Вестникът е съвместно издание на Ученическия парламент на 2 АЕГ „Томас Джеферсън” и
клуб „Литература, публицистика и журналистика
Декември 2009г.
Настоящият брой е по проект „Училището –
инвестиция в бъдещето”, договор номер (ИСУН)
BG051PO001 – 4.2.03 – 0131, Схема за безвъзмездна
финансова помощ „Да направим училището
привлекателно място за младите хора” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”

Училището –
инвестиция в бъдещето
Здравейте,
2
АЕГ!!!
След
много борба и къртовски
усилия, на лице е вече и нашият пореден
брой. В следващите страници ще може да
откриете много забавни и интересни
статии, с които се постарахме да ви
разкажем какво се случва напоследък в
нашето училище.
Както повечето от Вас знаят, 2 АЕГ спечели не
един голям проект и извънкласната дейност на
учениците започна да кипи с пълна пара. Бяха
създадени 5 академии, с клубове към тях, помагащи
на учениците да развият потенциала и таланта си.В
този брой ще ви разкажем малко повече за две от тях:
"Еко академия" и "Бизнес академия".
Гарантираме ви,
че
не
сме
забравили забавлението и смеха. С нашите
нови рубрики се надяваме да ви разсмеем от
сърце. Все пак всичко, което правим е за Вас и
Вашето добро настроение!
Ема Русева 10е
Ралица Цветанова 10е

В миналия брой на вестника представихме проекта „Училищетоинвестиция в бъдещето”. Вече знаем, че двадесетте клубни дейности са
разпределени в пет академии: Арт Академия с 5 клуба, Еко академия с 3 клуба, Бизнес Академия
с 2 клуба, Спортна Академия с 7 клуба и Академия Знание с 3 клуба.
От началото на месец октомври 2009г. в училището кипи оживена клубна дейност.
В настоящия брой на училищния вестник ще представим работата на клубовете в две
академии - на Еко академия и на Бизнес Академия.

Трите клуба в Еко академия - клуб „Здраве”, клуб ”Екобъдеще” и клуб” Екотуризъм” са
обединени от идеята да работят за обогатяване познанията на учениците в областта на
здравословния начин на живот, на проблемите, свързани с опазване на околната среда в
национален и в глобален аспект, дискутират теми и популяризират спорта и туризма като
гаранция за здравословен и щастлив живот.

Клубът включва три групи, всяка по десет ученици, с
ръководители К.Миланова и С.Стоянова.
Концепцията, която учениците заложиха в клубната си
дейност е следната: „Здравето е сила! То ни дава не само физическа, но и
психическа мощ. Прави ни красиви, свободни, добри и щастливи. Затова
обучението в здраве е много важно.” Според тях учебната дейност в клуба е найефективна :
- когато са в приятелска атмосфера;
- когато се чувстват преки участници в урока ;
- когато участват в решението на проблеми, свързани със здравето;
- когато разбират, че учителят се обръща към техните интереси, техните чувства и
стимулира тяхното мислене.
Темите, които се разглеждат в трите групи са с обществена и социална
значимост и са съобразени с интереса и с възрастта на учениците .След мозъчна атака
учениците определиха следните приоритетни теми: сърдечно-съдови болести,
здравословно хранене и отклонения в хранителното поведение - анорексия, булимия,
орторексия. Други важни аспекти в програмата на клуба са: наркомании, тютюнопушене,
алкохолизъм, сексуален тормоз и насилие, полово предавани болести, ХИВ/СПИН и др.
Друг съвременен проблем със сериозни поражения върху целия ни
здравен статус е стресът. Затова в нашите занятия дискутираме факторите,
пораждащи стреса, методите за справяне със стреса, причините за гнева и
начините да преодолеем разрушителната енергия на тази емоция и да я
трансформираме в градивна.
В дейността на клуба са заложени тренинги, срещи с психолози и
други специалисти, дискусионна маса съвместно със сдружение „Експертна
подкрепа” за обмен на добри практики в областта на превенциите на
рисковите поведения, изготвяне на брошура и представяне на презентации по
теми от програмата; изработване на значка и плакат на клуб Здраве”,
провеждане на общо училищна антиспин кампания.
С. Стоянова , К. Миланова

Участниците в Клуб”Екобъдеще” са разделени в две групи:
1- ученици от 11 клас с ръководител Емилия Атанасова
2- ученици от 10 клас с ръководител Гергана Дерибанова
Целта на клуба е насочване и ангажиране на вниманието на учениците
към актуалните екологични проблеми в национален и глобален аспект и начините на тяхното
разрешаване. Основните теми за проучване и обсъждане са алтернативните енергийни източници,
промените в климата и глобалното затопляне, намаляване замърсяването на въздуха, водата и
околната среда, решаването на екологични проблеми като предпоставка за
устойчиво развитие. Участниците в клуба са разделени на две групи
според интересите и предпочитанията си към някоя от основнити теми, по
които правят проучвания и представят реферати и презентации. Освен
редовните седмични сбирки са проведени и две кръгли маси с
презентации и дискусии. Предстои подготовка и участие в симпозиум по
проблемите на устойчивото развитие и начините на решаването им,
екологични разходки и екоакции в София и в Пирин - самостоятелно и
заедно с клуба на училище „Яне Сандански” гр. Сандански, изготвяне на
табла с рисунки, снимки и други мероприятия по случай настъпването на
пролетта и деня на Земята.
Чрез направеното проучване и изготвяне на реферати, презентации и
други материали участниците в клуба се запознават и с професията на
еколозите, повишават общата си екологична култура и социалната си
ангажираност към опазване на околната среда и съхранение на природните
ресурси и дадености за идните поколения.
Емилия Атанасова

Дейността на Клуба е насочена към запознаване с
множеството възможности за развитие на различните видове
туризъм в България и среща с
природните
красоти
на
родината ни.
Работата
в
клуба
предвижда разработването на
информационни материали за
туристически
обекти,
маршрути, защитени
животински и растителни видове,
организирането на планински преходи в планитите Витоша, Стара
Планина и Пирин. Ще се презентира уникалността на природата,
защитените природни обекти, както и живописни екомаршрути в
специално издадена брошура от клуба. Организират се и други
разнообразни и приятни активности.
Заповядайте, забавлявайте се и научете повече с нас за
здравословния живот, общуването с природата и движението като
начин на живот!

Kлубът по журналистика във 2АЕГ е създаден през
2009 година по програмата „Училището – инвестиция в
бъдещето!” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да
направим училището привлекателно за младите хора” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”.
В него дейно участие взимат ученици от 9, 10 и 11 клас с
ръководители г-жа Стоичкова, г-н Цв. Петранов и г-жа
Е. Стоянова. Всички ние се забавляваме и с голямо
удоволствие вършим различните клубни дейности.
Извънкласните мероприятия са разнообразни и будят голям
интерес у членовете на клуба. Първата среща, която се проведе на 30.10.2009г., бе в Столична
библиотека, зала „Надежда”. Там се срещнахме с поетесата Мирела Иванова, преподавателката по
теория на превода Милена Лилова и писателите Димитър Томов и Владимир Зарев. Коментирахме
творчеството им.
През месец ноември, 2009 г. се срещнахме с журналистите Лили Маринкова, Паула
Хюсеин, Борислав Зюмбюлев, Максим Караджов – едни от водещите журналисти в
България. Представихме работата на нашия клуб по проекта. Получихме
интересна информация за професията „журналист”, за „разследващата”
журналистика, за ролята на ролята на журналистиката и ролята на
медиите при формиране на общественото мнение. Обсъдиха се
алтернативите в развитието и’ във връзка с новите технологии и
бъдещия електронен формат на изданията. Срещата в конферентната
зала „Панорама” беше удоволствие за нас и приключи с покана за
посещение на редакцията на вестник 24 часа.
В края на месец ноември ние – „бъдещите журналисти”, посетихме
гимназия „Яне Сандански” в гр. Сандански (наш партньор по проекта). Там успяхме да разменим
познанията си и представихме дейностите, които сме извършвали до този момент по проекта. На
литературната вечер програмата ни започна с представянето на стихотворения, написани от ученици
от нашата гимназия. Същевременно се проведе и анкета, целяща да провери каква е зависимостта на
тийнейджърите от медиите. Монолгът на Хамлет от едноименната Шекспирова трагедия беше
представен както на български, така и на английски език. Цялата програма беше посрещната с голям
интерес и с бурни аплодисменти. Вдъхновени от представянето ни, учениците от литературния клуб
на гимназията в град Сандански обещаха на предстоящото им гостуване да представят програма –
увлекателна и интересна като нашата. А ние ще ги очакваме с голям интерес и нетърпение на
литературната среща през месец януари в София.
На 15.12.2009г. в ресторант „Яйцето”, в Софийският университет, се състоя презентация на
новата книга на Николай Табаков – „Няма да е все така”. Гости бяха професор
Валери Стефанов и Бойко Ламбовски. На срещата присъстваха ученици, както от
нашия клуб, така и ученици от училището ни.
За един час се потопихме в академичната атмосфера на на-старото висше учебно
забведение в България.
Авторът на книгата сподели свои размишления относно творческия процес и трудностите,
съпровождещи издаването на подобен текст в България.
Милена Стоичкова – ръководител клуб
Виктория Александрова
Светослав Вълков 10Б

Един от клубовете в „Бизнес академията”
е клубът по предприемачество. Негови ръководители са Т.Вардарска и
Йонка Дойнова. Целта на този клуб е да даде възможност на всички
ученици от 2ра АЕГ, които искат да се занимават с предприемачество и
мениджмънт, да получат възможност за публична изява и шанс да
разкрият своя потенциал. Благодарение на пълните с много и различни
идеи ученици, в този клуб бяха създадени две фирми. Едната на 10 клас
– „Fun spirit” с президент Стефани Витанова от 10е клас, а другата на 11
клас – “Fiasco” с президент Ле Хънк Тхао. Проведохме интересни
рулеви игри, срещи с представители на бизнеса, които ни дадоха идеи за дейността на нашите
фирми.
Участниците в работата по проекта „Училището – инвестиция в бъдещето” към клуб
„Предприемачество” при провеждане на тренинг - обучението в сферата на превеждане, оформяне и
практическото приложение на превода под формата на виртуална фирма за превод и легализация
отделят от личното си време заради желанието си да разширяват и
надграждат езиковите си познания. Те не възприемат занятията в клуба като
допълнителна тежест в ежедневните си задължения, а по-скоро като
предизвикателство, тъй като са убедени, че инвестираното време е
инвестиция в тяхното бъдеще. Работата в екип, умението да общуват,
боравенето с фирмена документация определено създава практически
умения и разширява способността на учениците за определяне на точната и правилната сфера на
личната им реализация в бъдещия им живот. В процеса на работа учениците формират
предприемаческо мислене, усвояват знания и умения в превеждането на документи, сайтове и
текстове, което от своя страна създава специфична компетентност, която не е заложена в учебните
програми на езиковите училища, но която компетентност е с изключителна приложимост в
бъдещото интегриране на възпитаниците на езиковите
училища в икономическия живот.
Виртуалната фирма за преводи и легализация „Lingvist 2010” с ръководител Йонка Дойнова е
част от клуба по предприемачество по проекта „Училището – инвестиция в бъдещето”. В тази
фирма взимат участие 20 ученика от 11 клас, като неин управител е Деница Мичева от 11”г” клас.
Основната цел на фирмата е да развие езиковите знания и умения на учениците, чрез извършване на
различни видове преводи. Този проект дава възможност на участващите в него да се запознаят
подробно с метода на създаване на подобна фирма, като същевременно помага за изграждането на
практически умения в извършването на официални писмени преводи и легализиране на различни
видове документи, текстове и сайтове. Преводите, извършвани във виртуалната фирма „Lingvist
2010” се осъществяват на английски и немски език. Участието в подобен проект като „Училището –
инвестиция в бъдещето” дава възможност на учениците да се ориентират към определена сфера за
реализация в бъдеще. Занятията не натоварват участващите, а напротив – забавляват ги.
Приятелската атмосфера създава предпоставка за работа в екип, а резултатите са повече от
задоволителни.

НЕ УМИРАЙ ОТ НЕЗНАНИЕ
На 1ви декември 2009г. в нашето училище беше
проведена антиспин кампания по случай Световния антиспин
ден. За първа година тя беше толкова мащабна обхващайки
голям брой ученици и привличайки вниманието на околните. Бяха
закачани червени лентички на всички желаещи да участват в
кампанията, учители и ученици. Както знаете червената лента е световен

символ на борбата със СПИНа. Продаваха се и календари дарени
ни, от Българския Червен кръст, за подпомагане на заразените с
ХИВ.
През целия ден на различни класове беше прожектиран
филма наречен „Ти гониш”, който ни показа как дори едно
необмислено действие може да ни направи носители на ХИВ
вируса. Бяха раздадени и брошури с информация за заболяването
– начин за заразяване и превенция. Учениците можеха да получат
още полезна информация от консултантите намиращи се, през
целия ден, в Мултимедийния кабинет. Вниманието на всички
беше привлечено от плакатите залепени не само на 3тия и 4тия етаж
в сградата на Втора Английска, но и във Филиала на нашето училище. Надяваме се, че по този
начин сме накарали поне някои от учениците да се замислят за последствията от действията си и
да осъзнаят, че бъдещето им се намира в техните собствени ръце.
Вяра Кунева 10г

За
поредна година тече програма за ученици от 10 клас на всички
езикови гимназии в страната „Обучение на ученици в САЩ и
Великобритания”. Предстои финалният кръг. Кампанията е организирана от „Българската
асоциация по четене”. Участието в нея преминава през няколко етапа. Първо е писането на есе.
Тази година темата беше „Ако имах възможност да изучавам един предмет в училище, който
никога не съм имал възможност да изучавам, кой бих избрал”. За преминалите този етап последва
попълването на безкрайни документи, формуляри, заявления и писането на
„Personal essay”. И след това дойде Изпитът... Той се проведе на 6-ти декември в
сградата на Софийския университет и представляваше стандартизиран тест по
английски от типа TOEFL с отделни секции за слушане и за писане (четене и
граматика) по около 70 въпроса всяка. За щастливците, преминали и този
етап следват интервютата, които са насрочени за средата на януари,
а след тях е и финалният подбор. Избраните ще получат
възможността да се обучават една година в най-добрите частни училища в САЩ и
Великобритания при значително облекчени финансови условия, ползвайки се от
стипендиите по програми HMC, ASSIST и Davis International Scholarsip Program.
Учениците от 2-ра АЕГ постигнаха чудесни резултати. Всички показаха креативност и
творчество на първия кръг. Все пак до изпита достигна една доста сериозна група, която нямаше
как да не се забележи от всички в залата. А последният резултат е ясен – шестима класирали се за
интервюто. За това естествено огромни благодарности заслужава не друг, а нашите учители.
Благодарим ви!
Юлиан Димитров 10е
-ти

Всички ние сме свикнали да чуваме думата „благотворителност“ само по големите
християнски празници, уж в израз на добросърдечност, а всъщност сами сме превърнали истинския й
смисъл в показност и комерсиалност. Нима религията трябва да се превръща в параван за нашия
егоизъм и безхаберие?
Защо трябва да дадем своята милостиня, подтикнати от телевизионни реклами и големи медийни
проекти? Даваме своите жълти стотинки, мислейки си, че правим голямо добро за по-нуждаещите се,
а когато нещата опрат до най-простото човешко общуване, ги караме да се чувстват отритнати и
маловажни. Не осъзнавайки колко важни са тези хора, ние ги пренебрегваме и лишаваме от
пълноценен социален живот, а послe очакваме да се впишат успешно в нашето общество.

В унисон с българщината, дори благотворителността се е
превърнала в една мода - модата да се равиш на милостив и
състрадателен. Нашата кампания няма нищо общо с показното
милосърдие.
Идеята беше приета различно и реакциите бяха контрастни някои даваха последните си пари, докато други я приеха с насмешка.
Но това не ни обезкуражи, защото много от преподавателите и
ръководството бяха зад нас и намерихме правилния път да извадим
каузата от всеобщото разбиране и позата, за да я превърнем в нещо
истински чисто и добро. Сблъскахме се с недоверието, но най-вече с
големите детски сърца. Бяхме възхитени от ентусиазма и желанието, с
което те се втурваха към дарителската кутия.
И ако за част от седмицата успяхме да се докоснем до същинския смисъл на
Благотворителността, не само в един клас или един випуск, а в едно цяло училище, нека това ни
научи как да правим добро не само по празниците, извън рамките на позата и лицемерието!
Екатерина Петрова Петрова
Мария-Магдалена Александрова Петрова

НАРКОТИЦИТЕ - СЕГА И ЗАВИНАГИ
Ние, представителите на Ученическия парламент на 2ра АЕГ „Томас
Джеферсън” подкрепяме всякакви инициативи свързани с борба срещу
наркотиците. Заедно с клуб „Здраве” изгледахме 4 филма за тъжната и
жестока съдба на младежи, лекуващи се от наркотична зависимост.
Бруталната реалност оказа влияние на всеки един от нас, а именно, защото
видяхме осъзнахме как наркотиците погубват все повече човешки животи.
Най-често към наркотиците посягат младежи между 14 и 21
годишна възраст. Точно такива бяха и героите в историите, които видяхме.
Те ни разказаха с подробности какво представлява техният окаян живот. За
тях това вече не беше живот… Момчетата твърде късно бяха осъзнали, че
са поели по грешния път и съжаляваха, че не могат да върнат времето
назад.
Историите ни трогнаха и силно повлияха на мнението ни за наркотиците.
Все пак…
„След дрогата има само две врати – едната води към затвора, а другата към гроба!”
Кристина Гюрова 10е

Видове наркотици - Класификация - тежки и леки
Видовете наркотици могат да се разделят много условно на тежки и леки. Факта, че
различните наркотици причиняват вреди, не ги прави повече или по-малко опасни:

Тежки:

Леки:

Опиати - морфин, хероин, кодеин, метадон
Алкохол - Всички видове спиртни напитки
Амфетамини - амфетамин,метаамфетамин, екстази
Халюциногенни - ЛСД, паркизан, гъби
Инхаланти - ацетон, бензол, хлороформ
Барбитули - барбитал, диазепам, фенобарбитал
Кокаин- листа от кока, паста от кока, кокаин, крек

Производни на канабиса марихуана, хашиш, хашишово масло
Никотин - цигари и тютюн
Кофеин - чай, кафе, какао, кола
Секс

Можете да се запознаете по-отблизо с един от нашите
преподаватели
по история – г-н Александър Кертин

- Къде и кога започна за вас трудовият път?
Град Славяново,или може би трябва да кажа
преди да отида в казармата.Руженци,
Видинско.След това съм работил
в Славяново,Плевенско.Може да се каже
и двете.
- Учителството случайност или младежка
мечта беше за вас?
Не може да се каже,че е младежка мечта,
но не е и случайност.Това достатъчно
ли е?! (смее се)
-Имате ли пред себе си пример на любим
учител?
Имах един в Техникума,
който преподаваше Електротехника,
един математик,който беше перфектен
и с ръка правеше окръжност.
- В какво му подражавате във всеки
ваш учебен час?
Не съм мислил дали му подражавам,
но ако в нещо подражавам това е в
желанието да не се насилват да вършат
работата си чиновнически,а да я вършат така,
както им идва от самите тях.
Те са били естествени в работата си.
Все едно,че са родени да вършат тази работа.
- Какво не допускате във вашите часове?
Кое ме дразни най-много?

Дразни ме пренебрежението към науката,
пренебрежението към научното знание, има и
случаи, дори когато
се въздържам изобщо не ми личи, че се
възмущавам.
- Какво цените у учениците си?
Разбира се,на първо място
любознателност,естественият стремеж към
знания е винаги симпатичен и умението да се
държат добре с другите хора.Тези две неща са
най-важни.
- Учителството напоследък се
феминизира,според вас хубаво или лошо е
това?
Много лошо,преди малко гледах заявления за
участие в клуба по история на всичкото отгоре
и заявленията от родител-настойник са писани
от майките.Феминизира се изобщо грижата за
децата,не само учителството

- В нашето училище вие сте известен с
принципите си.Не се изненадахме,че във
випуск 2009 много зрелостници избраха
вашия предмет.Мисля,че така ще бъде и
сега.Какво ще посъветвате тези ваши
ученици?
Да знаят,че се занимават с най-важните
проблеми.Такива за хората са това как ще
съгласуват
своите
индивидуални
проблеми.Никоя цел не е постижима
индивидуално.
- Какво във учебните програми бихте
променили
ако
сте
министър
на
образованието?
Аз по скоро бих променил историческата
образованост
и съм написал една
книга,която ще излезе следващата година
по тази тема.Как трябва да се промени
историческото образование,структуриране
на учебници и учебно съдържание.Книгата
излиза 2010год. и отговорът е там.

Психиатър в болницата решава
кръстословица.
-Родното място на Наполеон?
После се обръща към един от
пациентите:
- Ей, ти къде си роден?

.- По-умни ли са учениците
днес в сравнение с вашето поколение?
По-информирани са. Ума е нещо,което е
синтезирано
милиони
години
като
потенциал.
- Много възрастни казват,че на нас
младите
ни липсва желание за учене,невъзпитани
сме, дръзки и арогантни.На вас какво не ви
харесва в днешното младо поколениe?
Ами това,че има възможност такива,които
наистина са арогантни или невъзпитани да
доминират понякога, а не че децата са
такива. Възможностите да доминират е по
скоро опасно.
- Благодаря ви!
Сабие 10а

Две безопасни игли се
разхождат в пустинята и
едната казва на другата:
-Ох, много ми е топло!
Другата и’ отговаря:
- Еми, разкопчай и ще ти
стане по-хладно.

Баба се хвали на внучката си:
- Снощи пак цяла нощ
сънувах, че летя.
- Ама, бабо, колко пъти
да ти казвам, че твоите
хапчета са в другото
чекмедже.

ДЕЦАТА ИНДИГО & КРИСТАЛНИТЕ ДЕЦА
Наричани ‘’посланици на Бог’’ и ‘’емисари на небесата’’, те притежават
изумителни способности и разпростират върху човечеството енергията на
добротата, любовта, всемогъществото и здравето. Те са чистосърдечни,
независими и непоколебими.
Не е лесно да им се внуши, че са виновни за нещо, нито пък да ги
накажеш. Не могат да преглъщат униженията или да се подчиняват. Нямат
нужда от родители, чиито представи са ограничени и плоски - както
досегашните ни познати. Училището, каквото е в момента, не им върши
работа. Обществените структури не им вдъхват доверие.
Тяхната Висша цел, на Земята, е да дадат шанс за израстване. Тези
деца са по-развити от нас. Наричат ги ‘’индигови’’, защото умеят да се
свързват с вътрешното си съзнание. Наричат ги ‘’нови’’, защото са мостът
към един нов вид човечество.
Всеки човек има аура, цветовете на която съответстват на тези на
дъгата. При децата индиго се наблюдава преобладаване на тъмносиния и
лилав цвят от гамата. Той символизира така нареченото трето око, което
отговаря за интуицията и психическите възможности.
Важното е да се отбележи, че това не са деца, които правят чудеса
или материализират и променят предмети. Това са душевно богати
същества, които с поведението и знанието си още от ранна възраст объркват
родителите си и хората, които ги заобикалят.
Тези деца представляват придвижването на духовната еволюция на човечеството. От
съвсем малки децата Индиго гледат мъдро и знаещо с очи, имат изключително издръжлива физика
и психика, което се обяснява с изключително силната им имунна защита.
В началото на 90те години на XX век в САЩ се родило дете на майка и баща, заразени със
СПИН. Оказало се, че то също е вирусоносител. Пет години по-късно медиците били шокирани –
няколкократни прецизни изследвания категорично показали, че в кръвта му не са останали
никакви следи от смъртоносната болест!
Две групи изследователи – от Сиатъл и Ню Йорк, изучавали загадъчния случай и
установили , че тялото направо отхвърля болестите. След обстоен анализ шокът бил пълен, защото
ДНКто на детето се оказало различно. ДНК се състои от 4 нуклеинови киселини, които образуват
64 кодона – от тях работят само 20. При това дете Индиго работели цели 24 кодона!!! След време
били открити още няколко такива деца със силен имунитет и изключително ДНК. В Русия, Китай,
Япония и Индия също има такива случаи.
Децата Индиго чувстват лъжата. Те просто знаят, когато ги лъжат, уговарят, унижават или
манипулират. Позицията ‘индиго’ е много опасно за доста възрастни, защото тези деца не са
способни да се приспособят към ‘’нездравословни’’ ситуации у дома, на работа или в училище.
Съществуват 4 типа деца Индиго:
1. Хуманисти – хиперактивни, разсеяни, комуникативни.
− лекари, юристи, учители, бизнесмени, политици
2. Концептуалисти – затворени, обърнати към себе си, желание за надмощие
− инженери, архитекти, дизайнери, космонавти
3. Художници – чувствителни, притежават творчески подход
4. Живеещи във всички измерения – груби, неприспособими, властни

МАКСИМИТЕ В ЖИВОТА
• Мини спокойно през шума и забързаните тълпи и си
спомни какъв покой носи тишината.
• Поддържай добри отношения с хората, но без да прекланяш глава.
• Отстоявай своята истина спокойно и ясно, но се вслушвай и в думите на
другите, дори да са глупави и невежи, защото те също има какво да кажат.

• Избягвай гръмогласните и агресивните, защото те дразнят духа.
• Ако се сравняваш с другите, можеш да станеш суетен или безмилостен, защото винаги ще
се намерят по-големи и по-малки от теб.
• Радвай се на постиженията и на плановете си.
• Опитай се да бъдеш щастлив.
• Интересувай се от кариерата си, колкото и скромна да е тя, това е
истинско богатство, като се имат предвид превратностите на
съдбата.
• Бъди предпазлив в работата си, защото светът е пълен с
измамници. Но нека това не затваря очите ти за добродетелта, много са хората, които се
борят в името на по-висши идеали и затова в живота си непрекъснато срещаме герои.
• Бъди верен на себе си и преди всичко не представяй престорена любов.
• Не бъди циничен по отношение на любовта, защото сред цялата тази пустош и
разочарования, тя е вечна като тревата.
• Попивай мъдростта на годините и без болка се прости с младостта.
• Подхранвай силата на духа си, за да те пази при внезапно нещастие. Но не унивай от
въображаеми трудности.
• Много от страховете ни се раждат от умора и самота.
• Спазвай благоразумна дисциплина и не бъди снизходителен към себе си.
• Ти си дете на Вселената, както дърветата и звездите, и ти имаш право да бъдеш тук. И
независимо дали го разбираш, знай, че Вселената следва своя правилен път. Ето защо бъди
в хармония с Бога, независимо как изглежда той в представите ти.
• Въпреки всички усилия и стремежи, родени от шумния водовъртеж на живота, бъди в мир с
душата си.
• С цялата си суета, с всичките си трудности и разбити мечти, светът е все пак чудесен.
• Бъди внимателен.
Текстът датира от 1692 г. и е открит в старата църква „ Сейнт Пол” в Балтимор, САЩ

~*~ Бисери ~*~
Всички сме хора и грешим... Нещата които държат учениците будни
в часовете са две: 1во дали някой техен съученик ще изтърси
поредната „мъдрост” и 2ро дали някой учител ще каже
някоя оригинална, уникална и запомняща се мисъл.
В кабинета на редактора пристигнаха много предложения,
но ето кои изпъкнаха най-много.
Ученик разказва спомени за бивша учителка:
-Спомням си като отиваш да я питаш нещо,
тя с едното око те гледа, с другото те търси…

Учител: И сърцето при рибите е…
“Подготвен” ученик веднага се
обажда: Хриле, хриле!

Ученик: Irish culture ( ИРИШ )
Друг ученик го поправя, че това се чете АЙРИШ!
Първият: Еми, аз го казвам грешно, за да го разбереш!
Учител/ка по Руски език: Още от втори клас се
учат ударенията.
Ученик: Е, аз още от тогава не ги знам.

Учителка обяснява:
-Соплото, това е задната част на
ракетата.
Ученик:
-Демек “ГЪЗЪТ”.

Една семейна двойка се преместила да живее в ново жилище. Сутринта, едва събудила
се, жената погледнала през прозореца и видяла съседката да си простира прането.
- Погледни колко й е мръсно прането – казала тя на мъжа си.
Но той четял вестник и не обърнал никакво внимание на думите й.
- Навярно пере с лош сапун или изобщо не може да пере. Трябва да я
науча.
И така, всеки път, когато съседката й простирала прането, жената с
учудване отбелязвала колко било мръсно. Но в едно прекрасно утро,
поглеждайки през прозореца, тя възкликнала:
- О! Днес бельото й е чисто! Навярно се е научила да пере!
- Едва ли, - отговорил мъжа й - просто днес станах по-рано и измих прозореца.

Човек, който си
харчи всичките
пари - ДОЦЕНТ
Човек , който се
разхожда из гората и
задава въпроси на
дърветата - ПИТАГОР

Човек, който
пипа парите на
леля си –
ПАРАЛЕЛЕПИПЕД

Човек, който
обича всичко да
е на аванта АВАНТЮРИСТ

Ема Русева 10е
В. Иванов 9в
В. Георгиев 9в

Добро управление, добра държава
Ученическият парламент на 2-ра Английска Езикова Гимназия
„Томас Джеферсън” вече може да се похвали с ново ръководство. На заседанието
на 07.01.2010 год. бяха проведени избори, които спокойно могат да останат в
историята със своята свобода и демократичност. В тях членовете на парламента
предлагаха не сами себе си, а своите приятели, съученици, колеги като всеки
аргументираше избора си. Предложените от своя страна се съобразяваха и с
личното си време, възможности и интереси, за да бъдат максимално полезни на
длъжността, която заемат. След кратко и ползотворно беседване, парламентът
единодушно се спря на следния избор:
Председател – Ралица Ромео-Цветанова
Съпредседател – Юлиан Димитров
Технически консултант – Ема Русева
Юлиан Димитров 10е

ЛИЧНО
ТВОРЧЕСТВО

Графика
Увиснали врати
Запретнала небрежно ръкавите
на широката бяла риза,
разпръснала на масата моливите
в листа празен тя се взира.
Килнала леко главата,
стиснала уверено молива
ето, тръгва ръкатавърху листа идеи излива.
Сивото във феерия се заплита
така нежна и мъчна,
способно линии тя опита
сама безутешно тъжна.
И плаха нейната мисъл
се впуска и води молива
и външният свят отписал
умът с листа се слива.
А сърцето чезне разтуптяно
в крехките нейни гърди,
защото в живота си е само
страдалник с невъзможни мечти.
Но листа жадно поглъща
всяка нова черта.
Спокойствието в нея се завръща
и не рисунка става, а душа.

Като в сън провиснал
затваряш очите,
думите подтиснал
и заключил вратите.
Под клепачите - тъмно,
слепи са очите,
мълчание пълно
и увиснали вратите.
Неродена надежда,
мъртвородени мечтите,
а тишината подвежда
по-силно от лъжите.
Пътят - отсечен,
спрели са дните,
сънят е отвлечен
от шума на колите.
Спъваш се в прага,
блъскаш вратите,
тишината се затяга,
а няма ги очите.
Ина Димитрова 11д

Казват, че любовта променя човека.Той става неин роб, подвластен на
емоциите и чувствата, а разумът остава заключен в някое закътано кътче на
душата.Но какво може да накара човек да се откаже от живота си, заради това
опияняващо чувство? Нали казват, че ако любовта е споделена, значи имаш
всичко. Защо тогава двама влюбени биха предпочели да се превърнат в нейно
жертвоприношение, вместо да се радват приживе на своята свързана от това
чувство съдба?
Беше поредният сив ден, изпълнен с ежедневните задължения и найвече пътуването до училище. Докато гледах замислено, погледът ми попадна
на интересно заглавие от вестника, което гласеше: „Ромео и Жулиета се
хвърлиха под влака”. Това ме накара да се замисля защо двама тийнейджъри в
началото на своя живот са решили да затворят току-що отворената им врата
към бъдещето.
Казват, че любовта дава сили да се пребориш с всички трудности и
препятствия, които застават на пътя ти. Тя те кара да мислиш позитивно и да се изпълваш с добри
чувства към всичко около теб. Тогава защо те са сложили край на битието си? Може би поради
някакви причини е трябвало да се разделят, а това е било нещо, което не са могли да понесат. Но
трябва ли да се предаваме толкова лесно? Раздялата може да е непосилна, но човек трябва да се
бори, за да се превърне накрая в силно и непреклонно същество. Едно е сигурно – не можеш да
разбереш какво става в душата на двама влюбени, докато ти самият не започнеш да обичаш някого
по същия начин. От друга страна, това че двама души се жертват в името на тяхната любов не
означава страх. Напротив – да сложиш край на живота си, докато си в разцвета на младостта и да
не се разколебаеш, дори когато вече виждаш приближаващата се смърт, изисква огромна смелост.
В крайна сметка любовта е философия, която никой не може да разгадае. Тя идва
неочаквано, променя те по неочакван начин,
кара те да правиш неочаквани неща и
неочаквано си отива.
Лилия Раева 11д

Нарисувай ми тучни ливада,
с мънички нежни цветя
искам по нея да бяга
малка дива сърна.
Нарисувай ми истинско небе
със слънчев дивен плам,
с орли разперили криле,
оживели да бъдат там.
Но не рисувай думата "не",
Нарисувай ми замък от стъкло
всяваща страх в душата ми,
като незнаен божествен храм,
защото моето сърце
за да мога в огледалното му ядро
не би понесло тъгата ми.
да остана отново сам.

Ина Димитрова 11д

Нарисувай и себе си до мен,
за да слеем телата си
и във такт единен
да туптят сърцата ни.

01.10.09 г.
1. Презентация на проект „Ученически информационен Евроцентър”.
2. Обсъждане на проблеми свързани с изработването на паспорти на страните-членки на
ЕС.
3. Редакционно обсъждане на поредния брой на училищния
вестник.
4. Обсъждане на емоционалния фон в училището.
15.10.09 г.
1. Обсъждане на емоционалния фон в
училището.
2. Подготовка на „кръгла маса” по проект „Ученически информационен
Евроцентър” с гости - ученици от парламента на техническа гимназия
„А.С.Попов”.
29.10.09 г.
1. Провеждане на кръгла маса с ученици от А.С.Попов на тема „Популяризиране на ученическия
информационен Евроцентър” сред ученици и граждани в район „Илинден”.
19.11.09 г.
1. Прожекция на филм за лечение на зависими в клиниката в Суходол.
2. Провеждане на дискусия по темата за наркотиците.
3. Участие на представители на ученическия парламент в постановка и дискусия на
Арт студио „Камбана” на тема „Трафикът на хора съществува”.
26.11.09 г.
1. Подготовка презентация на проект „Ученически информационен Евроцентър”
в хотел „Радисън”.
2. Организиране на общоучилищна анти СПИН кампания на 01.12.09 г. с
прожекция на филма „Ти гониш”.
3. Прожекция на филм за лечение на зависими в клиниката в Суходол и дискусия по
темата с ученици от 2АЕГ.
4. Работа по поредния брой на училищния вестник.
30.11.09 г.
1. Презентация на проект „Училищен информационен Евроцентър” в хотел
„Радисън”,организиран по програма”Европа” на Столична община.
01.12.09 г.
1. Ученическа кампания в подкрепа на болните от СПИН.
2. Презентация на филма „Ти гониш”, посветен на проблема.
3. Провеждане на консултации и раздаване на материали и брошури за
СПИН.
03.12.09 г.
1. Обсъждане на емоционалния фон в училището.
2. Създаване на организация за провеждане на общоучилищна благотворителна Коледна
кампания за събиране на средства за „Българската коледа”.
17.12.09 г.
1.
Отчет на средствата събрани за „Българската коледа”.
07.01.2010 г.
1. Обсъждане на годишния план до края на учебната година.
2. Разпределяне на задачи във връзка с предстояща дискусионна среща за обмяна на добри
практики в областта на превенцията на рисковите поведения с младежкия клуб „Ново начало”
към 6ти център на БЧК.

Когато бях малък
бях влюбен в цирка и
най-много от всичко обичах
животните. Особено слона, който беше любимото ми животно и на другите деца, както разбрах
по-късно. На всяко представление той демонстрираше невероятното си тегло, ръста и силата си.
Но след номера и дори малко преди да излезе на арената, стоеше завързан за едно колче, забито
в земята, със закачена на крака му верига.
А колът беше само парченце дърво, забито едва няколко сантиментра в земята. И
въпреки дебелата и здрава верига ми беше съвсем ясно, че едно толкова силно животно,
способно да изтръгне цяло дърво от корен, би могло лесно да се освободи от кола и да избяга.
Тук явно има някаква загадка. Какво го спира тогава? Защо не бяга?
Когато бях на шест или седем години още вярвах,че възрастните са много умни. И
попитах един учител, един отец и един мой чичо за загадката на слона. Някои от тях ми обясни,
че слонът не бягал, защото бил дресиран.
Тогава зададох съвсем ясно въпроса: “Щом е дресиран, защо го оковават ?”
Не си спомням да съм получил някакъв смислен отговор. С времето забравих за слона и
за колчето и си спомнях за него само когато срещнах други хора, които си бяха задавали този
въпрос.
Преди години разбрах, че за щастие се е намерило достатъчно умен човек, който е
открил отговора:
Слонът от цирка не бяга, защото е бил вързан за такъв кол още много, много малък.
Затворих очи и си представих беззащитното новородено слонче, вързано за кола.
Сигурен съм, че тогава малкото животно се е дърпало, блъскало и напъвало, мъчейки се да се
освободи. Но въпреки всички усилия, не е успяло, защото онзи кол е бил твърде здрав за него.
Представих си как е заспивало изтощено и как на другия ден отново се е мъчело, на
следващия и на по-следващия също… Докато един ден, един ужасен за него ден, животното
просто е повярвало в своето безсилие и се е примирило с участта си.
Огромния силен слон, който виждаме в цирка, не бяга, защото си мисли, горкият, че не може.
Споменът за поражението, преживяно малко след раждането му, го е белязал завинаги.
Но най-лошото е, че той никога не дръзва да постави под съмнение този спомен.
Никога, никога не дръзва да изпробва отново силата си…
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