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 Тържеството, с което на 19 март бяха отбелязани 57 

години от създаването на Гимназията, ще се запомни както с 

прекрасната програма, така и с получаването на почетния знак 

Label FrancEducation, който се присъжда от Министерството на 

външните работи на Франция на училищата в чужбина за 

високи постижения във франкофонското билингвално 

образование. Празникът беше уважен от Ксавие Лапер дьо 

Кабан, посланик на Република Франция, от Иван Портних, кмет 

на Варна, от представители на Алианс франсез - Варна и на 

Френския институт в България, както и от много други. 

Годишнината отново събра настоящи и бивши учители и 

възпитаници на Гимназията, които на тази дата се завръщат с 

гордост и умиление в 

любимото училище.  

 

 

 „Щастлив съм, че имам възможността да открия 

днес плочата на Label FrancEdication. През 2014 г. четири 

гимназии от страната покриха изискванията за нея –  от 

Варна, София, Бургас и Стара Загора“, обяви мосю дьо 

Кабан. Той поздрави ръководството и възпитаниците на 

училището за усилията и ентусиазма, с които усвояват и 

популяризират френския език и култура. 

  

 

 „Като френски възпитаник съм много 

развълнуван, че имам възможността навръх рождения 

ден на едно от най-елитните езикови училища във 

Варна - IVЕГ „Фр. Жолио-Кюри“ - и в навечерието на 

Международния ден на франкофонията да бъда сред 

Вас! Поздравявам ръководството на училището и 

всички възпитаници за престижния знак, с който днес 

бяхте удостоени!“, заяви г-н Иван Портних. На 

учениците кметът пожела: „Франкофонията е страна 

без граници, затова от личен опит мога да Ви кажа, 

че всеки ден в училище Ви дава шанс да 

преодолявате прегради. Бъдете активни, можещи и 

знаещи, за да бъдете успешни млади хора и да се 
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 Quels sont les critères selon lesquels 

ce titre, ce label de qualité est attribué à no-

tre lycée? 

 Alors, je ne peux pas vous dire tous les 

critères, parce qu'ils sont très nombreux, mais 

c'est tout un questionnaire qui a dû être rempli 

par la direction du lycée avec l'institut français et 

en collaboration aussi avec le Ministère de l'édu-

cation Nationale bulgare, de façon à finir quelles 

sont les particularités du lycée et son degré d'ex-

cellence. Et comme votre lycée est reconnu com-

me excellent, il a été décidé de d'attribuer ce la-

bel qui n'est pas simplement une décoration, 

c'est aussi l'entrée dans un réseau de lycées 

d'excellence où les élèves francophones, même si 

elles ne sont pas bulgare, peuvent venir pour 

étudier et peuvent savoir qu'elles auront un en-

seignement en français de très bonne qualité. 

 Et à quoi pensez-vous que nos profes-

seurs au développement de la culture fran-

cophone? 

 Je ne connais pas vos professeurs, mais si 

vous avez l'impression d'apprendre, de lire en 

français, de connaître la littérature française ou 

le cinéma français ou la culture française en gé-

nérale, cela veut dire que les professeurs vous 

e n s e i g n e n t  t r è s  b i e n .   

 

 Какви са критериите, според които 

този знак за качество се връчва на нашата 

гимназия? 

 Не мога да Ви кажа всички критерии, 

понеже са наистина много, но те представляват 

един въпросник, който трябва да бъде попълнен 

от ръководството на гимназията (заедно с 

Френския институт и в сътрудничество също с 

българското Министерство на образованието и 

науката); по този начин се установят 

особеностите на гимназията и качеството й. И 

понеже Вашата гимназия е призната за отлична, 

бе решено да бъде връчен този знак, който не е 

просто украса, а символизира приемането на 

училището в една мрежа от отлични гимназии, 

където учениците франкофони, дори и да не са 

от български произход, могат да дойдат, за да 

учат и трябва да знаят, че ще получат 

образование на френски на едно много високо 

ниво. 

 А според Вас с какво нашите учители 

д о п р и н а с я т  з а  р а з в и т и е т о  н а 

франкофонската култура? 

 Не познавам Вашите учители, но Вие 

оставяте впечатление, че учите, четете на 

френски; познавате френската литература,  кино 

и френската култура като цяло; в такъв случай 

учителите Ви преподават много добре.  

Интервю: Мария, 11. Б 

и Екатерина, 11. Г 

Текст : Мария, 11. Б  

Мосю дьо Кабан 

оставя своето послание  
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 Деветнадесети март, 2015 г.- 

ще запомним тази дата не само като 

празника на нашето училище, но и 

като деня, в който IV ЕГ „Фредерик 

Жолио-Кюри“ получи почетното 

признание от френския посланик 

Ксавие Лапер дьо Кабан за високо 

качество на билингвално обучение. 

Но това не бе всичко. Г-жа Тинка 

Найденова получи Академична палма 

за развитие на франкофонската 

култура в България, която й бе 

връчена специално на Празника. 

Благодарим й за отделеното време, в 

което проведохме това интервю!  

 

Какви са критериите, според които Ви бе присъден този орден? 

За това трябва да питаме френската страна. Това са критерии на този, който го връчва. 

Номинацията прави Френският институт, той избира кого да предложи. Посланикът представя 

кандидатурата във Франция и Френското правителство решава. Не мога да кажа дали има 

критерии. Но най-важният между тях е работа в полза на идеята на франкофонията, френския 

език и култура. 

Какво беше усещането, когато излязохте на сцената, за да получите наградата си? 

Всичко става една година по-рано, така че аз знаех, че съм номинирана. Приятно е... На 

сцената се притеснявах, защото тази церемония всъщност се извършва във Френското посолство. 

Посланикът извършва същия ритуал, но досега не ми е известно да го е правил пред толкова 

широка публика. В този смисъл ми беше доста притеснено. Мисля, че от това имаше полза за 

учениците и училището. След като е видяно, да бъде осмислена значимостта му. И признанието не 

към самото събитие, а към институцията, към която принадлежи. Такива награди получиха също г-

жа Здравкова и г-жа Тотева. Мисля, че решаващ беше и урокът по история, видян при г-жа 

Геновска. Така че - хората, които заслужават такива награди, са повече; не съм само аз. 

Като учител с дългогодишен опит - какви мислите, че са плюсовете и минусите на тази 

професия? 

Винаги съм го казвала - аз попаднах в специалност Френска филология по случайност. Не ми е 

било като цел в живота. Идеята беше по-скоро история и в частност - археология. Но тогава 

приемаха трудно и много малко хора. Френският дойде като „спасително решение“. Не съм мислила 

за учителска професия. По-скоро за преводач, защото посещавах различни школи. Но така се 

случи. Станах учител и за миг не съм съжалявала за взетото решение. Не знам по-свободна 

професия. Аз съм сама с моите ученици. Правиш нещата така, както мислиш и ти харесва. А и си с 

млади хора. Цял живот. Имаш свободата да изказваш мнения, да дискутираш. На другите места 

просто изпълняваш. Да си учител е професия за хора, които обичат промените. Няма друга като 

нея. 
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Интервю: Вероника, 9 Г и Екатерина, 11. Г 

Текст: Екатерина, 11. Г  

 

 

Стремежът за знание ли Ви 

кара да продължавате напред? 

Да. Смятам, че съм способна да 

дам всичко онова, което съм 

научила. А и пътят - да предадеш 

наученото - е дълъг. Не е въпрос на 

самочувствие или на знание от 

дебелите книги. Опитът те води. 

Какво друго сте работили? 

Като преводач в индустриалната 

сфера. Харесва ми, защото отваря 

нови хоризонти и разширявам 

познанията ти. Но като цяло не ми 

допада особено. Да вземем преводачите наживо. Някоя от страните се опитва да хитрува и ти, 

преводачът, се оказваш като „топка“. Т.е. ти си виновен за евентуални недоразумения. Без 

значение какво работиш, трябва да си отговорен. Но и трябва да изпитваш удоволствие от 

това, което правиш. 

Ако имахте възможност да промените нещо в образователната система, какво би 

било то? 

Хм, труден въпрос. Но не бива да се стъпва на нови неща. А на нещо, което е било 

проверявано. Новостта не винаги е хубава. Това, което бих променила, са хората, които се 

занимават в тази система. Трябва да са хора, които обичат учителската професия; хора, които 

обичат учениците си, смеят се с тях; плачат с тях... Ако можех, там бих направила промени. 

Бих направила всичко, за да им дам това, което заслужават като възнаграждение. Като във 

Финландия - решавам, че образованието е номер едно, и отпускам финанси в тази област. Бих 

направила по-отговорни големите ученици към по-малките. Повече човечност в 

образованието. Приветствам и спазването на законите. Ако искаш да промениш нещо, се 

бориш. И ако го постигнеш, тогава би посмял да го нарушаваш. Смятам, че трябва да се отреди 

и повече място за изкуството, да има стимул. Емоция. Знам, че някои неща са трудно 

достижими. Но е важен пътят към тях. Трябва да имаме цел, да се стремим към невъзможното. 

И малката еволюция към него. Трябва да го искаш. Иначе 

какъв е смисълът?  

 

    Да постигнеш това, което искаш.  

   Без значение колко ще е трудно.  

   Иначе какъв е смисълът? 
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Международен франкофонски   
ученически театрален фестивал 

 

 

    От 17 до 19 април се проведе ежегодният фестивал 

за училищен театър на френски език, а  домакин на 

фестивала за втора поредна година беше Стара Загора. 

Участие взеха различни трупи, идващи от всички 

краища на България, както и една чуждестранна трупа 

от Румъния. 

 

    Участниците от Варна бяха V ЕГ “Йоан Екзарх“ и     

IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри“. Двете трупи от 

Гимназията под ръководството на Ксения Царева, Оливие 

Морер и Полина Милчева представиха пиесите «Ah-la-la! Quelle histoire» (“Олеле! Каква история”) 

и «Une semaine sur terre» (“Една седмица на Земята”). 

 

    Пиесата «Ah-la-la! Quelle histoire» разказва историята на две 

момичета – едното бедно, а другото богато, които се срещат в 

Омагьосаната гора и заедно преживяват най-голямото 

приключение в живота си. То включва зла вещица, горско 

създание Бустифай, обичащо KFC, и хипи–фея на ракията, 

която е превърната в кенгуру. 

 

    Режисьор и сценарист на пиесата  «Une semaine sur terre» е 

Полина Милчева, както и придружаващо лица на по-голямата 

група. В пиесата се организира кастинг за планетите от 

Слънчевата система: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Слънце и Луна. Спечелилият получава възможността 

да се превърне в човек. Впоследствие всички се превръщат в 

хора. Пиесата е обвързана с философия, време, 

пространство, любов, луна, месеци и истина за планетите. 

Всеки ден от седмицата съответства на дадена планета и се 

развиват сезони според настроението, което тя носи. 

 

    Тазгодишните лауреати са трупата от Бургас с пиесата 

Подготвила:  

Антонина, 9. А 

Снимки: мосю Морер 
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На 13 и 14 февруари в 

учебния театър на НАТФИЗ в София 

се проведе XVI Национален конкурс 

за ученически театър на испански 

език. 18 училища от десет области в 

страната бяха изпратили свои 

представители да се конкурират в 

две категории. В Категория А по 

регламент имат право да участват 

само училищата с интензивно 

изучаване на испански език, в които преподават учители от Испания. В категория Б могат да се 

включат ученици от всички останали училища в България, като условията в двете категории се 

различават по отношение продължителността на постановките и броя на участниците 

И тази година театралният състав с ръководител г-жа Камелия Савова спечели I 

място с пиесата на Лорка "Любовта на дон Перлимплин и Белиса в градината им". 

Поздравления за старанието, себеотрицанието и упоритата работа на г-жа Савова и на всички 

участници в постановката - Тодор Апостолов (10. Е), Боряна Димитрова (10. З), Джулияна Бялова 

(10. З), Маги Арнаудова (11. И), Виктория Костова (11. З), Петър Петров (10. Е), Мира Матеева (10. 

З), Венцислава Касабова (10. З) и асистентите по озвучаване и осветление Георги Георгиев (11. З) 

и Христалина Иванова (11. З). 

Отлично представилите се победители заминаха за Международния фестивал в Букурещ, 

където отново завладяха сърцата на зрителите. Ето и първите впечатления от преживяването, които 

сподели Петър от 10. Е часове след пристигането им във Варна: 

 

  Пътуването мина много гладко. 

Като цяло седмицата отлетя неусетно 

(както казват - хубавите неща 

приключвали бързо). Пиесата я 

изиграхме перфектно, без издънки. 

Получихме много аплодисменти. Докато 

бяхме на сцената, ни хвърляха цветя, 

което беше изключително сърдечно, 

вълнуващо и приятно. Имахме време да 

пообиколим някои забележителности и 

да „поприключенстваме”, което допълни 

перфектно цялото пътуване. 

 

Благодарим за споделените емоции! 

 Отново поздравяваме г-жа Савова и 

задружния театрален екип!  

ИСПАНСКИ  ТЕАТЪР 
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 Защо решихте да направите филм по едноименната книга на Илия Троянов? 

 Точно в този период, който беше в началото на 2000 г., търсех някаква основа за игрален 

филм и тогава прочетох в интернет някои неща за тази книга, които ме впечатлиха; успях да я 

намеря и след като я прочетох, изключително силно ме развълнува, даже ме просълзи. Това беше 

един вид знак, че тази история е много близка до мен. Освен това установих, че е доста 

кинематографична и от нея може да стане добър филм. Всъщност това беше началото на едно... да 

го наречем  „дълго пътуване” - от 2000 г. до 2007 г., когато филмът беше заснет. Отне ни доста 

време, минахме през 17 варианта на сценария, докато успеем да постигнем това, което търсехме. 

Общо взето - това е историята за написването на сценария по книгата, авторът ни даде пълна 

свобода - когато от една книга се прави филм, е необходимо историята от книгата да се преведе от 

езика на литературата на езика на киното и това обикновено означава доста променени. 

 

 Въз основа на какви критерии избрахте актьорите? 

 Единственият, когото директно поканихме, беше Мики Манойлович, защото той е звезда от 

световна величина. Такива актьори като него по принцип не се викат на кастинг, а директно се 

канят, така че ние си го поканихме и той се съгласи за наша радост. Всички останали актьори 

минаха през много дълъг и тежък кастинг и в крайна сметка след няколко кръга ние подбрахме тези, 

които се представиха най-добре. Това беше един процес, който отне около 5-6 месеца, докато 

изберем актьорите и се убедим, че са наистина подходящи. 

 По какъв начин се осъществи финансирането на филма? 

 Най-просто казано - трудно се осъществи, защото българските пари не стигаха и с много 

усилия успяхме да направим този филм като европейска копродукция; освен български във филма 

има и европейски пари от фонда “Euro image”, както и немски, унгарски и словенски. Всичко това 

естествено отнема доста време и това беше една от причините за забавянето на снимките, но 

нямаше друг вариант. 

 

Стефан Командарев е режисьор на един от награждаваните български филми през последните 

няколко години “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”. Общо 27 награди, една от които е 

номинация за “Оскар” за чуждоезичен филм /2009/. По 

образование е детски психиатър, но киното се оказва по-

голямата му страст. През 1998 г. завършва кино и ТВ 

режисура в НБУ. Последният му филм - "Съдилището" - 

спечели голямата награда "Златна роза" за 

пълнометражен филм на 32-рия Фестивал на българския 

игрален филм във Варна, а участващият Асен Блатечки 

грабна наградата за най-добър актьор за ролята си в 

него. 

На 09.10.2014 г. във ФКЦ - Варна бе организирана 

прожекция на филма “Светът е голям и спасение 

дебне отвсякъде” специално за ученици от 

Гимназията. Няколко дена по-късно - на 13.10. - г-

н Командарев бе гост в училището, за да разкаже 

повече за филма, за режисьорския труд и за това 

как се                                                      прави 

“голямо кино”. Сърдечно благодарим за всичко, 
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 Кое беше най-голямото предизвикателство в 

създаването на филма? 

 Най-голямото предизвикателство всъщност беше 

да успеем да осъществим самия проект, защото е много 

амбициозен, труден - да се снима в няколко европейски 

държави: България, Германия, Словения и Италия.  

 Какво послание искате да предадете на 

зрителите чрез Вашия филм? 

 Нещо от типа на това, че светът е много голям и е 

хубаво и интересно място, но е изключително важно 

винаги човек да има къде да се върне, тоест да знае 

къде са корените и домът му. 

 Бихте ли ни разказали някои забавни 

моменти от снимачната площадка? 

 Имаше много интересни моменти - когато 

снимахме в различни държави, примерно на един връх в 

Алпите - беше трудно, студено, ветровито... Още, когато 

един от главните актьори - този, който играе Алекс - 

получи някаква много странна алергия и трябваше да 

спираме снимките… Имахме трудни моменти и когато 

трябваше да снимаме децата - сцената между малкия 

Сашко и момиченцето, което трябваше да целуне по 

бузата, но той категорично отказа. Наложи се около 3-4 

часа и аз, и майка му да го навиваме, докато той най-

накрая се съгласи, целуна я по бузата и остана 

доволен... Такива неща си спомням, но накрая за 

щастие всичко завърши успешно. 

 Как се чувствате след спечелената първа награда 

за пълнометражен филм на кинофестивала „Златна 

роза”? 

 Радвам се, защото това е признание за усилията не само 

на мен, но и на целия екип. Но всяка една спечелена награда 

задължава следващите филми да са дори по-добри, тоест 

вдигаме летвата, което е важно. 

 Имате ли вече планове за бъдещи филми? 

 Да, в момента работя по няколко проекта - снимам един 

документален във Варна за варненските рибари и очаквам до 

една година да бъде готов. Работя и по сценарии за два 

игрални филма. По-напредналият е базиран на един разказ от 

книгата на Мирослав Пенков, която се казва „На изток от 

запада”. Това е сборник с разкази, първият от които е 

„Македония”. По него се 

опитваме да направим   
Филмът разказва историята 

на Митьо и неговия син 

Васко, които живеят в беден 

район в близост до българо-турско-гръцката граница. Митьо е 

загубил всичко, което някога е имало значение за него – съпругата 

си, работата си и доверието на сина си. За да спаси поне връзката с 

детето си, Митьо трябва да намери опрощение и да плати за греха 

си, извършен преди 25 години. 

Млад мъж без спомени трябва да 

открие себе си в дълго пътешествие 

към дома и миналото с игра на… табла. 

Игра, която символизира живота - в нея 

има шанс и разум, късмет и избор. С нея 

Интервю: Йоанна, 9 Б и 

Анастасия, 9. Б 

Текст: Йоанна, 9. Б  



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

В антикварната книжарница 

 Водени от духа на откривателство, ние, участниците в клуба „Словото – познато и 

непознато“ с ръководител г-жа Женя Кънева по проект УСПЕХ, посетихме Книготека „Вървежна“ – 

една от най-богатите антикварни книжарници във Варна. От името на всички въпроси към 

собственичката на това царство на книгите зададе Елена Христова от 10. Б клас. 

 Откога съществува Книготека „Вървежна“?  

 Създадохме тази книжарница през 2002 година. Къщата е стара и това придава 

допълнително очарование на гостуването сред книгите. 

 А Вие откога работите тук?  

 Аз съм тук от самото начало. Чувствам се част от едно голямо богатство – нещо като 

пазител или като водач в света на книгите. 

 Как минава ежедневието Ви сред старите книги?  

 Обичам книгите. За мен това не е работа, тягостно задължение, а по-скоро хоби; нещо, 

което правя с удоволствие. Няма досада, скука, напрежение – светът на книгите е тих и спокоен. 

 Колко тома съдържа книготеката? 

 Тук, в книготека „Вървежна“, има около 16 000 тома – едно наистина голямо съкровище. 

 Кои са най-търсените заглавия? 

 Има различни периоди по отношение на търсенето. Някои търсят книги за развлечение, 

други – за да научат нещо повече. Има и професионалисти, които издирват тясно специализирана 

литература, а тя при нас е в изобилие. 

 Книжарницата посещава ли се от ученици? 

 Да, те търсят обикновено развлекателна литература – потъват в света на фентъзито. 

Понякога издирват и учебна литература – някои задължителни произведения. 
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 Как идват книгите при Вас? 

 Има хора, които пускат книгите на свобода – щом 

прочетат някоя, идват, продават я и си купуват друга.  

Преди известно време сме работили и като библиотека. 

Някои клиенти са наследили богати библиотеки от свои 

близки и след смъртта им ни донасят книгите тук. 

Виждали сме доста запазени екземпляри от началото на 

20. век, върху които стоят екслибрисите на почитатели на 

книгата. 

   Има и хора, които нямат интерес към книгите, но 

смятат, че е кощунство да ги предадат на вторични 

суровини или да ги изхвърлят в контейнерите за смет. Те 

също ни донасят част от нашите томове.  

 Откривали ли сте нещо интересно, има ли 

находки сред изкупуваните книги? 

 Понякога книгите говорят много за личността на 

притежателя си. Усеща се уважението, културата на 

собственика в начина, по който книгата е подвързана и 

съхранявана във времето. 

 Как се отнасяте към Bookcrossing-а?  

 Идеята е чудесна. Трябва да има много последователи. Това е възможно, ако сме духовно 

съпричастни с повика да се оставят книгите да извършат своите пътешествия, да достигнат до 

повече жадни за знания и впечатления хора. 

 Разделяме се с владетелката на тази 

съкровищница, изпълнени с нови впечатления, 

удовлетворени от необикновеното пътешествие без багаж 

и без особено преместване в пространството, почти в 

центъра на Варна. Обещахме си да се срещнем отново! 

Снимките са от една от най-старите 

книжарници в Порто, Португалия, 

отворила врати още през 1906 г. Тя е 

определена като третата най-добра 

книжарница в света и очарова читателите 

с впечатляваща си архитектура. 

Разнообразието от книги е голямо, а и 

самата сграда е декорирана в стил Ар 

Нуво с готически елементи. Как човек да 

не иска да се залута сред магическите 
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Изучаването на чужд език е едно от най-големите предизвикателства, пред които се 

изправяме през живота си. Говорим за „истинското” научаване – това, което с много мъка, 

малко сълзи и неописуема гордост (когато се постигне), открива пътя пред съвършено 

непозната култура. Но как става това? Трудно! Толкова учене, че чак започваш да 

сънуваш на друг език... Едно от големите препятствия, които трябва да преодолеем, е да 

„развържем езика” си – не само да знаем граматика и лексика, но и наистина да 

проговорим – така, както го правим на матерния си език. Именно това е и една от 

основните задачи на учителите от Франция и Испания – да ни предизвикат да разговаряме 

с тях в по-непринудена обстановка. 

Помолихме мосю Морер, преподавател по френски език, да разкаже как един млад 

човек решава да се посвети на тази благородна задача… 

 

 

 Как решихте да дойдете в България? 

 Преместих се тук благодарение на Алианс 

франсез, които се занимават с изпращането на 

френски учители в чужбина. 

 Какво мислехте за България, преди да 

дойдете? 

 Преди да дойда, единственото, което знаех за 

България, бяха стереотипни и по-скоро негативни 

неща... 

 А какво мислите сега? 

 Сега обожавам България! Разбрах, че всичко е 

много далеч от стереотипите. За мен има повече 

добри, отколкото лоши страни. Харесва ми да съм тук, 

чувствам се добре. 

 Кое е любимото Ви място в България? 

 Мисля, че любимото ми място е Велико Търново. Напомня ми на моя град, Монпелие, 

който е също толкова красив и с богата история. 

 Какво е мнението Ви за българската кухня? 

 Много е добра! Обичам гювеч, пърленка, айран. Мога да приготвям сам гювеч и миш

-маш. 

 Какво мислите за българския фолклор? 

 Невероятно! Наистина е прекрасно, преливащо от различни цветове и изпълнено с 
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 Какво мислите за българския език? 

 Много е труден! Обаче има нещо интересно, което забелязах. Имам добро ниво по 

английски (а български знам много малко) и въпреки това на български идентифицирам 

думите, които съм научил, и успявам да ги чуя по-лесно, отколкото тези на английски. 

 Някои от думите, които знам, са „направо”, „зарежи” и 

някои прилагателни като „красив”, „добър”. 

 Как намирате българите като цяло? 

 Първия ден ми изглеждаха малко студени. Аз идвам 

от средиземноморската култура, например Франция, 

Испания, Италия, където хората са топли и сърдечни, много 

се усмихват и са приятни. Лесно е да си намериш приятели, 

но по-скоро временни. Имах чувството, че в България се 

усмихвате по-малко и че сте доста студени, но после 

разбрах, че ако ви опозная по-добре, сте много услужливи и 

мога да си намеря истински приятели, на които мога да 

разчитам повече, отколкото във Франция. 

 Каква беше професията Ви във Франция? 

 Бях студент. Работех малко през лятото - печене на 

плодове, почистване, доставки и в банка. 

 С какво се занимавате през свободното време? 

 Обожавам спорта, но нямам много време. 

Обичам да се виждам с приятели, да слушам 

музика и също много харесвам да излизам, 

когато е слънчево. 

  

 Каква е мечтата Ви? 

 Мечтая да пътувам из целия свят! 

 Имате ли любима българска песен? 

 Имам много любими, но „Катерино моме” е 

просто невероятна! 

 А френска любима песен? 

 Предпочитам да кажа по-скоро 

изпълнители: Christof Maé, Francis Cabrel, Mature 

Cherry. Пеят поп музика. 

Интервю и текст: Анастасия, 9. Б 
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Изложба в IV ЕГ 

 Картините, които са изложени във фоайето, целят да 

естетизират учебната обстановка и да направят училището по

-приятно. Тези невероятни платна, дело на ученици от 

Гимназията, са осъществени от групата по проект УСПЕХ, 

ръководена от г-жа Наташа Неделчева. Основно използваните 

материали са акрилни бои, спрейове и сухи пастели, а 

техниките - намазки, преливане, размиване. Във фоайето са 

изложени над 10 платна, в които преобладават смесени 

техники, чиято основна идея е да се постигне голяма 

изразителност и да се получи по-сложна и богата текстура.   

 Веднага след Великденската ваканция бяха изложени и 

други картини в коридора на I етаж, които са дело на 

учениците от СИП Изобразително изкуство. 

 

 

 

 

Благотворителни акции 

 Три благотворителни  акции целяха да наберат 

средства за трима възпитаници на Гимназията! 

 Всичко започна непосредствено преди Коледната 

ваканция, когато беше организиран Коледен базар. 

Изработените от ученици коледни картички и копринени 

платна донесоха близо 500 лв, а продадените мартенички 

още около 150 лв. Отделно през последните седмици преди 

Великден всеки можеше да дари някаква сума в кутия за 

дарения, която обиколи 

всички стаи. 

 От цялата кампания се 

събраха средства, възлизащи на стойност от 3 807 лв, които бяха 

разделени между тримата възпитаници. 

 Надяваме се, че тази благородна инициатива ще продължава 

и занапред! 

 Благодарности на всички, оказали съдействие и подкрепа!  

 Поздравления за г-жа Неделчева, както и за младите и       

талантливи художници! 

Подготвил: Милен, 11. В 
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ГМО - За или Против 
 

 „Човек е това, което яде” - гласи една мъдра сентенция. Храненето е основният начин за 

набавяне на енергия и градивен материал за всички организми. Над един милиард души по света 

страдат от недохранване, което прави 15 % (или една шеста) от цялото човечество. Тази цифра се 

покачва вследствие на хранителната и финансова криза. Следователно несигурността на 

прехраната представлява реална заплаха. Това е само един от поводите за създаването на 

Генетично модифицираните организми. Човечеството иска да усъвършенства културите, правейки 

ги по-устойчиви, а добивите — по-големи. 

 

 Групата по проект УСПЕХ („Природата и  

нейното въздействие върху здравето на човека”), 

ръководена от г-жа Даниела Георгиева, организира 

дебат на тема ГМО. 

 За целта учениците от групата се разделиха на 

два лагера - ЗА и ПРОТИВ. Всеки един изказа своята 

теза, а другият - задаваше въпроси. Оспорваният 

дебат приключи с решението на публиката, която 

гласува твърдо ПРОТИВ. 

 

Ето и няколко интересни факта: 

* Генетичната модификация е вид контролирана еволюция; 

* Повечето храни на пазара са ГМО (включително любимите на всички Сникърс , Макдоналдс , Кока 

Кола и т.н.); 

* И до ден днешен няма доказателства за вредното влияние на ГМО (съществуват единични случаи, 

които доказват това, но те се приемат за отклонения от изследванията); 

* В доклад, публикуван от Международната служба за придобиване на Agri-Biotech Applications, е 

посочено, че близо 300 милиона акра в 23 страни са засадени с генетично модифицирани култури. 

Двуцифрен ръст е бил наблюдаван в продължение на последните 10 години и се очаква да 

продължи; 

* Алергиите в детска възраст са се 

увеличили близо два пъти след създаването 

на ГМО; 

* Възможно е някоя устойчива ГМО култура 

(която се размножава със семена например) 

да не може да бъде контролирана, което би 

могло да се окаже пагубно за други. Т.е. се 

заплашва естественото равновесие в 

природата. Подготвил: Милен, 11. В 
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А. А., 9. Б 

Мое мило малко „аз” 

 

Мое мило малко „аз”, вече забравено, 

някъде в миналото отдавна оставено. 

От снимка избледняла, малко „аз”, надничаш, 

виждам, че на мен приличаш. 

 

Очите ти са с радост пълни! 

Малко „аз”, а моите защо са тъмни? 

Усмивката ти, мило „аз”, е искрена, голяма! 

Моята защо я няма…? 

 

Мое мило малко „аз”, къде е радостта? 

Скъпоценно „аз”, какво направи с теб света? 

Усмивката ти детска заличи, 

премахна блясъка от хубавите ти очи. 

 

Искам, малко „аз”, на погледа ти да отвърна, 

искам да изчезна, теб в реалност да превърна. 

Помогни ми, ангел мой  

 

            Помогни ми, ангел мой,  

            със живота да се боря. 

            Аз не искам миг покой, 

            щом душата ми говори. 

 

            Помогни ми, ангел мой, 

            да преборя самотата. 

            Аз не искам да живея 

             в плен на суетата.   

                                                               

            Помогни ми, ангел мой, 

          да се изправя срещу мен самата. 

            Аз - робиня твоя - 

            враг на Сатаната. 

  

            Помогни ми сили да намеря 

            в тъмната безкрайна нощ, 

            аз не спирам да треперя, 

            тихо плача, теб зова за помощ. 

Ванина, 9. Д 

Стихотворението печели III 

място на националния конкурс 

“Виж моя ангел”, декември, 

2014 г. 
  Моите мечти 

Ще сбъдна моите мечти, желания, 

ще мина аз през всички изпитания. 

Ще прекося океана и морето, 

ще летя през висините на небето. 

 

Ще изкача върхове на планини високи, 

ще се гмуркам в реки дълбоки. 

Ще съм щастлива от сбъднатите мечти, 

ако искаш, сбъдни ги и ти. 
Ванина, 9. Д 

Рисунка: Йоанна, 9. Б 
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Въображението е мост между световете 

 

 

 

    Въображението. То е плод на нашето съзнание, в 

което не съществува невъзможното. Може би е 

единствената магия на тази земя, неподчиняваща се на 

законите на никоя наука. Въображението е свят, а 

може би много светове, които можем да подчиним на 

волята си, място на свобода и безбройни възможности. 

    Светът, в който живеем, „реалният” свят, често ни 

ограничава от пълната свобода. Съществуват закони, 

морали, дългове, които ни възпират физически, но не и психически. Съзнанието, редом с 

въображението са неизчерпаеми, независими. Те са това, което често ни помага да се откъснем от 

проблемите си, да се пренесем в различен свят, в който можем да открием решения и обяснения за 

неща, изглеждащи на пръв поглед нереални, необясними. 

    Два от най-ярките примера за това са религията и изкуството, породени от нашето въображение, 

още от самото начало на всичко. Те са източници на тази магия. Чрез тях ние пренасяме ценности 

от един свят към друг, създавайки по-приятен живот, изпълнен с чудеса. Религията е опит на 

съзнанието да проумее и разбере начина, по който всичко около нас функционира. 

    Често хората пренебрегват идеите на съзнанието си, не вярват в чудноватото, но във всяка една 

фантазия, „измислица” съществува доза реалност. Послание, идея, възприемане. Други се отдават 

напълно на въображението си, което им позволява да създават невъзможното, да откриват, да се 

изплъзват от нашия „истински” свят. Това са хората, които наистина живеят, на едно или друго 

място, които чувстват. Те изграждат мост между алтернативната вселена и нашето съществуване с 

помощта на изкуството. Музиката, литературата, изобразителното изкуство, дори филмите и 

видеоигрите. Всичко това ни носи чудати създания, невиждани пейзажи, сили, които не можем да 

си обясним. Всичко това ни откъсва от „реалността”.  Пренася ни навсякъде, където пожелаем. 

Помага ни да открием новости, чудеса. Кара ни да   вярваме. 

    В крайна сметка именно въображението провокира 

желанието у нас за еволюция, за себеоткриване, за 

знание. Точно то ни помага в живота, а може би и в 

смъртта. Въображението, то ни позволява невъзможното, 

тласка ни напред, към по-доброто, към магията. 

Единственото условие е да му се отдадем, без колебание, 

напълно. 

 

                                                                                                                                                                 Есе: Димана, 9. А 

Рисунки: Елена, 9. Б 
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Мария, 11. Б  

Рисунка: Йоанна, 9. Б 

Ти и любовта 

 

Сияещ под слънцето лебед, 

туптящ в сърцето трепет, 

като хвърчило в детските мечти, 

така сърцето ми за теб тупти. 

 

И като слънце в гъстата мъгла, 

и като дъга, единствено за теб дошла, 

ти омагьосваш всичко в мен 

и го превръщаш в следващия ден. 

Ванина, 9. Д 

Совата, 9. Б  

Любовта е илюзия 

 

Всеки казва - това е игра, 

ето ви моята гледна точка за това. 

Любовта е само черна дупка, 

една низина на болка. 

 

Любовта не съществува сама, 

тя е със смъртта ръка за ръка. 

Аз обичах и какво?! 

Сега само искам да умра. 

 

Когато илюзията изчезне, 

остава само болката, 

от тялото – черупката, 

съзнанието е на парчета. 

 

Любовта е идея и нищо повече; 

my love, 

what have we become? 

(what have we done?) 

who took our broken pieces 

(put them on all the wrong places),  

the cuts, bleeding with poison, 

 bleeding with treason,  

who put salt into our wounds,  

who lit the match on us, 

who brought us down  

 on our knees 

 up in the flames? 

oh, my love, wasn't it ourselves? 

aren't we the ones  

who tore each other's skin  

with kisses like blades  

(teeth into your neck) 

and words sinking into flesh 

(nails into your back)? 

darling, we went  

at one another's throat 

like wolves they so often do 

and then howled at the moon, 

wondering, love,   

 have i lost myself? 

or have i just lost you? 

; 

have we done it, dear? 

are we already there? 

can i rest my tired heart 

inside your arms or  

are they already taken  

 by another, 

broken  

in all the right ways  

all the wrong places 

i've barely stitched  

 together 

but love, i missed the moment 

when you no longer  

crawled on dirt,  

until you hurt, 

until you broke 

and came undone,  

so you could see me happy 

from time to time,  

my love, i thought we had it settled 

you loved me and sometimes 

 i loved you too 
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and if you ever hear  

of the black sea 

they'll tell you it's been named 

for all the men that lost their lives 

for they're all victims that she's lured  

into her arms and a veil of gentle 

breeze 

has been set upon to keep them warm 

at nights in which she feels alone;  

and if you ever hear 

of the black sea 

know that he named it 

after the lost lives 

and the storms in her eyes 

for the oceans were oh so wide 

and he wanted to keep her secret buried 

on the land, in the sand, deep inside; 

and when they mention  

to you the black sea 

you'll know that it was named 

for the color of the sky(e)s when she 

bled 

inside his bed, where she drew her last 

breath 

where her heavy bones turned to foam 

and when he carried her back home 

the weight of her, the weight of water 

sank into his skin as he swam 

deep water to send her away 

she's already gone, 

already mourned; 

(and if they ever try to tell you  

the story of the black sea, 

tell them it holds colors 

they've never even seen, 

tell them of the raging storms 

and lightnings and fires within, 

of the blood and the tears of 

the sirens and witches and kings, 

tell them for they should know 

of all that lives by the shore.) 

Мария, 11. Б  

 

Спомен  

 

Дори след толкова години отлетели  

аз чувствам как тебе те няма до мен.  

Аз може би съм много променена,  

откакто ти ме помниш в онзи тъмен ден.  

 

Вече не знам как гласът ти звучеше,  

за да сетя твоето лице,трябва ми снимка,  

ала спомням си как в планината вървеше,  

в ръка с тояга, а в другата мен - твойта любимка.  

 

Помня летните ни дни край реката  

и как на включено радио заспивахме.  

Помня как беряхме гъби на нивята  

и как различни чайове събирахме.  

 

Дядо,ти ми подари това, за което мечтаех.  

Дари ме с грижи, милувки и слънчев ден.  

Уви, аз бях малка и не осъзнавах,  

че няма да бъдеш вечно до мен. 

Рисунка: Йоанна, 9. Б 

Ванина, 9. Д 
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Старогръцките митове в нашето съвремие 

  

    Митът е свещен разказ за началото на света. Той е 

бил продукт на родово-племенната общност, предавайки 

се от уста на уста по време на ритуал или празник. 

    Така сочи науката, но есето не е научно 

произведение. И затова нека се опитаме да погледнем 

през очите на един от главните герои в старогръцката 

митология. Този, който се изправи срещу баща си, 

Времето (Кронос), и освободи своите братя и сестри, 

които населиха Олимпийския пантеон и оплодиха въображението на древните елини - Зевс. 

   ''Хилядолетия продължават хората да наричат времето на онзи тиранин, баща ми - Хронос, а 

на всичкото отгоре и го измерват с хронометри. Но пък и аз съм си виновен, не биваше да изпускам 

титана Прометей от погледа си. Затова той успя да им даде божествения огън на познанието. Ако го 

бях спрял, гарантирам ви, хората отдавна щяха да са забравили за времето и щяха да бъдат по-

щастливи. А и не само това, но и те продължиха да си мислят, че са овладели божествените знания 

и че могат да творят като мен, но това не е вярно. Титанът Прометей им даде огъня на познанието, 

но пък ''Титаник'' потъна точно заради техните недомислици. И им се чудя на акъла, на най-

красивата богиня - Афродита, по-късно я нарекоха Венера, да кръстят една безлюдна планета. Да, 

на Арес повече му отива Марс, макар че им е по-близко тя на хората, струва ми се, отколкото 

прекрасната Венера, която съзерцават всяка вечер, изгряваща със Селена.  Изобщо  цялата  тази  

самовлюбеност на човеците, която те умело 

кръстиха на Нарцис, им докарваше много беди и 

продължава да го прави. Сбъркат ли нещо в 

политиката, се сещат, че са отворили кутията на 

Пандора, и когато нещата стигнат до задънена 

улица, все търсят нишката на Ариадна, за да 

излязат на светло от кашата, която са забъркали. 

   Не им харесва да съм сам на небето, 

измислиха си още и Христос, и Аллах, и Буда, и 

Шива, но никой от тях не ги научи как да се 

сдобият със златното руно. 

   Къде си ти, любимо мое чедо, Херкулес? 

Как не можах да те спася от отровата на 

човешката завист и злоба, пропити в кожата на 

Лернейската хидра? Но слава Богу, тоест слава на 

мен, поне и до ден днешен хората кръщават най-

силните и мощни машини на теб, защото ти беше 

повече човек и по-малко син на бог. 

Есе: Андрея Янева, 9. Б 
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Емануил, 9. Г 

Quels avantages et quels inconvénients trouvez-vous  

dans la présence d'un animal de compagnie 

 

    Avoir un animal de compagnie, c’est comme si on avait un ami, quelqu’un avec qui on peut 

partager ses émotions, son repas et son abris. C’est pourquoi les animaux sont toujours avec 

nous, et notre amitié avec eux signifie être responsables et être prêts à tout. 

    Il est agréable, en ouvrant les yeux le matin, d’avoir quelqu’un qui tire avec impatience la 

couverture du lit et qui vous « aide », avec son énergie, à attaquer la journée. Il est bon, en 

rentrant fatigué après une dure journée, d’avoir quelqu’un qui vous lèche la main ou qui enlace 

vos jambes fatiguées. Il est sympa, quand on est découragé, d’avoir quelqu’un qui vous passe 

une balle colorée, vous invitant à jouer et vous faisant oublier vos problèmes. Il est touchant, 

enfin, de lire dans son regard l’amour et la gratitude qu’il vous témoigne. C’est cela, avoir un 

ami véritable, mais l’amitié est avant tout synonyme de responsabilité. 

    Ainsi, être ami avec un animal de compagnie signifie trouver du temps pour une promenade 

matinale, peu importe le temps ou la fatigue. Etre un véritable ami signifie aussi être attentif, 

attentionné et compatissant. Etre ami avec un animal signifie également doubler de soins et 

d’efforts. L’amitié avec un animal de compagnie signifie, enfin, que vous devez comprendre et 

vous faire comprendre par quelqu’un qui ne parle pas votre langue. 

    Pour conclure, il est vraiment agréable d’avoir un animal de compagnie mais avant de l’a-

dopter, pensez si vous êtes prêt à lui consacrer tous les soins et le temps dont il a besoin. 
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Време за сериали 

Всички обичаме да се настаним удобно и да изгледаме някой хубав филм, който да ни разчувства, да ни разсмее 

или да ни пренесе в съвсем друга реалност. Но сериалите са нещо съвсем различно. Те изискват време и 

отдаденост. Гледайки един сериал ние се привързваме толкова силно към героите в него, че страдаме, плачем, 

радваме се и се смеем заедно с тях. Те стават неразделна част от нас. Това е прекрасно и ние го знаем. Това е 

причината да обичаме сериалите толкова много. 

Ето няколко предложения за сериали, стари и нови, с които си струва 

да се „обвържете“. 

Шерлок (Sherlock) 

Сезони: 3 

Епизоди: 9 до момента (по 3 на сезон) 

Времетраене (на епизод): 90 минути 

Всички сме чели или поне сме чували за най-великия детектив на 

всички времена – Шерлок Холмс. Но как би изглеждал той, ако 

живееше сега, в наши дни? Как ли би се справял със случаите си в 

модерните времена с мобилни телефони и компютри? Отговорът е - по същия брилянтен и леко (добре де, доста) 

странен начин. И разбира се, не и без помощта на верния си приятел д-р Джон Уотсън. 

Ако обичате историите за детектива, ще се влюбите в тази съвременна адаптация, изпипана до последния детайл 

и изпълнена както с много напрежение и остроумие, така и с много забавни моменти. 

Доктор Кой (Doctor Who) 

Сезони: 8 (нови - 2005 до сега); 26 (стари – 1963-1989) 

Епизоди:  813 (общо); 110 (нови) до момента 

Времетраене (на епизод): 45 минути/60 минути 

Това е един от най-старите и обичани британски сериали. 

Пригответе се да се запознаете с Доктора, човекоподобен 

извънземен, Господар на времето, който ще ви заведе на безброй 

приключения из цялата Вселена, в което време пожелаете. Как 

ли? Със своя ТАРДИС, верния си космически кораб, който може да изглежда като телефонна кабинка, но не се 

безпокойте – по-голям е отвътре. 

Ако сте фенове на научно-фантастичния жанр, това е вашият сериал. Не се плашете от големия брой епизоди, 

струва си да ги изгледате. А и веднъж започнете ли, няма да искате да спрете. 

Игра на тронове (Game of Thrones) 

Сезони: 4 (5 започна на 12 април) 

Епизоди: 40 до момента (по 10 на сезон) 

Времетраене (на епизод): 60 минути 

„Когато играеш Играта на тронове, или печелиш, или умираш. 

Средно положение няма.“ Това е най-важното правило, което 

трябва да запомните преди да решите да посетите Вестерос – 

средновековен континент със Седем кралства, в който, ако не 

внимавате, лесно можете да загубите живота си. Сериалът 

проследява интригите, предателствата и трудностите по пътя към Железния трон. Защото всеки иска да седи 

на него, но кой ли ще успее? И един съвет – не се привързвайте към никого от героите, защото ничий живот не 

е в безопасност. 
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Имало едно време (Once Upon a Time) 

Сезони: 4 

Епизоди: 84 до момента (по 22 на сезон) 

Времетраене (на епизод): 40 минути 

На всички са ни чели приказки като малки. Всички знаем 

историите на Пепеляшка, Снежанка, Пинокио, на Червената 

шапчица. В този сериал обаче, те всички са преплетени в една 

голяма приказка, едно голямо приключение, една голяма битка 

между доброто и злото. И дори са поставени в нашия свят, свят 

без магия. Пригответе се да плачете заедно с героите от 

любимите си приказки, да ликувате с тях и да преживеете всяка една тяхна победа или загуба. Само 

внимавайте да не се объркате в родословното им дърво, защото тук всеки е свързан с всекиго по 

един или друг начин. 

Касъл (Castle) 

Сезони: 7 

Епизоди: 147 до момента (по 22-24 на сезон) 

Времетраене (на епизод): 40 минути 

Обичате криминални романи и филми? Тога не пропускайте този 

сериал! Запознайте се с Ричард Касъл – автор на криминални романи 

(и то бестселъри), който един ден е обвинен в убийство! Скоро обаче 

се оказва, че убиецът имитира книгите му и Касъл трябва да работи с 

брилянтната Кейт Бекет – най-добрия детектив на Нюйоркската 

полиция, за да разреши случая. Скоро те стават перфектен екип, 

добре смазана машина за разкриване на убийства. А такива има във 

всеки епизод. Вече ви заинтригувахме, нали? 

Клонинги (Orphan Black) 

Сезони: 2 (3 излезе на 18 април) 

Епизоди: 20 (по 10 на сезон) 

Времетраене (на епизод): 40 минути 

Човешкото клониране е забранено, нали? Така си мисли и Сара 

Манинг, докато не вижда как жена, която изглежда досущ като 

нея, се самоубива. Сара решава да приеме самоличността й и 

не след дълго открива, че има още две, не три, не дванадесет 

жени, които изглеждат по същия начин. Тя трябва веднага да разбере какво се случва, но едновременно 

с това, клонингите започват да умират. Един по един. Сериалът е наистина интригуващ и пълен с 

неочаквани моменти, а актрисата в главната роля ще ви впечатли, играейки седем (и повече) героини 

едновременно, всяка една - коренно различна от останалите. 

За вас подбраха:  

Слава и Александра от 11. Б 
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Първият пълнометражен филм на Уолт Дисни, излъчен през 1937 г.; известната 

анимация е актуална и днес. Вечната история за Снежанка - единствена дъщеря на 

краля, останал вдовец скоро след раждането й. Наречена така заради нейната 

красота – лице - "бяло като сняг", устни - "алени като кръв", коси - "черни като 

абанос". Баща й се жени повторно и изключителната красота, с която е надарена 

принцесата, разпалва убийствена завист у нейната красива мащеха-магьосница. 

Добросърдечна и работлива, Снежанка привързва към себе си хора, животни и 

приказни създания, което ѝ помага накрая да преодолее покушенията на злата 

мащеха-кралица, успяла да я приспи завинаги с отровна червена ябълка... 

Поставена в кристален ковчег на върха на планината, Снежанка се съживява и 

оженва за принца, който я събужда с целувка. 

Snow White and the Seven Dwarfs 

 

В с е к и  з н а е 

историята на 

м а л к о т о 

момче,отгледано от диви зверове. Известната 

адаптация на Дисни по книгата на Р. Киплинг. 

Историята ни отвежда дълбоко в джунглата, 

където дете е нападнато от чудовище. 

Преследван от тигъра Шир Хан, Маугли намира 

подслон при вълците. Верните му приятели — 

пантерата Багира и мечокът Балу, бдят над него 

и го пазят от кръвожадната котка, която не се е 

отказала от намерението си да го разкъса. 

Годините минават. Маугли вече не е онова 

безпомощно мъниче. Той е станал истински син 

на джунглата и решава да се справи веднъж 

Всеки обича анимация! 

The Jungle Book  

(Книга за Джунглата, 1967 г.) 

One Hundred and One Dalmatians 
(Сто и един далматинци, 1961 г.) 

 

Понго - мъжки далматинец, живеещ в Лондон с 

господаря си, Роджър. Отегчен, Понго решава да 

срещне господаря си с Анита - хубава млада жена, 

която по случайност има женски далматинец на име 

Пердита. Няколко месеца след сватбата на Роджър и 

Анита, Пердита ражда 15 кученца, за голяма радост 

на Круела де Вил - заможна, нечестива бивша 

съученичка на Анита, чиято страст е да притежавате 

палто от далматински кожи. 

Когато собствениците 

отказват да й продадат 

кученцата, тя ги отвлича 

заедно с 84 други 

далматинци. Всички опити 

на полицията да намери 

липсващите кученца, се 

провалят. Дали ще успеят 

да намерят пленниците, 

или всички усилия са 

напразни? 

Текст: Вероника, 9. Г 

Рисунки: Екатерина, 9. В 
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Всички знаем историята за Мойсей - човек, избран от Бог да изведе 

израилтяните от Египет. Първият традиционно анимиран филм, продуциран 

от Дрийм Уъркс, е адаптация на книга Изход и проследява живота на 

Принца на Египет от рискованото пътешествие по реката до откровението на 

Бог, 10-те Божи напати, преминаването на Червено море и спасението на 

робите от Египет.  

The Prince of Egypt 

(Принцът на Египет, 1998 г.) 

 

Преди много години над величествения град Атлантида надвиснала 

страховита беда. Огромна вълна цунами заплашвала да го погълне. 

Единствената надежда за спасение била жертвата на човек с кралско 

потекло. Така градът бил спасен, но потънал в морските дълбини, и една 

империя, която всички мислели за изгубена, продължила своя живот. 

В наши дни историята се повтаря… Действието са развива през 1914 г. и 

разказва историята на картографа лингвист Майло Тач, който продължава 

да вярва в съществуването на изчезналия митичен град, погребан под 

водите от векове. След като открива дневник с координатите на града, 

оставен от дядо му, се отправя на експедиция, спонсорирана от 

ексцентричен милионер. В търсенето Майло открива неподозирана тайна, която обърква 

 

Векове наред из космическото пространство се носели предания за 

легендарния капитан Натаниъл Флинт и неговите пирати. Те плячкосвали 

търговски кораби и трупали несметните си богатства на толкова тайно място, 

че никой не могъл да ги намери. Знаело се само, че скъпоценностите били 

скрити някъде накрай вселената - на една тайнствена планета, наречена 

Планетата на съкровищата! След като картата попада в ръцете на 

тийнейджъра Джим Хокинс, той се отправя на фантастично пътуване през 

вселената като юнга на борда на величествен галеон. Сприятелява се с 

харизматичния киборг-готвач на кораба, Джон Силвър. След близка среща 

със свръхнова и черна дупка, екипажът най-сетне успява да се доближи до 

целта. Но още по-големи опасности предстоят, когато Джим открива, че 

неговият доверен приятел Силвър всъщност е хитър пират, чиято цел е 

картата, водеща до несметни богатства. Филмът е научно-фантастична 

адаптация по книгата “Островът на съкровищата“ на Робърт Луис Стивънсън. 

Treasure Planet 

(Планетата на съкровищата, 2002 г.) 

Atlantis: The Lost Empire 

(Атлантида: Изгубената 

империя)  
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Еврейска салата с варени яйца и зелен 

лук 

Настъргваме 3 или 4 твърдо сварени яйца, прибавяме 

малко ситно нарязан зелен лук, щипка сол, чер 

пипер, малко горчица и накрая майонеза. (Отлична 

закуска с парче хляб за един добър старт на деня 

ви!) 

Предизвикателство!!! 

Можете ли да готвите?!  

Шоколадово суфле 

Натрошете 1 шоколад и го разтопете заедно с масло на водна баня, като се разбърква 

непрекъснато. Яйцата се разбиват със захарта на пяна, след което се прибавят шоколадовата 

смес, брашното и какаото. Всичко се разбърква много добре. 

Намазнете осем формички с диаметър около 8 см. По желание може да поръсите с малко какао по 

дъното и стените на формите, след което напълнете с шоколадовата смес. Какаото позволява да 

обърнете суфлето в плоски чинии и да сервирате отделно. 

Фурната се загрява на 225 градуса и суфлето се пече 10 минути, но не повече, тъй като има 

опасност да се изпече вътрешността, което не е желан ефект. :-) 

Пилешко филе с бекон на тиган с картофено пюре 

Картофи (1 кг) се сваряват цели в подсолена вода, след което се обелват и намачкват с вилица. 

Добавя се масло, докато са още топли, и се бърка. Прибавя се и прясното мляко, заедно с малко 

сол. Картофите се пасират, докато се получи пюре. 

Пилешкото филе се овалва в малко сол и черен пипер и се "облича" в тънки резени бекон. 

Поставя се в тиган и се запържва от всички страни, докато стане напълно готово и се позлати. 

Рецепта за почивните дни: 

остава само да подредите 

масата и да решите кой от 

предложените сериали да 

Подготвил: Емануил, 9. Г 
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Подготвила: Мира, 11. Б 

Езикът на трола е скално образувание в долината 

Скегедал, в близост до град Ода в Норвегия. 

Представлява хоризонтален скален блок, издаден на 

700 метра над езерото Рингедалсватнет . По форма 

наподобява език и така е получил името си.  

Планината Рорайма се намира на границата между 

Венецуела, Бразилия и Гвиана. Ранните 

изследователи описвали планини, извисяващи се над 

джунглата в Южна Америка. Тези истории са 

послужили за вдъхновение на сър Артър Конан Дойл 

за книгата „Изгубеният свят“, в която се разказва за 

изолирано място, обитавано от динозаври. 

  

Пещерата Фингал – край шотландското крайбрежие на 

Великобритания се намира малкият остров – Стафа. 

Безкрайните дъждове и морските вълни са пробили на това 

малко парче суша цяла система от пещери. Най-голямата от тях 

била наречена в чест на великана Фингал - герой от ирландския 

епос. Ирланската митология разказва, че някога Пътят на 

великана е бил свързан с остров Стафа, разположен на около 

120 км. от него. Той бил направен от Фингал, който се влюбил в 

девойка-великан, живееща в пещерата на острова. За да могат 

лесно да се виждат, Фингал изградил този път, който да свързва 

Ирландия и Шотландия... 

Ако пък не ви се застоява у дома,  

ето къде може да отскочите за някоя ваканция... 

Кападокия е обширна високопланинска област в 

централна Анатолия в източната част на Мала Азия, 

поразяваща както с историческото си богатство, така и с 

неописуемата си природа. Тук имате възможност да се 

удивите от уникални и невиждани другаде по света 

скални форми – пирамиди, гъби, комини, подземни 

градове. Кападокия е многолика - Земя на красивите 

коне, какъвто е именно буквалният превод на 

наименованието на местността от персийски език. 



Брой 6, IV. 2015 година ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

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. . 

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

пишете ни на :   vestniky@abv.bg. 

  

Рисунка: Елена, 9. Б 

ПРАЗНИЧНА ПАЛИТРА 


