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Четете в броя:
Събития в
Гимназията, с
които да се
гордеем — стр.
2

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
3ти МАРТ !

Интервюта с
млади
преподаватели
— стр. 3-4

Навършиха се 133 години от подписването на
Сан-Стефанския мирен договор, ознаменувал края на
Руско-турската освободителна война. Членове 6-11
от договора се отнасят до България, която е
създадена като автономно княжество с
християнско правителство и своя войска. Границите
на княжеството обхващат Северна България (без
Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и
Одринско) и Македония (без Солунската област и
Халкидическия полуостров). Независимо от
ограниченията, със Сан-Стефанския мирен договор
България възкръсва отново на картата на Европа
като държава с население 4 800 000 души.
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Усмивка за стотинки

Събития,
с които
да се
гордеем

На 18 декември
2010 г. в City Center
Шумен се проведе Коледен
базар под мотото
„Усмивка за стотинки”.
Интересният базар беше
организиран от учениците
от 8-а и 8-б клас и
техните
класни
ръководители Кремена
Василева и Детелина
Мари нова о т ГПЧЕ
“Никола Вапцаров”.
Верни на мотото
си, момичетата и
момчетата успяха много
бързо да продадат почти
всички ръчно изработени
от тях изделия. На
коледните щандове
можеха да се видят
невероятни картички,

изящни бижута и пъстри
коледни украси. Със
спечелените пари от
базара учениците изиграха
ролята на Дядо Коледа и
зарадваха на следващия
ден децата от дом
„Майка и дете”. На
малкото тържество в
дома те раздадоха
прекрасни
коледни
подаръци и вкусни
л а к о м с т в а
н а
малчуганите, а дечицата
ги дариха с искрени
детски усмивки.
З а
т о в а
тър жество учи тели ,
ученици и родители
положиха много труд. В
продължение на месец и
половина работливите

осмокласници изработваха
предмети за продажба,
опаковаха
ги
и
организираха базара. Г-жа
Маринова и г-жа Василева
успяха да заразят с
жизнерадостния си дух и
много родители, които
активно помагаха за
о съ ще ст вя ва не то на
чудесната идея. Магазини
Трънчев, в лицето на г-жа
Пепа
Трънчева,
подкрепиха инициативата
и за целта предоставиха
на младите доброволци
пространството около
голямата елха на втория
етаж в City center.
Това е първото
подобно начинание на
учениците от 8-а и 8-б

Един концерт в нашата гимназия
На
22.12.2010
година в актовата зала на
гимназията се проведе
благотворителен концерт
за
училищната
библиотека.
Основна
фигура в организирането
на
концерта
беше
педагогическият съветник
госпожа
Десислава
Капитанова.
Имаше
коледен базар, в който се
продаваха
английски,
френски, немски и руски
вкусни ястия. В концерта

и
базара
участваха
ученици
от
цялата
гимназия.
Бяха
изпълнени
песни
на английски,
френски,
немски
и
български език и народни и
латиноамерикански танци
от талантливите певци и
танцьори на училището.
В
края
на
благотворителния
концерт имаше коледна
томбола, в която бяха
раздадени много подаръци.

Събраните средства от
този невероятен концерт
ще бъдат използвани за
закупуване на нови книги –
и приятни за четене, и
полезни в подготовката на
учениците.
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Интервю с Оливър Шнук
Оливър, за пръв път ли си в България? Какво харесваш и какво не
харесваш в нашата страна? Какви са разликите между нея и Германия?
Да, за пръв път съм в България. Всъщност за пръв път съм на
Балканския полуостров. Харесвам българските ястия като например
лютеница и шопска салата, както и българското вино. Също така харесвам
българската природа, въпреки че не съм видял много от нея. София също е
много красива. И балканската музика е хубава с изключение на чалгата. Но не
харесвам силната музика и телевизия в кафенетата. Не харесвам кафето „3 в
1”, което тук очевидно се пие много. Но мисля, че има повече прилики между
България и Германия. Всъщност, преди да дойда в България предполагах, че
ще са твърде различни. Никога не бих си помислил, че ще купувам нещата си
от „Кауфланд”. И когато вървя по бул. „Славянски” се чувствам така, сякаш
вървя по улица в Германия.
Какъв беше любимият ти предмет в училище? Какви са твоите
впечатления от нашата гимназия?
След като завърших средното си образование, отидох да следвам
информатика в EMU (Източен средиземноморски университет). Любимите ми
предмети в училище бяха физическо и може би история и математика.
Според мен архитектурата и интериорът на Езиковата гимназия са много
красиви и няма съществена разлика между училищата в Германия и
България.
Имаш ли приятелка?
Не, нямам приятелка (смее се).
Какво смяташ да правиш, след като престоят ти в България приключи?
Ще съм в България до март 2011 година. Още не съм сигурен какво ще
правя след това. Може би ще продължа образованието си. Дотогава мога да
работя някъде или да пътувам.
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Разговор с Евгени Райчев, един от най-младите
преподаватели в Гимназията
Господин
Райчев,
спомняме
си,
че
преди няколко години
бяхте на практика в
СОУ
„Панайот
Волов”, а вече сте
редовен учител в
нашето училище. Как
успяхте за толкова
кратко време да
постигнете това?

Интервю

Мисля,
че
със
знания, креативност
и
много,
много
усилие.
Какво ви повлия да
станете учител и
сега съжалявате ли
за своя избор?
Съжалявам, как да не
съжалявам (смее се).
Реших
да
стана
учител, за да видя
как е от другата
страна на бариерата.
Всъщност отначало
приятелите ми ме
подиграваха, но сега
дори ме питат как са
ученичките. И аз,
разбира
се,
им
отговарям
да
попитат
самите
ученички.
Кое за вас е по-важно
–
учениците
да

разбират логиката в
събитията или да
знаят
наизуст
годините и имената
на
личностите?
Имате ли тайна за
по-лесно изучаване
на историята, която
да споделите с нас?
По-важно
е
да
разбират материала.
Ако
механично
наизустиш нещо, то
няма как да ти
помогне в истинския
живот. Често питам
учениците си как е
преодоляна кризата
от ХХ век, защото
ценността
на
историята се крие в
това да се учим от
нея. А най-лесният
начин
да
се
запомнят датите е
като се свържат с
конкретни събития.

ходя на физкултура.
Не
обичах
математиката.
История записах да
следвам, защото това
беше специалност,
много отдалечена от
математиката.
Променили ли са се
учениците
от
вашето
време
и
какво мислите за
сегашното
поколение ученици?
Сегашното
поколение ученици
са
мързеливи
и
недисциплинирани,
но заедно с това са
практични и многопо отворени към
света.

Според
вас
коя
цивилизация
е
допринесла
наймного за развитието
Какви
бяха на човечеството?
ученическите
ви
години? По това Не е уместно да ги
време историята ли степенуваме,
ви беше любимият всичките
предмет в училище? цивилизации
са
допринесли с нещо.
Любимият
ми
Виктория Томова
предмет
беше
и
Зоя
Петрова
от IXг
физкултурата. Бягал
съм от часове, за да
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Лично творчество
Летни класове

Бягам
през
полето. Усещането за
свобода прелита през
моите ръце, жар се сипе
от небето, обгаря с
меден пламък лицето
ми.
Небрежно
сплетените стръкове
ръж галят моите крака.
Замаяна от светлина,
се залюлявам и падам
под
сянката
на
сноповете.
Обръщам се, за да
скрия лице от летния
гняв
и
виждам
падналите зрънца край
мене. Взимам в ръцете

си едно и си мисля колко
незначително е то сред
безкрая на полето. Като
човека.
Но не всяко има
еднаква съдба. Някои ще
паднат на земята и ще
поникнат от тях нови
класове
огнена
ръж,
които напролет пак ще
ме галят. Но други
просто ще станат на
брашно – просто бял
прах и толкова. Няма да
цъфнат отново. Жалка
съдба, но какво ще стане
иначе – няма да има хляб,
изпечен в селската пещ,

Кръговрат
Щом листата започнат да танцуват
във ритъма на вятъра и песента,
когато клоните започнат да лудуват –
дошла е вече есента.
Навън студено е и едри капки по
прозорците се стичат
и цял потънал в мрака е градът,
но децата вяра имат и дебели дрехи те
обличат,
излизат и играят под дъжда.
Но ето, че след него идва нещо цветно,
нещо хубаво и радващо децата –
това е тя, дъгата искрометна,
вестител на надежда за земята.
Кристиана от VIIIб

няма да има вода, която
да полее класовете.
Коя съм аз? Дали
тази, която ще бъде
смачкана от съдбата,
или онази, която ще
намери себе си?
Къде
съм
сред
безкрая на полето?!
IXг

Виктория Томова от

Нереална съдба
Не искам поетеса да съм!
да описвам красивата любов,
в която сама не вярвам!
Не искам актриса да съм!
Да играя роля в романтичния театър,
пренаселен от бездушни кукли!
Не искам мечтателка да съм!
Да вярвам в думи,
недокоснати от реалността!
И човек не искам да съм!
Да страдам от несбъднатите мечти,
които ти ми обещаваше –
писателят актьор –
вярващ в наивната, чиста,
ненаписана любов!
Деница Тодорова от IXв
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Да чуем осмокласниците
Какво мислите за учителите в Езиковата гимназия?
а) Супер печени са!!!
б) Стават.
в) Не мога да ги понасям!
Как ти се струва ШЕФА?
а) Най-готиният директор в града!
б) Строг, но справедлив!
в) А? Шеф? Кой шеф?
Запознахте ли се вече с лелките?
а) Да, първи приятели сме!!!
б) След като се запознах с тях, станах по подреден/а!
в) Те ролята на лелички ли играят, или на кречетала?
Как са оценките?
а) Муцка. Не правя нищо друго, освен да уча.
б) Oххх, ами може и по-добре !
в) ПЪЛЕН ПРОВАЛ!!!!

Анкета

Най-много отговори А)
Ти си шегаждията на класа. Винаги разсмиваш всички. Освен, че имаш
чувство за хумор, ти се справяш отлично с уроците.
Най-много отговори Б)
Ти си отговорен и критичен към себе си. Адаптираш се добре в
обстановката. Като цяло си позитивен човек и оставаш усмихнат, дори и
в седмия час !
Най – много отговори В)
Ти си БУНТАР, в пълния смисъл на думата. Отстрани може би изглежда,
че не ти пука за нищо, но всъщност си доста чувствителна личност. :)
Тази анкета бе проведена в 8.д клас. Статистиката показва:
Първи въпрос: 6 ученици отговарят на въпроса с отговор А)
9 ученици с отговор Б)
0 с отговор В)
Втори въпрос: 8 ученици с отговор А)
7 ученици с отговор Б)
0 с отговор В)
Трети въпрос: 2 ученици с отговор А)
1 – Б)
12 ученици с отговор В)
Четвърти въпрос : ВСИЧКИ – Б) !!!
Сияна и Капка от IXд
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Забавно и любопитно
Странни съвпадения
Аристотел е казал: „Предпочитам невъзможното, което убеждава, пред възможното,
което звучи неубедително”. Ето няколко безспорни факта, които навеждат на тази
мисъл.
Трагедията с кораба „Титаник“ се случила през 1912 година. През 1898 година издателство
„Менсфилд“ издава романа на почти неизвестния писател Морган Робъртсън „Безсилие
или крушението на Титан“, който не предизвикал никакъв интерес у читателите.
Действието на романа се развива на кораба „Титан“, който според описанието на автора,
имал следните размери: дължина 243 м., водоизместимост 70 хил. тона, мощност на
двигателите 50 хил. к.с., скорост 25 възела, 4 тръби, 3 винта. В една студена априлска нощ
корабът се сблъсква с айсберг и потъва. 14 години по-късно на своя първи рейс потеглил
реалният „Титаник“. Той имал дължина от 269 м., водоизместимост 66 хил. тона, мощност
55 хил. к. с., движел се със скорост 25 възела в час. Имал 4 тръби и 3 винта. В студената
априлска нощ „Титаник“ се сблъсква с айсберг и потъва.
През 1922 г. френският художник Рене Шарбоно нарисувал по поръчка на кмета на Руан
картината „Жана д’Арк на кладата“. За модел той използвал студентката Жана Ленуа. На
следващия ден, след като закачили платното в изложбената зала, в университетската
лаборатория избухнали реактиви, а там се намирала Жана, която не успяла да избяга от
помещението и изгоряла жива.
На 6 август 1978 година в 21:40 часа неочаквано звъннал любимият будилник на папа
Павел IV, който в продължение на 55 години му служел безпогрешно и бил настроен да
звъни за 6 часа сутринта. Точно в момента на звънене неговият стопанин завършил земния
си път.
Предсказали на Людовик XVI, че ще умре на 21 число. Изплашеният крал на 21 число на
всеки месец седял, заключен в своята спалня, никого не приемал, не изпълнявал никакви
дела. Но предпазните мерки се оказали напразни. На 21 юни 1791 г. Людовик и неговата
съпруга Мария-Антоанета били арестувани. На 21 септември 1792 година във Франция
била провъзгласена република и отменена кралската власт. А на 21 януари 1793 година
Людовик XVI бил убит.
Жител на Тексас, на име Алан Фолби, попаднал в авария и си наранил артерията на крака.
Той навярно щял да умре от загуба на кръв, ако не минал наблизо край него случайно
Алфред Смит, който го превързал и извикал помощ. След пет години Фолби се оказал
свидетел на автокатастрофа: шофьорът на катастрофиралата кола лежал в безсъзнание, с
разкъсана артерия на крака. Това бил същият Алфред Смит.
Жителите на шотландско село гледали в местен кинотеатър филма "Около света за 80 дни".
В момента, в който героите седнали в коша на въздушния балон и отвързали въжетата, се
раздал странен трясък. Оказало се, че на покрива на киното е паднал балон, абсолютно
еднакъв с този от филма.
В разгара на шумно приятелско парти Марчело Мастрояни запял старинната песен "Изгоря
домът, където бях така щастлив...". И не успял да довърши куплета, защото му съобщили за
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Удивителни факти
Сириецът Наджиб Хайет, на 35 години, се чувствал толкова щастлив, че решил …
да сложи край на живота си. В предсмъртното си писмо заявил, че е съвършено
щастлив, но се бои да бъде нещастен.
Сънят на охлюва може да продължи до 3 години.
Уолт Дисни, създателя на Мики Маус, се страхувал от мишки.
Откривателят на телефона, Александър Бел, никога не се е обаждал на майка си и
на жена си, понеже и двете били глухи.
Когато европейците отишли в Австралия, попитали местните аборигени: „Какво е
това странно, скачащо животно?”. Те отговорили: „Кенгуру”, което означава „Не
разбирам.”

Забавно и
любопитно

Националния оркестър на Монако е съставен от повече хора, отколкото има в
армията им.
Австралийската монета от 50 цента е направена от сребро, струващо 2 долара.
Хората, убивани най-често при банкови обири, са самите крадци.
В шест страни в света е незаконно да кръстиш момиче с момчешко име и обратно.
Най-често срещаната парола в интернет-пространството е 1234.
През ноември 1999 година две жени в Щатите са убити от мълнии заради
металните банели в сутиените им.
През средновековието французите смятали, че циганите, които тогава са се
заселвали в Западна Европа, идват от Бохемия (днешна Чехия). Оттам идва и
терминът "бохем" за безгрижен и весел човек.
Повече от 50,000 студенти от цял свят са получили степента бакалавър по
хамбургерология от университета на McDonalds "Хамбургер Юнивърсити".
Електрическият стол е изобретен от зъболекар.
45% от американците не знаят, че Слънцето е звезда.
Никое парче хартия не може да се сгъне наполовина повече от 7 пъти.

Вицове

Вестникът се
издава от СИП
Журналистика

Катаджия спира кола за
проверка през нощта.
Поглежда през стъклото –
шофьорът е с колан, с
хендсфри, всичко е по
правилник! Полицаят се
усмихва и казва:
- Честито, току що
спечелихте 500 лв от
програмата "Водач за
пример"! Какво мислите да
направите с парите?
- Ами на първо време да
изкарам шофьорски курс! казва човекът, а жената до
него се обажда:
- Не го слушайте, г-н
полицай, той като е пиян
само глупости говори.
От задната седалка се
надига едно момче и вика:
-Абе, аз ви казах, че с тая
крадена кола далече няма да
стигнем!
А от багажника се чува глас:
-Кво става бе, минахме ли
границата вече?!?
***

Учителката към ученик:
- Можеш ли да изброиш десет
животни, които живеят в
нашите гори?
- Пет вълка, четири лисици и
една мечка.
***
Трабантче се блъска в
„Мерцедес”. От него
изскачат четири мутри.
- Сега те утрепахме! – викат
те.
- Не е честно! – казва
човекът от трабантчето. –
Вие сте четирима, а аз съм
един!
Единият от мутрите казва:
- Ето ти двама от моите.
- Пак не е честно! Ние
ставаме трима, а вие сте
двама!
- Добре, бе! Ти си отивай, ние
ще се оправим!
***
На 30-ия етаж на
небостъргач имало барче. В
него до един прозорец седял

мъж, облечен в черно и пиел
поредната си водка. Към него
се приближил друг мъж и
помолил да седне. След
няколко чаши първият казал:
- Хайде да се хванем на бас,
че като скочиш през
прозореца вятърът ще те
върне обратно.
- Не ти вярвам.
- Само гледай – казал мъжът
в черно, след което скочил и
за секунда се върнал
обратно. – Сега е твой ред
да опиташ.
Другият скочил и се забил
директно в земята. В това
време келнерът минал край
масата и казал:
- Много гаден тип ставаш
като се напиеш, Батмане.
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