладените дрехи... слепите им сърца не търсеха смисъла на единственото място, на което Той 
съществуваше. Очите му бяха пронизващи, езикът му – изпепеляващ, сарказмът – раздираше 
съдържанието на ослепелите им за истините души. Всеки негов жест, всяка дума, всеки стон, всяко 
мълчание носеше ядрена зима за душите им и разбуждаше застоелите им емоции. Залата гърмеше, сякаш 
всички бяха безплътни, ехтеше смях – но дори и тогава маската на неговата усмихнатост не трепна... с 

парчета от взривена дъга ли бе украсил лицето си? Клоунът наливаше сладко вино в душите ни така, че и 
виното се опияни... спорове за изкуство.  

              Спектакълът приключи, всички бурно ръкопляскаха. Карах на автопилот и ръкоплясках заедно с 
всички останали. Усмихнат и самоуверен както никога, той излезе по-напред на малката сцена за поклон. 
В очите му тлееше отдавна угасналата искрица на младостта, надеждата и улових как за миг се подмлади с 
пет години... 

Продължението четете на 22 стр.  
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 Магията на ангелите 

                                                                                                     Марин Мавровски,  

XI Е клас  

      

 

 

         “Актьорът е човек, който играе или изпълнява 
        роля в актьорска продукция. Терминът 

обикновено обозначава някого, който работи в киното, телевизията, театъра или радиото. Актьорите могат 
да пеят и танцуват.” Това е определението за професията в Уикипедия. 

     Актьорите са докоснати от Господ и прокълнати от Сатаната. Тяхното наказание е вглъбяването в 
проблемите на живота и литературата! Те са обречени да се превъплъщават в различни роли! Наказанието 
и благословията на актьорите е сцената! Избавлението се нарича публика! 

     Един от големите български режисьори, Стоян Камбарев, казва: „Децата са най-наивните същества... 
след това са актьорите.” Аз мисля, че това е точно така. Защо ли? Защото актьорите са невинни като деца, 

чисти като утринна роса и чувствени като любовта. Да не би да нямат грехове? Разбира се, че имат, но те 
са ги изкупили със своята игра. Спасили са душите на хората, до които са се докоснали. Децата не умеят 
да лъжат. Те са малки ангелчета, които не познават измамата. А какво са тогава актьорите? Те са 
падналите ангели на земята, богоизбраните, богопомазаните. Актьорите имат своя мисия - да спасят 

душите на смъртните. Може би не са безгрешни като децата, но тяхната мисия изкупва греховете им. Могат 
ли актьорите да лъжат? Не, те винаги са истински. Емоциите и състоянията на душата никога не могат да 

бъдат фалшиви. 

     Оскар Уайлд казва: „Колко са щастливи актьорите! Те сами могат да избират дали да играят в трагедия, 
или комедия, дали да страдат, или да се веселят, да се смеят или да ронят сълзи... Светът е сцена, но 
постановката е твърде слаба.” Щастливци, нали? Актьорите „лекуват” душите ни. Затова е „здравословно” 
да посещаваме театъра. Актьорът сам избира как да ни „изцери”. Понякога той е тъжен, а друг път - весел. 
След „терапията” винаги плачем. Дали от радост, или от скръб, но роним сълзи. Душата ни се „лекува”. Тя 
вече е спасена. Сатаната няма да може да я отнесе в своето подземно царство. Бог ще отвори дверите на 

рая за нея. Защото душата е това, което остава от нас, след като Смъртта ни посрещне в своя дворец. Защо 
Тъмната господарка не може да плени духа ни? Защото тя е слуга на Сатаната и враг на Бога. Смъртта 
няма власт над нашата душа. Това я различава от актьорите. 

     Аз мисля, че всеки човек е почувствал промяна в сърцето си след края на хубава постановка. Преди 
мечтаех да бъда лекар. Мислех, че нищо няма да успее да ми попречи да постигна мечтата си. Но един ден 

открих магията на ангелите, открих великолепието на театъра. Докоснах се до този прекрасен свят. И 
реших, че ще бъда душевен лечител. Защото смятам, че призванието ми е да церя хората, без значение 

дали се грижа за душата им, или за тялото им. „Здрав дух в здраво тяло!” 

     „Онези, които виждат каквато и да било разлика между тяло и душа, значи са лишени и от двете” - 
Оскар Уайлд. Според мен това означава, че трябва да се грижим не само за физическото си състояние. 
Днес всички сме засегнати от кризата. Повечето семейства нямат пари дори за най-необходимото. Когато 
мислим само за материалното, ние оскотяваме. Забравяме нашите ангели-актьорите. Именно затова 
тяхната роля в живота ни става все по-важна. 

     Според мен театърът и актьорите могат да ни пренесат в един прекрасен свят, в който битовите 
проблеми остават на заден план. Затова трябва по-често да си спомняме за тях. Защото те ни разкриват 
разликата между животинското и човечното. Хуманността ще спаси света! Ако ние сами не си помогнем, 
няма на кого да разчитаме! 
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Damyana ILIEVA,  9g 

 

    De nos jours il est souvent question du 

problème de la protection des animaux. Il existe 

de nombreuses associations qui s’en occupent. 

Les gens deviennent de plus en plus inquiets pour 

le destin de ces êtres innocents. Or, beaucoup 

d’espèces méritent d’être protégées de la violence 

des hommes, mais ce sont les dauphins qui, à 

mon avis, on un grand besoin d’aide. 

D’abord, parce que ces derniers sont vic-

times de la cruauté ou du désir humains de ga-

gner de l’argent. Dans certains pays, le massacre 

des dauphins est un rite très ancien par lequel les 

hommes font preuve de courage. Dans d’autres, 

on les tue pour leur viande délicieuse qui coûte 

cher. Pour ces deux raisons, chaque année, près 

des côtes de la Turquie, du Japon, de l’Indonésie 

et des îles de Féroé, 20 000 dauphins trouvent 

leur mort. Ces chiffres éloquents montrent que le 

problème s’aggrave d’année en année, car dans la 

société contemporaine, l’aspiration à la richesse 

et le désir d’affirmer sa personnalité ont tellement 

gagné l’esprit de l’homme que si l’on n’arrive pas 

à trouver une solution, le règne animal disparaî-

trait. 

Ensuite, les dauphins sont des animaux 

qui ressemblent beaucoup aux hommes. Ils pos-

sèdent de l’intelligence, éprouvent des émotions 

et sont les seuls parmi les animaux qui souffrent 

de la perte de leur proche. Ces êtres extrême-

ment sensibles sont parfaitement capables de 

ressentir non seulement la souffrance physique, 

mais aussi le désespoir. Or, il est inhumain de 

tuer des êtres qui ont des sentiments comme 

nous. Si jusqu’à présent les gens acceptaient ce 

massacre, il est grand-temps aujourd’hui d’y 

mettre fin, car notre société prétend avoir aban-

donné la barbarie et s’être développée au point de 

devenir tolérante, charitable et responsable. 

En conclusion, chaque espèce animale a 

sa place dans la nature, son importance dans 

l’équilibre biologique. Moi, personnellement, je 

défends la cause des dauphins, car je suis tou-

chée par leur destin tragique et, surtout, parce 

que je pense, comme beaucoup de mes contem-

porains, que les hommes doivent être respon-

sables de leurs actes et prouver que la société a 

atteint un sommet dans son évolution. 

                                                                                  Mihaéla DONSKA,  9 v  

Chaque anneé, des millons d’animaux sont tués ou tortu-

rés. De nombreuses organisations ont déjà pris des me-

sures pour protéger ces êtres vivants car aujourd’hui la 

protection des animaux s’impose plus que jamais.Il y a 

beaucoup de parcs zoologiques qui ont pour tâche de pro-

téger les espèces en voie de disparition. Dans certains 

pays, des réserves naturelles ont été créées où des cen-

taines de personnes sont chargées de surveiller et de soi-

gner les animaux. Peu à peu, nous sommes devenus plus 

sensibles: les animaux sont considérés comme des êtres 

animés, avec leurs droits et leurs devoirs. C’est pour quoi 

ils prennent tellement d’importance dans notre société. 

Moi, personnellement, je crois que l`animal qui mérite le plus d’attention, c’est le panda gé-

ant. Il habite les forêts humides etfroides qui couvrent les montagnes d’Asie. La source principale de 

l’alimentation des pandas, c’est le bambou. La déforestation et le coupage du bambou sont donc les 

principales causes de la disparition de cet animal. Le panda est tué aussi pour sa fourrure, très re-

cherchée sur le marché du Japon. Il reste aujourd’hui environ 1750 individus de cette espèce, ce qui 

fait que le panda est devenu un  des plus rares animaux au monde et, aussi, une emblème de la pro-

tection de la nature. 

De nos jours, de plus en plus de personnes essayent de faire quelque chose pour les ani-

maux. Mais on doit savoir que le plus important, c’est de les respecter au lieu de les maltraiter, et 

surtout, il ne faut pas détruire ou polluer leur milieu naturel et la planète en général! 

Рисунка: Теодора Стоянова, VІІІ Б клас 
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СТРАНИЦИ ЗА ЛЮБОВТА... Любовта е лудост 
Любовта - грешна или свята 

 

Джули Хаджолян, 

VІІІ Б клас 

 

Какво е любовта? 

Дали е усещане в сърцето, мисъл в 

ума, поглед в очите? Или тръпката, 

която кара тялото ни да трепери, 

щом видим обекта на нашите мечти 

и желания?  

Любовта е красотата в нашия 

живот. Тя ни дава криле, политаме 

във висините, издигнати от 

чувството за нещо толкова невинно 

и истинско. Извисяваме се над 

жестокия свят, над грозните, 

нечовешки лица, които винаги се 

смеят над щастието ни. Които не са 

узнали какво е обич, не са се 

усмихнали дори веднъж, нито са 

получили нечия усмивка. Те са 

жалки и за съжаление. "Живеят 

само влюбените, другите просто 

съществуват." - именно влюбените 

са хората, осъзнали причината, 

заради която сме живи. Те се 

издигат над всичко познато, 

човешко, обикновено. Дали 

любовта е свята? Да, със сигурност. 

Никое друго чувство не е толкова 

близо до безумие, до полуда, до 

загуба на ума и дума. Тя е една по-

висша сила, а може би и най-

висшата от всички. Крилете, 

полета, свободата, красотата, 

тръпката - всички тези думи в 

една, описваща най-святото 

чувство на света.  

Дали това невероятно усещане е 

грях? Грях за душата или грях в 

реалността? Любовта може да бъде 

всякаква - коварна, мъчителна, 

изтезаваща, красива, магическа, 

уникална ... свята и греховна. Но 

дали е в смисъла на смъртния грях? 

Защото само тогава тя е грешна, 

невъзможна. Нима е греховно да 

чувстваш, че си жив? Сърцето ти да 

бие по-силно, ускорено, да дишаш 

на пресекулки, да усещаш кръвта 

си да циркулира бурно, сякаш е 

мощен водопад, тялото ти да не се 

подчинява, умът да е объркан, 

очите да гледат право напред с 

обезумял поглед, ръцете ти да 

треперят, усмивка да се появи на 

лицето ти, без дори да усетиш - 

нима е греховно да обичаш?  

Няма грешна любов. Човек не 

контролира чувствата си, както 

Елисавета от повестта „Крадецът на 

праскови” не контролира своите. Тя 

обича своя съпруг, но не толкова 

силно, колкото задължава една 

истинска любов. Нейното 

ежедневие я отегчава, не се 

чувства млада, жизнена и обичана, 

както приляга на едно влюбено 

момиче. Има нужда от трепет, сълзи 

и усмивки, за да се почувства 

отново жива и щастлива. Иво е 

мъжът, който ù напомня какво е да 

изпиташ всички усещания на 

любовта, на влюбването. Кара я да 

бъде непокорна, независима, волна, 

свободна като птица, разперила 

криле - отново святата, закриляща, 

извисяваща любов. Тя не е 

греховна, дори и да е измяна. Щом 

чувствата са истински, няма нищо 

неправилно и забранено.  

Грях ли е да умреш заради 

святата любов? За някои това е 

самоубийство, а от там - и грях. Но 

ако не можеш да живееш без него 

или нея? Ако светът ти се струва 

мрачен, празен, ужасяващ? Да, не 

бива да се предаваш, трябва да 

продължиш напред - но дали ще 

откриеш нещо толкова невинно и 

същевременно толкова невероятно? 

Дали ще усетиш, че летиш, че си 

над всичко и всички, че си щастлив, 

че си причината за нечия усмивка, 

че си обичан? Струва ли си да 

умреш заради всичко това? Моят 

отговор е „да”. И това е едно от 

нещата, които правят любовта 

толкова чиста и свята - заради нея 

съществуваш, с нея живееш, за нея 

умираш. 

Разпилян 

 

Мария  Коцева, 

 Х В  клас  

Всеки път, когато заминаваш, 
отнасяш част от мен със себе си. 
Където стигнеш, там я изоставяш 

и гледаш с празнота ръцете си. 
 

 
 
 
Но връщаш се... за още и отлиташ, 

и пръскаш ме по цялата земя. 
Да дойда с теб, не ме попита, 
поне парчетата да събера. 
 
Не ме усещаш тук и продължаваш. 
Но аз съм разпилян къде ли не. 
Навсякъде съм с теб и се надявам 

в едно да събереш “Обичам те”. 
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Различна 
Мария  Коцева, 

    Х В клас  

Не ме харесваш... толкова различна. 

Не се побирам в твоите стандарти.... 

Не се отучих в локвите да тичам. 

Не мога да понасям тротоари... 

Не мога подходящо да се влюбвам. 

Обикна ли, от нищо не ми пука! 

Сълзите си да скривам ми е трудно. 

Засмея ли се, пея със капчука. 

 

Не ме приемаш...Даже си уплашен. 

Такива хора май се вписват сложно 

във твоите понятия за щастие. 

Защото постоянно те тревожат. 

Защото нещо в тях не се забравя 

и с времето нараства многократно... 

 

Не ме харесваш...Тръгвай си тогава! 

Но остави открехната вратата. 

Защото знам, че тайно в мен си влюбен. 

Напразно ме раняваш и отричаш. 

В тълпата лесно е да ме загубиш... 

Обичай ме, каквато съм! Различна. 

Пътят и неговите краища 

Християна  Митева, 
Х Б клас 

 

     Преди неизвестен брой години 

живеели двама другари. Казвали 

се Начало и Край. Те много 

обичали да се срещат в близката 

кръчма, намираща се между 

домовете им, в един шумен, 

цветен квартал. Седяли, пиели 

уиски и споделяли идеите си. 

Начало винаги бил облечен с бял, 

изтънчен костюм, докато Край 

държал на своя черен, 

класически. Виждали се те така 

всеки петък. Нещата от живота, 

живота от нещата - всичко било 

интересна тема за тях. Един ден, 

какво се случило никой не знае, 

но приятелите се скарали и 

пътищата им се разделили. 

Петъците вече били посветени на 

друго. 

     Минали месеци, претърколили 

се десет години. Решили те най-

накрая да си припомнят доброто 

старо време. Срещнали се. 

Всичко било както преди - 

любимата кръчма, шумотевицата, 

глъчката, квартала. Само те били 

различни.  Дрехите им се 

износили през годините, лицата - 

поостарели, а усмивките - 

намалели. Седнали и поръчали, 

разбира се, уиски и започнали да 

си говорят: 

  - Край, все още ли си мислиш, 

че хората постоянно си дават 

любов - попитал Начало.- Нима 

вярваш, че така просто може да 

се предаде тя?  

  - Така смятам, да. Но никой не я 

приема, не я иска от мен. Не мога 

да разбера защо - отговорил 

приятелят му. 

  - Но как така защо!? Нима не 

съм ти казвал и преди! Никой не 

може да даде нещо на някого. 

Само на себе си можем да дадем. 

Да се учим от нас самите и така 

да намерим любовта. 

  - Начало, макар да мисля, че 

съм прав, в момента не съм 

щастлив. Ти също не си. И твоята 

правота не е права. Погледни ни! 

Дори уискито няма същия вкус!  

     В този момент една много 

красива млада дама, облечена в 

сива рокля, но и тя леко 

поопърпана, стана от съседната 

маса и се приближи към тях. 

  - Добър ден, господа. Приятно 

ми е да се запознаем, името ми е 

Връзка. Извинявам се, но нямаше 

как да не се намеся, като чух 

разговора ви. Може ли да ви 

разкажа една кратка история? 

  - Защо не - съгласили се и 

двамата. 

  - Както знаете, в нашия свят 
има Ден и Нощ. Те образуват 
един безкраен кръговрат. Не 
могат един без друг. По този 
начин осъзнават значението и 
смисъла си - каза тя. - Не 
мислите ли, че нещата стоят по 
подобен начин и с любовта? Тя 
трябва първо да се намери и чак 
тогава да се предаде. Как може 
да дадеш на някого нещо, което 
нямаш? И какъв е смисълът да го 
имаш, ако не го споделиш? Ако 
се вгледате един в друг, ще 
видите, че сте краищата на 

кръговрата на любовта - 
началото и края. Хората търсят 
навсякъде обичта, ала тя винаги 
си е била в тях. Начало, ти си 
разбрал точно това. Но когато я 
намерим, ние можем да я дарим. 
Край, ти виждаш това. Но какво 
ли липсва?  
     Господата си допиха 

питиетата, усмихнаха се един на 

друг, а след това с блясък в 

очите казаха: 

  - А може би ни липсва  

връзката... 

Не можеш 

    Александър  
Миразчийски, 

IX Д клас 

Това, което много искаш, 

няма как да нарисуваш, 

с боите свойто бреме 

няма как да излекуваш. 

 

Това, което ти тежи , 

не можеш да изкажеш, 

в стиха си толкоз малък 

как да им покажеш. 

 

Дори да го изпееш 

те няма да почувстват. 

Китара със извивки –  

и тя за тях е пуста. 
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Vélina NIKOLAEVA, 9d 

 

Je t’ai dit doucement, 

Les yeux fermés, 

Le cœur frémissant, 

Que je t’aimais. 

 

Tu dors et tu m’oublies, 

Mais je ne veux pas le croire. 

Tout le soir tes lettres je lis 
Et de nouveau il me tarde de te voir. 

Tu dors et le temps est suspendu. 
S’il te plaît, une dernière fois- 

Parce que mon espoir a disparu- 
Que tu m’aimes encore, dis-le moi! 

Цветът на любовта 
 
 

 
 
 
 

Мартина Бобева, 
         IX Д клас 

  

 Светлосиньо. Кой, за бога, би носил 
светлосиньо яке по средата на зимата! Погледнах 
бегло. Беше момиче, което не блестеше с особена 
красота, макар да имаше правилни черти, нито пък с 
фигура - бе леко закръглена и ниска. Отместих поглед 
и се загледах отново в мръсната, кална улица, 

мислейки за блаженото си хапче, скрито на сигурно 
място под възглавницата ми. Откакто брат ми почина, 
анфетамините са единствените, които ми доставят 
удоволствие. Усетих нещо студено на носа си – 
чудесно, заваля сняг! Свих се още по-плътно в 
дебелото си черно яке и започнах да ругая наум 
бавния автобус, скапания ми късмет и студа. 

Снежинките се разтапяха в косата ми, а от това 
определено не ми ставаше по- топло! Вдихнах поглед 
нагоре, за да прокълна и небето, но видях нещо 
синьо:  
   - Какво да го...  
   - Реших, че може да ти е студено - усмихна ми се тя 
и усетих отдавна забравена топлина да пълзи по 

тялото ми - от стомаха чак до върховете на 
измръзналите ми пръсти.  

       Сигурно изглеждах глупаво, но просто не можех 
да спра да я гледам - плътни устни, извити в 
лъчезарна усмивка, розови бузи, чипо носле и зелени 
очи, наблюдаващи ме весело. Стана ми още по - 

топло.  
   - Благодаря - прошепнах, когато най-накрая се 
осъзнах, - но съм добре.  
 Момичето със синьото яке ми се усмихна 
отново, сгъна синия си чадър, с който ме бе 
предпазило, и каза шеговито: 
   - Щом не ми искаш чадъра, ще ти правя компания! 

 Понечих да възръзя, но тя хвана ръката ми и 
всеки опит за протест изчезна на мига. От малката й, 
топла длан се процеждаше топлина, която 
преминаваше като електричеси заряд, като топъл 

прилив на кръв по студените ми вени. Почувствах се у 

дома, преди брат ми да блъсне колата, преди баща ми 
да се пропие, преди да започна да се друсам.  
   - Имаш ли нещо против?- попита ме тя, а около 

красивите й очи се образуваха онези чаровни бръчици 
от смях.  
 Никога не бях виждал нещо толкова красиво! 
Поклатих отрицателно глава, а тя ми се усмихна 
отново. Нов спазъм проряза стомаха ми, силен, 
болезнен и същевременно приятен. Стояхме така - 
хванати за ръце в приятна тишина. Джиесемът й 

звънна. Тя го вдигна с едната си ръка, докато другата 
бе изчезнала в широката ми длан. Поговори малко, 
после стана и ми каза, че трябва да тръгва, но аз 
отказах да я пусна.  
   - Утре ще се видим. - усмихна ми се тя, издърпвайки 

ръката си от моята. - От вчера съм ти съученичка, 

Стояне.  
   - Откъде знаеш името ми? - попитах я удивен. 
   - Ооо, - махна безгрижно тя с ръка - мисля, че 
всички знаят името ти. За теб се носят какви ли не 
слухове, но те очевидно не са верни. До утре! - 
усмихна се отново и ми остави синия си чадър, като 
добави шеговито с привидно сериозно изражение: 

   - Използвай ми чадъра, ще настинеш!- после се 
обърна и си тръгна. 
      Гледах я как се отдалечава - с красивото синьо 
яке на фона на красивия сняг. Огледах се наоколо, 
щом я изгубих от поглед: всичко бе покрито с бялата 
пелерина на снега. Дори калната улица. Безброй 
снежинки - всяка една уникална сама по себе си. Беше 

красиво, всичко наоколо бе станало по-красиво! Щом 

се прибрах вкъщи, изхвърлих абсолютно всички 
хапчета, дори онези в чорапите ми. Чувствах се добре, 
по-добре от всеки друг път!  
      На сутринта пристигнах с необичайно вълнение 
пред омразната ми сграда, наречена училище, но днес 

тя изглеждаше красиво и някак уютно. Видях я в часа 
по изобразително и й върнах чадъра. Тя скочи, 
прегърна ме, игнорирайки учудените погледи на 
останалите, и седна до мен. Отместих очи от нейните 
едва когато преподавателката ме попита кой според 
мен е цветът на любовта.  
   - Син- отговорих аз, усмихвайки се.  

   - Син ли? - попита ме госпожата учудена. 
   - Син - усмихна се момичето до мен - и може би 
черен. - добави след кратко колебание, загледана 

в якето ми.  
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Порой  

Пороят лей се ден след ден, 

реки навън, в сърцето ти пустиня. 
Сякаш просяк е попаднал в плен 
и търси малко милостиня. 
 
Мрачно е, вали навън 
и сякаш няма капчица надежда. 

Далеч се чува само тромавия звън 
на трена, който някой някъде отвежда. 
 
Студено е, дъжда не спира да се лее, 
а ти отново сам стоиш пред тази гара. 
До тебе само гаргата злокобно пее, 
а ти гасиш последната цигара. 

 
А вътре топло е и сухо, 
песента в слушалките гърми 
и унася ме почукването кухо 
на дъжда, неспиращ да ръми. 
 
Ето ме - пристигнала в града, приличащ на палат, 

където слънцето печели пак суровия двубой, 
но ползата каква е без приятеля познат, 
който сякаш ме догонва със поредния порой. 

Рисунка: Кремена Добрева, ХІ Г клас 

„All we need is love!”  

Мария Чернева, 

VІІІ Б клас 

 Според Бийтълс, всичко, от което се 
нуждаем, е любов. Един от тях обаче ни учи какво 
точно е тя, а именно: истинска, жива, безплатна,  
свободна; тя е в най-малкия допир, тя е чувство, 
чувството да почувстваш любовта, способността да 
можеш да я стигнеш,  да я докоснеш и прегърнеш и 
тя да стане едно цяло с теб; тя иска и моли да бъде 

обичана. От това живее, от това се нуждае.  
 Любовта е всичко това, но може да бъде и 
много повече.  

 В литературата има безброй примери за 
любов, определена като грешна от всеобщоприетия 
морал – тази на Ромео и Жулиета или на Елисавета и 

Иво от „Крадецът на праскови“. Но в действителност, 
за двама души, тя не може да бъде нищо по-малко от 
свята. Понякога обаче, подведени от чуждото 
мислене, дори и влюбените се смятат за грешни. 
Като Лиза. 
 До срещата си с Иво, Елисавета не е 
познавала любовта, за нея това е нещо ново и 

непознато, което отново дава смисъл на живота й, но 
също така я разкъсва между две същности: тази на 

жената на полковника, обречена на старост и 
нещастие - това, което й се налага от обществото да 
бъде; и тази на безгрижна и млада влюбена, 
следваща единствено сърцето си и мъжа, когото 

обича – това, което тя винаги е копнеела да бъде.  
Иво, от друга страна, е готов да се впусне в 
неочакваното още от първия миг, в който я зърва. 
Открито признава чувствата си пред нея, както 
София към Ив – „Това е моето сърце. То е твое, вече 
не го искам.“ и доказва, че той отдава себе си и 
всичко, което има, в името на любовта.  

 Казват, че само истински лудите са способни 
да обичат истински. Но стигаме до въпроса: Кой е 
лудият – този, който яде баницата, или този, който 
му я дава? Защото в едно общество, в което се смята 
за срамно майка да прегърне и целуне детето си, 

двама съпрузи да се хванат за ръка се счита за 

неприемливо, а да се влюбиш е най-голямото 
престъпление, психично болен ли си, ако се оставиш 
на мечтите си да те поведат в необятното, и не са ли 
те, все пак, най-точният компас?! В крайна сметка 
всеки от нас трябва да се освободи от тази 
„морална“ ограниченост, защото нищо не може да 
спре хората с волни души и сърца. Вие можете само 

да ги затрудните, издигайки тухлени стени и телени 
огради, но те винаги ще намерят начин да послушат 
онова тихо гласче, което им казва: 

„Бягай!“ 

Велина  

Николаева,                                                   

IX Д  клас 



                                                       
Gérasim PETROV, 11b 
                    Dimitar  PEEV, 11b 
 

Je veux confier mon âme 
Entre les mains d’une femme, 
Lui confier mes secrets, 
Lui dire combien je suis inquiet. 
 
 

Autrement dit c’est un beau songe  
Ou peut-être un mensonge, 
Pour toi je ne suis pas étranger, 

Tu peux guérir mes plaies. 
 

 
 
 
J’ai encore perdu le chemin, 

Mais grâce à toi j’ai trouvé mon des-
tin. 
Tu acceptes mon caractère bizarre, 
A chaque fois tu me lances dans une 
        nouvelle histoire. 
 
J’ai un penchant fou de mentir 

Et de m’enfermer dans ma prison, 
Mais tu refuses de partir, 
De m’abandonner, moi, le vieux con. 

 

 
 
 
Ton amour est pur et naturel, 

Il y a chez toi une passion réelle. 
Sans préjudice, sans prudence 
Tu vis la vie comme une danse. 
  
Je ne sais pas pourquoi 
Chaque fois que je te vois, 
Je suis transporté de joie, 

Jour après jour, mois après mois. 
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La protection des animaux est plus que jamais d’actualité. 
Vous direz quel est l’animal qui à votre avis mérite le plus d’attention ? 

Essai 

 

 

 

 

Adélina 

 ISLAMBOULI,  9 v 

Les animaux…la vie ne serait 

pas possible sans eux. Ils jouent un 

rôle très important pour le progrès de 

l’homme et pour l’équilibre dans la 

nature. L’homme contemporain qui 

en est conscient, met le problème de 

la protection des animaux à l’ordre 

du jour. 

 Or, tous les animaux con-

tribuent à la biodiversité sur la terre 

et ils doivent donc être protégés. 

Mais la raison première pour laquelle 

c’est notre obligation de les protéger, 

est le fait qu’ils sont tous des êtres 

vivants et qu’en conséquence, ils ont 

le droit de mener une existence 

digne. 

 Heureusement, 

qu’aujourd’hui la société a enfin com-

pris que la disparition d’une espèce 

animale peut s’avérer un grand dan-

ger pour l’existence même de 

l’homme. C’est pourquoi on a créé de 

nombreuses associations qui dé-

fendent la faune et qui luttent pour 

les droits des animaux. 

Chaque être vivant mérite 

d’être protégé mais, a mon avis, c’est 

surtout le chien qui a besoin d’atten-

tion et d’aide. 

 En premier lieu, le nombre 

des chiens abandonnés qui n’ont pas 

d’abri ni de nourriture est énorme. 

Chassés dans les rues, sans personne 

à les soigner, ils sont fragiles et inca-

pables de survivre sans protection. 

Voilà pourquoi, dans chaque grande 

ville en Bulgarie, ce problème est 

parmi les plus importants que la 

mairie doit résoudre. 

 En deuxième lieu, les 

chiens, comme tout le monde le sait, 

sont les meilleurs amis de l’homme. 

Leur loyauté, leur intelligence et leur 

affection sont incroyables. Nous leurs 

devons donc un traitement humain. 

 En bref, tous les animaux 

sont très importants, ils sont tous 

des êtres vivants, mais d’après moi, 

c’est le chien qui mérite le plus d’être 

protégé, car il a prouvé plus d’une 

fois que nous pouvons lui faire confi-

ance. 

Рисунка: Магдалена Данчева, VІІІ В клас 

Рисунка: 

Теодора 

Стоянова, 

VІІІ Б клас 
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              Залата беше празна, нямаше жива душа 
освен Харпър. Беше седнал на ръба на сцената леко 

прегърбен, все още в сценичния си костюм, погледът 
му се рееше замислен някъде в пространството. 
Бавно пристъпвах към него, докато не ме забеляза и 
вдигна поглед. Усмихна се широко. 
- Колко стана вече, пет години... откакто не сме се 
виждали? – попита той. 
- Предполагам. Ти беше в спомените ми – рекох. 

- А ти – в моите – насили се да се усмихне отново, но 

замря. 
 Отчаяно се опитвах да си спомня 
предварително подготвените думи, които исках да 
изрека. Но не можах или така си втълпих. 
- Ти... спектакъла... беше невероятно – успях да 

кажа на пресекулки. – Наистина успя да покажеш 
тъмната страна на клоуните.  
 Изсмя се тихичко. 
- Свикнал съм! Това е моята професия – професия-
мъртвец. Моята мисия е да се родя – след всяка своя 
смърт. То боли повече, дори и от смъртта! Но това 
ще стане после, по-късно... на друга сцена. А утре? 

Утре пак ще се умира! Но не мога да се върна към 
вчера... тогава бях друг човек. 
 Дори да бяхме разположени на голямо 

разстояние, аз усещах страданието, лъхащо от 
душата му. Гласът му бе страшен, монотонен и 
едновременно дълбок. Много дълбок, уж 
безчувствен, а изпълнен с болка и гняв. 

 
- Ти си всестранно развита личност. И много 
мистериозна. Защо спектакъла не носеше твоето 
име? – попитах. 
- ЗАЩОТО ТОВА Е МОЕТО ИМЕ! ОТДАДОХ НА 
ТЕАТЪРА ДУШАТА СИ, НЕКА МИ БЪДЕ ОСТАВЕНО 

ПОНЕ ИМЕТО МИ... – изкрещя той. 
- Докосва ме болката ти, сякаш нещо от мене 
отнеха... 
 Хвърли ми кос поглед и успокои внезапния си 
гневен изблик. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- Не обичам да кръщавам неща на себе си. Бие на 
нарцисизъм... грозно е. Знаеш ли... думите „емоция” 

и „човечност” се намират сред последните страници 
на житейската ми книга с приоритети. А 
въображението ми е единственото оръжие в борбата 
срещу реалността... някой ден сърцето ми ще се 
превърне в камък – изрече последното с иронична 
насмешка. 
- Не е възможно толкова истински човек – защото ти 

си такъв – да загуби чувствата си. Не го вярвам. 

- Разбира се, че мога да заблуждавам всички, че съм 
способен да обичам. Боли, но тлея, дарявайки 
сияние... 
 Приближи се със странен поглед, вперен в 
мен. Улови ме за ръката и ме поведе към сцената. 

Вървях, чувствайки се безплътна, и не усетих кога се 
бяхме качили там. Едва сега забелязах промените 
във външния му вид – както преди беше доста висок, 
увеличилите се бръчици по лицето му му даваха вид 
на по-възрастен. Очите бяха по-тъмни и влажни и в 
този момент започна монолога от „Отело”. Спомени 
отпреди пет години изплуваха в главата ми, сякаш 

беше вчера – същите влюбени думи, с тях 
изпращахме всеки залез... 
           Това беше една от трагедиите на Шекспир и 

изпълнението на Харпър беше както винаги 
поразително. Извиси се още повече, гласът му 
придоби акцент, който не можех да определя, а 
начинът, по който изрече името ми, прозвуча като 

молитва. Беше очевидно, че изпитва отдавна заспала 
любов, много преди да изрече заключителните думи, 
обгърнал лицето ми с длани: 
И тъй обикнахме се ние двама, 
Тя – мен за туй, че мъки срещал бях...; 
Аз – нея, че пожали ме за тях. – довършихме тихо в 

един глас. 
 Бяхме на милиметри разстояние и вече можех 
да усетя горещия му дъх да пари устните ми, очите 
му намериха неговите и в следващия момент светът 
избухна в любов, страст и болка, олицетворявайки 
една целувка. 

 

 
*** 

 
 
 
 Не помня нищо друго, освен че в следващия 
миг бях навън, бягайки с всичка сила. Крещях, за да 

не заплача. Риданието на актьора отекна в залата, 
сякаш беше повик да се върна...  

Разговорите със съвестта на... 

(продължение) 

С т р а н и ц а  2 2  
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 Хумореска  

    
Граматика  
 

Наречие, подлог, сказуемо -

всичко това е неописуемо! 

Трудно ги научихме, 

но сполучихме! 

 

Предлози, частици... 

Мислим си за пици! 

Колко са вкусни те 

за гладното шкембе! 

 
 

 

Местоименията ни мъчат 
и в тетрадките ни се пъчат! 

Ще им видим сметката, 
ще ги заключим в клетката! 
 
Граматиката изчетохме 

и всичко изучихме... 
Завършихме със шест 
и това ни прави чест! 
 
С гордост се хвалим  
и страстите палим - 

че сме умни деца 
със големи сърца! 

Тея Дякова,  

 VIII г клас 

Тествайте логиката си 
 За всеки въпрос имате по 10 секунди време и най-важното – не поглеждайте решенията, дадени 

накрая. 

Успех!  

1.Защо ескимосите, дори когато умират от глад, не ядат яйца от пингвини? 

2. Колко пъти можем да извадим 5 от 25? 

3. Обяснете как едно такси може да достигне целта си за час и половина, а да му трябват 90 

минути, за да се върне по същия път, при същата натовареност на движението? 

4. Имате само една кибритена клечка, а влизате в студена и тъмна стая. Вътре има газова печка, 

газена лампа и свещ. Кое ще запалите първо? 

5. Преди връх Еверест да бъде открит, кой е бил най-високият връх? 

6. Лягате си в 8 ч. вечерта и навивате часовника за 9 ч. сутринта. Колко часа ще спите преди 

часовникът да ви събуди? 

7. Мъж шофира колата си, без да е включил фаровете, няма улично осветление, нито луната 

свети. Черна котка изведнъж пресича уличното платно. Мъжът спира навреме. Защо? 

8. Коя дума в българския език винаги се произнася неправилно? 

 

А сега за всеки правилен отговор си пишете 1 точка и вижте резултатите по-долу. 

ОТГОВОРИ: 
1. Ескимосите и пингвините живеят на различни полюси. 

2. Само веднъж можем да извадим 5 от 25. След това вече няма да е 25, а 20. 

3. 90 мин са равни на час и половина. 

4. Ще запалите първо клечката. 

5. Това, че Еверест не е бил открит, не го прави по-нисък. 

6. Часовниците, които се навиват, имат лошия навик да звънят два пъти в денонощието. Може би един 

час сън няма да ви е достататъчен. 

7. Шофьорът е карал колата си през деня. 

8. “Неправилно”. 

                                          РЕЗУЛТАТИ: 
7-8 точки: Вие сте гений! Обадете се и ще станем двама. 

5-6 точки: Браво! Вие сте умен/а. Ще спечелим, ако ви изберат за президент. 

2-4 точки: Хм! Добреее… Още малко труд и най-после ще преминете в ІV клас. 

0-1 точки: Не унивайте! И без нито една мисъл, също се живее… 

http://mayaiv.com/index.php/zabavni-vaprosi-veseli-otgovori/
http://mayaiv.com/index.php/funny-iq-test/
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Вкратце за българската 
литература  

Веднага след „въпросните отговори” на 

матурата по български език и литература, 

излязоха и противоречиви мнения относно 

нейната трудност. Разгневени ученици изказаха 

мнението си, че един подобен изпит предизвиква 

предимно депресия и мрачни 

мисли, та най-разумно би било 

просто да бъде премахнат от 

списъка със задължения на 

абитуриентите, които са 

ангажирани с по-светли и 

скъпи мисли.  

В помощ на отрудилите 

се дванадесетокласници се 

подготвя за печат едно кратко 

ръководство, съдържащо в 

резюмиран текст най-важното 

в историята на българската 

литература. Успяхме да се 

доберем до предпечатното 

издание и ето какво видяхме... 

Един от най-запомнящите се поети 

несъмнено е Яворов. Уви, не само поради факта, 

че се е родил на връх Нова година, а и поради 

звучността на презимето му - Крачолов, 

наследено от баща му... Яворов не успява да 

намери любовта, въпреки известността си като 

българския Казанова.   И все пак, ако 

говорим за странни имена, Дебелянов определено 

не може да бъде пропуснат. Литературни 

експерти до ден днешен твърдят, че 

стихотворението „Помниш ли, помниш ли” било 

адресирано до неговата любима, която очевидно 

имала проблем с паметта... Само това можело 

да обясни факта, че получила по пощата 

любовно обяснение, предназначено за друг човек...  

Другият човек обаче се разочаровал не от 

писмото, а от изписаното име върху плика – що 

за човек ще се казва Дебелянов! 

Често бъркани са и двата колоса на 

българската литература – Иван Вазов и Христо 

Ботев. Дванадесетокласниците все още 

намират спънки в различаването на техните 

произведения. Ако се чудите – недейте... много е 

просто. Вазов е написал онзи роман „Под игото” 

– най-четената българска 

книга, за която всички 

твърдят, че е чудесна, а 

всичко, което си спомнят 

от нея, е насъбралата се 

челяд на чорбаджи Марко 

около трапезата... 

Важен автор от началото 

на века е и Алеко. Той е не 

само хижа на Витоша, но и 

писател. Пиперлив хумор и 

доста неприятна миризма 

на чесън... това несъмнено 

е „Бай Ганьо”. Онзи с 

розовото масло, напъхано в 

пояса, нестихващ апетит и 

невероятно досадния си навик да яде кашкавал в 

БДЖ... 

 И все пак, противно изказаните твърдения 

в пресата, че повечето абитуриенти не четат, се 

намират и такива, за които  българската 

литература е извор на мъдрост и знание... или 

поне - докато минат ежегодните матури... Пък 

после... „каквото сабя покаже”... А за честта, мале 

юнашка... "Не пей ми се, не смей ми се, / от днес 

вече ще да блея?"     

(Хр. Ботев) 
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Прогноза за ваканцията 

Краят на юни – в очакване...: 

0°C – Край на последния ледников период, преди около 8 000 години. Африканецът дори и не 

помисля да се ражда. 

0,01°C - Тройна точка на водата, т.е.това е състоянието на термодинамично равновесие между 

трите познати агрегатни състояния на водата: течност, лед и пара.  Българинът с радост спира 

отоплението – остава още толкова малко до лятото...  

3,97°C - Температура на максимална плътност на водата, т.е. молекулите на водата не могат се 

подредят в кристална решетка и се образува нещо като стъкло, без да се увеличава обемът, нещо 

като твърда течност, но не лед. Горе-долу, това е нормалната температура за бой със снежни 

топки. 

8,8°C – Рекордно висока температура в Санкт Петербург  декември месец, руснаците излизат по 

къс ръкав и със слънчеви очила. Африканецът се осмелява да се появи на бял свят, но 

предварително се е осведомил за достиженията на електротехниците и си е поръчал по Интернет 

два инверторни климатика. 

15-16°C – Подходяща температура за ферментацията на зърната на ечемика, от които се 

приготвя уиски - скорбялата в зърното се превръща в захари. Децата с радост се гонят на двора 

или карат колела. Африканецът вече съжалява, че се е родил. 

20°C -  Нормална стайна температура. Африканецът трака със зъби,надул и двата климатика до 

максимум, навлякъл зимна шуба и увит с три одеяла. 

Юли: 

24°C – Идеалната температура на морската вода за къпане и естествено за волейбол във водата... 

Нормалните хора са на плажа, далеч от училище. 

26°C –  Максималната температура в Аляска през лятото. Хората там се чудят как да се охладят. 

Африканецът излиза предпазливо на терасата, все още е със зимна шуба и три одеяла. 

27.7°C - Средната дневна температура на Хавайските острови през  юли. Ваканция на Хавайските 

острови с хладен коктейл в ръка под сянката на някоя палма... „Какъв ужас!” – мисли си 

африканецът – „Горките туристи...”   

36.5°C – Нормална температура на човешкото тяло. Африканецът пие горещ чай и аспирин. 

 

Август: 

43°C -  Температурата  в автобусите на градския транспорт в София, според проучване на bTV. 

Измерена е в средата на август след редица сигнали за получени топлинни удари на пътници.  

52°C – Въздухът тече из пространството, камилите съжаляват, че са се родили. Националният 

африкански отбор по бягане започва да тренира с маратонки „NIKE”, за да не оставя отпечатъци 

от боси крака по асфалта на пистата.  

57,78°C - Най-високата позната температура на въздуха,измерена в оазиса Ал Азизи в Либия 

през 1922 г. Африканецът моли за две бучки лед в уискито си. 

81°С - Температурата на пясъка в пустинята през особено жежък ден, камъните съжаляват, че 

съшествуват. Африканецът се разхожда пеш, защото камилите отказват да излязат от укритията 

си. 

100°C – Точката на кипене на водата. Африканецът решава да напусне собственоръчно устроения 

си плаж, жаден е, а не успява да се напие от водната пара.  

146°C – Всичко е пустиня. Дори африканецът се е поизпотил.   

232,78°C (= 451° по Фаренхайт) - Химическото свойство на хартията да се самозапалва. Може 

би трябва да се замислим какво може да се случи, ако бъде унищожена духовната същност на 

човека.... Опа! Дори и африканецът не може да мисли! 

 

Септември - 15.09: 

Около  10 трилиона °C - температурата на Вселената в първата секунда от създаването й. 

Някъде в съзнанието на африканеца се прокрадва притеснението, че може да настъпи нов 

ледников период... СЯДАЙТЕ! ЧАСЪТ ЗАПОЧНА... 

В Р Е М Е Т О 

 

               

 

 

  

                                  

                   

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=851068
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1922
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Четири различни отговора на въпроса “Как ще завърши мачът?” : 
Математикът: И отбор А, и отбор Б ще вкарат по точно толкова голове, с колкото 
са победили отбор В. 
Физикът: Ще победи отборът, който по-голям брой пъти премести топката в 
противниковата врата под влияние на силата, която прилага върху топката, и 
посоката на силата. 
Биологът: Ще победи по-тревопасният отбор, защото на терена има само трева. 
Бизнесменът: Ще победи отборът, който представи пред рефера по-изгодна 
оферта за частна къща на екзотичен остров.  

РОДЕН ФУТБОЛ... 

Кои са основните разлики между английския футболист и българския? 

 

Английски футболист Български футболист 

Тренира усилено всеки ден, за да се поддържа в 

идеална физическа форма. 
Разширява кръгозора си из моловете; 

Разнообразява ежедневието си, пазарувайки нови 

дрешки. 

Не пие, не пуши; спазва специален хранителен 

режим. 
Широко скроен – смята, че животът е даден, за да 

не се ограничава в нищо. 

Играе по три пъти седмично – за първенство, за 

купа и евентуално за шампионска лига или за Лига 

Европа. 

На играчите от английските „грандове” им се 

събират по 80-90 мача на сезон. 

Играе веднъж седмично с двумесечно прекъсване, 

като през повечето време е контузен; затова 

изиграва средно 15-20 мача на сезон. Така му 

остава много свободно време за размисъл и 

самоусъвършенстване. 

Преди мача английският футболист пее 

националния си химн с пълен глас и ръце на 

сърцето. 

Българският футболист едва-едва си отваря устата 

или изобщо не я отваря, защото не е сигурен в 

текста и мелодията. 

По време на мач, когато му свирят фал, 

английският футболист поглежда съдията и кротко 

вдига рамене. А ако е спънал футболист на 

противниковия тим, подава му ръка, за да се 

изправи. 

Българският футболист е бунтар по природа и има 

силно чувство за справедливост. Когато му свирят 

фал, той незабавно и категорично декларира 

намеренията си към роднините на съдията. Ако е 

съборил някого от противниковия отбор, не само 

че не му подава ръка, но и след като другият 

отново е на крака, започва да му се ежи. Понякога 

към него се присъединяват и съотборниците му, 

защото ние, българите, сме задружен народ. 

След мача – без значение дали е победил, или 

загубил – английският футболист прави разбор, 

оценява качеството на играта, следи за 

допуснатите си грешки... 

След победа българският футболист започва да се 

бие в гърдите и да обяснява колко е велик. 
А след загуба казва: „Играхме добре, но просто 

нямахме шанс...” или „Животът продължава, 

гледаме само напред...” 

Както се вижда – има някои 

минимални разлики между подхода и 

отношението към футбола и към живота... 

Естествено – те могат да бъдат само в наша 

полза... И затова, докато гледа родното 

дерби Левски – ЦСКА, зрителят ще се 

стреми да уплътни времето си, въртейки се, 

почесвайки се, където не го сърби, пък 

може и някоя работа да посвърши – няма 

да е голяма загуба, ако попропусне 

нещичко... Тоя мач вече го е     гледал...  
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Стари, но златни... ФУТБОЛНА СЛАВА 
Димитър Пенев – избрано 

 

„Задръстването е голямо, отбий в лоялното“ (напътствия към шофьора) 

 „Момчета, тренировката ще се води от Краси Борисов, ако ви стане студено, ще пуснем лампите“ 

„Момчета, днес ще играем по системата 4-4-3″. След като му е направена забележка, че играчите 

стават дванадесет, Пената отвръща: „Абе сега, ще играем или ще броим.“ 

 „Какво ми се пръскаш със скъпи парфюми. Това да не ти е модна къща. И стига си ги баламосвал 

другите с истории за света и за райската империя. Мен не ме интересува дали знаеш кой е Цезар, 

Мезар или Пезар. Аз искам да играеш футбол, ако не, ще те пратя да учиш в БАН“ (Пенев към Иво 

Димов) 

Пенев нарежда отбора: „Ти ще играеш вляво, ти вдясно, ти в центъра“ 

Иво Димов: Ама Пена, ние станахме 12! 

Пенев: Щом толкова говориш, сега няма да играеш. 

(разбор преди мач)        

 

 

След неприятна загуба 
треньорът казва на 
футболистите: 
- Казах ви да играете така, 

както никога не сте играли. И 
какво? Вие играхте така, 
сякаш никога не сте играли!   

### 

 
 

- Разправят, че играеш в местния 
отбор? 

- Да. 
- И колко гола имаш? 

- Над двеста. 
- Охо! Сигурно си най-добрият 
нападател! 
- Не, най-лошият вратар... 
 

Интервю с Пената 

Какво мислите за Вашия 

отбор ? 

- Ами...ъъъ... има много млади 

кадри и те не са по-

голЯми. Закъснях да 

направя промените и 

ъъъ... се видя влизането 

на тези двамата и 

следващия`, и третия`. 

Трябва да благод’рим на 

вратаря Жорето. Той 

направи такова... ъъъ... 

кажи го де ...ъъъ... големи 

спасявания. 

Как ще разпределите 

отбора  за следващия 

мач? 

- На вратата ША е 

Жорето...ъъъ... Централни  

защитници ще са тия 

двамата, крайните 

защитници ША са ония 

двамата. Пред тях ще е 

този, кажи го де ... ъъъ... 

среден опорен.Ъъъ... 

Отдясно -    едни млади. 

Отляво - ония от Враца. 

Напред ще е капитанА 

Барбуков. 

Какъв е коментарът Ви за 

последния мач? 

- Като се замислиш... ъъъ... за 

момента на самия 

терен...ъъъ... когато не 

бях на терена... ъъъ...  ги 

изпуснах от това де - от 

поглед  и така се с`учи 

фаталното попадение. И 

все пак, аз се надявах да 

спечелим с половин гол. 

Как бихте коментирали 

класацията? 

- Ами, от ... ъъъм... такова... 

От години момчетата не са 

се класирали на толкова 

места, даже и на две. 

Изготвил: Милен Петков, VІІІ В клас 
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Червен цвят  

Те са храбри, славни във борбата -  

знаят да си защитят правата.  

Артистични са, добре говорят,  

властни са - не искат да се молят.  

На червено честичко пресичат,  

правилата никак не обичат.  

Искат ли, света ще преобърнат -   

20-ти век във 30-ти ще превърнат.  

 

Жълт цвят  

Те са уникално търпеливи,  

точни са, практични, пестеливи.  

Не дай Боже да ги затъмните,   

ще ви станат доста черни дните.  

Но някои са мили и добрички,   

пушат, пият, ходят по женички.  

Да си хапват хубаво обичат  

и компанийките ги привличат.  

Сърдечни благодарности на Фотоклуба – сайт –  

laboto.com.  

Художествено оформление – Мария Чернева, VІІІ Б клас. 

Ръководител студио „Млад литературен талант” – Невяна Павлова 

ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

Розов цвят  

Те са щедри, всичко ще ви дават, 

никога не ще ви изоставят,   

но жените всичко може да ви вземат 

и хомот дори да ви наденат.  

Тези са по дух аристократи,  

но не липсват дребни и зъбати.  

На големи жертви са готови,  

но все на някого животеца ще  

   тровят.  

 

Син цвят  

Тези винаги се колебаят  

кажат "да" - и почват да се каят. 

Тук се раждат много дипломати, 

но не липсват калпави, космати.  

Ако могат - триста гардероба  

те ще занесат дори и в гроба.  

Лъжат, мажат и целта постигат, 

но пък сивото не им достига.  

Анализ на характера според цвета на 

четката за зъби  

Вестникъ, 


