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 Празненствата по случай 56-годишнината на Гимназията бяха разнообразни и 

интересни. Поздравяваме испанския отдел, тъй като се навършват 30 години от създаването 

му. Гордеем се както с успехите в олимпиадите по испански език и състезанията по превод, 

така и с престижните грамоти и отличия от театралната сцена.   

 В програмата се включиха още две събития (освен традиционните Вечер на езика и 

Празничен концерт), проведени в зала Пленарна в Община Варна. Първото - прожекция на   

игралния филм  „Джулай”, 2012 г. на режисьора Кирил Станков, възпитаник на гимназията,   

випуск 1987, която се състоя на 17 март (повече на стр. 10). И второто - „Да си спомним за 

Иван Иванов” – среща и разговор за човека и учителя 

Иван Иванов, проведа на 18 март (четете на стр. 4-5). 

 С много танци, музика и 

пиеси отпразнувахме и самия 

Ден – 19.03. Г-жа Тотева връчи 

почетните награди на 

учителите, допринесли много за 

развитието на испанския отдел 

в   Гимназията – г-жа Папазова,             

г-жа Еремиева, г-жа Мандева,  г

-жа Вангелова, г-жа Савова.  

 

 

 

 

ИД „Испански театър” с ръководител г-жа Савова 

зарадва гостите, учителите и учениците с част от 

пиесата „Да живее 

херцогът, нашият 

господар” от Хосе Луис 

Алонсо де Сантос, 

която спечели две 

награди на Националния фестивал за ученически театър на 

испански език в София тази година - за най-добра сценография за 

декорите (рисувани от деветокласничките Боряна Димитрова, 

Венцислава Касабова и Добромира Матеева) и за най-добра 

мъжка роля на Даниел Добрев (снимката вдясно) и неговата 

интерпретация на ролята на Каркома. 

Официалните гости 
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“Самбра” 

 По традиция в навечерието на Празника на гимназията в Актова зала на 18.03. се 

проведе Вечерта на осмите класове.  

 

 И тази година 

у ч е н и ц и т е  с е 

представиха блестящо. 

Всички притеснения 

преди излизането на 

сцената останаха зад 

гърба им, за да ни 

впечатлят с прекрасна 

подготовка,     коствала 

им неимоверен труд, и 

със завидни умения - 

както в театъра, така и в 

подготовката по езика. 

Нека отдадем дължимото 

на     учителите им, 

хвърлили    огромен труд 

и нерви, за да могат да 

зазвучат на френски и 

испански прекрасните 

Френският театър с ръководител  г-жа Царева също впечатли 

зрителите с част от постановката, спечелила „Златната маска” 

миналата година.  

Най-добре представилите се от Песенния фестивал и Празника 

на танците отново бяха на сцената.  

VIII Д клас с “Je Veux“ 

Кадри от пиесите на осмите класове Подготвила: Никол, 10.Б 
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 Роден в гр. Търговище на 24.12.1918 г., Иван Иванов завършва гимназия 

в гр.Шумен през 1937 г., а през 1942 г.— Романска филология в СУ „Св. Климент 

Охридски“ и защитава дисертация в гр. Падуа, Италия. Преподава френски език 

в продължение на 35 години, а последните 20 години от живота си отдава на 

Гимназията, където през 1979 г. се пенсионира като неин директор, когато е 

удостоен и с „Академична палма” за особени заслуги към изучаването и популяризирането на френския език 

и култура. Награждаван е два пъти с престижната награда „Варна” – през 1984 г. и през 1997 г. за 

преводаческа дейност. Сред направените от него преводи са „Тартюф“ на Молиер – 1990 г., „Цветя на злото“ 

от Шарл Бодлер – 1993 г., „Голямото завещание“ и стихотворения от Франсоа Вийон – 1994 г., „Нов живот“ 

на Данте Алегиери - 1996 г., като последните бяха издадени, благодарение на ученици на Иван Иванов. 

Заедно с Любен Любенов прави първия пълен превод на „Божествена комедия“ от Данте Алигери на 

български език. Двамата преводачи са удостоени с наградата на Съюза на българските писатели за най-

добър превод за 1975 г. За пръв път „Ад”, „Чистилище” и „Рай”, трите части на шедьовъра на Данте, 

прозвучават на изящен български език.  

В навечерието на Празника – на 18.03. – се проведе среща „Да си спомним за Иван Иванов” в зала „Пленарна” 

на Община Варна, организирана от г-жа Кънева и ИД „Словото – познато и  непознато”. Тържеството стана 

повод и за връчване на наградите от конкурса за превод на името на Иван Иванов от френски и испански език. 

Идеята за осъществяването на тази среща се породи поради причината, че вече повече от десет години се 

провежда конкурс за превод от френски и испански език на името на Иван Иванов. Тази година се навършват 

85 години от рождението му и това е начин да си спомним и научим нещо за този голям човек, който е 

допринесъл много не само за Гимназията, но и за развитието на българската култура. За нас това е Учителят, 

Преводачът, Директорът и Човекът.  

За приятеля и човека Иван 

Иванов разказа г-н Нейко 

Нейков – автор на 

биографичната книга „Иван 

Иванов – учителят, 

преводачът, човекът”: 

„Повечето хора го знаят като директор на 

Френската гимназия. Малцина са тези, които го 

припознават като един от най-добрите български 

преводачи в края на ХХ век и началото на ХХI 

век…На първо място ще поставя превода на 

„Божествена комедия” на Данте Алегиери, 

съвместен труд с поета, преводача и 

литературния историк и критик Любенов. Първата 

част на „Божествена комедия” – „Ад” - до тогава е 

била превеждана повече от седем пъти, но 

другите две части – „Чистилище” и „Рай”, добиват 

за първи път живот на български език, 

благодарение на превода на Иванов и Любенов. 

Преводачите започват работа над превода на три 

песни от „Ад” още през 1965 г. Работата е много 

трудна в началото, чудят се дали да продължат, 

или да се откажат, но постепенно се увличат, 

предизвикани от текстовете и решават да се 

докажат, като през 1966 г. се захващат и с трите 

части – „Ад“, „Чистилище“ и 

„Рай”. Завършват през 1972 г. И 

както казваше Иванов: 

„Свършихме грубата работа…

Започва изглаждането, дума по 

дума, стих по стих. Хиляди 

варианти.” До издаването на 

книгата през 1975 г. изминават 

близо три години след 

завършването на превода й. 

Това говори са перфекционизма на преводачите. 

Аз и с двамата вече бях много близък и съм 

свидетел. Какво търсене на думи, на звук, на 

звучене, на атмосфера и поправяне. Не оставяха 

нищо, което да не бъде гладко, да не им хареса. 

Един от хората, които са дали ценни съвети на 

Иван Иванов - какво трябва да се прави с думите, 

как трябва да се борави с езика, е поетът 

Николай Лилиев. Това Иванов е запомнил за цял 

живот… 

Той мечтаеше да види българите заживели по-

достойно - като истински европейци. А Иван 

Иванов беше наистина истински европеец – и по 

образование, и по призвание, и по душа. Нещо от 

ренесансовия дух на Данте се беше вселило 
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На срещата беше и племенницата на Иван Иванов - г-жа Йорданка Първанова, бивша възпитаница на IVЕГ 

от випуск 1970 г. Тя получи от г-жа Тотева наградата на името на „Фредерик Жолио-Кюри“, която се 

присъжда на Иван Иванов за огромния му принос за утвърждаването на IVЕГ като 

водещо училище не само във Варна, но и в цяла България.  

Г-жа 

Първанова сподели някои от 

спомените за вуйчо си: 

„С него имахме много силна връзка, 

мога да кажа, че съм израснала с 

него от раждането си. Аз и моите 

родители живеехме в Шумен, а 

вуйчо - във Варна. Той ни 

гостуваше почти всяка събота и 

неделя, а през лятото аз идвах при 

него на море… Когато идваше на 

гости в Шумен, го посрещах с 

огромна радост и още от вратата го 

питах едно и също: „Вуйчо, кога ще 

си ходиш?“. А той се усмихваше 

сърдечно, защото знаеше, че с 

моята детска наивност, аз го питах 

не защото исках да си отиде, а от 

любопитство колко време ще 

остане, понеже присъствието му 

беше празник за мен още от малка. 

Толкова много го обичах. 

Човекът, който се беше отдал 

изцяло на хуманитарните науки, 

знаеше толкова много езици, беше 

истински полиглот, този човек също 

така много обичаше математиката. 

Той ми казваше, че римите в 

стиховете са като математически 

задачи. Разказвал ми е един случай 

от детството си, когато е бил в 

малките класове. По математика 

винаги е бил първи в класа. Един 

ден пристигнал нов учител и дал 

много трудна задача за домашно. 

Вуйчо се мъчил доста време с тази 

задача, но най-накрая я решил. На 

другия ден съученикът, с когото 

стоял на един чин, я преписал и  

вдигнал ръка, за да го изпитат. 

После измамата се разкрила, 

защото при друга задача, която 

учителят го накарал да реши, 

ядосано казал: „Ванчо, ти си 

виновен за всичко.” След много 

време вуйчо бил вече студент и 

случайно в София се срещнал със 

същия този свой съученик. 

Спомнили си за детството и той му 

казал: „Заради теб, Иване, станах 

адвокат. Баща ми беше решил да ме 

прави инженер, но заради онази 

случка с трудната задача, разбра, 

че не ставам за математик. Така че 

съм ти много благодарен.”  

Вуйчо много обичаше да ми 

разказва за детството си. Когато 

сме били сами, а това се случваше 

доста често, той винаги се връщаше 

към детските си спомени и ми 

разказваше как децата на улицата 

са играели с парцалена топка, на 

шикалки и колко е бил щастлив. 

Били са бедно семейство, четири 

деца и само баща му е работил, за 

да изхранва семейството. Вуйчо е 

първото дете в семейството и е 

помагал на баща си - майстор 

шивач. Още от ранна детска 

възраст е шиел копчета, разнасял е 

готовите костюми по домовете. През 

30-те години идва Голямата 

депресия и бащата на вуйчо се 

разорява. Тогава се налага да се 

преместят от Търговище в Шумен, 

където баща му открива кафене. 

Тогава вуйчо ми е трябвало да 

разнася кафета на гостите. Така че 

той е имал доста трудно детство, но 

това не е убило неговата жажда за 

знания и той винаги е бил 

първенецът на класа. В 

гимназиална възраст много е 

харесвал френски език. Въпреки че 

в училище не са го изучавали, той 

го е научил съвсем сам от книги, 

които е намирал...  

Когато в едно интервю го питат 

може ли да се сравнят професиите 

на преподавател и преводач и как 

се съчетават, той отговаря, че са 

две съвсем различни неща. Че да 

изваяш едно стихотворение, зависи 

единствено от теб самия, а да 

изваяш един млад човек като 

личност, е доста трудна и отговорна 

задача. Вуйчо беше човек, който 

цял живот се раздаваше на 

учениците си. Зареждаше ги с 

поезия и любов, с отговорност към 

красивото и точно слово.  

И накрая искам да ви кажа нещо 

много интересно относно техниката, 

която г-н Иванов ползваше при 

практическото оформяне на 

преводите. За да записва по-бързо 

идеите, които се раждат в процеса 

на превода, той ползваше 

стенографския език. Когато 

превеждаше, вземаше един лист, 

формат А4, сгъваше го на две по 

дължина и на тези 

малки, тесни странички 

изписваше на 

български превода със 

стенографски език. По 

този начин изпълваше 

целия лист.” 
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Подготвила: Мира, 10.Б 
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 Г-жа Станка Трънкова, един прекрасен човек, 

вдъхновяваща личност и всеотдаен учител, разказва за 

годините като учител и директор в IVЕГ. По нейна инициатива в 

Гимназията се въвежда изучаването на испански език преди 30 

- Как решихте да станете 
учител?  
 
- Аз не си спомням да съм вземала 

някакво конкретно решение . Някак 
от детските си години имах 
намерение да стана учителка, не се 

виждах по друг начин. На какво се 
дължи? На тази моя възраст се 
питам на какво се дължи това мое 
желание , може би учителката ми в 

началното училище, тя беше 
чудесна жена… 
 
- Имали ли сте някакви 
съмнения и колебания дали 
това е правилната, точната 

професия за Вас? 
 
- Що се отнася до съмненията – аз 
за всяко нещо имам съмнения.  

Такъв ми е характерът, че не 
вземам рязко решение, без да 
обмислям подробно, без да проява 

критическото си мислене, а то е 
свързано със съмнения. Никога 
обаче не съм съжалявала, че съм 
станала учителка. Много обичам 
децата, младите хора и мисля, че 
моята професия ми доставя огромно 
удоволствие… 

 
- А като директор срещахте ли 
много трудности? Разкажете ни 
за този етап от вашата кариера. 

 
- Директорството - и сега, и по мое 

време - е нещо много трудно. 
Първо, изведнъж от учителка 
станах заместник-директор. Имаше 
безкрайно много нормативни 
документи, с които трябваше да се 
запознавам. Бюрокрацията винаги я 
е имало. След това, като станах 

директор, непрекъснато се 
сблъсквах с нямането на пари и на 
работна ръка. Дребни проблеми, но 
много ми тежаха. Те ме износваха. 
Изчерпваха силите ми, защото 

имаше много пречки, за да 
осъществиш нещо. Например – през 

зимата духаше много вятър през 
старата дограма на прозорците, а 
нашето училище е една стъклена 

кутийка. Сега вече прозорците са 
направени, това започна още по 
мое време.  
 

- Как решихте да въведете 
изучаването на испански в 
Гимназията, кога стана това? 

 
- Тази идея се породи у мен, когато 
четях материали, пристигащи от 
ЮНЕСКО. Ние бяхме асоциирано 

училище към ЮНЕСКО, а и все още 
сме. Така в мен се породи идеята, 
макар че не смятах, че може да се 
осъществи. Но си казах - защо да 
не опитам. Най-напред проверих 
дали има кадри. Знаех за 

завършили испанска филология 
наши ученици. Дадоха ми шест 
имена, от които да подберем. 
Написах докладна да 

висшестоящите органи, които 
можеха да разрешат откриването на 
испански отдел в гимназията.  В 

началото  се оспори нуждата от 
изучаването на испански, но аз не 
се отказах. Нещата не станаха 
изведнъж – а чак на третата година 
(с помощта на тогавашния 
председател на училищното  
настоятелство - Георги  Петърчев, 

на когото и двете му дъщери 
завършиха Френската гимназия).  
Междувременно проведохме 
конкурс за учители — трябваше да 

назначим четирима. Имаше 
комисията за провеждане на 

конкурса - от шестте записани в 
моя тефтер имена, се явиха само 
трима кандидати. Наскоро се 
смяхме по този повод. За мен лично 
беше много важно учителите да 
имат излъчване… Благодарение на 
квалификацията и на човешки 

качества на първите учители по 
испански отделът тръгна блестящо. 
И до сега испанските паралелки са 
едни много хубави класове - дали 
защото продължавам да ги считам 

за свои рожби… Радвам се, че 
открихме испанския отдел.Варна 

имаше нужда от това.  При нас 
много добре се учи езика. А тези, 
които завършиха испански 

паралелки в нашата гимназия, сега 
се върнаха при нас като учители и 

работят сърцато. Много е важно 

да се работи сърцато.   
 
 
 

 
 

- Разбрах, че имате една 
специална награда - „Палма“. 
Какво представлява тази 
награда и какъв е поводът да я 
получите? 
 
- Наградата се казва „Академична 

палма“. Това е орден и се дава от 
френското правителство на хора от 
сферата на образованието. Получих 
я в периода 1984-86 г., толкова 
отдавна беше, че вече не помня 
точната година.  Бях много 

щастлива, защото бях сред първата 
група наградени българи. Аз много 
се гордея и с наградата на гр.Варна 
през 2006 г., което е признание, че 
нещо съм направила за собствения 
си град, а това значи много за мен. 
По същото време, когато получих 

наградата „Академична палма“, 
получих и орден „Кирил и Методий“ 
– II степен — за работата си и за 
успехите на Гимназията. Аз 
продължавам да твърдя, че 
успехите ми на практика 
са 

колективно дело, те не са само 
мои. Никой директор нищо не може 
да направи сам.  

От личния архив на  

г-жа Трънкова 
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- Разкажете ни повече и за 

фестивалите в училище, които 
вече са традиция. 
Вдъхновяващо лично за мен 

беше още с идването ми в 
училището да разбера, че има 
различни фестивали, където 
можем да изявим талантите си.  
 
- Всяка изява води до натрупване 
на социален опит, до изграждане  

на личността. Винаги сме се водили 
от това. Фестивалните вечери в 
училище, като Фестивала на 8-ми 
клас, Вечерите на випуските – те са 

пренесени от Ловеч. Защото нашата 
Френска езикова гимназия е 
създадена на базата на Ловешката 

езикова гимназия, от където идва 
френския отдел. Аз също съм 
карала подготвителния 8-ми клас в 
Ловеч. Естествено е и ние да 
обогатяваме извънкласната 
дейност. Струва ми се, беше през 

83-та година, макар че не помня 
точно, се чудехме как да оживим 
дейността в училище през зимата. 
На мен ми хрумна, понеже по 
физическо се изучаваха и народни 

хора, да се използва актовата зала 
като втори физкултурен салон един 

вид, тъй като основният 
физкултурен салон беше един и на 
децата им липсваше пространство. 
И след това да се направи един 
преглед, защото всяко нещо, което 
се започне, трябва да има някакъв 
завършек. В началото започнахме с 

хората, които бяха застъпени в 
програмата по физическо 
възпитание. Това стана един от най
-обичаните празници, който остана 
като традиция, вече колко години. 

Имаше и други фестивали – 

празник на художествената 
гимнастика например, който обаче 
просъществува около чети      ри-
пет години. Другото, което се 
задържа е списание „Устрем“, което 
излиза от 1974 г. Ако не и от по-

рано. Започна да го 
издава покойната вече 
учителка г-жа Ганка 
Балканска. Учителите по 

български език и 
литература се редуваха в 
издаването на 
списанието… 
 
- Вие имате 
наблюдения над 

поколенията ученици. 
Какво се е променило в 

отношението на различните 

поколения към училището, към 
придобиването на знания, към 
учителите?   

 
- Чарът на учениците от IV 
гимназия си го има винаги, 
учениците търсят учителите и 
работят заедно. Сътрудничеството 
между учители и ученици е основна 
характеристика на нашата 

гимназия.  Това е контакт, който се 
изразява в доверие между учители 
и ученици. В малко гимназии има 
такова нещо. Прави впечатление 

как на празника на гимназията 
учениците се втурват и целуват 
учителите си. Сещам се следната 

случка.  Сега, на 19 март, един мой 
бивш ученик, който вече трябва да 
е около 47-годишен, дойде и ме 
прегърна. И си казвам: „Ей това 
момче съм го карала да мете двора. 
Беше се ядосал нещо и си беше 

накъсал тетрадките, беше ги 
хвърлил през прозореца на двора, а 
чистачките тъкмо бяха помели. 
Идват възмутени при мен, момчето 
веднага си призна и взе метлата и 

помете.“  
Относно придобиването на знания в 

самите класове като цяло, при все 
че всяко обобщение крие рискове 
за неточност, 4/5 от учениците бяха 
мотивирани и напредваха, а 1/5 – 
немотивирани, по различни 
причини – възрастови особености, 
проблеми в семейството и т.н. Сега 

процентът на немотивираните е по-
голям, уви. Но отношението към 
знанието, към училището, към 
учителите – то не е нещо дадено, 
не се намира извън времето и 

обществото. Каквото е обществото, 

такова е и училището. Училището е 
една интелектуална среда, един 
терен за развиване на интелекта и 
лично аз се дразня от това, че се 
губи мярката и отношението към 
него – било чрез нагло поведение, 

било чрез неподходящо облекло.  
 
 
 

 
- Споделете с нас някой скъп 
спомен – нещо весело, нещо 
мило, история, която сте 
запомнили и Ви е любима.  
 
- Както споделих, характерното за 

нашата гимназия е 
сътрудничеството на учители и 
ученици и уважение към личността 

на ученика. Ние много се 
вслушвахме в учениците. И по едно 
време отмениха манифестациите, да 

няма манифестации на 24 май. 
Обаче нашите ученици се събраха и 
пожелаха да участват в такава 
манифестация. Ние бяхме 
единственото училище, което се 
събра и тръгнахме на 
манифестация. Това за мен беше 

много интересно.  
Друг случай, който помня. Една 
голяма делегация, хора на високо 
ниво - представители на ЮНЕСКО - 

бяха дошли в училище. И след като 
минаха семинари, уроци и т.н., те 
поискаха среща с  ученици. Пуснах 

едно съобщение. В актовата зала 
махнахме столовете, като в средата 
сложихме маса за гостите и всички 
ученици наоколо. Гостите 
започнаха да им задават въпроси. И 
тези наши ученици като се отвориха 

да говорят, ама толкова умно 
говореха, на всякакви теми, 
каквито ги питаха, но най-вече за 
училището. Зададе се и баналният 
въпрос: „ Харесва ли ви да учите в 

училището?“ Няма да забравя, една 
съученичка на Петя, която сега е 

учител по философия в гимназията. 
Та, момичето беше от руските 
паралелки и аз си помислих, че тя 
ще се изрази мнение, че те са 
пренебрегвани. А тя започна да 
хвали училището, колко добре се 
чувстват учениците. Спомням си, 

представител от Чад, една 
африканска република, каза: 
„Нямате представа колко сте 
щастливи, че имате такива деца.“ 
По-късно по линия на ЮНЕСКО и аз 

отидох в Чад и като направих 

сравнението, си дадох сметка колко 
е било правилно това мнение.  
Нашите деца отговаряха умно, без 
задръжки, без някой да им казва 

Подготвила: Мира, 10.Б 
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- Как се роди сюжетът на 

“July”?  

- Трудно е да се каже с няколко 

думи. Идеята е базирана на лични преживявания и на 

действителността, в която живеем. Но все пак имаше 

доста работа по сценария, работих над 14 версии. 

- Кой е любимият Ви персонаж от филма? 

- Ех, какъв въпрос... И трите главни героини, 

естествено, но може би най-вече – Кирчо. Не само 

защото ми е адаш (всъщност, той е кръстен на един от 

продуцентите на филма), а по-скоро - понеже е 

естествено добър, незасегнат от истинската лудост, в 

която живеем. 

- Според Вас възможно ли е в реалността човек 

да „премине през рая и ада” в търсенето на 

правилния път като Джу, Дана и Лили? 

- Човек трябва да премине през много неща, за да 

намери себе си. През обичта, тъгата, страха, 

раздялата, истинското приятелство. Този път може да 

отнеме много години. Във филма няма точно „ад и рай” 

– тези понятия са ми чужди. Един час, една минута 

може да е „рай”, а следващият ден - да е „ад”. И двете 

понятия са измислени и съществуват само в 

съзнанието ни. 

- Как се „става” сценарист? Къде се пораждат 

идеите за един филм – в миналото и спомените 

или в настоящето? 

- Не знам, аз не съм добър сценарист. Идеите – не 

само за филми - идват спонтанно. Като следобедно 

желание да пиеш чаша бира. После следва много 

работа от идеята да стане нещо, което си струва да се 

гледа или чете, или слуша... 

- Ние знаем, че при снимането на един филм 

режисьорът „коли и беси”. Но колко му коства 

това? Много ли е трудна тази работа? 

- Не, режисьорът не „коли и не беси“. Поне не би 

трябвало. Работата му е много проста – да има идея в 

главата си как този филм ще изглежда, какви са 

героите и да успее да го предаде на екипа си. 

Работата по един филм е напрегната. Но това не 

значи, че е трудна. Ако публиката го харесва, всички 

трудности и дори отчаяния по време на снимките и 

монтажа нямат значение. 

- Разкажете някой от най-ярките и „топли” 

спомени от Гимназията? 

- Хмм… те са десетки. Първи любови и раздели. 

Прекрасни учители. Приятели. Фотолабораторията. 

Може би най-важното и ценно нещо, което направихме 

в гимназията, е, че станахме добри хора, поне 

повечето от нас. А конкретно – за един 19.3 

направихме почти апокрифно наша постановка на 

„Образ и подобие” по Радичков. Тази пиеса тогава бе 

забранена – това малко от днешните деца биха го 

разбрали. Когато свършихме да играем имаше 30 

секунди тишина в Актовата зала. После някой 

изръкопляска и изведнъж цялата зала стана на крака. 

Без няколко преподаватели.  

- Когато бяхте ученик тук, мечтаехте ли за 

творческа кариера? 

- Няма да ви кажа за какво съм мечтал, но определено 

не за творческа кариера. Аз и до днес нямам такава. 

- Ако можете да сте магьосник за един ден, кое 

бихте променили в действителността?  

- Бих премахнал расите, различните езици, границите, 

парите и правителствата. Мисля, че тогава хората 

биха били много по-щастливи. А, да, и бих направил 

всички кучета зелени. С розови уши. 

Г-н Станков със своята племенничка — 

дъщеря на завършилата IVЕГ —Иглика 

Янкова. На заден план е бусът от “July” 

На 17.03. в зала Пленарна се състоя прожекция на филма “July” (спечелил 

множество награди), чийто сценарист и режисьор е Кирил Станков, випуск 1987. 

Филмът разказва за три жени, които се изправят пред различни трудности, 

търсейки себе си, вътрешната си свобода и правилните решения. Благодарни сме 

на г-н Станков, който намери време за нашите въпроси, въпреки че подготвя 

новата си продукция—документалния филм “България—24 часа”. 

Подготвила: Екатерина, 10. Г 
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Малко след концерта за 

новодошлите ни приятели 

от Испания, станахме 

свидетели на още един, този път – от Франция. Вокалната група и 

младежкият симфоничен оркестър „Curva Via” изпълниха за нас 

редица произведения, сред които химните на България и Франция и 

вечната и емблематична класика – 

„La Maritza” на Силви Вартан. 

Последното особено се хареса на 

публиката, сред която имаше 

множество просълзени.  

- Разкажете ни за Вашето гостуване 

тук.  

- Посетихме Френската гимназия в София, 

„Алфонс дьо Ламартин”, след това – 

Пловдив, а сега сме тук във Варна. 

- Мислите ли, че музиката може да обедини двете страни - Франция 

и България? 

- Надявам се. Репертоарът беше специално подготвен за българската 

публика. 

- Изпълнението на химните беше великолепно! 

- Оо, много благодаря. Поласкан съм. 

- След България кои държави ще посетите? 

- Продължаваме към Италия, а после ще посетим Щатите и Канада. 

- Много Ви благодаря за това кратко интервю. За нас беше голяма 

удоволствие да бъдем сред Вашата публика. Пожелаваме Ви много 

успехи и се надяваме да имаме възможността да Ви чуем отново. 

- И аз много Ви благодаря. Бяхте 

прекрасна публика. 

 На 22.04. Актова зала за първи път стана сцена на 

цял симфоничен оркестър. Изпълнена с музикални 

инструменти, тя преживя три незабравими и удивителни 

часа. Публиката беше покорена от красотата на 

класическата музика, за която не съществуват граници 

като националност и възраст…  

Надлежно подредени край 

оградата, инструментите 

чакат да оживеят... 

Изпълнителите се 

подготвят, за да 

пленят публиката 

Може би това са 

бъдещите 

Подготвили: Мария, Мира 

и Юлия, 10.Б  
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 Всичко започна на ЖП гара Варна. Пътуването до София за 

първи път ми се стори толкова дълго. Е, пристигнахме, разходихме се из 

столицата и с нетърпение чакахме да дойде сутринта, за да отидем на 

летището и да хванем дългоочаквания полет за Мадрид. В самолета 

дори се появиха малко колебания и страх дали ще се справим, но 

учителките ни вдъхнаха увереност и ни казаха, че всичко ще бъде наред. Наистина беше така. 

  Истинската приказка започна, когато кацнахме в Мадрид. На входа на летището испанците 

ни чакаха с подаръци и с плакати с имената ни. Беше много емоционално, лично аз се почувствах 

като звезда, защото от всички страни се чуваха имената ни, България.....  

 Всички тръгнахме със семействата. Беше малко стресиращо, понеже не познавах никого, но 

нямахме никакви проблеми. Първото нещо, което веднага прави впечатление (когато никога преди 

не си бил при испанци), е,  че те ходят с обувки в домовете си и ядат 

доста. Но лесно се приспособява човек към навиците им -  защото някои 

от тях са подобни на нашите. Родителите им се отнасяха много добре към 

всеки един от нас – обясняваха ни всичко, говореха ни така, че да ги 

разбираме, съобразяваха се с нас и с нашите навици.  

 Показаха ни училището си. Някои от нас се чувстваха като научни 

експерименти, понеже всички останали ученици ни гледаха странно. 

Директорът им ни разведе из стаите – показа ни стаята по музика, 

библиотеката, актовата зала... Влизахме в техните часове и ми направи впечатление, че учениците 

не се делят според възрастта. В този клас, в който ние присъствахме, имаше малки и големи 

ученици. След това карахме колело из Ривас, посетихме и Laguna del 

Campillo – беше много красиво, цялата изящност на градчето се 

виждаше оттам. Екскурзиите  ни започнаха на следващия ден.  

 Посетихме много и различни 

забележителности и музеи: Природно-научния 

музей (беше малко смущаващо, тъй като там 

беше пълно с препарирани животинки, а не 

понасям насилието над тях…), Museo del Prado, 

Plaza de Mayor, Palacio Real и величествената 

катедрала San Jerónimo el Real.  Всичко бе като извадено от приказка и може 

би единственият недостатък беше, че през повечето време валеше, но пак си 

прекарахме незабравимо. 

 Екскурзията до Толедо не 

отстъпваше по нищо на разходките в 

Мадрид –  уникални  замъци, крепости, 

мостове... Разбира се, нямаше как да пропуснем и родното 

място на Мигел де Сервантес - Алкала де Енарес. Разходихме се 

по площад Сервантес, посетихме дома на Сервантес, Universi-

dad de Alcala и навсякъде имаше статуи на Дон Кихот и Санчо 

Панса. С това пътуване се сбогувахме с Испания, но 

сбогуването в училището определено беше най-запомящото се. 

Обменът с Испания тази година се проведе през Пролетната ваканция с 

ръководители г-жа Добрева и г-жа Узунска. 

Катерина от 10. Б клас сподели впечатленията си от преживяването. 

ПРИЯТЕЛИ... 
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   Бяха ни подготвили песни, танци -  
дори аз и г-жа Добрева участвахме. Пуснаха ни едно 
малко филмче, на което беше представен под формата на 
снимки целият ни престой там. Беше много трогателно и 
мило от тяхна страна, аз дори се разплаках. 
 Определено Испания ще ми липсва, а също и 
семействата, където бяхме отседнали, защото те бяха 
едни от водещите лица в целия ни едноседмичен 
испански „живот“. Глупавите и смешни „неща“, които 
правеха повечето испанци , за да ни впечатлят,  също ще 
ми липсват. На летището се ляха много сълзи… Едва ли 
има някой, който може да каже, че тази седмица не е 
била впечатляваща и изпълнена с емоции… 
 На снимката: Катя (10.Б) и 

Димитрина (9.И) 

 Варна – Ривас, България – Испания 

Обмен. Една дума, голямо изживяване, 

хиляда емоции и накрая не знаеш доволен ли си, 

или ти се плаче.  

Първо искам да започна с едно голямо 

БЛАГОДАРЯ за госпожите Елизабет Добрева и 

Ива Узунска, че ни преведоха през това 

приключение... 

А сега, какво е то, обменът? Ами обменът 

е да прекараш 3 часа в самолет за Испания и 

през цялото време да си повтаряш изречението 

„Забравих си испанския” на испански, за да 

обясниш какво ти става на семейството, което ще 

те посрещне. След като си сигурен, че това 

изречение ще излезе автоматично, се 

успокояваш и започваш да питаш госпожите „Как 

беше тази дума?”, „Ама как е по-добре да се 

каже...?” и т.н. После се луташ около час из 

грамадното мадридско летище, без да знаеш 

накъде отиваш, само следваш госпожата и си 

повтаряш: „He olvidado el español.” Най-накрая се 

оказва, че багажът ти не е изгубен и тръгваш към 

чакащите те испанци, които също си мислят „Що 

за хора ще за тия българи? И защо се туткат?!” 

Посрещат те радостни викове и после започва 

кошмарът...  

Виждаш си семейството и или си забравяш 

испанския, или не знаеш как да реагираш, или 

като мен – бръщолевиш глупости. После си 

тръгваш от познатите ти и отиваш с едни 

непознати в една кола към не знам-си-къде, за 

да правиш не знам-си-какво. Да, яко беше. Да не 

говорим, че нямаш интернет, т.е. си съвсем сам.  

Семейството ми се оказа 

доста свястно. Те 

разбираха, че предната 

вечер изобщо не бяхме 

спали в София преди да си 

хванем супер ранния 

самолет, и не правихме 

нещо кой знае какво – само 

разгледахме 

Природонаучния музей на 

Мадрид за цял следобед (да, 

цял следобед!). После ме 

оставиха да си почивам и аз 

не знаех какво да правя, 

затова им се натрисах 

постоянно, а те нямаха нищо 

против.   

А после стана най-

хубавото и същевременно 

най-лошото – запознахме се 

с Испания и испанците, на 

които бяхме на гости. И 

естествено си прекарахме страхотно, разбрахме 

супер много неща за Испания и се сближихме с 

испанските ученици.  

Бих могла да ви разкажа за всички 

невероятни неща, които правихме, но обменът по

-скоро е емоция. Емоцията да обикнеш нов 

приятел, да се дразниш на хъркането на друг... 

Самото споделяне на емоцията сближава и макар 

някои от нас да не останаха доволни от двойките 

си, мисля, че всички си прекарахме добре в 

Испания. Както и в България.  

В България госпожите ни бяха подготвили 

програма, която да е интересна и за испанци, и 

за българи. Да си призная, на някои места не бях 

ходила, а заради обмена отидох и то с едни от 

най-близките си приятели.  

Поправка – обменът не е емоция. Той е 

много емоции наведнъж, много нови 

преживявания... Не може да се обясни! Отиваш 

там, нямаш идея какво става първоначално, а 

после ти се реве на раздяла. Колкото и страшно 

да изглежда, това е едно от най-хубавите неща, 

които съм правила (и се надявам да направя 

отново).  

Благодаря на всички (испанци, българи, 

учители), че споделиха това преживяване с мен! 

И че ми доказаха, че всички сме различни, но 

това е прекрасно! 

 
Подготвила: Боряна Димитрова, 9. з 
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Споделят, че посещението 

тук ще остане завинаги в 

сърцата им. И дори 

мъничко завиждат на 

приятелите си от България, 

че живеят в толкова красива и богата 

държава… 

Относно храната… Вкусно приготвените домашни специалитети от 

традиционната българска кухня са оценени по достойнство. А 

момчетата, с които говорихме, казаха, че много им харесали и 

дюнерите в България, защото техните били по-различни.   

Програмата на гостите в България е страхотна. Посетили са 

Евксиноград, Балчик и Ботаническата градина, Калиакра, 

Несебър. За последния казаха, че е много хубав и античен. 

Във Варна са се разхождали из Морската, Археологическия 

музей, Катедралата. Конструкцията на Катедралата ги е 

впечатлила, но казват, че не разбират защо целуваме иконите.  

ПОСРЕЩАНЕТО на интернационалните ни гости на 22.04 — 

какво е то без питка и мед, поднесени от красива девойка, 

облечена в традиционна носия... 

 Последвалият концерт беше 

с ъ п р овод ен  о т  и н т ер е сн а 

презентация, подготвена за 

гостите от Испания — разказа им 

за историята, географията и 

традициите в България. (дори 

техниката се впечатли и токът 

спря, което не попречи ни най-

малко на доброто 

Гостите от Испания обичат да играят боулинг и 

са възхитени от разнообразието в Мол Варна.    

Снимки: Катя, 10. Б 
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От три години Гимназията е във връзка с AIESEC – международна 
младежка организация, която изпраща студенти по цял свят, поставяйки 
ги в различни ситуации, за да открият дали ще се справят с проблемите в 
нова 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. В часовете по 
английски език те провеждат своите презентации, разказвайки за 
мястото, от където са, за културата и историята си, а също така — 
работят с учениците по осемте цели на хилядолетието.    

 Най-вероятно по-голямата част от вас са забелязали 
присъствието на чуждестранните гости в нашата гимназия.  
 През седмиците, в които те ни разказваха за своите 
държави, традиции и култури, ние научихме много. Но какво ли 
впечатление сме им направили? Какво ли мислят за нашата 
родина?  
 Изказаните мнения са толкова шарени, колкото шарки 
присъстват в красивата българска носия. Ако съдим по техните 
думи, България е една хубава страна с богата култура, а нейните 
жители - много топли и мили хора. Те имаха възможността да ни 
опознаят - разгледаха морската столица и всичките й 
забележителности, запознаха се и с мартеницата.  
 Едно е сигурно - че всеки от тях ще помни сърдечното 
посрещане с дъхава питка и шарена сол, ухаещата роза, 

нестинарите, местните традиции, интересните ритми и 
мелодии (всички гости присъстваха на традиционния 
Фестивал на танците). Включително и българската храна - 
сирене, баница, рачели, бяло сладко и т.н. Впечатлени са от 
факта, че различни нации и вероизповедания живеят заедно 
по приятелски и са добри съседи. Но все пак си оставаме 
чудаци за тях. Когато казваме «ДА» и клатим глава - ние все 
едно отсичаме «НЕ». Не ни остава нищо друго, а да се 
гордеем с факта, че сме се родили в сътвореното от Бог 
райско кътче, наречено България.  

Ирина Полшчук - Украйна,  

Пиетро Родригес - Бразилия, 

Дамян Байно - Полша,       

Георги Давиташвили - Грузия, 

Димитра Томара - Гърция 

Интервюто ни завърши с майсторски 

направената от Милен баница, а гостите 

бяха вкусно изненадани! На финала им 

подарихме и мартеници — за здраве и 

късмет! 

На снимката — гостите с г-жа Венкова, г-жа Минчева, г-жа 

Петрова, Катя от 10. Г (тя се престраши да задава въпросите на 

английски), Мира и Слава от 10. Б и Милен (нашата гордост)  Подготвил: Милен, 10. В  
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If you could be attractive and stupid or intelli-

gent and ugly, which would you prefer and 

why? 

Dear Diary, 

  My mom told me once that it is not the physical 

appearance that define us but actions. Back then I 

did not believe her. Later I realized that she was 

right all along, you know? But there are times in 

everybody’s life when we find it hard to believe it 

only because we are deceived by the others. Yes. 

The others. We live in a world of superficial crea-

tures. I’m using the term “creatures “ because they 

even occasionally forget  they’re actually normal 

human beings. Ordinary people who desire so badly 

to be extraordinary. Beauty gives you an advantage 

and that is all. It is just one little piece of the puzzle 

called life which we all are desperately trying to fig-

ure out and put together somehow because  we all 

want to feel like we have accomplished something, 

to feel perfect .  But no one is perfect and everyone 

out there should know it. No one can ever be per-

fect. 

 I consider myself somewhere in the middle –

neither perfectly beautiful, nor ugly. Neither the 

smartest, nor the most stupid. I’ve suffered, I’ve 

had bad days, awful days. I’ve been bullied for be-

ing myself and not someone people expect me to 

be. But there is one thing I would never do. I will 

never change who I am and the way I am. I’m 

never going to regret all the nights I’ve cried myself 

to sleep because I wasn’t accepted by a few people 

who didn’t really matter. I would rather have two or 

three real friends than a thousand fake ones. I’d 

rather be ugly and intelligent, than stupid and 

beautiful, because I will know how to be a great 

mom. And my children will be proud of what I am 

and I know and what I believe in. 

Plus , you know what they say: Brainy is the new 

sexy! 

 И тази година за пореден път училището ни, в 

лицето на Мария Чернева (10.Б), Петя Георгиева (10.Е), 

Илина Людмилова (10.Е) и Калоян Стефанов (10.Е), взе 

участие в националната викторина „Образование на 

бъдещето", организирана от фондация „Дарби". На 

регионалния кръг отборът успя да се пребори с 

конкурентите си и се класира за националния. 

Благодарение на поддръжниците, които дойдоха в 

залата и активно подкрепяха отбора ни, бе връчен 

ваучер на стойност 200 лева, за организиране на 

еднодневна екскурзия.  

 На 14 март в София бе проведен националният 

кръг на викторината. Участваха шест отбора финалисти. 

Напрежението беше огромно, а нивото на останалите 

състезатели също беше много високо. Изискваха се много качества и умения, за да се постигне 

успех в това състезание. Първо, участниците трябва да могат да правят презентации на Power Point. 

Освен това трябва да владеят английски език на високо ниво, за да могат да търсят конкретна 

информация в сайтове на английски език и да подберат най-същественото от нея. Най-важното е, 

че се оценяват презентационните умения на участниците - до каква степен те успяват да накарат 

публиката да ги слуша и реагира на представената информация. Важни качества се оказаха 

бързината и точността, с които участниците отговаряха на въпросите от викторината. 

Ето и непосредствени впечатления от Мария: „Не бих могла да бъда по-доволна от престоя си в 

София. Прекарахме два прекрасни дена, редувайки ученето с храна, и се запознахме със страхотни 

хора от цяла България, с които продължаваме да поддържаме връзка.” 

Въпреки всички трудности – фактът, че нашият отбор бе с най-младите участници; това, че те 

нямаха защитено международно ниво по английски език и са учили езика само в училище, а този 

език за тях се явява втори чужд език (за разлика от останалите състезатели), отборът на училището 

зае трето място. Гордеем се с тях и им пожелаваме нови успехи за в бъдеще.  

Stefani-Pamela 11.e — Ist place re-

gional level „Creative writing“ 
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Is the fish mute or does it not speak because it 

knows everything? 

Long ago, there weren’t rivers, seas or lakes. It was 

just the majestic Ocean that gave shelter to many 

creatures. But there was only one fish. It wasn’t the 

golden fish from the fairytales, but a very little 

green fish called Burton. What we don’t know is that 

the fish was very intelligent and Burton was the only 

fish in the history of the Universe that could speak. 

Why is that? You would ask. Why the fish now is 

mute. The answer is simple-because Burton had a 

big mouth. 

When Burton, the first fish, was born God decided to 

give him the precious ability to make sounds. He 

put him in the Ocean and said: “Talk!”.  Burton 

started talking immediately. He was a good fish and 

he liked helping the others. 

Then the humans appeared -what a strange species!  

And they could talk, too. Humans were born full of 

curiosity and desire to gain knowledge. They always 

wanted to learn new stuff and nothing was enough. 

But the world was meant to be sometimes a myste-

rious place. God had many secrets and he wanted to 

teach people that they have to find the key to these 

secrets themselves . 

At the same time Burton lived in the Ocean explor-

ing it every day. He knew that there were many 

things to be done and he couldn’t just stay in one 

area. He was good to everyone. That’s why God de-

cided to give him something more. He gave Burton 

all the knowledge in the world and the key to every 

single secret or mystery.  

But, as I already said, Burton had one problem-his 

big mouth. One day he reached the land where peo-

ple lived. They met and because Burton liked them, 

he started telling them stories every day. But he 

didn’t know where to stop. He showed them many 

secrets and people stopped searching for the truth, 

because they had the little fish friend. They lost the 

desire to learn themselves. 

When God found out about that he was very disap-

pointed. He took Burton’s voice and left him in the 

Ocean. Since then there hasn’t been a fish that 

could talk. We know that the brain of the fish is 

small, but it contains all the things that we haven’t 

discovered yet. That’s why when we see it in the 

water the fish just opens and closes its mouth-

Burton’s children are always trying to tell us some-

thing.  

 

За четвърти път тази година бе проведено състезанието 

по творческо писане на английски език – «Creative writing». 

Гимназията взе участие в него за втори път. Идеята на 

състезанието е да се насърчат учениците да създават техни 

собствени произведения по нетрадиционни теми.   

Тази година имаше 4000 участници. От тях 63-ма бяха 

избрани за финалисти на регионалните състезания. Ние 

имахме четирима представители от всяка възрастова група, 

избрани на този кръг: Златица Миленова Маркова (9. кл.), 

Анита Иванова Кацарска – (10. кл.), Стефани-Памела 

Юлианова Попова – (11. кл.), Божана Атанасова Георгиева 

(12. кл.). До национален кръг е допусната само Анита, 

класирана на първо място в своята възрастова група.  

На 26.04. в Благоевград бяха връчени наградите на 

победителите. Освен общите награди, на Анита бе 

присъдена и една специална - триседмичен курс SАТ, 

провеждан в Американския Университет в Благоевград, за 

най-добре структуриран разказ.  

Anita Katzarska - Ist place national 

level „Creative writing“ 

Това е снимка от награждаването в 

Гимназията 

Предстоящо: На 20.05. 

заповядайте в Актова зала 

на новия спектакъл на 

Театъра на английски език с 

ръководител г-жа Узунска. 
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Four 

IV: 

Sometimes, 

at nights in which 

the stars remind me of your eyes, 

I’ll lay down and imagine you 

right beside me -  

a smile for my own frown, 

a look seeing through my soul. 

I’ll wish to hold you close, 

hanging on for dear life, 

to never let you go, 

to try to save you, one more time. 

And as I realize it’s all a lie, 

I’ll save my words for a last goodbye 

and try to memorize every wrinkle on your face, 

the sunlight in your hair, the soft touch of your 

embrace. 

And in a blink you’ll be gone 

and I’ll be left yet again alone. 

But remembering you in vain 

will have brought me nothing but pain, 

whispering your name for a last time, 

I’ll bury you deep inside, where you’ll be all 

mine. 

 

край 

finito 

началото 

на един нов филм 

мирис на стара книга 

духни свещта 

не забравяй да си пожелаеш нещо 

погледни звездите 

ще се стоварят върху ти 

много скоро 

не мислиш ли 

няма да успееш да избягаш 

ще те хванат 

в капан 

като една голяма мрежа 

колкото и да риташ и да крещиш 

не ще се измъкнеш 

колко наивно 

ти просто искаше 

да оцелееш 

нали 

опитваше се да бягаш  

със скоростта на светлината 

да плуваш като русалка 

да обичаш като 

като какво 

това и ти не знаеш 

желаеше да крещиш 

да оповестиш че си някъде там 

къде никой не знае 

ала все пак 

... 

многоточие 

няма запетаи 

няма точки 

нито въпросителни 

едва ли и удивителни 

само едни въздишки 

едни такива вечни 

въздуха ти ще секне 

момиче 

внимавай 

Мария, 10. Б 

Джули, 10. Б 

Рисунка:  

Вероника, 8. Г 
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 За Мистичното море  

             На Сергей 

 

Пролет, лято, есен, зима. Вечни кръговрати. Някой ще каже, че морето не се променя и през цялата 

година си остава същото. Ще се наложи да се противопоставя, но не бурно, а нежно, излагайки 

четири различни картини на едно цяло.  

Пролет. Виждат се хора тук-таме. Някоя и друга птичка пикира умело в търсене на храна. Всичко 

започва да се събужда и вече в пясъка се намират стъпки - къде двойни, къде четворни, хванати за 

ръка. Морето започва да добива цветове и в същото време да се пояснява. Хоризонтът е чист, 

очакващ някой тъмен кораб. Долавят се миризми, но те са още леки, ненатрапливи. Водораслите са 

малко, но все пак добавят красивия зелен цвят в картината. Виждат се хълмчетата на Галата и 

Аспарухово – най-красивата гледка.  

Лято. Гъмжи от хора. Младите са подбрали банските си и са се накиприли. Обикновено са по групи 

и се смеят, похапвайки доволно, припичайки се. Само те влизат в дълбоките води и си доставят 

удоволствие от неизвестното, от приключението. Възрастните им подвикват, притеснени... Техните 

бански са вехти, но практични. Водораслите са направили цели стени пред пясъка. Мидички, 

рапанчета, рачета. Цял каталог от морски дарове. Миризмите са многобройни: риба, пържени 

картови, бира, леко изпотени тела от играта на волейбол. Всичко се движи до посред нощите. 

Залезите са в пурпурно, оранжево, лилаво... цяла гама, която тържествува красиво. Всичко свети и 

корабите не са тъмни, а са обсипани от хиляди искрящи звезди, които им сочат пътя.  

Есен. Нещата затихват и придобиват пастелни нюанси. Морето става бурно, вълните - големи (не 

както при океаните, но достатъчно силни, за да демонстрират стихията), а хората намаляват. 

Останали са тези, дето си разхождат кучетата и мятат по някоя и друга пръчка игриво. Листата 

окапват и може да се видят и във водата. Захладнява, а вятърът роши косите на всеки, любуващ се 

на това замиране – символично и пречистващо. 

Зима. Любимият ми сезон (що се отнася до морските гледки). Водата се слива с небето. Хоризонтът 

се губи и всичко се превръща в едно всепоглъщащо пространство. Ивицата е празна и може да се 

наслаждавам на това съвсем сама. Хората са на топло и се е възцарило абсолютно спокойствие. 

Вълничките са съвсем малки, едва забележими предвид температурите. Всичко е в хармония... 

Текст: 

Християна,  

12. Б  

Рисунка:  

Елена, 8. Б 
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Рисунка: “Абстракт — Тигър”, 

Александра, 10. В 

Човек 

 Какво се случва с човека, който не може да продължи изречението. 

Толкова скован от думи, мисли, чувства, че вместо да изригнат, те се забиват 

все по-навътре в душата му. Трудно му е да диша, очите винаги са търсещи, 

влажни, устните - уж готови да изкрещят, но всъщност неспособни да 

издадат никакъв звук. Сърцето тупти и не дава покой. Светът се върти, а с 

него и моментите се размиват. Не съществува нищо ясно и точно. Всичко е 

абстрактно, измислено, изкривено, променено. И когато този човек не умее 

да контролира движенията си, той се спъва в собствените си стъпки, оплита 

се в останалите здрави нишки на мозъка си, докато не се скъсат и те. 

Чувства съществото си като вулкан, винаги готов да изригне, ала притискан 

от тежкия въздух, наблюдаващ го отгоре. Търси спасение... но къде би могъл да го намери?  Бяга, 

бяга, бяга, не иска да спре, не иска да поглежда назад... но няма нужда да извръща погледа си, 

неговото минало тича до него, а бъдещето му отдавна го е изпреварило. Пътят сякаш няма край, 

цари пустош и тишина, но всъщност шумовете в главата му го побъркват. С тръскане на глава не би 

могъл да ги прогони. Ръцете му се опитват да хванат някое спуснато въже, някое нежно летящо 

перце, но всичко се изплъзва между пръстите му. Краката му се бунтуват с твърдата повърхност, 

искат да са леки, свободни, да се реят из пространството, да бъдат независими.. Човекът копнее за 

един полет. Полет, който би променил мирогледа му в един миг. Полет, който да го извиси над 

всичко простодушно и да му покаже лъча светлина, огряващ неговия свят; да го устреми към 

пътешествието на неговия живот, изпълнен с изненади, копнеж, любов. Да го научи да бъде, да 

прави и да обича. Да не го изпуска от обятията си, инак би се върнал към онзи опасен вулкан, този 

път обаче на гребена на горящата вълна, избухнала със силата на един непоколебим човешки 

характер. 

World 

 

Звук. 

Тон. 

Такт. 

Мелодия. 

Песен. 

Глас. 

Пиано. 

Китара. 

Група. 

Оркестър. 

Сцена. 

Завеса. 

Зала. 

Театър. 

Площад. 

Шадраван. 

Градина. 

Квартал. 

Град. 

Страна. 

Континент. 

Огън. 

Океан. 

Въздух. 

Небосвод. 

Слънце. 

Луна. 

Звезди. 

Планета. 

Черна дупка. 

Галактика. 

Вселена. 

Текстове: Джули, 10. Б 



С т р а н и ц а  1 9  Брой 5, III-V. 2014 година 

Ден: Днес 

Мило Дневниче, 

Днес се чувствам като на седмото небе. Защо ли? Защото заминавам за далечното мистериозно 

кралство Ноймбрех. Ще бъде едно невероятно приключение. Първо ще се срещна с владетеля (и мой 

работодател) г-н Микногна. Много приятен човечец - по-нисък от мен (около 1,63 м.) на около 52 г. 

С (много) голямо чувство за хумор и изискан стил. Да, вярно е, че прави от мухата слон и обожава 

да обвинява слугите си. Работният ден протичаше така: 

Мотивиране ->Проблем ->Неуспех ->Търсене на виновните ->Наказване на невинните ->Мотивация 

Даааа.... Не им беше лесно на тия. Но пък за сметка на това, бяха експерти в разсичането на 

гордиеви възли... и това е умение. От къде знам това? -->Тайна! 

 

Ден:Следващ 

Първите дни - добре.... Houston - we have a problem. Дойде петък, 13-ти (по принцип - не толкова 

черен ден за мен, но този се отличаваше с изключително чувство за хумор... не в моя полза.) 

Отивам си аз да си взема мляко с папая и GMO-free червени боровинки. Разваленото яйце обаче 

беше, че бях забравила едно от основните правила на Севера (женско издание чл.118. (12) - никога 

да не се носи кимоно с несъвместим цвят тениска (в случая: лилаво със златно)... Е, така де, 

схванахте за какво иде реч. С едно мигване на окото бях в затвора за 165 ч., 47 мин. и  12 сек.... Е, 

какво толкова. Местенцето беше добро – 2 спални, 1 кухня, басейн, румсървиз... Обслужването на 

един от пазачите малко понакуцваше, ама от няма накъде, му простих. Все пак бях кралска 

секретарка на една лудетина... Единственият недостатък? БЕШЕ ТЪМНО! Карахме я на свещи и 

малки газови лампи. 

 

Ден: Идея-никаква 

В момента ме извеждат навън.... Не мога да повярвам, 

че за 6 дена съм написала само 114 думи... Каква 

секретарка ще бъда? Аз - кралската секретарка. 

Чувството беше невероятно... Но както си знаем, 

животът е нечестен, нож с две остриета... Отивам си аз 

на мястото, обкованото със злато и скъпоценни камъни. 

Чакаше ме една малка пембяна папка с документи. Би 

трябвало да я свърша бързо. Така си мислех,понеже бях 

забравила, че страната е дом на едни от най-великите 

одиши-магове на нашето време (одиш – малко, синкаво, 

приличащо на боровинка, същество - с точно 4 стръка 

трева за коса). Отворих папката и за миг пред мен 

долетяха пет-шестстотин листа, формат А3, със ситно 

изписани редове... Не можех да повярвам. Това бе като 

мана небесна... само че - от ада. Взех първите няколко 

листа и зачетох: 

До Уважаемия господин Прекомерно навирил нос: Моля, 

платете си дълговете към тези фирми: 

Арив, Бенетон, Мира-кънтри, Ози великия ООД, Смисъл, 

Седмичен обир....... 

КАК? Как може сам човек да направи толкова покупки 

за 165 ч., 47 мин. и 12 сек.? Сега ще трябва да му чистя 

Авгиевите обори на този... Ех, какво да се прави. Нека 

това да ми е обица на ухото - ВИНАГИ СИ ЧЕТЕТЕ 

Рисунка: Цветомира, 8. Г 

Текст: Вероника, 8. Г 



С т р а н и ц а  2 0  В Е С Т Н И К

 

 

 Едва ли някой от нас би отрекъл, че българското общество е зле настроено към различното, 

алтернативното, открояващото се. Прекалено обрулени от живота, то е семпло, сляпо и неспособно 

да отвори поне малко ума си и да възприеме онези, които не се вписват в „стандартите” и в 

„нормите”. Защо при вида на мъж в рокля или момиче с опушен грим или цветна коса, или шипове 

около врата си, или обръсната коса, или, или, или... виждаме единствено външност, била тя 

красива или грозна? А бихме могли да видим толкова повече само ако отворим умовете си с една 

идея повече... бихме могли да видим изкуство и поезия, цветове, музика, мечти, идеи, безлунна 

нощ, аромат на маслени бои, щастие, депресия... отражения на интереси, предпочитания, вкусове. 

Българинът поглежда към алтернативно изглеждащ млад човек и вижда единствено лице и тяло. 

Може би затова не може да открие в себе си нищо повече от повърхностна празнина, вакуум, бял 

звук. Българинът също така няма (или има някаква погрешна представа) за въпросните 

алтернативни стилове, затова сега ще разясним „симптомите” на някои от тях. 

Нека започнем с готика.  
Готикът е стил, изграден изцяло върху музикален жанр. Той има много 
подразделения, между които общото е мрачната атмосфера. Заражда се 
в началото на 80-те години като част от пънка, с групи като The Cure, 
Bauhaus, The Sisters of Mercy, Joy Division. За оформянето на готик 
субкултурата спомагат филмите на ужасите и готическата литература от 
XIX век. Книгите на Едгар Алан По, „Франкенщайн”, „Дракула”, 
„Портретът на Дориан Грей” са чудесен начин да се вмъкнете в готик 
атмосферата. Колкото до визуалната част на нещата – готикът има много 

подразделения, които изглеждат изключително 
различно, но в общи линии при дамската готик мода най-
често могат да бъдат забелязани елегантни черни рокли, корсети, воали, 
мрежести чорапи, кубинки, шипове, безопасни игли, катарами... Колкото 
до готик мъжете, те не се подчиняват на строги правила относно външния 
си вид –  осланят се на своята вътрешна креативност, като създават сами 
своя готик вид. Една от най-важните части от гардероба на един 
представител на готик субкултурата са кубинките. В България доста често 
готикът се бърка с други жанрове музика и само човек, който е много 
навътре в тази култура, може да определи различните подстилове.  
Разгледахме много „постно” готик културата, просто защото е невъзможно 
да се обобщи в няколко изречения или в абзац – готикът е течение, 
обединяващо музика, стил, начин на обличане, на гримиране, на 
поведение... начин на живот.        

 The Cure                                                                                        

Marilyn Manson 

Продължаваме с гръндж.  
Грънджът е течение в рок музиката, но по-точно стил в алтернативния рок, произлизащ от хардкор 
пънк (Bad Brains), траш метъл (Black Sabbath) и инди рок (Arctic Monkeys). Става популярен в края 
на 80-те години и началото на 90-те. Гръндж музиката се 
характеризира главно със здрави барабани, а текстовете са 
изпълнени с гняв, страх, депресия и тъга.  Но не всички гръндж 
групи се занимават с тези емоции: сатиричната песен 
на Нирвана "In Bloom" е пример за по-хумористичен текст. Примери 
за други гръндж групи са Alice in Chains, Hole, Pearl Jam, Simple 
Plan. Колкото до гръндж модата, тя е резултат от ниската цена на 
съответните дрехи и способността им да пазят топло, с нотки на 
пънкарски стил.    
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Justin Timberlake  

Следва хип-хопът, който възниква през 60-те и 70-те години в Ню Йорк, 
в средите на афроамериканците и латиноамериканците. Хип-хопът включва 
много елементи, като диджействане, графити, рапиране, брейк танц, 
модерни хип-хоп танци, мода... Лириката на хип-хоп музиката в началото 
на 90-те е нападателна и осмиваща, засягаща различни социални 
проблеми, инструментите звучат тежко - като тези на рока. От там нататък 
хип-хопът „улегва”, започва да звучи по-мелодично и танцувално. Като 
цяло хип-хоп музиката звучи изключително различно, но някои главни 
представители са Notorious B.I.G, Wu-Tang Clan, Eminem; по-комерсиални 
представители на рап музиката са Drake, Lil Wayne, Tyga, Ace Hood, T.I, а 

вече от поп варианта на хип-хопа 
главен представител е Justin 
Timberlake. Модата на хип-хопа 
често се характеризира със 
swag, но това е само едно 
подразделение и далеч не 
обобщава хип-хоп вида. Хип-хоп музиката е много по-
дълбока, отколкото изглежда, и може да се възприема като 
религия, но това може да важи и за всеки друг стил музика.  

Notoious B.I.G – He ain’t fat, 

he’s just full of lyrics!                                                                          

Ще завършим с рок стила, който ще се наложи да „сбием” 
съвсем накратко, тъй като не може 

да бъде обхванат с няколко изречения, дори и с няколко страници. 
Rock’n’roll-ът възниква в началото на 50-те години в САЩ. Той е особен 
вид субкултура – влияе на модата и различни течения като хипи, пънк, 
метъл и готик, които са дълбоко свързани с определен жанр на рока. 
Кралят на рокендрола е Елвис Пресли, с неговата песен „That’s All Right 
(Mama)” , считана за първата рокендрол песен.  В края на 60-те години 
рокът се смесва с фолк, за да се получи фолк рок и с джаза - за да се 
получи джаз рок. През 70-те рокът се повлиява силно от соул, фънк и 
латино. Тогава от него се развиват няколко поджанра, като блус рок (The 
Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin), хеви метъл (Black 
Sabbath, Deep Purple, Alice Cooper, Iron Maiden, Linkin Park, Limp Bizkit, 

Korn), прогресив рок (Pink Floyd, 
Щурците) и пънк рок (Ramones, Sex Pistols). 
Новите поджанрове през 80-те години 
включват хард рок (Guns N’ Roses, Foreigner, 
Bon Jovi, Aerosmith, Whitesnake) и алтернатив 
рок (Evanescence, Depeche Mode, 
Остава). През 90-те се 
появяват грънджът (Nirvana), бритпопът 
(Oasis) и инди рокът (Arctic Monkeys, 
Pixies). Характерни „симптоми” на 
човек, който слуша рок музиката, са 
кубинките, черните кожени якета, 
каишките, шиповете, дългите коси и 
при момичета, и при момчета, кожените 
панталони.  

The Rolling Stones 

Bon Jovi                                                                                                                      

Разбира се, има още много, много стилове, които няма как да 

разгледаме, но в общи линии посланието на тази статия е – всеки 

има правото да изглежда по начина, по който смята за добре. Никой 

пънкар не е направил нашата коса на гребен, нито някой гот е 

сложил тежък грим на лицето ни, така че докато изборите на 

околните не ни афектират по някакъв начин, ще бъде чудесно да не 

ги съдим по нещо толкова преходно и незначително като външния 

вид. Нека Земята бъде по-шарена!  

Arctic Monkeys 

Подготвила: Александра, 

10. В  
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Aerosmith  

17 май, стадион "Локомотив", София 

Сигурно тези от вас, които са фенове на рок музиката, вече знаят, 
но все пак - големите Aerosmith идват за първи път в България! 
Идването им тук е част от Европейското им турне и, туш, моля, 

групата ще бъде в оригиналния си състав - точно както при 
основаването си!  Чака ни едно незабравимо изживяване, така че 
гледайте да се сдобиете с билет съвсем скоро (ако вече не сте го 

направили, разбира се). 
 

Kavarna Rock 

28-29 юни, стадион "Калиакра", Каварна 

Ако пък не ви се ходи чак до София, не се притеснявайте! В Каварна за девета година ще се проведе 
фестивалът Kavarna Rock! Големите хедлайнери са Europe на 28 юни и HELLOWEEN на 29-ти. В 

програмата са включени още Sabaton, Krokus, Gotthard, Pretty Maids, Jorn и др. На 27 юни,  ден преди 
да започне фестивалът, ще се проведе  Black Sea Battle Band, конкурс за млади рок банди. 

Определено ще е интересно! 
 

Sofia Rocks 

6 юли, стадион "Академик", София 

Фестивалът се провежда за пети път в България и няма да разочарова 
феновете на рок музиката с подбора си на групи. Тази година хедлайнери са 

Thirty Seconds To Mars! (Между другото, техният вокал, Джаред Лето, взе "Оскар" за поддържаща 
мъжка роля на тазгодишните награди!) Те също са в България за първи път. Дано им хареса! На 

сцената на Sofia Rocks ще видим също и пънкарите от The Offspring, шведската банда Mando Diao, а 
също и Skillet, Alcest и Osssy. Този фестивал определено не е за изпускане! 

 

Lord of the Rings in Concert 

5 декември, зала "Арена Армеец", София 

Нека обясня това епично събитие. На 5 декември (толкова е далеч! 

въздъх!) в голямата зала "Арена Армеец" в София, на огромен екран, в 

HD формат, ще бъде прожектиран първият филм от поредицата 

"Властелинът на пръстените" - "Задругата на пръстена".  Едновременно с 

това,  в  пълен синхрон с картината, симфоничен оркестър ще пресъздаде на живо музиката от филма! 

Това шоу е и премиера за формата Movie in Concert за Източна Европа. И още нещо интересно: 

секторите в залата, от които можете да избирате са кръстени Фродо, Гандалф, Леголас, Арагорн, Ам-

гъл и Саурон! Целият този концерт звучи просто като една приказка, която си струва да се изживее! 

Концерти 2014 

Едни от най-големите събития за годината 

Подготвила: Слава, 10. Б 
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Престиж 

Илюзии, магия, измама, отмъщение, любов и 

омраза. Този филм ще ви държи в 

напрежение от 

началото до самия 

край. Ако обичате 

завладяващите загадки и 

не се страхувате от 

малко по-заплетен 

сюжет, тази история за 

двама илюзионисти от 

19 век, вечни 

съперници, определено 

Полунощ в Париж 

Поредният шедьовър на режисьора Уди Алън. 

Омагьосваща приказка за всички, които "живеят в 

миналото". Прекрасният 

Париж в три различни 

епохи. Ърнест Хемингуей. 

Скот Фицджералд. Пикасо, 

Дали...и един съвременен 

писател, който някак 

успява да срещне всички 

тях, своите кумири. Как? 

Ще оставя на вас да 

разберете.  

 Ето я и легендата: тронът е направен от мечовете на 

враговете, които са се предали. 59 дена са били необходими, 

за да може от мечовете на победените войни да стане трон. 

Остриета и назъбени ръбове сочат навън, във всяка посока, 

за да всяват страх у всеки, застанал пред него. Железният 

трон е изкован от дъха на най-великия дракон Балерион 

Черния Ужас по поръчка на Аегон Завоевателя – покорил 

шест от седемте независими кралства на Вестерос. Дъхът на 

дракона разтопил мечовете — все едно са обикновени свещи. 

Традицията повелява, че за да седнеш на Трона, трябва да 

извършиш убийство и предателство… (е, ние не извършихме 

нито едното, нито другото) 

 Точно в 19 часа на 19–ти април 

на входа на Морската градина 

посрещнахме Трона от сериала Game of 

Thrones. И нашият екип се разходи до 

там, и ние го видяхме, пък и снимки си 

направихме :-)… Много народ се стече, 

но опашката от фенове вървеше бързо… 

Освен Game of Thrones, екипът 

препоръчва няколко филмчета (за 

свободното време, ако изобщо ви се 

намира такова…).  

The Butterfly Effect (Ефектът на пеперудата): 

Един от малкото психологически 

трилъри, зад които стои огромен 

замисъл. Преплитайки в себе си и 

известна доза фантастика, филмът 

разказва за млад мъж, който блокира 

болезнени спомени от детството си, 

превръщайки ги в бели петна. 

Впоследствие, установявайки, че може 

да се върне назад във времето към тях и 

да промени действията си, решава да се 

опита да спаси живот, вероятно с цената 
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 ВИНАГИ В СЪЩИЯ ДЕН  

Ето и един на пръв поглед сладникав, но реално далеч от 

романтичните комедии, с които ни заливат, филм. Тук 

няма преиграване, няма щастливи съвпадения. Филмът е 

по-скоро за приятелството, отколкото за любовта. А 

повече - за житейските решения и препятствия.  

Ема и Декстър прекарват заедно нощта след 

дипломирането си в Единбург. Нощта е 15 юли 1988 г., а 

именно фактът, че не я прекарват, както всички си 

мислим, дава началото на силното им приятелство. 

Пътищата на двамата се разделят и всеки се заема с 

осъществяването на мечтите си, но си обещават да се 

виждат всяка година ВИНАГИ В СЪЩИЯ ДЕН. 

Филмите... 

ВЪПРОС НА ВРЕМЕ  

(About Time) 

 

 ВЪПРОС НА ВРЕМЕ е лека, забавна и неподправена 

романтична комедия за младежко безразсъдство, 

пропуснати шансове и един особен начин да поправиш 

допуснатите грешки. Младият Тим е добронамерен, но 

леко нескопосан младеж, който научава от баща си, че 

със силата на мисълта си може да се върне във всеки 

преживян вече момент. Той решава да си намери 

приятелка... В лицето на чаровната Мери 

открива момичето на мечтите си и се впуска в 

преследване на идеални моменти, които да направят 

срещите им незабравими. Тим използва своите 

способности, за да организира идеалната първа 

вечеря, да предотврати неловките моменти при 

запознанството с родителите й и да направи най-

романтичното предложение за брак на света. С течение 

на времето обаче разбира, че пътуването във времето 

крие много опасности, които могат да направят живота 

му не по-малко сложен от този на останалите хора. 

Mean Girls  

(Гадни Момичета): 

 Н а  3 0  а п р и л  с е 

навършват десет години от 

излизането на този абсолютен 

поп културен феномен, 

п р о м е н и л  з а в и н а г и 

представите за йерархията в 

гимназиалното общество и 

и з с т р е л я л  в  н е б е с а т а 

кариерите на Линдзи Лоън и 

Рейчъл МакАдамс. По една 

Осем изоставени 
 

Каква е съдбата на осем изоставени 
хъскита - най-добрият кучешки впряг, 

верни служители на стопанина си, 
най-добри негови приятели. За 

съжаление е невъзможно да бъдат 
пренесени със самолетите, с които се 
евакуират хора заради наближаваща 

буря. Колко от тях се спасяват 
накрая, събират ли се най-добрите 

приятели отново? Ще видите, когато 
изгледате „Осем изоставени”.  

Транспортер 

Вижте как един организиран 

престъпник, пренасящ 

пратки, непреклонен и 

жесток, започва да се бори на страната на доброто, 

замесвайки се с момиче в неизгодно положение. 

Преживейте три мисии с великия „Транспортер” заедно с 

актьора Джейсън Стейтъм. 
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 Как ли би изглеждал светът 

без шоколада? По-добре да не се опитваме да си представим  
отнемането на нашето изкушение, нашето спасение… Не! А 

сега ви представяме няколко интересни факта на нашия верен 

спътник в живота.  

 Шоколадът не разваля формата. Освен ако в шоколадите не са 

добавени мляко, захар, ядки, стафиди. Черният шоколад е диетичен. Съществува дори 

шоколадова диета. Тя включва 100 грама горчив шоколад на ден с чаша черно кафе, което 

ускорява метаболизма, плюс вода или чай. Диетата обещава загуба от 4 килограма на седмица. 

 Шоколадът предотвратява образуването на смъртоносни заболявания, защото съдържа 

естествени антиоксиданти - катехини, които също забавят процеса на стареене в тялото.  

 Миризмата на шоколад стимулира тета-мозъчните вълни, които причиняват чувството на 

релаксация. 

 Нужни са около 400 какаови зърна за производството на 450 гр. шоколад. 

 Белият шоколад технически не е шоколад, защото не съдържа какаови частици или какаов 

ликьор. 

 Бонбоните M&M са създадени специално за войниците по времето на Втората световна война, за 

да се наслаждават на шоколад, без той да се разтапя. 

 Всяка секунда в САЩ се изяждат по 45 кг шоколад… 

 Най-големият шоколад в света, записан в книгата на ГИНЕС,  е 

тежал 5 792кг. Стойността му била 12 000 паунда. 

 Шоколадът има антибактериален ефект върху устата и предпазва 

от кариеси. Кажете на родителите си този факт следващия път, 

когато ви се карат заради многото ядене на шоколад . 

 В действителност шоколадът,  какъвто днес го познаваме, не е 

съвсем истински. Най-правилно е шоколадът да е горчив, с 

максимално съдържание на какао. Въпреки това днес шоколодовото лакомство се произвежда 

твърде сладко. Възмутени, признатите майстори на шоколад в Швейцария, основават сдружение 

за борба за „чист” шоколад. 

 Шоколадът е мощен афродизиак. Скорошно проучване показва, че шоколадът предизвиква 

четири пъти по-силни и страстни целувки 

 Хората харчат за шоколад всяка година до 7 милиарда долара. Консумацията на шоколад се 

увеличава значително в края на есента. Средната годишна консумация на шоколад от един човек 

е 5.5 килограма. 

 Думата „шоколад” идва от езика на ацтеките – „какахуатъл” или „ксоколатъл” 

означава „горчива вода”.  

 Наполеон винаги е носел шоколад със себе си по време на военните си 

кампании. 

 Шоколадов сироп е използван вместо кръв в знаменитата сцена под душа във 

филма на Алфред Хичкок „Психо” – 45-секундна сцена, за чието заснемане са 

били необходими седем дена! 

 Ацтеките и маите са използвали шоколада като валута. 

 

 

Като допълнение към всички тези факти за 

шоколада - предлагаме ви и филма „Шоколад” …  

Подготвила: Никол, 10. Б 
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Знаем ли всичко за храната, която консумираме? Ето ви няколко 

любопитни факта... 

 Любимите ни ябълките съдържат 25% въздух - това е и причината, 

поради която не потъват във вода. 

 Шампанското, което е неизменна част при важните поводи, съдържа 49 

милиона мехурчета в една бутилка и има налягане три пъти по-високо от 

това на гума на кола. 

 Сочният и ароматен ананас е международният символ 

на гостоприемството. 

 Рибата Тон е единствената риба, която се поднася с 

червено вино. Всички останали - само с бяло. 

 Ако сложите един зъб в чаша с кока кола за една нощ, захарта в напитката ще 

разтвори зъба напълно. 

 

 В съвременния свят храната (преди да попадне на 

вашата маса) преодолява средно 2 400 километра. 

 

 Медът е единствената храна, над която времето няма власт и не може 

да се развали. В гробници на фараони дори са били откривани 

различни видове мед, които и днес са все още годни за консумация. 

 

 За една година средностатистическият французин 

изяжда около 500 охлюва. 

 

 Кокосовата вода в младите кокосови орехи е стерилна и 

може да се използва като заместител на кръвната плазма 

(заради своя уникален състав, близък до кръвта). 

 

 В бананите се съдържа повече витамин В6, отколкото в 

другите плодове. Известно е, че този витамин е отговорен за доброто 

настроение. 

 

 Пуканките съществуват от около 6 000 г.  

 

 Лимоните съдържат повече захар, отколкото 

ягодите.  

 

 Средното количество храна, което изяжда човек 

през целия си живот, е около 20-25 тона.  

 

 Средно човек прекарва в хранене ПЕТ години от 

живота си.  

Подготвил: Милен, 10. В 
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Искаме да ви покажем ясновидските способности на нашия екип. За целта ви предлагаме 

един бърз тест, който ще ви откъсне поне за малко от уроците и проблемите, безспорно ще 
ви накара да се усмихнете и … разбира се, ще ви покаже, че ние знаем мнооого неща за 

вас…  

Необходими са ви само лист, химикал и търпение, за да НЕ поглеждате надолу.  

Започваме: 

1. Изберете число от 1 до 10; 

2. Съберете го със същото число; 

3. След това прибавете към полученото 10; 

4. Получения резултат разделете на 2; 

5. От полученото извадете числото, което си намислихте първоначално (при точка 1); 

6. Вече получихте число, сега проверете на коя буква от азбуката отговаря то. Със 

съответната буква си намислете държава в Европа (ако ви се падне Б, страната трябва 

да е България…); 

7. Намислете си животно със следващата буква, т.е. ако държавата ви е България, 

следващата буква е В, а животното – вълк (например); 

8. Направете същото и си намислете цвят (страна: Б - България, животно: В – вълк, 

цвят: Г… е, дано да не ви се падне Г). 

Запишете отговора си!!!....... Какво се получи ли?   

Да, ние знаем... А, вие… (вижте дали знаем…) 

Учителка изпитва ученик: 

- Разкажи урока! 

Ученикът мълчи. 

- Кажи поне заглавието на урока! 

Ученикът мълчи. 

- Какъв предмет учим сега? 

Ученикът мълчи. По едно време от задния чин се 

чува глас: 

- Леле! Как го разхожда из целия материал!...  

ОТГОВОР на теста: 

Накъде с тези жълти елени в Дания? ...  
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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, на г-жа Венкова и 

цялото МО по английски език, на г-жа Атанасова и други. 

Ако искате да се включите с лично творчество, идеи или 

рисунки, пишете ни на :   vestniky@abv.bg. 

Рисунка: Вероника, 8. Г Рисунка: Гери, 10. В 

Рисунка:  

Елена, 8. Б 

ПРОЛЕТ в училище с  клуб 

„Флористика” на г-жа Сн. Панайотова 

Кадри от регатата Tall Ships, която потегли от 

Варна. На снимката вляво - „Роял 

Хелена” (България); на другата  - „Седов” (Русия) - 

най-големият четиримачтов кораб в света  




