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Европейски съюз

Този брой се издава с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, в изпълнение на проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” 
във връзка с клуб „Журналистика” към ЕГ „Пловдив”. 

Мачът, който виждате горе, ще остане завинаги в 
историята на гимназията - след обрат в резултата 
момчетата от отбора ни донесоха златната купа от 
Националното състезание по волейбол за ученици. 
Отборът не само достигна до националните финали 
на Ученическото първенство, а триумфира и като 

първенец. Бележитото постижение 
беше подобаващо отразено и в 

гимназията миналата седмица в присъствието на 
кмета на район Северен - Ралю Ралев.
На 30 май съучениците ни заминаха за Исперих, 
където се проведе мероприятието. От общо 10 
отбора, разделени по 5 в група, нашите се паднаха 
с по-силните участници. Първият им мач беше с 
ПГХТТ „Никола Стойчев“ – гр. Разлог, в които Ангел 
Влахов от 9-е клас контузи глезена си и не можеше 

да си стъпва на крака. След няколко масажа обаче 
Ангел беше готов да се върне в играта на следващия 
ден. Следват победа с 2:0 гейма над СОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ – гр. Царево и в същия ден, в тежък мач 
надиграване на отбора на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ – гр. Добрич с 2:1 гейма. (продължение 
на  стр. 7)



Какво ново?

„Абракадабра, стават чудеса!”... или един по-различен спортен празник
 

Щафета, преливане на вода от кофа в шише, имитиране на Бойко Борисов и 
Майкъл Джексън, това са само някои от нещата, с които част от учениците на 
ЕГ „Пловдив” и децата от дома „Олга Скобелева” ще запомнят 22 април 2012 
година. Този път спортният празник на гимназията съвпадна с международната 
инициатива „Абракадабра”, пренесена у нас от организацията Big Brother Big 
Sister (Голям брат голяма сестра). Около 9 и 30 сутринта, малко след края на 
тренировъчната евакуация, в двора на училището пристигнаха около 20 деца от 
дома, като всяко от тях имаше своя „какичка” или „батко”- доброволец. В игрите 
можеха да се включат не само членове на организацията ГБГС  и записалите се в 
Младежка зона (МИЦК), но и всички ученици, които имаха желание да бъдат 
част от празника.  Игрите започнаха с разделянето на участниците на три отбора: 

- бели, червени и оранжеви, като всеки от играчите получи по една цветна лента, а 
капитаните - Краси, Тито и Чудомир, трябваше да съберат отборите си и да 
направят голяма змиорка. След като се наредиха в колонки по един участниците 
си подаваха топка над глава, после трябваше да преливат с пластмасови чаши 
вода от кофа в шише. След няколко минути почивка отборите се върнаха по 
местата си за следващото предизвикателство - всеки капитан получи по един 
балон, в който имаше пет задачи. Участниците се наредиха в кръг, за да гледат 

как съотборниците им, на които бяха възложени тези задачи, скачаха като 
жаби, пееха свои любими песни, танцуваха като Майкъл Джексън, имитираха 
Бойко Борисов, а жури излъчваше най-добре справилите се. В последното 
предизвикателство отново се включиха всички играчи - те трябваше да изпеят 
една и съща песен, само че в различен музикален жанр. Накрая спечелилият 
отбор получи награда бонбони, а всички участници бяха поощрени за 
старанието си с по вафла. Точно в 12 часа на обяд, доброволци и 
деца от дома се хванаха за ръце, за да извикат „Абракадабра, 
стават чудеса!” и да изпълнят традицията, възникнала през 1998г. в 
Италия, позната като „Празник на площада”.

Лора СТОЯНОВА, 9-в
Снимки: Димитър КИРОВ, 10-в

Стефан СОЛАЧКИ 10-з

Спортът царува в Английската 

 На 22 май в гимназията ни за поредна година се даде зелена светлина на спорта. Беше сутрин, 
беше рано, неразсънените още ученици стояха на полусъединител в стаите и очакваха звънеца, 
за да оттренират евакуация. Надали има по-точно място, на което да кажем – по ирония на 
съдбата – точно същата вечер или по-скоро сутрин към 03:00 часа земетръс удари България. 
Поради тази причина тренировката предоби ново значение на вече осъзната необходимост.
 Докато машината по организацията се раздвижи, скупчените на двора ученици си приказваха, 
пийваха кафе или пък хищно закусваха с тостер. По средата на двора пред даскало се мержееха 
конусчета, а до тях кротко лежаха обръчи. Тези „предмети“ бяха прескачани и заобикаляни, и 
обираха мистериозни погледи. След минути започна традиционната щафета, в която учениците 
имаха  възможност да премерят сили за бързина, ловкост и отборна работа. Покрай „трасето“  
не липсваха зяпачи, които сеирджийски подвикваха на препускащите спортисти. Фотографи 
пък щракаха „в крачка“ повечето съзстезатели и запечатаха 
екстремни моменти. „Бягството към 
победата“ предизвика емоции – радостни 
и тъжни, много усмивки, весели  и 
смешни ситуации. Паралелно с това във 
физкултурния салон активна беше играта 
на волейбол. Ентусиасти се намираха и 
за тенис на маса, които обаче обикаляха 
в търсене на още желаещи за малко 
турнирче.  Няма как, макар и телеграфно, да 
не споменем и какво се случваше от другата 
страна на салона. Изигра се финалният мач 
от футболния турнир на 10 клас между 10-з 
и 10-ж. Резултатът е 6-3 в полза на з-паралка.
Александър Аршинков  10-в  
Снимки: Стефан Солачки, 10-з

На 2 юни (събота) PTPI ни заплетоха, буквално и преносно, 
на Пловдивското младежко изложение. Пред щанда си те 
връзваха доброволците по двойки във възел, от който никой не 
можеше да се измъкне без тяхна помощ. На изложението бяха 
представени и много други сдружения, познати и непознати за 
нас. Заинтересованите можеха да получат обстойна информация 
относно организациите. Резултатът беше създаването на платформа 
за подкрепа на младежките организации. Повече информация може 
да намерите на Facebook-страницата Пловдив на младите.
  Снимки: Димитър Киров, 10-в



Как се чувствате като учител на месеца? 
От вас разбрах за избора. Това, че съм избран, при положение, че добрата и 
отлична оценка не се получават много лесно при мен, може само да ме радва.
Да си учител призвание ли е или...?
Интересен въпрос! При мен мисля, че така се получи!
Какво/кой Ви вдъхновява?
На първо място, естествено, приятната среда за работа. Все пак не е тайна за 
никого, че това е гимназията с едни от най-добрите учители и ученици! Ако 
трябва да кажа кое ме е вдъхновило да се занимавам с това – естествено, 
г-жа Дренчева-Атанасова, учителката ми по английски в гимназията, класен 
рьководител и, както става ясно от фамилията, моя майка.
Какво е щастието? В какво се крие то?
Предполагам банален отговор, но то се крие в разбирателството в семейството, 
с приятелите и колегите.
Кой е най-важният житейски урок, който сте получавали?
Естествено всички ние се учим цял живот, така че предполагам имам 
много да уча.
Защо избрахте да преподавате английски език?
Както вече споменах, майка ми, която бе преподавател по английски в 
гимназията, може би ме е вдьхновила!
На какъв език предпочитате да четете или да гледате филми?
Дали е нужно да отговарям на този вьпрос!? :)
Какъв е подходът Ви към учениците?
Хм, интересен може би е думата, но все пак те са тези, които могат да кажат.
Какво Ви дават те?
Преди всичко желание за работа.
Според Вас нуждае ли се гимназията ни от чуждестранни преподаватели, за 
да е на едно наистина добро ниво?
Винаги има нужда от Native Speaker, но не мисля, че нивото не е добро, можем 
да се похвалим с много успехи. Все пак учениците от предходния ми випуск, 
който изведохме с г-жа Краевска и които се постараха доста заедно с нас, са на 
първо място в Бьлгария на матурите по английски език (2010 
година, среден успех 5.80).
Смятате ли, че учениците имат афинитет към чуждите езици? 
По-голямата част - да!
Споделете ни някоя весела случка с тях!
Определено не мисля, че ще стигне мястото за това. :)
Какво бихте посъветвали своите ученици (на английски и на български :) )?
С една латинска сентенция – Оmnia mea mecum porto! (Всичко свое нося със 
себе си!) Да разчитат на себе си, на това, което са научили, а не на останалите.

Как се чувствате като учител на месеца? Какво според Вас накара учениците да 
гласуват за Вас?
Чувствам се поласкана, изненадана, радостна. Не знам кой е гласувал за мен и защо, 
но искам да благодаря на всички, които са го направили.
Да си учител призвание ли е или...? 
Призвание е, разбира се.
Какво/кой Ви вдъхновява?
Работата ме вдъхновява, защото е нещо, с което обичам да се занимавам. Разбира се, 
математиката ми помага. Работя това, което обичам!
Какво е щастието и в какво се крие то? 
То може да се намери в много неща - в работата, в семейството, в приятелите. Аз съм 
щастлива, защото го откривам на всички тези места!
Защо математиката?
Освен че е точна наука, тя развива рационалното мислене, а и логическото също... 
Опитвам се да покажа това на младите хора и се надявам, че с любовта си към 
математиката съм успяла да им предам поне една малка частичка от желанието си 
за работа в час.
Кой е най-важният житейски урок, който някога сте получавали?
Че човек трябва сам и с усмивка да се справя с трудностите, да 
помага на приятелите си и да се надява, че има такива, на които да разчита.
Коя е най-трудната задача в живота?
Ами аз всички ги решавам!
На каква геометрична фигура бихте оприличили живота?
На многоъгълник с много прави отсечки, препятствия за преодоляване, като в 
същото време всяко начало има своя край.
Кое е неизвестното Х, което ни липсва в училище, за да се получи идеалната 
система?
Връзката между учителя и ученика. Трябва винаги да търсим начин да комуникираме, 
за да можем да предадем знанията си.
Какъв е Вашият подход към учениците?
Първо с усмивка, опитвам се да създам приятелска атмосфера и да покажа на всички, 
че щом са били достатъчно умни, за да влязат в тази гимназия, значи могат да 
се справят с всяка задача. Учениците са като пластелин, който моделираме, 
за да създадем прекрасни фигурки.
Споделете ни някоя забавна случка с учениците!
Те всичките ни часове са забавни напоследък. Весела математика!
Какво бихте посъветвали учениците си?
Да се отнасят към преподавателите така, както те към тях, да се уважаваме взаимно, 
да се изслушваме. Също така никога да не губят вяра в себе си и да бъдат позитивни!

Наградите на Делта Те: Учител на месеца

                                Любима книга:  
               „Шифърът на Леонардо“ от Дан Браун
              Любим филм: „Двама мъже и половина“ 
          Любима песен: Обичам да слушам различна музи- 
          ка, според настроението ми се променя и жанра. Ако  
             кажа само една песен, ще излъжа. 
                         Хоби: Да решавам кръстословици и судоку.
                                         Девиз: Аз мога!

                                 Любима книга: Mоже би Pride and  
                 Prejudice, както и “Афоризмите” на Оскар  
         Уайлд. Любим филм: Bad Boys 
   Любима песен: Много са. Хоби: Обичам да се занимавам с 
автомобили.  Девиз: Трудно е да се каже определен такъв, но мога 
да ви кажа тези, с които често съветвам учениците – When 
    there is a will, there is a way!, както и: It is better to remain  
           silent and be thought of as a fool, than speak out and 
                          remove all doubts about it!  
                      Оскар Уайлд, естествено!

Владимир
Атанасов

Нели
Караиванова

Кампанията „Учител на месеца”, организирана от Делта Те, приключи... или поне засега. Благодарим на всички ученици, които дадоха своя глас. Благодарение на вас 
успяхме да започнем по-двустранен процес на обмен на информация в училище. Благодарим и на отзивчивостта на училите, към които ние се обръщахме с молба за 
интервюта. Припомняме, че тази година с грамота „Учител на месеца” удостоихме учителите: Мария Носикова, Стойко Танчев, Костадина Кацарова, Красимир Манолов, 
Владимир Атанасов, Нели Караиванова. През годината преди да започнем кампанията публикувахме и интервюта с учителите: Татяна Дюлгерова, Светла Василева, 
Светла Иванова, Иван Узунов, Лулчо Попов. Всички те оцветиха приятно училищния вестник.
Очаквайте следващата година нови акции, организирани от нас, насочени повече към учениците! Ще раздаваме повече награди и ще се постараем максимално да 
достигнем до възможно най-много хора.

Интервюто проведоха: Албена АРАБАДЖИЕВА, 11-б; Лора СТОЯНОВА, 9-в; Снимки: Светлана ПАНОВА, 11-г, Стефан СОЛАЧКИ, 10-з



Life at EDS

 „Образованието е най-мощното 
оръжие за промяна на света“ – с 
тези думи първите, вече бивши 
наши съученици, получиха своите 
Немски дипломи. На 10 май в МОЛ 
„Галерия“ се проведе празничното 
раздаване на Немските езикови 
дипломи – втора степен. Отделеното 
пространство беше украсено, а 
господинът ни по музика – г-н 
Атанасов се погрижи за доброто 
озвучаване. На предните редици 
столове бяха настанени учители, 
абитуриенти, а по-отзад бяха гости 
и развълнувани родители с букети 
цветя. От 11 години учениците 
полагат труден изпит, който обаче 
отваря много перспективи пред 

тях. Прескочената летва им осигурява директен достъп до немските 
университети и е предпоставка за успешна кариера. 
 В началото на церемонията водещите поздравиха гостите на празника, сред 
които бяха г-жа Пенка Стайкова, заместник-директорите г-жа Митрашкова 
и г-н Бояджиев, консултантът и координатор на обучението по немски език 
в България – г-н Хабенбахер, неговият заместник за региона – г-жа Шмидт и 
други. Беше отбелязано, че випуск 2012 се е справил на изключително 
високо ниво с изпита – 49 от 56 явили се са взели дипломата, като за този 
успех благодарности получиха учителите по немски език от 8 до 12 клас. 
 Директорът на гимназията г-жа Стайкова взе думата и спомена с гордост, 
че това отличие е венецът на програмата за Немска езикова диплома. 
Церемонията продължи с красиво изпълнение на оперна песен от Ана 
Куртенкова от 12-к клас, също и с откъс от театралната пиеса „Планетата 
Х“ в изпълнение на група „Импресия“, която беше приета с учудване от 

публиката. 
  Г-н Хабенбахер и двете DSD учителки – г-жа Нина Коларова и г-жа Катя 
Главчева, имаха честта да връчат дипломите на дванадесетокласниците. В 
групи по шестима бившите ни съученици се отправяха към „сцената“, за да 
„оберат плодовете“ от 5-годишния труд, който са положили в изучаването 
на чуждия език. „Ханс Блинкс, бившият външен министър на Швеция 
признава, че неговото отношение към немския език е като към съпругата 
му – той я обича, възхищава й се, но не я владее. За разлика от него вие вече 
владеете немския език много добре“ - цитираха водещите шведския политик 
и поканиха присъстващите на празничен коктейл.
 Не всичко обаче мина по вода. Бившите ни съученици избраха неподходящ 
момент да дегустират изкушенията от бюфера - когато гостите се бяха 
настанили и очакваха церемонията да започне. Това провокира и 
противоречиви реакции у чуждестранните гости.
Силно се надяваме, че догодина абитуриентите няма да изпитат такъв глад 
за „изцепки“ :) . 

Александър Аршинков 10-в
Снимки: Димитър Киров, 10-в

Пет години труд = DSD диплома

Финални думи за  „Народните будители и аз”
 В последния брой на вестника вече ви разказахме за недоразумението в деня на финала на 
състезанието „Народните будители и аз” между отбора, представящ нашата гимназия 
(11-и клас), и този на  Националната търговка гимназия (11-д клас). Некоректно 
зададените въпроси от страна на опонентите бяха причината за недоволството на 
играчите и на окуражаващата ги публика. В последствие на всеобщото недоволство 
11-и клас напуснаха залата, оставяйки състезанието без ясен изход.
 Отначало имаше съмнения относно това дали изобщо ще има преиграване на срещата, 
тъй като 11-д заявиха, че желаят да се откажат от надпреварата. Двете страни имаха 
срок до 14.05 да обмислят, дали желаят отново да премерят сили и, за да се избегнат 
конфликтни ситуации, въпросите и отговорите щяха да бъдат съставени от самото 
жури.
 Насрочената за 16.05 среща обаче така и не се състоя. Отговорът на НТГ остана 
непроменен, дори и след дълго увещаване от страна на членовете на журито. По думи 
на участници от противниковия отбор държанието на 11-и към тях само по себе си 
било обидно. Макар отборът на ЕГ „Пловдив” да остана неудовлетворен от факта, че 
не успя да се докаже пред своите опоненти в един последен, решаващ и честен двубой, 
в очите на възпитаниците на гимназията представянето му не губи своето 
достойнство. Едно е сигурно - 11-и клас постигнаха една своеобразна победа, 
карайки журито да се замисли сериозно относно регламента на цялото състезание. От 
догодина ще има промени и в цялостната концепция на проекта. Така първо и второ 
място в състезанието няма да бъдат обявени - остава само трето място, което 
се заема от Математическата гимназия и те получават награда - еднодневна екскурзия 
в страната.
Интересна развръзка обаче последва в гимназията. Представители на ръководството 
присъстваха на небезизвестната финална среща в  Новотел Пловдив и се убедиха в 
некоректното отношение към 11-и клас. В следствие на това те взеха решение все пак 
да наградят учениците от нашата гимназия, като това означава да им подарят обещана 
предварително и от организаторите на състезанието екскурзия до място с историческо 
значение в страната.  Тя ще отведе 11-и клас до архитектурно-етнографски комплекс 
„Етър” на 23 юни.

Виктория Видева, 9-б

Извънкласните дейности за тази година приключиха! За различните 
клубове, техните публични изяви и мнения на участници четете на стр. 12!
Клубове по интереси за учебна 2012/2013г.
Към вече познатия ви списък от клубове от новата учебна година ще се 
добавят още няколко атрактивни предложения. Може би най-значимата 
разлика обаче ще се крие в интензивността на програмата - този път тя ще 
обхваща периода на почти цялата учебна година (без последните месеци). 
Това означава, че часовете ще бъдат по-рационално разпределени и процесът 
ще протича по-спокойно, като той ще бъде съобразен и с изискванията на 
участниците.
Освен познатите ни вече клубове, почти всички от които остават и за 
догодина, новите са:
✓ Фоторепортажи - Този клуб ще бъде по-тясно специализиран от 
Фотография и ще бъде насочен към напреднали фотографи;
✓ We are Europe! - Представяне на европейските столици, институциите в 
Европейския съюз и техните функции;
✓ Управление на проекти - Ключови способности за работа по проекти;
✓ Художествено писане и превод на/от английски език 
✓ Художествено писане и превод на/от немски език
✓ Хумонитарни науки - Основните знания, необходими на интересуващите 
се от правните науки;
✓ Бизнес етикет и кореспондеция на английски език;
✓ Бизнес етикет и кореспондеция на немски език;
✓ Общуване и работа в екип - Развитие на умения и способности за 
кооперативна работа;
✓ Академия за млади лидери - общуване и развитие на лидерски умения.
✓ Diversity! – Personal Development and Communication in Intercultural Envi-
ronment.
Ако искате да се запознаете с останалите клубове или да получите 
повече информация, може да се обърнете към г-жа Емилия Златинска 
(педагогически съветник), на 3-тия етаж.
Крайният срок за записване е 30 Юни 2012г.
За учениците, на които тепърва им предстои да се запишат в гимназията, т.е. 
кандидат-гимназистите, срокът за записване е до 30 септември 2012г.

УСПЕХ 2012



Goodbye, випуск 2012!
Делта Те споделя впечатления от

Изпращане на випуск 2012
на 15 май 2012г.

Делта Те беше на Връчването на DSD-дипломи

на 10 май 2012г. Как премина церемонията четете на стр. 4!

Делта Те качи снимки от Абитуриентски бал 2012г.
Новотел Пловдив

Харесва ми • Добави коментар • Сподели

Делта Те Английската несъмнено разби НТГ с автопарка си - 
уникално разнообразие от автомобили бяха подбрали абиту- 
риентите ни - освен 7-метровата черна лимузина Lincoln Town 
Car и ретро модела Lincoln Continental от 70-те, 12-ти клас 
пристигаха и с многобройни BMW X5, X6, както и няколко 
Mercedes-Benz S-Class. Не липсваха и коли Bentley, както и 
някои спортни модели на Audi.
15 май в 22:18 • Харесва ми

Делта Те споделя впечатления от

Абитуриентски бал 2012г.
на 24 май 2012г.

 Пет години заедно - звучи много, но ако питате някой дванадесетокласник ще 
ви каже, че са минали като на сън. От първия миг в гимназията, когато дойдох- 
те с родителите си заедно със саксия с цвете, през 8-ми клас в панса, през дни- 
те, в които ви се е искало просто да се приберете и да си легнете и т.н и т.н. 
 Една, две седмици преди изпращането, атмосферата в училище беше ня- 
как странна. Това бяха последните дни на 12 клас, в които са ученици. 
Навсякъде в коридорите абитуриентите се щракаха за спомен, дочуваха се 
разговори за това кой къде щял да следва, опитваха се да „вкусят“ от всичко 
като за последно.
 Сутринта на 15-ти група ентусиасти от долните класове подготвиха част от 
декора за изпращането. Явно дъждът не стигна на випуск 2012 и церемонията 
бе полята обилно с шампанско. Хора от екипа на „Делта Те“ бяха навсякъде, 
дори „над главите“ на дванадесетокласниците, за да могат да запечатат 
всеки един момент от последния ден, в който героите на деня бяха ученици. 
Резултатите под форма на снимки или видеорепортаж може да видите на 
страницата ни във Facebook.
 Госпожа Пенка Стайкова обаче изрази критично мнение по отношение на  
изпрщането. От нейните думи стана ясно, че тя приема поведението на завър- 
шващите за неподобаващо, като към това допринася наличието на алкохол 
в гимназията и неуважението към тези, които поздравяваха абитурие-
нтите: водещите бяха заглушавани, учениците от 8-ми клас се върнаха с цве-
тята си, които почти никой завършващ не пое, поздравленията не бяха чути 
от присъстващите заради безкрайното броене от 1 до 12 и шума от вувзелите. 
Според нея такъв тип изпращане не отговаря на реномето, което училището 
ни има, и смята, че едно достойно за ЕГ „Пловдив” изпращане не би трябвало 
да изглежда като това, на което бяхме свидетели. Възмущението й личеше 
при нейния отказ да присъства на абитуриентския бал на випуск 2012.

Делта Те качи снимки от Абитуриентски бал 2012г.

на 24 май 2012г.
Новотел Пловдив

МОЛ “Галерия - Пловдив”

Харесва ми • Добави коментар • Сподели

на 15 май 2012г.

ЕГ “Пловдив”

Харесва ми • Добави коментар • Сподели

След месеци на дълги приготовления, напрегнато ежедневие и усилена 
подготовка за изпити и матури, дългоочакваният с трепет в сърцето на все- 
ки дванадесетокласник ден най-накрая настъпи. 24 май отново бе посре-
щнат с преклонение към святото дело на св. св. Кирил и Методий, но по-
вълнуващ беше абитуриентският бал на ЕГ „Пловдив”. Още в 19:00 часа пред 
Новотел Пловдив започнаха да се събират нетърпеливи наблюдатели, очак- 
вайки предстоящия магически блясък на скъпите коли, но и на неочакваните 
возила, на изненадите и, разбира се - изяществото и красотата на абитуриен-
тите. Времето беше не само съпричастно, но и, усетило важността на свое- 
то представяне, не допусна да падне дори капчица дъжд и ни зарадва със 
слънце, олицетворяващо грейналите усмивки на всички присъстващи. 
  Радостни викове, блясък, еуфория. Ненарушим оптимизъм, реещ се във 
въздуха над пъстроцветна феерия от рокли, чиито модели бяха сякаш взети 
от приказка и, както в добрия, така и в лошия смисъл на думата, надминаваха 
представите и въображението дори на най-изкустния художник или 
писател. На бал като на бал! И тази година доминиращи бяха дългите 
рокли, леко разкроени, с добре очертани деколтета, а цветовата гама беше 
както съобразена с модните тенденции, така и, отличавайки се със смели- 
те, „ярки” предпочитания на някои дами. Не липсваше класическото черно, 
а актуалното напоследък бежаво беше допълнено от различни мотиви под 
формата на цветя, които несъмнено придаваха загадъчност и индивидуал-
ност на тоалета. С две думи - цветен разкош! Без риск да пренебрегнем проти-
воречивостта на живописната картина, трябва да признаем, че красавиците 
варираха от вълшебно-приказни до трагично-комични. Усетът ни за естети- 
ка не позволява да пропуснем обувките на високи токчета, върху много от 
които падаше акцентът тази година. „Браво” и на момичетата, които упори-
то  се бяха опитали да придобият цвета на мулатка. За жалост ефектът бие-
ше на оранжево.
 Наред с абитуриентите, в празничната зала на Новотел Пловдив присъс-
тваха много учители, а по лицата им личаха смесени чувства на гордост, 
радост и мъничко носталгия по миналото. 
  В едно съвсем кратко обобщение това бе тазгодишният 24 май. Трудно е 
атмосферата да бъде пресъздадена с думи и снимки. Това е събитие с голяма 
важност за всеки завършващ. Апогеят на тийнейджърските години и нача-
лото на един нов, изпълнен с повече отговорности, но все така пъстър със 
своите неповторими цветове живот. На нас не ни остава нищо друго освен с 
малко закъснение отново да пожелаем на нашите абитуриенти да бъдат успе- 
шни и да запазят в себе си онази живинка, присъща за гимназиста, която 
прави годините, прекарани в гимназията, толкова красиви и незабравими. 

Анелия Георгиева, 11-к



Taste of summer

начина да прекараме лятната ваканция10
1.  Хей, представи си го така на брега на морето с бира в ръка!

               2.   Sleepovers - класика! Това е страхотен начин да     
                    поддържате връзка с приятели! Играете игри, танцувате,  
        споделяте тайни, истина или предизвикателство и още много други!

3.  Как ви звучи малка екскурзийка из Европа? Берлин, Лондон, Париж, 
а може би и Рим?
4.  Трябва да има и нещо ново. Някой екстремен спорт..? Сърфинг, 
бънджи, skydiving...

5.   Да не забравяме лудите, безсънни купони.

6.  Лято, жега, слънце. Ето тук се намества и 
някой уникален Аквапарк (виж стр. 8!).

7.  За любителите на природата горещият сезон е
 приготвил планините, горите и екопътеките.

8.  Лятното флиртче. Какво по-хубаво от някое вълнуващо 
преживяване, за което дълго да си спомняш?

9.  На лагер с приятели. С палатки на някое красиво местенце, пълно със 
смях, хубави моменти и страшни истории.

10.  За тези, които предпочитат спокойствие, винаги е приятно четенето на 
книга в двора или на верандата.

Без значение от мястото и начина на прекарване, това е сезонът на слънцето, почивката, морето, и забавата. 
       Свършваме даскало и дим да ни няма..!

Елеонора Хубенова, 9-б

  Въпреки дъждовната пролет, която изтормози мнозина, лятото вече почти 
настъпи, а с него и трескавото планиране на ваканцията. Морета и плажове, 
планини и полянки, а защо не и някой летен музикален фестивал? Миналата 
година въобще не беше бедна откъм такива, някои - супер успешни, други – 
пълен провал. 2012 обещава да бъде също толкова интересна и вълнуваща за 
музикалните фенове. В тази статия ще се опитам накратко да ви представя 
основните събития, които предстоят в следващите няколко месеца.
  Започваме с тазгодишното издание на Elevation Music Festival, което след 
грандиозното фиаско миналата година (вокалист с контузен крак и ураганен 
вятър), този път ще се реваншира с някои доста големи имена като Cypress 
Hill, Sean Paul, Fatboy Slim и Erykah Badu. Датите са 23-24 юни (с откриващо 
парти на 22-ри), а срещу цената от 99 лв за двудневен билет ентусиастите 
могат да се насладят също и на Groove Armada, Pendulum & Verse, Rev RUN(oт 
RUN D.M.C.), Chambao, Nneka, Kosheen, Walk Of The Earth (да, петимата, които 
направиха кавър на Somebody I Used to Know на Gotye с помощта само на една 
китара). От българска страна участието си са потвърдили Gravity Co., Skre4, 
Ogy 23, The Top Stoppers, Southwick и много други.
Sofia Rocks пък залагат на легендите Guns N’ Roses (макар и в състав доста 
далечен от оригиналния) като хедлайнери на втория ден - 8 юли. На сцената 
преди тях ще могат да се чуят и Iggy & The Stoogies, Within Temptation, Kaiser 
Chiefs и други. На 7-ми пък стадион „Васил Левски” ще огласят Godsmack, 
Trivium, Clawfinger и още няколко групи с по-тежък звук. Това двудневно 
удовоствие ще струва на музикалните маниаци от 60 до 120 лв (в зависимост 
от местата).  За съжаление тази година организаторите са решили да не

пуснат еднодневни билети.      
   И щом си говорим за фестивали, няма как да изпуснем гвоздея в програмата 
– Spirit Of Burgas 2012. Съчетавайки музика, море, плаж и голямо 
разностилие, Spirit-ът е най-близкото нещо до световното фествивално 
ниво, което може да се наблюдава в България, а и вече е признат за един от 
най-добрите на Балканите. По време на миналите му издания на централния 
плаж в Бургас звучаха имена като Moby, The Prodigy и Faith No More. Тази 
година трите фестивални дни са тематично обособени, като на главната 
сцена ще можем да видим и чуем Korn (на 3 август), Chase & Status (на 4-ти) и 
Busta Rhymes и Tinie Tempah (на 5-ти). Освен това, Spirit Of Burgas обединява 
сили със Solar Music Festival (който досега се провеждаше на Cacao Beach), 
oбособявайки Solar Dance Arena в рамките на фестивала, но с отделен вход. 
На нея ще се качат Armin Van Buuren (на 3-ти), Mark Knight (на 4-ти) и Dubfire 
& Ritchie Hawtin (на 5-ти). Билетите са тридневни (200 лв за всички сцени, 130 
лв само за Spirit, 90 лв за Solar) и еднодневни (90 лв, 60 лв или 35 лв). За тези, 
които биха предпочели пълното фестивално изживяване пред комфорта, 
организаторите на Spirit-а (както и тези на Elevation) са обособили къмпинги.
 По всичко личи, че фествивалното лято 2012 ще предостави голямо 
разнообразие от изпълнители и стилове на българската (и не само) публика, 
така че място за недоволство няма. Естествено, финансовият въпрос никога не 
е за пренебрегване, затова ако сте си харесали нещо от по-горе представеното, 
моят съвет е да започнете да спестявате отсега...=))

Фестивално лято 2012

Светлана Панова, 11-г

Спокойно, зад теб съм и те целувам.
Усещаш ли лъча на целувките
и студенината по пръстите ми?
Спокойно, до теб съм, ще те пазя.
Усещаш ли защита под дланите ми
и топлия ми дъх по косата ти?
Спокойно, пред теб съм, ще те браня.
Усещаш ли силата на тялото
и меките, топли, глас и очи?
Спокойно, пак съм до теб, ще те държа.
Ще хванеш ли и ти здраво ръката ми,
ще стоплиш ли пръстите на дланта ми?
Спокойно, ще повървя след тебе.
Не виждаш ли как бъркаш в крачките?
Ала паднеш ли, веднага те хващам
Спокойно, заедно сме, стъпили в локва.
Не знаеш, че потъваш, нали те тегля навън!
Ала нали не приемаш всичко насън?
Спокойно, зад теб съм и те целувам.
Усещаш ли лъча на целувките
и топлината по пръстите ми?

Деница Илиева, 8-а

Сам. Мрак. Плаж. Бряг
и още много друго.
Къща. Влага и море.
Скица стара сочи тебе , Чумо,
непозната нам.
 
Недостиг. Мрежа и рибар.
Лодка, спряла в космоса
на лудий цигулар.
Мъка. Твърдост. Глад
за вечна слава.

Чаша. Болка. Меко
вледенена се изплъзва,
чупи се и леко дръзва
лудо да изпъкне там.
Кило. Живот на милиграм.
 
Нищета. Мизерия. Лудост
бясна и мистерия прекрасна.
Нож. Палатка и красиво огледало.
Жило. Бяло. Черно до полуда,
смесено с дете огънато модерно.

Траян Пелтеков, 11-б

Картина

Снимка: Здравко Димитров, вип. 2011



Из ЕГ-то

Тези, които учат английски като 
първи език, а също и всички други, 
които се интересуват, сигурно знаят, 
че в нашата гимназия всяка година 
се провеждат изпитите на Cam-
bridge – FCE CAE, CPE.
Ако не сте запознати (въпреки че 
вече сме описвали сертификатите 
на Cambridge в предишни издания), 
FCE е първият сертификат, който 

служи като свидетелство, че владеете английки език на ниво над средното, 
като можете да се справяте с много всекидневни ситуации. FCE сертификатът 
отговаря на ниво В2 (Vantage) от Общоевропейската езикова рамка. CАE е 
сертификат за напреднали, който доказва, че умеете да се справяте свободно 
с езика на едно по-високо ниво. Той е признат от почти всички университети 
във Великобритания, а все повече висши училища започват да го признават 
и в САЩ. От Общоевропейската езикова рамка съответства на ниво С1 (Ef-
fective Proficiency). И върхът на владеенето на английски език се доказва чрез 
успешно издържан CPE (C2 от ОЕЗ). Това е сертификат на най-високо ниво и 
също принципно се провежда в гимназията. Изобщо, ако искате да работите 
или учите в чужбина, който и да е от трите сертификата ще ви свършат добра 
работа.
Всичките изпити се състоят от пет модула: 
✓ Четене: Този модул се състои от три (при CAE, CPE - четири) части, като 
всяка изисква различен начин на запознаване с текста;
✓ Писане: Тук изпитваният има за задача да напише два текста, първият от тях 
е задължително поставена задача, а вторият е по желание, като се предоставя 
избор между статия, история, доклад, рецензия, есе или писмо;
✓ Употреба на езика: Този модул включва четири (CPE - пет) различни по 

формат части, в които 
да покажете своите 
умения да боравите с 
езика.
✓ Слушане: Чувате четири текста и отговаряте на въпросите към тях.
✓ Говорене: Тази част се провежда в отделен ден, като не ви изпитват сами, а с 
партньор. След като се представите и отговорите на няколко въпроса, свързани 
с вас и ежедневието ви, получавате картинки, които трябва да опишете и 
сравните с партньора си. Целта е да се получи една добра дискусия и, разбира 
се, да се стигне до консенсус.
Тази година в нашата гимназия изпитите се проведоха на 09.06 (FCE) и 13.06 
(САЕ). Желаещите да държат изпит през юнската сесия са около 70 човека, 
като по-голямата част са наши съученици. Броят на записалите се обаче е 
намалял в сравнение с миналите години, когато той е бил близо 400. Именно 
заради ниската заинтересованст и липса на кандидати тази сесия ще протече 
без CPE. Спадът явно се дължи на това, че за година-две практиката да се 
записват ученици в нашата гимназия е била преустановена. Друг факт е, че 
тази година не се провежда изпит CPE поради липса на достатъчно записали 
се. Обикновено изпитните сесии в ЕГ “Пловдив” са две - през юни и декември. 
От тази година практиката учениците да се записват за изпит на Cambridge 
директно в гимназията е подновена, което представлява значително улесняване 
на процедурата. Друго нововъведение е и опцията за взимане на почивни дни от 
училище с цел подготовка за изпит. Седем такива дни се полагат на учениците, 
като за целта те трябва да напишат заявление до директора на гимназията и 
към него да приложат доказателство за тяхното явяване на изпит (напр. Time-
table за Cambrigde exams). Очаква се в най-скоро време записването да бъде 
осъществявано по интернет с кредитна карта за още по-голямо улеснение. 
А на явилите се остава само да пожелаем успех с резулатите! :)

Албена Арабаджиева, 11-б

ЕГ „Пловдив” като езиков изпитен център

Ще имаме ли скоро вода на третия етаж?
Суматохата на втория етаж става все по-голяма всеки ден. Дали скоро ще има решение? 
След сигнал, подаден от Делта Те, проблемът стигна до дознанието на г-жа Пенка Стайкова. Интересно е, че 
никой не е повдигнал въпроса толкова време. Директорката обеща да вземе мерки. В следствие на това тръбите 
бяха проверени, при което не се констатирала повреда. Проблемът идва от липсата на дебит за третия етаж. 
Ремонтираните тоалетни изискват по-голямо количество вода и така дебитът не достига до най-горния етаж, 
особено в пиковите межудачасия и през по-топлите месеци. Беше поет също и ангажиментът да се повика 
група на ВиК, които да направят проверка. За да се реши проблемът обаче най-веротно би се наложила цялоста 
подмяна на водоснабдителните тръби в гимназията, които да могат да поемат необходимия дебит вода за 
снабдяване на всички тоалетни по етажите.

Делта Те припомня, че ние оставаме отворени към писмата ви. Споделете вашите оплаквания или ни 
сигнализирайте за проблеми. Ние поемаме отговорността те да стигнат до дознанието на съотвените 
отговорни лица и, при необходимост, да се предприемат мерки. Пишете ни на: deltate@els-plovdiv.com

Къде отиде Хилда от „Хари“?
Несъмнено това се питат много от нас. Информация има всеки втори, при това доста разнопосочна. За да 
разберем какво всъщност се случва, Делта Те потърси за коментар директора на ЕГ “Иван Вазов” - г-жа Марияна 
Димитрова. Това се наложи след като стана ясно, че всъщност всички три лавки са (били) със сключен договор 
към Руската гимназия.
Г-жа Марияна Димитрова отказа да даде каквато и да била информация относно затварянето на лавката, нито 
за причините за това събитие, но от разговора стана ясно, че павилионът ще бъде премахнат в най-скоро време. 
Лаконичният и отговор гласеше: „Ако искате да си имате лавка, направете си такава!”.
Оказва се обаче, че лавка на Английската скоро ще бъде реалност - процедурата по нейното обособяване вече е 
задействана. От следващата учебна година може да очакваме такава до физкултурния салон и паркинга, срещу 
аварийния изход на гимназията. Скоро ще се обяви и официално процедурата по избор на наемател, но засега на 
въпроса дали те отново ще са същите получихме отрицателен отговор.
Като цяло може да се надяваме на нещо различно и по-свежо от следващата учебна година.

Продължение от стр 1. Отборите, които отблъснахме, за да 
стигнем до финалния мач, са на 2-ра Английска гимназия в София 
(2:1) и на ГПЧЕ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали (3:0). Финалът 
бе отново с тима от Разлог. Поведохме, но в четвъртия гейм след 
отпускане от наша страна ни изравниха, след което в петия гейм 
поведоха с 11-14 – трябваше им една атака, за да спечелят, вече се 
смятаха за победители. Тогава същият играч, който бе контузен 
в началото на турнира – Ангел Влахов, направи две великолепни 
решаващи блокади и ги надвихме с 16-14. Момчетата показаха 
здрав дух, характер и сила. Противниковият отбор беше зашеметен 
след нашата победа. Въпреки трудностите, купата отпътува за 
Пловдив заедно с шампионите, които през цялото време запазиха 
нужната концентрация и колективен дух, необходими им да станат 
национални първенци.

 Александър Аршинков, 10-в  f

Момчетата от отбора - Георги Димитров (8-б), 
Никола Стоименов (8-ж), Димитър Узунов (8-и), Станислав Драмов 

(8-и), Ангел Влахов (9-е), Станислав Георгиев (9-к), Александър Бозуков (10-и), Иван Чулков 
(10-к), бяха наградени и поздравени на 5 юни (вторник) в двора на гимназията.



Around the globe

   От видео игрите и филмите до списанията и начинът, по който изглежда 
домът ни. От дрехите, които носим, до храната, която ядем. Всичко това 
е започнало просто като идея, зародила се в главата на някой креативен 
човечец, който, малко или много, вижда света по по-различен начин. The Art 
Institute of  New York City е място точно за такива хора. В днешния свят на 
бързи промени съществува неспиращо желание за хора с иновативно мислене, 
отворени към новите идеи на криейтив революцията, а чрез обучение в един 
такъв университет, ти се превръщаш именно в такъв човек.
 Отворил врати през 1980 година като училище по ресторантьорство, сега 
The Art Institute of New York City е водеща институция в подготвянето на 
специалисти по: 
✓ Digital Filmmaking
✓ Fashion Design
✓ Fashion Merchandising & Marketing
✓ Graphic Design
✓ Interior Design
✓ Web Design & Interactive Media

  Университетът е разположен в центъра на Манхатън, което спомага на 
студентите да се потопят в арт атмосферата на SoHo и Tribeca. Студентите 
се обучават по силно структурирани програми, отразяващи нуждите на 
променящия се работен пазар. The Art Institute of New York City е един от 
The Art Institutes, система от 40 образователни институции, разположени 
в Северна Америка, които осигуряват всяка година нови специалисти в 
областите: Design, Media Arts, Fashion and Culinary. 
За да стигнеш обаче до обучение в този университет, трябва не само да имаш 
диплома за завършено средно образование или General Equivalency Diploma 
(GED), но и трябва да преминеш през интервю с представител от комисията 
по приема, което може да се осъществи и по телефона, ако кандидатът живее 
на повече от 200 мили от университета. А от гледна точка на финансите: има 
и заеми, и стипендии на разположение на студентите, като университета 
предлага различни стипендии и награди както на настоящи, така и на нови 
студенти. Предложенията могат да бъдат базирани на програмата на обучение, 
присъствието, нуждата от финанси, академическите постижения или 
общественополезната работа.

Богомила Кирова, 11-г

        10. Fast and Furious – Schlitterbahn Galveston Island Waterpark ,Тексас
 (oт немски : Schlitterbahn – пързалка). Тези две водни пързалки, високи по- 

вече от 20м. и с дължина над 95м., вдигат адреналина с множеството си и неочаквани завои.

9. Aqualoop – Moravci, Словения. Макар и само 12 метра висока, тази пързалка със 
сигурност кара кръвта да кипи. Затворен в капсула с отварящо се дъно, дори не 
разбираш кога опората под краката ти изчезва и започваш за се спускаш надолу, 
достигайки 60 км/ч само за няколко секунди. 
8. Bomb Bay - Wet ‘N’ Wild Орландо, Флорида 
 Три неща правят атракцията толкова екстремна: висока е 23 метра, 
спуска се почти вертикално надолу и тук дъното на капсулата, в 
която те затварят, също се отваря без предупреждение.

7. Cliffhanger – Schlitterbahn Galveston Island Waterpark, Тексас Висока 
25м., пързалката напъно е заслужила името си – всеки, който я е 
пробвал, описва изживяването като скачане от ръба на скала.

6. Leap of Faith – Atlantis Paradise Island, 
Дубай. Някога да сте се спускали по 
61-метров стъклен тунел  през лагуна, 
пълна с истински акули?... Едва ли, 
защото атракцията е единствена по рода 
си.

5. Scorpion’s Tail –Noah’s Ark Family Park, Уисконсин. 
Поредната пързалка тип „капсула”, но какво я 
отличава от другите? Висока колкото 10 етажа и с 
дължина над 120м., тя е първата по рода си, при която 
се достигат 55 км/ч по време на спускане. 

4. Jumeirah Sceirah – Wild Wada Water Park, Дубай. Това е най-
високата пързалка на Азиатския континент – цели 32м. Уникални 
са дизайнът, включващ теми от арабския фолклор, и вниманието 
към детайлите... И да не забравяме, че ускорява до 80км/ч.

3. Summit Plummet - Walt Disney World’s Blizzard Beach, 
Орландо, Флорида. Кой казва, 
че Disney e забавление само 
за малки деца? Ако има 
такива, тогава ги съветвам 
да посетят тази атракция 
– да видим какво ще е 
мнението им след спускане 
от 36м. със скорост 90 км/ч.

2. Kilimanjaro - Águas Quentes, Рио де Жанейро. 
Представяме ви 
рекордьора на Гинес, 
влязъл в книгата като 
най-високата пързалка 
в света (49,9м). Със 
своите 95км/ч, тя се 
се нарежда на второ 
място по бързина.

1.Insano - Fortaleza, Бразилия. Името 
говори само за себе си – малцина биха 
имали куража да се спуснат почти 
вертикално от 41м. височина, достигайки 
96-105 км/ч в рамките на 4-5 сек. Пързалката 
е построена през 1989г. и все още държи 
рекорда за бързина. Това я е превърнало в 
предпочитана дестинация за любители на 
адреналина и високите скорости. 

ISIC карти
 Въпреки че рядко се сещаме за нея, ученическата ни карта е важен документ, показващ, че ние сме ученици 
на дадена гимназия, а в нашия случай - на ЕГ “Пловдив”. Всъщност съществуват и други документи, които 
показват, че сме все още учащи се като ISIC картите или International Student Identity Card (Международната 
студентска идентификационна карта). 
 Това е единствената световно призната „ученическа карта”, която се издава и 
разпространява под егидата на UNESCO. Тази карта служи не само като документ за самоличност, 
удостоверяващ че си възпитаник на дадено учебно заведение, но и като пропуск към страхотни отстъпки в 
България и по света! Например само в Пловдив има 46 заведения, барове и магазини, които предлагат такива 
преференции на собствениците на ISIC карта. Освен това, има и безброй намаления в чужбина, не само 
за заведения, но и: музеи, културни и исторически забележителности, галерии, кина, театри  и др. А за да 
стигнеш дотам, се нуждаеш от транспорт, за който ISIC също помага - преференции при пътуване: специални 
цени за самолетни и автобусни билети, отстъпки при настаняване в хостели и хотели, преференциални цени 
на застраховки при пътуване. 
   
 За повече информация относно къде в града може да се изкара такава карта и кои точно обекти предлагат 
отстъпки може да намерите на страницата http://isic.bg/isic-karti. Приятно ползване!

Богомила Кирова, 11-г



Краят на учебната година настъпва, а осмокласниците ни вече са 
свикнали с обстановката. Или поне би трябвало, защото догодина 
пак ще са „зайци” в голямата сграда, макар и по-старши :) . За това 
как се чувстват те в гимназията, новата обстановка, новия клас 
и приятели, решихме да разберем от самите тях, като им зададем 
няколко въпроса. Ето какво ни отговриха те:

Лора Карагеоргиева, 8-и клас
Какви бяха пъвите ти впечатления, когато 
дойде в ЕГ „Пловдив”?
Когато за първи път дойдох в ЕГ „Пловдив”, 
бях малко уплашена и не знаех какво ме 
очаква. Но след тези няколко изминали месеца 
намерих много добри приятели, на които 
да разчитам. Разбрах също, че трябва доста 
да учиш и да се потрудиш, за да постигнеш 
желаната цел.
Харесваш ли класа си? Разкажи за него!
Да, класът ми е супер. Имам много забавни, 

талантливи и умни съученици. А и си имаме най-добрия и всеотдаен 
отговорник.
Знам, че живееш извън града - в Раковски. Как ти се отразява 
пътуването всеки ден?
Доста е изморително. Всяка сутрин ставам в 5:00 и се прибирам в 15 часа 
следобед. Затова обмислям възможността да бъда на общежитие от 
следващата година.
Кое е нещото, с което ще запомниш тази учебна година?
С много нови запознанства и страхотни моменти със съучениците ми. 
Много часове английски и, най-вече, с прекрасната ни класна ръководителка 
– Албена Тончева, която много ще ни липсва.
Какво очакваш занапред? 
Да завърша успешно средното си образование, да запазя добри отношения с 
приятелите от гимназията и да се реализирам в професионален и личен план. 

Антония Радулова, 8-з клас
Какви бяха пъвите ти впечатления, когато дойде в ЕГ 
„Пловдив”?
Направи ми впечатление огромният двор и пъстрата, 
естествена природа около гимназията (смее се). Атмосферата 
беше много приятна и спокойна.
Харесваш ли класа си? Разкажи за него!
Да, харесвам го. В него, както във всеки друг клас, има 
различни по характер и интереси хора, истински шемети, но 
сме доста задружни. Като едно голямо, пъстро семейство.
Доволна ли си от обучението по избрания от теб език? 
Нивото на английския ми значително се подобри, не че  

беше много ниско. Преди да започнем училище бях останала с убеждението, че няма 
кой знае какво ново да науча (без да скромнича), тъй като го уча вече 7-8 години. Оказа 
се точно обратното, за което се радвам. Иначе годината щеше да е безсмислена, както 
смятат наказаните да навлязат в дебрите на необятния немски език мои приятели.
Кое е нещото, с което ще запомниш тази учебна година?
Безспорно, годината бе доста интересна. Запознах се с толкова прекрасни хора. Може 
би, нещото, с което ще запомня 8 клас, е класната ми стая и стенният часовник.
Какво очакваш занапред? 
Очаквам, че по-нататък ще стане по-трудно. Ще уча нов, безпощаден език – немски, и 
със сигурност няма да ми е леко.

Васил Петров, 8-д клас

Какви бяха пъвите ти впечатления, когато 
дойде в ЕГ „Пловдив”?
Когато видях класа и учителите, си помислих, 
че ще е много трудна и тежка година, но се 
оказа, че не е съвсем така.
Харесваш ли класа си? Разкажи за него!
Първите ми впечатления не бяха особено доб-
ри, но с времето това се промени. В класа ми има 
много различни хора и ми е приятно да общу-
вам с повечето. С много от тях станахме добри 

приятели и се надявам да си останем такива.
Доволен ли си от обучението по избрания от теб език? 
Подготовката, която получавам, е на страхотно ниво и темпото, с което 
учителите преподават, е добро и имаме време да усвоим новия материал.
Кое е нещото, с което ще запомниш тази учебна година?
Ще запомня много приятни моменти, както и някои трудности.
Какво очакваш занапред? 
Очаквам в девети клас да е много по-трудно, но мисля (и се надявам), че 
ще се справя.

Интервюто про- 
веде: Виктор Гара-
битов, 8-и
Снимки: Светлана 
Панова, 11-г; Дими-
тър Киров, 10-в

След края на 8-ми клас

Елица Попова, 8-е клас
Какви бяха пъвите ти впечатления, когато дойде в ЕГ 
„Пловдив”?
Ако трябва да бъда честна, помня доста малко от първите 
дни. Впечатленията си от гимназията добих по-късно. Като 
цяло много ми харесва тук, а и е доста по-различно от 
предишното ми училище.
Харесваш ли класа си? Разкажи за него!
Много харесвам класа си. Това е третият клас, в който съм 
била, и първият, в който усещам чувства и сплотеност. 
Задружни сме, помагаме си. Е, има и моменти, в които се 
караме, но сме колектив и поне аз се чувствам приета и на 
мястото ми сред тези хора. 

Доволна ли си от обучението по избрания от теб език? 
Да, много съм доволна. За една година научихме толкова много. Знанията ми по 
английски бяха достатъчни, че на екскурзията до Англия през априлската ваканция 
свободно можех да практикувам езика.
Кое е нещото, с което ще запомниш тази учебна година?
Много са нещата, с които ще запомня тази година. Намерих много нови приятели, 
добих нови впечатления. Смяната на училище, нов клас, нови хора, може би това са 
нещата, с които 8-ми клас ще остане в съзнанието ми.
Какво очакваш занапред? 
Не знам какво точно да очаквам, времето ще покаже. ЕГ „Пловдив” има още с какво да 
ме изненада.

Христина Антова, 8-б клас
Какви бяха пъвите ти впечатления, когато дойде в ЕГ 
„Пловдив”?
В началото бях стресирана като всички останали „зайци”, 
но след около седмица свикнах с обстановката. Всички 
ученици ми изглеждаха примерни и отговорни.
Харесваш ли класа си? Разкажи за него!
Много съм доволна, че попаднах точно в този клас. Тук на-
мерих истински и добри приятели. Всички са много готини, 
купонджии! При нас никога не е скучно!
Доволна ли си от обучението по избрания от теб език? 
Когато се записах с немски, изобщо не знаех какво ме чака 

(смее се). Знаех, че ще е трудно и бях малко уплашена. Но сега разбрах, че не съм сгрешила. 
Наистина в началото е трудно, трябва да се учи по цели нощи и много сериозно. Но пък 
накрая научаваш езика добре. Да, мога да кажа, че очакванията ми се оправдаха.
Кое е нещото, с което ще запомниш тази учебна година?
Немски, немски, немски... и само немски. Това е нещото, което изпълваше ежедневието 
ми. Но въпреки това не ми попречи да се срещам с приятели.
Какво очакваш занапред? 
Знам, че нататък ще е още по-трудно. Но това няма да ме спре да преследвам целите си.

Онник Такворян, 8-и клас
Какви бяха пъвите ти впечатления, когато 
дойде в ЕГ „Пловдив”?
Първите ми впечатления бяха прекрасни, ця-
лата атмосфера беше отлична.
Харесваш ли класа си? Разкажи за него!
Класът ми е супер - 29 ученици сме и инте-
ресното е, че 9 не сме от Пловдив.
Доволен ли си от обучението по избрания от 
теб език? 
Горе-долу... Обучението е добро. Само ако не 

губехме два часа до проверяваме домашната (По-малко домашна трябва 
да дават!)... Но като цяло съм доволен.
Кое е нещото, с което ще запомниш тази учебна година?
Ще запомня тази година като първата ми в ЕГ “Пловдив”, изпълнена с 
много приятни изживявания.
Какво очакваш занапред? 
Плановете ми са да се запиша в някои от клубовете от УСПЕХ, а след то-
ва... не знам. Бъдещето е пред нас, тъй че има много, много време.

Осмокласниците имаха своята публична изява, в която всъщност те трябваше да изглеждат 
представително, което да отговаря и на реномето на гимназията ни. Те преминаха през 
Главната улица като част от традиционната манифестация по повод 24 май - Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост.

Снимка: Стефан Солачки, 10-з



Ученически инициативи

  Нека ви разкажа историята на две 
кутрета, които до скоро се лутаха из 
двора на нашето училище, но днес вече 
имат дом и семейство. 
   Това са Вая и Грета, но преди няколко месеца 

те нямаха нито имена, нито дом, нито 
семейство. Нямаха нищо. Само любов, 

преданост и нуж-
дата да ги дарят на 
някого. Живееха 
в до болка поз-
натия двор на 
училището ни, 
за подслон им 
служеха клоните 
на малкото оста-

нали дървета, 
изхранваха се 
от милостта 
на 

Пенка и учениците, които от време на време им подхвърляха я баница, я 
остатъци от тостер или пък недоядени закуски. Общо взето - оцеляваха ден за 
ден, без да знаят какво ще правят щом времето застуди.
На помощ им се притече новосъздадената пловдивска организация Animal 
Hope, която се погрижи да бъдат прибрани, нахранени, изкъпани, ваксинирни 
и обезпаразитени. Така двете сестрички прекараха новогодишните празници не 
премръзнали навън, а прибрани на топло и на пролет бяха готови да заминат 
за Германия, където, щастлива съм да кажа, живеят и до днес. Вая тутакси беше 
осиновена, а приемното семейство, в което беше настанена Грета, скоро реши, че 
тя вече е част от семейството. И така от градинките пред мъжкото общежитие, те 
се озоваха направо в Германия, на място, където могат да раздават любовта си!
   Истината е, че много бездомни кучета няма да споделят радостната съдба на 
Вая и Грета. Не - те  ще продължат да се скитат по улиците, дворовете, парковете 
и най-вероятно ще загинат, било то от глад или от студ. Въпреки това, от време 
на време, се намират и такива, на които късметът се усмихва и все пак успяват 
да  намерят щастие!

  Ако се интересувате от дейностите на организацията и искате  да помогнете, 
посетете страницата във Фейсбук!  http://www.fаcebook.com/#!/pages/Animal-
Hope-Bulgaria-Plovdiv/174262095959354

Аглика Бяндова, 8-д

История с кучета

 За пета поредна година деца от цяла България се обединяват около 
една благородна цел - подпомагането на детските отделения в 
различни градове на страната. Миналата година дарението беше 
направено на Клиниката по детски и генетични заболявания 
към УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив и то значително 
превъзхождаше събраните суми от предни акции – 15 810 лв. 
Събирането на монетите, както всяка година, се извърши на два 
етапа. Първото предаване беше на 1 юни - Деня на детето. С 

парите, дарени през първия етап за нуждите на клиниката, бяха 
закупени два инфузомата (апарати за венозно вливане) и една инфузионна помпа 

на стойност близо 5 хил. лева. Вторият етап, който продължи до 6 декември – деня на Св. Николай 
Чудотворец, успя да събере значително по-голяма сума – около 10 хил. лева. С тези средства бяха 
осигурени холтер и лекарствени шкафове за дооборудване на обновеното интензивно отделение в 
клиниката. Апаратурата бе дарена от най-активните в акцията училища, сред които на първо място се 
наредиха ОУ „Алеко Константинов” и СОУ „Св. Патриарх Евтимий”, следвани от ЕГ „Пловдив”, СОУ 
„Свети Климент Охридски”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и др. Тук е моментът да благодарим на двама активисти от нашата гимназия - Диана Иванова от 9-в и 
Николай Палешников от 11-в, които организираха  и мотивираха участието на съучениците си в събитието, за да съберем заедно за цялата година 304,78лв.
  И тази година набирането на средства ще се осъществи с подкрепата на инициаторите - сдружение „Клуб Милосърдие, Съпричастност, Напредък”. Събраната от 
националната акция сума ще бъде дарена на  “Диагностично-консултативен център І - Бургас” ЕООД за закупуване на ехографи за установяване на бременност и 
ултразвук - сонди. Нашето училище също ще вземе участие в инициативата и очакваме всеки да даде своя принос.   Виктория Видева, 9-б

Акция „Жълти стотинки”- деца помагат на деца

Избори за председател нa
Четиримата 
кандидати са:

Ежегодните избори за  
председател на Учени-
ческия парламент ще 
се проведат на 20 юни 
(сряда). Кандидатите 
са трима, а гласопод-
аватели - всики теку- 
щи ученици на ЕГ 
“Пловидв”. За да упраж-
нят правото си на глас, 
учениците трябва да 
предоставят документ 
за самоличност (лична 
карта, ученическа кар- 
та - дори и транспорт-
на карта върши работа 
:) ). Победителят ще 
бъде обявен до 3 дни 
след гласуването и той 
ще застане начело на 
парламента догодина.

Маги 
Нанкинова, 9-а

Димитър 
Бозов, 11-д

Димитър 
Киров, 10-в

В моето управление ще се стре- 
мя да осигуря повече възмож-
ност на учениците от ЕГ “Плов-
див”, за изява и подкрепа на тези, 
които имат желанието за само-
усъвършенстване. Също така 
ще се стремя към сближаване на 
гимназията с другите елитни 
училища в страната. При мое-
то управление ще се стремя за 
постигане на максимална толе-
рантност и справедливост в от-
ношенията между учениците 
и тези между учителите и 
учениците.

Като начало ще се постарая да 
продължим благотворителните 
си дейности и да ги превърнем в 
една добра традиция. Освен това, 
през цялата изминала година ка- 
то зам.-председател съм научил 
какво членовете на УП и съуче-
ниците ми НЕ харесват и ще пол- 
ожа всички възможни усилия 
заедно да отстраним тези про-
блеми и да намерим най-добрия 
компромис за всички. Смятам, 
че постигнахме голям напредък 
в комуникацията с уч. управа и 
се надявам да я подобрим още 
повече през следващата година.

В моето управление ще се ста- 
рая да подобря диалога меж- 
ду учениците и самото ръковод-
ство на гимназията. Според мен, 
за да се постигнат добри резул- 
тати във всяка сфера на обуче-
нието, е нужно всеки проблем да 
се разглежда от двете страни и  
както учителите, така и ученици- 
те да изкажат своите мнения, да 
споделят своите нужди и инте-
реси. Също така ще се старая все- 
ки да получи възможността да по- 
каже и развие своята дарба и да 
намери своето индивидуално 
място.

Ученически парламент

Мария-Луиза 
Таскова, 9-б

Някои неща си 
заслужават труда. 
Аз съм готова да го 
положа!



Творенията на хората и земята

   Големият призматичен извор е локализиран в най-стария 
национален парк - Йелоустоун, Уайоминг. С диаметър 91-92м. и 
дълбочина 50м., той се нарежда на първо място по големина в САЩ 
и на трето в света. Уникалния си цвят водите дължат на различни 
видове бактерии, които живеят в отделните части на водоема.
   През 1977г. американският биохимик Карл Воуз обявил в едно свое 
изследване, че е открил първата форма на безкислороден живот 
именно в горещите води на извора, достигащи 65-70°С. Това били 
бактерии, които поглъщали водород и въглероден диоксид и отделяли 
метан. Съществуват т.нар. „екстремофили”, които оцеляват при 
неблагоприятни условия. Халофилите са екстремофилни организми, 
живеещи във води с висока соленост като Мъртво море и Солт лейк. 
Те фотосинтезират, но не използват хлорофил, а други пигменти 
(най-често рубеин) и по този начин колониите им се оцветяват 
в нюанси на розовото и червеното. Термофилът също е вид 
ектремофил, който оцелява при температури над 45°C. Точно такъв 
тип организми се срещат във водите на Йелоустоун. Яркосиньото 
петно в средата е вода, твърде гореща дори за тези бактерии, затова 
те образуват колониите си в краищата на водоема, като в процеса 
създават различните нюанси – от зелено до жълто, оранжево и 
тъмночервено.

  Sitting on the top of the city and gazing at the most awe-inspiring view his hometown could offer, he managed to take only one single deep breath and his heart skipped 
a beat at the thought of the bright future that awaited him.
He had an extremely positive outlook on life. The hustle and bustle from below didn’t really manage to make an impression on him. He was wandering in his mind and 
thoroughly exploring every single jolly moment of his life. Every fiber of his being was slowly filling with delight.
His inexperience allowed him not only to feel that pure happiness, but also not to consider a chance of possible future disappointment. He thought he had it all. And he 
did.
Despite his unrealistic and rather childish perception of the world, his way of thinking could make the grown-ups feel ashamed of themselves for being so narrow minded 
and pessimistic. He was indeed wiser and luckier.
But people didn’t seem to appreciate the value of his thoughts.
All his peers found him rather odd and had difficulties understanding him.
His parents loved him and acknowledged his maturity, however, they couldn’t fully relate to his philosophy of life.
But he didn’t let this get to him.
All he knew was that his life was in his own hands and he could shape it however he wanted to. And this was his most invaluable possession- the power to create his own 
world.
Deceiving himself into thinking that things were, are and are going to be just fine, he didn’t realize how vicious the real world could turn out to be to those, who refuse to 
live in it as it is.
Although he possessed the ability to push all his worries deep down and to bury them in the depths of his mind for good, he just couldn’t avoid the collision.
It was inevitable.
His false reality, which was the perfect opposite of the concrete jungle out there, turned against him.
…
What came after that? Well, some people called it insanity, others called it schizophrenia, and some just did not feel like discussing such unpleasant topics. 
But from what I know he is still alive. Barely recognizing his parents and friends, but alive and breathing. The last time I talked to him he couldn’t remove the smile off 
his harassed face. That awful smile, scarred by the collision, seemed unnatural.
And yet, there are many people who still say that he was simply insane for being that optimistic and loving. He should have known better- he should have given up the 
hope for a better world. He should have considered the chance of getting hurt for being different.

But when I asked him: “Tom, do you think that the world is a better place now?”,  he stared at me for a while and responded with a smile: 
“Yes. It is different now.”

What do you think Tom did?

Think positive

Пролетта тъкмо беше пукнала. Навсякъде клонките на дърветата 
пращяха от нацъфтели цветчета. Всичко беше обагрено с онзи 
оттенък на зеления цвят, който приятно гали душата и създава 
особено чувство за спокойствие, душевен мир и покой. Наляво-
надясно скачаха и се гонеха зайчета, пеперудки и най-различни 
малки твари. С други думи, природата беше в пълния си блясък и 
вълшебство. Картинката изглеждаше пълна и завършена до момента, 
в който ти не се появи. Тогава усетих една сякаш невзрачна, но крайно 
тревожна празнина в цялата тази работа. Веднага си зададох въпроса: 
“Кой Бог е направил възможна появата на един такъв човек?”. Тъй 
както семето на цветята невинно се притаява в рохката почва, така 
и нищожната брънка на съмнението пусна своите корени в моето 
съзнание. Оттам нататък вече нямаше изход назад. Веднъж забелязал 
те, аз трудно успявах да задържа мислите си далеч от теб. С всеки 
поглед, хвърлен към теб, аз изпадах във все по-безпомощно състояние 
на захлас.
    И когато всъщност се реших несмело да те приближа, осъзнах как 
всъщност дистанцията е способна да причини такива илюзорни 
умопомрачения, каквито никой синтетичен наркотик не може да те 
накара да усетиш. Сякаш съм бил слепец. Сякаш съм бълнувал. Та 
нали и ти си имаш проблеми, та нали и ти си имаш живот да живееш. 
А аз си мислех, че всичко ти е толкова розово и безгрижно. Но само си 
мислех...
    Най-много ме натъжи гадната подигравка, която съдбата си 
направи с мен. Най-малко можех да предполагам, че ти си такава, 
защото живееш живота си като за последно и не без причина. Който 
е приел смъртта като нещо съвсем нормално, е или безкрайно мъдър, 
или в много лошо здраве. С мъка на сърцето казвам, че случаят беше 
от втория вид. Но ти така и не разбра, че можех да те обикна. Можех и 
щях да го направя, ако не беше онова кормило на нашето ежедневие, 
наречено Съдба. Щях, ала уви...
   Днес единственото, което мога да направя в твоя чест, е да пусна 
любимата ти музика на скалите при морето, защото по повод 
годишнината от онази безсънна и безкрайна нощ в болницата днес 
седя на скалите на пастелно синьото море. Седя и си мисля за теб... 
Мисля си как ми беше достатъчно само да те зърна, за да може 
денят ми да се превърне в уникално събитие и за да може всяко твое 
движение да се запечата дълбоко в слабата ми, но селектираща памет. 
Така че, моля те, запази ми място някъде там, в случай че се забавя, а 
аз сега ще те подаря на морето... Хайде, Сълзице, отрони се !

История край брега

Траян Пелтеков, 11-б Виктория Видева, 9-б



УСПЕХ 2012

Lifestyle

Необичайни 
хобита

Ето измина и поредната учебна година в ЕГ-то. Срочни, годишни оценки, 
доволни, недоволни... Всичко е по старо му, но нещо по-специално имаше 
тази година. Това бе именно проектът УСПЕХ 2012. Като за първа година 
списъкът с извънкласните дейности са много, а участниците – също. 
Списъците с клубовете може да намерите във всеки кабинет, както и долу 

на информационното табло. Сега ще ви запознаем с подробности относно провеждането на занятията.
 Ще започна с клуба по журналистика. Естествено, тук желаещите бяха повече. Но като цяло работата им е била 
ползотворна, както споделят наши съученици. Посещения на различни места като Съдебната палата, Пловдивската 
телевизия, вестник “Марица” и много други, ще заинтригуват много от вас, които искат да се занимават с това по-
късно.
 „Г-жа Божилова ни запознаваше с различни хора, ходихме да разгледаме отвътре как работят хората в 
радиото и телевизията. Също така се запознахме с първите броеве на в-к ‘’Марица’’ и хората от Държавния 
архив, където се съхранява. Последното ни посещение беше в съда, където разговаряхме с протежето (човек, 
който дава информацияна журналистите за по-интересните процеси), и там разбрахме за различни случаи 
и получихме нещо като пътеводител на съдебния журналист. Освен това сами проведохме интервю на 
художниците на Главната. Аз лично съм с много добри впечатления. Много научих, а и г-жа Божилова ни 
караше да пишем, така че развих и това умение“ – Радина Джевелекова, 10-г клас
 

 Клубът по бизнес умения пък от своя страна е развил умението на съучениците ни да работят в екип и да се 
разбират по-лесно един с друг. Тук обаче мненията са и по-противоречиви... 
 „Намирам посещението на клуба по бизнес умения настина много полезно, тъй като реално те доближава до 
неща, които могат да са ти от полза в живота. Не ни пълнят главата със скучна теория, а превес взимат 
практическите задачи, в които можем да си раздвижим сивото вещество и да тренираме работата в екип, 
което е изключително важно качество, нужно в живота. Смятам, че и догодина трябва да се сформират 
клубове, но от по-рано, за да може учениците да координират всички свои ангажименти.“ – Стефан Солачки, 
9-з

 За мен беше интересно да науча повече и за клуба Ключови компетентции:
 „Ключови компетенции е съвсем друго. Интересно е, че играем игри, обсъждаме най-разилчни казуси или 
възможни проблеми в живота, или моменти, в които бихме били изправени пред някакъв избор, какво бихме 
направили и защо. Случвало се е да разиграваме търг, който беше хем много забавен, хем много поучителен, защото 
трябваше от един списък да изберем неща от сорта на стипендия за образование в чужбина или къща в съседство на Хю Хефнър. С други думи - да правим 
разликата между важното и материалното. Беше много забавно и интересно. Като цяло е доста поучително занятие и, въпреки че е 3 часа, времето минава 
почти неусетно - доста често в дискусии, в които участват всички.“ – Теодора Алексиева , 11-и клас

 Видяхме и чудесното представление на Деня на таланта на клуба Училищен мюзикъл. Участниците се бяха подготвили много добре и с доста усилия.
 „Беше много забавно и полезно като цяло. В началото занятията бяха въвеждащи - учиха ни на основни неща откъм танците, а пеенето - който си го можеше, 
си го можеше. И след това лека-полека минахме към по-конкретни неща - навързвахме танците един с друг и после песента към танците. Репетициите ни 
бяха два пъти в седмицата. Разстоянието за мен беше главна пречка. Но с времето си пролича кои са сериозни и искат да се занимават с това и да участват. 
Лично на мен ми харесаха новите движения, които научих, защото аз обичам да танцувам и да развивам танците си. Занятията бяха много забавни и моите 
впечатления са много добри. Искрено се радвам, когато видя, че нещата потръгват.“ – Мария-Луиза Тасоква , 9-б клас

Е, по мое мнение занятията са били забавни и поучителни. С удоволствие ще се включа догодина в някой от тях. А вие?
Вени Стефанова, 9-б

Равносметка на клубовете по интереси

Като публична изява клубът по журналистика 

направи едночасаво предаване по Половдивската 

телевизия.

Училищният мюзикъл ни показа своите умения на Деня на таланта. Представлението може да гледате в нашия видеорепортаж в YouTube.

 
Повече за клубовете за учеб-
ната 2012/2013г. и записва- 
нето четете на стр. 4!

Скокове на 
кокили

Спортът се родил случайно, когато на едно Хелоуин 
парти високата едва 149см Хана Роджърс решила да 
сложи кокили, за да се чувства добре в компанията 
на приятелите си. Кокилите били високи 30см, но 
били достатъчни момичето да загуби равновесие и да 
овладее положението, правейки няколко грациозни 
скока. Другите гости на партито също решили да 
опитат и така започнал спортът. Днес той е много 
по-усъвършенстван. Наричат го още фристайл 
кокили, защото няма точни правила. Важното е само 
подскоците да са грациозни и точни, и естествено - 
безопасността. 

 Да се правиш на мъртъв 
Звучи глупаво, дори смешно, но много хора не само 
го практикуват, но и му слагат етикет „хоби“. За 
родоначалник на това занимание се смята Чък Лам. 
От 2005 г. насам Чък не само се преструва на мъртъв, 
но и се снима, когато го прави. Творчеството му e 
показано на неговия сайт (http://www.deadbodyguy.
com). Не е ясно как този баща на шест деца е стигнал 
до това необичайно хоби, но пред репортерите 
споделя, че като малък мечтаел за роля на мъртвец в 
някой филм. Въпреки външността му и отсъствието 
на актьорска дарба, американецът продължава да 
качва снимки и клипове на сайта си, който днес има 
над 40 млн. посещения. А негови фенове продължават 
делото му и изпълват YouTube със свои клипове.

 Лимбо скейтинг
Този спорт се практикува в Индия и е създаден от 
12-годишно момче. Докато карал ролери из цирка, 
той случайно минал под един слон и като по чудо 
останал невредим. Спортът представлява каране на 
ролери под автомобили. Звучи смъртоносно и почти 
невъзможно, но е факт, че все повече любители се 
включват в ежегодните състезания. По-голямата част 
от участниците са на възраст от 7 до 15 години, а най-
възрастният участник е бил на 74. Според тях този 
спорт изисква пластичност, сила и необичаен баланс 
на тялото. Но не по-малко важна е и смелостта да 
опиташ. Неофициалният рекорд е поставен от индиец, 
който успял да се вмъкне изпод 576 от движещите се с 
висока скорост коли, при това на ролери.

Вени Стефанова, 9-б

Гала представление ще изнесат за учениците на гимназията групите от УСПЕХ по актьорско майсторство и мюзикъл като част от 
програмата им за публична изява. То ще се проведе 18 юни (понеделник) от 17:30 часа в читалище Христо Ботев (ул. Даме Груев №1). 
Часовете за втора смяна в този ден ще бъдат намалени, за да могат учениците да присъстват на събитието. 



Цигари и култура

Делта Те обяви свободно публикуване на мнения, изразени от 
ученици, касаещи техните нагласи спрямо това, което се случва в училище. 
Предвид смущенията, които възникнаха във випуск 2013, решихме, че това 
е един добър начин за превръщането на процеса в училище в по-двустранен 
такъв, т.е. да се зачита повече мнението на учениците и те да имат свободата да 
го изкажат без тревоги.
Интересното в случая беше, че не получихме нито едно писмо. Това може да 
означава, че всичко е наред - всички са доволни. Но не е така и на всеки му е 
пределно ясно, че дори и практически е невъзможно по един въпрос всички 
ученици да са на едно мнение. Затова се постарах да разбера какво точно 
вълнува съучениците ни и се подготвих за интервю с г-н Христо Бояджиев, 
заместник-директор по учебната дейност. С него проведохме изчерпателен 
разговор по актуалните теми в училището. Разбира се, аз започнах с тази 
за пушенето. Въпреки че държавната законодателна власт се произнесе - 
парламентът прие поправки в Закона за здравето, има все още неотговорени 
въпроси. Тъй като в правилника на гимназията се забранява тютюнопушенето 
на територията на училището, учениците попитаха кои са границите на 
гимназията. На този въпрос отговорът е труден за дефиниране, защото, 
както г-н Бояджиев ми поясни, практически не може да се постави граница 
с Руската гимназия, защото двете общински училища се водят на един терен. 
В този случай г-н Бояджиев сподели, че взаимни усилия от страна на двете 

гимназии са необходими, а такива най-вероятно ще се наложат с влизането 
в сила на новия закон. На юг границата на гимназията е до р. Марица, на 
запад граничим с оградата на Алати. В закона, приет от Народното събрание, 
се забранява тютюнопушенето и на прилежащите територии на училища, 
детски градини, детски ясли и др. В нашия случай такива територии се 
явяват тротоара пред гимназията, както и двете автобусни спирки. И 
въпреки че автобусните спирки бяха гореща тема на дискусия и последно 
останаха без забрана за тютюнопушенето, двете такива се явяват прилежащи 
към гимназията, така че те трябва да останат без тютюнев 
дим. Следвашият въпрос, който възниква, е този за равноправието между 
служители на гимназията и ученици по отношение на тютюнопушенето. Тук 
г-н Бояджиев бе категоричен, че е съгласен с това и мерки трябва да бъдат 
взети. Делта Те ще продължи да следи ситуацията по тази тема.
Разговорът ми със заместник-директора продължи относно ролята на 
правилника, неговото спазване и задачата на училището като институция. 
Той защитаваше тезата, че ако един ученик не получи завидни академични 
познания, то основното и най-важното нещо, с което той трябва да напусне 
гимназията, е цялостно завършен характер на пълноценен човек. Именно с 
това той обоснова своята позиция, че правилникът е налице, за да се спазва и 
да изгради учениците като личности в общество, където по-добрият печели. 
Един друг въпрос, който ми бяха подготвили предварително, имаше за цел да 
разбере дали новата позиция на г-н Бояджиев му носи повече удовлетворение 
от предишната такава, защото “преди той даваше всеки ден по много и на 
много хора от себе си”. Неговият отговор бе отрицателен. Той заяви, че 
учителстването му харесва повече, като тук беше моментът, когато той ми даде 
обяснение и на първоначалния му отказ за интервю - той сподели, че понякога 
човек казва повече чрез действията си, отколко чрез изказвания.
Предвид сравненията от учениците с тоталитарен модел на ръководство, 
повдигнах темата за това, какво ученицити смятат за случващото се в 
гимназията. Заместник-директорът се съгласи, че двустранният процес е 
важен, затова и приветства нашата инициатива за открита рубрика, в която да 
публикуваме свободно мненията на учениците.
Затова ние, от Делта Те, призоваваме учениците да изказват своето 
мнение. Не само по училищните въпроси, а по принцип. Защото в едно 
модерно обещство, в каквото и ние претендираме да живеем, е изключително 
важно всеки да има позиция, която да отстоява. Вестникът в случая предоствя 
възможност на учениците да го направят още сега, ако те са недоволни.

Петър АНГОВ, 11-к

Аз - да, и по този повод бих желал да ви споделя за две вече отминали, 
но пък заредили ме с изключително много позитивна енергия събития.

 Фестивалът „Улицата“, който се проведе между 18-20 май на ул. Отец 
Паисий, беше едно много цветно и забавно събитие. Хора от всякакви 
възрасти: деца, баби и дядовци, майки с колички, та дори и кучета, при-
тичваха напред-назад между различните щандове и магазинчета, които 
проведоха нещо като „ден на отворените врати“. Цялото засмяно мно- 
жество от хора изглеждаше изключително щастливо, а това винаги пов- 
дига духа. Имаше   най-различни дейности - от литературни изяви до  
щанд за Wurst-чета, а някои от членовете на PTPI Photography, със 
съдействието на Media Café, дори „атакуваха“ случайни минувачи 
със свои-те апарати, като заливаха „жертвите“ си с безброй снимки 
и щракания на светкавиците. Като цяло фестивалът протече много 
весело, като за всеки един от дните си имаше пъстра програма. 
 Концертът „Цветни щрихи от България“ на ансамбъл „Тракия“ пред-
стави народни песни и танци, характерни за почти всички райони на 
България, като главната част се падаше на македонския край. Предста-
влението се състоя в понеделник (21.05) на Античния театър, като през 
тези два часа магията на българския фолклор те пренася през разли-
чните епохи от нашата история, живописни кътчета на страната, кара 
те да забравиш за малко проблемите и просто да се насладиш на велико-
лепната народна музика и танци. За радост, можеше да се види и голям 
брой млади хора, като по лицата на повечето личеше удоволствие от ви- 
дяното. Концертът започна с реч на главния художествен ръководител 
 на ансамбъла - проф. Даниела Дженева – и завърши с 15-минутен бис.   
Повече снимки от събитията може да намерите в страницата ни във 
Facebook. 

Текст и снимки: Димитър Киров, 10-в

Г-н Бояджиев за правилника и проблемите в училище
Поправката в Закона за здравето

Пушенето на двете спирки до гимназията също вече е забранено.



Aktuel
Ето, че учебната година вече е към края си, но нови филми не спират да излизат. Затова 
решихме да ви информираме за новите блокбъстъри в кината.

В търсене на приятел за 
края на света (20.07.2012)
Жанр: Романтичен, Комедия, Драма
Кира Найтли и Стив Карел неочаквано от- 
криват любовта във възможно най-непод-
ходящия момент. Светът ще свърши след 
26 дни и всички изживяват най-чувстве-
ните си и смели фантазии. Но не и Додж /
Карел/ и Пени /Найтли/. Колкото и голя-
мо изкушение да са щурите купони и анар-
хията, той е поел на мисия да се събере с 
първата си любов, а тя отчаяно желае да  
се прибере у дома при семейството си. 
В ситуация, когато всички правила са из-
хвърлени през прозореца, съвместното 
им пътуване запалва искрата на любовта, 
която ще изтрае, докато удари последният 
час на света.

Черният рицар: 
Възраждане  (27.07.2012)
Жанр: Екшън, Криминален, Трилър
След смъртта на Харви Дент Бат- 
ман поема отговорността за пре-
стъпленията на Дент, за да защити не- 
говата репутация и е затворен от по-
лицията на Готам сити. Осем години 
след събитията в „Черният рицар” Бат- 
ман ще трябва да се изправи лице в 
лице срещу злодея Бейн, чиято основ-
на цел е да унищожи Готам. По време 
на снимките Крисчън Бейл заявява, 
че за последен път се превъплъщава 
в ролята на Батман.

Ейбрахам Линкълн: Ловецът
на вампири   (03.08.2012)
Жанр: Ужаси, Трилър
Порединият филм за вампири погледнат 
през очите на Саймън Кингбег. Действието 
се развива по време на Гражданската война, 
а сюжета разказва за опитите на Линкълн 
и хората от неговото обкръжение да пред- 
отвратят надвисналата над САЩ вампир- 
ска заплаха. Към битката освен войниците 
се присъединява и Линкълн, чийто 
родители са били убити именно от 
вампири. Филмът е по едноименния 
роман на Сет Греъм Смит, който пише и 
част от сценария за филмовата лента.

Какво ново по кината?

Вени СТЕФАНОВА, 9-б
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Week: 23

Payphone
Maroon 5 & Wiz Khalifa

Somebody
Gotye ft. Kimbra

Wild Ones
Flo Rida ft. Sia

Home
Phillip Phillips

Лято 2012 ще бъде много специално не 
само за всички фенове на футбола, но и за 
запалените по всички видове спорт. Това 
е така, защото тази година в Лондон от 27 
юли до 12 август ще се проведат Летните oлимпийски игри, или с други думи – най-
голямото спортно събитие на планетата. Столицата на Великобритания 
ще приеме Игрите за трети път и организаторите са решили всичко да бъде като по учебник. Домакините на грандиозния форум 
предвиждат, че бюджетът на игрите ще надхвърли 9 милиарда лири, което предвещава наистина невиждано по рода си събитие. 
Най-впечатляващо се очаква да бъде по традиция откриването на Игрите, за което са предвидени над 80 млн. британски паунда. 
Сигурността на Олимпийските игри ще бъде осигурена от 23 700 служители.
 На тазгодишната Лятна oлимпиада се очаква да участват състезатели от 204 страни. Те ще се състезават в 26 вида спорт. На 
разположение на спортистите ще бъдат 31 спортни съоръжения, включващи новопостроените „Олимпийски стадион“ и „Баскетбол 
арена“. Още в началото на февруари всички билети са били разпродадени, което доказва големия интерес към спортното събитие. 
Естествено, най-много погледи ще бъдат насочени към леката атлетика и спринтовите дисциплини с участието на Юсеин Болт. 
Надпреварата в баскетбола, а също и във волейбола, се очаква да бъде ожесточена. Олимпийските игри винаги носят една особена 
емоция на спортистите, а и на нас – зрителите. Във всеки от спортовете ще има борба за чест и слава, защото олимпийската титла се 
цени най-високо в спортните среди.
 За разлика от всички други дисциплини, футболът винаги остава малко настрана, когато дойде време за Олимпиада. И в Лондон 
ще е така. Фактът, че Игрите са на Острова още повече ще отдалечи иначе посветените на коженото кълбо фенове от футболните 
страсти и те ще може се отдадат на други видове спорт и на състезателите, прииждащи от цял свят и мерещи сили в най-различни 
дисциплини.
 Спасението за футболните фенове обаче съществува и тази година идва от Източна Европа. В Полша и Украйна от 8 юни до 1 юли 

ще се проведе 14-тото Европейско първенство по футбол. Големите фаворити 
вече бяха посочени: Испания, световният шампион по футбол, е считан за основния 
заподозрян; Германия и Англия пък се очаква да бъдат най-опасните конкуренти на „Ла 
Фурия”; Италия, Холандия и Франция попълват списъка на отборите с най-големи шансове 
да стигнат до финала за купата, който ще се състои на 69-хилядния стадион „Олимпийски” 
в Киев. Организацията на първенството върви добре, а националните селекционери вече 
са събрали своите избраници за предстоящите подготвителни лагери преди началото на 
шампионата.
 Пред нас стои едно приятно лято независимо дали ще се посветите на Европейското по 
футбол или ще тръпнете за Олимпийските игри, а защо не и двете. В крайна сметка спортът 
ни дава шанс да се измъкнем от ежедневието и да преживеем незабравими моменти.

Рашко АНГЕЛИНОВ, 9-е

Олимпийски игри 
и Евро 2012

Олимпийски стадион в Лондон

Улични танци 2 (22.06.2012) 
Жанр: Драма, Музикален
Изпреварвайки световната премие- 
ра (04.08.2012), втората част на фил- 
ма „Улични танци“ ще превземе бъл- 
гарските кина с невероятната игра 
на София Бутела (Ива) и Фалк Хен- 
чъл (Аш). Филмът е за Аш и него-
вия приятел Еди (Джордж Самп- 
сън), които тръгват на обиколка в 
Европа, за да съберат най-добрите 
улични танцьори. В града на любов- 
та Париж, Аш се влюбва в красивата 
и мистериозна танцьорка на салса 
Ива и магията започва.

Повече на:
www.billboard.com

We Are Young
Fun. ft. Janelle Monae

Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen

Starships
Nicki Minaj

What Makes You Beautiful

One Direction

Glad You Came
The Wanted

Boyfriend 
Justin Bieber
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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!

Sudoku

MEDIUM

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

Отговорите вижте вдясно!

Лео, Марк и Ник ядат често заедно, но ние не 
знаем, кой от тях след ядене обича да си пийва 
едно бренди. Ние знаем само следното:
1. Когато Лео си поръча едно бренди, Марк също 
си поръчва едно.
2. По някога става така, че Марк или Ник си 
поръчват бренди, но никога заедно.
3. А се е случвало Лео и Ник поотделно или 
заедно да си поръчват бренди.
4. Когато Ник си поръчва едно бренди, Лео иска 
също едно.
Кой от тримата пие всъщност с удоволствие 
бренди?

***
На морския бряг са настанени в бунгала по един 
учени от няколко страни за симпозиум.
Определете за всеки от тях какъв е по народност, 
каква е специлаността му, кой е любимият му 
цвят, коя напитка предпочита и какво е хобито 
му през свободното време, ако знаете, че:
1. На брега има 5 бунгала и всички са заети.
2. В средното бунгало се усеща аромат на какао и 
се виждат бои за рисуване.
3. Математикът е настанен в бунгало с номер, 
равен на разликата на числата 63 273 и 63 269.

4. Географът живее в бунгалото между 
французина и математика.
5. Край първото бунгало физикът играе голф и се 
долавя аромат на чай.
6. От бунгалото на французина се чува хубава 
музика.
7. Химикът е съсед на географа и обича синия 
цвят.
8. Съседът на французина, който обича чай, 
харесва белия цвят.
9. Испанецът е съсед на химика и предпочита 
жълтия цвят, а другият му съсед - зеления.
10. Биологът пие кафе в петото бунгало.
11. Любимото хоби на германеца е филателията, 
но той не обича кафе.
12. Ученият, който харесва сок, е настанен в 
бунгало с номер, равен на частното на числата 96 
и 48.
13. Любимата напитка на математика е млякото.
14. Японецът е съсед на математика и обича 
розовия цвят.
Къде е настанен англичанинът и кой се 
занимава с икебана?

Ло
ги

че
ск

и 
за

да
чи

Загадка 1: Бредни пие с удоволствие Лео; Загадка 2: Англича-
нинът е в бунгало 1, японецът се занимава с икебана.



Госпожо, имам един въпрос... Искам 
си теста!

***
Дайте сега да видя отсъстващите!

***
А: Госпожо според Вас каква работна сила ще излезе 

от Катя? 
Катя: Аз ще стана шефка... така нищо няма да правя!

Б: От утре става принцеса... 
П: К’ва принцеса ще става, най-много до кашкавалка 

да стигне!
***

Навън слънце не грей, но я кажи ми ти нещо за 
Джон Грей!

***
Думата сърма се пише със „с” и ударението е на „г”!

***
- Господине, нямате ли нужда от лепенка?

- Аз съм способен сам да се зашия като Рамбо.
***

Ще ти пиша 5 и втория срок ще имаш да ми даваш 
33 стотни... 

*** 
Жената с детето и човека...

***
Стига си ми фасулирал!

***
90% от речния отток изтича през прозореца.

***
А сега някой да каже колко са Седемте чудеса на 

света!
***

 Нека да се слушате, а не да си говорите...
***

Изглежда лесно, но трябва да се внимава и е лесно.
***

Чуйте ми казването!
***

Дежурна ли си? Ако не − излез да 
изтриеш дъската!

***
Стига сте клатили тия прозорци! Не стига, че се 
държат на магия, а вие искате да си ги качите на 

главите!
***

- Дайте пример за неценно творчество, а 
същевременно и вредно.

- Азис.
***

- Коя е най-дългата жп линия?
- От Москва до...

- А други по-дълги има ли?
- По-дълги от най-дългата ли?!

***
- Изключете ги тия телефони или ще ги прибера!

- Ама госпожо, това е аларма.
- Това е, за да се събудиш в часа по немски, нали?

***
Учител: Такъв човек наричаме доблест.

***
Ако две крави ъгли...

***
Направи изреченията в Konjunktiv I Passiv: „Аз съм 

миризливка” и „Миризливката съм аз”!
***

10 минути да запишем нещо от преговора и 10 да не 
запишем...

***
Ооо... помислих, че съм телевизор!

Изпрати ни твоята колекция от бисери на 
deltate@els-plovdiv.com
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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.
Печатът се извършва със съдействието на ИК 
“Жанет - 45”.

Квакането на патиците не произвежда ехо.
 Има момче, което се казва Лорд Волдемор.

15 факта, които едва ли знаете

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

Припомняме, че тази учебна година 
от месец януари раздавахме награди 
на ученици, харесали страницата ни 
във Facebook. Очаквайте догодина 
още повече игри, награди и томболи, а 
последната флашка тази година печели:

 
Диана Иванова, 9-в 

Диана спечели 
SONY VAIO 
USB Flash, 64 
GB. Честито!

Очаквайте всички познати рубрики и догодина, когато 
ще направим много и интересни нововъдения! Екипът 
на Делта Те пожелава на всики изключително приятна 
и незабравима лятна ваканция! P.S. Пожелаваме и на 
всички ученици да завършат успешно учебната година! :)

• Банкнота може да циркулира и премине от ръка в ръка 4 000 пъти преди 
да се износи.
• Най-кратък е животът на еднодоларовите банкноти - 22 месеца, докато 
5-доларовите живеят по 2 години.
• Ако имате 10 милиарда банкноти по 1 долар и харчите всяка секунда по 
един долар, всеки ден, ще са необходими 317 години, за да фалирате.
• Повече от 25% от потребителите на фейсбук са били зарязвани със смяна 
на статус.
• Мирисането на банани и зелени ябълки може да ви помогне да отслабнете.
• Жените мигат два пъти по-често от мъжете.
• В Колорадо е забранено да се целува жена, когато тя спи, а в Кънектикът - 
град Хартфорт, жената не трябва да се целува в неделя.
• Кръвта на раците е синя понеже вместо хемоглобин съдържа хемоцианин.
• Най-големият телевизор в света е Panasonic с диагонал на екрана 150 инча 
– 381 см.
• Кубчето на Рубик има 43 000 000 000 000 000 000 (43 квинтилиона) 
комбинации.
• През 1997 аеролиниите на САЩ са спестили 40 000 долара само като са 
премахнали по една маслина от всяка салата.
• Паяжинната нишка е най-здравата нишка открита досега. Паяжинна 
нишка с дебелина на молив би могла да спре Боинг 747 в полет.
• Най-дълголетната котка в света е доживяла до 34 години.

Вени СТЕФАНОВА, 9-б

Благодарим на всички читатели и на всички онези хора, които 
допринесоха за осъществяването на тази инициатива!


