Вестникът е издание на Ученическия парламент на 2 АЕГ „Томас Джеферсън”
Октомври 2010.

ДА СПРЕМ ТРАФИКА НА ХОРА

Спасението е в знанието!!!
Идеята за участие в националната
кампания за борба с трафика на хора е на
гражданско сдружение Младежки
образователен център „Инсайт” и на
ученическия парламент на 2 АЕГ. МОЦ
”Инсайт” в наше лице намериха подходящ
партньор за реализирането на проект
„Спортно-образователна кампания „Да
спрем трафика на хора”. През месец април
2010г. проектът беше одобрен и
финансиран от ПК за „Младежта, децата ,
спорта и туризма” към Столичен
общински съвет, след което започна
неговото реализиране.
През м.май в учебната база на БЧК
в с. Лозен проведохме спортно-образователен лагер с 30 ученици-доброволци. Програмата на
лагера включваше обучение по модула „Връстници, обучават връстници по тема - „Трафик на
хора” и тренировки на женския футболен отбор. Всичко това представляваше подготовката или
първия етап от дългосрочната училищна кампания срещу трафика на хора. Вторият етап от
кампанията предвиждаше: организиране на „кръгла маса” с гости от училища в района и
представители на правителствени и неправителствени организации, на която да се дискутира
темата: „Ролята на институциите в борбата с трафика на хора. - Стартиране на спортен футболен
турнир между женските футболни отбори в столичните училища. - Прожектиране на филм и
провеждане на дискусии по темата в часа на класа, като обучените доброволци по проекта ще
фасилитират по темата заедно с класните ръководители.
-Издаване на тематичен брой на училищния вестник
НИЕ ЗНАЕМ…
-Изработване на информационна брошура по темата
Повече по темата на втора и трета страница на броя. …..
Училищен парламент
А ТИ?

На 18.октомври отбелязвайки Европейския ден в борбата с трафика на хора стартирахме
втория етап от училищната кампания с провеждане на „кръгла” маса и футболен мач между
женските футболни отбори на 2АЕГ и 1АЕГ.
На „кръглата маса” участваха и ученици от техническа гимназия А.С.Попов, които взеха
много активно участие в дебата. От страна на институциите наши гости бяха- г-жа
Пенка Иванова, Началник отдел „Достьп до образование” МОНМ, г-жа Миглена Веселинова,
кмет на район „Илинден”, г-н Николай Радулов, зам. кмет на район „Илинден”, г-н Валери
Симеонов, началник на ІІІ РПУ, г-жа Ваня Цонкова – Детска педагогическа стая, г-жа Ренгия
Котева, председател на МКПППМН.
По време на дискусията всички участници бяхме единодушни, че превенцията срещу
трафика на хора е животоспасяваща дейност, която не е по силите на една институция. Тук
трябва да обединим опита и ресурсите на правителствени и неправителствени структури, да
активираме масово участие на младите хора в конкретни дейности. В този смисъл ролята на
училището и особено на училищното самоуправление е от първостепенно значение. Защото
включването на подрастващите, като активна страна в превенцията е гаранция за успеха на
кампанията.

Снимки от кръглата
маса и футболния мач,
проведени на
18.10.2010г.

3. Превенция!!!
2. Жертви
на трафика на
хора
1. Какво е трафик
на хора?

1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАФИКЪТ НА
ХОРА?
“Трафик на хора” е набирането, транспортирането,
прехвърлянето, укриването или приемането на хора, чрез
използване на принуда, отвличане, измама, получаване или
обещаване на облаги, с цел експлоатация.
2.
КОИ ХОРА СТАВАТ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА
ХОРА?
Най-уязвими са:
Млади жени на възраст между 18 и 24;
Непълнолетни момичета и деца без родители;
Мъже и жени в активна възраст – трудова експлоатация и
търговия с органи.
Българските жертви на трафик обикновено са от райони с висока безработица и бедност.
3.
ПРЕВЕНЦИЯ
Не давайте паспорта си или личните си документи на
никого;
Научете чужд език;
Проучете внимателно фирмата, университета или човека,
при когото отивате;
Изберете си кодова фраза, с която да сигнализирате на
близки и приятели, в случай на проблем;
Виза/Разрешително за работа има дата на валидност;
Подпишете договор, ако отивате да работите.
•
•
•

Дамян Маринов 11 б клас
Иван Терзиев 11 б клас
Иван-Велислава Папазов 11 б клас

•
•

Мартин Петров 11 е клас
Стефан Александров 11 б
клас

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”
ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО!!!”
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” работи по ОП „Развитие на човешките
ресурси” от септември 2009 г., изпълнявайки проект „Училището – инвестиция в бъдещето!!!”. Проектът
предвижда формиране на 20 клуба с 41 секции, обединени в 5 академии: Арт академия, Екоакадемия,
Бизнес академия, Спортна академия и Академия Знание.
Арт академията стимулира развитието на талантите, дарбите и дарованията на учениците и създава
училищна среда, задоволяваща интересите, ангажираща свободното време и предоставяща професионална
информация. Клубовете от академията формират естетически усет и духовна наслада от
съприкосновението с изкуството, дават възможност за възпроизвеждане на света чрез методите на
изкуството и представят професии от сферата на литературата, изкуството , културата и етнографията.
Екоакадемията обогатява познанията на младите хора в областта на здравословния начин на
живот, дава възможност за образование за устойчиво развитие и формиране на екологична култура,
туристическа култура и гражданска позиция по съвременни глобални проблеми. Стимулира логическото
мислене чрез разкриване на връзки и отношения между природни и обществени процеси и явления, както и
налага модерна училищна политика за превенция на рискови поведения.
Бизнес академията стимулира предприемаческото мислене, инициативността и креативността на
младите хора. Формира нагласи за екипност, мотивирано изразяване на становище, умение за обществена
комуникация, сетивност към значими обществени проблеми и формиране на обществена позиция и
свързаната с тях, медийна грамотност.
Спортната академия включва сформиране на отбори по футбол, баскетбол, волейбол, плуване,
тенис, шах , мажоретен състав и ангажиране на младите хора в тях като алтернатива за свободното време и
личностно развитие.
Клубовете от академията имат за цел организиране на спортни състезания и развиване на
уменията за работа в екип, спортна амбиция и дисциплина, физическа активност и самодисциплина,
формиране на умения за здравословен начин на живот и запазване на доброто физическо и психическо
здраве на учениците.
Академия Знание възпитава отстояването на гражданска позиция, дава грамотност за човешките и
конституционни права, информационна грамотност за ЕС и гражданското общество. По този начин
повишава мотивацията за качествено образование, конкурентноспособност и професионално развитие.
Целта на проекта „Училището – инвестиция в бъдещето!!!”е създаване на условия за полезно
ангажиране на свободното време, пълноценна социална интеграция и професионална ориентация. Чрез
осигуряване на по-привлекателна училищна среда се предоставят възможности за качествено образование
и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством извънкласни занимания. В края на
изпълнението на проекта отчитаме следните очаквани резултати и постижения:
 Разшири се системата от училищни и междуучилищни дейности;
 Насърчиха се изследователските дейности, които формираха нови знания, умения и
компетенции;
 Гарантираха се равнопоставени условия, равни възможности за превенция на дискриминацията;
 Насърчи се партньорството между училищата и обществеността;
 Обогатиха се училищния и извънучилищния живот, ангажира се свободното време на учениците
и се насърчи неформалното общуване между тях и преподавателите;
 Стимулираха се интересите и дарованията на младите хора;
 Стимулира се екипността и формирането на чувство за принадлежност към училищната среда и
ритуализацията на училищния живот;
 Подобриха се уменията за комуникация, включително и формите и възможности за изучаване на
чужд език;

Създаде се по-голям интерес в областта на науката, изкуството и спорта.

образование, освен че трябва да осигурява солидна основа, трябва и да „пробужда” желание и да
мотивира хората да се учат през целия си живот, чрез прилагането на интерактивни и алтернативни методи
в процеса на обучение. Извънкласните занимания, включени в проекта, показват на младите хора
възможностите за тяхната бъдеща реализация. Те формират и развиват личностни качества, способност за
общуване и комуникация, за самоусъвършенстване, дисциплиниране и успешно решаване на конфликти,
поведение в гражданско общество. В участниците се формират качества като толерантност, екипност,
предприемчивост, отговорност. Училищните извънкласни активности спомагат и за развитието на
аналитичното и перспективно мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността, на съзнание
за спазване на нормите на гражданското общество.
Проектът се стреми да е в съответствие с Националната програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г., която задава националната рамка
и да се съобрази с докладите на Европейския съвет за образование и прилагането на Лисабонската
стратегия. Целта ни е пряко да отговорим на целите и задачите, които са залегнали в Стратегията за
развитие на системата на столичното образование (2007 – 2015 г.) и плана за действие към стратегията - да
осигуряваме качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с
европейското измерение. Това образование е насочено към развитие на индивидуалните способности на
всеки гражданин на столицата като знаещ, мотивиран и способен за житейска и професионална реализация.
Поставените цели са постигнати чрез използване на НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ И
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ.
Като част от приоритетно направление 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”
проектът дава възможност за разнообразяване и обогатяване на училищния и социален живот на младите
хора, осмисля свободното им време, стимулира тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие и
повишава качеството на образованието.
Необходима е ефективна стратегия за предпазване от тези рискове. Участието на учениците в
извънкласните занимания и поемането на задължения, създава у тях чувство за принадлежност към
училищната среда и социална отговорност и намалява възможностите за влияние на извънучилищната
среда. Спомага за формиране на богата обща култура, развива ценностната система и съдейства за
мотивиране за качествено образование като база за конкурентноспособност и успешна професионална
реализация.
Проектът напълно отговори на потребностите и очакванията на учениците за предпочитаната от тях
изява и най-удачното им ангажиране в свободното време. Академиите, включени в проекта, обединяват
младите хора в различни дейности от областта на спорта, изкуството, науката, икономиката и
информационните технологии, ученическия екотуризъм. Извънкласните занимания спомагат за
конкурентноспособността им на европейския пазар на труда.
Проектът е в синхрон с приоритетите на оперативната програма «Развитие на човешките
ресурси» тъй като е насочен към стимулиране, осигуряване и предоставянето на качествено и достъпно
образование и дава възможност целевата група да се подготви и да придобие знания и умения, за да
отговори в по-пълна степен на изискванията на пазара на труда. Дейностите, заложени в проекта, са
насочени към личностно самоусъвършенстване и творческо развитие, които на свой ред стимулират
стремежа към развитие през целия живот. Колкото повече се ангажират в такива дейности, толкова поефективни са резултатите от извънкласните форми и неформалното обучение.
Заниманията в извънкласните дейности оказват позитивно въздействие, обогатяват учебния процес,
подобряват обучението и намаляват негативното влияние, което оказва заобикалящата среда в ежедневието
на тийнейджърите. Създават възможности за професионално ориентиране, консултиране и информационно
обслужване, чрез подходящи, разнообразни и добре подбрани дейности. Възможността за мултиплициране
на постигнатите резултати е в продължителните и неформални контакти между съучениците,
преподавателите и ръководителите на извънкласните форми и превръщане на нормите на поведение и
комуникация в обществото в критерии за личностно развитие. Придобитите знания и компетенции в
извънкласните дейности и ежедневното им приложение в учебния процес, доказват своята значимост и
актуалност и за бъдещата им професионална реализация.
За успешното реализиране на проект „Училището – инвестиция в бъдещето!!!” голямо значение
имат високата квалификация на екипа за управление на проекта, както и използваните модели за успешно
управление на човешките ресурси.
Емилия Цветанова Лазарова – ръководител на проекта
Веселина Георгиева Иванова – координатор на проекта

Празник на народните будители
или просто един неучебен ден?
Или с други думи – какво е 1ви ноември за вас?
Преди всичко ще започна с малко исторически справки
–
За първи път Денят на народните будители е честван
неофициално преди 111 години в Пловдив. Той става
национален празник едва през 1923г. чрез указ, подписан
от цар Борис III. „Нека Денят на св.
Йоан Рилски да се превърне в Ден на
народните будители, в празник на
големите българи, за да събуди у
младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на
миналото ни.”
Всички знаем какво честваме на тази дата. За жалост
обаче честно забравяме кого да извикаме като образ в
съзнанието си, на кого да благодарим. Защото наред със
св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний
Врачански, Райно Попович, Неофит Бозвели, Васил
Априлов, Петър Берон, Николай Палаузов, Георги Раковски, Васил Левски,
Христо Ботев, Иван Вазов и още много, отдали живота и сърцето си на
Отечеството и народа, на този ден почитания заслужават и
нашите учители.
Казвам това, понеже аз лично правя грешката
на 1ви ноември да отдам почит единствено на
онези, живели десетки, дори стотици години
преди нас. И ако тогава народът ни е имал
неимоверна нужда от такива хора, от такива
герои, то, мисля, народните творци, учители,
учени играят ключови роли за всеобщия подем
на нашата нация. Защото мнозина ни определят
като „заспал народ”. А именно гореспоменатите
са способни да ни „събудят”, за да тръгнем напред, за да се
чувстваме достойни пред света. Но тъжният факт е, че в днешно
време да бъдеш учител, творец е изпитание, което убива вроденото
желание на много хора да преподават и създават.
Трябва да призная, че от години не съм поздравявала някой
учител по случай празника. Предполагам и сред вас има немалко
като мен. И понеже сега имам възможност да се изкажа публично:
Драги учители, всички ние, учениците от 2 АЕГ „Томас
Джеферсън”, сърдечно Ви честитим светлия празник с пожелания за по- малко проблеми и
напрежение и повече поводи да се гордеете с нас.
Е, вие какво ще правите на 1ви ноември? Дали ще учите, дали ще разпускате пред телевизора
или компютъра, ще ходите на кино или ще се разхождате с приятели из
парковете, няма значение. Все пак всеки има правото да избира как да го
прекара. Въпросът е – ще си спомним ли какво празнуваме?
Накрая ще цитирам един народен будител – българският
писател и духовник Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание,
култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”

Лъчът будител
Слънцето събужда поредния ден,
докосвайки си с лъчите си Земята,
в които мъдростта на времето е в плен,
от човешка радост и тъга събрана.
Един лъч в прозореца ми се оглежда
и с трепет влиза в мойта стая,
той свети с блясък на надежда,
който в очите ми се отразява.
Закрих лицето си с ръце,
от светлината да не ослепея,
но лъчът бе стигнал до моето сърце
и чрез него душата ми прогледна.
В миг огън пламна във очите,
възникнал от лъча и тези две лупи,
и като на кинолента прожектира
човешки несправедливости нечути.
Не повярвах на видяното тогава,
цялото страдание сърце ми не побра,
затова излязох навън, на улицата,
сама във него да се уверя.

С хора всякакви разминавах се,
лъчът разчиташе техните души,
съзрях там много страх и отчаяние,
повтарящи се при различните съдби.
В мен черното море на болката преля
и започна през очите ми да се излива,
горящия огън на проглеждането спря,
вече виждах действителността лъжлива.
Осъзнах необходимостта от промяна
и душевна насока, водеща към нея,
почувствах се озарена и избрана
да помогна за това, доколкото успея.
На следващото утро изненадана открих,
че светя цяла в безброй слънчеви лъчи,
излязох и на всеки по един от тях подарих,
за да събудят за доброто и своите души.

Вяра Кунева,, 11 г

КРИЛАТИ МИСЛИ НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ…
1. Ако спечеля, печеля за цял
народ - ако загубя, губя само
мене си.
2. Времето е в нас и ние сме във
времето.

3. Часът на свободата призовава всеки
българин да покаже на дело родолюбието
си.
4. Дързост и постоянство!
5.Всичко се състои в
нашите задружни сили.

Една нощ един човек сънувал
сън. Сънувал,че се разхожда по
морския бряг заедно с Бога.
По небето проблясвали сцени от
неговия живот. При всяка сцена той
забелязвал двойни следи от стъпки по
пясъка-едната била неговата,а другата
на Господа. Когато проблясва
последната сцена от живота му,той
погледнал назад към следите от
стъпки в пясъка. Забелязал,обаче ,че
много пъти по жизнения му път имало
само една следа от стъпки и че това
ставало през най-тъжните и
унизителни периоди в живота му.
Това го разтревожило и запитал ….

….. Господа: "О,боже,Ти
някога ми каза,че след като съм
готов да Те следвам,Ти ще вървиш
винаги с мен.Но аз забелязах ,че по
време на най-трудните моменти от
живота ми по пясъка имаше само
една следа от стъпки .Не разбирам
защо когато най-много се нуждаех
от Теб,Ти си ме изоставил сам."
Господ му отговорил:
"Мило мое дете , аз те обичам и
никога не бих те изоставил. По
време на твоите изпитания и
страдания ,когато виждаш само едни
стъпки,то е било когато Аз съм те
носил на ръце!"

1. Не правете прибързани изводи
- Затова, повече питайте и по-малко предполагайте. Понякога се случва така, че
полученият отговор ще Ви представи ситуацията в коренно различна за Вас
светлина!
2. Не драматизирайте
- Каквато и да е причината, трябва да се отървете от този навик, за да
живеете по-спокойно!
3. Не си измисляйте правила
- Следвайки измислените от Вас правила, Вие задръствате мозъка си с
ненужни пречки и задължения. Всяко неизпълнение на измисленото от Вас
правило води до чувството за вина, потиснатост и депресия. В най-лошия
случай, Вие се опитвате да пренасяте своите правила върху околните и
изглеждате в техните очи като заядлив и дребнав човек!
4. Избягвайте стереотипи и етикети
- Трябва да погледнете света с непредубеден поглед на едно дете. Със
сигурност ще видите много нови и интересни неща и ще останете
изненадани, че не сте забелязвали как живее света покрай Вас!
5. Не бъдете перфекционист
- Перфекционизмът не е начинът на живот. Той е диагноза, болест, която
трябва да излекувате. Той няма да Ви позволи да се наслаждавате на
живота и ще Ви изпрати да търсите това, което не съществува в
природата!
6. Не правете обобщения
- Преценявайте реално ситуацията, не обобщавайте!
7. Не приемайте нещата лично
- Повярвайте, че лошото настроение на хората покрай Вас, както и доброто
им настроение, нямат към Вас лично никакво отношение. Не се вживявайте
и не възприемайте нещата лично. Така само ще си развалите
настроението, без да има никаква причина!
8. Не вярвайте на емоциите – управлявайте ги
- Бъдете в състояние да кажете: Аз не те мразя теб – мразя това, което
правиш!
9. Не се подавайте на апатията
- Повечето от нас дори и не подозират, как лесно се откриват лоши неща
там, където ги няма (стига да ги търсете). По същия начин, винаги ще
намирате позитивните неща, ако ги търсите!
10. Не живейте в миналото си
- Колкото повече ще се връщате към миналите си обиди и неудачи, толкова
по-големи те ще изглеждат и толкова по-зле ще се чувствате. Не се
борете с нещастията – подминете ги, забравете и вървете напред. По
този начин ще ги лишите от силата да Ви тровят живота!

... Това е историята на един човек, когото бих определил като търсач...
Търсачът е някой, който търси; не непременно човек, който намира.
Не е някой, който непременно знае какво търси. Просто човек, чийто
живот представлява търсене.
Един ден търсачът почувствал, че трябва да тръгне за град Камир. Бил
се научил да обръща сериозно внимание на тези усещания, които идват от непознатото място б
него самия, така че оставил всичко и потеглил.
След като вървял два дни по прашните пътища, различил Камир в далечината. Малко преди да
стигне до града, вниманието му било привлечено от хълм, покрит с чудна зеленина и обсипан с
множество дървета, птици и прелестни цветя. Ниска ограда от лакирано дърво обграждала хълма
от всички страни.
Бронзовата портичка го приканвала да влезе.
Изведнъж усетил, че забравя за града и отстъпва пред изкушението да си почине за малко на това
място.
Търсачът влязъл през портичката и бавно тръгнал сред белите
камъни, които изглеждали безразборно разпръснати между
дърветата.
Позволил погледът му да прелита като пеперуда върху всяка
подробност от пъстроцветния рай.
Имал очи на търсач и може би затова открил следния надпис върху
един от камъните:
Абдул Тагер, живял 8 години, 6 месеца, 2 седмици и 3 дни
Малко се разтроил, като видял, че камъкът не бил просто камък: бил надгробна плоча.
Натъжил се при мисълта, че там било погребано толкова малко дете.
Като се огледал, човекът установил, че на съседния камък също имало надпис. Приближил се и
прочел:
Ямир Калиб, живял 5 години, 8 месеца и 3 седмици
Търсачът се почувствал ужасно разстроен.
Красивото място било гробище и всеки камък бил надгробна плоча.
Една по една, започнал да чете плочите.
Върху всяка имало подобен надпис: име и точната
продължителност на живота на покойника.
Обзел го ужас,когато установил, че възрастта на детето,
живяло най-дълго време, едва надвишавала единайсет
години...
Налегнат от неизмерима мъка, седнал и заплакал.
Пазачът на гробището, който минавал наблизо, се приближил.

…

…
Известно време го наблюдавал мълчаливо как плаче и накрая го попитал дали оплаква някой
близък.
Ǧ
Не, не плача за близък – казал търсачът. – Какво става в този град? Какво ужасно нещо се
случва тук? Защо има толкова много мъртви деца, заровени
на това място? Какво е това страшно проклятие, което тегне
върху хората, та ги е принудило да направят детско
гробище?
Старецът се усмихнал и казал:
Ǧ
Успокойте се, няма такова проклятие. Работата е там,
че при нас има отдавнашен обичай. Нека ви обясня: когато
някой младеж навърши петнайсет години, родителите му
подаряват тетрадка като тази, която нося аз на врата си, и
всеки път, когато нещо много го е зарадвало, той трябва да
отвори тетрадката и да запише в нея:
Вляво: това, което го е зарадвало.
Вдясно: колко време е продължила радостта.
Запознал се с годеницата си и се влюбил в нея: колко време е продължила тази безмерна страст и
радостта, че я познава? Седмица? Две? Три седмици и половина?..
След това вълнението на първата целувка – колко е продължило? Минута и половина, колкото
целувката? Два дни? Седмица?
Бременността и раждането на първото дете?...
А женитбата на приятелите?
А най-мечтаното пътуване?
А срещата с брата, който си идва от далечна страна?
Колко е продължила радостта от тези събития?
Часове? Дни?
Така в тетрадката записваме всеки момент на радост... Всеки
момент.
Когато някой човек умре,
обичат ни е
да отворим тетрадката му
и да съберем времето на неговата радост,
за да го запишем върху гроба му.
защото това според нас е
единственото и истинско ЖИВЯНО ВРЕМЕ.

Хорхе Букай
.

8 години, 6 месеца,
2 седмици

Здравейте!
Казвам се Беатриче Генчева и съм ученичка в
ХIe клас на 2 Английска езикова гимназия.
С много от вас сме приятели, с други само
познати, но всички се разпознаваме като ученици на
нашата гимназия. Живеейки в тази прекрасна
общност сме съпреживели радости, тревоги, победи.
Сега аз ще споделя едно мое вълнуващо
преживяване.
От седем годишна спортувам плуване, а от
десетгодишна и модерен петобой. След толкова
години ежедневни тренировки, много победи и
загуби, това лято осъществих една от мечтите си в
спорта – бях участник в най-големият спортен форум
за един спортист – олимпийски игри. Това бяха и първите младежки олимпийски игри, които се
проведоха в Сингапур от 14 до 26 август 2010г.
Квоти да представяме страната ни там спечелихме 21 спортисти
от 12 спорта. Състезанието беше изключително оспорвано. Бях 8-ма на
плуване, 12-та на фехтовка, но след комбинираната дисциплина бягане
и стрелба станах 22-ра в крайното класиране. Удовлетворена съм от
резултатите, които дадох и съм мотивирана за още по-добро
представяне. Самата атмосфера на игрите дава тази мотивация –
усещането да се състезаваш с най-добрите
спортисти в света и да си техен достоен
противник те кара да вярваш, че с още
малко тренировки следващият път може ти
да си победител. Това доказаха и нашите
медалисти от игрите – отборът ни се върна с
три медала – два златни за щангистите и
един бронзов за тройния скок.

Организацията на състезанието беше отлична –
имахме прекрасни условия за тренировки и почивка.
Спортните центрове са изключително поддържани, удобни с
най-съвременно оборудване. Домакините бяха помислили за
всичко. Автобусите бяха маркирани с олимпийските символи
и включвайки се в натовареното движение на града,
останалите превозни средства веднага ни даваха предимство.
Бяхме обградени с много внимание, навсякъде хората ни
приветстваха и съдействаха.

...

... В свободното си време се възползвахме от възможността да разгледаме местните
забележителности. Сингапур е малка островна държава с
население 4 500 000 човека и е една от най-красивите страни в
света. Въпреки ограничената площ, навсякъде има зеленина и
големи паркове. Строят се само високи сгради с модерна
архитектура. Посетихме много музеи, единственият в света
нощен зоопарк, филмовият център на «Universal», в който се е
снимал и «Шрек».
Имахме среща и с българите в Сингапур. Там живеят
около 200 наши съграждани, които са висококвалифицирани и
заемат престижни длъжности. Въпреки това тъгуват за всичко
родно и милеят за страната ни. Посрещнаха ни като свои деца, плакаха и целуваха трибагреника.
Завинаги ще помня чувството от тази среща и ще знам, че където и да сме и дори и нищо
друго да не ни свързва, българите винаги ще бъдем обвързани от синовното чувство към
нашата Родина.
За такива силни моменти в живота ни си струват ежедневните усилия. Всички ги
полагаме в различни области и много от вас са усетили удовлетворението от постигането на
целта. Вярвам, че ще имаме още много сбъднати мечти, пожелавам ви го от сърце!
Беатриче Генчева 11е

Преди 2 години аз и още няколко момичета, от сегашните 12 класове, уж на шега решихме
да направим женски футболен отбор на 2АЕГ. Въпреки че нито една от нас не се бе занимавала с
този спорт сериозно, обсъдихме идеите си с педагогическия съветник на училището – г-жа
Миланова. Макар и да не бяхме сигурни какво точно правим, с подкрепата на ръководството скоро
попаднахме на първия си турнир..., а след това и на втория...
Дебютният мач в „кариерата” ни на футболни звезди беше преди 2
години, а финалният на 18.10.2010г., когато се проведе футболен мач
между вечните съперници, по приятелски разбира се – отборите на 1АЕГ и
2АЕГ. Нестандартното в мача беше, че на терена публиката не
наблюдаваше силни, мускулести момчета, а точно обратното – красиви,
финни момичета.
Причината за провеждането на това събитие беше желанието ни да
привлечем вниманието на повече млади хора и да ги запознаем със
сериозността на един от проблемите, засягащ 21 век. Кампанията
организирана под опеката на 2АЕГ се проведе на 18.10 – европейският ден
за борбата с трафик на хора. По време на мача бяха раздавани брошури и
гривнички с мотото на кампанията. На същия ден проведохме и кръгла маса на темата „Трафик на
хора”, специално, за която бе изготвена презентация. Целта на кампанията ни бе да повишим
информираността на всички ученици във 2АЕГ.
Денят мина успешно благодарение на добрата организация и положените усилия от страна
на всеки един от участниците. Успяхме да привлечем вниманието на много хора, които вече са
информирани по темата и могат да запознаят роднините и приятелите си с проблема „трафик на
хора” .
От страниците на вестника искаме да благодарим на г-жа Миланова за подкрепата и вярата
в нас. Радваме се, че макар това да е последната ни година в любимата 2АЕГ, ще има кой да
продължи да развива идеята ни за женски футболен отбор в гимназията.
С обич
Женският футболен отбор на 2АЕГ „Томас Джеферсън”

Овен - те са адски добри по математика и физика. Обичат
постиженията им да са на показ.
Телец - напредват бавно, но сигурно по повечето предмети. Mалко са
разсеяни. Aко успеят да победят ината си и започнат да внимават в час, ще
спечелят много!
Близнаци - те са интелигентни хора. Имат късмет и разбират много. В
даскало се занимават с клюки и интриги!
Рак - по принцип са добри ученици, но винаги са имали нужда от големи
напъни, за да успеят.
Лъв - уроците за тях са просто едно досадно задължение.
Дева - правят всичко по свой начин, съучениците им ги харесват, a даскалите се дразнят от тях,
защото са големи всезнайковци.
Везни - за тях даскалото е всичко друго, но не и място за получаване на
знания. Мързи ги да учат.
Скорпион - падат си по математиката, справят се дори и с най- трудните
задачи.
Стрелец - те искрено ненавиждат даскалите и са най- непокорните
личности в класа. Учат само по любимия си предмет .
Козирог - любимците на учителите. Te са тихи, ако не ги закачаш, и са зубари.
Водолей - те са същите като Девите- правят всичко по своему. Прекалено много са мълчаливи.
Риби - обичат да пишат стихове.

1) 1)Училище - самотен манастир
2)Ученик - затворник №213
3)Ученичка - момиче в черно
4)Класен ръководител а)враг №1
б)цербер пред вратите на Ада
5)При директора –
а)в стаята за разпит
б)в бърлогата на звяра
6)Учител в чужбина – един идиот в Париж
7)Преди влизане в час – ах,а бяхме млади
8)Свободен час – сиромашка радост
9)Пред дъската –
а)Опълченците на Шипка
б)светът на мъките
в)животът ми е в ръцете ти
10)Бележник – черно досие
11)Събота – небето се изяснява
12)Неделя – слънцето грее за всички
13)Ваканция – животът започва отново
14)Родителска среща – скърцане на зъби
15)Тетрадка – черно и червено
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16)Двойка – ще се срещнем пак
17)Тройка –
а)царска мъдрост
б)възнаграждение за страха
18)Четворка – родени за живот
19)Петица – на прага на щастието
20)Шестица –
а)ти сън ли си или те има...
б)това беше просто шега
21)Учител разказва урок – кацнал
бръмбар на трънка и захванал да дрънка
22)Учител по френски – любимец №13
23)Учител по физическо – таралеж в атака
24)Учител по история – старинна монета
25)Дежурен учител - звероукротител
26)Междучасие –
а)Троянска война
б)пускай, Ганьо, говедата
27)Учителят и класа – Али Баба и 40-те
разбойника
28)Учебна стая – гнездото на осите
29)Строшен джам – ни чул, ни видял

21.09.2010г.
1. Избор на нов зам. председател на училищния парламент.
2. Изработване на план-график на парламента за 2010/2011 учебна година.
3. Обсъждане на предстоящи дейности във връзка с
обявяването на втория етап от училищната кампания „Да
спрем трафика на хора”.
4. Изработване на план-сценарии за кръглата маса и
темата на дискусията във връзка с Европейския ден в
борбата с трафика на хора.
5. Обсъждане на тематичния брой на училищния
вестник.
6. Определяне на комисии с отговорници за подготовка
на кръглата маса.
28.09.2010г.
1. Организиране на отбелязването на 1.11- Ден на будителите.
2. Организиране и обявяване на ученически конкурс за проза, поезия и рисунка по случай Деня на
будителите.
3. Доклад на комисиите по подготовка на
Европейския ден за борба с трафика на хора.
4. Разпределяне на материалите за новия брой на
вестника.
5. Разпределяне на задачи и отговорници за
изработването на информационните материали и
плакати за 18.10. и 1.11
15.10.2010г.
1. Обсъждане на подготовката за кръглата маса и
футболния мач.
2. Обсъждане на презентацията за 18.10.
3. Представяне на новите членове на ученическия парламент от
випуск 8 кл.
4. Обсъждане на психоклимата в класовете и в училището.
18.10.2010г.
1. Провеждане на кръгла маса и дискусия на тема”Ролята на
различните институции в борбата с трафика на хора „.
2. Футболен мач между женските отбори на 1 и 2 АЕГ.
19.10.2010г.
1. Анализ на проведената кръгла маса и всички дейности свързани с
Европейския ден за борба с трафик на хора.
2. Подготовка материали за новия брой на училищния вестник.
3. Подготовка за празника на будителите.
4. Персонална оценка за работата на отделните комисии във връзка с
18.10.
26.10. 2010г.
1. Отчет на отговорниците за подготовката на 01.11
2. Редактиране на готовия брой на училищния вестник.
3. Обсъждане на проблемен казус в 9г клас.

Майката излязла рано сутринта и оставила децата на грижите на Марина – 18 годишно
момиче, което понякога наемала за определени часове, за да се грижи за тях ж замяна на няколко
песос.
Откакто починал бащата, времената станали твърде трудни з семейството, жената не
можела да рискува работата си, като отсъства всеки път.
Когато годеникът на Марина позвънил, за да я покани на разходка с новата си кола, тя не се
двоумила дълго. Децата сели редовния си следобеден сън и нямало да се събудят преди пет.
Щом чула клаксона, грабнала чантата си и изключила телефона. Погрижила се да заключи
вратата на детската стая и прибрала ключа в джоба си. Не искала да рискува Панчо да се събуди и
да слезе по стълбите да я търси, защото в края на краищата бил само на 6 години и можел д падане
и да се удари по невнимание. Освен това, казал си, ако се случело нещо такова, как щяла да обясни
на майката, че детето не я е намерило?
Може би било късо съединение във включения телевизор, в някоя от лампите в хола или
искра от камината; във всеки случай, когато завесите пламнали, огънят бързо стигнал до дървената
стълба, водеща към спалните.
Събудила го кашлицата на бебето, предизвикана от дима, който се процеждал изпод
вратата. Без да му мисли, Панчо скочил от леглото и натиснал резето, за да отвори вратата, но не
успял.
Ако я би отворил, той и няколкомесечното му братче щели да бъдат погълнати от
пламъците за няколко минути.
Панчо започнал да вика Марина, но никой не отговорил на зова му за помощ.Така че се
втурнал към телефона в стаята (знаел как да набира номера на майка си), но той нямал сигнал.
Панчо разбрал, че трябва да измъкне братчето си оттам. Опитал да отвори прозореца, който
гледал към външния корниз, но било невъзможно за малките му ръце да освободят предпазителя, а
и дори да успеел, след това щяло да се наложи да отстрани телената мрежа, която родителите му
поставили за безопасност.
Когато пожарникарите приключили с гасенето на огъня, всички говорели само за едно: как
това толкова малко дете е успяло да счупи само с една закачалка стъклото и след това решетката?
Как успяло да понесе бебето в раница?
Как успяло да се придвижи по корниза и да се спусне по дървото с този товар?
Как успяло да спаси живота си и този на братчето си?
Възрастният началник на пожарникарите, човек мъдър и уважаван, им дал отговор:
- Малкият Панчо е бил сам… Не е имало кой да му каже, че няма да успее.
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