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Попитана откъде 

черпи идеи за 

книгите си и 

какъв е процесът на създаването им, г-жа 

Богословова сподели, че те идват сами, но не за 

книгата, а за всяко едно отделно произведение - 

идеята е съвкупност от мисли, настроения и мигове. 

Разказа също, че за да улови тези моменти, носи 

малки тефтерчета, в които записва набързо думите, 

идещи изведнъж. Намира творческия процес за 

труден и твърди, че не остава плод на мига. 

Произведенията се обработват и осмислят след 

това. Често ги оставя да престоят няколко месеца, 

след което ги препрочита пак, за да ги оцени, тъй 

като в момента на написването е изцяло поддадена 

на чувствата си. Стихотворенията си пише, без да ги 

озаглавява, защото за нея те са емоционални и 

носят заряд, който не може да се обобщи с 

наименование. Споделя, че оставя свобода на 

мисълта на читателя, за да може той да усети и 

определи по свой начин какво чувства. Според нея 

мисията на твореца (в което и изкуство да твори той) 

е много отговорна, защото води след себе си не само 

читателя, но и целия народ. Смята, че поезията (или 

поне тази, която идва отвътре) не е начин да се 

печели и го е разбрала още като млада. За нея 

онези, които печелят от творчеството си, са хората, 

които се водят от темите, вълнуващи всички в 

дадения момент. Мигът, в който е осъзнала това, е 

бил тежък, но именно тогава поезията е станала 

нейното хоби.  

На 19. ноември, по покана на клуб “Художествено слово” с 

ръководител г-жа Ботева, в Гимназията се осъществи среща с г-жа 

Людмила Богословова. По професия е нотариус, но хобито ѝ е 

поезията, а представянето на последната ѝ стихосбирка, „Квартет 

за хвърчило”, бе поводът да се запознаем с нея. Участниците 

прочетоха любимите си нейни стихотворения, а презентацията бе 

дело на клуб "Мултимедия” с ръководител г-жа Дичева. В откровен 

разговор с нас (въпросите задаваше Християна от 12. Б клас) г-жа 

Богословова сподели възгледите си за поезията и изкуството като 

цяло.  

*** 

Не събаряй пясъчните замъци - 

вятъра ще свърши всичко вместо теб. 

Не гаси развихрените пламъци - 

прилива ще глътне огъня свиреп. 

 

Не играй на жмичка със душата си - 

смях пълзи и през заключени врати. 

Приеми на вяра любовта си 

три пъти се прекръсти. 

 

Потърси в сърцето си снежинка 

всяка болка да смрази. 

Само жълтата латинка 

пази детските сълзи. 

 

Л. Богословова 

Подготвиха: Мария от 10. Г и Мария от 10. Б 



С т р а н и ц а  3  Брой 4,  Януари, 2014 година 

- Разкажете някоя история, която Ви е дала 

житейски урок.  

 - Ирландия, време на безкрайни приключения, 

които ще се появят скоро в компанията и на много 

снимки - в следващата книга - пътепис "Фарове, 

барове и морски дарове". Пристигам на едно 

специално място, където фарови конструкции от 

няколко поколения съжителстват в нещо като парк, 

който аз обръщам едва ли не на светилище, толкова 

силно е въздействието на старите сгради и на 

повтаряния от столетия символ на пътеводната 

светлина. В захлас снимам и обследвам порутените 

древни постройки, заключеното здание на фара, 

руините на крепостни стени и огневи кули.  

    Две години и няколко месеца по-късно, 

разказвам у дома за това уникално място и за 

вълнуващото си преживяване, подкрепяйки историята 

с интернет приложения за сателитен изглед на 

мястото и снимки от него. И тогава виждам, че съм 

пропуснала не само да посетя и заснема, но и изобщо 

да видя и да узная, че го има там, на няма и 100 

метра надолу по склона към морето, най-новия, 

действащия в момента фар - масивна сграда с висока 

кула, двор и прилежащи постройки. Как ТОЧНО съм 

постигнала такава колосална издънка - нямам 

обяснение! Разочарование, кратковременна ярост, 

накрая, разбира се, 

много смях! Поуката? 

Колкото и човек да е 

подготвен, мотивиран, 

целеустремен и 

любознателен, винаги 

може все пак да се 

изложи, и най-много 

пред самия себе си!  

- Обикаляли сте много 
- каква приказка 
споделиха с Вас 
гларусите?  
 - На всяко място 
приказката е различна, 
но винаги е за свобода, 

движение, море, 
срещи и мечти, 
които са възможни. 
Удивително е как 
гларусите - досадни 
пакостници в 
градската среда, се 
превръщат в 
открито море в 
недостижим символ 
на крилата мечта за 
свобода, в зов към 
пътешестване, в повик от 
далечни земи, в символ на безбрежието...  

По-любопитна е приказката на пеликаните - 

гмурци, които са нещо като гларусите на Карибите, 

превъплъщение на праисторически изтребител, 

грозновати, но чаровни, острооки, мълчаливи 

риболовци, които пикират след плячката си, 

разрязвайки вълните и превръщат всеки кротък залез 

в окървавена бляскава арена на най-древните игри на 

глада.  

- Имате ли поставена крайна точка?  
  - Да обиколя всички фарове по света! - това на 
шега, зная, че е невъзможно, но пък... чак толкова ли 
е  н е в ъ з м о ж н о ,  в с ъ щ н о с т ? !   
  Не, определено не; даже когато пиша, 
избягвам в края на творбата да има точка, 
предпочитам многоточие, удивителна или 
въпросителна.  

- Какво ще направите, ако се събудите на 
планетата на Малкия принц?  
  - Ще полея розата и ще внимавам какви ги 
върши овцата.  

 

- С какво ще запомните 2013 година?  

  - Конкретно с утринта на 10-и април - един от 

най-хубавите моменти в живота ми изобщо, който ще 

бъде разказан в следваща книга, още няколко 

сбъднати големи мечти, сред които излизането на 

първата ми книга и последвалите много срещи с 

вълнуващи хора, радостта да видя в очите срещу мен, 

че съм породила или събудила нещо - вдъхновение, 

емоция, порив...  

На 10.12. клуб "Завръщане към миналото на моя град, моя род, 
моето училище" с ръководител г-жа Геновска ни запозна със 
страхотната Бела Бенова и нейната книга - "По пътя на 
пулсиращата светлина". Със скоростта на светлината 
обиколихме всички фарове по българското крайбрежие и започнахме 
да жадуваме да останем малко повече там….  

Снимка: laboto.com 
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Както знаем, в края на осми клас ни дават книга на 

френски или испански език, от която трябва да преведем 

малка част. Това ни изправя пред огромно 

предизвикателство и същевременно – открива един 

необозрим хоризонт… Непознати думи, ровене в речници, 

опити, редакция… Уф… Да! Но и неизменната гордост, 

която идва в края, и онова малко усмихнато човече, което 

се провиква: „УСПЯХ!‖. 

„Оскар и розовата дама” е преведена на български език 

от Зорница Китинска, завършила нашата гимназия през 

1985 г. Начинът, по който тази жена работи, е... трудно 

може да се опише с думи.... Вдъхновяващ, завладяващ, 

невероятен... 

Ето някои ценни мисли и практики, които тя сподели с нас. 

  По нейно мнение, за да си преводач, трябва да имаш усет към 

езика и стремеж да се развиваш непрестанно. Въпреки това, тази 

професия е нежелана по принцип, защото е изключително трудоемка. 

Преводът отнема много време. Когато прекъсне изречение, за да потърси някоя дума например, става по-

трудно, тъй като има автори като Ерик Еманюел Шмидт, при които мисълта тече бързо и се губи смисълът. 

Стената, която се получава между оригинала и превода, е трудна за преодоляване, поне в началото.  А и 

негативна страна на това да си преводач (без значение дали е било преди 10 години, или сега) е също и 

това, че или приемаш това, което ти се предлага, или не правиш нищо. С други думи - ако искаш да имаш 

работа, нямаш никакъв избор... 

 - До каква степен Ви трогна историята на ”Оскар и розовата дама”? 

 - Работата стана от днес за утре. Оставих я за накрая, за десерт. Съответно имах най-малко време 

за нея. Ставаше на момента, по скайп - плача и превеждам. Но е невъзможно да не се трогнеш. Шмидт е 

намерил баланс между детския език и този на възрастните. Когато Ерик беше в България преди 3 години, 

той каза: „Детският дух в човека е работа за възрастни.” 

 - Кога е бил най-успешният момент в кариерата Ви ? 

 - Не мога да кажа за най-успешния, но мога да кажа за най-трудния - когато трябваше да избирам 

между книга и приятел. Бях на стаж във Франция и ми дадоха да преведа любимата книга на приятелка. Аз 

им обясних, че има друг човек, който умира за тази книга, но те ме попитаха: „Искаш ли я, или не?”… Когато 

се прибрах, казах на приятелката си за случилото се. Исках да зная дали 

това означаваше край на приятелството ни, но слава Богу – справихме се. 

 - Какво бихте пожелали на читателите ни? 

 - Да превеждат с удоволствие, както го правя аз.  

Всяко начало е трудно (през 1991 г. превежда първата си книга), но това, 

което Зорница Китинска поставя на своята кариера, е по-скоро комично. 

Започва се със същата тази приятелка – Диана - тя имала за превод 

една дебела книга и двете решават да си я поделят. Зорница е фен на 

деятелния залог, за разлика от Диана, която предпочита страдателния. 

Та така - завършват работата си и никой не узнава за стореното. 

Всичко, което ние пожелаваме на тази изумителна личност, е да 

продължава да ни радва с произведенията си. И не на последно 

място - да запази позитивното си мислене, без значение колко е каменист         

пътят към успеха. 

На 24.04.2013 г. по инициатива на 

г-жа Катя Попова се проведе 

една вдъхновяваща среща лично 

с г-жа Китинска. 

Снимки: laboto.com 

Материала подготви Екатерина от 10. Г клас 



С т р а н и ц а  5  Брой 4,  Януари, 2014 година 
 

 - Как реши да 

участваш в конкурса и какво 

всъщност представляваше 

той? 

 - В един от часовете по испански език учителят 

Алфонсо Роденас спомена за конкурс на име "Рута 

Кетцал", към който аз проявих интерес и се съгласих да 

участвам. Състезанието беше за младежи от цял свят. 

Всеки от участниците трябваше да създаде творба по 

зададена тема, свързана с Испания и Латинска Америка. 

След осъществяването на този проект имаше и задача – 

съчинение, в което се описва разрешаването на някакъв 

социален проблем. 

 - Какво беше твоето изобретение, с което се представи в "Рута Кетцал" ? 

 - Направих 60-сантиметров папагал оригами, състоящ се от над 5000 малки части. Не беше една от най

-лесните ми задачи, изискваше се много време и търпение, но ми беше изключително интересно. 

 - А после - за разрешаването на какъв 

социален проблем беше съчинението ти? 

 - В съчинението си описах проблема със 

замърсяването и как бихме могли да въведем в учебната 

образователна система час по екология, поне веднъж 

месечно ... 

 - Каква беше наградата, която получи от състезанието? 

 - Наградата беше 35-дневна експедиция в Панама, Испания, Белгия и Франция. 

 - Разкажи ни нещо повече за експедицията. Кои 

неща ти направиха най-силно впечатление? 

 - Първите две седмици минаха в Панама. Обичайното 

меню за там всеки ден включваше пиле с ориз, докато 

индианските племена, които посетих, редовно готвеха банани - 

пържени, варени, всякакви. Освен това посетих и Париж, видях 

Айфеловата кула, разгледах Лувъра. 

 - Коя от дестинациите те впечатли най-много?   

 - Всичко ми хареса, но като че ли Мадрид, Испания. 

 - Доволен ли си от себе си и от постижението си? 

 - Да, доволен съм. Благодаря на г-жа Тотева за 

предоставената възможност, както и на учителите, които ми 

помогнаха за постигането на този успех. Бях много 

развълнуван, когато разбрах, че съм спечелил. Семейството 

ми също. Запознах се с много нови хора и опознах 

много нови култури.            

          Възпитаникът на Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жoлио Кюри“ -  

Жулиян Жеков (10. З клас), е единственият представител на България, който 

е взе участие в миналогодишната експедиция сред  дивата природа. 

         За  съучениците си Жулиян е изключителна личност, невероятен и 

отговорен човек, хубав, интелигентен и добър приятел. Десетокласникът 

не споделя много за себе си, но въодушевено разказва за своите 

преживявания през изминалата 2013 година. 

Интервюто подготви Теодора от 9. Е клас 
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Какво ли е да седиш на някоя неудобна седалка пред 
обикновен кабинет в безлична болница? Какво ли е да 
чакаш всеки момент да ти съобщят дали животът ти все 
още има смисъл?Очакването, ужасът от неизвестното... 
Но ето - най-накрая излиза медицинската сестра и извиква 
теб. Е, настъпи и този час, часът на истината. 
Моментът, в който ще разбереш дали ще се изпълнят най
-лошите ти страхове... 

ЖИВОТЪТ е безценен!  

- Разкажи ни повече за дейността на клуба? 

- В клуба принципът, който се следва, е „‟връстници обучават връстници‟‟ - тоест ние 

преминаваме обучения по различни превенции със специалисти, след което предаваме 

наученото на нашите съученици. 

- Според теб младите хора осъзнават ли рисковете? Дават ли си сметка пред какви 

опасности се изправят, когато са в “неподходяща компания‟‟? 

- Хората, попаднали в „‟неподходяща компания‟‟, не осъзнават рисковата среда, в която се 

намират, и не искат да приемат информацията, поднесена от нас, защото си мислят,че 

това, което правят те, е нормално. 

- До какво може да доведе мисленето, че 

“това не може да се случи на мен‟‟? 

- До най-лошото - да се случи точно на теб, 

но да е прекалено късно да се върнеш назад. 

- Какво е твоето послание към 

връстниците ти? 

- Моят съвет е следният - преди да направят 

нещо - да го обмислят много добре, да се 

сетят за това, което сме им говорили и сме ги 

съветвали по време на сесиите, които сме 

изнасяли. 

Димитрина (9. И клас) от клуб "Превенция на рисковото за здравето поведение” с 

ръководител г-жа Добрева отговори на няколко въпроса по повод организираната кампания 

в подкрепа на борбата с чумата на XX век — СПИН. 

Снимка: laboto.com 



С т р а н и ц а  7  Брой 4,  Януари, 2014 година 

Смайващи факти за нашето тяло  

Най-дългият орган в човешкото тяло е тънкото черво. Дължината 

му е средно 4 пъти по-голяма от нашия ръст. Като цяло най-големият 

орган без съмнение е самата кожа – тя тежи около 2.7 кг и покрива 

площ около 1.5-2 кв. м. 

Знаете ли защо чувате ударите на сърцето си? То изпомпва 

кръвта с такава сила, че би могла да възпрoизведе струя, достигаща до 

10 метра. 

 

 Киселината в стомаха ви е толкова силна, че може да разгради 

бръснарско ножче. 

 

Ако се свържат всички кръвоносни съдове в човешкото тяло, ще 

се образува нишка, която би могла да обиколи Земята 2 пъти.  

 

Звукът, който чувате, когато си „изпуквате” пръстите, идва от 

отделянето на газове, които се намират в ставната капсула. 

 

 Когато кихате, вие „изстрелвате” въздушна струя със скорост от 

около 160 км/час. 

 

През живота си ще произведете слюнка, достатъчна да запълните 2 водни басейна. 

 

Най-голямата клетка в човешкото тяло е женската яйцеклетка, а най-малката е сперматозоидът. 

 

Бебетата придобиват пръстови отпечатъци още в третия месец на развитието си в утробата на 

майката. 

 

Можете да „запаметите” около 50 000 различни аромата. 

 

17 мускула са ви необходими, за да се усмихнете, 47 - за да се намръщите. 

 

 За да направите една крачка, вие използвате 200 мускула. 

 

 300 милиона клетки умират всяка минута в нашето тяло.  

 

Човешките устни са червени на цвят, заради множеството капиляри, които се намират под 

кожата. 

 

Човекът е единственото същество на нашата планета, което отделя емоционални сълзи. 
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8-те неща, които не забелязваме в училище  

1)  Обръщате ли внимание на табелата, която сочи към входа на училището? 

Може би тези, които идват от паркинга, ще са добре запознати с това, но съм 

сигурна, че има и такива сред вас, на които въобще не им е правило 

впечатление, а именно следният 

Оставаше отдолу да е написано: 

„Ексклузивна оферта – цял ученик 

само за 99,99 лв.” 

2)   Предполагам, че  все още сте сънени на път за училище и едва ли 

забелязвате малкия сладък домакин, който ви посреща всяка сутрин на 

входа. Ооо, не говоря за някого от учителите, проверяващи за униформи, а 

става въпрос за пухкавото черно-бяло коте, което ви 

пожелава приятен ден. 

3)   Другият ни посрещач сутрин е портиерът. Но не той е това, 

което не забелязваме, а фактът, че винаги, когато му е 

скучно, може да се позабавлява, гледайки на монитора от 

охранителните камери глупостите, които вършим 

(зловещичкоо). 

(Един съвет от мен – внимавайте какво вършите и най-вече -  с пищовите.)   

4)   Когато вие скучаете, чакайки пред кабинетите, най-доброто развлечение са 

стените. Доста интересни неща може да прочетете и видите, не е за 

пропускане... 

Рисунка: Милен,  

10. В клас 
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5)   Другото, което се обзалагам, че ви е убягнало от погледа, е тайната 

врата към стая 101, скрита зад таблата на първия етаж. Дали това е 

вход към Хогуортс, Нарния или някое друго вълшебно 

място, ще оставя на вашата фантазия и въображение… 

6)     Не мислите ли, че начинът, по който са закачени пердетата в класните 

ни стаи, е доста странен? Не сте ли забелязали, че телта, служеща за 

корниз, е прокарана от първата до последната стая по етажа, 

преминавайки през стените? Това разбрах след коментара 

на една от нашите учителки: „Моля ви, не си играйте много - 

много с  пердетата, защото в съседната стая си мислят, че 

ИМА ИЗВЪНЗЕМНИ.” 

7)     Предполагам, че на всекиго от нас му се е налагало да 

отиде поне веднъж при лекарката, но забелязвали ли сте 

отсрещната врата, на която пише „Зъболекар”.  Странното тук 

е, че никога не съм виждала някой да отива там. 

8)      А най-тъжното нещо, чиято липса вече не забелязваме, всъщност е човек. 

Една жена, за която всички си спомняме и обичаме нейните вкусотийки и 

нейната всеотдайност…. Това е леля Рачи. Липсата й все още се усеща, особено 

в онези мрачни дни, в които вали като из ведро или е кучи студ. Сигурна съм, че 

на всекиго от нас му се е искало да седне долу на топло с чаша от горещия 

шоколад на леля Рачи и да забрави за многото контролни и изпитвания … 

Оформила: Мира от 10. Б клас 
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Рисунка: Марта от 8. Б клас 

10. Б с оригиналното 

изпълнение на When I`m gone 

Хем озвучители, хем фотографи - 

Йордан и Петър от 9. Е 

Белла - 11. В - и Даниел - 11. З - 

отново неотразими 

И тази година Коледата не отмина без 

традиционния Фестивал на песента. 

Развяха се буйни гриви и ни 

зарадваха с много емоции и 

настроение. Забавата и наградите се 

ляха от сърце, за да заредят и 

публиката, и самите изпълнители. 

Браво на класовете, 

положили много старание, 

както и на индивидуалните 

изпълнители, които се 

раздадоха на сцената!   

Фестивал на песента `2013 
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 Обичаше да пита хора от далечни дестинации какво виждат, щом открехнат прозорците на домовете 
си, щом пресекат праговете на сигурните къщя. 
 
 Повечето от тях се затрудняваха с отговора. Тъй де, трудно се прави равносметка особено когато се 
отнася до неизбежното ежедневие. Усещаше, че тогава сградите, улиците, тревичките дори, се превръщаха в 
капан за разказвачите. Това се случваше просто защото за тях бяха еднообразни, скучни, стари, прашасали в 
съзнанието им. Нищо, че целият този пейзаж се изменяше всеки ден и пулсираше с ритъма на живота. 
Прахът си казва своето и новостите умело се криеха под него. 
 
 Реши, че трябва да вземе крути мерки с подходяща екипировка. Нахлузи възможно най-удобните 
дрехи, уви се в един невъзможно дълъг шал, ала остави ръцете си свободни, за да има пряка връзка с всичко 
около себе си. Отключи внимателно вратата и престъпи колебливо. Затвори я след себе си, направи една 
крачка и изведнъж се сдоби със смелост. Затича се по стълбите надолу. Задъха се от вълнение. И ето! 
Цялата улица се откри пред нея. Пълна с живот, студ, коли и приключения. 
 
 Беше сезонът на цитрусите и до входа примамливо бяха изложени портокали и мандарини. Порадва 
им се и се отправи към нещо по-предизвикателно – центъра. Излезе на най-познатия й булевард. От малка 
циркулираше по него и се любуваше на неспирното движение. На ден се чуваше поне по една линейка оттам 
– беше близо до болницата. Повървя още пет минути и стигна Общината. Голяма сграда в комунистически 
стил, обрамчена от множество натрапливи светлинки, оповестяващи коя година следва. Плавен завой вляво 
и вече бе стигнала целта си. Централната точка на цялата тази система. Точка, чиито малки клетки, плочките, 
бяха в една непрестанна парабола, огъваха се и се маеха защо тези дървесни корени тъй ценят свободата, а 
не си седят мирно и кротко като уличниците. Уличниците са онези скитащи души, които лавират спокойно през 
параболата и най-често свършват под някое дърво с характер, желаейки подслон. Кучета, котета и хора – 
всякакви ги има. 
 
 Духна силен вятър и тя потъна в дебелия вълнен шал и се почувства виновна, че не може да раздаде 
по един на всички тях. Беше твърде мразовито, за да може да се избегне загубата на нещо ценно като ухо, 
опашка или пръст за сочене. Но все пак беше обедно време и един човек свиреше упорито на акордеон. 
Придаваше и пренасяше атмосферата на Париж и сърцето й се отпусна, стоплено и изпълнено с надежди от 
мелодията. Планът беше преполовен. 
 
 Следваше белият дроб на системата. С екземпляри, донесени от всичките онези дестинации на 
разказвачите, той беше истинско богатство. Но може би най-
хубавото нещо у него бе изгледът към другия дроб, който бе 
споделен съответно и с други градове - морето. Даваше бриз през 
лятото и спокойствие зимно време. Правеше дишането възможно. 
Премина под голите клони и се хлъзна на няколко пъти. Обикновено 
снегът не биваше изчистван, но пък какво от това? Щеше да тренира 
търпение и равновесие едновременно. Внимателно се завърна на 
булеварда (онзи същия, но от долната му страна) и се запъти към 
мястото за приятели, където правеха превъзходен горещ шоколад. 
Настани се удобно, поръча си и очаквайки издигащата се 
благоуханна пара, отвори изпокъсаната тетрадка. За десети път 
започна да пише за маршрута, който си стоеше неизменен от самото 
начало. Описа всичко и се усмихна щастливо. Десет пъти, един 
маршрут, десет коренно различни истории. Този град беше винаги 
подновен, очаквайки появата й. Във всяка среща с него имаше 
изненада, малка или голяма, нямаше значение. Винаги нещо бе 
побутнато, за да може да го забележи, обикне и вкара между 
кориците на тетрадката. Напитката дойде и сякаш дори тя имаше 
привкус на новост. Беше доволна, че не бе загубила всичко това, и 
се зареди с надежда да зададе въпроса си отново: 

Какво виждате? 

„Градът през моя поглед“ от Християна, 12. Б клас 

Рисунка: Мария от 10. Б клас 



С т р а н и ц а  1 2  В Е С Т Н И К Ъ  

Три стихотворения, 

три езика…  

От Джули, 10. Б клас 

*** 

they tell me 

i've become silent 

patient 

that there is 

nothing defined 

on my face 

with empty eyes 

and distant soul 

kind of lost 

kind of dead inside. 

that i've lost my muchness 

the Mad Hatter would say 

would get me confused 

maybe a bit ashamed 

it's scary 

to have your soul read 

when you've been trying so hard 

to keep it hidden 

and safe 

what happens when 

everyone knows you're lost 

but no one truly understands 

how, when or why 

you became a ghost 

*** 

ти не знаеш мислите ми 

и как би могъл - 

те са като разпердушинени възглавници, 

като стреснати птици, 

те са наивници и скитници 

в свят на размирици. 

прицели се, стреляй. 

не треперк. 

бъди сигурен в себе си, 

назад не върви. 

ако те е страх, 

бягай. 

в ума ми не ходк. 

ще срещнеш единствено 

беди. 

не ги променяй, недей, 

нанесени са достатъчно 

щети. 

бягай, както бягам 

и аз, 

инак ще потънеш 

в прах. 

*** 

Le départ 

 

Tu t'en vas 

                       Je vois 

Est-ce que je te verrai 

encore une fois? 

Je n'en crois pas. 

Et oui, voilà - 

Avec un visage pâle 

Un allure vide 

Tu t'en caches 

dans ta carapace. 

Les yeux ne regardent plus. 

Les bras ne m'embrassent pas 

 comme des foux. 

T'es parti, 

                 je l'ai compris. 

T'es parti du monde 

Qui t'a fini. 

Est-ce que c'est une larme? 

Mais, tu pleures? 

Un garçon 

         qui ne fait que sentir. 

Un garçon 

     que j'aime. 

Une âme perdue 

Un coeur grand 

        mais froissé beaucoup. 

Tu t'en vas 

            je vois. 

C'est le départ 

          que tu toujours 

                      esperas. 

Рисунки:  

Мария от 10. Б 



С т р а н и ц а  1 3  Брой 4,  Януари, 2014 година 

 First of all we should start with, what exactly peace is. Peace is defined as a 
state of harmony, characterized by a lack of violence as well as fear of violence. So, 
apparently all that‟s needed to establish world peace is … to drop all our violent ten-
dencies. Well, that was easier than expected. But unfortunately as is often the case 
with things too good to be true, this deal also comes with a fine print. On a personal 
level it‟s very difficult to just drop and leave behind your fear, it‟s this exact same fear 
that lies at the core of violence, of rage, as well as the feeling of apathy towards life. 
In addition to that, on a purely political level it makes it so that, for a part of humanity 
to live in reasonable comfort, another must suffer, which is both unjust and inhu-
mane. So how can we correct this atrocity? The easiest way would be trough a totali-
tarian regime, with a zero tolerance policy towards any sort of disruption of peace. As 
was the case in an alternative DC comics universe, in which the Joker murders Louis 

Lane, Superman‟s fiancé, at which point the most powerful man on earth, a godlike figure decided to establish such 
a regime in which one could be lobotomized for something as simple as disturbing the peace. But that isn‟t peace 
now is it? That‟s forcing peace through the fear of violence. It‟s being forced on the population without it necessarily 
being desired. This desire needs to come from within. These ideas, in my humble opinion are best described by the 
French philosopher Volter, in his book Candide . In which he states that “each of us should cultivate his own gar-
den”. By that he meant that each of us should develop himself in order to discover, as to truly understand, basic hu-
man virtues such as truth, love, compassion and so forth. Such as a blind man can‟t explain colors to another, so 
can‟t one spread peace without having it anchored within his very soul. This however is a double- edged sword see-
ing as you yourself must be ready to compromise in the name of peace, which, although they should not be held ac-
countable, not many of us are willing to do. One such example was actually given to us a few years back during psy-
chology class. We were told the story of an Amish community, the Amish if you are not awareof, are a minority in the 
States who live by the basic Christian principals and renounce technology in favor of strongly bonded brotherly com-
munities. Well, in one such community there came a man in need, so a family took him in. They gave him both food 
and a place to sleep. This man however, was mentally ill, so during the night he, murdered… He RAPED AND MUD-
ERED the family‟s young daughter. After that, the family didn‟t want revenge on the man, they didn‟t even want what 
many of us would consider justice. Have him thrown into an asylum or prison. What they wanted was as they said, to 
show this man compassion, since to them, for a person to do something like this, he has to be in a horrible struggle 
with his very being. Which to them is a nightmarish existence. It‟s this exact selflessness, this willingness to put 
aside your hatred and grief in the name of maintaining your peaceful community as it is and on top of that spreading 
your message towards others. This is in my eyes the true way to peace. “For if we all want an eye for an eye, then 
pretty soon the whole world will go blind” Mahatma Gandhi. Blindly thrown into a crusade against terror, which will 

end, but only when there‟s nobody left to fight for it. “For it is true that the past is pro-
phetic, in that it asserts loudly, that wars are poor chisels for carving a peaceful tomor-
row” Martin Luther King Jr. 

Рисунки: Марта от 8. Б клас 

Текст: Христослав Хинев, 11. А клас, от 
отличното му представяне на 
националния кръг на състезанието по 
речеви и комуникативни умения на 
английски език 

Трябва да запазим всеки момент на слабост и всяка 

частица на разочарование, защото те ни определят 

като личности. Пътят, по който вървим и ще 

продължаваме да следваме безспир и всичко между 

тях, е просто наниз от безкрайния лабиринт, който ни 

поднася животът. Всички тези пречки по пътя ни 

напомнят колко сме силни всъщност - че можем да 

постигнем много, да преодолеем всичко и да сложим 

света в краката си. Затова имаме нужда от своите 

моменти на слабост. Преодолявайки ги, ние сме 

устойчиви на всяка житейска буря. Винаги, когато се 

почувстваме сами - из море от 

самота и тъмнина - имаме 

надежда. Лъч светлина, която 

ни вдъхва блян за по-добро, красиво, по-

неповторимо от предишното. Накрая тя ни крепи, 

давейки безпощадно всяко съмнение. Но болка ни 

напомня кои сме били, кои сме сега и какви искаме 

да бъдем… точно разочарованието пробужда всяка 

промяна към по-добро, което въплъщава рисунъка 

на живота. 

******************************************* 

Текст: Екатерина от 8. В клас 
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„Бяла като мляко, червена като кръв“ – Алесандро д„Авения  

Запознайте се с новата си любима книга. Запознайте се с Лео и неговата мечта 

– Беатриче, в името на която той поема по пътя на израстването. Запознайте се 

и със Силвия, в чиито сини очи Лео открива красотата на живота.  

"Боже, вече не ми трябват звездите - изгаси ги една по една. 

Смачкай слънцето, прибери луната. 

Пресуши океана, изкорени растенията." 

Поредицата „Хрониките на чародейците“ – Ками Гарсия и Маргарет 

Стол 

Вярвате ли в любовта преди първия поглед? А в тази след последния? 

Разбирам как звучи дотук, но тази прекрасна поредица за магията, любовта във 

всяка нейна форма и борбата да направиш всичко за тези, които обичаш, 

разказано през погледа на младия Итън, определено е нещо различно. А и 

доста вдига летвата за перфектното момче.  

„Игрите на глада“ – Сюзан Колинс 

 

Ако още не сте прочели тази поредица, въпреки всичките хвалби, 

които сте чували за нея, вече е време да го направите. Защото те 

изобщо не са преувеличени. Тези книги са безспорно едни от най-

добрите за последното десетилетие. Разказът за тоталитарната държава Панем, с нейните 12 окръга и 

бляскав Капитол, за невероятната мизерия и жаждата за свобода, за войната и това как всеки може да 

бъде пожертван в нейно име и не на последно място - за това как всеки иска да управлява света, със 

сигурност ще ви накарат да бъдете поне малко благодарни за това, което имате.  

К Н И Г И Т Е, 

които вдъхновяват...   
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„Свалете стените. В крайна сметка, точно това е смисълът. Не знаете какво ще стане, ако свалите 

стените; не можете да видите от другата страна, не знаете дали ще донесе свобода, или гибел, 

решение или хаос. Може да бъде рай или разруха.  

Свалете стените. 

В противен случай трябва да живеете внимателно, в страх, строейки прегради срещу неизвестното, 

изричайки молитви срещу мрака, казвайки стихове, изпълнени с ужас и напрежение. 

В противен случай може да не опознаете ада, но няма и да намерите рая. Няма да познаете свежия 

въздух и летенето. Всички вие, където и да сте (...). Намерете ги, намерете тежките неща, металните 

звънтящи вериги (...) 

И дърпайте, дърпайте, дърпайте.  

Ще направя сделка с вас: аз ще го направя, ако вие го направите. Сега и завинаги. 

Свалете стените.―  

„Великият Гетсби“ – Францис Скот Фицджералд  

 

Противно на широко разпространеното мнение, това не е любовна история. 

Което обаче не ѝ пречи да бъде една от най-великите истории на ХХв., а и не 

само. Това е историята на един човек, чиято наивна надежда по отминалата 

любов от младостта го погубва.   

„— Те са пропаднали хора — извиках през моравата аз. — Вие струвате 

колкото всичките тези негодници, взети заедно.― 

„Делириум“ – Лорън Оливър 

 

Ако ви кажа да си представите свят, в който любовта е смъртоносна болест, 

много от вас ще ми се изсмеят в лицето. Лорън Оливър обаче взима тази идея 

и създава една невероятна антиутопична трилогия за правото (или липсата на 

такова) на всеки да избира как да гради живота си и дали да бъде щастлив или 

просто свободен.  

Материала подготви Мария от 10. Б 

КНИГИТЕ ... 
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 Крадецът на книги 

Премиера: 16 януари 
По време на Втората 
световна война, в 
Германия, малко момиче 
на име Лизел търси начин 
на избяга от жестоката 
реалност. Затова започва 
да краде книги и да ги 
споделя с хората около 
себе си. 
 
 

 
 

   Хобит: До там и обратно 
Премиера: 14 февруари 
Третият филм от трилогията „Хобит” отново ще ни 
срещне с любимите ни герои (Билбо,  Гандалф, 
Леголас...) за едно последно приключение – битката 
на петте армии. Ако сте фен на поредицата, а и 
( е с т е с т в е н о )  н а 
„Властелинът на пръстените” 
- няма как да го пропуснете. 
 

Ной 
Премиера: 28 март 

Всички знаем историята на 
Ной, мъжът, избран от Бог 

да спаси всички видове 
животни от големия потоп. 

Този филм ще ни я 
представи по един епичен и 
зрелищен начин с помощта 

на едни от най-добрите 

актьори на Холивуд – 
Антъни Хопкинс и Ръсел 
Кроу, както и по-младите 

наши любимци Ема 
Уотсън и Логан Лърман. 

Господарка на злото 
 
Премиера: 30 май 

Нов интересен прочит на 
историята на Спящата 

красавица през погледа на 
Злата орисница, в чийто 

образ се въплъщава 
Анджелина Джоли. 

Филмът обещава да е не 
само интересен, но и 
много красив визуално, така че пригответе се да 

видите една стара приказка по съвсем нов (и една 
идея по-мрачен) начин. 

 
 

 

Дивергенти 
Премиера: 21 март 
Базиран на първата 
книга от трилогията 
на Вероника Рот,  
„Дивергенти” 
разказва за едно 
бъдеще, в което 
хората са разделени 
на пет касти, всяка от 
които зачита 
различна ценност. На 
шестнайсет години, 
всеки бива подложен 
на тест, който 
определя към коя 
каста принадлежи, но 
главната героиня, 

Трис, е различна. А различен значи опасен. Опасен 
за установения ред.  
 
Филмът е един от най-очакваните за 2014 г.! 
   

Какво да гледаме през 2014 г.? 

Най-очакваните (и други интересни) филми, които предстои да видим 



С т р а н и ц а  1 7  

Брой 4,  Януари, 2014 година 
 

              

 

 

 

                                  

                  

 

  
   

Игрите на глада: Сойка присмехулка, част 1 
 
Премиера: 21 ноември 
Екранизацията на последната книга от трилогията „Игрите на глада” на 
Сюзан Колинс ще бъде разделена на две части. В тази първа част Катнис 
осъзнава, че в Панем предстои гражданска война, чието лице е самата 
тя. Бунт срещу Капитола се подготвя от доскоро смятания за изчезнал 
окръг 13, който всъщност се намира под земята. 
Поредицата има много фенове и ако сте сред тях, със сигурност няма как 
да пропуснете този филм, особено след огромния успех на втората част. 
 

Невероятният Спайдърмен 2 
 
Премиера: 18 април 

Ето нещо и за феновете на 
комиксите. В продължението на 

„Невероятният Спайдърмен” 
супергероят ще трябва да се 

изправи срещу нови и по-силни 
врагове (Носорога и Електро), 

като същевременно се опитва да 
предпази любимото момиче.  

ФИЛМИТЕ… 

Продължение 

Материала  подготви Слава от 10. Б 

Рисунка: 

Марта  

от 8. Б 
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Скорпион  

Те са доста умни и находчиви, 

но на поразия харчат своите парички. 

Ако сте в беда – ръка ще протегнат, 

ако сте беден, няма да побегнат. 

Ако си коректен с тях - си преуспял, 

а в противен случай - направо си умрял. 

Сред тях ще видиш шефове, генерали, 

а някои дори - триглави хали . 

 

Везни 

Те са мили, честни и добрички, 

обичливи и обичани от всички. 

Изпълнени с идеи големи,  

те са и хора - добре подредени. 

Често говорят за ред и дисциплина,  

но само ако искат  - тя им е любима. 

Винаги мислят, винаги анализират - 

кажат „не” и започват да 

балансират. 

 

 Стрелец 

Те са доста работливи ,  

но сред тях има и мързеливи. 

Обичат те да пътуват - 

и от време на време ловуват. 

Ходят бавно, стъпват тежко  

и нос вирят - нечовешко! 

Техният маниер е отличен,  

а тонът – високо поетичен. 

 

Водолей 

Приятели са истински и верни, 

и разрешават истински проблеми. 

С усмивка гледат на живота, 

без да ги тревожи хомота. 

Щедри са и всичко дават, но 

и гордостта си уважават. 

Обичат богатство и слава,  

но не всеки Водолей успява… 

 

Рак 

Почти всички раци са добри и тактични. 

И на сто процента – практични. 

Дипломация сериозна раздават 

и никога не се предават! 

Скандали и  дразги не обичат, 

а в труден миг не ще ви отричат.  

В работата винаги успяват, 

З а б а в е н  З о д и а к  
             2014  

Лъв  

Лъвовете гледат от високо, 

но понякога хлътват надълбоко. 

Ще ги намериш добри и услужливи,  

но не винаги разговорливи! 

Харесват богатство, харесват слава, 

ала всеки от тях не винаги успява. 

В работата царственост показват  

и кротко управляват! 

 

Близнаци 

Те са комбинатори велики 

и в тази област са факири. 

Умни, ловки, атлетични  

и доста неочаквано – 

практични. 

Част от тях са дипломати големи 

и към войни сериозни устремени. 

Ако днес нежно те погалят, 

утре може шамар да ти ударят. 

 

Телец  

Почти всички са твърдоглави 

и винаги искат да са прави. 

По нрав са избухливи  

и доста често - обидчиви. 

Те реформите много обичат  

и затова напред-назад все тичат. 

На вкусната храна се радват  

и кулинариите им се отдават 

 

Дева 

Девата е доста интересна. 

С ум и разум надарена 

и духовно неограничена. 

Винаги в живота се урежда. 

Стъпва леко, по терлички, 

ползва „‟бели ръкавички „‟. 

Все анализира и пресмята  

и в крайна сметка - ще те надцака 

 

 

Риби 

Уж са скромни и 

справедливи, 

но все някой в живота им 

свири. 

Почти всички обичат 

и по купони все тичат. 

Понякога хленчат и се оплакват 

и съвети леко ни натрапват. 

Предпочитат да са честни и морални, 

но можеш да видиш и доста нахални. 

 

Овен 

Този знак 

е силен и безстрашен  

и винаги е много важен. 

Артистично говори,  

и спокойно ще поспори. 

Горд  е, много знае 

и по нервите ти ще 

играе. 

Наясно е, че ще си 

строши главата,  

но винаги дава напред с 

рогата. 

Козирог 

Всички са 

много търпеливи 

и изключително 

пестеливи. 

Те лъжата силно мразят 

и само феър плей 

признават. 

Силна воля притежават 

и никому не се дават. 

Често стъпват 

предпазливо, 

но понякога действат 

немарливо. 

Страницата подготви Милен от 10. В 
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Попълвайте само вертикално, като започнете 
от колонката, отбелязана с цифрата 1. При 
правилно решение на шестия хоризонтален 
ред ще прочетете пожелание от клуб “Словото 
– познато и непознато” с ръководител г-жа 
Кънева към проект “УСПЕХ”. Квадратчетата 
със звездички не съдържат букви. Всички 
останали – да. 

 
 
 
 

1. Зооморфно същество, 

възпитател на Херкулес. 

2. Майката на Ахил. 

3. В старогръцката 

митология – върховен бог 
на небето и 
гръмотевиците. 

4. Богинята на 

отмъщението в 
старогръцката митология. 

5. Свещено цвете в 

Древен Египет и в Индия. 
Расте във водата. 

6. Богиня на нощта, 

магията и домашното 
огнище в Древна Гърция. 

7. Бащата на 

гръмовержеца в 
старогръцката митология. 

8. Съпругата на 

Епиметей в старогръцката 
митология. 

9. Великан /старогръцки/ 

10. Богът ковач в Древна 

Гърция. 

11. Съпругата на Хектор 

от поемата “Илиада”. 

12. Пророчица, дъщеря 

на Приам и Хекуба. 

13. Епическа поема от 

Омир. 

14. Болестта, изпратена 

от Аполон на ахейците в І 
песен на “Илиада”. 

15. Бог на войната в 

старогръцката митология. 

16. Богинята, закриляща 

домашното огнище в 
Елада. 

17. Първите деца на Уран 

и Гея. 

18. Един от 

литературните родове, 
възникнал през VІІІ – VІІ 
в. пр. н. е. в Елада. 

19. Митологично 

същество с тяло на човек 
и с кози крака, 
придружител на бог 
Дионис. 

20. Едната от трите 

Горгони. 

21. Обитателят на 

Лабиринта. 

22. Планината, където 

живеят старогръцките 
богове. 

23. Владетелят, на когото 

Херкулес помага, като 
променя руслото на    
реки. 

24. Съпругата на Зевс. 

25. Най-древната от 

старогръцките богини, 
съпруга на Уран. 

26. Богът на виното в 

старогръцката митология. 

27. Богиня на 

земеделието и 
плодородието в Стара 
Гърция. 

28. Синът на строителя 

на Лабиринта в Крит. 

29. Владетелят на Спарта 

от Троянския цикъл. 
30. Вождът на ахейците 

от поемата “Илиада”. 
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Снимки: laboto.com Вестникъ 

е продукт на съвместната творческа дейност на 

студио “Млад литературен талант” с 

ръководител г-жа Невяна Павлова.  

Благодарности на всички, които оказват 

съдействие с материали! 

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

vestniky@abv.bg. 

Прекрасната празнична 

украса в Гимназията, дело на 

клуб "Флористика‖ с 

ръководител г-жа Сн. 

Панайотова 

Коледният дух оживя в момите и 
момците от клуба на г-жа М. 
Панайотова и в традиционните 
български ястия. 


