
Неведнъж вече споменавахме в предишните си 
издания за новоизграждащата се мултимедийна зала. 
Е, вече с гордост може да заявим, че тя е факт и дори 
стаята помещава някои от занятията на учениците. 
Несъмнено е нещо ново, ведро и стимулиращо.
Наред с тази промяна, шест кабинета по немски 
език също претърпяха цялостно преобразуване. Сега 
картинката в гимназията изглежда завършена - 
бюрата, секциите, столовете и чиновете са си по 
местата, а учителите изглежда вече свикнаха с 

новите си придобивки. Ние, от екипа на Делта Те, 
продължаваме да следим отблизо всички ремонтни 
дейности, които се извършват в училището. И тъй 
като изграждането на тази мултимедийна зала 
беше загадка за доста, ние решихме да ви поднесем 
информация за това нововъведение: повода, по който 
се осъществява проекта, както и малко повече за 
предстоящите инициативи. Тази информация ние 
получихме от първа ръка - госпожа директорката.  
Вижте повече на страница 2.
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Какво ново?

Спомняте ли си деня след зимната ваканция, когато дойдохме на училище и 
установихме, че вторият етаж изглежда притеснително тесен и немалко ученици 
се блъскаха в новопоявилата се стена? Е, предполагам, че вече сте разбрали за 
какво е цялата дандания, но все пак малко информация от кухнята никога не е 
излишна, нали? :) И така, тази година гимназията има честта да бъде домакин на 
Националната конференция на учителите по немски език на 30, 31 март и 1 април, 
която се провежда със съдействието на Гьоте-институт и в която ще вземат участие 
над 200 преподаватели от цялата страна, а специален гост ще бъде посланикът на 
Швейцария г-жа Регина Ешер. Целта на това мероприятие е обмен на успешни 
учебни практики и представянето на нови учебни системи. Да бъдем домакини 
е огромна отговорност, а доброто впечатление е изключително важно, затова на 
втория етаж се обособи медиен център, в който има 11 компютъра  с жичен и 
безжичен интернет,  на които има качена специална програма, наречена software 

classroom manager. В залата има също и напълно нови проектор и екран, както 
и DVD. Вероятно някои от вас си спомнят, че имаше една мултимедийна зала, 
но тя принадлежи на Руската гимназия и е напълно неизползваема през зимата 
заради липсата на отопление, така че новото помещение е ценна придобивка за 
училището ни. Поради удобството, че има мултимедия, тя ще бъде използвана за 
изнасяне на проекти, включително и на DSD изпитите от декември 2012. 
Друга промяна, която със сигурност ви е направила впечатление, са ремонтите 
на кабинетите по немски език, които са 6 на брой – 9, 12, 13, 24, 25 и 46. Наистина 
имаше леко неудобство с намирането на свободни стаи за немските паралелки по 
време на ремонтните дейности, но целта оправдава средствата. Масите няма да 
бъдат подновени, тъй като са значително нови и запазени, но бяха пребоядисани, 
налица са нови, по-функционални учителски бюра и толкова необходимите ни 
секции за книгите и речниците. Най-впечатляващата част обаче безспорно са 
интерактивните дъски (или поне сензори), които ще ни дадат възможност да 
пишем и рисуваме, да нанасяме корекции, след което да изпращаме бележките 
на всички участници в учебния процес. Звучи прекалено хубаво, за да е истина, 
но е факт. Тези две промени обаче са съпътствани от много други, не толкова 
впечатляващи по размер акции, поради което много от вас ги пропускат и стигат 
твърде далеч в твърденията си, че единствените, които имат полза от промените, 
са учителите. Като пример могат да се изтъкнат новите врати с автомат на 
общежитията, които са не само по-леки, но също така служат за топлоизолация, 
което намалява сметките за парно и позволява парите да бъдат вложени в по-
полезни неща. Също така съм убедена, че момичета от женското общежитие 
са останали доволни от новите бани, нали? (Снимки от баните публикувахме в 
предишния брой от 27 февруари.) Искам да отбележа, че всички тези промени се 
осъществяват не благодарение на проект с външно финансиране, а единствено и 
само от бюджета на училището. Както се вижда, новото ръководство е предприело 
немалко стъпки към превръщането на това училище в модерна сграда, която да 
отговаря на нуждите на учениците и учителите. 

Ина КОСТОВА, 11-в

Ремонтите в 
гимназията

Победителите, Георги и Памела, изразиха своята благодарност и разказаха малко 
повече за тях и извънкласните им дейности при получаването на наградите (горе), а 
членовете на PELSA - Пловдив гледаха с очарование младежта на гимназията (долу).

Английската с нов официален сайт!
 
На 13-ти март (вторник), на редовна среща на PELSA (Aсоциацията на 
завършилите), се връчиха наградите на победителите в конкурса 
за дизайн на новия сайт на гимназията.
Още в изданието ни от месец януари ви запознахме с проектите на 
двамата печеливши и тяхното предстоящо награждаване във връзка 
с конкурса за графичния дизайн, който стартира още към края на 
миналата година.
Кандидатите с най-добри проекти, които гордо получиха своите 
награди, са Памела Кузева от 11-б клас и Георги Карапеев от 12-в. В 
началото надпреварата не привлече много участници, но безспорно 
таблетът, осигурен като награда от PELSA, стимулира креативността на 
учениците. Било планувано победителят да бъде само един, но идеите 
на Памела и Георги са взаимно допълващи се - между техните два 
проекта може да се намери баланса между графично съвършенство и 
изобилие от информация и да се обединят в едно цяло. Директорът 
на гимназията – г-жа Пенка Стайкова, също присъства на връчването 
на наградите. Тя изрази своята благодарност към победителите и към 
PELSA и не скри радостта си от това, че училището ни ще разполага 
със свой собствен, иновативен и модерен официален сайт, нещо 
крайно необходимо в 21. век. Според Георги страницата трябва да 
бъде максимално изчистена, семпла и добре организирана, без да ти 
се налага да мислиш и да се чудиш - с един (максимум два) клика да 
стигаш до информацията, която ти трябва. Гош ни каза, че в никакъв 
случай рекламните банери нямат място в сайта. Все още не може да се 
каже кога ще стартира, но определено трябва да се радваме на новата 
ни придобивка, която надявам се най-малко ще улесни работата и 
комуникацията между учениците!
А ние ще продължим да ви информираме по развитието на този, както 
и на други проекти, пряко обвързани с гимназията.

репортер: Александър АРШИНКОВ, 10-в
снимки: Светлана ПАНОВА , 11-г



Как се чувствате като учител на месеца? Според 
Вас каква е причината, учениците да гласуват за 
Вас?
Поласкана съм и приятно изненадана!
Благодаря на всички, които са гласували за мен!  
Не знам причината - каквото и  да изтъкна, ще 
бъдат само догадки  и предположения. Те знаят 
най-добре отговора на този въпрос. Пък и аз бих 
полюбопитствала…
Как бихте описали себе си с три думи?
Мога и с две: непоправим оптимист.

Да сте учител призвание ли е или...?
Със сигурност е призвание, мисия дори! Не е 
достатъчно само да си компетентен по предмета, 
който преподаваш, трябва и още нещо…. Друг е 

въпросът, че има учители, които за жалост не са направили точна професионална преценка 
за себе си. Подозирам обаче, че те не са удовлетворени нито от работата си, нито от себе си.
Защо избрахте тази професия? Какво Ви носи тя?
Обичам професията си и мисля, че е прекрасно да работиш  с млади хора. Заразявате ни 
с вашия младежки дух.
А защо точно този предмет? 
Защото имах невероятен учител по история, който ме накара да се влюбя в нея. Казваше 
се Кирил Сивов. Макар че вече не живее в нашия свят, споменът за него и досега не е 
избледнял.
Какво/кой Ви вдъхновява?
Пътуванията, докосването до различни култури (все пак съм зодия Стрелец и 
приключенският дух никак не ми е чужд), разговор с интересен човек, красива гледка, 
книга, филм или песен, които да ме омагьосат, и какво ли още не.
Какво мислите за днешните ученици? Как според Вас се е променило училището през 
годините?
Мисля, че сте умни, талантливи, имате невероятен потенциал и способности. Вярвам във 
вас и се моля бъдещето ви да е свързано с България.
Въпреки всичките трансформации, които претърпя българската образователна система в 
условията на прехода, промяната в училището, макар и доста тромава, е към по-добро и 
демократично образование.  Вие се чувствате свободни хора, които изразяват мнението 
си, защитават позицията си, знаете и си търсите правата. Нали ви казах, че съм неизлечим 
оптимист!
Кой е най-важният житейски урок, който сте получавали?
Животът непрекъснато ни опровергава и ни учи. И все пак, ако има нещо, което от моя 
житейски опит мога да споделя, е, че когато нещо не се случва, въпреки огромното ми 
желание,  в повечето случаи е било за добро. За да го разбереш обаче, трябва да мине време. 
Кое е по-важното условие, за да е успешен един човек - креативността или реда?
По-скоро креативността би помогнала на човек да успее, но все пак смятам, че ако той не 
е организиран, подреден, а твърде хаотичен, трудно би задържал успеха за дълго време.
Кое е най-голямото падение за човечеството?
В исторически план човечеството познава както възходи, така и падения. Не зная кое е 
най-голямото, но не е ли  Втората световна война, която тъкмо изучихме, едно от тях? 
Човешките жертви, макар че цифрите варират, са 55 милиона убити, 35 милиона ранени...
Замислете се само,  кой ни го е причинил това? Не са извънземни със сигурност, а тъкмо 
себеподобните. Допускането на война от такъв мащаб, фронтовете, които се превръщат 
в една гигантска  „месомелачка”, Холокоста… това са все неща, които ще останат в 
историческата памет на човечеството като падение.
А кога един човек е наистина успял и щастлив?
Нали не  мислите, че мога да ви дам с абсолютна категоричност отговор, който да е валиден 
за 7 милиарда планетяни. Въпреки че някои се опитват да ни предписват готови рецепти 
по този въпрос, мисля, че всичко е много относително и лично. Това, което обаче със 
сигурност знам, е, че едно от задължителните условия за щастието е да намериш любовта. 
Спомнете си онази песен на Моранди „ Angels”, в която се казва  Love is the Answer.
За какво сте мечтали като дете и за какво мечтаете сега?
Като дете съм мечтала да стана и актриса, и оперна певица, и още куп щуротии. 
Днешните ми мечти… Засега бих искала да ги запазя за себе си, твърде лични са. 
Какво бихте посъветвали учениците си? 
Да се борят със страховете си и да ги побеждават! Хората са пълни със страхове, а ние, 
българите, от историята знаем, твърде дълго време сме носили страха в душите си.
И да не се занемаряват интелектуално, защото „светът е толкова голям, колкото 
обширен е нашият поглед”!

Интервюто проведоха: Албена АРАБАДЖИЕВА, 11-б; Лора СТОЯНОВА, 9-в; 
Снимки: Светлана ПАНОВА, 11-г

Как се чувствате като учител 
на месеца? Според Вас каква 
е причината, учениците да 
гласуват за вас? 
Поласкан съм от номинацията 
и същевременно притеснен 
от това призово място, което 
задължава да си постоянно в 
добра форма. А причината да 
гласуват за мен, предполагам, 
е, че преподавам на голям брой 
класове, което спрямо колегите 
по езици е предимство, защото 
ми осигурява общуване с повече 
ученици.
Как бихте описали себе си с три 
думи? 
Упорит, градивен, консервативен.
Да сте учител призвание ли е 
или...? 
Със сигурност е призвание, защото работата с хората е най-сложното нещо и 
ако не успееш да влезеш в точния такт на взаимоотношенията, явно трябва да 
си търсиш друго поприще.
Защо избрахте тази професия? Какво Ви носи тя? 
Мога да кажа, че това с професията стана случайно, поради педагогическия 
профил на специалността ми - история и география. Носи ми много емоции, 
настроение, благодарение на нея съм винаги в крак с времето, чувствам се 
еднакво млад с учениците си. 
А предметът? 
Като дете историята ми беше любима, а специалността ми беше „Хибридна 
история и география”. Историята ми е като второ дете, което обичам като 
първото си. А комбинацията с география е най-добрият начин да опознаеш 
света. 
Какво/кой Ви вдъхновява? 
Вдъхновяват ме предизвикателствата в търсене на нещо непостигнато. 
Какво мислите за днешните ученици? Как се е променило училището през 
годините? 
Днешните ученици са също толкова интересни, както винаги. Но сега са 
по-разкрепостени, по-свободолюбиви, по-креативни, но и по-разглезени. А 
училището до голяма степен е запазило облика си на място, което предлага 
много добро обучение и се стреми да отговаря на промените, които се 
случват в цялостния икономически и социален свят. 
Кой е най-важният житейски урок, който сте получавали?
Че винаги има изход, независимо от трудността на ситуацията.
Кое е най-важното условие, за да е успешен един човек?  Креативността 
или реда?
Най-важното условие за мен е желанието да успееш, влагайки труд и 
себераздаване, съчетано и с достатъчна доза шанс.
Кое е най-голямото падение за човечеството и кога един човек е наистина 
успял и щастлив? 
Най-голямото падение за мен е онова, при което човек се самозабравя в 
желанието си да живее богато и охолно, забравяйки, че това не е най-важното. 
А успял и щастлив е един човек, когато е могъл да остави нещо след себе си 
като път, да речем, по който дълго време след него да могат да вървят и други.
За какво сте мечтали като дете и за какво мечтаете сега? 
Като дете основната ми мечта е била да стана голям мъж, който да помага на 
хората, а сега - да остана за мъничко сам на самотен остров като в рекламата 
на Кит-Кат.
Какво бихте посъветвали учениците си?
Да обичат своите родители, приятели, съученици и като последно по ред, но 
не и по важност, да бъдат щастливи от простичките неща.

Наградите на Делта Те: Учител на месеца

                     Любима книга: „Цар Плъх” на  
                                                      Джеймс Клавел
 Любим филм: „Оркестър без име”
Любима песен: „Вкусът на времето” на Щурците
       Хоби: Отглеждане на зеленчуци и кулинария
             Девиз: Прави каквото трябва, пък да  
                     става каквото ще!

                                   Любима книга, песен, филм:  
              Много са. Литературата, музиката,  
    киното - те са като неизчерпаем океан с милиони 
заглавия. Не искайте от мен да посоча само едно. Аз 
не си налагам ограничения в това отношение. 
Хоби:  Да продължавам да търся и да откривам нови фил- 
       ми, книги и песни, които да попълват дългия спи- 
                  сък с любими заглавия.
                             Девиз: И без такъв се живее!

Мария Носикова

Стойко Танчев

Гласувайте за Учител на месеца!
Попълнете талоните на страница 11/12 и ги пуснете в специалната 
кутия, която сме поставили при портиера! Гласуването е анонимно, а 
победителите ще получат нашата награда заедно с молба за интервю. 
Гласовете за учители, с които вече е провеждано интервю, няма да бъдат 
отброявани. Те са: Татяна Дюлгерова, Светла Василева, Светла Иванова, 
Иван Узунов, Лулчо Попов, Мария Носикова, Стойко Танчев.

Както може би вече знаете, Делта Те стартира своята нова иницатива “Наградите на Делта Те”. След открито гласуване във всеки брой ще излъчваме двама 
победители (учител и учителка), които са събрали най-много гласове. Те получават нашата грамота за “Учител на месеца”, а ние се объщаме към тях с молба за едно 
            блиц интервю. Ето и победителите от месец март:



Делници и празници

Не знаеш къде е семейният албум, но прекарваш часове във 
Facebook, разглеждайки снимки на хора, които не познаваш, 
не хареваш и/или се опитваш да впечатлиш.

Смееш се на хората, които всяка сутрин си четат хороскопа, 
обаче не пропускаш да си изтеглиш късметче всеки път, 

когато влeзeш във Facebook. Това прави общо 20 
късметчета на ден.

Преди да си се изкъпал/а от последната 
екскурзия вече си качил/а снимките от 
пътуването, тагнал/а си хората и вече 
отговаряш на първите коментари.

Присъединил/а си се към повече от 100 fb 
групи, сред които „Излизам само с луди”; 
„Жените са безпомощни,единствено докато 
не им изсъхне лакът за нокти!”; „Пловдив 
е най-якия град, майна!” и „Само за най-
големите пичове”.

          Денят на шегата, 1-ви април, дава шанс за изява на всеки разпален шегобиец. Всички видни 
лъжци по цял свят излизат от „прикритието“ си, за да покажат заложбите си и едновременно с това да 
разсмеят околните и да позасрамят малко излъганите. 
Историята на подобни празници датира още от римско време с фестивавала Хилария, състоял се на 25-ти 
март, когато се провеждали най-различни забавни състезания и игри, а всеки е имал правото да се маскира 
като човек, когото харесва и да го имитира. През Средновековието 
пък, в испано-говорящите страни се празнувал “Фестивалът на 
Глупаците”, на който било присъщо хората да си погаждат номера. 
За пръв път е празнуван 1-ви април през 1698г., в Англия, когато 
няколко души били прилъгани да отидат до Кулата на Лондон, 
поканени на „ежегодната тържествена церемония по измиването на 

белите лъвове“. За международен ден на хумора и шегата е обявен през 1970г.
Във Финландия този ден произлиза от стара селска традиция, когато се върши важна работа и на шега 
да се пращат децата да търсят от съседи инструмент, който дейсвително не съществува, като например – 
стъклени ножици. В Шотландия Денят на шегата се празнува в продължение на два дни, като през втория 
е „традиция“ хората да си закачат табелки със смешни надписи по гърбовете.  В Германия и Австрия 
първият ден на април се смята за нещастен, а родените на него – без късмет. Това произлиза от преданието, 
че тогава е роден Юда – предателят на Исус. 

Първата ти реакция, когато видиш снимка, е да прецениш дали 
става за профилна.

Не си се виждал/а с приятелите си от 
цяла вечност, но разгледа профилите 
им вчера. Всичко е наред, живи са. Имат 
скорошни публикации.

Следиш  не само какво привят бившите 
ти гаджета (което си е в реда на нещата),  
но и какво правят бившите на бившите ти 
(което вече не е).

Всеки път, когато публикуваш нещо на 
стената си, пишеш на всиките си приятели 
да го харесат.Накрая го харесваш и ти, за да 
ти се закръгли бройката.

Приятелите ти във Facebook надхвърлят 2000, а от тях си виждал/а 
наживо не повече от 70.

По-важно е фермата ти да е оплевена и да не ти изсъхнат картофите, 
отколкото да си изчистиш стаята. За сметка на това, обаче, никога не 
си стъпвал/а на село. Виктория Видева, 9-б

    Тази година на 21 Февруари на Острова се проведоха ежегодните награди БРИТ. На 
церемонията присъстваха Ed Sheeran, Adele, Rihanna, Bruno Mars, Olly Murs, Jessie J, One 
Direction, Coldplay и много други. Церемонията бе открита от невероятното изпълнение 
на Coldplay – Charlie Brown. По време на шоуто други изпълнения бяха на Florence and the 
Machine – No Light, No Light,  Olly Murs and Rizzle Kicks – Heart Skips a Beat,  Ed Sheeran – 
Lego House,  Noel Gallagher’s High Flying Birds and Chris 
Martin – AKA... What a Life!,  Adele – Rolling in the Deep, 
Bruno Mars – Just the Way You Are, Rihanna – We Found 

Love. Награда за най-добър мъжки соло артист получи Ед Шийрън, който същата вечер спечели 
и БРИТ за най-добър дебют. Адел, която помрачи вечерта с неприличния си жест, отправен към 

продуцентие, защото са й съкратили времето за говорене, също си 
тръгна с две статуетки - за най-добра британска изпълнителка и за 
най-добър албум - „21“. Много от хората забелязаха, че спечелилият 
алубум е „21“ бе обявен в 21:14 на 21 фервуари. Единствената 
награда, която се изплъзна от Адел, бе за британски сингъл, която 
отиде при One Direction и тяхната песен What Makes You Beauti-
ful. Най-добра британска група станаха Coldplay. Интернационален 
мъжки певец стана Бруно Марс, интенационална певица - Риана и 
интернационална група - Foo Fighters.

Стефани Ташева, 11-з

10 признака, 
че си

Веника Стефанова, 9-б



 Най-вкусните, свежи и усмихнати сандвичи в града, които се превърнаха в 
любима закуска за малки и големи, вече могат да бъдат и важна част от вашето 
незабравимо събитие. Защото „Тоусти” предлага и кетъринг услуги! Ако 
планирате, парти и сте отегчени от традиционните чипсове или  пък сандвичи, 
чиято направа отнема часове, то какво по-добро от свежите, вкусни и полезни 
„тоустчета”? Поводите могат да бъдат различни - от рождени и имени дни до 
най-нетрадиционния купон, който въображението ви може да сътвори. 
Внимание! Няма да откриете големите сандвичи, такива, каквито ги познаваме 
всички. Сандвичите ще са нарязани на по-малки „тоустчета” :)  и ще са 
подредени в плата, така че всеки ваш гост ще може да опита по няколко вида 
от разнообразното меню. Ако  някой е вегетарианец или не обича някоя 
съставка – няма да остане разочарован, защото от „Тоусти” са се погрижили да 
отличат различните видове тоустчета с различен цвят сабички, така че лесно 
може да ги разпознаете и да изберете своя вкус.
Ако желаете да направите поръчка, необходимо е да посочите от менюто 
предпочитаните от вас сандвичи, дата и място на събитието,както и разбира се 
някои детайли около избора на хляб, сосове и зеленчуци. Препоръчително е да 
се обадите ден-два по-рано. Това гарантира перфектна организация и появата 
на вкусните „тоустчета” в точния час и на точното място! Услугата има и 
организационна функция, така че освен навременно пристигане на поръчката, 
екипът на Тоусти с радост ще ви помогне да подредите платата със сандвичите 
и да украсите естетически празничната си трапеза. 
Екипът на „Тоусти” е отворен към интересни и иновативни идеи, затова ако 
имате предложения - споделете ги незабавно! Кой знае - освен със сандвичи, 
„работните пчелички” на „Тоусти” могат да пристигнат и с други слънчеви 
изненади. С настъпването на пролетта идват и „Тоусти” офертите. В най-
скоро време очаквайте и нови промоции за училищата, които определено 
ще направят закуската или обяда ви в училище още по-приятен. Затова не 
забравяйте - ако търсите нещо свежо и вкусно, хапнете  „Тоусти”!

Анелия ГЕОРГИЕВА, 11-к

Чук, чук - „Тоусти” е тук!

И АЗ МОГА / I Can Too
фондация в подкрепа на деца в нужда

„Луксът на 21 век, е луксът да мислиш за другите!” 

• И АЗ МОГА / I Can Too е фондация за подпомагане и 
интегриране на деца в нужда в обществото. 
• И АЗ МОГА / I Can Too е създадена през 2006 г. като частна 
инициатива.
Днес I Can Too съществува изцяло на благотворителен принцип, 
получавайки безвъзмездна подкрепа на партньори от различни 
сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и 
подкрепата на правителствени и неправителствени организации. 
• И АЗ МОГА / I Can Too вярва, че “Всеки МОЖЕ да промени 
света към по-добро... с това, което МОЖЕ най-добре!”

И АЗ МОГА създава инициативи, медийни и културни 
събития през цялата година, чрез които се опитва да запознае 
обществото с проблемите на децата в нужда и да помогне за 
тяхното интегриране.

За щастие тези усилия имат и конкретни резултати.
През 2008г. I Can Too, заедно с родителската организация „Деца 
с проблеми в развитието”, открива Медицински център за деца 
с множествени увреждания в Студентски град, София. Той е 
създаден за пет месеца с участието на много фирми от различни 
браншове, които се включват в изграждането му само с работа и 
материали. В момента в този Център се рехабилитират над 370 
деца на месец.

Актуална цел на И АЗ МОГА е създаването на Центрове за деца с 
аутизъм в Пловдив, Стара Загора и Бургас и Благоевград.
В момента организацията работи над реновирането на 
пространствoто в Пловдив.

Заедно можем да помогнем по-бързо!

Благодарение на всички усилия се появяват: 
Център за деца с множествени увреждания, 
Център за Надежда, Училище за деца с 
нарушено зрение „Луи Брайл”, Адаптирани 
жилища на деца с увреждания, както и деца 
и семейства, които вярват в бъдещето, в 
доброто и дори в невъзможното.

Нищо от постигнатото нямаше да е факт 
без всички супергерои – пеещи, рисуващи, 
даряващи, обичащи и искрени, които и до 
днес продължават да вървят и да дават своя 
принос с думите I Can Too, изписани до 
сърцето и вярвайки, че всички ние МОЖЕМ 
да помогнем нещата да се случат по-бързо.

Изправени сме пред следващото 
предизвикателство, следващата стъпка 
напред – създаването на Център за деца 
с аутизъм в гр. Пловдив. Помещението, 
безвъзмездно предоставено от община 
Пловдив, се нуждае от цялостно реновиране.

Как можеш да помогнеш разбери на:
www.icantoo.eu

Подкрепете 
децата в нужда 

чрез И АЗ МОГА! 
Можете да 

си закупите 
тениска или да 
изпратите sms 
на 1415 (1.20лв с 

ДДС)

Веника Стефанова, 9-б



EDS Lifestyle

 Тази статия ще 
посветя на всички, 
живеещи в общежитията 
на гимназията, които не 
са доволни от условията 
там. Поводът да напиша 
статията е, че днес за 
пореден път нямаше топла 
вода... Ясно, че режимът 
на водата е новост и не е 
странно да има грешки 
в началото. Дано не се 
повтарят. Бях ядосан и 
първоначално мислех да 
се развихря в обвинения 

срещу дирекцията и ръководството, но след това реших, 
че най-същественият проблем по отношение на така 
наречения „панс“ не е там. Вярно, че през последните 5 
години се смениха четирима директори на гимназията и 
въпросът с общежитията остава някак на заден план, но 
според мен главният фактор, който определя как ще се 
чувстваме тук в общежитията, сме самите ние – учениците.
 Неоспорим е фактът, че днес никой не може да ни 
заповядва кога да си лягаме, как да поддържаме хигиената 
и стаите си, кога да учим, кога да ядем. Чудесно, но дали 
сме готови да поемем отговорността да опазим малкото, 
което ни е предоставено? Колкото и абсурдно да звучи, 
фактите показват, че отговорът е „не“. От близо пет години 
съм на общежитие и за жалост мога да оценя развитието 
на тази общност като отрицателен. Не, че ние, които 
сме израстнали тук, през този период сме деградирали – 
просто не сме поели достатъчно инициатива.  Причината 
(особено за нас момчетата) е ясна: прекалено много 
трошим, драскаме и разваляме, а няма кой да ни оправя 
вандалщините. Фактите говорят сами: когато бях осми 
клас, в занималните имаше поне столове и маси – сега 
има дървени отломки, напомнящи за тях, а стените са 
осеяни със всевъзможни произведения на изкуството 
или просто изблици на животински порив. Втори факт: 
в осми клас събрахме пари и си купихме фитнес уреди. 
Всяка година продължаваме да събираме, но явно с новите 
покупки (не, че те са много) не можем да смогнем да 
компенсираме счупените и, забележете, откраднатите! Без 
коментар! Трети факт: тази година 2-3 пъти ни смениха 
душовете, но ние от своя страна решихме, че ще е много 
по-практично да се къпем със скъсани маркучи и затова 
се погрижиме да ги опустошим своевременно. Подобна 
съдба сполетя и общите чешми. Четвърти факт: направиха 
ни нови тоалетни.  Супер! Креативните възпитаници на 
общежитията откриха ново поле за художествена изява с 
биологични материали. Чудя се да се смея ли или да плача... 

Приказката може да продължи още дълго, но надали има 
нужда – мисля, че схванахте идеята. 
 Въпреки всичко, има неща, които ми дават повод да 
гледам на нещата с оптимизъм. Макар и рядко, случва 
се всички заедно да се обединим в някоя обща и добра 
кауза, което много ме радва. Такива примери са както 
лостът и успоредката, които направихме със собствен 
и задружен труд и помощта на някои възпитатели, 
така и няколкото акции за почистване на района, 
въпреки че в момента ефектът е заличен от нови талази 
боклук. Нека тези неща да се случват по-често! Радвам 
се също, че възпитателите са по-толерантни от преди 
и че въпреки условията винаги се стараят да помогнат 
както е възможно. Тук е мястото да благодаря на някои 
от тях, че са отделили изключително много от личните 
си срества и време за доброто на общността ни.
 Достатъчно за нас – пансионците. Сега нека се обърна 
и към ръководството. Тук, представлявайки голяма 
част от общността, искам да заявя следното:  ние не 
очакваме от Вас да направите чудеса с общежитието, но 
държим да се обръща повече внимание на проблемите 
ни и да се отделят повече средства за решаването 
им, защото през последните пет години нещата не 
вървят на добре – всички инсталации и мебели са 
стари и износени, а обновления почти няма. Ние не 
пренебрегваме ремонтите, които бяха направени и 
в двете общежития, но това не е достатъчно. Някак 
абсурдно е през 21-ви век на човек да му се налага да 
изкачи два етажа, за да отиде да си стопли храната в 
полуработеща микровълнова или да мие съдовете си 
в мивка като тази на снимката...
 Апелът ми към всички от общежитията е да се 
стегнем, да поемем отговорността да се справяме сами 
със себе си. Да се съобразяваме един с друг, да спазваме 
хигиена и да се грижим за подобряването на условията 
на живот. Очевидно, няма кой да го направи освен нас 
самите – мама я няма в панса! Да мислим за другия, 
а не само за себе си! Да действаме заедно! В крайна 
сметка, тази сграда за нас не е просто хотел - това е 
нашият дом за пет години. Нека се постараем това 
лично пространство да стане такова, от каквото 
имаме нужда! И ако за моя випуск вече е късно, то, 
надявам се, следващите поколения ще променят 
отношението си към панса и ще го направят едно 
по-добро място за живеене!

 А на ръководството мога да напомня – студената 
вода е здраве, но не и когато е всяка втора седмица 
през зимата! :)

Георги КАРАПЕЕВ, 12-в

„Интеракт клуб Пловдив Филипопол”, E-Booking DJ Agency и приятели 
обединиха силите си в името на една обща кауза. На 15 март в клуб 
„Червило” се проведе благотворително хаус парти, като събраните 
средства бяха дарени на Дани, 18-годишно момче от София, което 
страда от левкeмия и се нуждае от костно-мозъчна трансплантация 
на стойност 216 000 евро. На събитието присъстваха около 150 
човека, които се насладиха на професионализма и музиката на 
известни български дисководещи: DJ Pacho B, Dimo & Groove, Marto 
Gavraili, Vasco C, Max & Danny. Събитието беше наситено с много 
усмивки и положителни емоции и определено доказа, че хора от 
различни възрасти и с различни предпочитания могат да създадат 
приятелски отношения и да се обединят около едно добро дело. 
Въпреки че малка част от учениците на ЕГ „Пловдив” присъстваха на 
партито, Интеракт клуб Пловдив Филипопол искрено им благодари, 
че бяха съпричастни и подкрепиха каузата. Клубът изказва и своите 
големи благодарности на клуб „Червило”, както и на Ротари клуб 
Пловдив Филипопол, Ротаракт клубовете и Интеракт клуб Пловдив, 
които също подкрепиха събитието по подобаващ начин.

Анелия ГЕОРГИЕВА, 11-к

„Нека върнем светлината в очите 
на Дани!”

Студената вода е здраве



Езикови сертификати и стипендии

 Избрали сте немския като първи чужд език и се борите с него 
вече втора, трета, четвърта година…? Или пък сте убедени, че 
постоянството и положените усилия ще бъдат възнаградени и не 
пестите часовете над учебника? Ако е така – прави сте. Можете 
да бъдете сигурни, че овладяването на езика на добро ниво е една 
добра инвестиция в бъдещето.
А за тези, които не са достатъчно мотивирани – прочетете следващите редове!

 DAAD – Stipendium
Германската служба за академичен обмен -  DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) е институция, която отпуска различни стипендии за немски 
ученици, които искат да учат в чужбина и за чужденци, избрали да следват в Германия. Политиката на DAAD е да насърчава младите хора да търсят стажове в 
чужбина, като за целта  предлага безвъзмездна помощ за финансиране на  пътуването или  избрания курс на обучение. Преди всичко обаче, целта на DAAD е 
промотирането на обучението в чужбина -  като възможност за придобиване на нови знания и личностно развитие.
DAAD отпуска стипендии ежегодно (пълната е на стойност 715 евро месечно). 
За повечето програми има фиксирани срокове за кандидатстване, които трябва да бъдат стриктно спазвани, защото конкуренцията е наистина голяма. Шанс 
да спечелят стипендия имат тези, които имат ясна стратегия и са последователни. Много е важна комуникацията между кандидата и избраното от него учебно 
заведение – колкото по-активна е тя, толкова е по-резултатно ще е начинанието. Владеенето на немски е едно от задължителните условия, но е възможно да се 
проведе и магистратура (или следдипломна квалификция) на английски език, ако програмата предлага това. 
 Има и още едно предимство. Всеки, който веднъж e бил стипендиант на DAAD, става част от огромната организация и придобива правото след три години 
отново да отиде в Германия.
Стигаме до момента със самата процедура по кандидатстване. Изисква се време и търпение – това можем да заключим от разказа на миналите по този път, в 
нашия случай – от думите на Божидар Пуков от XII „б” клас. Той е един от десетимата българи, номинирани за DAAD-стипендия тази година. Ето какво ни каза 
той:
„Голяма част от работата включва попълването на документи, формуляри за кандидатстване и т.н. Един от компонентите, който е от голямо значение, е 
мотивационното писмо, в което се  обяснява избора на специалност и университет. Много важни са и извънкласните дейности, колкото повече - толкова по-добре 
(както ме посъветваха мои познати: ако си яздил крава – напиши го :) ). После всички документи се изпращат в София, при човека, който отговаря за DSD-
групите в цяла България (защото едно от условията за получаване на стипендията е именно DSD-диплома), в този случай - Михаел Хабенбахер. Ако там сметнат, 
че това което си представил като материали - мотивационното писмо, извънкласни дейнотси и т.н. е добро, те викат за интервю. Интервюто, на което бях поканен, 
се проведе в Немското посолство в София, където се явих пред комисия от трима души, единият от които беше именно Хабенбахер. Интервюто продължава 
около 10-15 мин, а въпросите са свързани със съдържанието на мотивационното писмо, с областта, в която искаш да се развиваш, и отчасти със социално-
икономическите условия в Европа и света.
След седмица ми се обадиха и ми съобщиха, че съм номиниран.”

Повече информация на: http://www.cmfnd.org/programms/bg/germany/daad.htm

 Ето и едно кратко продължение на статията, посветена на изпитите и сертификатите по английски език от предишния брой. Напоследък 
се забелязва, че все повече ученици се колебаят относно кой сертификат е по-добър за тях, кой се взима по-лесно и кой е по-предпочитаният от 
университетите – IELTS или TOEFL. Затова ви предоставяме допълнителна информация за тези два изпита с надеждата да ви помогнем с избора. :))

Какво е IELTS?
  Ако искате да учите или работите в страна, където общуването е на 
английски език, IELTS е добър вариант за вас, независимо дали искате 
да емигрирате, учите или да упражнявате професията си. Над 3000 
институции и програми дори в САЩ приемат резултатите от IELTS като 
доказателство за владеене на английски език.

Какъв е форматът на теста?
  Тестът се състои от 4 части:
 Слушане - 30 минути
 Четене - 1 час
 Писане - 1 час
 Устна част - 15 минути
IELTS се предлага в два формата - Academic и General Training. При 
Академичния модул, частите Четене и Писане оценяват дали кандидатът 
е готов да учи в академична среда, където се говори и преподава на 
английски, докато при General Training модул, частите Четене и Писане не 
са направени да тестват целият спектър от езикови знания, необходими 
за академични цели, а наблягат на основни умения в широк социален 
и образователен контекст, подходящи за кандидати, които заминават 
за англоезични страни да завършат гимназиалното си образование, 
да придобият професионален опит или да се включат в образователни 
програми, но не на академично ниво. 

Какво е TOEFL?
  Тестът по английски като чужд език или TOEFL оценява възможностите 
за разбиране и използване на стандартен Американски английски на 
университетско ниво. Много американски и англоезични колежи и 
университети изискват другоезичните кандидати да държат именно този 
изпит за прием.

Какъв е форматът на теста?
   Тестът обикновено се прави на компютър, въпреки че хартиеният 
вариант също е на разположение там, където няма възможност за работа с 
компютри. 

   Internet Based TOEFL се състои от четири части:
 Четене с разбиране /Reading Comprehension/ 
                 Слушане с разбиране /Listening Comprehension/ 
                 Говорене /Speaking/ 
                 Есе и тема /Writing/ 
   Хартиеният вариант се състои от 3 части:
                 Слушане с разбиране (Listening Comprehension)
                 Структура и писмено изразяване (Structure and Written Expression)
                 Четене с разбиране и лексика (Section III: Reading Comprehension 
and Vocabulary) 

Повече информация на: www.britishcouncil.org/bulgaria и www.ets.org/toefl 
Богомила Кирова, 11-г

Йоана Иванова, 12-в

Каво е DAAD-Stipendium?



Кажи ни няколко 
думи за себе си и кога 
завърши? 
Аз съм от випуск 
2001, “к” клас с класен 
ръководител г-жа 
Пенка Стайкова, преди 
да стане директор на 
Английската гимназия. 
Отидох да уча в Щатите, 
след което работих две 
години и в последствие 
започнах докторантура, 

с която се занимавам до днес.  
Къде си сега и с какво се занимаваш?
Живея и работя в Ню Йорк от шест години, като 
последните две изследвам растения, богати на 
антиоксиданти, и  тяхното благоприятно влияние 
върху негативните резултати от тютюнопушенето, 
като хроничен бронхит и емфизема
Знаеше ли, че с това искаш да се занимаваш 
докато още беше в гимназията?   
Винаги съм имала интерес към биологията, 
но последната година в гимназията знаех, че 
ще следвам в САЩ и се бях насочила към по-
престижните тогава икономически науки. За 
щастие успях да завърша паралелно и двете 
специалности, което улесни прехода ми след 2 
години работа във финансите към истинската ми 
страст - природните лекарства. Успях да вляза 
в докторска програма и да работя по проект, 
съответстващ на моите интереси и стремежи, a 
през летния семестър трупам педагогически опит 
като водя лекции и лабораторни упражнения по 
Анатомия и физиология на човешкото тяло.
Ти си един от тези с най-редовно присъствие 
на сбирките на PELSA в Ню Йорк и взимаш 
активно участие в организацията като цяло. 
Защо го правиш?

Когато пристигнах в Ню Йорк не познавах почти 
никого, но за мой късмет, точно по това
 време стартираха срещите на PELSA и 
чрез тях успях да срещна един от най-
добрите ми приятели тук.  Продължавам 
да ходя на сбирките, за да мога да съм 
полезна на други новодошли възпитаници на 
гимназията. Тези срещи предлагат възможност 
за запознанства със страхотни хора, независимо 
от випуск и местоживеене, което е много 
важно, особено когато си далеч от дома. Дори 
наскоро мои познати завършили други елитни 
гимназии в София и страната, които нямат 
такава организация, проявиха желание да се 
присъединят към сбирките на PELSA, което още 
повече популяризира името на гимназията ни 
и свидетелства за оригиналността и ползата от 
такава инициатива.
Освен с посещение на сбирки на PELSA с какво 
друго се занимаваш в “свободното” си време?
В Ню Йорк не остава много свободно време, 
но комбинирам желанието ми да се виждам с 
приятели с необходимостта от спорт и страстта 
ми да танцувам. Присъединих се към ансамбъл за 
български народни танци “Bosilek” и вече 3 години 
участвам в концерти, сватби и други веселби, 
които представят българското ни наследство 
пред света. Последните няколко месеца също 
помагам с организирането на една международна 
конференция за природни лекарства, която ще се 
проведе в Ню Йорк през месец юли.
Присъствието на ЕГ-то във вашето семейство 
е силно - сестра ти също е възпитъничка на 
гимназията. Споделяте ли едни и същи  впе-
чатления от времето прекарано в Английската?
Със сестра ми сме много различни и пътят ни през 
Английската също се различаваше не само във 
времето и първи чужд език (тя беше с немски, а аз с 
английски), но и в преживяванията, тъй като всеки 

клас се състои от различни хора, които допринасят 
за неговия свойствен нрав и индивидуалност. 
Но в ретроспект, и за двете ни това бе време на 
развитие на личността и себепознание, през коeто 
създадохме най-силните и истински приятелства 
и изградихме едни по-високи знания, амбиции и 
ценности. Надявам се братовчед ни Евгени, който 
в момента учи в гимназията, също да има много 
хубави спомени от училището един ден.
Поддържаш ли още връзка със съучениците си 
или с училището?
Да. С най-близките ми приятели от гимназията 
често поддържам връзка, но през декември един 
съученик, Камен Козарев, организира невероятна 
среща на випуска ни 10 години след завършването 
- отново в Новотела и отново с най-любимите 
ни учители! Там успях да се видя със съученици 
от най-различни кътчета на света, с които не се 
бях чувала от десетилетие! А най-изумителното 
беше, че въпреки различните професии, нрави 
и преживявания, натрупани през това време, 
моментално разпознахме тийнейджърите в нас и 
се получи страхотно парти! Беше страхотно също 
да се видя отново с класната и да науча повече за 
развитието на гимназията през последните години
Какви са плановете ти за бъдещето?
Планирам да завърша и да събера професионален 
опит, след което имам желание да се върна в 
България.
Някакви пожелания или съвети към настоящите 
ученици?
Нека през годините в Английската да се опознаете, 
заобичате и развиете смелостта да уважавате 
различията в останалите, за давате свобода на 
избор както на тях, така и на себе си, тъй както 
щастието не едно и също за всеки. Бъдете здрави 
и истински!

Провел: Ивайло Писков, випуск ‘94A
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В тази рубрика ще ви запознаваме с бивши ученици на гимназията, техните интересни 
истории, мнения, възгледи и преживявания. Несъмнено учениците има какво да 
научат от тях, а какво по-хубаво от това завършилите да разберат какво се случва с 
някогашните им съученици?

Какво правят настоящите и бивши ученици?

Ваня Петрова

Както може би забелязахте, в 
интервюто от предния брой (27 
февруари) бяхме пропуснали да 
напишем името на интервюирания, 
за което поднасяме нашите 
извинения. Той се казва Емил 
Стайков - випуск 2002.

На 23.03 (петък) се проведе районният етап на състезанието „Народните будители и 
аз”, за което вече ви разказахме в предишния брой на вестника (от 27-ми февруари). Да 
ви припомним - това е проект, създаден от Доцент Кирчо Атанасов за цяла Пловдивска 
област, с цел да се събуди интереса на днешното поколение към историческото ни 
наследство. Всеки един от състезателите трябше да научи биографията на народен деец, 
за когото целият клас предварително е подготвил информация, и да отговoри на въпрос, 
свързан с живота и творчеството му.
На първия (училищен кръг) 11 „и” клас (с преподавател по история г-жа Мария Носикова 
и класен ръководител г-жа Йорданка Йоргова) извоюваха победата си със значителна 
преднина спрямо своите съперници.
Във втория етап на състезанието участват класираните от първи кръг класове на 
училищата от различните райони. Нашата гимназия, като част от район Северен, беше 
опонент на СОУ „Пейо Яворов”, където се състоя и самото събитие. В достойна битка 
един срещу друг се изправиха съответно 11 „и” и 10 „в” клас. И двата отбора бяха 
нахъсани за победа, но накрая единият си тръгна разочарован - това обаче не бяха 
възпитаниците на ЕГ „Пловдив”! Единадесетокласниците, които бяха избрали за свой 
патрон Найден Геров, успяха да съберат завидния резултат от 78,8%, като отговориха 
некоректно само на няколко въпроса.Техните противници, които бяха подготвили 
биографията на Георги Раковски, отговориха правилно само на 50% от въпросите. На 
събитието присъстваха и представители от Ротари клуб и Интеракт, както и самият 
основател на проекта, който награди с грамоти победителите. 
Следващият двубой се състоя в понеделник (26.03) срещу съперниците от ЕГ „Иван 
Вазов”. За съжаление, поради технологичното време за печат на вестника не можем да 
отразим как е преминала срещата. Ние обаче вярваме в знанията и мотивацията на 11„и” 
клас, а вие може да проследите развитието на състезанието на нашата страница във face-
book: Делта Те. Там ще публикуваме актуална информация както за това, така и за други 
интересни събития.

Репортер: Виктория ВИДЕВА, 9-б
Фоторепортер: Светлана ПАНОВА, 11-г

“Аз и народните будители”

Двата отбора са готови да премерят знания (горе) и 11”и” клас дово-
лни след достойно извоюваната победа (долу).





УСПЕХ 2012

Ученически дейности

Машината на извънкласните клубове по интереси се задвижи. Какво по-добро от това сега, дори на съвсем ранен етап, да отследим обратната връзка на 
учениците? Направихме кратки интервюта с четирима ученици от различни клубове, за да разберем повече за това, как те се чувстват в свойте клубове и 
дали са доволни от дейностите, които развиват.

Какво мотивира решението ти да се 
запишеш? 
От списъка този клуб най-много ми хареса, 
допадна ми идеята
Какви са първите ти впечатления и съвпадат 
ли с очакванията? 
О, определено! Първите ми впечатления са 
много добри и дори надминават очакванията 
ми!
Какви качества смяташ, че ще придобиеш? 
Упражненията, които правим, ни помагат 
да развием актьорските си умения, а самият 
Форум Театър ни дава един нов начин да 
погледнем на случващото се около нас.
Би ли желала да има клуб по твое любимо 
занимание, което не намери в списъка? 
Може би рисуване.

Какво мотивира решението ти да се 
запишеш? 
След като разбрах за дейностите ми стана 
интересно с какво се занимават и какво 
всъщност представляват. И реших да се 
запиша на някоя. Бях си набелязала няколко, 
от които да си избера, например Форум Театър 
и журналистика. Избрах журналистиката, 
защото тази професия ме привлича с 
разнообразието си, с различните си сфери, в 
които може да се работи, с възможностите си 
за развитие.
Какви са първите ти впечатления и съвпадат 
ли с очакванията? 

Преподавателката ни е много опитен журналист, който може да ни научи на 
много неща. Подобни бяха и очакванията ми. След първата ни среща, разбрах, 
че ще посетим няколко пловдивски телевизии и радиото, което за мен е много 
интересно. Като цяло до момента очакванията ми са оправдани.
Какви качества смяташ, че ще придобиеш? 
Смятам, че ще науча как се подхожда към различните ситуации, как се 
отразява или пише новина.
Би ли желала да има клуб по твое любимо занимание, което не намери в 
списъка? 
Да, определено бих желала да има клуб по литературно четене, в който хората, 
след прочитане на дадена книга, да изразяват мнението си за нея.

Какво мотивира решението ти да се 
запишеш? 
Исках много да се запиша в някой от тези 
клубове, без значение в кой, по-скоро се бях 
насочил към уеб-дизайн, но се оказа, че само 
в клуб “Спри и помисли” има място, Клубът е 
полезен и се радвам, че се записах.
Какви са първите ти впечатления и 
съвпадат ли с очакванията? 
Първият път, когато посетих сбирката, беше 
малко странно, очакванията ми бяха малко 
по-различни, но ни увериха, че с течение на 
времето ще става по-интересно.
Какви качества смяташ, че ще придобиеш? 

Опитваме се да развием алтернативното мислене, обсъждаме различни 
методи за решаване на проблеми.
Би ли желала да има клуб по твое любимо занимание, което не намери в 
списъка? 
По-скоро бих искал да има повече групи по уеб дизайн, така че да могат 
повече желаещи да се “доберат” до клуба.

Какво мотивира решението ти да се 
запишеш? 
От край време исках да участвам в 
извъкласни дейности към училището... нали 
знаете, както в чужбина, та като се отвори 
такава възможност се записах веднага.
Какви са първите ти впечатления и 
съвпадат ли с очакванията? 
Имахме малки разногласия относно плана 
за провеждане на събранията, а също 
така очаквах да се занимаваме повече с 
икономика, но като цяло намирам групата за 
много полезна и съм доволен.
Какви качества смяташ, че ще придобиеш? 

Мисля, че освен познанията в конкретната за всяка група област, ще развия 
едни много важни качества като работа в екип, умението да се разбираш с 
останалите, да постигаш консенсус.
Би ли желала да има клуб по твое любимо занимание, което не намери в 
списъка? 
Всеки би искал,разбира се. Надявам се догодина програмата да продължи и 
да се съберат достатъчно хора за клуб по фотография. 

Интевютата взеха:
Александър АРШИНКОВ, 11-в; Лора СТОЯНОВА, 9-б

Снимки:
Елена САРИЕВА, 12-в; Светлана ПАНОВА, 11-г

Александра Шопова, 9-в клас, посещава “Форум театър” Никола Минков, 10-в клас, посещава “Спри и помисли!” 

Маги Нанкинова, 9-а клас, посещава “Журналистика” Димитър Киров, 10-в клас, посещава “Бизнес умения”

Месец март с PTPI 
Ето как доброволците от People to People International (PTPI) отбелязаха 1ви март: Рано сутринта 
част от нашия екип посетиха основно училище “Св. Климент Охридски” и изненадаха малчуганите 
с ръчно изработени мартенички. Децата приеха много топло своите гости и се зарадваха от сърце 
на малките подаръци, а накрая дори ни изпратиха с молба отново да ги посетим.
Друга част от нас ентусиазирани хванаха автобуса за с. Брестник и посетиха дома за възрастни 
хора “Елпида”. Там отново домакините бяха много гостоприемни и ни посрещнаха с усмивки. 
След като се запознахме с всичките 26 баби и дядовци и им завързахме мартенички, седнахме 
да послушаме интересни случки от техния живот. С насълзени очи ни разказваха за спомените 
от фронта и с гордост за своите деца и внуци. Срещата ни беше незабравима - тръгнахме си, 
изпълнени с различни емоции, но си обещахме, както и на тях самите, че много скоро ще ги 
посетим отново и ще превърнем това в наша традиция.
Друга наша инициатива от близо две години е седмичното ни посещение на дома за изоставани 
деца “Олга Скобелева”. На този ден отново ги уважихме и им закачихме красиви мартенички. 
Както всеки път, децата ни посрещнаха с много усмивки и прегръдки! Трудно може да се опише 
която и да е била среща с тях - деца, които се нуждаят единствено от любов, които търсят 
внимание, в очите им винаги блести една сълзичка...

Памела КУЗЕВА, 11-б

Обратна връзка от клубовете по интереси



Музика и спорт

One Band. One Dream. One DIRECTION.
Хари Стайлс (18), Найл Хоран (18), Зейн Малик (19), Лиам Пейн (18), Луи 
Томлинсън (20).
Те бяха петима напълно непознати, но благодарение на Никол Шерцингер 
(33), която е на мнение, че петимата са твърде талантливи, за да се приберат 
вкъщи, те продължават участието си в британското издание на X-Factor 
като банда. И ето тук започва всичко. Седмица 
след седмица момчетата изпълняваха различни 
песни на известни банди, печелейки все повече 
фенове. Bonny Tyler - Total eclipse of the heart, 
Coldplay - Viva la Vida, Elton John - The way you look 
tonight, Rihanna - Only girl, Kelly Clarkson - My Life 
Would Suck Without you, Elton John - Your Song. 
Това са само част от заглавията, които издигнаха 
момчетата. Феновете ги харесват, защото те са 
истински. Въпреки че не печелят X-factor, Саймън 
Коуел (51), един от съдиийте и техен ментор, 
записва договор с тях на стойност 550,000 паунда. 
Неговите прогнози се сбъдват и групата става 
световно известна за отрицателно време.
След записването на първият им сингъл What 
makes you beautiful (11.09.2011), само за седмица 
продажбите им наброяват 153,965 копия, с което момчетата оглавяват всички 
класации във Великобритания. Но успехът им не спира до тук. Те обикалят и 
промотират сингъла си из Европа. В България дебютът им излеза в началото 
на ноември месец, като с появата си оглавява класацията The Voice TOP 10. 

Албумът им Up All Night (18.11.2011) за два дена отчита продажби от 138,163 
паунда, като с това печели награда за най-бързо продаващ се дебютен албум 
на 2011. Видеото към вторият им сингъл Gotta be you (11.11.2011) излиза 
в България през декември, заемайки отново челна позиция в родните 
музикални класации. Не отдавна бе заснето и видеото към третият им сингъл 
от албума One thing, в който момчетата се забавляват заедно с феновете си. 
Но приказката им не свършва дотук. Сега момчетата са на турне с Big Time 
Rush като подгряваща група, а през 2013 година планират собствено турне 

в Ирландия и Англия. Билетите им бяха 
пуснати за продажба на 25.01.2012 и се 
разпродадоха за 10 минути. 
Момчетата споделят, че най-големият им 
страх е да се разделят. Те са петима братя и 
са заедно във всичко. Като доказателство е 
наскоро случилата се трагедия в семейството 
на Зейн - леля му почина. При това той трябва 
да замине за Лодон, оставяйки момчетата 
и турнето на БТР зад гърба им. При това 
момчетата отказват да бъдат представени като 
One Direction, а само като Хари, Луи, Найл и 
Лиам, защото без един от членовете си те не 
са 1D. Дори когато Луи е трябвало да изпее 
солото на Зейн, просто е замълчал и е оставил 
публиката да го изпее.
Е, явно тези момчета са новата световна 

сензация. Факт е, че техният дебютен сингъл има повече продажби от този 
на легендите Бийтълс. Пожелаваме им успех, любов и винаги да ни радват с 
изпълненията си.

Вени СТЕФАНОВА, 9-б

One Direction

На 12-ти март, преди 100 години, в Пловдив е основан най-старият футболен 
клуб в България. „Ботев” първоначално е възникнал като едно от многобройните 
сдружения на младежи, обичащи спорта, но се разраства до футболен клуб, а в 
последствие и до една от най-големите емблеми на този спорт не само у нас, а и 

в Европа.
През годините „Ботев” 
е печелил много титли и 
трофеи. В този футболен 
клуб са играли много 
легенди на българския 
футбол, но 12-ят играч 
винаги е бил в основата на 
успехите на пловдивския 
клуб. Публиката на 
„Ботев” винаги пълни 
стадионите, дори и в 
най-трудните моменти за 
клуба. Хората винаги  
подкрепят своя отбор 
до полседния съдийски 

сигнал. Красота, Вяра и Борба са трите думи, които крепят феновете и ги 
карат да посветят времето си в неделните следобеди на любимия клуб. Песните 
се пеят отново и отново и никога не остаряват, и не се забравят. 

Възможността да избягаш от всичко и да се отдадеш на емоциите, които спорта 
пробужда. Да скандираш с все сила името на „Ботев”, докато останеш без глас, 
но пък удоволетворен от това, че си доказал предаността си към легендарния 
отбор. Това са само част от безценните радости на феновете, които подркрепят 
пловдивския гранд и ги карат да пълнят стадион „Христо Ботев”.  И, разбира се, 
верността към този клуб е завет, който се предава от поколение на поколение - 
завет, който няма да бъде забравен.

На 12 март 2012г. Пловдив беше в очакване на празненствата. По улиците лесно 
можеше да се различат ботевистите. Облечени в жълто-черните символи на 
отбора, те с нетърпение брояха минутите до отбелязването на годишнината. 

Най-сетне дойде време незабравимите песни да бъдат изпяти в чест на 
любимия пловдиввски клуб. На площад „Централен“ празненствата нямаха 
край, публиката на „Ботев” отново доказа своята преданост и показа, че е 
уникална по рода си. В 19:12 часа започна и тържествената заря. Фойерверки 
от емблематичните пловдивски тепета озариха небето, разтуптявайки всички 
жълто-черни сърца. Вечерта бе незабравима за феновете, които пеейки 
обикаляха града, за да разгласят навсякъде, че техният любим отбор вече е на 
1 век.

Не само с празненствата на 12-ти март беше засвидетелствана почитта към 
„Ботев” Пловдив. В седмиците преди заветната дата бяха открити изложби, 
свързани с историята на клуба. Също така бяха поканени много от легендите на 
клуба, заедно със сегашните футболисти да участват  в някои от мероприятията.

В сряда, на 14 март, на пловдивските „бултраси” предстояха много нови емоции 
предвид предстоящия мач за Купата на България срещу класния отбор на 
„Лудогорец” от Разград - временния водач в Българското първенство. 

Едно е сигурно - без значение от резултатите, феновете ще продължават да 
пълнят стадион „Христо Ботев” и да подкрепят „канарчетата”. Едва ли има сила, 
която да попречи на верните ботевисти да застават зад отбора си всеки мач и да 
пеят песните на победата, защото както обичат да казват хората с жълто-черни 
сърца: „Любовта към „Ботев” никога не ще умре.”

Рашко АНГЕЛИНОВ, 9-д

Верните фенове на “Ботев” заемат своите места по 
трибуните, подкрепяйки любимия им отбор.

Изрежи и попълни 
талона за гласу-
ване за “Наградите 
на Делта Те”. Пусни 
своя глас в специлно 
поставената ку-
тия при портиера 
:) Подробности за 
инициативата 
четете на 2-ра 
страница.

Наградите на Делта Те
за категорията:

УЧИТЕЛ НА МЕСЕЦА
предлагам



Какво е да си щастлив?
 Щастливи ли сте? Този въпрос вероятно ще породи много други в съзнанието ви. Мислите ви ще се изгубят в лабиринт, където всеки ъгъл е нов въпрос. След 
часове на задълбочени размисли и равносметка на преживявания, успехи и материални придобивки, вие все още няма да сте стигнали до крайния отговор. 
Въпросът се оказа по-труден отколкото предполагахте. Но по-добре първо помислете върху друг въпрос, който може и да се окаже още по-объркващ, а именно: 
„Какво разбирате под щастие?”. Много от вас интуитивно ще кажат нови придобивки или забава: нов iPhone 4S, кола за абитуриентския бал или вечните купони 
и напивания с приятели. Но фактът, че притежавате тези неща или че сте вечно „айляк”, въобще не ви прави щастливи. Много милионери по света, които 
разполагат с тлъсти банкови сметки и могат да задоволят всеки свой каприз, всъщност са нещастни. Изглежда щастието не се влияе от материалното, а всъщност 
е по-възвишено и е под прага на духовното.
 Вземете хората около вас за пример. За момент си представете, че сте сами - без познати, с които да общувате, без приятели, с които да се забавлявате, 
без семейство, с което да споделяте мъките и радостите си и с което да създавате домашен уют… Като че ли парите и всичко материално изведнъж губят смисъл. 
Гледайки на света по-отгоре, с очи, отворени към всички посоки и виждащи истината, парите се превръщат в малки намачкани хартийки. След този един 
момент на самота, осъзнавате колко важни са хората около вас и колко значими са приятелството и обичта. Но може би повечето не си дават сметка за това в 
ежедневието. Именно това прави много хора нещастни. Забравяйки за нещото, което са постигнали, за връзките, които са създали, те остават слепи за щастието.
 Понякога се питам защо човекът е такъв? Защо не се вглежда в малките и в същото време толкова големи и значими неща? Защо хората гледат щастието 
на другите и по него съдят за своето? Защо? Може би това е просто в природата на човека, а може би се дължи на модерното общество, където материалното е 
взело превес над духовното.
 В една книга за деца, написана от един френски писател, е даден пример, който хората би трябвало да следват по пътя си към щастието. В романа 
„Малкият принц” от Екзюпери, който за много е просто една детска приказка, всъщност е заложен много по-дълбок смисъл. Историята е за едно необикновено 
дете, което живее само на една малка планета. Единственото друго живо същество там е една малка роза. Въпреки самотата и изолираността си, това дете е 
истински щастливо, когато се грижи за цветето: „Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милиони и милиони звезди, стига ти 
да погледнеш звездите за да бъдеш щастлив”. За малкия принц любовта и грижите за една роза са изпълнени с чувство за отговорност. Способността му да се 
вглежда и да цени малките неща му донасят истинско щастие.
          Точно това е примерът, който ние би трябвало да следваме. Точно това е ключът към щастието. Колко от нас са оценявали усмивката на приятел? Колко от 
нас са оценявали красивия изгрев и полъха на вятъра? Затова когато мислите, че другият има повече от вас, когато се опитвате да си дадете отговор на въпроса: 
„Щастливи ли сте?”, първо си помислете за приятелите и за семейството си, за човека, когото обичате, за факта, че дишате и имате възможността да се радвате на 
красотата на природата. Щастието е около вас. Просто трябва да го откриете!

Запрян АТАНАСОВ, 9-д  

Творчество

Две дузини мъдреци
Две дузини мъдреци
могат да прекарат в сламена колиба,
но на двама само, ако са глупци, 
и палат не им достига.

                              Любомир Димитров

Две дузини мъдреци
могат със злото да се преборят,
но двама само, ако са глупци,
и добро не знаят как да сторят.

Две дузини мъдреци
и сами да останат, ще се справят,
но двама заедно, ако са глупци,
няма да знаят дори какво да правят.

Две дузини мъдреци
и гладни, пак щастливи ще бъдат,
но двама само, ако са глупци,
и с казани храна за още ще се озъртат.

Две дузини мъдреци
с голи ръце цяла войска ще победят,
но двама заедно, ако са глупци,
хиляди оръжия да имат, и тях ще ги повредят.

Две дузини мъдреци
една дума да кажат света ще спасят,
но двама заедно, ако са глупци,
колкото и речи да държат,
всичко към по-лошо ще променят.

                                               Хатидже Осман,  10”б” клас

Пролетен дъжд
Аз бях просто едно момиче, ти - само едно момче
познати добри бяхме ние, но нищо повече.
Свързваше ни единствено това, че тайно те 
обичах,
Но уви – на глас никога не го изричах...
Дочаках аз най–сетне на нашата първа среща 
денят –
За тебе не значеше нищо особено, за мене – 
светът.

Поздравихме се и тръгнахме по планинската 
пътека,
Само двамата бяхме, а около нас безброй дървета.
Птичките пееха майската си песен,
а ние любувахме се на пейзажа чудесен.
Ала изведнъж задуха вятър и ето,
облаци черни обсипаха небето..

А ние бяхме вече в гората – не можехме да се 
върнем
Мен ме хвана страх - чак искаше ми се да се 
прегърнем.

А ти, като че ли разбра ме само с поглед,
И притисна ме силно към мъжката си гръд...
Тогава, точно в този миг магичен нещо се обърка,
Приятели сме уж, а усетих как искра прехвръкна.
От небето едри капки заваляха, но аз дори не 
разбрах -
Очите ти големи пред себе си само видях...

Милваше ме без да ми казваш нищо 
В момент като този, думите са излишни.
С косите ми ти заигра се
И до мене все повече доближи се
Докосна ме, нежно погали ме по лицето
И сладките си устни във моите вплете...

И тогава безброй крилати, цветни пеперуди 
Усетих как запърхаха във мене като луди.
Накараха ме те в облаците аз да полетя
И най- красивата наслада на живота да усетя...
********
А в същото време дъждът продължаваше да вали,
Но това е само един пролетен дъжд, нали

Lady B.

Делта Те обявява новия фотоконкурс за месец май. Очакваме вашите снимки на deltate@els-
plovdiv.com до 18-ти април. Не пропускайте да си напишете името и класа :) А темата е:

Подробности за конкурса и условията му четете на страницата ни във facebook!

Наградите на Делта Те
за категорията:

УЧИТЕЛ НА МЕСЕЦА
предлагам



Изкуство

    Воин де Воин е роден 1978г. в София. 
Учи филмово и театрално изкуство в 
Амстердам и Париж. Завършва магистратура 
в DasArts, Амстердам. Работи в областта на 
съвременното изкуство и пърформънса. 
Има участия в много фестивални и музейни 
изложения в Австралия, Холандия, Германия, 
Франция, Австрия, Исландия, Турция, Китай. 
В момента живее и работи в Берлин.
През 2010 година гостува на artnewscafe  и 
галерия Сариев в рамките на “Нощ на музеите 
и галериите” с пърформънса и изложбата “Приключенията 
на господин Руж в Дивия Див Изток”, а през 2011 е един от 
авторите в изложбата “Беден, но секси”.

   Тази година отново в галерия 
Сариев се състоя първата 
самостоятелна изложба на Воин 
де Воин в България - “33° север - 
33° изток”. Отправната й точка е 
пътуването му до “ Обетованата 
земя” в Израел.
Точно на тази изложба Воин 
де Воин с голям интерес и 
удоволствие отговори на някои 
въпроси специално за Делта Те:

Аз, О, бележник мой,
горд съм да те нарека свой -
шестици две, останалите тройки.
Оценки лоши в срочните прослойки.
Ти, О, татко мой,
с мъка те подписва той.
Види ли те, иска му се да заплачe,
защото се издъних със училищните си задачи.
Тя, О, майка моя,
отдалече чува и се воя.
Вика, плаче и наказва,
дори компютъра ми тя отказва.
Вие, О, учители мои,
ние водим истински двубои -
вий изпитвате, а аз не зная.
За оценките пък тайно Ви ругая.
И тъй - аз, ние, те дори,
учим дълго - до зори.

То научаване си няма,
затова реших аз мама да измама -
тройката поправих на девятка,
но мама три шамара ми засвятка.
Не знам какво ли лошо съм направил,
но явно здраво съм загазил.
На изпитите се явих
и всичките разбих,
но учителите ми не бяха във възхита
и ето - двойката ме пак връхлита.
Ваканция за мене няма -
наказание за грешката ми неголяма.
Цяло лято вкъщи трябва да си уча,
за да мога аз да се изуча.
Компютърът под ключ сега е,
съдбата тежка, е ,това е.

по безсмъртните думи на един мой съученик...

Какво означава за теб “пътуване” (Reisen)?
За мен пътуването е във времето. На немски 
има една дума, която намирам за много 
подходяща – “seit” (“от”  - от миналото до 
сегашния момент).
Каква е разликата между реално и идеално?
Идеалното за мен е въображението. 
Идеалното е без приложения. То е “ТИ САМ”, 
“No strings attached”.
Реалното обаче е общо – конакти, групи. 
Реалното е “ТИ С ХОРАТА”. Усещаш реалното, 

когато си с други.
Търсиш ли изкуството или то те намира?
Това зависи от много компоненти. Ако човек е настроен и търси 
изкуството, той го намира, където и 
да погледне. Изкуството го грабва и 
унася. Понякога се изгубваш в този 
унес, сякаш си влюбен. Изкуството е 
точно като любовта!
Чувствал ли си се неудобно?
Определено да! В устрема си да се изявя 
или концентрирам много често се 
получават конфузни ситуации!
Колко време и как си избираш 
дрехите?
Изключително бързо и лесно! Някои 
може да мислят, че не се обличам 
“модерно”, но това е моят стил, 
а и понякога обичам да си правя 
подигравки с модата.

Росен ВИТАНОВ, 9-б

Мария-Луиза Таскова, 9-б



Aktuel
Нови филми в периода април 2012. Е, гледахте ли 
вече филмите, които препоръчахме в миналия брой? 
Надяваме се, че са ви харесали. Ето ви още няколко 
предложения.

Бел Ами (27.04.2012) 
Жанр: Драма
Филмът е по едноименния роман на Ги дьо 
Мопасан, в който един провинциален младеж 
- Жорж Дюроа /Робърт Патинсън/, от дребен 
репортер се издига до депутат и политик, 
възползвайки се от виталността на своята 
хубава външност и въздействието върху 
жените. 
За около две години той изминава пътя 
от дребен канцеларски чиновник до 
сръчен репортер, който се възползва от 
приятелството си с редактора Шарл Форестие. 
Заема мястото му в неговото семейството като 
съпруг и съответно като “ученик” на умната и 
интелигентна г-жа Форестие, която диктува 
статиите и дописките. 

Студена светлина (13.04.2012)
Жанр: Екшън, Трилър
Млад американец разкрива ужа-
сяваща конспирация, докато се опитва 
да спаси семейството си, което е 
отвлечено по време на ваканцията им 
в Испания.
Мабрук Ел Мехри се залавя да про-
бие в Холивуд, след успешния му 
биографичен филм за Жан Клод Ван 
Дам. В каста откриваме имена като 
Брус Уилис, Сигорни Уивър, Хенри 
Кевил (“Династията на Тюдорите”) 
и Керълайн Гуудал (“Списъкът на 
Шиндлер”).
Сред сценаристите е и Скот Уайпър, 
един от виновниците за успеха на 
„Пърл Харбър”.

Купихме зоопарка (13.04.2012)
Жанр: Драма, Комедия
Новият филм на Камерън Кроу, който си даде 
почивка след „Елизабеттаун”. Сценарият се 
върти около баща, който решава да се пресели 
заедно с цялото си семейство в дълбоката 
британска провинция и да се занимава с 
отглеждането на животните в собствената му 
зоологическа градина. 

Сред имената в актьорския състав са Мат 
Деймън и Томас Хейдън Чърч, който нашумя 
покрай участието си в „Отбивки”, за кято 
сигурност дори беше номиниран за „Оскар”.

Какво ново по кината?
Вени СТЕФАНОВА, 9-б

TOP 10
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Stronger
Kelly Clarkson

Set Fire To The Rain
Adele

We Are Young
fun. ft. Janelle Monae

Somebody
Gotye ft. Kimbra

Starships
Nicki Minaj

Part Of Me
Katy Perry

Повече на: 
www.billboard.com

Take Care
Drake ft. Rihanna

Wild Ones
Flo Rida ft. Sia

Week: 13

Какво ви очаква през новия месец?
Разбере от нашия 

Хороскоп за месец април
Овен 
Лидерските ви качества, таланта 
ви и желанието ви за работа ще 
бъдат забелязани. Очаквайте много 
успехи в работата и радости в 
личния живот. Ще намерите точната 
половинка. Не я изпускайте. 

Телец
Любов. Очаквайте положителни 
промени, добри новини, вълнения 
в отношенията ви с млади хора от 
вашето обкръжение. Очакват ви 
авантюри и красиви приключения.

Близнаци
Ще ви сполетят неприятности. 
Трябва да бъдете по-активни, ако 
искате да се справите с тях и да 
имате успех. Постепенно излизате 
от период на застой и стартирате 
с нови проекти, но, за да се случи 

това, е нужно да положите усилие. 

Рак
Месец април е за вас времето да се 
порадвате на плодовете от усилията 
си през годината. Очакват ви много 
радости, успехи и добри новини. 
Тези от вас, които са необвързани, 
ще започнат нова вълнуваща връзка.

Лъв
Усилията ви да постигнете 
по-голяма независимост и във 
финансов, и в личен план, ще 
бъдат възнаградени. Ще се радвате 
на спокойствие и разбиране 
от страна на най-близките ви. 

Месецът ви дава възможност за ново, спокойно и 
мъдро начало. Възползвайте се. 

Дева 
Април ви изненадва неприятно с 
клопки, трудности и изпитания. 
Желанието ви за власт над 
околните ще надделее и ще 
създаде конфликти, а многото 
задачи в работата ще ви изнервят 

допълнително. Дишайте дълбоко и знайте, че скоро и 
това ще мине. 

Везни
Въпреки многото задачи, които 
са се струпали на главата ви за 
прекалено кратък период от 
време, някак си с късмет ще 
успявате ловко да се измъкнете 
от всяка ситуация и проблем. 

Поздравления, но не разчитайте винаги на 
случайността.

Скорпион
Предизвикателства, толкова много 
предизвикателства ви очакват в 
работата! И въпреки това април е 
добър месец за скорпионите- ще 
бъдете позитивни и усмихнати, 
ще срещнете любовта и ще се 

справяте с лекота с всяка трудност. 

Стрелец
Започвате месеца с вътрешна 
борба между его и чувства. Нямате 
нужната смелост, за да споделите 
какво чувствате. Усещате, че се 
нуждаете някой да ви изслуша,  но 
се страхувате как ще изглеждате 

в очите му. Недейте! Разкажете какво ви мъчи на 
най-близките ви хора, в тяхно лице ще срещнете 
разбиране и подкрепа.

Козирог
Напоследък сте емоционално 
неустойчиви, люшкате се от едната 
в другата крайност, но април е 
време за промяна, време за ново 
начало. Направете нещо, което не 
сте пробвали досега, запишете се на 

курс, отидете на екскурзия. Започнете нова работа. 
Сега е моментът!

Водолей
Хармония и любов ще царят както 
никога в дома и сърцето ви. Всичко 
ще върви толкова леко и лесно, че 
и вие самите ще бъдете учудени. 
Към средата на месеца очаквайте 
обяснение в любов или среща с 
мечтания партньор. 
Риби
Заредени сте с голяма доза 
позитивност, напоследък имате 
толкова много идеи, че не знаете 
коя по-напред да осъществите!  
Креативността и таланта ви няма да 
останат незабелязани.

Лора СТОЯНОВА, 9-в

Glad You Came
The Wanted

Turn Me On
David Guetta



Отговорите от предишния брой: 
Кръстословица: Мартенска любов;
Логически задачи: Задачата с думите и стража: 
Всеки даден отговор отговаря на броя букви в 
цифрата, казана от стражът. 
Д Е В Е Т - 5 букви. 

Задачата с професиите: Никола - писател, Момчил 
- музикант, Коста - балетист, Евгени - художник;

PRO

BEGINNER

Ребуси

Попълни кръстословиците 

и спечели награда!

Както и досега, първите трима от 

всяка смяна, които решат правилно 

двете кръстословици и ни изпратят 

двете думи, получени от цифрите, ще 

спечелят специална награда от “Делта 

Те”. Изпращайте ни вашите отговори 

на нашата ел. поща:
deltate@els-plovdiv.com

Не забравяйте да си напишете името и 

класа!
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Страницата подготвиха: 
Нели КОСТАДИНОВА, 11-з
Александър АРШИНКОВ, 10-в

Отговорите вижте вдясно!

Логически задачи

Речник: ализарин, иа, ано, ирана, ала

Ето една проста 
задачка за един прост 
простир. В земята 
са забити два кола, 
които стърчат над 
повърхността 10 m. 
От върховете на тези 

колове е пуснато въже с дължина 15 m. Какво е 
разстоянието между двата кола, ако въжето в най-
ниската си точка виси 2,5 m над земята.

В царския двор се състояло състезание. Конниците 
били двама, а условието било, че чийто кон пръви 
пресече финала губи, а другия печели. Като го 
разбрали, участниците доста се учудили, ама какво 
да правят. Седели много дълго време и никой 
не тръгвал. По едно време минал един старец и 
разбрал каква е работата. Отишъл при двамата 
и им прошепнал нещо. В този момент и двамата 
тръгнали. Какво им казал старецът?
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Учител: Абе, ти не чуваш ли 
какво е написано на дъската?

***
Ученик: ...и петелът изкудкудякал 

*** 
Преди земетресение кокошките 

почват да лаят.
***

Ученик: Със сърце на ръката си 
казвам... 

***
Учител: Заболя ме стомаха от 

викане!
***

Деца, изключете сега “блутутуту”, 
вече сте в час!

***
Учител: Момичета, вие на гости 
ли сте ми дошли? Ама аз още не 

съм сварила кафето.
***

- Павел, за какво се използва 
каменната сол? 

- Откъде да знам - сол и камъни!
***

- Анелия чисти улиците в 
Ягодово! 

- Оф, Асене, никой не чисти 
улиците в Ягодово! 

***
Чакайте да си запиша дневника!

***
Не е задължително точно това 
да пишете, но поне това и още 

повече!
***

Учител: Всички песни са за 
червеното вино, само една е за 
бялото, и тя е „бяло вино, бяло 

вино, защо не си червено”
***

Там при Черно море - 200 метра 
навътре в сушата.

***
 Дъската не искам да я виждам в 

кофата!
***

Кажете по 5 изречения, аз ще ви 
прекъсна!

***
 Аз не говоря за такава коса. 
Имам предвид коса с косми.

***
 За обем на идеалния газ 

приемаме обема на съда, в който  
е помеТен.

***
− Как се наричат тези думи, 
които имат еднакъв звуков 

състав, но различни ударения?
- Удароними.

***
Каква е тази неразбранщина?

***
Тъй като утре е събота и неделя...

***
Ако търсим машина за вкъщи,

например автомобил...

***
Може да ги е блъснала гума.

***
 От десет минути ви слушам как 

цял час си говорите!
***

 Ти си между четворката (оценка)!
***

 - Госпожо, да записваме ли?
- Не, диктувам!

*** 
Кажи по-чуваемо!

***
Последният чин от редицата - 

навън!
***

Да не пропуснем да забравим...
***

Учненик: Как се пише по-голямо 
или по-равно?

***
Едната половина е 

рошава,другата-разплетена,а ако 
има трета половина-сигурно тя е 

хубавата!
***

- Нефт има в Горнотракийската 
низина. 

- Да, в бнезиностанциите.
***

Вие сте като блъснати от ТИР 
оперни певици.

***

Изпрати ни твоята колекция от 
бисери на deltate@els-plovdiv.com

Бисери
ЕКИП “ДЕЛТА ТЕ”

Главен редактор: Петър АНГОВ

Редакторски екип:
Анелия ГЕОРГИЕВА, Александър АРШИНКОВ, 

Богомила КИРОВА, Ивелина ВАСИЛЕВА, 
Ина КОСТОВА, Йоана ИВАНОВА, Лили 

МИЛУШЕВА, Нели КОСТАДИНОВА, Светлана 
ПАНОВА

Репортери:
Албена АРАБАДЖИЕВА, Рашко АНГЕЛИНОВ, 

Стефани ТАШЕВА

Фотографи:
Елена САРИЕВА, Светлана ПАНОВА

Графичен дизайн и предпечат:
Димитър ГОЧЕВ, Нели КОСТАДИНОВА, Петър 

АНГОВ, Светлана ПАНОВА

По този брой работиха още:
Мария-Луиза ТАСКОВА 

Контакти:
тел. - редакция: 0895466672

e-mail:

deltate@els-plovdiv.com

Happy End

Екипът на “Делта Те” изразява своята 
благодарност на PELSA, както и на всички други 
доброжелатели, без чиято помощ този вестник 
не би могъл да се осъществи.

• В казината на Лас Вегас няма часовници.
• В човешкото тяло има мазнина за 7 сапуна.
• Единственото домашно животно, което не се споменава в Библията, е 
котката.
• Кpъвта на скакалеца е бяла на цвят .
• Създаването на книгата на Гинес е следствие разправия около птичия род. 
(Основателят на книгата, Гинес Сър Хю Бийвър, бил на лов и по случайност 
рядка порода птица била простреляна. В последствие възникнал спор дали 
това е птицата, която лети най-бързо и било установено, че няма нито една 
книга, която да се приведе в доказателство на този факт и да обобщава други 
като него.)
• Нито едно парче хартия с нормални размери не може да бъде сгънато 
наполовина повече от 7 пъти.
• Когато котките са щастливи и доволни, те притварят очите си.
• Всеки човек е прекарал около половин час от живота си като една клетка.
• По време на мислене ние използваме около 35% от мозъка си.
• Канада е индианска дума, означаваща „голямо село“.
• Урината на котката свети при ултравиолетова светлина.
• Котките могат да произвеждат повече от сто вокални звука, докато кучетата 
могат да произвеждат около десет.
• Ако дъвчете дъвка докато белите лук, очите ви няма да се насълзяват.
• Хипопотамът може да отвори устата си толкова широко, че да побере цяло 
дете  вътре.
• Мъж на име Чарлз Озбърн хълцал в продължение на 6 години.

За цялата история на човечеството повече хора са били убити от 
магарета, отколкото загинали в самолетни катастрофи.

16 факта, които едва ли знаете

Харесайте страницата ни във facebook 
и получавайте първи информация за 
организирани от нас конкурси и игри, както 
и датите на излизане на новите издания. На 
страницата ни ще ви информираме пъври за 
неща, пряко обвързани с училище, а и не само.

С всяко следващо издание на вестника до 
края на уч. година един текущ ученик от 
гимназията, който е харесал страницата 

ни, ще печели на случаен принцип специална 
награда. Посети страницата ни и спечели 
само с един клик!
Този месец награда спечели: Стоян Обрешков, 12-е

Стоян спечели 
SONY VAIO 
USB Flash, 
64 GB. Бъди 
следващия!

Ново спортно постижение
Нова придобивка допълва колекцията от спортни отличия, извоювани от 
учениците на гимназията. На 10-ти март женският отбор по хандбал на ЕГ 
“Пловдив” доказа своето превъзходство на областното първенство, което 
се проведе в СОУ “Симеон Велики”. Победата им над отбора от Карлово 
ги класира за зонално пъвренство, което ще се проведе на 21.04 в зала 
“Академик”. В отбора участват: Даниела Стойчева и Румяна Стойчева от 
10-е, Нона Маджарова и Мария Игнатова от 10-з, Ани Шопова от 10-и, Лили 
Костадинова от 10-г и Преслава Златева от 9-к клас. 
Пожелаваме им успех и за следващия кръг!

В следващия брой очаквайте: репортаж за резултатите 
от Екоденя, развитието с “Аз и народните будители”, 
новите блиц интервюта, представяне на университета 
“Кеймбридж” и други.


