
Брой 9, юни, 2018 година ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

В броя: 

Празникът - стр. 2 - 3 

Кирил Станков и филмът 

“24 часа” - стр. 4 

Гостуват режисьорът 

Петър Денчев и 

актьорите Биляна Стоева 

и Симеон Лютаков - стр. 5 

- 6 

Гостува д-р Георги 

Бърдаров - стр. 9 

И още много интересни 

IV ЕГ - носител на награда “Варна” 

за Колектив на годината 

Гостува Венсан Винел - 

стр. 7-8 

Честит 60. рожден ден, 

IV ЕГ! 
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Патронният празник - 19. март! 

Честит 60. рожден ден, IV ЕГ! 

 В зала „Конгресна― на Двореца на културата и спорта 

тази година на 19. март гимназията посрещна своя 60. рожден 

ден. Празникът уважиха кметът на Варна Иван Портних, 

директорът на Френския институт в България Фабиен Флори, 

почетният консул на Франция и Германия във Варна Недялко 

Неделчев, почетният консул на Кралство Испания във Варна 

Христо Досев, представители на Посолството на Кралство 

Испания в България, както и настоящи, и бивши възпитаници 

на училището. 

 Празникът бе приказен, шарен - в 

програмата бяха вплетени блокове, които 

отразяваха богатата история на училището и 

пътя на развоя му. В приветственото си слово 

кметът Иван Портних каза, че с отличните 

постижения на учениците, с високия 

професионализъм на преподавателите гимназията вече 60 

години е символ на успешната образователна система във 

Варна. Той даде обещание (пред стотици свидетели!) 

догодина да започне разширение и обновяване на сградата на 

училището. Дано думите му да се 

превърнат 

в 

дела! 

  

 След като 

благодари на учителите 

за техния висок 

професионализъм, а на 

учениците пожела да 

прославят гимназията и 

Варна, както повеляват 

дългогодишните 

традиции на училището,  

в знак на признателност 

към всеотдайната работа 

на ръководството и на целия екип кметът 

връчи почетен плакет на директора - г-жа 

Веселина Тотева.  



С т р а н и ц а  3  Брой 9, юни, 2018 година 

Денят на отворените врати - 17. март 

 Денят на отворените врати, посветен на 60-
годишнината на гимназията, се проведе на 17. март 
(събота) в навечерието на празника. 
Изключителната креативност на преподаватели и 
ученици даде живот на множество интересни 
събития. Учениците и гостите на гимназията имаха 
възможността да станат свидетели (и да участват) 
на поредица от меро- приятия, а заедно с това се 
провеждаха и консултации по приема и учебните 
програми за седмокласниците и техните родители. 

 Как протече този необикновен съботен ден? 

 Откриването му бе с изложба на художествени 
произведения и фотографии на ученици във фоайето. 
Последваха представяне на сборника за ученическо 
творчество ―Устрем’ 2018” и награждаване на победителите 
в конкурса за корица - представителната изява на ИД 
„Графичен дизайн и предпечат― с ръководител г-жа Дарина 
Атанасова. 

 В Актовата зала се проведе викторина, 
посветена на ЕС и българското председателство, след 
което станахме свидетели на две състезания - по 
френски език и култура и по български език и култура 
(публикуваме кръстословицата от второто състезание, 
която отборите трябваше да решат: стр. 24-25). 

 Успоредно с това се организираха Ескейп рум - предизвикателство на 
испански език, както и представителна изява на ИД „Превенция на рисковото за 
здравето поведение― и ИД „Химия―. Денят завърши с футболни срещи между 
учениците от френските и испанските класове.  

Тази година IV ЕГ получи награда 

“Варна” за “Колектив на 

годината” в областта на 

средното училищно образование в 

навечерието на най-големия 

празник на духовността, на 

българската култура и 
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Роден в гр. София, възпитаник на IV ЕГ, випуск`87, завършил 

Медицинската академия в София, а после - Факултета по 

изкуствата в Университета на Тел-Авив (специалност кино 

и телевизионна режисура и продукция), работил и живял в 

България, Израел, Канада, продуцирал множество 

късометражни и документални филми, като игралният му 

дебют е филмът „Джулай” (2012 г.)  – това е част от 

биографията на Кирил Станков, който в навечерието на 60-

годишнината на гимназията представи филма си „24 часа” 

в Пленарната зала на Общината.  Г-н Станков отговори на 

няколко въпроса на нашия репортер след прожекцията на 

- Какво Ви вдъхновява? 

- Общо казано - всичко. Книгите, които чета, филмите, които гледам, природата около мен и малките 

неща в живота. 

- Винаги ли сте искали да се занимавате с филми? 

- По принцип - да. Още от млада възраст снимането на филми ме е интересувало. Експериментирал съм 

с различни камери и подходи. 

- Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да следват Вашите стъпки? 

- Главно да не се отказват. В началото е много трудно да се пробие в бизнеса. Трябва да се положат 

много усилия, за да могат хората да те забележат. Но когато успееш, чувството е невероятно. 

- Кои сцени от „24 часа” бяха най-приятни за снимане? 

- Може би сцените, които бяха снимани във въздуха. Беше доста трудно и трябваше да снимаме отново 

и отново, докато сцената се получи, но беше наистина забавно. 

- Какво можете да ни кажете за спомените Ви в Четвърта езикова? 

- Повечето спомени са свързани с приятелите ми. Честно казано, не си спомням много от часовете, но 

помня, че повечето време, прекарано там, беше наистина приятно. 

- И един бонус въпрос - ако можехте да сте животно, какво щеше да е то? 

- Много хубав въпрос. Ако трябваше да избера, то щеше да е някоя птица. 

Малко повече за “24 часа” - лентата проследява пет различни човешки истории, всяка от които 

обхваща един ден от живота на героите. Сред тях има пенсионери, млад бизнесмен, парапланерист, 

особняк, който живее сам в планината, както и семейство, което се бори с особено 

предизвикателство. По думите на режисьора общото между всички тях е възможността да се 

живее въпреки, а посланието – че винаги е възможно да останеш с надежда и усмивка. Според него 

това е филм, който повече съзерцава, отколкото разказва. Продукцията е независима и е правена с 

лични средства и дарения. 

Интервюто подготви: Таня Ненова, 9. Б 
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На 28. март по покана на г-жа Камелия Савова и г-н Петър Петров в гимназията гостуваха 

режисьорът Петър Денчев и актьорите Биляна Стоева и Симеон Лютаков. Общото между тях е, 

че и тримата са завършили НАТФИЗ, и тримата са свързани по един или друг начин с нашата 

гимназия и работят по общи пиеси като „Телефонът на мъртвеца“.  Учениците имаха възможност 

да зададат въпроси, свързани с професията на актьора, за които винаги са се питали, но не са 

можели да намерят отговор, да чуят интересни истории и да научат любопитни факти от 

сферата на театралното изкуство. Тези, които възнамеряват да му посветят живота си и да се 

занимават професионално с това, получиха полезни съвети и насоки.  

Петър Денчев е театрален режисьор, писател и публицист, възпитаник на IV ЕГ. Той сподели, 

че гимназията му дава възможността да открие таланта си и да направи първите си стъпки в тази 

сфера чрез Вечерите на театъра. Тук той преживява и първото си разочарование, защото 

представлението, което е подготвя със свои приятели, не се получава достатъчно добре според 

очакванията му. Така  разбира, че режисурата е една нелека професия, и гори от нетърпение да се 

впусне в изучаването й. Нещо, което засилва още повече това негово желание, е именно френската 

литература и откъсите от пиеси, поместени в учебниците. Страстта му към режисурата се изразява в 

това, че иска да живее повече от един живот. Чрез всяка пиеса той може да открива нови неща, които 

съдбата може би никога няма да му предложи. 

Биляна Стоева пък е възпитаничка на Първа езикова гимназия, по това време помещаваща се в 

същата сграда. Затова актрисата сподели, че има много приятни спомени от Актовата зала и най-вече 

от сцената. Нейната страст към театъра започва от детска театрална школа, посещавана в 

продължение на 12 години. Без особени усилия е приета във Варненския театър и заради това смята, 

че ако нещо е писано да ти се случи, то така или иначе ще се случи. Тя разкри пред присъстващите, 

че актьорската професия е интересна, трудна, понякога жестока, но и много забавна заради 

различните роли, в които има възможност да се превъплъти, понякога коренно различни от нейния 

собствен характер. От позицията си на майка тя съветва учениците да не избират актьорската 

професия като единствена, а винаги да имат план Б.  

На снимката: вдясно е актрисата 

Биляна Стоева (главната женска  

роля в последната постановка на 

Петър Денчев - ―Телефонът на 

мъртвеца‖), следва режисьорът 

Петър Денчев (режисьор и 

сценарист, възпитаник на IV ЕГ), 

после е актьорът Симеон Лютаков 

(удостоен с награда ―Варна‖, 2018 г., 

в областта на културата за 

забележителното му представяне в 

ролята на полицая Давид в 

постановката „Едноокият цар―), г-

жа Камелия Савова и г-н Петър 
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 Симеон Лютаков 

завършва техникум по химия, 

но работи в продължение на 

две години с френския театър 

на гимназията по 

подготовката на пиеса за 

представяне в чужбина. От 

тези преживявания актьорът 

има прекрасни спомени. Той 

разказва, че като млад е 

попаднал във водовъртежа на 

театралното изкуство 

случайно и без да иска. В любовта си към брейк танците той отива в студио по пантомима с мисълта, 

че отива в студио по танци. Но театърът му харесва и в продължение на 5 години играе пантомима, 

след което започва да прави и говорим театър с трупата си. 

Гостите споделиха с нас и много трудности и премеждия, през които е трябвало да преминат по 

време на своя път на професионално развитие. Грешки, допуснати на сцена, неодобрени или 

недооценени пиеси. Биляна споделя, че се случвало неведнъж актьорите да забравят реплики по време 

на представление, но нали това са истинските актьори - те могат да превърнат грешката в шедьовър. 

Учат се да вярват, че щом са на своето място и правят това, което обичат, няма невъзможни неща, а 

грешките са пътят към усъвършенстването и преминаването на все по-високо и по-високо ниво, което 

те пожелават на всички, които са решили да следват мечтите си. 

Материала подготви:  Анастасия Ангелова, 12 Б 

Препоръчваме горещо постановката “Телефонът на 

мъртвеца” от Сара Рул.  Това е история за 

екзистенциалната самота в един свят, в който 

потенциалната свързаност е изместила съдържанието 

на връзките между хората. Това съдържание е 

запълнено с травматични преживявания на личната 

самота, на загубата, на любовта, които от събития 

от нормалния човешки ред са се превърнали в 

поражения на личността, увеличили многократно своето значение поради технологията.  

 Пиесата на Сара Рул разказва за смъртта с 

чувство за хумор, настоявайки, че животът 

продължава да бъде забавен дори и след смъртта. 

Човешката нищожност може да бъде забравена поне за 

миг, ако някой се погрижи за секунда за паметта ни.  
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Среща с Венсан Винел –  

българинът, покорил сцената на „Гласът на Франция” 

На снимката: г-жа Веселина Тотева, г-жа Величка Илиева, г-жа Красимира Димитрова-

Тодорова, Венсан Винел, г-жа Даниела Кондова и г-жа Камелия Савова  

На 1. юни от 12:40 ч. в Актовата зала се проведе среща с талантливия Венсан Винел, който 

включи към турнето си в България и нашата гимназия. 

На сцената той беше непринуден,  естествен, забавен, а държанието му излъчваше 

неподправен чар, който привлече вниманието на публиката. Разказа на публиката за живота си. За 

тези, които не са запознати,  Венсан е българин, роден в Хасково, но осиновен от френска двойка и 

израснал във Франция. Има увредено зрение по рождение, но е надарен с изключителен слух, който 

му помага да се научи да свири на няколко инструмента. Той се прочу с участието си в тазгодишното 

издание на   „Гласът на Франция‖, като удиви с таланта си и завърши на трето място с 23,7% от 

гласовете на зрителите.  

Разбира се, г-н Винел не отказа да отговори и на нашите въпроси. 

Обясни, че музиката винаги е била негова страст и забавление и това е 

основната му причина да се запише в „Гласът на Франция‖, смятайки, че 

възможността да победи, е минимална. Сподели, че е заинтригуван от България 

и нейната култура и че много му е харесала песента „Bones”, която 

представихме на Евровизия. 

За България Венсан Винел каза: „Обичам България, обичам хората, това 

ми е родната страна. Обичам и Франция, аз съм добре навсякъде, където и да 

отида, защото музиката няма граници. (…) Музиката е създадена да се споделя с 



С т р а н и ц а  8  

За финал на срещата 

той изсвири и изпя 

удивително няколко 

популярни песни, които бяха 

посрещнати с аплодисменти 

от публиката. 

Малко повече за историята на Венсан Винел 

  Венсан е изоставен в дом за деца в България, където на девет 

години е осиновен от френско семейство. От малък започва да свири 

на пиано. Надарен е с невероятен слух и може веднага да възпроизведе 

всяка мелодия, която чуе. Неотдавна в интервю за френски медии 

Венсан Винел разказа, че е имал трудни ученически години, защото в 

образователната система, когато един ученик е различен, той си остава 

такъв, но допълва, че е човек с позитивно мислене и че всичко това не 

е попречило на желанието му да върви напред. След като напуска 

колежа, Венсан учи две години в специализирано училище за 

акордьори на пиано, после постъпва в училище за радиожурналистика 

и накрая се посвещава на музиката. Неговите родители Брижит и Жан-

Мишел го насърчават да продължи по този път. Свири по улиците и на 

обществени места. През 2015 г. започва да свири на пиано във фоайето 

на гара „Сен Лазар‖. Именно на гарата младежът получава и 

предложението да се яви на кастингите в „Гласът на Франция‖. Много 

бързо Венсан Винел се превръща в сензация във Франция и набира 6 

милиона фенове. 

Един ден преди гостуването му в гимназията в Градската 

художествена галерия се осъществи среща с Венсан Винел по повод 

публикацията на книгата му „Да излезеш от сянката”. Ето и кратък анонс към книгата, която 

 Снимка от сцената на „Гласът 

на Франция” 

„Има добри певци, но рядко 

толкова уникални”, казва след 

последното му изпълнението 

британският певец Мика, чийто 

отбор Венсан избра в 

предаването. 

Към края на състезанието, на което предизвиква истинска, 

нечувана сензация, а интернет публиката с възхищение и 

любов му отрежда първото място, Венсан написва книгата „Да 

излезеш от сянката‖, в която ни запознава искрено, 

непринудено, с хумор, с младежки жар и език със своето 

необикновено музикално приключение. Това е само 

неоспоримото начало на една очевидно огромна музикална 

кариера на певец, пианист и композитор. В книгата си Венсан 

разказва как всичко това му се е случило, като започва от 

детството си и стига до момента малко преди окончателното 

класиране, когато самият той не знае кой 

ще е големият победител. Но освен 

интригуващото повествование, Венсан 

отправя и едно послание. Ето какво гласи 

то: „С цялата си възможна 

убедителност ще кажа на всички, които 

се смятат за твърде ниски, твърде 

дебели, твърде грозни – спрете да се 

самосъжалявате! Не, не сте такива, 

каквито сте се надявали да бъдете, но 

ако все пак притежавате някакво 

предимство, някаква дарба, не я 

изпускайте! (...) Това, че куцате или че не 

сте горди със стореното досега, не 

Материала подготви:  Теодора Райчева, 9. А 
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 На 30. май в гимназията гостува д-р Георги 

Бърдаров, автор на разказа „За петата ракия, или 

колко е хубав животът‖. Причината да ни посети бе 

проектът „VarnaLit‖, чиято цел е да събере писатели 

от цялата страна в морския град, за да придадат те 

своя опит на учениците от различни училища. 

Бърдаров се отличи от останалите гости, тъй като той 

е също географ и бе решил да използва своите 40 

минути за нещо различно - представи ни прочутата 

си презентация за родината ни - България. Изрази 

позитивното си виждане за страната с множество 

примери за това на какво уникално място живеем. 

Той твърдо вярва в светлото бъдеще на народа и на младото поколение, както и в това, че не бива да 

заминаваме в чужбина, а да останем и да градим тук бъдещето си. Множеството въпроси (някои 

обагрени с несъгласие), задавани му от учениците, не го накараха дори за миг да се разколебае. 

Сигурна съм, че не бях единствената, излязла от Актовата зала на гимназията, замислена за красивата 

ни родина и за факта, че д-р Георги Бърдаров определено успя да трогне цялата публика в залата.  

Малко повече за д-р Георги Бърдаров 

Георги Бърдаров е географ, университетски 

преподавател, ръководител на катедра Социално-

икономическа география в Геолого-географския 

факултет на Софийския университет, от октомври 2015 г. 

е заместник-декан. Сценарист е на телевизионните 

предавания „Стани богат―, „Столът―, „Това го знае всяко 

хлапе―, „Аз обичам България―. Трикратен победител е в 

състезанието за оратори, презентатори и разказвачи 

„Майстор на думите―. Разказът му „За петата ракия, или 

колко е хубав животът― е най-четеният български разказ 

в интернет. През 2015 г. Бърдаров  печели 

телевизионното предаване „Ръкописът― по Българска 

национална телевизия, което позволява да бъде издаден 

романът му „Аз още броя дните―. Героите в романа - 

Давор, християнин, и Айда, мюсюлманка - са съхранили 

любовта си сред разрухата и безумието, които царят в 

един обсаден град в разгара на Гражданската война в 

Босна и Херцеговина. В основата на сюжета на романа 

„Аз още броя дните― е залегнал действителен случай.  

Разказът на Георги Бърдаров „За петата 

ракия, или колко е хубав животът“ 

направи истински фурор в интернет- над 

250 000 прочита. Какво се случва, когато 

забързаният съвременен човек стигне до 

края на света? Или в случая -  до едно 

родопско селце, забравено и от хората, и 

от Бог…  Можете да  прочетете на следния 

линк:  http://www.public-republic.com/

magazine/2013/05/105589.php 

„Аз още броя дните“ е урок по 

география на хуманността. 

Захари Карабашлиев 

Материала подготви:  Йоанна Ковачева, 9. Б 
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В навечерието на 24. май в гимназията се проведе и 

състезание по български език и литература. Класиралите 

се на първите три места (Андрея Драганова, Виктория 

Алексова, Лиа Ангелова - 11. И) и четиримата, отличили се 

с най-добри есета (Петя Тодорова - 11.В, Кристина 

Тодорова - 11. Г, Ива Рашкова - 11. Б и Таня Ненова, 9. Б), 

получиха награда - посещение на театралния спектакъл 

“Албена”, постановка на гостуващия театър “Българска 

армия” по повод Международния театрален фестивал 

“Варненско лято”. 

На пианото - Емил Бояджиев, 11. Б 

О дай ми, Боже сила/ света сама да нося 

И милост да не прося,/ аз никому немила. 

На всички дал си мъки,/ но сила на малцина. 

О дай да не загина/ от обич и разлъки. 

     Мара Белчева 

 На 22.05. в Актовата зала на гимназията станахме 

участници в едно “литературно-културно-театрално 

преживяване”,  организирано от г-жа Цонка Станкова и 

посветено на празника на Светите братя Кирил и Методий и Деня 

на българската култура.  Имахме възможност да погледнем към 

едно ъгълче на българската литература, което рядко е осветявано - 

какво е присъствието на женския образ на литературата ни в 

началото на 20. век. Фокусът беше насочен към забележителните 

живот и творчество на една прекрасна дама - Мара Белчева - 

―вярната другарка‖ на Пенчо Славейков - поетеса, жена 

интелектуалка, отдадена на изкуството. Нейният дом става 

редакция на сп. „Мисъл‖, тук се събира интелектуалният елит на 

столицата. Като поетеса тя се ражда на страниците на сп. „Мисъл‖, годината е 1910, отпечатани са два 

цикъла с лирически стихотворения. На други жени Славейков препоръчва „да предат и да плетат‖, а 

нея насърчава да пише. А тя се изразява еднакво добре и на български, и на френски и немски език...  

 Ролята на жената в културния облик на нацията е твърде значима, а фактът, че като цяло 

страниците на учебниците по литература са отредени предимно на поетите и прозаиците мъже, 

пробужда копнеж по-често да се докосваме до скритите оазиси на чувствителната женска душевност на 

българските поетеси. 
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На 22.05. в Актовата зала на 

гимназията се проведе 

тържество, посветено на 2. юни 

- Деня на Ботев и на загиналите 

за свободата на България. Г-жа 

Виолета Ботева организира 

празника, вдъхновен от живота и 

делото на Христо Ботев.  

 Ученици от десетите и единадесетите класове, чийто преподавател е г-

жа Ботева, вдъхновяващо представиха на сцената моменти от живота на 

великия българин и революционер. Чрез достоверни свидетелства от епохата 

се изгради образът на Човека и Поета Ботев, а искреността и неподправената 

почит на участниците в представлението към делото му прозвучаха в 

рецитираните стихове.  

  

 Тържеството завърши с рецитал по стихове на 

Стефан Цанев - ―Ще ни запомнят ли потомците с добро‖, изпълнен 

от участниците с много вдъхновение и ентусиазъм. 

 Въпросите за стойностното в човешкия живот и за 

готовността на всекиго да излезе извън рамките на своето 

ежедневие и лични потребности, останаха да звучат още дълго в 

съзнанието на зрителите. Този светъл празник на българската 

духовност им припомни за родолюбието и всеотдайността на 

нашите народни будители в желанието им да служат на своя народ 

за просвета и духовно израстване.  Всички присъстващи излязоха 

от залата малко по-добри българи и 

човеци. 

 Благодарим на всички 

участници и на г-жа Ботева за този 

светъл миг на пробуждане и 
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Театрална слава 

Имахме възможността да гледаме представлението в 
Актовата на гимназията на 24.04. - една прекрасна генерална 
репетиция преди фестивала. Действието се развива в една 
психиатрична клиника, където по радиото се чува, че навън е 
започнала война. Пациентите разсъждават върху понятията 
мир, война, лудост... и за разлика от възприятията на 
«здравите»,  техните са изключително трезви и хуманни. 
Поднесена с елегантна хумористична отсянка, пиесата разкрива 
идеята кои всъщност са истински лудите... След края на театъра 
последваха аплодисменти от страна на публиката, но по-
важното е, че някои от зрителите намериха себе си и отговори 
на въпросите, които си задават. Излизайки от ролята на 
репортера, се замислих, че живеем във време, в което 
разговорите за война често могат да се чуят на улицата, което е 
доста стряскащо. В какъв свят е осъдено да протече нашето 
битие?! А хората, които искат да изразят мнението си и да бъдат чути, но са различни от останалите, са 
по-нормални и от «нормалните», позволяващи да се случва този хаос в света.  

Анастасия Ангелова от 12. Б разказва: ―По 
време на Международния фестивал на френския 
училищен театър в Стара Загора се проведоха и 
театрални ателиета за всички участници, едно от 
които беше водено от авторката на пиесата, която 
нашата трупа постави - Elise Hofner. Като опитен 
режисьор и сценарист, тя предложи на 
участниците много интересни, забавни и полезни 

упражнения, помагащи за развитието на театралните умения. Разговаряхме с Елиз и тя ни разказа какво 
я е вдъхновило да напише тази пиеса - радио емисия, представяща писмата на един човек, свидетел на 
ВСВ до негов приятел. Щом Хитлер окончателно идва на власт, той се самоубива, защото мисли, че 
това е краят на света. Със своята пиеса Елиз внушава, че лудите хора не са тези, които ние затваряме в 
психиатрични клиники, а тези, които решават да започнат война. Авторката на пиесата прие много 
емоционално нашето изпълнение, което дори (според нейните думи) се получава по-хубаво и от най-
смелите й надежди.‖  

В периода 26.-29.04. в Стара Загора се 

проведе 25. Международен училищен фестивал на 

франкофонския театър. IV ЕГ се представи с 

пиесата “Folle de paix!“, изпълнена от 

талантливите актриси - Дариа Димитрова (12. А), 

Анастасия Ангелова, Андрея Гандева, Елица Кирчева 

(12. Б), София Дарелова (10. Д) и Йоанна Христова 

(9. Б). Режисурата е дело на г-жа Ксения Царева и 

Полина Милчева, а Дея Кунева (12. Е) осигури 

техническата подкрепа. Резултатът е заслужена 

сребърна маска за трупата! Браво! Искрени 

Подготвила: Зорница Паприкова, 9. А 

Снимките са по време на представлението 

в Актовата зала 
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На 21. март в Актовата зала на гимназията бе представена пиесата 

„Щастливият принц" по едноименното произведение на Оскар Уайлд от 

театралната формация „Докъдето ни стигат мечтите..." с ръководител 

г-ца Миглена Йорданова.  

  

 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.  

 

―Малките звездички‖, както ги 

нарича с любов тяхната 

преподавателка г-ца Йорданова, 

са ученици от осмите паралелки - 

А, Б, В, Г и Д клас. Театралите 

вдъхновено пресъздадоха на 

сцената затрогващата история на 

Малкия принц и лястовичето. 

Пиесата представи изключително 

задълбочена интерпретация на 

изконните човешки ценности, а 

рубините на добротата, 

приятелството и любовта 

достигнаха до сърцата на 

зрителите. Оригинално хрумване 

бе и сладката изненада за 

публиката. Благодарим за 

неуморния труд на децата и на 

ръководителя им! Очакваме ви Краят на спектакъла - едно вдъхновяващо изпълнение на 

песента “Уморени крила” 
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 На 9. юни в зала 

"Европа" на Фестивалния и 

конгресен център - Варна 

се проведе спектакъл от 

театър и музика на 

испански език.  

Благодарение на Институт 

―Сервантес‖ - София, тетралният състав на ІV ЕГ представи отново 

своята постановка "Страховитата къща" от Игнаси Гарсия Барба с 

режисьор г-жа Камелия Савова, с която участва на Националния 

конкурс за училищен театър на испански език в София през 

февруари и с която спечели награда за най-добра сценография. 

Актьорите в пиесата - Алекс Трифонов, Християна Иванова, Ангел 

Лазаров, Кристофър Шахуд, Георги Желязков, Рада Жечева, 

Андрея Драганова и Бианка Колева - отново се раздадоха на 

сцената, а изключителната сценография, получила приз в конкурса, 

е дело на Никола Методиев, Натали 

Вълова и Михаела Райкова. 

Испанска вечер с театър и музика в зала 

“Европа” (ФКЦ) 

 Театралите бяха подкрепени 

от Дея и Теодора - випуск`2018, 

които изпълниха прекрасни песни на 

испански език. Теодора сподели с 

публиката, че източник на 

вдъхновение за тях е творчеството 

на талантливата Bebe, благодарение на която двете момичета са 

започнали да репетират заедно. За финал Теодора изпълни 

авторска песен, посветена на 60-годишнината на гимназията. 

Публикуваме текста на песента, съпроводен от прощалните думи 

на неотразимите и очарователни Дея и Теодора. 
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Mañana vendré  

Pa tomar un café  

Tengo que decirte  

Que ya me iré  

 

Quiero descubrir  

El mundo perfecto pa vivir  

Donde la regla es sentir  

En vez de solo existir  

 

Las maletas lists  

El destino escogí  

Sin más despistes  

Es lo que preví  

 

Han pasado cinco años  

Tantas cosas aprendí  

Mil gracias 

 Pero no quiero repetir  

 

A la hora de marchar  

Me pongo a pensar  

Sobre lo que voy a dejar  

En ese solitario lugar  

 

Han pasado cinco años  

Tantas cosas aprendí  

Mil gracias  

Pero no quiero repetir  

В часа на раздяла оставаме 
дълбоко верни на себе си и 
благодарни на онези, които 
бяха до нас.  

Теодора и Дея 

Специални поздравления за най-големите 

отличници от випуск`2018 - Рада Георгиева - 

завършва с отличен (6.00), Йоанна Вичева, 

Теодора Младенова, Анастасия Ангелова, 

Алекс Дачев, Алеся Димитрова, Моника 

Колева, Михаела  Калоянова, Йоан Папанчев, 

Полина Дянкова, Елена Динева, Магдалена  

Стойкова, Милица Вълкова. Благодарим и на 

Дея Кунева, както и на Андрея Янева за 

невероятните музикални изпълнения. На 

Ванеса Чобанова - пръв председател на 

Ученическия съвет. На Християна Иванова, 

Ванина Кузова, Екатерина Балалова, Вероника 

Милева, Андрея Гандева, Йоанна Томова, Неда 

Атанасова, Недина Грозданова, Цветомира 

Краева и още много прекрасни млади хора!!! 

Обичаме ви! До нови срещи!   

Текст - Теодора, музика - Дея, 

аранжимент -  Дея и Теодора  

На добър час,  

випуск`2018!  

Завинаги ще останете 
в сърцата ни! 
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 Приключи конкурсът “Изкуството и 

науката в Космоса”, проведен във връзка с 50

-годишнината от откриването на НАОП “Н. 

Коперник” - Варна. Състезанието протече с 

три направления: есе, рисунка и стихотворение с над 200 участници в две възрастови групи. 

Поздравления за заетото I място на Велина Иванова (11. З) клас за есе на тема “Без гравитация — без 

закони?” - можете да прочетете есето на стр. 21-22. 

 Поздравления за II място на Мариела Христова (11. Е) 

за рисунка “Всички сме направени от звезди” и III място на 

Теодора Трифонова (11. Е) за рисунка “Необятната вселена”. 

В същото направление поощрения получават Габриела 

Генадиева (11. А) и Йоанна Венелинова (11. Б). 

В направление стихотворение поощрителна награда 

получават Адриан Стефанов (11. А) и Дамян Драганов (11. 

Г). 

 Поздравления за Александра Даскалова (11. Е) за 

спечеленото I място за фотография във фотоконкурса 

"Нашата обсерватория през вашия обектив", посветен на 50-годишнината от откриването 

 За трета поредна година нашата гимназия бе сред 

отличените училища, които получиха награда на 

церемонията „Младите хора и бъдещето― за активното 

им участие и принос в развитието за превенция на 

рисковото поведение. 

 33 ученици - доброволци от клуб „Превенция на 

рисковото за здравето поведение― при IV ЕГ „Фрдерик 

Жолио-Кюри― - получиха своите удостоверения. 

 От 10 години IV ЕГ работи съвместно с дирекция 

„Превенции―, Община Варна, за развиване на  системата 

на училищните превантивни клубове. Целта е 

организиране на активните членове от училищната общност за намаляване 

разпространението на рискови поведения и представяне на здравословен начин 

на живот в училище. Основната цел на клубовете е да предоставя достоверна и 

ясна информация на младите хора за съществуващите рискове, свързани с 

употреба на психоактивни вещества, трафика на хора, рисково сексуално 

поведение и опасности в интернет средата. 
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 Инициативата за тази кауза идва от треньора на Creators - Христо Хаджимихайлов, и 

съответно от децата, които тренираме там. Идеята е да подканим младите хора да се замислят за 

възрастните -  навсякъде около нас, които продават, каквото успеят да изкарат от градинката си, 

с цел да припечелят нещо. Решихме да се организираме, приветствайки идеята всеки от нас да 

направи деня на един такъв човек по-хубав, като му даде някаква сума от сърце, колкото му се 

иска и има възможност, и по този начин да помогнем малко или много. След това качваме видео 

в групата, за да може тази кауза да достигне до повече хора.  

 Реакциите на възрастните първоначално бяха доста учудващи за нас, защото те бях 

безкрайно изненадани, дори уплашени, защото, за съжаление, в днешно време тези хора 

дотолкова не са поглеждани от никого - сякаш са невидими, до степен да не могат да повярват на 

някакво по-специално внимание. Чувството, което остава у нас след това, е безкрайно приятно, 

защото знаем, че сме ―спасили‖ деня на този човек и сме видели една 

искрена усмивка. С радост мога да кажа, че голяма част от младите 

приемат с отворени обятия тази кауза и с удоволствие се включват. И с 

времето се надявам това да продължи - и дори да се разраства. Всеки 

може да започне сега -  дори със собствените си баба и дядо, давайки 

им частица от вниманието и времето си. А в замяна ще бъде безкрайно 

удовлетворен и щастлив от миговете на щастие с близките хора.   

 За повече информация, моля, потърсете страницата ни: 

https://www.facebook.com/groups/548235098903542/?ref=bookmarks  

Губейки си времето из Фейсбук, потисната от 

купищата за четене за кандидатстудентския 

изпит по история в СУ, една снимка прикова 

вниманието ми - едно момче, 14-15-годишно, явно 

излязло от някое училище, тъй като беше с 

униформа, държи стръкчета жълти цветя, 

разговаряйки с една възрастна жена. Погледът ми 

попадна на групата, чийто пост разглеждах - 

“Сърдечна лотария”, което още повече разпали 

любопитството ми. Подирих познати хора в тази 

група и видях едно момиче от гимназията - Емили 

Тремоил от 9. Б. Тя, заедно със  Симеон Благоев 

(Моньо) от 10. В клас, участва в инициативата и 

Емили се съгласи да разкаже малко повече за това. 

https://www.facebook.com/groups/548235098903542/?ref=bookmarks
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Гледката 

 Невероятният лукс да изчислявам синуси и косинуси или да спрягам неправилни глаголи в 
минало време – без да пропусна да съгласувам причастието! – с качени на парапета на терасата 
крака и с поглед, зареян далече над хоризонта на Варненския залив, е познат само на обитавалите 
последния етаж на Панса. Незабравимо преживяване, подсилвано на моменти от свежия морски 
бриз, решил, по някакъв непонятен каприз, на път за града, да мине през всички клетки на 
зоологическата градина. Незаличимо като гледка, а също и като аромат ! Днес обаче ще ви 
отвърна, без да се замисля, че това наистина са подробности от пейзажа, защото все така със 
сигурност знам, че съм била напълно, неприлично и непростимо щастлива! 

   И като на един добре познат ни герой с коси с цвят на житен клас, и сега ми е достатъчно само 
да преместя леко стола, останал завинаги на терасата на съзнанието ми, за да се насладя на 
поредния изгрев. Както тогава, когато всички до един бяха мои и им се радвах до премаляване. От 
този момент на опиянение ми е и скандалното собственическо чувство към Морската градина. 
Какво? Не сте съгласни и искате да спорите с мене, за да ми докажете, че това което твърдя е 
направо непристойно?... Не ви чувам!... Един оркестър без име свири в главата ми от десетилетия 
и не съм преставала да бъда щастлива от избора си на училище и от цяла една дълга поредица 
избори, предопределени от този, първия. 

         Дияна Марчева, 

         Випуск 1985 

„Късчета минало“  

 Книгата „Късчета минало“ съдържа спомени на учители, ученици и 

родители за времето от 1959 г., когато е първият випуск на гимназията, до 2016 

година. По идея на г-жа Мариана Панайотова - и благодарение на нейните 

организаторски умения -  в гимназията се събраха множество спомени на възпитаници на IV ЕГ. 

Ученици, някои от които завършили преди повече от 50 години, разказват увлекателни подробности 

за историята на училището, учителите, забавните спомени със съучениците… Книгата се превръща 

не само в едно задълбочено представяне на гимназията, станала емблематична за Варна, но и в 

обективно отражение на нравите и порядките на няколко поколения българи. Липсват сухи факти - те 

са пречупени през призмата на множество различни светогледи. Включени са също и интервюта 

(направени от настоящите ученици) с бивши учители и с известни личности, оформящи културния 

облик на града и страната, завършили гимназията през различни периоди от нейното съществуване.  

 За ―Късчета минало‖ разказва г-жа Женя Кънева - редактор и коректор на книгата - 

възпитаник на гимназията (випуск`79) и преподавател по български език и литература в наши дни. Тя 

споделя, че трудът по спомените през последните две години е изключително интересно 

преживяване, тъй като непрестанно научава нови неща за училището. С нейно съдействие 

публикуваме два откъса - спомени на Дияна Марчева (випуск`85) и на Любомир Кузов (випуск`81). 

 За да оживее книгата в свое книжно тяло, а не само в електронен формат, набираме средства за 

нейното отпечатване. Част от сумата вече е събрана, благодарение на дарители, сред които е и 

настоящият 8. Г клас. Необходими са още хиляда лева, за да се осъществи издаването, като това може 

да стане чрез банковата сметка на училището (в графата основание за превода трябва да бъде 

отбелязано, че е за книгата ―Късчета минало‖) или при домакинката. Всеки, който се включи, 

независимо с какви средства, получава свидетелство за дарение. Апелираме за вашето съпричастие, 

за да се осъществи по-бързото издаване на книжното тяло. Благодарим!  
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 *** 

 По френска фонетика имахме преподавателка от Франция – Мадам Кенсе, която не знаеше 

български език, и още от първия ден трябваше да си говорим само на френски език. С всеки ден 

преподаваните френски думи се увеличаваха главоломно, „мъглата в главата” ставаше все по-

голяма и вместо да става по-лесно да се изразяваш на френски език,  ставаше по-трудно. Мадам 

Кенсе разнообразяваше часовете, като ни прожектираше диапозитивни филмчета с истории, на 

които главни герои бяха Пиер и Мари. Тези филмчета нямаха звук и текст и ние трябваше да 

разказваме, да предвиждаме какво ще се случи с героите, и то на френски език. Понеже не бяхме 

много на брой в класа, ако не всеки час, то през час на всекиго се падаше честта да размишлява на 

глас на френски за Пиер и Мари. Аз и моят съученик – Светльо  Николов, с когото стояхме заедно 

на първия чин до прозореца, най-често не отгатвахме какво ще се случи, и допускахме доста 

грешки при изразяването си на френски език. Така се поизложихме няколко пъти, което направи 

впечатление на Мадам Кенсе, и тя започна да ни изпитва по-често. Това доста ни тежеше… 

          През тези години беше задължителна за подготвителния клас занималня след редовните 

занятия, която беше с преподавател по френски език и особено в началото си беше доста сериозна 

работа. Ние, като всички деца, обичахме да играем, да спортуваме, лудувахме в училище, когато 

нямаше наблизо учители, и често не се отнасяхме сериозно през часовете в занималнята, които 

обикновено бяха в класната стая. Прекарвахме целия ден заедно всички съученици, бързо се 

опознавахме и сприятелявахме. 

          Един ден след часовете в занималнята, повечето съученици си бяха тръгнали,  както се 

гонехме няколко момчета от класа, бутнахме дървената  кантонерка на Мадам Кенсе, която беше 

заключена, но стоеше в класната стая. Отначало не обърнахме внимание, но когато се канехме да 

тръгнем и взехме да понаместваме разместените чинове и кантонерката, аз и Светльо 

забелязахме, че задната част на заключената кантонерка на Мадам Кенсе е закована само с 

няколко гвоздея. Двамата се спогледахме с една и съща мисъл в главата  - филмчетата на Мадам 

Кенсе. Изчакахме всички да си тръгнат. Внимателно отворихме кантонерката откъм гърба, 

извадихме диапроектора и всички филмчета и ги разгледахме от начало до край. Вече знаехме 

всичко, което ще се случи с Пиер и Мари! След това внимателно върнахме всичко, както си беше. 

          Когато следващите дни имахме занятия с Мадам Кенсе и разсъждавахме на френски за 

филма, ние със Светльо плахо, а след това и по-смело вземахме участие в разговорите, като за 

учудване на всички, абсолютно точно „познавахме” какво ще се случи, но както и преди, правехме 

много грешки при изразяването си на френски език. Даже 

веднъж за малко да се издадем с нашите „пророчески 

предвиждания” – Мадам Кенсе доста се озадачи, но ние 

„замазахме” нещата, така и не си признахме. 

Срамувахме се от постъпката си и се страхувахме. 

Трябваше ни време да осъзнаем грешката си – в 

желанието си да се покажем в по-добра светлина – 

постъпихме нечестно. 

          За учителката не беше толкова важно да познаем 

какво ще стане с Пиер и Мари, а колкото се може по-

добре и правилно да се изразяваме на френски език. 

 

                                                        Любомир  Кузов, випуск`1981 

Рисунка: Неда Атанасова , 12. Г 
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Рисунка: Вероника Милева, 12. Г 

Рисунка: Йоанна Христова , 9. Б 

Това си ти… 

Поряза ме, а после излекува, 

промъкна се дълбоко във душата. 
Остави спомена за тебе да жадува, 
преливащ се от цвят на цвят в дъгата. 
 
Докосна се до съкровени идеали, 
нахлу, обсеби ме изцяло... 
Сърцето ми остави ти да жали, 
покривайки съзнанието с одеяло. 
 
Усещам те до себе си отново - 
духът ти броди силен, непреклонен. 
И вече всичко в мене е готово - 
дори скала за тебе бих отронил. 
 
Но нека всичко пуснем да се стича 
в потока на живота труден. 
И ето тук последен път се вричам, 
че вече ще живея буден. 
 
Олекна ми, когато те почувствах, 
ръцете ми напълниха се с сила. 
Отне от мене цялата погнуса - 
душата ми се беше окрилила… 

Албус 

           Сън за началото 

Прехулена, отритната, прежалена, 

ограбена, обречена, сама, 
божествената кръв е алена 
в прободна рана от кама. 
 
Простира се тя някъде погубена 
и чужда, тлееща сред свои. 
Усеща в себе си пробудено 
махалото, отмерващо покой. 
 
Какво ли става? Пак ли се променя? 
От плът и кръв - във дух?! 
И с трепет, може би търпение, 
зачака, брулена от вятър сух. 
 
И ето примката отвърза, 
пристегнала я в крехки рамене, 
и дух от плът излезе бързо 
с дихание на нейни колене. 
 
Изправи се все още малък, 
но силен, дързък, упорит; 
отхапал вече своя залък, 
се готвеше за своя миг. 
 
А тя - отпусната без сила, 
излезе, преобърна свойто същество. 
Душата си, в момента окрилила, 
облегна върху ствола на дърво. 

Албус 
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Без гравитация – без закони? 

Автор: Велина Иванова, 11. З -  

първо място на конкурса “Изкуството и науката в Космоса”,  

проведен от НАОП “Н. Коперник” - Варна 

  

 Правото съществува на Земята от над 2000 години и обхваща 

всички сфери от живота. Вероятно благодарение на него човечеството все 

още не е успяло да постигне целта, за която в последните векове полага 

изключителни усилия: да доведе планетата си до крайно и необратимо 

унищожение. Въпреки това, проучването на Космоса и пътуването в 

близката му част предоставят съвсем нови възможности за тази цел. А и 

това несъмнено няма да изисква толкова усилия, както смятат някои 

съвременни учени. 

 Множеството открития, направени в последните години, са 

предпоставка държави и организации да предявят различни искания, 

свързани с космически обекти, както и с пространството около Земята, 

заради възможността за потенциални облаги. Въпреки че изглежда 

нереално, такива нелепи ситуации не са невъзможни, което доказва 

случаят от ХХ век, при който американецът Денис Хоуп използва 

вратичка в споразумение от 1967 г., за да придобие и след това продаде 

части от повърхността на Луната, придружени с неговите авторски 

документи - Лунна конституция, Харта на правата и карта с точното местонахождение на придобития 

терен. Какво да кажем за разработването на проекти за добиването на хелий-3 от Луната, което би 

решило енергийната криза на човечеството, обезпечавайки енергия за 10 000 години напред? Според 

учените елементът не е радиоактивен, което го прави идеално гориво за чиста енергия 

в термоядрения синтез, но добиването му би нанесло необратима вреда на повърхността на спътника 

ни. Притеснително е, че при разработката на проектите не се предвиждат последствията от 

евентуална производствена авария, които могат да варират от 

замърсяване до откъсване на големи части от повърхността на Луната. 

 Тук би трябвало да се намеси космическото право, предмет на 

което са космическото пространство, Луната и другите небесни тела. 

То би решило възникналите въпроси изключително бързо и лесно, ако 

не се състоеше от едва 5 документа, определяни от международни 

юристи за неточни, непълни и правно неиздържани. Някои основни 

принципи на космическото право са: равноправие на държавите при 

изследване и използване на Космоса, забрана космическото 

пространство да се присвоява и да попада под национална юрисдикция 

(нарушена в първия от горепосочените примери), задължение да не 

бъде замърсяван Космосът (например чрез изкуствените спътници, 

които спират да функционират, не могат да бъдат върнати на 

планетата и (1) остават да се движат около нея за неопределен период 

от време или (2) падат на място от земното кълбо, докато учените 

безпомощно се надяват това място да е океан или пустиня), 

международна отговорност на държавите за вреда, 

Рисунка: Неда  

Атанасова , 12. Г 

Рисунка: Неда  

Атанасова , 12. Г 
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 Един от най-важните принципи, определящ в голяма степен 

бъдещето не само на планетата ни, но и на цялата Слънчева система, е този 

за използване на космически обекти единствено за мирни цели. Според 

Стивън Фрийланд, професор по Международно право, огромна опасност 

представлява фактът, че не можем да бъдем сигурни, че в Космоса вече 

няма поставени оръжия, които биха могли да бъдат активирани при 

евентуална война и да я направят много по-унищожителна, отколкото 

можем да предположим. Тази теория представлява заплаха за 

съществуването на човека, организмовия свят на Земята и самата планета. 

 Лунният договор, съставен като коректив на съществуващите преди 

него спогодби и конвенции и приет от ООН през 1984 г., все още не е 

ратифициран. САЩ, Русия, Англия, Китай и още около 170 държави 

отказват да го подпишат, защото това ще забрани експлоатацията на 

Луната, включително за добив на хелий-3, и други космически обекти за 

печалба от корпорации и частни лица. Вземайки под внимание 

активизирането на космическата дейност, проблемите на юрисдикцията на 

държавите е възможно да се изострят, като повлияят и на обекти извън 

земните територии на съответните държави. 

 В заключение бих искала да кажа, че споделям мнението на великия А. Айнщайн: 

„Технологичният прогрес е като брадва в ръцете на патологичен престъпник.―. Въпрос на време е 

човекът да го приложи върху Космоса, както прави в собствения си дом – Земята. Разрухата, 

независимо мигновена или бавна и мъчителна, би била всеобхватна и безмилостна, докато човекът е 

воден от егоизъм, алчност и стремеж към материално превъзходство. Единствената възможност да 

бъдат избегнати катастрофалните последствия, е да се преосмислят целите и подходите в изследването 

и да се преустрои закодателството, за да защитава Космоса, а не да го продава, замърсява или 

 III място на Националния маратон 

по писане “Кажи ми десет думи”  

Рисунка: Йоанна  

Христова , 9. Б 

On a tous une histoire à raconter 

C’était l’automne de l’année 1957.  J’avais 18 ans à l’époque.  Je suis une enfant d'immigrants africains du Sé-

négal. Mon père était un griot qui jouait de la kora dans la rue pour pouvoir gagner de l’argent  pour notre fa-

mille. Je n'ai jamais été considérée comme différente jusqu'à ce que j’aie fait face aux regards méprisants des 

Américains. Je ne me suis jamais sentie pauvre jusqu'à ce que j’aie vu des gens dépasser mon père dans la rue ou 

ne lui jeter qu’un sou dans le chapeau. Et les enfants, c’était encore pire. Ils se moquaient de mon accent et j’en-

tendais leur jactance derrière moi. Ils placotaient sans cesse… Le sentiment d'inégalité a atteint son apogée 

quand un jour des inconnus ont battu mon père et ont cassé son instrument en criant << Оhé! Retourne en Af-

rique!>>. Alors j’ai poursuivi ma voix intérieure qui me disait de lutter contre la discrimination. 

À ce temps-là l'école était inaccessible aux Noirs. Martin Luther King Jr. m'a inspiré à lancer ma révolution - 

donner aux Noirs l'opportunité d'obtenir l’éducation que je n'avais pas reçue. C'est pourquoi j'ai commencé à 

protester. Certaines personnes ont admiré mon bagou. J'étais volubile et certains n’ont pas aimé cela. Ils ont 

suserré et ont essayé de nous empêcher de réaliser notre rêve. 

Je savais que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre éprouve tout ce qui m’ était arrivé. Peu importe la couleur 

de notre peau:  pâle, foncé ou truculente, tout le monde mérite l'égalité des chances. 

Elena Dineva, Elitsa Kirtcheva, Yoanna Tomova &  

  Darina Nikolova – 12b 

                                                                                                 Lycée bilingue “Frédéric  Joliot-Curie” 
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Хората – еднакви и различни 
Детето в света на възрастните 

 Детето и възрастният: два коренно различни 
индивида, които се определят като такива не толкова 
заради годините си, колкото заради мисленето, 
възприятията и мечтите (или липсата на такива). Тези 
два индивида са поставени (незнайно как и защо) в 
един и същи свят. Свят, в който всеки от тях трябва да 
отстоява идеалите си, да се бори за тях и да се 
съхранява - такъв, какъвто е, а същевременно и да се 
съобразява с другите. Защото какъв би бил животът без 
възрастни? А без деца?! Какво всъщност са децата без 
възрастните? А възрастните без деца?! Лесно е да 
бъдем субективни, когато говорим за два толкова 
различни свята. Е, аз се възприемам като дете (отново 
казвам, годините не са нещото, което ни различава 
един от друг). Като едно дете може би ще прозвуча за 
повечето от вас наивно, на места глупаво, но в крайна 
сметка аз не пиша, за да се харесам. Пиша, за да бъда 
разбрана, за да бъдем разбрани ние, децата. 

 Повечето спорове стават поради това, че едната страна, или дори двете (вече уточнихме видовете), не 
се поставя на мястото на другата, отказва да общува, тоест да разбере мнението или причините на другия за 
определени действия. А изгуби ли се комуникацията, всичко свършва. Затова не трябва да стигаме до там. Ако 
един човек ни е скъп, ние трябва да се борим за него до последно. Да речем, един възрастен и едно дете се 
скарат (пък било то за някоя дреболия). И двамата са вироглави, не искат дори да си помислят за нещо като 
извинение или изслушване на другата страна. Разбирам защо децата не прибягват до първата крачка към 
сдобряването. Първо: не осъзнават какво се случва. Второ: не са достатъчно узрели (не, че възрастните са, 
разбира се). Но това, което не разбирам, е защо възрастните си мислят, че винаги децата са тези, които трябва 
да се извиняват. Толкова ли е трудно да попиташ: „Какви са причините ти за действията?―, и да се извиниш: 
„Извинявай, сгреших.―...  

 Но все пак, когато общуваме с деца, най-важното, което трябва да запомним, е ДОБРИЯТ ТОН. Да, 
точно това е средството, което предразполага човека отсреща към СПОДЕЛЯНЕ. От там нататък идва по-
трудната част – ИЗСЛУШВАНЕТО. Защо е трудна? – Защото всеки винаги опитва да наложи своето мнение 
(дори да не е в правото си). А понякога е толкова по-лесно да изслушаш човека, без да го прекъсваш, после да 
кажеш и своето мнение и спокойно да зададеш въпрос, ако имаш такъв. Следва и най-трудната част – ДА СЕ 
ПОСТАВИШ НА МЯСТОТО НА ДРУГИЯ и ДА РАЗБЕРЕШ МОТИВИТЕ И ЦЕЛИТЕ МУ. Това е 
задължителен елемент при решаването на спорове. Ако не се опитаме да бъдем обективни, няма как да 
предотвратим отдалечаването ни от дадения човек. И накрая, НЕ ТРЯБВА ДА ПРИБЪРЗВАМЕ С ИЗВОДИТЕ 
И ПРИСЪДАТА (НАКАЗАНИЕТО). Първо мислим, после говорим, а накрая - действаме. Ако използвате тази 
формула при споровете с деца, нещата ще бъдат по-ясни и децата ще ви смятат не за цербери, а за приятели. 

 Много от родителите се изживяват само като възрастни. Сякаш са забравили, че и те някога са били 
деца. И те са се смеели, също като нас сега, на глупави шеги. И те са действали първосигнално – без анализ на 
ситуацията, опасностите и възможните последствия. Правили са  лудории. Пренебрегвали са съветите на 
своите родители, които са се опитвали да ги предпазят от това, което те самите са преживели. Но дори сега, 
когато тези предишни деца са станали родители, те повтарят съветите, с които са ги заливали. Ахх... 
Възрастните въобще не разбират, че всеки върви по своята неотъпкана пътека. Детето няма да ти повярва, че 
има яма на пътя си. Няма да чуе, когато му казваш: „Внимавай да не се озовеш в ямата!―. Няма..., докато то 
само не падне в нея и не усети болката. 

 Вярно е, че младите са самоуверени. Но нима това е лошо?! Когато вярваш в силите си, ти наполовина 
си успял. Казват: „Не питай старило, питай патило!―. Аз пък - като представител на децата - бих казала: „Не 
питай никого! Просто действай! Следвай само сърцето и интуицията си и ще стигнеш до неподозирани 
върхове!―… Когато кажат на едно дете, че ще се случи нещо лошо например, то какво прави? Приема лошата 
съдба за възможна реалност и се натъжава? Или по-скоро - съпротивява се и налага своя позитивизъм? Разбира 
се, че второто. И добре, че е така! Определено ни трябва такава енергия. Тъжното в реалността, както и Антоан 
дьо Сент Екзюпери споделя, е, че „Всички възрастни някога са били деца. Но малцина си спомнят―. Важното е 
ние да бъдем от тези малцина, за да ставаме все повече и повече големи деца с още по-големи сърца. 

Рисунка: Йоанна 

Христова , 9. Б 

Рисунка: Йоанна  

Христова , 9. Б 

Текст: Ванина Кузова, 12. Д 
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Предизвикателство!!! 

Бяхте ли в часа по 

литература? 

Това е кръстословицата от състезанието по 
български език и култура в Деня на 
отворените врати. Отборите успяха да я 
решат.  

А вие ще можете ли?! 
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2. Произведение на Джовани Бокачо. 

3. Важен  компонент на описанието, на обстановката, в която се извършва действието на 
литературно-художественото произведение. 

5. Арогантност и надменност, липса на връзка с реалността, надценяване на собственото 
положение и обида към боговете, което води до последващо наказание и поражение. 

6. В литературата - според Аристотел душевно пречистване, което се преживява при гледане на 
постановка на трагедия. 

9. Литературно направление, зародило се в Италия през 14. век. 

16. Троп или стилистична фигура, която представлява силно преувеличаване на образи, предмети 
и действия. 

17. Български поет символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска 
революционна организация. 

18. Произведение, в чиято основа лежи Тиванският митологичен цикъл. 

19. Градът, в който се развива действието в романа „Под игото”. 

 

 

1. Заключителен епизод`(или сцена), настъпващ след кулминационния момент в творбата и 
предхождащ епилога. 

3. Културно-историческа епоха, която осъществява прехода към модерните времена. Свързва се с 
18. век, който е наречен „век на разума”. 

4. Свещената книга на християните. 

5. Названието на художественото време и пространство. 

7. Повест от Иван Вазов. 

8. Последната част в сюжета на литературно произведение, която от известна дистанция на 
времето разкрива съдбите на героите след развръзката в творбата. 

10. Основен литературен жанр, характерен за средновековната книжнина. Той представлява 
животоописание на личност, канонизирана от християнската църква. 

11. Литературна фигура, при която една дума се заменя с друга поради съществуваща връзка 
между понятията. 

13. Поема от Гео Милев. 

14. Любимата на Дон Кихот. 

15. Наименованието на хълм, кръгъл като череп, лобно място на Иисус Христос. 

Забележка:  

 В хоризонтален ред №12 отгатнете поздрава, отправен към гимназията!  

 

   

 

 
 
Хоризонтално 

Вертикално 
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Изберете слънце, за да разкриете 

тайните черти на своя характер! 

1. Винаги сте усмихната и позитивна личност, 
постоянно търсите начини, които биха ви направили по-добър човек. Не се обезкуражавате лесно и 
отстоявате своето. Вашата чаша винаги е "наполовина пълна". Всичко това ви прави устойчиви хора 
и добри приятели, които подкрепят близките си във всякакви ситуации. Екстроверти сте, но понякога 
предпочитате да не натоварвате останалите със своите проблеми. Обкръжили сте се с наистина 
добри приятели. 
 
2. Вие имате два основни приоритета: личното пространство и уважението от близките ви. На пръв 
поглед изглеждате като интроверт, но това е така, защото имате своите резерви към новото. И доста 
често имате право. Държите на честността и доброто възпитание, а приятелите ви винаги могат да 
разчитат на вас. Имате добре развито шесто чувство, на което можете да разчитате.  
 
3. Вие сте умна, много любопитна и смела личност, когато става дума за приключения. Човек може да 
разчита на честността ви, когато иска мнението ви, а преценката ви винаги е точна. Вие сте лидер и 
останалите често се обръщат към вас за съвет. Те ценят чувството ви за справедливост.  
 
4. Никой не може да ви спре! Защото вие сте енергична, инициативна личност, винаги имате нови 
цели и амбиции, които искате да осъществите. 24 часа в денонощието не са ви достатъчни за всички 
идеи, които имате. Но за да осъществите мечтите си, трябва да умеете да подредите приоритетите 
си. Една от причините, поради които всички ви обичат, е позитивното ви излъчване. 
 
5. Имате изумителната способност винаги да знаете как да помогнете на другите. Намирате време и 
желание да разрешите чуждите проблеми. Понякога обаче това може да ви отвлича от вашите 
собствени. И въпреки че намирате решения за хората около вас, рядко споделяте как всъщност се 
чувствате, и отказвате помощ. А може би няма да е толкова страшно, ако помолите някой да направи 
нещо за вас.  
 
6. Вие сте весел човек, обичате забавлението и се наслаждавате на всеки аспект от живота. 
Препятствията са просто поредната причина да научите нещо ново. Конструктивната критика не ви 
плаши. Винаги сте положително настроен/а към другите. Околните ви смятат за човек, на когото може 
да се има доверие. Имате лидерски умения. 
 
7. Новите цели ви вдъхновяват. Правите всичко възможно, за да ги постигнете. Често обаче се 
нагърбвате с твърде много неща. Всъщност - един живот няма да ви стигне, за да осъществите 
всички свои големи мечти. Трябва да разберете кои са най-важните за вас. Другите ви смятат за 
енергичен човек, който не се отказва. Влияете положително на хората около вас. 
 
8. Всеки може да ви завижда за търпението, което притежавате. Не съдите прибързано, не се 
обиждате лесно. Винаги търсите първопричината на нещата и не се хващате за повода. Останалите 
ви уважават за зрелостта и начина, по който избягвате грешките. Цените високо интелекта и той ви 
впечатлява най-много у хората.  

Тест 
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Тест само за жени:  

Каква вещица сте? 

Метла № 1: Обикновена вещица 

При необходимост - лесно можете да се 

престорите на добра и мила. Вие сте от 
вещици, опасни с мярка. Но във всеки случай 

- най-добре да не Ви ядосват! Метла № 2: Вещица по убеждение 

На Вас няма да Ви е никак по вкуса, ако Ви 

объркат с обикновена жена, но и още не сте 
готова да се откроявате в тълпата. Стотици 

години инквизиция не минават току-така! 

Метла № 3: Недисциплинирана вещица 

Тази метла е истинско отражение на Вашата 

прическа. Както нейните сламки стърчат на 
всички страни едновременно, така и енергията се 

излъчва от Вас – без особен разбор и контрол. 
Внимавайте да не попаднете в полето на 

собствения си магически безпорядък! За да не се 

разлетите на парчета! 

Метла № 4: Вещица естет 

Вашият магнетизъм по ръководството "Чукът на 

вещиците" е на нивото на Повелителка на тъмата. 
Черна котка придружава всяка Ваша стъпка с 

тайнствено мъркане. Приказните принцове сами 
се строяват заради Вас в спретнати редици, а 

нежните принцеси си скубят косите от яд. Вие сте 

очарователна и професионална във всичко: от 
битови магии до извикване на демони от най-

висш порядък. 

Метла № 5: Вещица с голяма оригиналност 

Само като чуят името Ви, инквизиторите започват 

нервно да се оглеждат. Заради Вас са спрели 
Кръстоносните походи. Вие сте истинският корен 

на всички беди и злини. Но също сте и красиво 
цветенце в градината на Създателя. Всички Ви 

обичат предано, но и малко се боят от Вас (и с 

право!). 

Метла № 6: Вещица добротворка 

На Вас Ви трябва метла, по-тъмна от тъмнина – за 

да можете да скриете добротата и красотата си... 
Е, няма как да стане – светите със своя силна 

светлина! 

Метла № 7: Бойна вещица 

Бойната вещица е същото нещо като воин на метла. 

Вашата издръжливост и способност за контрол не знаят 
граници. Вие сте се научили как да скривате тъмните 

страни на душата, потапяйки се в дзен при всеки удобен 
случай. Когато стигнете до най-голяма степен на 

концентрация, Вие унищожавате враговете досущ като 

мълния от небесата... досущ като буркан мед, унищожен 

Метла № 8: Вещица с тайна 

У Вас има повече изненади, отколкото в празничен 

сладкиш. Никога не могат да Ви определят правилно от 
първо впечатление - Вие сте способна да изненадате 

всекиго в най-неочаквания момент. Дори и в задръствания 
Вие можете да се придвижвате успешно на метлата си, 

използвайки фигури от висшия пилотаж! 

Метла № 9: Вещица с големи странности 

Вие сте така тайнствена и прикрита, че дори не знаете 

какво може да очаквате от самата себе си. Впрочем Вие не 
се считате за вещица. Всичко от само себе си (аха!) се 

чупи, изгаря, взривява и се превръща в жаби. Виж ти 
съвпадение!... 

Метла № 10: Върховна вещица 

У Вас има малко от Злобюл, малко от Злата мащеха -

Кралицата, а дори малко и от Урсула - Морската вещица. 
Вие съчетавате в себе си качествата на всички персонажи, 

а в идеалния случай сте пределът на мечтите на всяка 
вещица. Прекрасно балансираната Ви походка, съчетана 

със стилни одежди, подчертава Вашия статус на Водач на 

вещерската група, а следата от Вашата метла е подобна 
на следа от опашката на комета. 

Е, след като направихме разбор на всички метли 

– вече може да летим спокойно към Вещерското 

сборище! Успешен полет!!! :-) 



Брой 9, юни, 2018 година ІV ЕГ “Фредерик 

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. 

„Розите на България“ в IV ЕГ - инициатива, 
посветена на 11. май - Деня на Светите братя Кирил 
и Методий -  съвместно с българските общности зад 

Снимка - г-жа Величка Илиева 

Вѐдро и усмихнато лято! 

Ваканция, здравей! 


