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ВЕСТНИКЪ 
Брой 3, III. 2013 година ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

Само за IV ЕГ- интервю с Деси 

Тенекеджиева - стр. 8 - 9. 

Мадам Хелена Ланжевен Жолио - специален  

гост на 19.03. - патронния празник на IV ЕГ 

“Фредерик Жолио-Кюри”.  

На страница 2-ра - специално пожелание за 

учениците на Гимназията от почетния гост. 

Стр. 3-5 - репортаж от Празника. 

Пиесата “Гооол!” и трупата на 

испанския театър - стр. 6 - 7  
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 Мадам Хелена Ланжевен Жолио, дъщеря на 

Ирен и Фредерик Кюри, бе специалният гост по 

повод 55-годишнината на IV ЕГ.  

 След празника в Спортна зала, където 

награди отбора, спечелил първо място във 

викторината предишния ден, тя изнесе лекция за 

фамилия Кюри в НАОП „Николай Коперник“.   

 Разказа за младежките години на баща си, 

който от 8-годишен правел химически опити в 

банята; за предопределящата съдбата му среща с 

Ирен; за вдъхновяващата им съвместна работа; за 

щастливото им семейство. Мадам Жолио сподели 

и концепцията си за науката – тя трябва да се 

използва за икономическо развитие, за да се 

осигури бъдещето на планетата, като тайната и 

успехът се крият в общуването между хората и 

нациите. 

- Какво е чувството да сте част от семейството на един от 

най-бележитите учени в света? 
- Отношенията в семейството ми бяха напълно обичайни и 

нормални. Мисля, че е добре да се помнят нещата, които са 
направили родителите ми, вярвам, че са били полезни, интересни 
и важни. Те се интересуваха от всичко, което се случваше в 

обществото около нас, не бяха затворени в лабораторията си. И 
мисля, че това също е забележително. 

 
- Какво бихте пожелали на учениците от IV ЕГ? 
- Ето отговора, който моята майка даваше. Може да го намирате 

за старомоден, но той гласи: пожелавам им да работят това, 
което ги вдъхновява, да имат съпруг, с когото да вечерят, и деца. 

“Този ден ще бъде за мен един голям спомен. 

Благодаря за Вашия топъл прием.”  
Мадам Хелена Ланжевен Жолио пише в Книгата 

на Гимназията. Ето и думите й: 

Интервюто подготвиха Джули и Юлия, IX “Б” 
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Празникът на IV ЕГ тази година се 

състоя в Спортна зала по случай 55-
годишнината на Гимназията. Чест бе 

гостуването на мадам Кюри, на Н. Пр. 
Филип Отие - посланик на Република 
Франция, а също и на представител от 

посолството на Испания, на областния 
управител Коста Базитов, както и на 

други официални лица. 

На празника присъстваха и бивши 

обичани преподаватели и директори, на 
които бяха връчени почетни грамоти от г-

жа Тотева (имената им са от ляво надясно 
– така, както са на снимката) - г-жа 
Кирякова (учителка и дългогодишен 

инспектор по ФЕ), г-н Андонов (учител и 
завеждащ катедра по ФЕ в ИПКУ), г-жа 

Трънкова (учителка по ФЕ и бивш 
директор),  г-жа Божинова (учителка по 
математика и директор на IV ЕГ), г-жа 

Христова (учителка по матетематика), г-
жа Гроздева (учителка по български език 

и литература, вече автор и на прекрасна 
стихосбирка – „На границата на мига”) и г
-жа Лазарова (на нея дължим френския 

текст на химна на Гимназията). Без тях 
Гимназията ни нямаше да има толкова 

богато минало и толкова успешно бъдеще. 

А това е подаръкът за Гимназията  - 

частица от най-старото злато в 

света от Варненския халколитен 

златен некропол - 4 400 – 4 100 г. 

пр. Хр. 

Снимка: laboto.com 

Снимка: laboto.com 
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Един невероятен празник! Много таланти 

се раздадоха на сцената. Станахме 
свидетели на една прекрасна програма, 

подготвена с безкрайна обич и труд.  

19-ти март бе денят, споменът за който 
ни дава сила да се борим с нелеката 

тежест на знанието.  

19-ти март ни кара да се гордеем, че 

учим в Гимназията.  

А след години 19-ти март ще е денят, в 
който с радост ще се срещаме и с 

умиление ще си припомняме за всички 
хубави моменти, за всички хубави хора, 

за най-лудите години – ученическите… 
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Ето го 18-ти март - вечерта 

на осмите класове. Това е денят, 
в който най-малките в училище 

доказват, че могат да направят 
нещо голямо - театър на френски 

и испански език. 

Традиционно е ежегодното представяне на класовете 

със сценки, подготвени от преподавателите им по езика—

една тежка, но благородна задача.  

 Започна се с пиесата на френски език - 

действието се развиваше на гарата, а 

персонажите бяха различни - като започнем от 

една възрастна дама, която се тревожи за всичко, 

имайки предвид, че нейната внучка се е 

погрижила за необходимото; минем през 

проблемите на една майка с дъщеря-тийнейджър; 

продължим с крадец на картина и истерични 

викове; стигнем до хора, оставащи „без глави” 

заради любов във влака; и завършим с клошари и 

чистачки, заминаващи във Венеция... Да-а,  

вечерта беше колоритна и вълнуваща.  

Дойде ред и на испанските класове с 

пиесата „Не искам да умра”. Доста 
трагично и същевременно интригуващо 

заглавие, нали? Костюмите на героите бяха 
интересни, както и гримът им. Беше нещо 
различно - гримът на актьорите беше ярък, 

но пък провокираше и те караше да искаш 

да разбереш защо изглеждат така... 

Красота, чувство за хумор, желание 

за работа и най-вече любовта към езика 
помогнаха да усетим „магията” онази 

вечер. 

Подготви: Екатерина, IX “Г “ Снимки: laboto.com 
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    Трудно е да се съчетава работата с удоволствието, но когато си заобиколен от  

млади, амбициозни, вдъхновяващи хора, това не е невъзможно. Искрата, която се 

запали преди години, днес е силен 

огън, който гори в сърцата на младите 

последователи на испанския театър. 

На 12.02. в Актова зала беше 

представена пиесата „ ГоооЛ !” с автор 

Луис Харакемада Буено, с която трупата 

на испанския театър спечели  първо 

място на ХІV Национален фестивал за 

ученически театър на испански език в 

София. Представлението събра 

публика не само от испанските 

паралелки на Гимназията, но и много 

други зрители. Това не е първият успех 

на трупата. Повече ни разказва 

ръководителят – г-жа Камелия 

Савова. 

- Откога се занимаване с испанския театър? 

- Вече 10 години, от 2003-та година. Първо 
наблюдавах репетициите и забелязах, че театърът 
на чужд език помага в изучаването му - така 

учениците го говорят по-лесно и свободно.  

- Срещнахте ли сериозна конкуренция на 
фестивала? 

- На театралния форум се представиха по две трупи 
от всяка държава от Централна и Източна Европа. 
Всички бяха добре подготвени, но ние успяхме да 
се мобилизираме и да се представим на ниво. 

Затова и спечелихме първото място, което ни дава 
възможност да представим България и нашето 
училище на Международния фестивал за 
ученически театър на испански език в Кошице, 
Словакия, който ще се проведе средата на април. 

- Труден ли беше пътят към победата? 

- Не беше лесно, подготовката на една пиеса 
отнема много време, репетициите са почти всеки 
ден след учебните занятия, включително и в 
почивните дни. Месец преди конкурса работата над 
постановката се задълбочава и репетициите стават 
още по-интензивни. 

- За да стигнете първото място сте получили 

отлична оценка от журито, а как ви прие 
публиката? 

- Мога да кажа, че в София вече имаме наша 
публика, която много ни харесва и с нетърпение 
очаква всяка наша изява. Някои от зрителите (дори 

да не знаят езика) се забавляват по време на 
представлението, защото актьорската игра ги 

завладява и им въздейства. 

- Как протича творческият процес? 

- Първо избираме пиесата, обсъждаме я, след това 
я адаптираме, четем я с участниците с правилната 
интонация и  произношение. За подбора на 

актьорите провеждаме и кастинг. След това започва 
репетиционният период. Важно е при поставянето 
да се работи на сцена.  

- Разкажете повече за актьорския състав? 

- Всички са амбицирани да успеят, някои от тях са в 
трупата от три години, а новопостъпилите се 
стремят да достигнат бързо нивото на  останалите. 

В началото на всяка учебна година с нетърпение 
очакват да започнем отново работа. 

 

Гримьорната в София. На снимката - г-жа 

Виктория Лабайла, г-жа Камелия Савова и 

трупата от “Клуб по испански театър” 
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- Разкажете за някоя интересна и 

запомнящата  се случка ? 

- Много са, но помня  най-стресововата ситуация, в 

която попаднахме при едно наше участие в София. 

В момента, в който влязохме в театъра, разбрахме, 

че трябва да излезем на сцената с час по-рано от 

определения. Обхвана ни паника, защото нито 

бяхме гримирани, нито облечени, а ни трябваше 

време да се подготвим, пък и сред зрителите 

имаше важни гости. В крайна сметка не само, че се 

справихме, но и спечелихме награда.  

- Коя е любимата Ви постановка от 

репертоара на трупата ? 

- Нарича се «Елса и Фред», по филм е и се 

разказва за двама възрастни - мъж и жена, съседи, 

които си разказват мечтите. С тази пиеса 

спечелихме трето място и награда за главна 

женска роля. Въпреки че не станахме първи, 

въздействахме много силно на публиката и 

докоснахме сърцата им. Особено с финала: «En la 

vida hay cosas que no tienen precio.» («В живота 

има неща, които нямат цена» ). 

 

- Какви награди сте печелили с испанския театър  и 
коя е най-ценната от тях ? 

- Наградите са много, сред които награда „ Варна” през 
2005 г., специалната награда на кмета на града. От десет 

фестивала, в които сме участвали имаме шест приза. 
Няколко са и индивидуалните ни награди - за мъжка и 
женска роля и за най-добра сценография.  

Деница Митева, спечелила приз за 
главна женска роля за пиесата 

„Елса и Фред” 

- Какво е за Вас театърът? 

- За мен театърът е творчество. Репетициите изискват 

време и жертви, но в същото време носят много 

забавления. Всяка година си казвам, че няма да се 

занимавам повече с училищния театър, но не мога да 

спра, защото е заразително, или както казвате вие - 

«зарибяващо». 

Маргарита Ялъмова, награда за най-

добра главна женска роля в 

„Глупавата дама”  

Подготвиха: Слава, Мира и Никол, IX „Б” 



 

 

                                                            

 

 

 - С какво свързвате Вашата (и вече наша) 

гимназия? На какво Ви научи тя от позицията 

на времето? 

- Като един завършил училище човек  ви казвам - 

няма по-хубаво нещо от ученическите години. 

Наистина. Защото това е време, в което от една 

страна учиш, от друга - се забавляваш. От трета – 

родителите ти се грижат изцяло за теб и нямаш 

никакви грижи и сериозни битови отговорности, 

както когато си студент. За мен ученическите 

години, особено във Френската гимназия, са 

осъзнато най-яркият спомен от детството. Още 

повече, че аз станах майка толкова рано, почти 

непосредствено след като завърших училище.  

- Разкажете ни повече за Гимназията. 

- Първо не исках да уча във Френската гимназия, 

защото моята майка по това време беше известен 

учител  там. Смятах, че не е хубаво да бъда в едно и 

също училище с нея. Исках в Английската, а и моят 

успех стигаше и за Английската, и за Френската 

гимназия. Но по наше време нямаше как да се 

кандидатства едновременно за двете, както е в 

момента. Моята майка ми извъртя много йезуитски 

номер и каза, че ако не кандидатствам във 

Френската гимназия, няма да ме заведе във 

Франция. А на мен тогава мечтата ми беше да отида 

в Париж. Но аз съм супер щастлива от това и се 

радвам и до ден днешен, че учих във Френската 

гимназия. 

Специално нашата гимназия я свързвам първо с 

така наречения Актов салон. Не знам вие как го 

наричате, но ние го наричахме „актовия салон”, в 

който се случваха интересни неща няколко пъти 

годишно. И винаги е  голяма веселба,  защото в 

гимназията има такъв дух и енергия. А когато се 

събират толкова ученици, както на 19.03. – това е 

нещо уникално, защото съществува силно чувство 

за принадлежност и привързаност. 

Второто нещо, с което я свързвам, е фотоклубът, 

много обичан тогава и от директорите, и от 

преподавателите, и от учениците. Реално това беше 

едно място, което създаде много хора и 

приятелства; там можехме да творим, да говорим, да 

се правим на по-свободомислещи, защото не бяха 

позволени да се говорят много неща по това време. 

И бяхме голяма работа! Освен това се научихме да 

снимаме, да проявяваме снимки, не както сега – 

всичко е дигитално. Имахме един по-различен 

поглед към живота, който беше много полезен. Това 

е едно много силно творческо гнездо. И се радвам 

за Краси Божинов, че успя да запази тази традиция.  
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Деси Тенекеджиева, известната българска актриса, певица и 

продуцент, завършва нашата гимназия през 1990 г. Едва 14-

годишна дебютира в киното с филма „Забранено за възрастни” на 

режисьора Пламен Масларов. С ролята на Мария Медичи в 

“Занаята на оръжията” на световноизвестния режисьор Ермано 

Олми стана единствената българска актриса, представила 

България на най-престижния кинофестивал в света в Кан с филм 

от официалната селекция. Въпреки че е изключително 

ангажирана, защото се занимава с хиляди неща – музика, 

концерти, албуми, театър, кино, Фондация за млади таланти и… 

още много други – тя отдели от времето си, за да поговори с нас, 

да разкаже повече за себе и да сподели спомени за Гимназията, 

за което сърдечно й благодарим. Връзката осъществихме с 

помощта на г-жа Катя Попова, за което сме ѝ признателни!  
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- Как и кога решихте да се 

занимавате с изкуство? 

Можете ли да ни разкажете 

случката, обвързана с това 

Ваше решение, променило 

живота Ви. 

- Това е дълго и много сложно, 

по-скоро това не е решение, а 

усещане. Бях на 14 години, 

точно бях разбрала, че съм 

приета в гимназията, бяхме 

ходили една група съученици да 

п р о в е р я в а м е  с п и с ъ ц и т е . 

Вървейки към ФК, ни спря кастинг директорът на филма 

„Забранено за възрастни” на Пламен Масларов. По този начин 

бяхме поканени на кастинг. Тогава ме избраха. Толкова ми 

беше интересно - и зад камерата също, не само пред 

камерата. Стоях и гледах какво се случва през малкото 

прозорче - виждаш как целият свят се променя. Изглежда 

камуфлажно, но когато гледаш през това визьорче на 

камерата – магия! И тази магия направи така, че да се влюбя 

в киното и от там насетне сякаш ми беше предопределено да 

се занимавам с изкуство.  

- В нашата гимназия има много хора, които се 

интересуват от актьорско майсторство.  Дайте им съвет, 

кажете какво е необходимо на успешния актьор. 

- Няма никакви железни правила… Освен най-важното – да си 

талантлив. След това трябва да си много мотивиран и да 

знаеш, че това е едно трудна и тежка професия. В смисъл, че 

подготовката за това - каква е професията, е много важна. 

Да не говорим, че в България тази професия не е добре 

платена. Ако си само актьор в театър, знаете, заплатите са 

много под средните за страната, което е обидно малко. 

Никога не съм била на щат в театър, на свободна практика 

съм, работя и като продуцент, занимавам се и с музика. За да 

станеш един добър театрален актьор, трябва да работиш там, 

непрекъснато да те разпределят да играеш роли, защото по 

този начин придобиваш опит. Много е важно да си добре 

подготвен, да не се гледат само външните неща, 

повърхностно. В момента има много български сериали, които 

дават възможност за популярност. Редица имена стават 

известни от някой сериал, но все пак това е за кратко време. 

А в театъра - ако не си добър артист… Важно е да има много 

голямо желание и железни нерви, за да се упражнява тази 

професия. Привилегия  е да можеш да влизаш в различни 

образи и да съхраниш себе си, защото е леко шизофренична 

актьорската работа. От една страна - трябва да си отдаден на 

образа, в който влизаш, а от друга - трябва да съхраниш себе 

си и личния си живот. В общи линии който си мисли, че е 

лесно, че е само цветя... Славата идва най-накрая, ако дойде 

изобщо.  

- Наскоро изнесохте прекрасни коледни концерти във 

Варна. Какво беше удовлетворението от тях. 

- Концертът във Варна го 

направихме много интересно, 

защото гост ми беше Евгени 

Станимиров (известен бас), 

който е мой съученик от 

Френската гимназия, а и почти от 

първи клас преди това. И така, 

една платонична, неосъществена 

любов се осъществи на сцената. 

Беше много хубаво и красиво. В 

общи линии – беше страхотно, 

защото на сцената бяхме 60-70 

човека и виждаш една страхотна 

енергия, която е насочена към 

това да забавляваш и да създадеш удоволствие преди всичко 

на себе си, на колегите, а от там и на хората, и това си личи. 

Имахме много красива сценография, усещането за 

празничност беше много специално.  

- Вие сте инициатор на Фондация за даровити деца. 

Разкажете ни нещо за дейността й. 

- Сега, реално на 22-ри април, за четвърти път ще връчим 

награда за изкуство с името на Стоян Камбарев, по време но 

официалната церемония-концерт. Това е едно доста сериозно 

събитие и съм много щастлива, че тази награда се утвърди 

като най-чаканата награда за млади творци, за изкуство в 

България. За мен това занимание е огромно удоволствие, 

въпреки че изисква много време и енергия, както и лични 

средства. Търсим млади, талантливи и нетрадиционни творци, 

които са минали своите първи стъпки, но не са медийно 

наложени, за да можем да им помогнем, да лобираме за тях. 

В общи линии това е една много хубава, благородна кауза.  

- Как мислите, лесно ли е общуването с децата в наши 

дни? 

- Всяко поколение си има типични качества, които го 

различават от предното. Както ви споменах, аз родих доста 

млада, сега синът ми завършва английската гимназия. 

Действително сте много различни от гледна точка на учене, 

на възприятие и на философия. Когато общувам с моя син, 

трябва да спра да мисля, че той разбира нещата по начина, 

по който аз ги разбирам. Трябва да възприема, че просто вие 

сте друга „матрица”. Например, за мен е било нормално да 

пиша по 100 пъти една и съща дума, за да я запомня, или че 

съм прочела огромната библиотека вкъщи...  

- Вие сте необикновена, продуктивна и креативна. Как 

изградихте този образ? 

- Това не е до изграждане и мисъл. До голяма степен силните 

личности сами са показвали това, което са. Тръгнеш ли да 

изграждаш и наемеш ли PR-и, за да ти изграждат някакъв 

образ… Това е свързано с контролиране на информацията, 

която се публикува за теб, с изграждане на публичен образ и 

имидж. Аз, занимавайки се с повече неща, не съм и имала 

подобен екип. Аз съм човекът, който решава. Трудно е някой 

да дойде да ми напише речта или на някое събитие да ми 

Подготвиха Мира, Слава и Никол, IX „Б”  



С т р а н и ц а  1 0  В Е С Т Н И К Ъ  

 На 23.04.2013 г. ще се проведе 

среща с писателката Теодора Димова 
(вляво на снимката), дъщеря на 

Димитър Димов, както и с 
преводачката от френски език 
Зорница Китинска (вдясно), 

завършила IV ЕГ. Срещата се 

организира от г-жа Катя Попова. 

 На 20.02.2013 г. се проведе 

литературно четене в галерията 
"Борис Георгиев", организирано от г-

жа Катя Попова (снимката вдясно). 

 Ян-Николай от XII Б чете 
новите си текстове пред ИД „Четенето 

като активна позиция”. 

В началото на февруари, благодарение на 

Краси Божинов, ни посети един много важен бивш 
възпитаник на гимназията – проф. Владимир 

Иванов. Той е художникът на логото ни, както и от 
години рисува логата за юбилеите. Срещата беше 
във Фотоклуба, където ни разказа спомените си от 

времето, когато училището и пансионът му са се 
помещавали на ул. „Стефан Караджа“ №37. Сподели 

и за трудностите да общуваш с чужденци по времето 
на комунизма. Това, което го е вдъхновило да стане 
художник, било  възхищението от френските 

учебници. Стана дума и за един от първите вестници 

- в-к „Лъч“, съставян от него и приятелите му.  

Дописката подготви: Мария, IX “Б” 



С т р а н и ц а  1 1  Брой 3, III. 2013 година 

През януари 2013 г. в „Галерия 10” се състоя първата 

самостоятелна изложба  на Цвета Петрова от 12-ти клас. На 

изложбата „Крила” бяха представени нейни  акварелни рисунки, 

картини с туш и маслени платна. Изложбата бе посетена от голям 

брой почитатели, а обстановката беше много приятна. 

Творбите на Цвета могат да се нарекат шедьоври. Излъчват 

приятна топлина, в която индивидуално и модерно вървят ръка 

за ръка и ни пренасят в различни светове и планети. Трудно е да 

си представиш, че в тази фина личност е скрит огромен талант и 

още по-голям потенциал. През цялото време Цвета бе усмихната 

и щастлива от положителните коментари на аудиторията. Тя 

сподели, че рисува, откакто се помни, и  прави това за 

удоволствие („човек не може да прави нещо насила”). Тя 

допълни още, че черпи вдъхновение от нещата, които вижда с 

очите си, от живота, от интернет, доразвива идеи и т.н. Според 

нея артистът влага цялата си душа в рисунката и затова 

тълкуването понякога е много 

Тази година Цвета завършва 

Гимназията и се насочва към 

анимацията. Нека всички 

стискаме палци и  да ѝ 

пожелаем много успех в 

бъдещата кариера. 

Подготви: Милен, IX “В”  

Като подарък за празника по случай 55-

годишнината на Гимназията учениците от ИД 

„Публична реч” с ръководител г-жа Виолета 

Ботева, съвместно с ИД „Мултимедия” с 

ръководител г-жа Елена Дичева,  изготвиха 

АЛМАНАХ, чието издаване предстои. 

В края на януари, 2013 г. участниците 

организираха представяне на положения от тях 

труд в Интерактивната зала. Алманахът започва с 

история на Гимназията и биография на патрона 

Фредерик Жолио-Кюри. След това са поместени 

авторски творби. Последната част - под заглавие 

„На 7 педи от земята” - е свързвана с Васил 

Левски. 
Подготви: Тея, IX “Г” 
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Забързани за следващия час, се 
разминаваме по коридорите – аз и 
ти. Случайни думи, чути в глъчката, 
доловени усмивки, небрежни 

впечатления, които се вълнуват и 
плискат като бушуващо море. Но 
все не остава време… Кой си ти? А 
кой съм аз?...  

Едно усмихнато момиче с топли очи, 
греещи от оптимизъм, спря за миг 
бягащото време, успя да намери 

мен, теб, нас… Християна от XI „Б” 
разкри късчета от неспокойните ни души със своите 

впечатляващи „55 разказа за хората сред нас” . Вече зная кой 
си ти!... Вече знаеш кой съм аз!...  

- Какви са 
интересите ти 
извън училище? 
- Главно 

интересите ми са 
свързани с хората. Направих 55 интервюта в рамките 
на нашето училище от хора, които в момента учат, като 
исках просто да разбера нещо повече за тях и да 
покажа, че страховете ни, надеждите ни, мечтите ни се 
преплитат взаимно и се допълват. Други интереси... бих 
посочила определено Азия. Харесвам атмосферата 

около тези хора, намирам ги за много енергични и имам 
надеждата някой ден да прехвърля тяхната нагласа за 
живота в нашата държава, защото считам, че ние имаме 
потенциал, но не го развиваме. И някак да станем по-
добри хора. 
- Как имаш сили за такъв интерес и впечатление 

към всичко, което те заобикаля, в тези времена, в 
които всеки мисли само за себе си? 
- Както всеки мисли само за себе си, така и човек 
намира сили в себе си. Аз не мисля, че имам много 
сили, тъй като постоянно се оплаквам :-). Но знам, че 

ако се спра, то само на няколко крачки напред ще е 
новото нещо, което ще ми даде сили и ще ме разгърне, 
така да се каже. 

- Разкажи ми малко за стенописа в училище. 
- Ами стенописът е от художник, който всъщност се 

оказа световно известен. Рисувал е в сферата на 
кубизма, което също е много странно, понеже рядко се 
намират кубисти в България. Завършил е нашата 
гимназия, а дъщеря му е завършила реставрация и 
всъщност би могла да се погрижи за стенописа, но сега 
не е във Варна. Сигурно сте забелязали едно голямо 
бяло петно върху него и знака на анархията, който е 

„изографисан” там... Вече получихме разрешението на 
дъщеря му и ще се опитаме да го реставрираме. Моите 
родители работят в сферата на изкуството и мисля, че 
ще намерим точните хора, които да се занимаят със 
стенописа, тъй като финанси за него няма как да се 

заделят в момента. Аз съм сега единадесети клас, бих 
искала до другата година да се случат нещата, за да 

мога да оставя след себе си нещо подобрено. 

- Кои са нещата, които другите намират за 
грозни, но ти откриваш в тях красота? 

- Хората, ако мога да ги квалифицирам като 
„нещо”. Честно казано, виждам в повечето 

неща нещо красиво и мило, дори в малките 
ежедневни проблеми. В това се крие 

богатството на Вселената като цяло и съм 
щастлива, че мога да я наблюдавам. 
- С какво е свързана първата ти 

асоциация, когато чуеш думата „страх”? 
- Страх... хм... непознатото. Смятам, че всички 

се страхуват от непознатото и от себе си. Това 
са наблюденията ми специално в 55-те 

интервюта. Хората не се страхуват толкова от 
външното и физическото, отколкото от това, 

което могат да намерят, когато останат сами... 
истинската си същност, те просто не могат да 

се преборят с нея. 
- Какво е мнението ти за различните хора 

в нашето училище, които демонстрират 
свой собствен стил на поведение, 
обличане и които понякога не са 

приемани добре? 
- Мисля, че са като едни малки слънчица, 

които трябва да продължават да демонстрират 

нещо свое, тъй като така те могат да изкарат 
наяве нещо от своя вътрешен свят, по-цветно, 
по-хубаво... Училището ни е доста сиво, като 

го гледам, не ми харесва... бих искала ние 
самите да сме различни и да почнем да 

оцветяваме, да мацаме с бои... просто трябва 

да възвърнем цветовете в живота си и кой друг 
може да го направи, освен ние самите? 

- Какво би пожелала на читателите ни? 

- Ами да четат повече и да видят колко магия 
има сред нас, просто да се заинтересуват.  

Подготви: Александра, IX “Г” 



С т р а н и ц а  1 3  
Брой 3, III. 2013 година 

Анкета:  

Моето училище 

Питахме сред “подгответата”  какво мислят за 

Гимназията. Ето някои от отговорите... 

Нашето училище е 

мега яко и има 

яки хора и всичко 

е 6.  

It is da 

bomb. 

Нашето училище ... 

е мно‘у ...  

Нашето училище е 

най-добрата 

гимназия с 

изучаване на 

френски език. И е 

много якооооОо! 

Ама се учи много! 

Моето училище е много 

модерно, развива се и 

предлага много 

възможности. Просто е 

най-якото даскало...  

 

От миналата година Гимназията е във връзка с AIESEC – 
международна младежка организация, която изпраща 
студенти по цял свят, поставяйки ги в нови, необичайни 
ситуации, за да могат да преценят дали се справят с 

проблеми в нетипична за тях среда. Студентите работят по 
осем “цели на хилядолетието” – за бедността и глада, за 
равенството между половете, за международното 

партньорство, за опазването на околната среди и др.   

Занятията с гостите се провеждат в часовете по 

английски език и са съпътствани с мултимедия и обмен 

на опит. Тази година първо гостува Влад от Казахстан. 

Сега в училище е Яков, който следва в гр. Пасау в 

Германия. Интересно е за учениците, а и е идеална 

възможност да свикват да разбират различни акценти, 

да се сприятелят с хора от други страни и да работят по 

важни за човечеството проблеми. От своя страна 

гостите опознават нашата култура – останали са 

впечатлени от мартениците и от народните танци. 
Влад с г-жа Юлиана Венкова.  

Снимка: laboto.com 

На снимката - Яков в час. 



С т р а н и ц а  1 4  В Е С Т Н И К Ъ  

Може би вече знаете историята за „висящото кафе“, разказана от италианския 

поет и сценарист Тонино Гуера? В рамките на по-малко от два дена тази седмица 

идеята превзе интернет пространството и бързо излезе от него в реалността! 

Механизмът на този неочакван и дребен подарък е изненадващо прост. От години 

в кафенетата в Италия съществува негласното споразумение, че всеки може да 

поръча „висящо кафе“, което да плати без да консумира. Това кафе ще чака своя 

клиент, който по различни обстоятелства не 

може сам да си го плати. С въпроса: „Някой 

поръчвал ли е „висящо кафе?“, той ще признае, че няма пари, за да 

плати своята напитка, и ще получи възможността да получи кафе, 

платено и подарено от непознат.  

Възможно ли е тази хубава и простичка схема да 

се приложи и в България?  

Много от нас подкрепят благородни каузи. 
Пращаме СМС да помогнем на хора, 
събираме средства за „българската 
Коледа”, даряваме дрехи и вещи на 
пострадали от бедствия, на домове за сираци. Какво още можем да направим? 
Можем да подарим една топла напитка или хляб на нуждаещ се. На конкретни 
места – заведения, закусвални, магазинчета за хранителни стоки – 

обозначени със съответните стикери – закупувате още нещо, освен това, за 
което сте там, и то остава „висящо” за непознат в нужда – кафе, чай, закуска, 
хляб… Този малък подарък към някого е всъщност много голям – вие дарявате 

надежда… 

Има ли Прометеевци в наши дни? 

 

 

Въпреки че човечеството е преминало през войни, 
природни бедствия, чуми, заблуди и е страдало 
много от собствените си действия, твърде малко хора 
опитват да отворят очите на събеседниците си, 
жертвайки се за тях. Може би всичко това се дължи 
на ерата, в която живеем - гледаме егоистично  на 
света и се грижим само за себе си. Рядко опитваме 

да променим това, но е абсолютно разбираемо - 
никой не смята, че си струва да жертва себе си, 
малко от нас стигат дори до въпроса дали има 
смисъл. 

Всъщност сега също можем да сравним йерархията в 
обществото с тази в "Прикованият Прометей" - 

всички имат мисъл за промяна, но по-горе с повече 
власт стои някой, който не го позволява, някой, 
който не желае това да се случи от страх, че властта 
и силата му могат да бъдат отнети.  

За жалост това ще продължава, тъй като този 
принцип започва още от детството - родители и 
учители хвалят тихите и послушни деца, а наказват 

будните и склонни към промяна. В наши дни е 
трудно да има Прометеевци - те биха били гледани с 

лошо око, не биха се вписвали в общата картина на 
подчинението. Всеки, който стои по-високо, ще се 
опитва да ги спре, за да я няма тази така търсена и 
желата промяна, за да може всички да продължат да 

коленичат и да повтарят в хор "Ние сме свободни и 
щастливи". 

Въпреки изминалите векове, изобретените машини и 
привидното напредване на човечеството, ние 
продължаваме да бъдем толкова примитивни, 
заблудени и подчинени. 

Дори да има Прометеевци в наши дни, те ще 

споделят съдбата на героя и ще бъдат потиснати и 
наказани от обществото. 

И това е така от зората на човечеството, от самото 
начало. Вече сме свикнали да бъдем толкова 
примирени и 
подчинени, че 

едва ли 
някога ще 
открием 
спасение. 

Но най-
пагубно е, че 
нямаме нищо 

против. 

Юлия, IX “Б” 



Там в рамките на една седмица те бяха 

гости на испанско семейство. Този жест на 

гостоприемство българските семейства, чиито 

деца участват в обмена, ще върнат през месец 

май, когато същите деца от Испания дойдат при 

своите вече другари от България. 
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ОБМЕН С ИСПАНИЯ 

През тази учебна година 2012-2013 

Департамента по испански език на IV ЕГ 

“ Фредерик Жолио-Кюри”  организира 

училищен обмен  със СОУ „Каняда Реал“, 

гр. Галапагар, област Мадрид, Испания. 

В проекта се включиха 22ма ученици от 

осми, девети и единадесети клас. Идеята 

за този училищен обмен дойде с 

информацията, която ни предостави 

образователният отдел към посолството 

на Испания в София. 

По време на подготовката учениците 

от двете страни се запознаха и  обмениха 

информация във Фейсбук. Бе създадена 

група с името galapagar.varna@gmail.com и 

блог http://

varnagalapagarstuden-

texchange.blogspot.com, където са 

публикувани информация и събития 

свързани с обмена.  

http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1&sa=X&hl=bg&biw=1249&bih=537&tbm=isch&tbnid=qYfMNcaR8MtS6M:&imgrefurl=http://skandalno.net/%D
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sa=X&hl=bg&biw=1249&bih=537&tbm=isch&tbnid=oaiZ4T5s0qbVgM:&imgrefurl=http://world.actualno.com/Kipyr-i-Ispanija-blizo-do-spasiteln
mailto:galapagar.varna@gmail.com
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В програмата в Испания бе включено 

посрещане от ръководството на училището, 

посещение на учебните занятия и разглеждане 

на базата на училището  СОУ “ Каняда 

Реал” ( IES Cañada Real)  в град Галапагар. 

Културната програма включваше екскурзии до 

градчето Ескориал, където се намира кралският 

дворец, построен от крал Филип II, 

едноименният манастир и кралската гробница. 

Друга дестинация бе градът Сеговия, намиращ се в полите на планината 

Гуадарама, известен с огромния древен аквадукт и замъка, издигащ се над 

старинния град. В столицата Мадрид групата  разгледа Кралският дворец, 

Парламента, Катедралата „Ла Алмудена“, Парке дел Ретиро, Пласа Майор и 

Пуерта дел Сол. Българските ученици бяха посрещнати също така от  кмета на 

Галапагар и неговия екип.  В единия от 

дните се проведе среща-коктейл, в който 

взеха участие българските и испанските 

ученици, родителите, учителите и 

ръководството на училището.  

По време на втория етап програмата в 

България включва посрещане и настаняване 

на испанските ученици и техните 

ръководители, при което те ще посетят IV ЕГ 

и ще се запознаят отблизо с живота на 

училището. Освен това по време на престоя им са предвидени екскурзии до гр. 

Балчик, Ботаническата градина и Двореца на румънската кралица Мария, нос 

Калиакра, Аладжа манастир, гр. Несебър и историческите забележителности на 

гр. Варна - Архелогическият музей, Катедралата.  

Така изготвен, училищният обмен цели засилване на европейските 

измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и 

мобилността, активизиране използването на информационните и 

комуникационни технологии и развитие на граждански активно общество. 

Подготвили: Ръководители на проекта 

 Елизабет Добрева и Ивелина Червенкова 
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Човекът с мечти 

(Самота или двулитрова Каменица) 

 

 Мечта… Ха! Всеки има мечта. Всички мечтаем, живеем в мечти, бягаме от еднообразното 

ежедневие… или от ежедневното еднообразие. Не зная. И аз имам мечта. Но отивам при нея 

само тогава, когато се нуждая да си припомня, че искам и имам за какво да живея. Тогава 

прибягвам и до думите… Но знаете ли какво, ще ви разкажа за една мечта. Не моята… неговата. 

Тя беше проста. Лесно изпълнима и безсмислена, бихте казали. Все пак никой не «мечтае» за 

двулитрова Каменица, нали? Просто отива в близкия супермаркет и си купува. Но той… той 

мечтаеше за нея. Защо ли? Защото това беше единствената му утеха. И не само за него тя 

значеше толкова. Защото той беше един от многото, от онези десетки самотни души с разрушени 

съдби, с неясно и несигурно бъдеще. Един от онези без дом и закрила, дори без желание и 

стремеж към живота… 

 Беше мършав, стар, мръсен и парцалив като всички с подобна съдба (а те наистина не 

бяха малко). Захъркал бе на пейката на старата спирка, под хладния пролетен дъжд, под 

пронизващия варненски вятър, под голямото сиво небе. Пиян, миризлив, изпокъсан, той беше 

просто бездомник, давещ отчаянието и болката си в литри алкохол. Едва ли забелязваше студа 

на късния мартенски следобед. Много други мисли се въртяха в побелялата му глава — Тодор 

Живков и Бойко Борисов заемаха голяма част от едва смотолевените му думи. Всичко 

изглеждаше толкова абсурдно — в самия център на Варна един човек в окаяно състояние 

лежеше на една спирка, чакащ незнаен автобус (който може би дори нямаше да дойде), за да се 

прибере… къде? В дома, който може би не съществува… А тъгата беше толкова ясно изписана в 

дълбоките му очи. Беше нужен само един миг, за да се пренесеш в неговия свят, само един 

поглед, за да прочетеш мъката, тежестта и нещастието му. Това може би беше един необикновен 

човек, просто обстоятелствата го бяха принудили да живее на улицата — в немотия, в лишения, 

без дом и храна. А двулитровата Каменица, потръпваща под ледените пориви, чакаща край 

подслона на бедния човечец, някак караше хората да хвърлят обвиняващи и подигравателни 

погледи: “Ето до къде води алкохолът…!». А всъщност самотата, нещастието и мъката бяха 

довели тази, иначе добра душа, до алкохола. Това тяло, покрито с мръсни парцали, това 

брадясало, неподдържано (но може би красиво и не чак толкова старо) лице, тези премръзнали 

пръсти, сплъстените коси, продраните обувки… и поклащащата се двулитрова Каменица — 

неговата мечта. 

 Какво? Вече по-неизпълнима ли ви се струва? Да, така е. Защото не просто двата литра 

хмел имат значение. Там се крие неговото щастие, благодарение на тях следващите няколко 

часа няма да бъдат толкова мъчителни. Не, той не мечтае за двулитрова Каменица, той иска 

нормален живот. Но примирявайки се с това, което има, той мечтае за по-близки до неговия свят 

неща… 

Василена Колева, ХІІ „Б”  

Рисунка: Мария, IX “Б” 

“Ти виждаш нещата и питаш защо. 

Аз мечтая за неща, които никога 

не са били, и питам - защо не?”  

Джордж Бърнард Шоу 
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Глас народен 
 
 

 
 

      „Глас народен – глас божи”. Пак ли тази 
поговорка? Разбира се, че тази поговорка. Обаче... 
в съвременна България, където трудно можем да 
квалифицираме събраните на едно място хора като 
народ, където духовните ни пастири минават 

покрай християнското тревопаство със скъпи коли, 
можем ли изобщо да се надяваме някой да се 
вслуша в гласа ни?  
     В европейска България – може би. Това пак е 

онази китна страна, ухаеща (в рекламите) на розов 
цвят и здравец, където щастливи и усмихнати 

българи пътуват към чисто и незастроено море по 
нови магистрали. Това е онази България, която 
съществува само в събиращите прах диплянки, 
натрупани върху бюрата в туристическите агенции. 
Онази България, която впечатлява с божествената 
си природа, вкусната си кухня и мистичните 
родопски песни. Това най-вероятно е и Българията, 

в която масата е народ, има мнение, мисли 
адекватно... и не виси по чалготеките, не мрънка, 
не стои безучастно в очакване на Неволята. 
     Пак в България, тукашна и сегашна, по-скоро е 
валидно другото: глас народен – глас в пустиня. В 

тази тъжовна и студена България хората не ходят 
на почивки. Нощем се опитват да заспят под 

звуците на къркорещите си стомаси. Не са доволни, 
но сякаш не се и оплакват. Търпят, натискат си 
парцалките, от време на време приказват, но само 
под носа си. С мъка затягат колана, отчаяно се 
опитват да се хванат за някоя спасителна сламка, 
да оцелеят и този път. Тъпчат се с най-евтините 

лекарства, за да продължи този безкраен фарс, 
този цирк, чийто единствен антракт са винаги 
честните избори. Последвани от нови четири 
години, изпълнени с лъжи, фалшиви обещания, 
рязане на лентички, усвояване на европейски 
пари... 

     Да или не? Това е въпросът. Това всъщност е 

търсеният отговор на първия референдум, проведен 
в демократична България. Питам се като току-що 
навършил пълнолетие кандидат-студент - дали да 
се възползвам от правото си на глас. Може би 
мнението ми по въпроса за ядрената енергетика не 
е особено компетентно (както и на хиляди други 
гласоподаватели), но не разбирам и тези, които са 

решили да батбойкотират референдума. Та, нали 
това е допитване до народа! Ако народът не 
отговори, кой друг ще го направи вместо него? С 
други думи – поне ще се опитам да оправдая 
похарчените милиони за провеждането на това 
допитване - никому ясно, никому нужно. 

     Чудя се и за кого да гласувам на предстоящите 

парламентарни избори? „Глас народен” е нова 
партия, чиито учредители обещават да изринат 
насъбралите се през последните двайсет и три 
години боклуци. Дано обаче не се повтори грозната 

случка от миналата пролет, когато всички дружно 
се юрнахме по гори и поля, за да изчистим 
България за един ден, и когато (съвсем скоро след 
това) не се поколебахме да разпилеем вече 
събраните боклуци из незелената си държава. А, 
замисляли ли сте се дали изобщо имате право на 
избор? Отново (под купола на цирка) става въпрос 

за толкова много изядени пари и похарчени 
кебапчета, за толкова много напразни обещания (и 
надежди), за купуване и продаване на гласове... 

Сякаш само за една вечер вечно недоволните 
българи забравят за театрото, разигравано през 
изминалите четири години, и отново гласуват – за 

същите онези политици, които са оплювали и които 
ще оплюват. И така - до края на света. 
     „Който пее, зло не мисли”. Или в нашия случай – 
който пее, не може да мисли. Иначе казано: глас 
народен – глас чалгарски. Тъжно, но факт! Чалгата 
е част от живота на огромен процент от българите. 
Тя изпълва нощните заведения и под неин съпровод 

минават всички абитуриентски балове в милата 
татковина. Младите не знаят имената на 
музикантите от „Бийтълс”, смятат, че Моцарт 
произвежда бонбони, а Бетовен е куче... За сметка 

на това знаят всички текстове на всички чалга 
песни (не, че текст от четири думи би 
представлявал трудност за някого) и по някаква 

абсолютна случайност съдбата и образът на 
лирическия герой от тези музикални произведения 
напълно съвпадат със съдбата и с образа на всяка 
средностатистическа тийнейджърка – с оскубани 
вежди, изправена и боядисана коса, облечена в 
тигрово и розово (едновременно), живееща с 

едничката цел – да прибави някой друг кубик към 
гръдната си обиколка. 
     Но все пак има лъч светлина в края на тунела. И 
той не е от идващия скърцащ трен на БДЖ-то. 
Защото наистина има българи, които не само 

мрънкат, а се опитват да защитят достойнството си, 
да отстояват гражданската си позиция. Те не са 

имагинерни, не са идеализирани, не са герои, нямат 
нужда от слава и от чужди пари. Можете да ги 
срещнете в магазина, на спирката, може да седнат 
до вас в автобуса... Те са малките деца, избягали от 
училище, за да протестират редом до родителите 
си, или разгневените форумци, на които им е дошло 
до гуша от лъжи, интриги, инсценировки и халосни 

патрони. Ето това вече е 
гласът на народа. Онзи глас 
на онези българи, за който 
си заслужава ние, 
тийнейджърите, да си 

извадим „тапите” от ушите. 

Велина Жечева, XII “Б”  
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Старият квартал и старите усмивки. 

Детските шеги и верните другари. 

Ръждясалите площадки и безгрижните игри... 

Едно време, толкова близо, но и толкова 

далеч. Животът ни накара да пораснем. Не искахме, 
но нямахме избор. 

Винаги ще пазя този красив спомен дълбоко в 
душата си, където чернотата на забързаното 
ежедневие няма да го разяде. 

Годините оставят своя белег върху детската 
душа и тя бавно изтлява, изпарява се.  

Едно по-добро време, с по-добри хора. 

Истински усмивки и чисти, детски, искрени очи, 
непознали болка и предателство. Същото място, 
същите хора, но толкова различни. Променени. 
Объркани. Натъжени. Мокри от сълзи очи, лице - 
скрито зад безбройни маски, човек - загубен в себе 

си... Опетнена и белязана детска душа, мътен поглед 
и фалшива усмивка. Погубени мечти, душа, окована 
във веригите на потъпкващото ни общество, човек 
загубил вяра в любовта, магията, в живота. Едно 
дете - молещо, плачещо, лутащо се - затворник в 
съзнанието на вече пораснал и променен човек.  

Един ден, обхванати от носталгия, с усмивка 

си спомняме за тези славни времена - игрите на 

улицата, разранените колена от поредното 
ожесточено състезание към парка, играчките, които 
са ни утешавали толкова често, пакостите, за които 

родителите са се ядосвали, а ние сме били все още с 
онова самодоволно изражение... Чудим се: "Къде 
отиде детството? Какво се случи с мен?" Отговорът: 
сами го убиваме. Вечно бързащи, закъсняващи, 
планиращи, повлечени от безумния водовъртеж, 
наречен живот, забравяме... Забравяме да вярваме, 
да обичаме, да не позволяваме истински чистото и 

детско в нас да остане само тъжен спомен. Молещи. 
Плачещи. Отчаяни. В един или друг момент искаме 
отново да се върнем на детската площадка и да 
броим звездите по небето, представяйки си ги като 

чудновати светове. Вратата на мечтите е здраво 
залостена и връщане назад няма. Като деца винаги 

сме живели във въображението си, пълно с рицари, 
замъци, магия, цветове, дъги и усмивки Сега живеем 
в едно сиво, мрачно, изсмукващо живота ни 
ежедневие, борейки се да преживеем и този ден.  

Не вярваме, просто се надяваме... 

Не мечтаем, просто планираме... 

Не живеем, просто съществуваме… 

Това ли ни чака? 
Ева, X “Ж” 

Анита Кацарска, IX „З” 

Дойде от север.  

Танцьор пристигна в един нацупен 

кисел ден. Облаците бяха надули 

меките си на пръв поглед бузи, 

наблюдаваха празните улици, 

мигащите светофари и сградите, чиито 

прозорци се затваряха един след  друг 

с течение на времето. Белите маси се 

подготвяха да спуснат малки капчици, 

отразявайки с огледален блясък в 

личицата им всичко наоколо - магия, 

която не се нуждаеше от думичките „Абра-кадабра!“.  

Кап..кап..кап. Облаците отпуснаха бузите си, но както се казва: Много сърдене за нищо! На земята се 

появиха едва видими тъмни точици, недостатъчни да запълнят дъното на чаша. Слънцето си проправи път 

през мрака за първи път този ден, за да бъде прожекторът, аплодиран от наизлизалите хора. 

И тогава изневиделица се появи той. Танцьорът се изви около дърветата, накара листата да потръпнат, 

закачливо ощипа нослетата на децата, разроши зелената коса на тревата, протегна дългите си ръце и 

помаха на слънцето, спираше се само под навесите и продължаваше пътя си. Тихо си подсвиркваше и 

припяваше, докато демонстрираше едновременно хармонични и щури движения. Безспорно имаше талант.  

Дойде от север. Изяви се и замина - танцьорът вятър.  

Детето в теб 

Хей, човече, спри! 

За къде си се разбързал? 

Не се ядосвай на света, 

недей да бъдеш мрачен, 

не ме губи, 

не ме забравяй, 

мен - детето в теб. 

Анита Кацарска, IX „З” 

Рисунка: Александра, IX “Г”  
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Любов, на тебе посвещавам тази нощ! 

На теб и на една мечта... 

Мечта, изгубена в нощта. 

Боли, нали? 

И мене ме боли… 

От всичките надежди, тревоги и молби… 

Боли… 

От звука на разбито сърце -  

звук като плач на малко дете. 

Ти бе толкова кротка, нежна и добра... 

А той, нещастникът, с теб се подигра. 

Но не, полей ти раните с вино! 

Забрави  всяка сълза 

и утре още по-красива , 

с усмивка посрещни деня! 

Виктория, ХІ "В"  

СЛЕДА 

Имаше някога, неотдавна, едно момченце. Най-

обикновено осемгодишно момченце, което на 

въпроса „Какъв искаш да станеш като пораснеш?“ 

отговаряше с някоя от прочутите сред децата 

професии: космонавт, пожарникар или нинджа, но 

всъщност не знаеше какво иска. Казваше това 

просто, за да не е без хич. Истината е, че на онази 

възраст мислите на децата са заети с въпроси като с 

кого и на какво да си играят или кога ще дойде 

лятото, за да си вземат „Ескимо“. Така че, в главата 

на нашия герой положението не беше по-различно.  

В края на учебната година една от учителките се 

обърна към учениците, уверявайки ги, че някой ден 

всеки от тях ще извърши различни дела и ще остави 

своите следи по света. Тогава те не можаха да 

разберат точното значение на думите ѝ, но бяха във 

възторг, докато си представяха как ще бъдат 

запомнени. 

Момченцето, за което ви говорих в началото, 

веднага се зае сериозно със задачата да осъществи 

тази мисия. Първата възможност да го направи му 

дойде в началото на ваканцията, когато беше с 

майка си на плажа. Тъкмо излизаше от морето, 

когато видя стъпките си в пясъка. Започна да бяга и 

когато стигна до края на плажа, се обърна. 

Стъпките бяха изчезнали. Пробва още няколко пъти, 

ала всеки път морето ги заличаваше, сякаш се 

опитваше да забрави, че момчето е минавало оттам. 

Разбира се, детето знаеше, че водата отмива 

изображенията по пясъка, но след неуспешните 

опити да изпълни задачата си се натъжи. Върна се 

при майка си на хавлията с посърнало лице. 

Жената, която през цялото време наблюдаваше сина 

си, го попита какво става. Той ѝ предаде думите на 

учителката си и разказа за проваления план. Щом 

приключи, вдигна очи към нея. Тя го хвана за ръка 

и го заведе на мокрия пясък, където поседя 

известно време и после се отдръпна, за да му 

покаже, че и нейните стъпки не оцеляват под 

въздействието на вълните. Наведе се до сина си и го 

успокои, че има достатъчно време да остави следите 

си. Сигурна била, че това ще стане.   

Обаче той се примири само за няколко години. 

Стана юноша и започна да измисля нови начини да 

изпъкне. Изписваше името си в незасъхналия 

цимент, рисуваше по стените на подлезите със 

спрей и с маркери по гърбовете на седалките в 

автобусите. Така слагаше своите отпечатъци.  

И този период отмина. Когато завърши училище, 

влезе в университет и завърши специалност 

архитектура. Проектира много запомнящи се сгради 

не само в града, но и в цялата страна.  

Аз съм това момче, този пораснал юноша и 

архитект. Сега имам съпруга и деца, които 

обожавам. Разказвам това, защото преди време 

срещнах случайно на улицата учителката, за която 

споменах. Вече беше възрастна и в първия момент 

не ме позна, но после се сети (или поне се 

престори, за да ме зарадва). Попитах я дали помни 

какво ни беше казала за следите ни и тя само се 

усмихна. Обясних ѝ с какво се занимавам, а тя дори 

рече, че била чувала за моите проекти. Също и че 

хората смятат тези сгради за мой подпис, мои дири. 

Ала за мен не е така. Сега разбирам думите ѝ. 

Гледам децата си и искам най-много точно те да ме 

запомнят и да знаят, че ги обичам. Те са следите ми, 

те са тези, които остават след смъртта ми, както и 

моите внуци, и 

правнуци, и 

праправнуци...  

Анита Кацарска, IX „З” 

Рисунка: Ирена, 

VIII “Е” 
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*** 

Имаше в едно малко градче една млада двойка. 

Много се обичаха. Вечно вървяха заедно, вечно 

усмихнати. Любуваха се един на друг, час без 

другия им се струваше като година. Ако ги 

разделяха дори за толкова кратък период от 

време, когато се срещнеха отново, не можеха 

да спрат да се прегръщат и да си повтарят 

колко се обичат и колко са си липсвали един на 

друг.  

Дойде време да сключат брак.  

На сватбата родителите им дариха своите 

сватбени и семейни коли, пазени, поддържани, 

украсени! Светеха фаровете като слънца, израз 

на тяхната любов и щастие. В деня на сватбата 

тя му каза: "Ще те обичам докато съм жива, 

докато съм жива, обещавам ти!" и заплака от 

щастие.  

Минаха се десет години. Още преди осем бяха 

се родили двете им деца. Ходеха на училище, 

бяха отличници... Мама и татко много се 

гордееха с тях.  

Минаха се двадесет години. Децата вече бяха 

пълнолетни и всеки беше поел по своя път. А 

тя, майката на децата му, всеки ден го чакаше, 

с един замечтан поглед, насочен към 

вратника. Чакаше колата да влезе и щом това 

се случеше, сърцето и подскачаше и тя се 

втурваше да прегърне съпруга си.  

Минаха се четиридесет години, вече 

динамичните семейни пътувания понамаляха. 

Двамата постепенно бяха започнали да 

остаряват.  

Скоро годишнината беше петдесета. Половин 

век заедно! Каква любов имаха те! Все още 

живееха в онова малко градче. Бяха 

възрастни. Възрастни, но жизнени. Както 

тялом, така и духом. Връзката между тях беше 

непоклатима, любовта им - истинска и вечна. 

Беше невъзможно да видиш само единия. 

Абсолютно винаги и другият беше наоколо. От 

къщата им се виждаше красива гледка. Малко 

преди слънцето да се скрие обичаха да 

отварят гаража, вече не шофираха ежедневно. 

Секунди след това двете лъскави коли 

заставаха пред къщата, все още със светещи 

дълги светлини, израз на тяхното щастие, а 

собствениците им сядаха на пейката до тях и 

се любуваха на гледката. През уикендите 

обичаха да шофират заедно, дори да пътуват 

отделно и да се обзалагат кой ще стигне първи 

и чия кола е по-поддържана. 

Но една вечер в квартала се разнесе мълва, че 

всички цял ден са виждали само нея. Вечерта 

от гаража излезе само нейната кола. Фаровете 

ѝ не светеха, както обикновено, нито жената се 

любуваше на гледката, гордо изправена и 

усмихната. Възрастната жена стоеше сама и 

бършеше сълзите си с трепереща ръка. В 

другата държеше снимка, на която бяха двамата 

със съпруга си. Той се беше усмихнал и 

изправил гордо до колата си, прегърнал жена 

си. Старицата погледна към красивия залез и 

към звездите, ала вече не виждаше красотата 

във всичко това. Вече за нея това беше само 

спомен със съпруга ѝ. Всичко в този живот ѝ 

напомняше за него. Дишаше, сърцето биеше, 

ала душата жива не беше. На следващия ден 

пристигнаха децата, двете коли, внуците и 

вярната до гроб съпруга изпращаха любимия 

баща, дядо и съпруг по последния му път. Всяка 

вечер няколко седмици подред всички виждаха 

жената в същия онзи вид на пейката. Но един 

ден никой не видя нито жената, нито колата ѝ 

вечерта. Децата и внуците пак бяха в градчето. 

Двете коли, децата, внуците и може би духът на 

съпруга изпращаха вярната до гроб съпруга по 

последния ѝ път... 
Мария, IX “Г”  

Рисунка: Ирена, VIII “Е” 
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 La protection des enfants vous semble-t-

elle une mission essentielle des parents ? Ne pré-

sente-t-elle pas aussi certains inconvénients ? 

 Le fait de mettre au monde un enfant a 

toujours impliqué des resposabilités et le devoir de le 

protéger, surtout  à notre époque où chacun pense et 

vit pour soi. 

 De nos jours en effet, l’enfance est en péril . La 

violence, la drogue et les mauvais exemples dans la 

classe envahaïssent de plus en plus les établissements 

scolaires. Il y a tant de dangers que les enfants doivent 

éviter. C’est pourquoi certains parents, de peur qu’il 

n’arrive quelque malheur à leurs enfants, les habituent 

dès le bas âge à réfléchir sur leurs actes, à se conduire 

bien en société, à savoir ce qui est  bon et mauvais. 

 Cependant, il y a un autre type de parents pour 

lesquels la protection de leurs enfants se transforme en 

une obsession. Ces parents surprotecteurs ont  

toujours envie de bien faire, d’éviter à leur enfant tout 

ce qui peut  lui être nuisible. Ils aiment le protéger de 

tout, des mal-

adies et des 

accidents aux  

« mauvaises 

fréquenta-

tions », en lui interdisant les sorties avec ses camara-

des. 

 Mais à force de toujours imaginer le pire, ce 

type de parents laissent peu de liberté à leur enfant : 

ils l’empêchent de prendre seul des décisions et font 

tout à sa place. Quant à son travail en classe, ils sont 

toujours trop exigeants. Ces parents obsédés veulent 

contrôler la vie de l’enfant. Ils l’amènent ainsi à se 

méfier du monde qui l’entoure et à ne pas se hasarder 

d’être indipéndant. En résultat, l’enfant devient hési-

tant et craintif. Il manque de confiance en ses propres 

forces et capacités. Il s’imagine que le monde est trop 

dangereux pour lui. Or, il faut savoir que l’enfant ne 

naît pas timide ou complexé : il le devient. Le trop de 

protection peut donc nuire à son développement  har-

monieux. 

 A  mon avis, les meilleurs éducateurs  sont à 

l’écoute de leur enfant, ils le protègent en lui expli-

quant toujours la raison de leurs conseils et interdits, 

ils lui permettent, enfin, d’être autonome. 

 Pour conclure, élever un enfant, ce n’est pas le 

rendre incapable d’affronter la réalité en lui supprimant 

toute liberté et en étouffant son esprit  d’initiative. 

N’oblions cependant pas que trop de liberté peut 

être aussi néfaste que trop de protection. 

Снежина Димитрова, X „Г” 

Voyager est un art. Qu’en 
pensez-vous? 

 

Le voyage est souvent un 

moyen d’échapper à l’ennui, une 
façon de s’arracher à la vie quo-
tidienne, mais il est surtout plein 

de beauté et de sentiments 
agréables. Tout comme l’art, le 
voyage apporte de la jouissance 
aux sens esthétiques et à l’e-

sprit. 

Vous rappelez-vous vos prem-
iers voyages, cette gaieté, cette 
exaltation que vous avez ressen-
ties? C’est parce que l’homme 
aime tout ce qui est nouveau, il 

est toujours attiré par le diffé-
rent. Voyager est donc aussi une 
façon d’apprendre. 

     Pour moi cela veut dire ap-

prendre à voir la beauté dans les pe-
tites choses et en tirer une grande 
joie. Il en est de même pour la pein-
ture et la littérature: on apprend à 

voir en profondeur ce qui est invisible 
pour les yeux.  

     On peut donc affirmer à juste titre 

que le voyage est un art. Le point sur 
lequel les deux diffèrent, c’est l’ar-
tiste. Ici, l’artiste c’est toi. Toi et toi 
seul peux tirer de la joie de ton 

œuvre. Personne d’autre ne pourrait 
jamais pénétrer dans 

     ton esprit et admirer tes peintures 
ou se délecter de tes poèmes inspirés 
du voyage. C’est un plaisir intime que 
tu gardes en toi. C’est un art qui t’in-

vite à changer, pour  toujours.  

Десислава Тодорова, X „Д” 

Рисунка: Милен, IX “В” 



С т р а н и ц а  2 3  Брой 3, III. 2013 година 

Voyage réel ou voyage virtuel? 

Lequel préférez-vous? 

Le voyage a été depuis toujours une source de divertissement, de repos et, aussi, un bon moyen d’élargir 

l’horizon. On peut distinguer deux grands types de voyages : voyage réel et voyage virtuel. Lequel des deux nous 

préférons est une question de caractère. 

Le voyage réel et le voyage virtuel diffèrent sous tous les aspects. Ainsi, quand on voyage réellement, on 

ressent des sensations très fortes, on noue des amitiés, des relations, on se rafraîchit les idées, on se familiarise 

avec les cultures des autres nations. En un mot, on vit des aventures réelles. 

Le voyage virtuel, à la différence du voyage réel, est moins cher. Il est également plus sécurisant car devant 

l’ordinateur, la télé, on un livre ouvert, on est hors de danger. Ce type de voyage offre aux gens plus de possibilités 

en vue de leur réalisation future. Il est incroyable qu’on puisse voyager même dans son rêve. 

Moi, je préfère le voyage réel car les sensations réelles me procurent un plus grand plaisir. J’aime vivre dans 

la réalité et non pas dans un monde virtuel, fondé sur mon imagination, et plein de fictions. 

Михаела Донска, X „В” 

Vous considérez-vous heureux de vivre 
à notre époque ou en préférez-vous une 

autre ? 

 

Je suis une personne qui n’est jamais 
de bonne humeur. Tout peut me mettre en 
colère, y compris notre époque. Malheu-

reusement, les voyages à travers le temps 
sont toujours impossibles et je ne pourrais 
donc pas me téléporter dans le passé. Bien 
que je préfère vivre maintenant et ici, j’ai 

envie de savoir comment ont vécu les gens 
de notre passé. 

 Au Moyen Age par exemple, les chev-
aliers avaient leur code d’honneur et étaient 
obligés de suivre des règles de comporte-
ment strictes. Ils devaient aussi participer à 

des tournois et se consacrer à une dame. En 
même temps on avait ses propres lois, et si 
l’on présentait une << excuse >> plausible 
on pouvait tuer un paysan, un guerrier ou 

des chevaliers, sans être ensuite poursuivi et 

puni. 

 Aujourd’hui par contre, on n’a le droit 
que de tuer les mouches, mais si l’on le fait, 
on aura alors affaire aux écolos et aux mili-

tants des droits des animaux. De plus, on n’a 
pas le temps de tuer quoi que ce soit parce 
qu’on est trop préoccupé par son travail ou 
par les problèmes du quotidien.  

Avant, les gens n’avaient aucune liberté : ils 
étaient obligés de travailler et combattre au 
profit de leur maitre, sans que celui-ci leur 

demande leur avis.  

 Aujourd’hui en revanche, on est son 
propre maitre. On est libre de se déplacer où 
l’on veut et de choisir son métier. De plus, on 
est remboursé pour son travail, et la vie hu-
maine est déclarée inviolable. 

 Je considère donc que notre époque 
est meilleure que les époques précédentes. 
Je suis pourtant curieux de savoir comment 

ont vécu les gens avant nous. 

Бойко Матев 

Рисунка: 

Милен, IX “В” 
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 На 18 март 2013 г. се проведе вътрешният кръг на традиционния маратон по 

писане „Десет думи”. Пет отбора са допуснати до втори кръг. Поздравления 

за участниците! Пожелаваме им да продължават в същия дух и занапред!  

Le voyage déplace 

l’esprit autant que le corps 

Le voyage de l’esprit 

-Voilà, mon petit, a dit le vieil homme, pendant que le 

train passait à côté d’un village magnifique. Тu connais 

ce paysage? 

-Non, raconte-moi l’histoire qu’il cache! Il nous reste 

beaucoup de temps avant d’arriver. 

-D’accord. C’est là où j’ai rencontré ta grand-mère : 

              Je faisais partie d’une équipe militaire dont le 

devoir était de protéger ce petit village. Chaque soir je 

passais par le même trajet, proche de l’atelier d’un 

peintre. Une fois, je me suis arrêté à contempler l‘art 

divin.  Fasciné par le savoir-faire du peintre qui jouait 

avec les couleurs, je m’étais perdu dans mes pensées. 

Tout à coup, le bruit de talons approchant m’a extor-

qué de mon ravissement. J’ai vu pour la première fois 

cette femme-son visage avait du cachet. A partir 

de ce moment, chaque soir je venais à la même 

heure, devant le même atelier, espérant la voir… 

elle venait aussi. Le coup de foudre nous a frap-

pés simultanément. Notre amour était pur et innocent, 

mais unique. On se promenait à côté du lac, je lui of-

frais des bouquets, on riait ensemble, on observait les 

étoiles. Nous étions au paradis… Même maintenant, je 

me sens au paradis, chaque instant avec elle… 

             Alors, le vieil homme a baissé le ton, perdu 

dans ses souvenirs. Le petit-fils, assis vis-à-vis de son 

grand-père, lui a demandé si c’était la fin de l’histoire. 

-Oui, mon petit, c’est l’amour de ma vie. Ce village m’a 

rappelé le bon vieux temps. Notre petite promenade en 

train a déplacé non seulement mon corps, mais aussi 

mon esprit… 

I 

Koléva, Vassiléna 12ème B 

Yanchéva, Damyana 12ème B 

Prodanova, Yanitsa 12ème B 

Le voyage déplace l’esprit autant que le 

corps 

Les voyages ont toujours passionné les 

hommes leur donnant la possibilité de connaître le 

monde. Mais pour pouvoir profiter des meilleurs 

moments qui nous permettent de poursuivre nos 

aspirations et d’atteindre notre harmonie physique 

nous devons avoir des savoir-faire. Or, chaque 

voyageur a sa propre raison de voyager. Certains le 

font pour échapper au quotidien, d’autres pour des 

affaires, d’autres encore simplement pour le goût 

de l’aventure. Voilà pourquoi chacun doit se poser 

la question de savoir si l’on voyage seulement pour 

se déplacer ou pour acquérir plus d’expérience et 

changer d’idées.  

Nous vivons à une époque où les hommes doi-

vent travailler partout dans le monde pour gagner de 

l’argent et protéger leurs familles, le seul but de leurs 

voyages est donc de se déplacer d’un lieu à un autre. 

Tel est le cas de milliers de gens qui, quotidienne-

ment, effectuent des voyages d’affaires pour accomplir 

leurs tâches professionnelles et  sont réservés 

vis-à-vis de l’enrichissement spirituel.  

On peut cependant voir souvent dans les pe-

tites rues des villes anciennes, des équipes de gens 

qui, ayant eu le coup de foudre pour les arts, se pro-

mènent lentement et contemplant les monuments, les 

gosses qui ramassent des bouquets de fleurs et les 

petits ateliers qui nous font imaginer comment les 

autres vivaient, quels étaient leurs coutumes et leurs 

traditions. Ces émotions, qui n’ont aucune importance 

pour les uns, sont si remarquables pour les autres !  

On peut donc conclure que, sans doute, 

chaque voyageur est unique, mais qu’il doit avoir un 

peu de talent pour tirer l’essentiel de cette aventure, 

qu’on appelle <<voyage>> et qui est synonyme de 

déplacement physique, mais aussi - et surtout - d’enri-

chissement spirituel. 

Adélina Islambouli-10v 

Bella Vachkova-10v 

Damyana Ilieva-10v 

II 
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Le voyage déplace l’esprit autant que le corps 

 De nos jours, les voyages font partie intégrante 

de la vie. Ils nous permettent de nous éloigner du 

stress quotidien et de recharger les batteries. Ils nous donnent 

la posibilité de déplacer non seulement le corps, mais l’esprit 

aussi. C’est un savoir-faire que peu de gens possèdent. 

 Il est probable que ces mots vous semblent comme 

l’introduction d ’un essai typique. Rassurez-vous : nous n’ avons 

pas pour but de vous ennuyer avec des arguments qu’on peut 

trouver partout. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous ra-

conter une histoire d’amour inspirée par un article du  

<<Figaro>>.  

 Un jeune homme qui passait toute la journée dans son 

atelier pour procurer un petit plaisir aux autres , a pris un jour 

la décision de partir à l’étranger afin de se reposer. Il voulait 

tout simplement assurer à son corps une détente méritée. A sa 

grande suprise, le voyage lui a offert beaucoup plus  - un beau 

bouquet d’émotions. 

 A Paris, la ville de l’amour, il s’est retrouvé 

vis-à-vis d’une jeune fille qui a transformé son esprit 

à tel point que chaque fois qu’il la voyait, elle faisait 

battre son cœur. 

 Ils ont fait connaissance sur la Tour Eiffel, dans un 

temps de Toussaint. Les yeux de la jeune fille étaient vraiment 

uniques : au moment où leurs regards se sont croisés, les 

nuages se sont effilochés. C’était le coup de foudre. Aussitôt le 

jeune homme a compris qu’il voulait la protéger et garder à 

jamais auprès de lui. 

 Ce voyage, entrepris pour la simple détente, a apposé 

un cachet inoubliable dans leurs âmes. Désormais, ils étaient 

une équipe affrontant toutes les difficultés dans la vie. 

 Cette histoire vous paraît peut-être un peu naïve, mais 

elle prouve que la mentalité, la culture, les habitudes, l’atmos-

phère enfin d’un pays étranger, contribuent à l’enrichissement 

de l’esprit et au déplacent dans une autre dimension – celle où il 

est en harmonie avec le corps.  

Izabela Kondova, Kristina Zhekova, 

Preslava Eneva, Classe: 10g 

Ailleurs n’est jamais 
loin quand on aime  

Voilà une histoire qui 

porte sur le voyage, 

l’amour brûlant et la déception  à 

la fin. 

Alain, un pauvre peintre parisien, 

est venu à Marseille. En été il y 

allait pour dessiner des  pay-

sages magnifiques et vendre ses 

peintures aux touristes. Il louait 

un atelier et il travaillait infatiga-

blement pour gagner sa vie. Il 

avait du talent et des savoir-faire 

artistiques qu’il utilisait pour faire 

plaisir aux gens.  

Marseille était fréquemment visi-

tée par une troupe de comédiens 

et Alain regardait souvent leurs 

spectacles. Il observait une ac-

trice, nommée Rose, l’unique 

femme qui lui plaisait. Il a senti 

le coup de foudre la première 

fois qu’il l’a vue. Beaucoup 

d’hommes la courtisaient  mais 

elle se protégeait d’eux et  avait 

l’air inaccessible. Alain voulait 

attirer son attention et il a décidé 

de lui faire une surprise. Il 

n’avait pas beaucoup 

d’argent et il a vendu 

toutes ses peintures, 

puis  il a acheté tant de 

bouquets de roses qu’ils ont cou-

vert toute la place devant l’hôtel 

où était installée sa bien-aimée 

Rose. Quand elle s’est réveillée 

le matin, elle s’est trouvée vis-à-

vis avec les fleurs. Elle voulait 

savoir qui était  le richard qui 

aurait fait cela  pour charmer 

une fille. Elle est restée stupé-

faite en comprenant que son 

adorateur était un pauvre peintre 

qui avait  dépensé tout son ar-

gent pour la surprendre. Pour-

tant  quelques jours plus tard 

elle devait partir avec son équipe 

de comédiens. Mais le souvenir 

de la place des roses a posé son 

cachet dans les cœurs des deux 

amoureux. Alain est revenu à 

Paris mais son esprit est resté à 

Marseille et il attendait avec im-

patience la rencontre suivante 

avec Rose. 

Sylvia Atanassova 10ème b  

Victoria Kolarova 10ème b 

Le voyage déplace l'esprit autant 

que le corps 

Depuis que l'homme est homme, il a 

toujours aimé se déplacer et découvrir de nouveaux 

mondes, des pays lointains, des cultures bizarres, diffé-

rentes de la sienne. De nos jours, le voyage est intégré à 

notre vie quotidienne, donc il est censé être accessible à 

tout le monde. Il s'avère être un atelier unique dans 

lequel on forme son caractère, tout en s'élevant spiritu-

ellement. 

Pour certains, le voyage agit comme un cachet qui 

protège l'esprit de la vie monotone. D`autres y recourent 

pour échapper à la réalité. Or, le corps et l'esprit sont 

indestructiblement liés: le corps est l`enveloppe de 

l`âme. Par l'intermédiaire du voyage on réalise donc 

l`émancipation de l'esprit.  

Le voyage représente un bouquet de différents souvenirs 

que l'on retient pour toujours. Aussi voyage-t-on avec 

plusieurs compagnons de route avec lesquels on partage 

ces moments inoubliables. On surmonte tous les obstacles 

avec eux: ainsi se forme l'esprit d'équipe. 

Quant au voyageur, il a l`esprit libre. Il est ouvert pour 

les savoir-faire et les sensations fortes. Ainsi, en voyag-

eant, on pourra avoir le coup de foudre pour un pays, 

quand découvre sa culture et ses traditions. Le vrai voya-

geur a aussi le sens des responsabilités, il ne doit pas 

trahir son pays natal. Voilà pourquoi, Mircea Eliade a dit 

<< Être libre signifie, avant tout, être responsable vis-à-

vis de soi-même >>. 

Kristina Peykova, Pamela Shber, 

Klimentina Arsova, X « V »      

II 

III 

IV 
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 Елка Хубенова от XI „Е” и Биана Гунева от XI „И” се класират на първо място на 

регионалното ниво по творческо писане на английски език. Оценяват се от 

представители на Корпуса на мира и съвсем скоро очакваме резултатите от 

националното ниво в София. Пожелаваме им успех! 

What is the worst feeling you've ever experienced? 
 
There was a time when I used to live on my own. All alone. 
The days were long, the nights were sleepless and I turned 
into an insomniac. Weird. Crazy. Unusual. Me. Everything 
seemed to be normal until THAT night… 
I fell asleep but in the middle of the night something scared 
me and I woke up. Darkness everywhere. Infinite silence. I 
hated that silence because I was afraid that if I hear an un-
expected sound, I was going to freak out. Something like 
that happened. I heard an undefined sound. It was coming 
from the living room but there was nobody over there (of 
course…). I decided to check out but when I entered the 
room… what was happening? It was a different place, not 
my room, not even my house. I couldn't find the way back, 
because the door had simply disappeared behind my back. 
Where was I? What was going on? I was so scared… it was 
looking like a creepy house of ghosts, or witches, or some-
thing else… something supernatural. "I'm dreaming, this is 
just a bad dream, it's not really happening. It's impossible…" 
- I repeated to myself but actually everything was so real, to 
pain. There were no lights or human beings. I think I was 
alone… again. But the creepy sounds were so close to me, 

like they were trying to catch me. I tried to run without an 
idea where, or from what. I was running when something, 
like kind of a power, pushed me in the back and I fell in 
some hole. Really deep. I was falling for a couple of minutes 
and those minutes were the worst ones in my life, with no 
doubt. I didn’t know if I was going to survive. I was thinking 
about feelings. Fear. Pain. Passion. Love. Pain. Pain… then I 
realized I'm fallen, I was hurt but alive. How? What exactly 
was happening? I had no idea. I was in a place, looking like 
a forest but the trees were moving. They were like an illu-
sion. Why? What…  
So many questions running in my head. I was running too, 
without even realizing it. Running again without any idea 
why. I just wanted this to end. I was afraid, I was feeling 
lost and insecure. I kept on running… A moment later I real-
ized, with the tears falling from my eyes… I was running 
from my fears. Running away was not a solution, I knew. 
Because I was never going to win this race. But how was 
everything possible? It was so real and unreal at the same 
time…  
Well, the thing is that I was actually dreaming. But it wasn’t 
just a dream. It was the worst feeling I've experienced, it 
was true experience. Anyway, that dream opened up my 
eyes and helped me to realize that I can't deal with the 
problems, running away from them. I had to open my eyes, 
stop being afraid of what may happen and just follow my 
heart, follow the race called life. 

Tell a story: You wake up one morning and find out that 
you can speak only in a strange language and that no 

one understands you. What happens? 
 

I’m about to tell you a very strange story- the one how my life 
changed when I turned 18. For most of the people it was just 

a normal Monday morning, but for me- a really weird birthday. 
At first I was like everybody else- a normal girl who had just 

woken up on the most important day of the year for her. 
I got up and looked at myself in the mirror. I was the same 

except that now I was an adult. I thought that was all. After all 
the usual things of my morning routine I went downstairs to 
see my family with a cake. If I have to be honest, I was ex-

pecting that but not the thing that happened next. When I 
started talking everyone was looking at me in a strange way. 
After several minutes of me talking and strange looks I real-

ized that something wasn’t right- in appeared that nobody 
understood me. 

The only person that didn’t look worried was my grandpa. He 
looked at me warmly and said that what was happening was 
his fault. By that time everyone else was in a strange trans, 
my mother was calling a doctor and I just stood there. Then 

my grandfather explained everything. 

He has been a man of the sea for his whole life. With hard 
work he had become a captain of his own ship and had many 

adventures. Forty years ago, he was somewhere between Asia 
and Australia when his ship was attacked. They thought it was 

a pirate invasion, but it was something worse- a group of 
strange men that were speaking a language that no one un-

derstood. The leader touched my grandpa and showed him his 
plans and intentions. He was chosen for an important task- to 
provide his firstborn to them so they could finish their work on 

the Earth.  
Right there, I stopped my grandfather and asked why didn’t 

my father got this strange “gift”. The thing was that this per-
son had to be a female and my grandpa had 3 sons. I couldn’t 

understand my purpose. And then the strangest thing hap-
pened- a tall man appeared in the center of the room.  

My mom passed out, the rest were screaming. The tall man 
told me I was chosen to translate their language and that I 
was the only one on my planet with that ability. He told me 

that he was from a distant planet and that he and his people 
wanted to help the humans and teach them their secrets for 

long life and a lot of other things that were yet unknown here. 
That’s where I thought my journey began. The last thing I 

remember is how I was trying to ask the man why they had 
chosen me when I saw the light.  

It turned out I was dreaming. While sleeping I had experi-
enced the most exciting thing and it was taken from me the 
minute my mom entered the room and opened the window. 
While I was telling my mom she started laughing and said I 

should probably read less fantasy novels. And that’s how eve-
rything ended- I was a normal girl, just turned 18 on a normal 

Monday morning. 

Елка Хубенова, XI „Е”  

Биана Гунева, XI „И”  
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* Нека усмивката е първото, което правиш всяка сутрин. 

*Обстановката, в която се намираш е много важна. 

*Направи нещо абсолютно ново за теб  (може да ти хареса). 

*Както обстановката, така и хората около вас са с голямо 

значение. Прекарвай повече време с тези, които те карат да се 

усмихваш.  

*Народът е казал: ‘’Благата дума железни врати отваря”. Един 

комплимент  никога не е излишен. 

*Вярвай в себе си.  

*Обърни внимание на малките неща. 

*Намирай време за себе си. 

 *Поучи се от трудните моменти, които си преодолял. 

 *Един домашен любимец може да те разведри (доказано е, че 

котките отнемат отрицателната енергия). 

*** 

Щастието е една много относителна величина. Като цяло всичко зависи от 

нас самите (как приемаме това, което се случва около нас, с каква нагласа 

сме и т.н.). Понякога в напрегнатото ежедневие сме много изнервени и не се 

чувстваме добре. Всичко това рефлектира на нас и околните (представете 

си, че излизате от вкъщи и се засичате с намръщената, мрънкаща 

съседката…) Ето няколко малки съвета, за да се чувствате по-ведри: 

Нещастията на едно пиле

 
   Имало едно време едно пиле. То било родено в една 

далечна ферма, където живеело заедно с много други 
пилета и кокошки в една клетка. Почти нямало място да 
разпери крилцата си. Хранели се всички заедно по три пъти 
на ден. Храната им била пълна  с химия, за да се угояват по
-бързо, но то винаги е живяло така и за него това било 
нормално. 
   В един слънчев ден дошъл човекът, който ги гледал, и 
натоварил всички млади и угоени пилета в камион. 
Потеглили нанякъде. Това бил първият път, в който пилето 
излязло на чист въздух. Пътували дълго. Стигнало до 
някакъв оживен град и всички пилета били внесени в 
голяма, стерилна бяла сграда с много страшни машини. 
Развикали се всички пилета. Мястото било ново,непознато и 
страшно. Всяко пиле минало през преглед. След това 
завързали всички пилета с главата надолу за тавана, от 
който висели странни неща. Минал един нож, който 
трябвало да обезглави всички пилета, но нашето пиле се 
мятало, бунтувало и успяло да избегне ножа. С ужас видяло 
всичките си обезглавени пилета съкилийници и започнало 
да крещи. Но крясъците му били заглушени от навлизането 

в някаква друга голяма машина, където вече обезглавените 
и мъртви пилета бивали обезперявани. Обезперено било 
първото пиле, обезперено било второто пиле и така, докато 
дошъл редът на  нашето живо пиле. Този път не успяло да 
избегне машината. То било оскубано живо. Летели 
перушина и пера навсякъде, а пилето се мятало като 
обезумяло. Накрая успяло да се измъкне от машината. 
Разбягало се из завода, а всички хора, работещи там, го 
подгонили ожесточено. Ала пилето, в момент на ужас, 
бягало толкова бързо, че никой не успял да го хване. То се 
измъкнало през открехнатата врата и избягало навън. 
   Свобода. За пръв път в живота си пилето било свободно. 
Но на каква цена? То било голо, оскубано и живо. А и не 
познавало този свят. Та нали е родено и пораснало във 
ферма. Разбягало се между улиците и къщите в града, 
криейки се от плашещите го коли. Уплашено се шмугнало в 
един двор, който изглеждал примамливо гостоприемен. Но 
съдбата не било благосклонна към горкото наше пиле - из 
зад къщата изскочило огромно черно куче, от чиято уста се 
стичали лиги. То заръмжало и се нахвърлило върху горкото 
пиле. 
   Сълза се стекла по дясната му буза. Станало чудо. Пиле 
заплакало. То не можело да разбере къде е сгрешило, 

какво лошо е направило, че да му се случват такива неща. 
Но било късно да мисли и да се жалва. Кучето вече го било 
заръфало здраво между зъбите си, наслаждавайки се на 
пресния пилешки вкус, на пилето, което самo му се 
поднесло. Та нали само е влязло в двора на кучето. Значи 
голямото черно куче нямало вина. То просто се 
наслаждавало на това, което има, без да осъзнава 
нещастието на пилето. 

~ 
Това е съчинение, написано относно историята на едно 

пиле – „играчка” за кучета, което както виждаме на 

Подготвил: Милен, IX”В” 
Рисунка: Стела, VIII “И” 
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Закони на мързела: 

Ако видиш някой да си почива, иди му помогни. 

Почивай през деня, за да можеш да спиш вечерта. 

Работата е свещена, не я докосвай! 

Онова, което можеш да направиш утре, не го прави 

днес. 

Когато изпиташ желание да работиш, седни и чакай да 

ти мине. 

Щом работата е здраве, нека работят болните. 

Когато имаш неотложна работа, легни да спиш. Ако 

наистина е неотложна, все някой друг ще я свърши. 

Ако никой не я свърши, значи не е неотложна. 

Днешната работа не оставяй за утре, а за вдругиден. 

Който не работи, поне да си почине. 

Волейбол     Младежите от VIII – X клас заеха третото място на областния 

турнир по волейбол между училищата. 

Футбол    Един от най-резултатните мачове беше този с Електротехникума 

(11:0) , където участваха ученици от VIII - X клас. При съревнованието на 

Гимназията с МГ „Петър Берон“ загубихме с 4:1, въпреки участието на двама картотекирани 

играчи от тяхна страна.   

Шах    Приключиха и последните планувани спортни прояви от общинските ученически игри 

през 2012-2013 г., чийто любезен домакин беше Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“. 

При надпреварата между учениците от VIII - X клас се включиха пет училища.  IV ЕГ зае 

почетното трето място. Подготвил: Кристиян, IX „Г” 

За мен спортът е начин на живот. Няма значение дали е 

учебно време, или ваканция; нито дали навън е топло, или 

студено – аз тренирам. 

   Спортът ни дава здраве, учи ни на постоянство и на това 

да проявяваме волята си. Изобщо не е лесно. Трябва да 

отделиш много време, да изпиташ ужасна умора, да даваш 

всичко от себе си, но всеки един ден си заслужава. Когато 

се качиш на стълбичката и чуеш името си, когато осъзнаеш, 

че си шампион – няма по-хубаво чувство! Усещаш 

удоволствие от постигнатото и имаш желание за още 

успехи. 

   Когато учиш в езикова гимназия, времето ти е 

ограничено, но когато има желание, има и начин. Затова 

искам да поздравя отбора ни при момичетата до VIII клас, 

които спечелиха бронзови медали на щафетата на „Радио 

Варна“ на връх Националния празник. На 28 март ни 

очаква първият кръг на международното състезание по 

лека атлетика до X клас, където се надявам на още успехи. 

   Мога единствено да добавя за онези от вас, които вече тренират какъвто и да е спорт – да не се 

Снежана Грудева, IX „В“  
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ТЕСТ: Ако искаш да разбереш нещо ново за себе си и за това кой си 

всъщност, следвай последователно въпросите, отговаряй честно, не 

гледай отговорите и помни, че тук няма вярно или грешно! 

1. Подреди животните по 
някаква лично своя логика, но 
по низходящ ред: 
а) Крава; 

б) Тигър; 

в) Овца; 
г) Кон; 
д) Свиня 

2. Напиши само по една дума, 
която характеризира всяко 
едно от долните понятия: 
а) Куче; 

б) Котка; 

в) Плъх; 
г) Кафе. 

3. Посочи по една личност, 
която е важна за теб, и я свържи 
с един от изброените цветове. 
а) Жълт; 

б) Оранжев; 

в) Червен; 
г) Бял; 
д) Зелен. 

ОТГОВОРИ: Ето какво научих сега за теб: 

Кои са приоритетите в живота 
ти? 

Как изглежда твоят вътрешен 
свят? 

Как виждаш другите около себе 
си? 

Крава : означава кариера; 
Тигър : означава гордост; 
Овца : означава любов; 
Кон :   означава семейство; 
Свиня : означава пари. 

Куче : характеризира 
личността ти; 
Котка : описание на спътника 
в живота ти; 

Плъх : показва твоите 

неприятели; 
Кафе: отношението ти към 
любовта. 

Жълт : някого, когото никога 
няма да забравиш; 
Оранжев : някого, когото можеш  
да смяташ за най-добър приятел; 
Червен : някого, когото наистина 

обичаш; 
Бял : твоята душа – близнак; 
Зелен : някого, когото ще 
запомниш за цял живот 

 

ХОРИЗОНТАЛНО 

2. "Авер" на Гарабед 

6. Име на филм - "Мълчанието 
на ..." 

9. Дълги косми по врата на лъва 

10. Най-прочутата хобитовска 
фамилия 

11. Кичури коса на реге изпълнител 

12. Антагонистът в "Хари Потър" 

 

ВЕРТИКАЛНО 

1. Когато една жена се събуди 
сутрин, тя е... 

3. Нещо, което рибите нямат 

4. Клуб във Варна 

5. Професор, полагащ грижа за 
магическите създания 

7. Невидим дух (ост. - дракус) 

8. Най-мрачното място според  
древните гърци 
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Вестникъ 

е продукт на съвместната творческа дейност на студио 

“Млад литературен талант” с ръководител г-жа Невяна 

Павлова.. 

Изказваме благодарности на всички, които помогнаха с 

информация и материали, на Фотоклуба и на Петър 

Петров от 8. “Е” клас, чиито снимки сме използвали за 

колажи. 

Ако искате да се включите с лично творчество, идеи или 
рисунки, пишете ни на  

 

ИД „Клуб по театър и испански танци” с 
г-жа Камелия Савова и Стефан Николов 
(възпитаник на Гимназията) с неговата 
група. Снимка: laboto.com. 

Във вихъра на танца… 

“Дете с играчката си”, 

Александра Маринова, IX “Г” 


