
Брой 8; март, 2018 година ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

В броя: 

Пожелания - стр. 2 - 5;  

Гостуват писателката 

Annelise Heurtier и г-н 

Ерик Перотел - стр. 6; 

Театрална слава - 

стр. 7 - 8; 

Ученически европейски 

съвет - стр. 9 - 10; 

И още много интересни 

неща... 

Шестдесет балона полетяха към небето по повод 60-та 

годишнина на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”!  
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Подготви: Анастасия Ангелова, 12. Б 

Интервю с г-жа Тотева, директор на IV ЕГ, 

по повод 60-годишнината на гимназията. 

 

- В историята на гимназията кои са най-

емблематичните особености, които я 

отличават от останалите училища?  
- Различна и неповторима е атмосферата - 

взаимоотношенията между ученици и 

учители, част от една общност, 

взаимоотношения, основани на доверие и 

уважение. Тази атмосфера дава възможност на 

всеки ученик да намери себе си и своя път,  да 

разгърне способностите си и да се чувства 

добре.  

- С какво може да се гордее гимназията 

днес?  

- Всяко училище се гордее с постиженията на своите ученици. И нашата 

гимназия не прави изключение. През годините се множат успехите на 

възпитаниците на гимназията в различни области на познанието, в 

изкуствата и в спорта. Радваме се на изявите на талантливите  ни 

ученици на национални и международни театрални сцени.  Високите  

резултати на държавните зрелостни изпити, класират училището ни сред 

най-престижните и най-търсените в областта и в страната. Училището 

ни се гордее и със своите учители, търсещи и можещи. Учители, които 

непрекъснато обновяват преподаването с нови методи и подходи, за да 

го направят достъпно и интересно, мотивиращо за нови постижения. 

Не е случайно това, че от 2014 г. гимназията е удостоена със знака за 

качество на билингвалното франкофонско обучение на Министерството 

на външните работи на Република Франция  LabelFrancEducation и е част 

от международната мрежа от училища, носители на този знак. 

- Как традициите, които гимназията поддържа, се вписват в новото време?  

- Ценностите, в които традиционно възпитаваме нашите ученици, са непреходни. Те носят в себе си 

дух на толерантност, непрестанно желание за изява и за постигане на по-високи резултати. В 

условията на един глобализиращ се свят тези ценности ще помогнат за успешната реализация на 

нашите възпитаници. 

- Какъв е пътят на гимназията в бъдещето?  

- Виждам едно модерно училище, в което учениците се чувстват като в свой дом. Свързвам бъдещето 

на гимназията с една обновена учебна среда, предоставяща възможност за още по-качествено 

обучение и за развиване на дарованията на учениците.  

- Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправен директорът в управлението на 

училището?  

- Да отговори на все по-високите изисквания на ученици, учители и 

родители, изисквания, произтичащи от времето. Да изгради общност от 

все по-изявените индивидуалности на учители, ученици и родители. Да 

поведе тази общност към все по-високи върхове. 

- И за финал - едно пожелание, отправено към възпитаниците и 

учителите на гимназията, по повод рождения й ден...  

- За шестдесетия рожден ден на гимназията ни нека си пожелаем да 

бъдем здрави и силни, за да посрещнем новите предизвикателства, да 

съхраним богатите традиции и да градим нови постижения за нашия 

общ дом - Четвърта езикова гимназия.  
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Емоционален, наситен и 

забързан е животът в 

гимназията. Но успяхме да 

съберем една мозайка от 

уловени пожелания...   

Честит юбилей, Четвърта езикова! Честит празник на 

всички езиковци! Скъпи момичета и момчета, вие сте 

лицето на любимата на всички ни гимназия. Пожелавам ви 

да сте здрави, да бъдете добри хора и верни на духа на 

Четвърта езикова при всякакви обстоятелства! 

Г-жа Женя Кънева 

Нека учениците си вземат много от гимназията, защото тя има какво да даде, нека не 

остават без вдъхновители и авторитети. Сами да избират битките, в които да влизат, пътя, 

който да следват, ръката, която да ги води. Нека да забравят цитатите, фразите, досадните 

клишета, да остане споменът, че са обичали литературата като преживяване, а не като учебен 

предмет. да запомнят начина, по който учителят е показал как да бъдеш щастлив читател. 

Желая на всички скъпоценни спомени от гимназията. 

 А докато си в училище, не забравяй: не си ти, когато не си на сцената! 

Г-жа Цонка Станкова 

На първо място 

пожелавам на всички 

да са здрави, след това 

да са борбени и да 

успяват във всяко свое 

начинание. 

Г-жа Доля Попова 

Четиридесет и пет години ме свързват с нашата гимназия - пет години като ученичка и 

четиридесет - като учителка. Бих определила тази почти полувековна симбиоза - както и цялата 

60-годишна история на гимназията - с думите: традиции, приемственост, принадлежност. 

Г-жа Радка Здравкова 

Обичам учениците от гимназията заради артистичността им и всеотдайността, с която се 

впускат във всяко начинание, което ги увлича. Уникално е и отношението ученик-учител – това 

е в основата на неповторимата атмосфера, с която Четвърта се гордее! 

Г-жа Илиана Иванова 
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Пожелавам на учителите да продължават да дават надежда на учениците, че животът, за 

който се подготвят, ще бъде по-добър. На учениците пожелавам да осъзнаят още в училище, че 

това, което предлага IV ЕГ, е нещо уникално и максимално да се възползват от него. А на 

гимназията пожелавам да продължава да бъде такъв притегателен център, който събира всички, 

докоснали се до него. 

Г-жа Галина Николова 

Когато учениците решат да правят нещо заедно, са задружни и постоянни. Може да се 

разчита на вас! Това, за което мога да говоря аз, са спортните постижения - имаме 

републикански шампиони по плуване и класирани на второ и трето място по лека атлетика. 

Прочули сме се в България с тенис на маса и шах. Пожелавам ви да сте живи и здрави, а 

светът предлага големи възможности за интелигентни хора като вас. Преследвайте това, 

което ви е интересно, и правете онова, което искате, защото вече сте големи и можете да 

решавате мъдро. 

Г-н Светлин Бурханларски 

И специалното послание на г-н Ерик Перотел – културен аташе 

по сътрудничеството в областта на френския език към 

института Алианс Франсез – Варна.  

 Мисля, че IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” е елитна 

гимназия  на изключително високо ниво, която обучава бъдещия 

елит на България. Пожелавам на учителите да бъдат все така 

всеотдайни и трудолюбиви. А на учениците - да се развиват още 

повече, да продължат образованието си във Франция и по света, 

но да донасят наученото в България, завръщайки се у дома. 

Искате ли да научите повече за Четвърта езикова от създаването ѝ до днес? 
Искате ли да прочетете за непоклатимата Четвърта, въпреки едно 
земетресение, един изригнал вулкан и множество бури и трудности? 
Запознайте се с „Късчета минало“! Книгата съдържа спомени на учители, 
ученици и родители за времето от 1958 до 2016 година. Засега е само в 
електронен вариант. Набираме средства за отпечатването ѝ в книжно тяло. 
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- Кои са емблематичните особености на гимназията? 
- Приемственост и традиции, съпричастност и гордост от принадлежността към 
обществото „Четвърта езикова“. Където и по света да се намираш, каквото и 

положение в обществото да заемаш, отпечатъкът на Четвърта се проявява, когато срещнеш възпитаник 
на гимназията: „Ти да не си от Четвърта? А от кой випуск си? Предавал/а ли ти е ...“. И тук можем да 
изредим много имена. След което поглеждаш по друг начин на човека срещу теб, като че ли е някой, с 
когото си делил хляба или стаята си... И няма как да не е така, защото всички випуски са преживели 
еднакви трудности с еди-кой си учител или еднакви радости от спечелването на първо място от еди-кой 
си фестивал, макар и личните истории и спомени да са различни... Неслучайно на всеки 15.09. идват 
ученици от последния изпратен випуск, а на трите фестивала – от почти всички випуски! Да не 
говорим за „семейната традиция“ да завършиш 4-та. Кой не познава семейства с две, та дори и три 
поколения, завършили гимназията! Почти една четвърт от учителския състав е завършил нашата 
гимназия. Кое друго училище може да се похвали с подобна приемственост? 
- С какво се гордее днес гимназията?  
- Нужно ли е да припомняме? Питайте най-вече учениците, които кандидатстват и влизат по първо 
желание при нас! Освен богатия артистичен живот и поле за изява на всякакви таланти, гимназията 
предлага качествено обучение не само по трите езика – френски, испански и английски, но и по 
останалите дисциплини, за което свидетелстват постиженията на нашите ученици в различните 
конкурси и национални олимпиади. Гордее се и със своята история и знаменити личности, работили 
или завършили средното си образование при нас /отново няма да споменавам имена, защото списъкът е 
много дълъг/.  
- Традициите в новото време?  
– Новото време се гради благодарение на традициите, то се съпоставя и се стреми да се развие. Всеки 
випуск иска да остави следа след себе си, да се отличи от другите и да създаде нещо, което другите ще 
продължат, но и ще развият. И това също е традиция. В този смисъл традициите са жизнено 
необходими за новото време! 
- Какъв е пътят на гимназията в бъдещето?  
- Вярвам в доброто бъдеще! Сигурна съм, че ще има още много години пред себе си с много нови 
традиции и успехи! А в близко бъдеще - материално преустройство и модерни кабинети J. 
- Споделете с нас някой интересен спомен или труден момент. 
– По мое време ходехме на задължителни бригади и военно обучение в 10-ти клас /сегашен 11./. 
Бригадите бяха летни и есенни, свързани най-вече с прибиране на земеделската реколта. Та на една 
такава бригада за бране на ябълки през октомври, 9-ти клас /сегашен 10./, си организирахме състезание 
за бране на ябълки, а в паузата, докато чакахме да дойдат камионите за товаренето им, накичихме 
кофите /те бяха па-скоро торби от плат, за да не се набиват ябълките, когато ги пускаме в тях/ по ниски 
клони и се състезавахме кой ще ги напълни  от разстояние с ябълките, които бяхме набрали. Нали 
разбирате, че хубавите ябълки бяха съсипани, както впрочем и по-голямата част от реколтата, с което 
изобщо не се гордеем, но вината беше колкото наша, толкова и на тези, които бяха измислили 
абсурдните методи за „създаване на трудови навици“ с откъсване от учението. Разбира се, 
забавленията нямаха край – всяка вечер се събирахме в една от квартирите и купонясвахме. Накрая се 
молехме вместо да ни платят заработеното, да не ни накарат да плащаме щетите... Впрочем, чудя се как 
сме си взимали учебния материал, когато учебната година намаляваше с още един месец...  

А като стана дума за учебния материал - няма как да пропусна трудните моменти при изпитването 
ми по математика. И как няма да е така, като още в 8-ми клас другарят Златаров, когато влезе за първи 
път в класната стая каза: “ До десети клас трябва да сме настигнали Математическата гимназия!“... И 
ги настигнаха... някои, а други като мен си останаха с кошмарите, които дълги години след гимназията 
ме спохождаха от време на време. Но не мога да не призная, че при него бяха едни от най-интересните 
часове, защото освен изискванията, които имаше към нас, беше много духовит, например намираше 
етимологична връзка между „тангенса и тангото“.  
- И за финал – едно пожелание към учениците и учителите по повод празника.  
– Към учениците - да пазят традициите и да не се отказват от участие в нито един момент, свързан с 
живота в гимназията, защото той създава незабравими спомени, които стоплят сърцето цял живот!  
Към учителите – да са живи и здрави, да празнуват още много юбилеи, да имат все повече ученици, с 

Подготви: Анастасия Ангелова, 12. Б 

Г-жа Снежана Славчева бе така добра да ни отдели от своето време за едно 
интервю, за да сподели някои от спомените си, свързани с гимназията... 
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На 13.03. в гимназията се проведе творческо ателие между учениците 
от 9. Д клас и писателката Annelise Heurtier. Инициативата се 
осъществи със съдействието на г-н Ерик Перотел – културен аташе по 
сътрудничеството в областта на френския език към института 
Алианс Франсез – Варна. Срещата се осъществи в часовете на г-жа Клер 
дьо Бутре. Ренета от 12. Г клас присъства в качеството си на репортер 
на срещата и споделя впечатленията си с нас. 

Срещата с писателката Annelise Heurtier и френския аташе г-н Ерик Перотел бе 
много приятна и интересна за учениците от девети клас, които получиха 

възможността да упражнят френския си и да научат много нови неща. Писателката показа част от своите произведения, 
които впечатлиха всички ни с невероятния си стил и забавните истории. След като й зададохме въпроса как е решила да 
стане писателка, тя сподели: „Когато бях малка, обожавах да чета; дори баща ми казваше, че не е нормално и че не гледам 
достатъчно телевизия. Никога не съм се замисляла да стана писател, нито, че такава професия изобщо съществува, тъй като 
всички автори на книгите, които четях, бяха вече покойници и не можех да си представя, че някой изобщо се занимава с 
това. Когато трябваше да избирам професия, аз избрах мениджмънт, защото предлагаше най-много възможности за 
развитие. По-късно се преместих с половинката си на остров Хаити, откъдето 
често изпращах подаръци на племенницата ми, а за да бъде по-интересно, 
измислях вълшебна история за всеки подарък. Един ден мъжът ми, който 
изобщо не обича да чете, ме попита дали може да прочете една от тези кратки 
приказки. Аз му позволих. След като прочете една от тях, веднага му дойде 
идеята да стана автор на детски книжки. Първоначално ми се стори абсурдно, 
защото аз не харесвах много децата. Но после се замислих и реших, че това е 
добра възможност да правя това, което обичам, а и нямаше изискване да имам 
някакво специално образование. Така започна моята кариера като писател - 
съвсем неангажиращо и случайно.” 

След това учениците я попитаха от колко време се занимава с детските 
книги и само такива ли пише. Оказа се, че се занимава сериозно с писането само 
от 7 години и че пише и книги за подрастващи. 

На въпросите дали собствените к децата я вдъхновяват с идеи за книгите и дали ги харесват, тя отговори: „Децата 
ми не се интересуват от моите книги. Имаме традиция да четем всяка седмица заедно. Един ден новата ми книга пристигна 
и предложих на сина си да я прочетем заедно, а той ми отвърна, че иска истинска книга. Въпреки това е много горд, когато 
съучениците му идват вкъщи, за да ми искат автограф. Дъщеря ми всъщност е вдъхновила една от моите книги. Тя е 
шестгодишна,  влюбена е във всички момчета от класа си и постоянно ми разказва за преживяванията си. Един ден се 
прибра и започна да ми разказва за новия си съученик Джони. Изведнъж каза, че иска да е най-красивата на света, за да 
може Джони да се влюби в нея. Малко беше объркала любовта и красотата, но реших, че сега не е моментът да к 

обяснявам разликата. И така се роди приказката за кокошката Пулет и новодошлия 
петел Джони.” 

Писателката също разказа за тънкостите, свързани с илюстрациите,  кориците, 
творческия процес и редакцията на книгите. Тя попита учениците дали са харесали 
книгата й „Колко земя трябва на един човек”, с която предварително се бяха запознали 
в часовете на г-жа Клер дьо Бутре. Всички бяха единодушни, че книгата е невероятна и 
че илюстрациите са добре подбрани, но това, което са харесали най-много, е поуката, 
която за всекиго е различна. Според мен тя гласи, че трябва да се съсредоточим повече 
върху сегашния момент, отколкото да търсим щастието в бъдещето. То никога не се 

крие в материалното, а трябва да се радваме дори и на малкото, което имаме, обръщайки внимание повече на духовното. 

Завършихме интервюто с посланието, което тя отправи към учениците на IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”: 

- Пожелавам на всички ученици едно успешно бъдеще и ги съветвам въпреки възрастта си да помислят 
добре и да изберат професия, която им харесва, за да открият щастието като мен. 

Подготви: Ренета Асенова, 12. Г 
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Театрална слава 

Подготовката за XIX Национален конкурс за театър на 
испански език беше изключително сериозна. 
Конкурсът се провежда ежегодно, като тази година 
беше в дните 23-24. февруари. Трупата на IVЕГ 
„Фредерик Жолио Кюри” се представи с пиесата 
„Страховитата къща”, вдъхновена от Алехандро 
Игнаси Гарсия Барба. В нея участваха Алекс Трифонов, 
Християна Иванова, Ангел Лазаров, Кристофър Шахуд, 
Георги Желязков, Рада Жечева, Андрея Драганова и 
Бианка Колева. Никола Методиев, Натали Вълова и 
Михаела Райкова създадоха изключителната 
сценография, получила приз в конкурса. Постигнатите 
успехи всички ние дължим изключително на 

всеотдайната работа на режисьорите на спектакъла – г-жа Камелия Савова и г-жа Амелия Перез. 

   Форумът се провежда под знака на състезанието. 
La Comparsa del Mar Negro се сблъска с още 19 трупи от 
над 10 български града. Конкуренцията, както винаги, 
беше  невероятна и актьорите от Варна се насладиха на 
палитра от изпълнения. Трупата на гимназията извоюва 
наградата за декори и за пореден път доказа своята 
креативност. Всички  ние - варненските участници - сме 
чувствахме безкрайно удовлетворени най-вече заради 
опиянението от нестихващите аплодисменти на 
публиката, изпълващи цялата зала на НАТФИЗ, където се проведе конкурсът. 

   В миналото вече са останали месеците труд и 
всички се гордеем с него, защото направихме нещо 
красиво и смислено. Насладихме се на експлозия от 
емоции по стъпките на приключението, наречено 
„театър”. Освен владеенето на испански език, 
актьорите от La Comparsa del Mar Negro показаха 
невероятен професионализъм, въпреки годините и 
все още малкия опит. 

Според Александър Херцен: 
„Театърът е висша инстанция за 
решения на житейски въпроси”. 
Затова ще продължаваме да 
подкрепяме талантливите театрали, а 
трупата безкрайно ще ни радва със 
своите изяви. 

     

   

Подготви: Бианка Колева, 11. З 
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“Folle de paix!” е заглавието на пиесата на френския театър. 

Действието се развива в една психиатрична клиника, където 

по радиото се чува, че навън е започнала война. Пациентите 

разсъждават върху понятията мир, война, лудост... 

Може да се каже, че тази година френският театър е една 

голяма женска лудница, тъй като всички участници са 

момичета. Ръководител е г-жа Полина Милчева, а самата пиеса 

е написана от Елиз Офнер за франкофонския формат за 

чуждестранни ученици, изучаващи френски език “10 sur 10”. 

Тази година Международният фракофонски фестивал за театър 

се включва в тази програма, за да предложи на младите 

актьори по-голяма възможност за развитие на уменията им. 

Фестивалът ще се проведе в Стара Загора в края на април, където учениците ще могат да участват и в 

ателиета за актьорско майсторство.  

Премиерата в гимназията ще бъде на 19. април. 

Театрален афиш 

Защото без лудост не ни остава 

нищо друго 

Подготви: Андрея Гандева, 12. Б 

Театралната формация „Докъдето ни стигат мечтите..." с ръководител г-ца 

Миглена Йорданова е част от уникалния и неповторим културен живот на 

гимназията. От златната есен, през мразовитата зима и до китната пролет 

театралите се трудят неуморно и вдъхновено, за да създадат спектакъла 

„Щастливият принц" по едноименното произведение на талантливия 

ирландски писател Оскар Уайлд. Това е една неостаряваща приказка за 

благородството, което се увеличава, като се споделя; за подадената ръка 

на човек в нужда, на ближен в беда, на непозната личност и на всеки 

срещнат като израз на висша нравственост и безкористна топлота; за 

добротата в един озлобен свят, за 

взаимопомощта в една егоистична 

планета и за човечността в една все 

по-обезобразяваща се вселена... В сърцевината на сюжета е 

интерпретирана великата и неумираща идея за любовта, без 

която животът не би имал никакъв смисъл. Това е една 

безкрайно чиста, честна, нежна и невинна обич, каквато е само 

магията между децата. Без прегръдки. Без целувки. Без допир.  

Любов, просто любов… 

Премиерата в гимназията ще бъде на 21. март от 18:00 ч.  
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Ученически европейски съвет,  

Варна, 2018 година 

 

„Ученически европейски съвет, 2018“ е 

единствено по рода си събитие, което дава 

възможност на младежите от гимназиален етап 

да влязат в ролята на европейски лидери.  

 

Тази година за първи път събитието се пренесе и 

в нашия град – Варна. Организатори бяха 

сдружение „БЕТА България“, Първа езикова 

гимназия и  Представителството на Европейската комисия в Република България,  под патронажа на 

Емил Радев (ЕНП), член на Европейския парламент от Република България. 

 

Тъй като желаещите да участват бяха над 50, организационният екип избра 28 от тях на база 

мотивационно писмо и есе на тема „Кой е най-добрият сценарий за бъдещето на Европа“. 28-те 

одобрени получиха по e-mail информация относно събитието, както и длъжност на държавен и 

правителствен ръководител на страната членка на ЕС, която да представляват на събитието.  

Симулациите се проведоха в I ЕГ на 10. март. От 8:30 до 17:30 часа учениците разискваха въпросите 

относно бъдещето на Европа. Четирима ученици от IV ЕГ взеха участие в това събитие - Мила 

Петрова (11. Г), Ванеса Чобанова (12. И), Алекс Дачев (12. Д) и Ванина Кузова (12. Д). Те 

представиха съответно страните Унгария, Португалия, Словакия и Испания. 

 

 

Ванина Кузова, 12. Д 

Мила Петрова, 11. Г  

Ванеса Чобанова,12. И  

Алекс Дачев, 12. Д  



С т р а н и ц а  1 0  

Ванина сподели своите впечатления от симулацията. 

Това събитие ни даде много - знания, приятели, опит, умения да работим в екип. Дадохме си сметка 

колко е трудно да преговаряш; да защитаваш едновременно интересите на гражданите на страната, 

която представяш, и тези на Европа; да съгласуваш своето мнение с това на още 27 човека/ държави.  

Много съм доволна от организацията на симулациите, всичко беше на професионално ниво. 

В началото (също както при всяко начало) бяхме срамежливи, не се познавахме, не знаехме точно 

какво се изисква от нас и дали това, което говорим, е правилно, или не. Обаче малко по малко ледовете 

между нас се стопиха, всеки искаше да задава въпроси, да говори отново по темата, да одобрява, да 

изказва мнение против някое твърдение, да се аргументира, да създава нови дискусии... 

Събитието бе съставено от няколко основни части: встъпителни речи на всекиго от нас, допълнителни 

речи (след които често имаше въпроси), няколко моделирани и неформални дискусии, оформяне на 

коалиции между държавите, създаване на поправки (от коалициите) относно Решението на 

Европейския съвет за бъдещето на Европа, гласуване на поправките и накрая – стигане до консенсус. 

Цялата еуфория и желание за дискусия бяха 

причината симулациите да се превърнат в това, 

което бяха – интересни, провокиращи, забавни. И 

макар да бяхме 8 часа в една стая, всичко си 

заслужаваше. Дали бих участвала пак?... 

Без съмнение ДА! 

Подготви: Ванина Кузова, 12. Д 

Из многобройните таланти на нашата гимназия се отличава 

едно момче, което може би сте виждали на различните ни 

концерти. Едно момче, което на своите само шестнадесет 

години е изпълнило част от мечтите си. Момче с шестгодишен 

опит в танците, което вече е многократен републикански и 

еднократен международен шампион. Финалист на конкурса 

„България търси талант”. С гордост можем да кажем, че 

нашият съученик носи титлата „трети в света”. Освен всичките 

си състезания, той покорява и сцената на детската Евровизия 

през 2015 г. като участник в откриването и закриването на конкурса. Той се гордее и с участието си в 

множество благотворителни концерти, посветени на различни каузи. От скоро Симеон Благоев от 10. В 

клас, или накратко Моньо, развива своя потенциал в една различна посока. А именно - хореографията. 

Школата, където започва всичко, е и школата, в която Моньо преподава хип-хоп всеки вторник, 

четвъртък и събота от 19:45 ч. Местоположението е CREATORS Dance Center (ул. „Тролейна"№6).  

Всеки, който има желание да танцува, е поканен! 
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Стилиян Ганчовски от 9. А клас е един от изявените таланти в IVЕГ. Той 
се занимава сериозно със спортни танци и може да се похвали с 
множество призови места. Последното му завоевание е на международния 
турнир Sofia Dance Open 2018 – заедно със своята партньорка Веси, 
ученичка в I ЕГ, печели две четвърти места на латино и стандарт и 
бронзов медал на открития турнир на стандарт. Ето какво споделя 
Стилиян за отношението си към танците.  

- От колко време се занимаваш с танци? 

- Честно да кажа... от началото на живота си. Още като малък съм танцувал 
пред телевизора. Така и се родила идеята да бъда записан на спортни танци. 
Първата си тренировка изкарах на 5-6-годишна възраст, вече не помня. 

- Какви танци предпочиташ да танцуваш и защо? 

- Това е доста труден въпрос. Не мога да отговоря точно. Латиноамериканските танци са по-живи и 
емоционални. При тях се изразяват най-ясно личните преживявания. Стандартните са по-вътрешни и 
технични. Драмата се случва вътре във вас. Зависи от настроението, ако трябва да бъда съвсем точен. 

- А мислиш ли, че изпълненията ти вдъхновяват публиката, или може би вдъхновяваш  самия 
себе си да направиш нещо, което до сега не си опитвал? 

- Искрено се надявам да съм вдъхновил някого. Това е дори по-важно и от призовите  места, и от 
спечелените трофеи. Ако след представянето ми някой дойде и каже „Човече, това беше страхотно! И 
аз искам да се запиша!“, това ще е най-голямата ми награда. Но нека не забравяме, че в танците сме 
двойка и нищо не зависи само от единия. 

- Говорейки за партньорите в танците, как бих описал партньорката си? Колко добре се 
разбирате, имало ли е моменти, когато не сте успявали да стигнете до консенсус относно някой 
танц и сте променяли хореографията? 

- Разбира се, че е имало и ще има. Хореографии постоянно се променят. Това е част от добрата 
подготовка. Но смело мога да кажа, че на дансинга ние винаги се подкрепяме като партньори. 

- А относно състезанията - на колко сте ходили? 

- В целия си живот съм ходил на около сто. Състезанията са голям опит, от който всеки един танцьор 
има нужда. През последните месеци с моята партньорка постигнахме огромни успехи. 

- Разкажи ни за някой от успехите. 

- Ще започна отдалече. Едно от последните ни състезания беше Държавното първенство. Това е най-
важното състезание за годината. То определя нивото на танците и подрежда двойките по години. Ние 
бяхме в топ 3 на България за стандартни танци и многобой. Последното ни състезание беше във 
Фирензе, Италия, където заехме призовото първо място. 

- Еха! Предполагам, че сте положили неописуем труд! Пожелаваме ви още 
много успехи! И като споменахме бъдещето, обмисляли ли сте да 
продължите кариерата си в тази област след завършването на 
гимназията? 

- И ние не знаем какво ни чака занапред. Състезания ще има със сигурност. 
Кариера трудно може да се постигне в танците. Но... бъдещето винаги ни 
изненадва, както знаете. 

- И последно, преди да се разделим, какво би казал на хората, които 
смятат да тръгнат по пътя, по който в момента вървиш? 

- Ако веднъж се хванеш на хорото, пускане няма. Танците бързо привличат и 
са атрактивни. Но внимавайте: не е евтин спорт. Пожелавам им много приятни 
и не толкова приятни моменти в залата. 

- Благодаря много за отделеното време и пожелавам същия този късмет и 
успехи и в следващите състезания. 

- Аз също благодаря.  Подготви: Зорница Паприкова, 9. А 
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Кристина Тодорова от 11. Г клас участва в Националния ученически конкурс за 

есе, посветен на 155-годишнината от рождението на Алеко Константинов, и 

спечели I място. Есето ѝ е публикувано в тазгодишния „Устрем”. А на нас 

Кристина разказа за своето творческо вдъхновение. 

- Здравей, Кристина! Какво те мотивира да участваш точно в този конкурс? 

- Здравей! Винаги съм считала, че всеки човек трябва да развива себе си като 

личност. Може би ще прозвучи малко наивно или клиширано, но успехите във 

всеки един аспект биват възможни само ако усилията се полагат с постоянство във 

времето. В различните конкурси аз съзирам възможност – възможност да откриеш 

една малка частица от себе си, да опознаеш по различен начин своите възгледи и да 

затвърдиш своите собствени принципи. А какъв по-добър начин от това да изразиш 

себе си чрез силата на словото?! 

- Какво в творчеството на Алеко те вдъхновява? 

- Творчеството на Алеко Константинов е един свят, който никога няма да можем да 

опознаем до край. Малко писатели биха се осмелили да говорят открито без 

никаква сдържаност - особено ако не са ощетени от съдбата си и своето обществено положение. Алеко 

Константинов е точно такъв – той не само, че явно изразява своите възгледи, но и го прави с много стил и свой 

собствен почерк – ето това ме кара да гледам на този велик автор (на неговото творчество и личност) като на 

вдъхновител. Той не познава страха от непознатото… А това е качество на истински Човек! 

- Имаш ли и други творчески постижения? Похвали се ;-) 

- О, аз не обичам да се хваля, но когато питаш… Миналата година имах удоволствието да участвам в Младежкия 

ораторски форум. По-късно същата година успях да се преборя за 2-ра награда в Националния конкурс 

„Възкресение Христово”. В резултат на тези мои постижения бях поканена на Летния младежки форум, 

продължил приблизително една седмица в Камчия. Тази година участвах в този конкурс, благодарение на който 

в момента разговаряме… А за в бъдеще, надявам се, ще имам още възможности за изява в други подобни 

конкурси! 

- Разкажи ни малко повече за себе си – с какво обичаш да се занимаваш, кои са любимите ти неща, какво 

може да те разсмее... а какво да те натъжи.... 

- Нямам особено интересни хобита – обичам хубавата музика, чета  класическа литература, харесвам театъра, а в 

свободното си време се занимавам с народни танци… Какво може да ме разсмее?! Знам ли, аз съм от хората, 

които могат да изпитат удоволствие от малките неща – като един приятен разговор. Не обичам да живея в 

илюзии, защото животът ни тече и не ни чака… Ако приемем действителността и погледнем дори лошото от 

друга страна, то тогава ще успеем да прозрем истинското и да открием същността на живота. Относно нещата, 

които ме натъжават… Тъжно е само отчаянието. Жалко е просто да съществуваш, заслужава си да живееш! 

- Какво мислиш за гимназията? Какво в нея ти харесва и какво би искала да се промени? 

- Гимназията е това, което ни формира като личности. Тук ние се учим да откриваме и надграждаме себе си… В 

гимназията всеки се сблъсква с различни трудности и се налага да се справи с тях. Аз харесвам едно – и то е 

устремът у всеки един от нас. Не знам дали бих променила нещо… Все пак промяната на едно води до такава на 

друго. Но си мисля, че малко повече вяра в бъдещето, не би навредила никому. Всеки има нужда от малко 

мотивация! 

- Имаш ли мечти, свързани с висшето образование – къде смяташ да продължиш след училище? В 

България или в чужбина? 

- Не бих казала, че имам ясна представа за своето бъдеще! Променям се всеки ден и не знам какви ще бъдат 

моите мечти утре. Засега, по отношение на по-нататъшното ми образование, се колебая между Право и 

Международни отношения. Бих желала да остана тук – в България. Смятам, че ако искаме да живеем в една по-

развита страна, то трябва да положим усилия, за да направим такава нашата собствена! Не бива да се 

страхуваме, че ще се провалим или че нямаме бъдеше тук. Всеки сам определя своята съдба – въпросът е дали 

целите му са достатъчно ясни! 

- И за финал – пожелай нещо на своите връстници... 

- Бих искала да пожелая на всички да вярват в себе си! Да мечтаят свободно! И резултатът винаги да бъде успех! 

- Благодарим ти за отделеното време!  :-) 

- Благодаря и аз - за мен беше истинско удоволствие!  



С т р а н и ц а  1 3  Брой 8; март, 2018 година 

Анджелика Казакова от 8. Е клас е от най-младите таланти в 

IVЕГ. Тя се занимава сериозно с художествена гимнастика и 

може да се похвали с множество призови места. Последното ѝ 

завоевание е на международния турнир  „Young Talents Cup” във 

Виена, Австрия на 27.01.2018 г., където участват над 25 отбора 

от цял свят. Анджелика  се състезава във възрастова група 

девойки старша възраст, категория А, и се класира на III място 

многобой, II място лента и III място обръч. Пожелаваме ѝ още 

много успехи както в спорта, така и в образованието. 

 

- Здравей, Анджелика! От колко време се занимаваш с художествена гимнастика? 

- Занимавам се с този спорт от девет години. 

- Кои са най-важните качества, които трябва да притежава един спортист според теб?  

- Според мен най-важните качества, които трябва да притежава един спортист, са трудолюбие, 

дисциплина, упоритост и търпение, защото успехът е 50% талант и 50% труд. 

- Как ти помагат придобитите умения и в другите сфери на живота? 

- Спортът ме е научил да бъда дисциплинирана и отговорна, което ми помага да се справям с 

учението. 

- Повечето ти връстници все се оплакват, че не им стига времето. Как съумяваш да съчетаваш 

учението с художествената гимнастика? Трудно ли е? 

-  Определено не ми е лесно, но съм се научила да не си губя времето и да го разпределям така, че да 

ми стига, защото, ако има желание, винаги има и начин. Признавам, понякога ми се случва да уча до 

късно, но никога не съм си мислела да се откажа от гимнастиката заради това. 

- Кое е постижението, с което най-много се гордееш? 

- Постижението, с което се гордея най-много, е мигът, когато през 2015 г. станах републиканска 

шампионка в категория „Елит ДМВ”. 

- Разкажи ни малко повече за себе си – как протича един обикновен ден за теб? А един 

необикновен? 

- Един мой обикновен ден е да стана сутринта, да отида на училище, после веднага да отида на 

тренировки до 18 часа, след това да се прибера вкъщи, да вечерям, да уча и да си лягам да спя. 

Необикновените ми дни са, когато не съм нито на гимнастика, нито на училище. Тогава излизам с 

приятели, ходя на плаж (през лятото), на кино, пазарувам, обичам много да чета, но най-приятни са 

ми дните, когато ходя на почивка със семейството си. 

- Коя е най-голямата ти мечта? 

- Най-голямата ми мечта е да представям България на Олимпийски игри. 

- Харесва ли ти в гимназията? Труден ли е испанският език? 

- Да, в гимназията ми харесва. Има най-различни фестивали, на които аз 

много се забавлявам. Изживяванията ми оттам са неповторими. Също като 

цяло атмосферата ми харесва, има добри преподаватели. Не мога да кажа, че 

испанският език е лесен, но на мен лично много ми допада. Уча го с желание 

и поради това получавам добри резултати. 

- И за финал – пожелай нещо на своите връстници. 

- Искам да пожелая на моите връстници да спортуват повече, защото спортът 

дава много, да бъдат по-трудолюбиви и никога да не спират да следват 

мечтите си! 
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Магдалена Христова от 11. З клас взе първото 

място в общинския конкурс на тема „Мария 

Кюри - живот, посветен на науката” за есе. Тя 

учи испански и обича да пише. След като 

завърши, иска да остане в България и да учи 

журналистика. Преди да започнем да четем 

нейни статии в списания и сайтове, можем да я 

последваме в Instagram (lunalenas), където качва 

своята поезия.  А сега малко за есето... 

 

- Какво те накара да участваш в конкурса? 

- Темата на конкурса. Вдъхновявам се, когато имам 

възможността да разглеждам важни за обществото 

въпроси, а женската сила и упорството определено са такива. 

 

- Най-интересното нещо, което научи от Мария Кюри? 

- Мария Кюри е невероятна личност и може да научи всички ни на изключително много. Не искам да 

степенувам постиженията ѝ на интересни и по-интересни, но това, което ми направи най-голямо 

впечатление, е отдадеността ѝ на образованието. 

 

- С какво участва и какво спечели? 

- Имаше две направления, в които реших, че мога да се включа. Едното беше презентация за живота на 

Кюри, която направихме с най-добрата ми приятелка. Объркаха се малко плановете и вечно 

неразбрали, пропуснахме защитата, но пък имахме щастието да я представим по време на 

награждаването, така че всяко зло за добро, предполагам! Второто ми представяне в конкурса беше есе 

на тема: „Първата жена с Нобелова награда, или какво можем да постигнем, когато сме верни на 

мечтите си”. Безспорно изключително обширна и вдъхновяваща тема, която ми осигури и първото 

място. 

 

- Колко време писа есето и как събра информация? 

- Честно казано, писането на това есе още повече доказа теорията ми за работата в последния момент. 

Четях много за цялата фамилия Кюри. От книги, енциклопедии, интернет. В това се състоеше 

„събирането ми на информация”. После, погълната от историята ѝ и четейки всеки ден, осъзнах, че е 

последният ден за изпращане на произведенията и единственото време, което имам е в автобуса... 

Слава на Бога, че живея далеч и пътувам час, иначе есе - абсурд. 

 

- Какви знания получи от това си участие?  

- Научих какво е да си отдаден на целите си и да имаш силен дух. Независимо в какви сфери се бориш 

за успех, ако не дадеш всичко от себе си, не си струва. Научих и тук-там някой физичен факт, но кой ти 

го гледа. 

 

- Според теб какво е влиянието на Мария Кюри в световен план? 

- Мария Кюри влияе на представите, на науката. Дава толкова много на света. Преобръща всичко 

познато и го прави свое, докато в сърцето си пази най-искрената доброта. Работи по проекти от 

световна значимост и неусетно се превръща в най-чистия пример за герой. Влияе, о, и още как! 

Подготви: Андрея Гандева, 12. Б 
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Първата жена с Нобелова награда,  

или какво можем да постигнем, когато сме верни на мечтите си 

 

Всичко започва с експеримента. В главата ти има идея, има очакване. Изчисленията вече са 

направени и сега чакаш, за да разбереш дали си свършил работата вярно. Това е светът на физиката и 

химията - свят на опити, изчисления и закономерности. Животът в този свят е труден, тежък. Успех, 

неуспех... и така вечно. Опит след опит, даваш младостта и силите си в името на по-голяма кауза. 

Може би затова хората го смятат за “мъжки” свят. Навярно една нежна жена не би била способна да 

стои редом до великите. Не можеш да смесиш бялото с черно и да очакваш същия цвят. Нали? 

Да. Защото получаваш нещо ново и различно. Резултатът е невиждан досега и преобръща 

представи. Именно това прави Мария Кюри. Упоритостта и трудът ѝ разбиват установената стигма, 

проправят път на женската сила и доказват, че обстоятелствата нямат значение.  

Пътят нагоре за никого не е лесен, както доказва тя. Преминавайки през многото трудности, 

които животът поднася, огънят в нея никога не загасва. Търси възможности и отваря сама вратите, 

които по-рано са били затворени. Всичко заради мечтите и ценностите. Една борбена жена, отдадена 

на каузата си. Не много по-късно бива възнаградена за това, доказвайки още веднъж способностите 

си. Превръща се в първата жена, някога удостоена с Нобелова награда за физика, и така доказва, че 

може. Може да опитва, може да се бори, може всичко, стига да го поиска.  

Мария Кюри е мечтател. Живее на крилете на мечтите, но е и здраво стъпила на земята. 

Осмелява се да иска повече от живота и да работи за това “повече”.  Посвещава цялото си естество, 

всичката си енергия. Не зная дали е било страшно, навярно да. Всичко непознато крие опасности и 

провали. Но това, което наистина има значение, е как ги посрещаш, колко си отдаден. В днешно 

време ни се налага да се борим със зъби и нокти за много малко неща. Повечето е било открито, 

измислено, изобретено. Около нас всичко е готово и трудно посвещаваме житейските си пътища на 

мечтите си. Търсим практичното, логичното и това, от което ще получим най-много облаги. 

Подлагаме душите си на мъчения, защото ни е страх от провал. Точно това ни различава от великите. 

Не мечтаем. 

Изучавайки историята на тази непоколебима жена, четейки за постиженията ѝ, за проблемите 

ѝ, аз самата се промених. Вдъхнових се и се посветих на идеите си. Научих се да мечтая за 

правилните неща и да ги осъществявам. Невероятно е как в различни сфери историята все още 

провокира същите неща. Може би никога няма да постигна същото като нея, но кой знае? 

Животът е просто експеримент, а дали ще е успешен, или не, си остава загадка. 

Магдалена Христова, 11. З, 

 ръководител: Добринка Ницова 
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 Калоян Гуглев е възпитаник на гимназията, випуск`2015. Сега следва журналистика в СУ„Св. 

Климент Охридски”. Публикува някои от своите статии и материали в независимата медия „Под 

моста”, създадена от млади хора, занимаващи се с писане и журналистика. В сайта (podmosta.bg) 

можете да намерите новини и изцяло авторска публицистика за култура и лайфстайл.                     

Публикуваният текст е изпратен специално за издание на гимназията. 

 

Толкова ли е трудно „Да обичаш Винсент“ 

 

 Да обичаш Винсент ван Гог не се отдава на всички. Един от 
бележитите художници от края на XIX век носи в себе си сложен характер. 
Той е бил силно чувствителен, подобно на много други хора на изкуството. 
Бил е неразбран и отхвърлен. Но само малцината, които са го разбрали, са 
можели да го обикнат истински. 

 Особено ключови за холандския художник са последните месеци, 
преди да се самоубие. Те представляват сюжета на филма „Да обичаш 
Винсент“. Негови режисьори са Дорота Кобиела и Хю Уелчман.  

 Пощальонът Жозеф Рулин е един от най-близките хора на ван Гог 
приживе. Той намира писмо на Винсент, адресирано до брат му Тео, което 
никога не достига до получателя си. Затова изпраща сина си Арманд до 
Париж, за да открие Теодорус ван Гог.  

 Арманд Рулин започва своето пътешествие с неохота. Той споделя хорското отрицание към ван 
Гог и не разбира защо баща му толкова държи на покойния художник. В Париж не открива Тео. Затова 
историята го отвежда в Овер, където да потърси доктор Гаше, лечител и приятел на Винсент, и да му 
предаде писмото.  

 Но д-р Гаше го няма и Арманд трябва да почака. През това време въпросителните около смъртта 
на художника стават все повече. Първоначалната неохота бавно се превръща в мисия, в която Арманд 
Рулин се посвещава – а именно каква е причината за смъртта на ван Гог и дали не е убит. Той обикаля 
селото, среща се с различни хора и разпитва за последните месеци от живота на Винсент. 

 Героите във филма, от Арманд и баща му до селския луд на Овер, са вдъхновени от портретите 
на Винсент ван Гог. С актьори, близки на вид до тях, са заснети сцените. После кадър по кадър (12 в 
секунда) са проектирани с маслени бои върху платно от 125 художници, сред които и българката 
Елизабет Христова. За 95 минути това са зашеметяващите 65 000 кадъра, чието рисуване е отнело шест 
години. Картините са нарисувани максимално близо до стила на ван Гог, за което участниците в 
проекта са минали през специално обучение. 

 Трагичната история на един от бележитите художници се е превърнала в прекрасно разказана 
история, способна да докосне всеки зрител. Там, където Винсент ван Гог е живял, хората се провалят в 
комуникацията с него, щом се стигне до чувствителната му природа. Обявен е за луд. А различията му 
не се превръщат в богатство, а в бариера между човека на изкуството и околния свят.  

 Тази самота се пропуква за малцината, дръзнали да го заобичат и да му помогнат. Най-вече от 
брат му Тео, повярвал в него - човекът, който е купувал материалите му, за да рисува. Именно 
писмената кореспонденция между двамата ще се използва, за 
да бъдат сглобени последните месеци от живота на 
художника. 

 „Да обичаш Винсент“ е не само опит да се разбере 
един изстрадал човек на изкуството. Това е един житейски 
урок за пъстротата на живота, в който не всички могат да 
бъдат съвместими помежду си. Това е и филм за смисъла на 
живота. За Винсент ван Гог смисълът е в изкуството, за което 
се жертва, въпреки че то така и не му носи истинско щастие. 
То му носи тъга, защото никога не успява приживе да предаде 
красотата, която изобразява, на хората. Те така и не я 
оценяват. 

 
Подготви: Калоян Гуглев 
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 От моето завършване минаха точно две години. И ако трябва да преброя колко пъти в 

следващите месеци ми бяха казали, че „лесното свърши”, „трудното сега започва”, „гимназията е 

детска игра” и още, и още, и още... никога няма да ми остане време да обясня колко не е вярно 

всичко това. Сигурно и вие ще го чуете, многократно, постоянно... При първи признаци на такъв 

негативизъм, спирате да слушате и само се усмихвате, евентуално кимате в знак на съгласие, може 

да добавите и някое „мхм”. И толкова. Да мине покрай ушите ви. Защото веднъж повярвате ли, че 

животът след гимназията е единствено „тежък”, „гаден” и други определения, напомнящи затвор, 

вие ще спрете да вярвате в своята Мечта. А тя е някъде там, чака да я намерите.  

 По-малко от година след края на гимназията, аз бях сбъднала една мечта. Какво сбъднала?! 

Аз направо я прегърнах и плаках от щастие в ръцете ѝ! Даже бяха няколко наведнъж, ден след ден, 

в продължение на седмици. И това е само началото, разбирате ли? Толкова много неща ми 

предстоят. И на вас. Просто вземете идеите и бъдещето в ръцете си и ги оформете по свой начин, 

така че да си личи вашият отпечатък. И бъдете много смели. Едно правилно решение, което 

обмислях цели 2 (!) минути, доведе до толкова красота и щастие в живота ми. И мечти, нови и нови, 

една след друга. А грешките не са важни, още по-малко - фатални. Те само ще ви доведат на 

правилното място в правилното време, дори дълго да не ви изглежда така, дори като мен да си 

мислите, че изобщо не сте, където трябва. Всичко се случва с причина и с малко търпение ще я 

откриете.  

 Аз прегърнах мечтата си.  

 Отворете ръцете си за своята.  

Едно послание към зрелостниците от      

Мария Чернева – възпитаничка на 

гимназията, випуск`2016. Представяла 

гимназията много пъти на престижни 

конкурси и състезания, лауреат на 

Олимпиадата по френски език и носител на 

две бронзови отличия на Международната 

олимпиада по френски език, сега тя следва 

архитектура в Италия, като същевременно 

е автор в сайта „Красивата страна на 

спорта”, където освен репортажите ѝ, 

впечатление правят и професионалните 

видеомонтажи от всяко представяне на 

грациите ни. Голямата ѝ любов към 

гимнастиката я подтиква да положи 

успешно изпита за съдия към Българската 

федерация по художествена гимнастика. 



 

Рисунка: Вероника Милева, 12. Г 

Абстракция                                       

 

Бездна, а в бездната – прах;                                   

човешки останки нищожни...                                  

Погубени, радост и страх                                                     

в тях са пропити тревожно. 

                                     

И вятър разпръсква плътта, 

земята преглъща горчиво,                                                    

дъждът причинил е калта,                                                         

душата отново е жива. 

                                      

Лети в необятни простори                                 

и търси си тленното тяло -                                 

морето и въздуха пори                                 

и намира го някъде цяло. 

                                    

А плътта в земята пропита                               

никне отново по-зряла                                       

и души покрай нея прелитат -   

всяка от друга по-бяла. 

                                      

И кръвта, животворната течност,                         

бълбука във всяка утроба.                               

Това ли наричаме вечност,                                                       

бродейки в тъмната доба?  

 

   Албус 

Рисунка: Георги Илиев, 12. В 
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Кръговрат 
 
Две длани, набраздени от живота,                         
разперени широко - тъй напред,                        
държали дълго в себе си хомота                         
и бремето от своя гнет. 
                                       
И в двете по една сълза се крие.                       
И двете нямат сили да я удържат.                   
И двете като вълци вият,   
отпускайки се насред път. 
                              
Сълзите плъзгат се по грапавата кожа             
и капват тежко в прашната земя.                        
Какво ли ще поникне, ако може,                          
сред тази пустош от поля?... 
                                 
И две цветя поникват сред полето -                
едното - бяло, другото - без цвят;                         
така животът пуква се, където                            
едни готови са, а други - още спят. 
                       
Сълзите в цвете се превръщат,                                         
а то - в прекрасен аромат,                                    
за да успеят някога след дъжда           
пак в длани те да се държат... 
 
   Албус 
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10.07.2017 - На всички, които наричах... 

   Моментът, в който не ти е останало друго 

освен лудата тишина. Луди са мислите ти, 

спомените - и те препускат с бързината на 

лунни звездни и сякаш гледат да те задминат 

като хора, които се преструват, че не те 

познават. Такива са и хората от спомените ти. 

От време, в което ти стигаше да си непобедим, 

да чуваш смеха около себе си, а зад гърба си да 

чуваш сумтенето им, но твоята тиха усмивка да 

ги заглушава. От време много назад, когато ти 

стигаше да си по-бърз от реките и облаците, по

-тих от ветровете и да миришеш на дъжд и на 

слънце. Когато всичко беше някак цветно, ти 

си някак по-силен и има... Има някого, когото 

да обичаш. Макар и само на закачка и без тихи 

целувки в дъжда. Има кого да гониш в летните 

сенки, кого да викаш в мрака и чии очи да 

светнат в тъмното, да срещнат твоите и една 

усмивка да накара сърцето ти да тупти с мили 

отвъд. 

    Но всичко си отива. Всичко си отива, а ти 

май единствен виждаш, че истинското, дето  го 

е имало, при другите бива заменено, а при теб 

не може, защото си по-високо и по-дълбоко от 

другите. И защото тръпката от преди вече не ти е достатъчна, понеже няма да ти е първа, знаеш, че 

ще свърши по-бързо и по-тихо от преди. А ти вече си последен, защото си първи. И няма да гониш 

и срещаш очи в тъмното. Чудиш се дали е имало, или и това е поредната „история без край”. И 

сърцето тупти на мили, но назад, или съвсем не тупти, защото го пазиш за нещо по-хубаво  от 

„преди”, което не е „сега”; може да не е и „някога”, а по-скоро „никога”. 

   И ти помниш и помниш, и не знаеш защо помниш. Може би защото не можеш да забравиш. Ако 

забравиш, няма да знаеш, че е имало „друго” освен „това” и че „това” не е било „сега”. А преди се 

молеше да не става „тогава”... 

   И ставаш една тъжна песен. От весел вик ставаш минорна гама от един единствен тон, един черен 

бемол на пианото или изпуснат удар по кожата барабана. 

   Вече не се вписваш в ничие „щастие” и не спираш ничий дъх, защото вече не ти стига. Искаше да 

спреш едно единствено дихание всеки път и то на онези очи с усмивката, но и дъхът, и очите, и 

усмивката си тръгнаха далеч, далеч... от  теб. Не ги чакай, няма да дойдат, понеже не са били тук 

само за теб. 

  И оставаш така - без „сега”, с едно „никога”, без дъх, без сърце, без лице, с пресъхнали устни и 

молив, боядисан в зелено, в ръка и с думите: „Моментът, в който...”   

Йоанна Христова, 9. Б 

Рисунка: Неда Атанасова , 12. Г 
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Човекът – пленник на „орис вечна, зла” 

(Есе) 

 

 Високи сиви и цветни сгради, големи и малки улици, хора, хора... хиляди истории, събрани на 

едно място. 

 Тръгвайки навред из града, човек носи със себе си очаквания, представи, но също така и 

заблуждения. Необходил всички негови кътчета, той се движи едва по периферията му и остава сляп за 

истините, стаени отвъд нея. Привидна радост, красота и оптимизъм съзряват очите му. Защо? 

Възможно ли е да съществува такова място, с други думи - утопия? Най-вероятно никой не би си задал 

тези въпроси, не и преди да се изправи пред грозната действителност, невидима и за окото, и за 

сърцето до този момент. 

 В това си заблуждение човекът продължава своето пътуване, чийто край се оказва, че не е нито 

светъл, нито изпълнен с щастие, защото точно там в онези малки улички се разказват други истории за 

човешкото битие. Истории, които биват белязани от много страдание и тегло. Те са призив за 

избавление, промяна и осъществяване на мечтите за един по-добър живот. Хиляди копнежи, 

замръзнали във времето и пренебрегвани дори от собствените им носители поради невъзможността да 

има възможност за следваща утрин. За тях блясъкът на града никога не е бил по-чужд и по-

неприветлив; блясък, създаващ представата за вечен затвор.  

 Пред тази гледка минувачът осъзнава, че не навсякъде в града животът е осеян с радост и 

красота. Той открива другата, нецветна страна на града, чиито обитатели, зовящи се онеправдани, 

всеки ден се борят да заслужат някакво място в обществото, което много отдавна ги е отхвърлило. Има 

ли виновни за този изконен ад и страдание? В днешно време в един социум съществува структура, 

наречена йерархия, която по един или по друг начин разделя хората от една общност в по-малки групи 

според положението и материалните им средства. От векове тази структура не е нарушавана и това 

налага идеята за несправедливост за сметка на хиляди животи. Много биха го нарекли съдба (или 

просто лош късмет), но истината е, че това е общ проблем, който не би трябвало да бъде пренебрегван 

и подценяван.  

 Тези мрачни истини оставят следа и в изкуството. „Децата на града” гаснат в своите „зимни 

вечери”. Поезията на Христо Смирненски е отражение на определена реалност във всяко едно 

общество. Персонифицираният образ на жестокия и сив град представя истински значимите перипетии, 

които животът изпраща, видени през очите на един минувач, който не остава бездушен и безразличен 

към тежката съдба на хората пленници. Битието им е застинало и обречено на вечен цикъл от несгоди и 

страдания. Младостта и старостта се преплитат във вечната скръб, спотаена в образа на сивата мъгла. 

Макар и с различни истории, онеправданите се обединяват под общия символ на безкрайното 

стълкновение с живота. Рисувайки тази мрачна картина, поетът долавя нечутия глас на „хиляди души 

разбити” от истинското лице на града и тъжната възможност за единственото мимолетното щастие - 

белите снежинки, разтапящи се в калта. 

 Не всички несправедливости в живота могат да бъдат поправени в крайна сметка, но това не 

означава, че трябва да оставаме слепи и глухи за тези проблеми, които всъщност винаги са били около 

нас. Всеки ден се сблъскваме с различни трудности, но не осъзнаваме, че това, което ние самите 

наричаме препятствие, за други може да означава нещо много по-жестоко, защото животът, градът и 

обществото никога не са били еднакви за всички хора. За нас те представляват ежедневни 

възможности, независимо дали са добри, или лоши, но за хората от другата страна те не са нищо 

повече от погубен живот в един бетонен затвор. Недина Грозданова, 12. Г 
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Летните нощи срещу старата поща,  

където между нас прехвърчат искри.  

Топла възглавница. Мирише на баница, 

а на дивана котаракът блажено си спи. 

 

Много усмивки и нова покривка  

на масата за обмен на мечти.  

Мусака със заливка и биричка пивка,  

а после отивам да търся дъги. 

 

Не искам много, но сега ще поискам. 

Лято и още от приключенските дни.  

До три по пижама, не казвай на мама 

и раната от вчера да спре да боли. 

 

                       Магдалена Христова, 

                                            11. З 

Човек човека обича,                                                                                                                                  

взаимно в нежен танц,                                                                                                               

запазили равновесието житейско.                                                                                                     

Но по тънък лед сред огньове телата им се движат.                                                                                            

Липса на резон не виждат, тъй както никой не 

съзира...                                                                                          

Но в миг ръцете вплетени откъсват се една от друга.                                                                                     

„Това лишено от резон е!“, казват хората сега.                                                                                                    

- Какъв ти смисъл търсиш в работата на съдбата!                                                                                                

Така е, да... Човек безсилен е пред майката природа,                                                                                                           

но ние не приемаме таз загуба кат дар.                                                                                            

Защото нещо тъй красиво крие се зад нея,                                                                   

нещо истинско и ценно за човека...                                                                                                        

............................................................................................. 

Когато ти стане самотно на този свят, спомни си за 

всички тези хора, вглеждали се в теб, мислейки колко 

си... себе си. Когато остарееш, усмихвай се повече, 

защото в това се крие красотата и човечността...                                                                            

Животът не е кратък, нито дълъг.                                                                                                                   

Човек никога не е сам, а самотен.                                                                                                      

Красотата не винаги е пряка...                                                                                                                          

Разбираш, че когато колелото на живота ти зададе 

друга посока, колкото и мрачна, тъжна, лоша да е тя, 

трябва да приемаш това като дар и да преоткриваш 

така наречената ... КОСВЕНА КРАСОТА.          

       

    Виктор Мичев, 12. Д                                  

                          Косвена красота 

Рисунка: Георги Илиев, 12. В 

Рисунка: Георги Илиев, 12. В 
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Възкресение Христово 

 (Есе) 

  Възкресение Христово - духовно пробуждане, намиране на нов път в живота. 

Но дали това е представата за Светия празник в наши дни? Дни на изчезнали 

добродетели, дни на вяра, напускаща човешките души малко по малко… Забравя се 

същността, забравя се смисълът на този така съществен момент от историята на човечеството, от 

историята на света. Но защо така умело всичко бива загърбвано? Нима делото на Спасителя е толкова 

незначително? Да, Великден настъпва с пробуждането на природата и промяната на времето, но това 

съвсем не е същността на празника. За жалост, все повече хора го забравят и отдават значение на 

комерсиалността, която заменя историята за Делото Божие с куп яйца и малко козунак. 

  Преди повече от две хилядолетия Чудото е настъпило. След мъчителното разпятие Христово, 

след болката и страданията… Той преодолява преходността на човешкия живот. Всъщност това е 

история, позната всекиму. Но дали всеки осъзнава същността на случилото се? Възкресението на Исус 

Христос е символ на надмощието на доброто над злото, символ на един от основните принципи на 

християнската религия – смирение и обич, които могат да доведат само до добро. То дава началото на 

християнската религия, защото точно в онзи заветен трети ден, когато бива открит празният Божий 

гроб, хората започват да вярват в съществуването на Господ Бог и приемат Исус Христос като свой 

спасител. Греховно е човешкото съмнение и хитруване. Този факт се потвърждава още при 

Първородния грях, когато човекът избира непознатото и загърбва Божията воля.  

  Една от основните цели на човека е вечността, но какво е вечно наистина? Животът не е вечен 

със сигурност. Бъдещето ни ще стане настояще, а настоящето -  минало, но не и вечност. Вечността 

може да бъде съпоставена само с нещо, което никога не се променя и което винаги би останало в нас,  а 

какво по-ценно и истинско от вярата в Бог? И Възкресението Христово я постига без съмнение. То е 

израз на една смислена борба и мъка – безспорно Христос е преживял много тъжни и мъчителни 

моменти, но едно е сигурно: Това е най-благородната и ценна борба. Тя е дала това, от което човек се е 

нуждаел, за да повярва – нагледност. Виждайки случилото се, хората започват да изпитват сигурност, а 

Божието присъствие става неоспоримо. Няма го вече страхът от смъртта, а и от бездната на 

безцелността на живота.  

  Християнската вяра е синоним на сила. Тя е най-великата сила на света, която някога е и би 

съществувала. След саможертвата Христова в името на човешката цивилизация, хората, въпреки че са 

само Божии подобия, могат да променят и избегнат своите бъдещи грехове. Вярващият човек е можещ. 

Вярващият човек е силен и един ден ще бъде възнаграден за своята доброта, за своето смирение и 

любов, с която отвръща на ударите на жестокия свят, в който всеки от нас живее. Несъмнено шанс 

има… Но дали ще го проумеем и ще се възползваме от него? 

  Познанието на Христовото дело несъмнено е една голяма привилегия. А оценяването му като 

нещо необходимо и жизненоважно е ключът към ползотворното съществуване, защото именно 

осъзнаването на изначалното скрепяване на обществото чрез най-хуманната религия, съществувала 

някога, е несъмнено една успешно изпълнена мисия в живота. Пътят към вярата е път към Царството 

небесно! Макар поели грешна посока преди много време, хората са получили своя втори шанс в лицето 

на Богочовека Исус Христос. Възкресението само по себе си е едно ново начало, белязано от 

християнската религия, а тя предвещава само добрини. Християнството е съкровище в ръцете на 

хората. 

  Пасха не е само празник. Това е една вековна традиция, белязана от много страдания, но и 

символ на новото начало, на шанса. Пасха е огромно чудо и доказателство за Божието съществуване. 

Без случилото се в онзи ден, днес ние не бихме били такива, каквито сме – вярващи в доброто и 

обичащи с отворени сърца всеки миг. 

Кристина Тодорова, 11. Г, 

ръководител: г-жа Нели Геновска 

Есето печели II място в Националния конкурс „Възкресение Христово” 
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Младостта и идеалите 

Всеки човек има идеали. От самото си раждане той започва да ги създава и следва. Но дали те 

ще станат част от  него, или ще си останат несбъдната мечта? Това зависи от много фактори в живота 

на всекиго. 

В младостта си личността придобива собствена същност и собствен начин на мислене. 

Нейните предпочитания и интереси създават мечти, които иска да постигне. Младостта предоставя 

времето, а животът - спътниците, в които може да се открие опора. Според мен идеалите и мечтите се 

различават поне малко. Идеал е нещо, към  което се стремиш; образец за подражание и неописуем 

блян, който искаш да постигнеш. Мечтата е копнеж по невъзможното; или поне - не толкова 

постижимата цел. 

Едно съвършенство срещу въздушните кули в нашето съзнание. Прави ли са  хората, които 

смятат, че само младите имат право да идеализират някого или нещо? Моята позиция е, че 

независимо от това дали си млад, стар, здрав, болен, богат, беден… всеки има право на идеали. Един 

70-годишен човек може да има идеал да отгледа своите внуци или правнуци, както е отгледал своите 

деца. Друг, 50-годишен, би могъл да има идеал да прекара още толкова години здрав, щастлив и 

обичан. На 30, 20 или дори на 18 години... Всеки има идеали – реализация, успехи, любов... (тази така 

мечтана любов!) ... Дори 5-6-годишните също бленуват - моменти с един-единствен брат или сестра, 

които винаги ще бъдат до тях, за да споделят най-хубавите си моменти.  

И накрая - какво се оказва? Ти можеш да всеки свой идеал. Можеш да го наричаш така, както 

искаш - цел, блян, стремеж… дори образец, който ще бъде постигнат с малко или много усилия, с 

всеотдайност, талант или дори с вяра и надежда. Ти ще го уловиш, ще го разгънеш пред теб като 

географска карта, ще следваш всяка точка, ще го овладяваш постепенно и постоянно. Дори.......... ще 

го опитомиш!  

Всеки човек има идеали, които създава и следва през целия си житейски път. Трябва само да 

отговори на единствения важен въпрос: „Какъв искам да бъда?”. 

                                                                                                            Деница Маринова, 9. Б 

Кога отново ще се върнеш тук? 
 

Мое слънце, мое цвете, 
защо си токова нещастно? 
Моя радост, моя пролет, 

защо животът в теб угасна? 
 

Снежна буря те обсипа 
с бели пухкави снежинки 
и следа от тебе не остави 
по каменния мокър път. 

 
Слънце зад облаци наднича 

от новия си кът 
и тихо думите изрича: 

„Кога отново ще се върнеш тук?“ 

Жанина Тунчева, 9. Б 

Рисунка: Георги Илиев, 12. В 
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„В природата нищо не възниква мигновено  
и нищо не се появява на света в напълно завършен вид”  

Александър Херцен 
(Есе) 

 

В днешно време ние, хората, използваме цялото си въображение, за да получим отговори на 

вечните въпроси – „Откъде произхождаме?”; „Дали ние - и природата около нас - сме един завършен 

продукт на планетата Земя, или сме просто една частица от еволюционния процес?”. За жалост, до 

момента точно обяснение на тези мистерии не е намерено. И все пак едно е ясно: целият процес на 

създаване и приспособяване на организмите в дадената среда е продължил наистина много дълго 

време. Дори още продължава... Или може би сега тепърва започва?!... 

Ние, човешките същества, сме част от природата: живеем в нея; храним се, благодарение на нея; 

работата на всекиго е свързана (малко или много) с нея. Тя е създала нас, а ние създаваме от нея 

различни продукти и приспособления, с които не просто улесняваме живота си, но и го поддържаме в 

активно състояние. Това е нещо като затворен кръг – повтаря се. Но след всяка поява на нов живот 

нещо се променя – ние се променяме. Този прогрес, разбира се, не се случва мигновено и напълно. Ние 

вървим по стълбите нагоре, по този така тежък път. Тласкани от любопитство, амбиции и вътрешното 

желание да открием нещо, да бъдем откритие за нещо, ние изминаваме това разстояние между един 

роден, прохождащ (във всички значения) индивид и крайната ни утопична цел – да достигнем 

завършеността в своето развитие, съвършенството и удовлетворението от това, че сме на върха на 

милиардите стръмни стълби. Е, това съвършенство ще остане единствено в мечтите ни и блажените 

сънища, в които си представяме как стоим над стълбите - там, близо до небесата. Защо не може да бъде 

реално ли?... На първо място, защото съвършенството е крайната духовна цел на всекиго от нас и след 

като я достигнем, тя ще отлети – най-голямата ни мечта ще си отиде, ще се скрие завинаги в тези 

близки вече небеса. А след това? След върха, какво ни остава? След градацията, чрез която бихме 

могли да се изстреляме  нагоре, накъде ще отидем после?! Изборите са два: да поемем надолу по 

стълбите, деградирайки до самото начало, губейки придобитите по пътя морални ценности, поуки и 

идеали; или просто да скочим от тази планина и да загубим бързо и без усилия всичко, което до 

момента сме опитвали да спечелим. Бързината обаче не ни помага, но създателите ни, които са ни 

лишили от нея, определено са имали право. Все пак ние поемаме по пътя нагоре не с криле (по лесния 

и бърз начин), а с голите си нозе, които се изморяват, спират, препятствията ги нараняват и те самите 

започват да се учат как да ги избягват, как да лекуват получените рани... И така - бавно, стъпка по 

стъпка, урок след урок - ние вървим, усъвършенствайки се по своя път, научавайки толкова много 

неща. 

Ние се учим през целия си живот – не само на това как да живеем, но и как да изживяваме всеки 

момент. Защото всеки се ражда с правото да живее и всеки има избор за това как да прекара живота си. 

И, когато някой не е направил нещо правилно (или не по начинът, по който му харесва), изразът 

„Какво трябваше да сторя?! Нямах избор!”, някак играе ролята едновременно на успокоение за самия 

човек и оправдание – за пред другите. Ето доказателство, че хората не са съвършени и завършени в 

каквото и да било отношение. И те го знаят – да! Знаят и че другите не ги мислят за съвършени, затова 

се оправдават и успокояват. Но не могат ли просто да се примирят и да признаят своите 

несъвършенства?!  „Да, сгреших; не помислих добре за последствията!” Колко е лесно! Но не, човекът 

е твърде горделиво същество, което не може просто така да приеме и потвърди своите недостатъци. 

Няма напълно завършени неща на този свят. Не се раждаме в завършен вид и не си отиваме от 

живота в такъв. Природата около нас не е завършена, тя се променя – понякога към по-добро, а 

понякога към по-лошо състояние, също като нас. Но това не трябва да ни спира да мечтаем. А кой знае, 

някой ден човекът от това поколение може и да бъде един завършен индивид. Или дори може да 

създаде един завършен свят и така постепенно човечеството да просперира. Достигне ли върха на 

ценностната си стълбица, той вече ще може да отговори на всички въпроси. Ще може, и още как, 

защото той самият е изкуство на природата. Веднъж създаден, той – Ванина Кузова, 12. Д 
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Etes-vous pour ou contre les émissions de téléréalité? 

Dans le premier cas lequelles sont vos préférés? Pourquoi? 

Redigez un texte argumentatif 

Les téléréalités présentent des événements et des relations humaines filmés et émis dans le seul but de 

diverter les spectateurs: La télé sert de fenêtre sur ce petit monde irréel. De nos jours, ces émissions sont très 

populaires, mais il y en a qui ne les approuvent pas. 

Ainsi, certains trouvent très amusant de regarder et d`étudier les actions des autres et d`avoir parfois 

le pouvoir d`influencer leurs vies. Cela leur donne l`impression d`être omnipotents, de se prendre pour Dieu. 

Ils ressentent les mêmes émotions que les spectateurs dans le Coliseum de la Rome ancienne. Et les concur-

rents, ceux qui «se battent sur l`arène» obtiennent la gloire et l`attention de milliers de gens. Bien sûr, ils sont 

aussi encouragés par le prix prévu pour le vainqueur. 

D`autres, au contraire, considèrent que les participants à ces émissions font penser moins à des sol-

dats admirables qu`à des clowns pitoyables qui cherchent un peu d`attention. Ils ne trouvent rien d`amusant 

aux téléréalités, parce qu`ils ont l`impression que la plupart d`ente elles sont manipulées par des metteurs en 

scène ingénieux et que seulement les personnes les plus naïves croient que c`est la vérité « pure et dure ». 

Mon opinion est que ces émissions ne créent pas une image fidèle du monde. Je n`aime pas les regar-

der et je pense qu`elles sont une perte de temps: on ne peut rien apprendre d`elles. C`est vrai que leur objectif 

est de divertir, mais elles ont un grand impact sur les jeunes et doivent donc prendre la responsabilité de 

l`idée que ces derniers se font de la réalité. 

Pour conclure, nous avons tous accès à la télévision et elle a un grand pouvoir sur nos mentalités. 

C`est pourquoi nous devons choisir avec attention ce que nous regardons, meme si c`est seulement pour nous 

détendre. 

 

Est-ce qu'une vie de risques, d'aventures, de va-et-vient permanents vous attire,  

ou bien préférez-vous une vie stable, calme, régulière, confortable? 

 

 Dans notre société, il existe deux types principaux de gens: ceux qui aiment la vie de risques et les 

autres, les casaniers. Ces deux groupes sont complètement différents; les buts qu’ils se sont posés et les im-

ages qu’ils se font de leur avenir différent complètement. 

 D'abord, je commencerai par les hommes actifs don’t existence est très dynamique. Ils cherchent 

toujours de nouvelles aventures, ils aiment sentir l'adrénaline en participant à des activités amusantes et sou-

vent dangereuses, comme le parachutisme et le surf. Chaque jour de la vie d'un aventurier est magique, diffé-

rent, plein de sensations fortes. Ils n'aiment pas être seuls ni rester au même endoit sans bouger longtemps, 

c'est pourquoi ils sont toujours dehors, ils sortent pour s'amuser. Or, ce mode de vie a ses avantages et ses 

défauts: il cache beaucoup de dangers mais en même temps il a l'air très attrayant en raison des divertisse-

ments qu'il propose.  

 Quand aux casaniers, ce sont des gens qui ne prennent jamais des risques. Ils préfèrent la vie calme, 

confortable et passive. Ils ont envie de se sentir en sécurité, d'être heureux sans faire quoi que soit de dan-

gereux. Ils s'intéressent le plus souvent aux arts par exemple ou aux technologies, c'est-à-dire à des activités 

tranquilles. Mais tout comme la vie de risques, la leur a, elle aussi, ses bons et ses mauvais côtés: ils évitent 

tout malheur ou accident mais ils ratent en même temps la chance de profiter de tous les plaisirs que la vie 

pourrait leur proposer.  

 Pour finir, je suis du type casanier. Mais je ne nie pas le droit de chaque individu de choisir le monde 

de vie qui sera le meilleur pour lui et qui le rendra heureux. 

Цветомира Краева, 12. Г 

Неда Атанасова, 12. Г 
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Est-ce qu’une vie de risques, d’aventures, de va-et-vient permanents vous attire, ou bien préférez-vous 
une vie stable, calme, régulière et confortable ? 

 De nos jours, la vie est considérée comme une grande aventure. Chaque jour on est affronté à des 
risques, des choix et des défis qui rendent notre existence plus colorée et dynamique. Mais vient toujours ce 
moment de la journée marqué de calme et qui est différent pour chacun. Il n’existe donc personne qui puisse 
mener une vie complètement stable ou aventureuse, puisque toutes les deux se côtoient. 

Or, il y a presque partout des gens qui ont réussi à échapper au nombre de problèmes triviaux et hu-
mains en se consacrant à une activité ou à une passion, comme la lecture de livres, la peinture, le jardinage ou 
simplement la vie avec l’être aimé. On peut trouver de tels exemples dans le livre « Hobbit » de J. R. Taulkin. 
Le personnage principal Bilbo Beggins appartient à une société appelée « hobbits » dont la vie entière n’est 
rien de plus que des tâches domestiques, des activités artistiques et des fêtes. Par conséquent, les hobbits ne 
s’aventurent jamais et vivent en harmonie avec eux-mêmes. 

Pourtant, comme je l’ai dit dès le début, la vie nous tente toujours en nous lançant des défis que nous 
devons relever. C’est ce qui arrive à Bilbo, le personnage principal dans le livre. Entraîné dans une péripétie 
incroyable, il se bat contre des trolls horrifiants, s’enfuit d’une montagne dangereuse et trouve un trésor 
damné. Mais il réussit surtout à goûter à une autre vie qui n’était pour lui jusque-là qu’un mystère. Certes, 
nous ne pouvons pas avoir les mêmes aventures que Bilbo, mais nous pourrons en créer nos propres, en visi-
tant des pays inconnus, en tentant de nouvelles activités ou simplement en prenant des risques. Evidemment, le 
monde dans lequel nous vivons ne possède pas de forces ni d’objets magiques, mais il pourrait nous donner les 
mêmes sentiments forts et des moments inoubliables. 

Voilà pourquoi cette aventure appelée « la vie » ne cesse jamais de nous surprendre et c’est en fait 
quelque chose dont nous avons tous besoin. 

Недина Грозданова, 12. Г 

L’espoir 

Je te prie, je te prie ! 

Attends, s’il te plaît, j’ai froid ! 

S’il te plaît, allume un feu 

Où tu as versé de l’eau ! 

Allume le charbon, 

Encore une fois ! 

Embrasse-moi encore, 

Rends-moi l’espoir, 

J’oublierai 

J’oublierai la fontaine de douleur 

Où tu as éteint mon espoir. 

Allume -la à nouveau ! 

Laisse-moi brûler, 

Pour séjourner : 

A la fumée noire d’un amour voué à 
l’échec 

Et au peu d’espoir qu’il couve … 

 

Мила Влайкова, 9. Б   Рисунка: Георги Илиев, 12. В 
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ПРОГРАМАТА  

в чест на рожденика - ІVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” 

1. Днес (17.03.) от  17:30 ч. - прожекция на филма „24 часа” и среща с режисьора Кирил Станков, 

възпитаник на гимназията – зала „Пленарна”, Община Варна (очаквайте интервюто в следващия 

брой);  

2. Днес (17.03.) от 09:00 до 15:00 ч. - Ден на отворените врати; 

3. Вечер на езика – постановки на френските и испанските осми класове - 18.03.2018 г. от 18.00 ч., 

Актова зала на гимназията;  

4. Празничен концерт – 19. март 2018 г. от 10.00 ч. в Двореца на културата и спорта, Варна;  

Рисунки: Неда 

Атанасова , 12. Г 

Рисунка: Вероника Милева, 12. Г 
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Жолио-Кюри” 

ПАЛИТРА 

 

е продукт на съвместната творческа дейност на 
ИД „Млад журналист”по програма „Твоят час”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. 

Във вихъра на танца…  

23.02. - Фолклорният фестивал 

Можем и да пеем! 

22.12. - Фестивалът на песента 


