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На първата среща между току-що създадения 

ученически парламент на Втора английска 
гимназия и новата директорка на училището - 
госпожа Лазарова, тя заяви: „Ще дам всичко от 
себе си да имате нов дом.”  Тогава това ни 
прозвуча като една красива мечта. Само след три 
години тя е реалност. Ние сме в ново училище.  

Госпожо Лазарова, даваме си сметка, че 
точно Вие сте човекът, който сбъдна мечтата ни  да 
имаме собствена сграда. Новото училище надмина 
и най-смелите ни очаквания. Благодарим Ви за 
Вашата отдаденост.  

1. Да създава лидери с 
активна гражданска 
позиция! 

2. Да придобиваме умения 
и увереност, че 
промяната на 
статуквото е възможна! 

3. Да осъзнаем, че 
промяната в света 
започва с промяната в 
нас! 

Основни цели на  
Ученическия 
парламент: 

„Ще дам всичко от себе си да имате 
нов дом!!!” 

 



 
 

Историята на ученическото самоуправление във Втора английска езикова гимназия започна 
на 30.10.2008 г, с учредяването на ученическия парламент от група ученици повечето, от които 
бяха тогавашния 9е и 9б клас. Още на учредителното заседание беше формулирана ясна и 
конкретна цел – чрез дейностите в парламента да формиране гражданско поведение и политическа 
култура, които да станат стил и модел на поведение в цялото училище. На първото заседание се 
маркираха приоритетните области в дългосрочен и краткросрочен план, изработи се устав и 
годишна програма, избра се ръководство и се взе решение вестникът на ученическия парламент да 
се казва „Утре сме ние”. Името на вестника носи посланието, че ученическите парламенти са 
школа за утрешни управленци и политици. В името на вестника е заложена голямата 
идея на ученическото самоуправление в образователната система, а именно да 
създаде така необходимите ни интелигентни, демократични, национално отговорни и 
глобално мислещи бъдещи държавници. Какви са резултатите в цифри и факти за по-
малко от четиригодишното съществуване на ученическия парламент във 2 АЕГ? 

Това най-лесно може да се научи, ако разгърнете страниците на 
парламентарния дневник. През тази учебна година приоритетните 
дейности са в посока придобиване на умения и опитност за 
самоуправление, популяризиране и утвърждаване на парламента като 
авторитетен и надежден партньор във всички дейности на училищния 
живот. Това безспорно ще остане като най-тежката година в летописа на 
парламента, тъй-като е свързана с трудностите на промяната в 
досегашните стереотипи и нагласи във връзка с новата активна роля и 
статукво на учениците в училище. През тези три години от създаването си, 

приоритетите в дейността на парламента бяха насочени към подобряване на всихоклимата в 
училището, превенция на зависими поведения, издаване на ученически вестник, участие в писане 
и изпълнение на проекти, организиране на благотворителни кампании, провеждане на кръгли маси 
и дискусии по актуални теми, активно участие в дискусионни клуб към Президентството на 
Република България. В резултат на всичко това, за три години, с активно участие на ученическото 
самоуправление, коефицентът на агресия във 2 АЕГ е намалял от 15% в началото на 2008г. До 6% 
за тази година. Провеждат се ежемесечни дискусии на тема „Емоционалният фон в училище и 
психоклиматът по класовете. Причини за възникване на напрежение и начини за справяне с 
проблема.” Проведени са три общо-училищни благотворителни Коледни кампании като събраните 
средства са преведени за лечение на болни деца. За този период са проведени са 
проведени четири училищни кампании във връзка с превенция на насилието, 
зависимостите, СПИН и трафик на хора. Издадени са 7 тематични броя на 
училищния вестник „Утре сме ние”, написани и спечелени са три проекта на тема 
„Създаване на ученически информационен Евроцентър във 2 АЕГ”, организирани спортно-
образователни кампании „Да спрем трафика на хора” и „Ученическа кампания кампания срещу 
тютюнопушенето под наслов „Към Европа без тютюнев дим”. Учениците от парламента са 
инициатори и участници във всички актуални и интересни събития, случващи се в училището, в 
района и столицата. 

Трудно е да изброяваме всички инициативи на ученическия парламент за последните три 
години. По-важно е да отбележим, че с всяка изминала година ученическото самоуправление в 
нашата гимназия набира опит и самочувствие, прилагайки принципа, че „най-лесно се учим, 
когато играем”. Практиката показва, че младите хорс учат най-добре , когато имат подходящи 
примери и модели за поведение от страна на възрастните, когато са сред приятели и когато се 
чувстват участници в решаване на проблемите. 

К. Миланова, педагогически съветник 
 
 
 



 
 

Преди всичко училищният парламент ми даде нови приятели. 
Сприятелих се с хора от различни възрасти, социално положение, 
деца и специалисти от различни институции.  Чудесно е да срещаш 
хора, с които имате обща цел и се борите за едно и също нещо. 
Неоценимо е приятелите ти да те разбират, да можеш да споделяш с 
тях интересите си, защото това те учи на разбиране и уважение към 
чуждото мнение. Ученическият парламент ми даде благородни каузи, 
за които да се боря заедно със наистина страхотни хора. Ето защо 
искам да кажа едно огромно „Благодаря” на всичките, които ме 
промениха и ми помогнаха да осъзная кой съм и за какво искам да се 
боря. Важно е да знаеш, че има хора, с които можеш да вървиш до 
теб и заедно да направите света по-добър и шарен! 

Юлиан Димитров XII e  клас 
 

 
Действащият училищен парламент на ІІ АЕГ „Томас Джеферсън” обединява усилията на 

част от най-добрите възпитаници под ръководството на квалифицирани педагози в стремежа им 
към отлично обучение, информираност и морално поведение в обществото. 

В началото, като по-притеснителна ученичка имах опасения дали ще се справя 
с поставените тематики и проекти, които училищният парламент дискутира, развива 
и моделира. С течение на времето, благодарение на отношението на учители и 
съученици, аз осъзнах, че тази институция формира в мен положителни личностни 
качества, а именно: стремеж и вяра за по-добро образование, смелост, находчивост и 
информираност за нови теми и проекти. Училищният парламент в нашата гимназия е 
предпоставка за реална учебна среда с добър микроклимат, открит и честен диалог между ученици 
и учители, и нова по-различна пътека за непрекъснато усъвършенстване, обучение и развитие. 

Изпитвам гордост, че съм член на училищния парламент на Втора английска езикова 
гимназия „Томас Джеферсън”. 

Кристина Гюрова XII e клас 
 

За трите години, в които участвам в ученическия парламент на 2 
АЕГ създадох контакти с хора от различни области на живота, развих 
умения за комуникация, научих се как да излагам мнението си и да 
защитавам своите идеи. 

Ученическият парламент възпитава у нас чувството за 
съпричастност, взаимопомощ към нашите връстници в неравностойно 
положение, на които се опитваме да помогнем с различни инициативи. 

Всичко, което споменах до този момент играе и ще играе голяма 
роля за моето развитие като студент и за моята професионална реализация. 

 
Иван Терзиев XII б клас 

 
Участвайки в ученическия парламент от самото му създаване, придобих много и различни 

уемния. Благодарение на него се научих как да защитавам идеите и вижданията си, да развивам 
потенциала си, да общувам с хора с коренно различни характери и от различни социални групи и 
най-накрая, но не и на последно място да бъда по-добър, по-търпелив и по-толерантен човек. 
Сигурна съм, че това са уроци, които ще ми бъдат от полза и за напред. Ученическият 
парламент ми даде толкова  много, че може би един ден ще трябва да напиша книга на 
тази тема. 



Преди всичко обаче парламентът беше мястото, където срещнах хора, стремящи се да 
надскочат мечтите си и да полетят, хора, които не просто говорят, а действат.. хора, с които 
надявам се ще запазя приятелството си до края на дните си. За мен беше истинско удоволствие да 
бъда част от това незабравимо пътуване във 2АЕГ.  
 

Ема Русева XII e клас 
 
 
 
 

 
 
 

 
От началото на учебната 2011 година 

ученическият парламент бe разделен на пет комисии, отговарящи за 
различните дейности, свързани с ученическото самоуправление. Те са: 
„Превенции”, „ Благотворителност”, „ Прес група”, „ Проекти”, „ ПР и 
реклама”.  

 

КОМИСИЯ „ПРЕС ГРУПА“ 
 
Прес групата е отговорна за създаването на училищния вестник. Настоящите издания са 

плод на училищното самоуправление, създадено преди три години. 
Вестникът има пет основни цели: да информира, да образова, да 

възпитава, да забавлява и да развлича. Той събира в себе си актуални 
събития, проекти, по които училището работи, извънкласни дейности и 
кампании, свързани не само с училищната дейност. 

Училищният вестник е мястото, където всеки ученик може да се 
изяви, допринасяйки със собствени матирали (статии; снимки; картини; 
поезия и др.)  

Ние, писателите и редакторите на вестника, с много желание даваме 
всичко от себе си, за да създадем четиво, полезно и развличащо читатели. 

Чрез училищния вестник и ученическия парламент се стараем да развием личностните качества 
и да предадем нови знания в различните сфери на живота. 

 
Сенжана Милановa, Ема – Мария Георгиева, 9д 

клас 
 

КОМИСИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”  
 

 
Комисия “Превенции” се оформя с цел да 

провежда и развива целогодишните дейности, 
които нашата гимназия извършва, по различни 
кампании. За училището, в образованието и 
възпитанието на гимназистите, превенциите са 
по-важни от санкциите – стремим се да създадем 
усещане за съпричастност с дадената кауза за всички в 
гимназията.  

Превенциите, които извършваме са на теми: 
“Тютюнопушене” – „Към Европа без тютюнев дум”, “Трафик на хора”, 
“Насилие” и “Наркотици”. 



КОМИСИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ”  
 
Комисия „Благотворителност” се занимава с 

обществено значими кампании, чрез които 
се опитваме да помагаме на хората в нужда. 
Стремим се да покажем колко важно е 
съчувствието в тези времена, да си 
солидарен и да помагаш на хората. В 
кампаниите може да се включи всеки, който 

има желание да дари малко от своята подкрепа, грижи и съчувствие. 
Нашата главна цел е да помагаме и да променим нещата към по-
добро и това да не се случва само по празници!  

Mагдалена Михайлова  IX б клас 
 
 
КОМИСИЯ „ПРОЕКТИ” 

 
Комисия  Проекти е мястото,където всеки 

един,който се интерсува от правенето и лобиране на 
проекти е добре дошъл. Срещата на тази комисия е 
всеки понеделник. Нашето първо занятие беше 
свързано с главната проектна дейност- писане, тема, 
цел, оформяне, лобиране  на проекти и участниците 
в него. Запознахме се с част от проектите за 
2АЕГ,,Томас Джеферсън’’. Училището има 30 

спечелени проекта,от които три са на училищния парламент. Като обобщение мога 
да кажа че изготвянето на проекти е както много интерестно и забавно ,така е и 
много важна, и не лека задача. 

Сенжана Миланова IX д клас 
 
КОМИСИЯ „ПР И РЕКЛАМА” 
 

Главната дейност на клуб „ PR и реклама“ е да информира 
учениците на Втора английска 
езикова гимназия за събитията, които 
се организират в гимназията от 
останалите клубове. Участващите, в 
него се открояват със своята 
креативност, иновативност и 

творяеско мислене, изготвяйки разлияни рекламни 
материали като плакати, брощури, флаери и т.н.  

Най-важното за нас е да съобщаваме, рекламираме и отразяваме всичко, 
случващо се във 2АЕГ, защото „The more we know, the more we can!” 

Вяра Кунева XII г клас 
 
 

 
 



 
 
 

През учебната 2011/2012 година във Втора английска 
езикова гимназия „Томас Джеферсън”, по инициатива на г-
жа Ем. Лазарова – директор на 2 АЕГ, г-жа К. Миланова – 
пед. съветник и г-жа Св. Влахова – психолог, бяха 
създадени така наречените ученически еко патрули.  

Тяхната задача не е никак лека. Те се грижат както за 
реда и  чистотата в новата сграда, така  и за спазването на 
правилника в и 
около нея. 
Благодарение на 
добросъвестните 

патрули 
атмосферата в нашето училище е страхотна.  

 
Работата на учениците, участващи в този екип се 

оценява изключително високо от ръководството. 
За да бъдете част от тази инициатива вие трябва 

да сте изключително мотивирани, амбициозни и 
отговорни. Не забравяйте, че рейтингът на нашето 
училище зависи от нейния облик! 

Ако проявявате желание да се влючите в еко патрулите на 2 АЕГ може да се свържете с 
госпожа Влахова.  

Александър Дорохин VIII б клас 

 

Богатството не се измерва с това, което имаш в 

банковата си сметка, а с това, което имаш в 

сърцето си! 

 

~ Милена Илиева 
 

Милена Илиева е една изключително позитивна жена, с много положителни идеи и мисли. 
От ученическите си години, мечтата й е да издаде списание с твърди корици и изпълнено само с 
позитивни новини. Сега, в настоящето, тя има свое собствено списание. Сама се справя със 
задачата да го популяризира и да сбъдне мечтата си. Списанието ,,YOU’‘ излиза на английски език 
(някой броеве са преведени на български).   

 
Милена е човек, който харесва хора със заряд. Такива, които променят 

света. За нея те са уникални. ‘’Трябва да искаме да бъдем лидери и да живеем с 
мисълта, че сме ценни за страната си. Важното е да правим неща, които ще останат 
след нас и да вярваме в каузите си, защото ние сме хората, които можем да 
променим бъдещето на нашите деца и родина.” – казва чаровната млада редакторка 
пред училищния парламент на 2 АЕГ. 

 
Това, в което тя вярва, е че хората трябва да имат идентичност, трябва да бъдат 

положителни и истински. Да не забравят от къде са тръгнали и кои са всъщност. Милена силно се 
надява, че младите хора ще останат в страната си и искрено работи в тази посока. В 
списанието и’ може да прочетете интервюта с реализирали се българи в чужбина, да 

разберете повече за различни културни и социални традиции в Европа и да 
погледнете света през очите на една млада, амбициозна и заразяваща с чара 
си жена.  



 

         ВИЦОВЕ 
         И 

                ЗАБАВНИ КАРТИНКИ 

Съдията пита обвиняемия: „За какво си 
осъден момче?”. А момчето отговорило: „Защотото напазарувах за 
Коледа по-рано, ваша светлост”! ” Но това не е престъпление, колко 
рано е било?”, а момчето отговорило: „Преди магазина да отвори 
....!”. 

 
Един мъж се прибира мъртво пиян вкъщи и видял, че жена му я 

няма. Решил да си легне и да отвори някаква книга уж, че чете.  
Жена му се прибрала и влезнала в спалнята. Започнала да крещи, че 

е пиян. Възмутен мъжът започнал да се оправдава, че не е пиян, а си е 
леганл спокойно в леглото и чете книга. Жена му се развикала: 

- Абе, алкохолик такъв, ти кой ще лъжеш бе! Я затваряй тоя куфар и 
заспивай!  

 
Седят няколко мутри в сауната. Звъни мобилен телефон. Един от тях се 

приближава и го вдига: 
- Ало... да, скъпа... в сауната... с момчетата... да... до към 11. Какво да си купиш? 

Рокля? 1000 долара? Защо ти е нова рокля? Ще ходиш на театър... добре де, добре, 
знаеш ли къде са парите? Купи си! 

След малко пак се звъни. Същият вдига отново: 
- Ало... да, скъпа... в сауната... да, с момчетата... ами до ...11. Какво да си купиш? 

Палто? Защо ти е десето палто? Заминаваш в планината? 50 хиляди? Добре де... знаеш 
къде са парите... 

След известно време отново се звъни и пак той вдига: 
- Ало... да, скъпа.... да, в сауната... да, с момчетата... да... до 11. Какво да си 

купиш? Кола? Защо ти е шеста кола? Да се изфукаш пред майка ти? Колко? 300 000? 
Добре де, купи си... знаеш къде са парите... 

Сваля телефона от ухото си и пита: 
- Абе пичове, на кой е тоя gsm бе? 

Аврам Тодоров 

 



 
 

 
1. Какво е усещането да сте директор на 2 Английска езикова гимназия 
„Томас Джеферсън”?  
- Да си директор на училище, особено езикова 
гимназия с определени претенции за висок 
рейтинг и развитие е изключително отговорно и 
ангажиращо. Добрият директор трябва да е 
взискателен професионално и личностно първо 
към себе си, след това към учители, ученици и 
останалия персонал. Неговата цел е да създаде 
условия за превръщането на училището в 
ефективно. Задължителни условия за това са 
професионалното лидерство, добрият 
мениджмънт и управление, култура на комуникацията, партньорството, екипността, 

уменията и компетенциите за определяне на насоките за 
развитие в национални и глобални измерения. От 
директора основно зависи училищният климат, доброто 
качествено обучение, високите очаквания към всички, 
правилното подреждане на приоритетите, визията за 
училището, интелектуалните предизвикателства в 
работата и изобщо в училищната култура. Да си 
директор на Втора английска за мен означава да се 

стремиш да я направиш ефективната английска гимназия. 
 
2. След като изпълнихте най-голямата ни мечта - да си имаме наша 
собствена сграда – каква е следващата ви цел? 
- Сградата сама по себе си не прави училището  
затова и усилията ми в следващите години ще 
бъдат насочени към още по-добра училищна 
среда и по-високи технически възможности за 
модерно обучение включително за контрол и 
оценяване; добро стопанисване и поддържане на 
училищната база от всички (най-вече учениците) 
и възпитаване на култура и модели за приемливо 
обществено поведение, не накърняващо името на 
училището (за всички); доразвиване на 
традициите в извън класните дейности, на 
училищните ритуали и създаване на нови, на ученическото самоуправление; 
повишаване квалификацията на учителите в съответствие със стандарта на училището и 
новата роля на учителя в процеса на обучение. 

 
3. Ако трябваше да опишете с три думи гимназията, кои щяха 
да са те?  
- Интересната, различната и любимата! 
 
4. Всекиденвно се сблъсквате с проблемите на едно училище, 

какво ви помага да се справите с тях? 
- Аз съм отговорен и социален човек, работя екипно, споделям отговорности и 
делигирам права. Прием обществените норми, а за себе си съм създала един по-
консервативен ценностен мир. Отворена съм към новото и интересното, мога да 
оценявам полезното. 

с г-жа Емилия Лазарова – директор на 
Втора английска езикова гимназия 

„Томас Джеферсън”  



 
Считам, че личните качества и добрият контакт с всички таботещи в училишето са 
първото и задължително условие за решаването на всички проблеми. Следват 
креативността, доброто познаване на структурите и функциите на институциите, на 
нормативната уредба, партниьорството и нагласите за съвместно решаване на 
проблемите с родителската общност. Когато си добър професионалист и 
администратор, когато си реало амбициозен въпреки всичко постепено постигаш целите 
си. Това не би могло да се случи, ако нямаш подкрепата и ангажираността на 
семейството. В повечето случай всичко това е за сметка на личното време, на 
семейството и приятелите. 
 
5. Ако имахте възмоьност да се върнете отново в гимназията като 
ученик, разбира се, кое щеше да е първото място, на което щяхте 
да отидете? 
На тенис корта в училищният двор, по екип и ракета, с приятел, за ншколко 
добри сета! 

 
01.12.2011 ГОДИНА 

Световен ден за борба със СПИН 
  
Нашата гимназия всяка година отбелязва този ден с мащабни 

кампании, защото е наистина важно младите хора да са запознати с 
опасностите в модерния свят. Тази година във 2 АЕГ бе проведена 
едноседмична кампания посветена на болестта. Бяха проведени 

презентации и дискусии, свързани със СПИН-а като 
болест, опасност за хората. Повечето от учениците в 
гимназията взеха активно участие в тази кампания, 
закачайки си червени лентички – символ на световната 
борба с ХИВ и СПИН.  

Нашите ученици имаха възможността да си направят безплатен 
и анонимен тест за СПИН, благодарение съдействието на здравната организация по 
семейно планиране.  

Ралица Цветанова XII e клас 
КОЛЕДАТА ВЪВ 2 АЕГ 

 
Коледата е празник, който всички български семейства почитат и уважават. 

Нашето семейство във 2 АЕГ поддържа тази традиция и тази година отново ще се 
проведе коледен благотворителен концерт. Нашите ученици 
изявиха множество таланти, които ще могат да представят 
на всички желаещи на 23.12., когато ще се проведе 
коледният ни концерт. Песни и танци ще поддържат жив 
коледния дух в училище, сладкиши и други домашно 
приготвени вкусотии ще бъдат предлагани на коледния ни 
базар, а най-добрите ни художници ще продават своите 

рисунки. Надяваме се, че чрез тези си 
дейности ще съберем средства, които 
ще ни помогнат да зарадваме нашите приятели от дома „Пенчо 
Славейков” с коледно тържество и подаръци. Момчета, с които 
създадохме такива топли отношения през изминалата година ще 
бъдат наши помощници.   

Надяваме се да получим подкрепа от всички учители и 
ученици и да направим нашата Коледа по-красива и усмихната, да 

зарадваме децата от дома за сираци и да организираме един прекрасен празник. 
Ралица Цветанова XII e клас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Честит рожден ден на стрелец и козирог!!!  
 

Овен 21.03 – 20.04 
Прибери рогцата 
Тези дни много от съучениците ви лазят по нервите. Правете се, че не ги чувате като 
излезеш с тях на кино. Не бъдете толкова лоши и дайте шанс на другите да бъдат 
такива каквито са. 

 
    Телец 21.04 – 20.05 
     Не пресилвайте нещата 
Не нервирайте себе си и другите като изопачавате нещата. Бъдете      позитивни! Това 
ще ви помогне да бъдете най – готините както между приятели, така и на купоните 
където ще бъдете заобиколени от интересни хора 
 
Близнаци 21.05 – 20.06 
Любов, любов ☺ 
Човекът от училище, на когото тайничко сте хвърлили око ще бъде много смел да ви 
заговори. Вашата усмивка е вашият чар, с който можете да спечелите всекиго, за това 
се усмихвайте по - често и бъдете искрени. 

 
Рак 21.06 – 20.07 
Слушайте повече 
Искате хубав Коледен подарък, но не слушате достатъчно. Вземете се в ръце и 
обърнете повече внимание на хората около вас. Pазпределяйте времето си умно. 
Звездите подсказват, че всичко ще бъде на ваша страна, само трябва да вярвате във 
възможностите си, но да не се бъркате в чуждата работа. 

 
Лъв 21.07 – 20.08 
Спрете да се конкурирате с другите 
Приемете, че и другите хора имат мнение, което трябва да изслушвате и зачитате. 
Не показвайте острите си зъби без причина, а се отдайте на почивка. Бъдете 
изчерпателни в писмото си за Дядо Коледа и се забавлявайте максимално през 
ваканцията. 
 
Дева 21.08 – 20.09 
Очаква ви невероятен месец 
Ето, вече ви връщат контролните и всичко е шестица до шестица! Не се отпускайте 
и не прекалявайте с алкохола по празниците, за да не се наложида създавате работа 
на докторите по Коледа!  
 
Везни  21.09-20.10. 
Креативността е с вас 
Този месец ще ви се окаже много постижим във вашите занятия. Ще ви хрумнат 
страхотни идеи в училище или на работното ви място. За мнозина от вас втората 
половина на месеца ще се окаже сериозно изпитание при водене на делови 

преговори, особено ако очакванията ви се разминават с реалността.  
 



Скорпион 21.10-20.11.   
 
Очакват ви промени 
През този месец ще настъпят големи промени във вашите текущи оценки. Това 
сериозно ще повлияе на средния ви успех. Но не се тревожете за това, ако 

промените са повлияли негативно. Ще получите възможност да се изявите и с това значително ще 
подобрите успехa си. В крайна сметка месецът ще бъде успешен за вас. 
 

Стрелец 21.11-20.12. 
Не се поддавайте на изкушения 
Училищният ви живот ще ви донесе много изненади и хубави моменти. Постарайте 
се в междучасията да отделяте повече време на приятелите си, отколкото в 
разговори по телефона. Графата с оценки в дневника ще бъде изпълнена с шестици, 

но само ако се стараете повече. Пишете си домашните и се забавлявайте много през предстоящата 
ваканция. 

Козирог 21.12-20.01.  
Успехът е с вас 
Въпреки някои лоши оценки, успехът ще бъде с вас във всяко едно 
начинание. Коледа наближава, а настроението на даскалите се 
подобрява, затова бъдете мили с тях. Отлично написаните домашни 

ще ви помогнат да получите и още някой лев от мама и тате преди празниците, затова сядайте и 
учете. Явно сте слушали тази година, защото ви очакват много подаръци! 

 
Водолей 21.01-20.02. 
Усмивката е твоят чар 
Само с една усмивка можеш да покориш цялото училище! Не бъдете прекалено 
критични както към себе си, така и към другите около вас. Очаква ви изненада, 
която ще разтърси сивото ви ежедневие и ще ви накара да засияете от щастие. 

Бъдете по-позитивно настроени. 
Риби 21.02-20.03. 
Не се отказвайте 
Ще срещате доста затруднения с някои предмети, но не бива да се предавате. 
Бъдете упорити и търпеливи. Успехът идва с времето.  Все пак не забравяйте да се 
забавлявате, защото животът си тече... Бъдете активни, а не пасивни!  

Сенжана Миланова, Ема-Мария Георгиева IX д клас 

 
29. 09. 2011г. 

• Дебат и взимане на решения за участие в национална кампания на министерството на 
образованието: „Участвай и променяй” 

• Обсъждане на кандидати за членове на отряд „Зелени патрули” 
• Обсъждане концепцията за новия брой на вестника „Утре сме ние” 
• Организиране на комисиите към ученическия парламент: „Благотворителност”, „Проекти”, 

„Прес група”, „ПР и реклама” и „Превенции” 
 
06.10.2011г. 

• Организиране дейности във връзка с 18.10. – „Европейски ден за борба с трафика на хора” 
• Създаване на организация за отбелязване на 01.12.2011г. – „Световен ден за борба със 

СПИН” 
• Представяне на нов съпредседател на ученическия парламент 



13.10. 2011 г. 
• Преглед на емоционалния фон в училището 
• Работата на „Екопатрулите” – координация  
•   Доклад на комисията за подготовка на мероприятията от 28.11 – 02. 12. 2011г. – превенция 

на СПИН 
 
20.10.2011г. 

• Обсъждане на емоционалния фон в училището 
• Обучение на комисия „Проекти” 

 
27.10.2011г. 

• Представяне работата на комисиите пред парламента 
• Вземане на решения за обявяване на общоученическа благотворителна кампания 
• Обсъждане на темата и мотото на новия брой на ученическия вестник 
• Обсъждане на обръщение на ученическия парламент към на директора на 

гимназията 
 
03.10.2011г. 

• Прожекция на речта на Стив Джобс 
• Доклад на координаторите за работата на комисиите 
• Организация на 01.12. – план-сценарии за протичане на Антиспин кампанията 
• Запознаване на новите членове на парламента с настоящия проект „Обучение на 

доброволци за работа с деца от маргиналните групи по програми за превенция на социални 
изключвания и рискови поведения” 

 
10.11.2011г. 

• Обсъждане на емоционалния фон в училището и работата на еко-
патрулите 

• Разискване на настоящия брой на училищния вестник 
• Обсъждане на предстоящата среща с журналистката Милена Илиева 

 
17.11.2011г. 

• Провеждане на дискусия с журналистката 
Милена Илиева на тема „Младите хора, 
гражданското общество и медиите в България” 

 
01.12.2011г. 

• Провеждане на общоучилищна антиспин кампания 
• Прожекция на филма „Ти гониш” и дискусия по темата 
• Организиране на пункт за безплатно и анонимно тестване за СПИН 

 
05.12.2011г.  

• Провеждане на среща с представители на ученическите парламенти от училищата в район „ 
Триадица” 

• Обсъждане на районно благотворително тържество 
 
08.12.2011г.  

• Организирано посещение на ученическия парламент 
на работна сесия на Народното събрание 

• Беседа с нородния представител Д. Главчев 
 
 
 

 



 
 

 
“Днес искам да ви кажа три истории от моя живот. Това е. 

Нищо особено. Просто три истории. 
Първата история е за свързването на точките 
Напуснах колежа „Рийд" след първите 6 месеца там, но 

останах да посещавам курсове за още 18 месеца, преди наистина да 
напусна. Така, защо всъщност напуснах? То е започнало още преди да се родя. Моята биологична 
майка е била млада, неомъжена студентка и решила да ме даде за осиновяване. Тя вярвала много 
силно, че аз трябва да бъда осиновен от висшисти, така че всичко било уредено, за да бъда 
осиновен от адвокат и неговата съпруга. Обаче, когато съм се появил в последната минута, те 
решили, че не искат момче, а момиче. И така моите родители, които били следващите в списъка за 
осиновяване, получили обаждане по средата на нощта с въпроса: "Имаме непредвидено момче, 
искате ли го?" Те казали: "Естествено". Моята биологична майка по-късно разбрала, че моята 
майка никога не завършила висше, а баща ми никога не е завършил средното си образование. Тя 
отказала да подпише окончателните документи за осиновяване. Тя се съгласила няколко месеца 
по-късно, когато моите родители обещали, че някой ден аз ще отида в университет. 

И 17 години по-късно аз се записах в университет. Но наивно избрах колеж, който беше 
почти толкова скъп, колкото „Станфорд" и всичките спестявания на родителите ми от 
работническата класа се харчеха за университетската ми такса. След 6 месеца не можех да видя 
ползата от всичко това. Нямах представа какво искам да правя с живота си и как университетът ще 
ми помогне да разбера това. И ето ме тук, харчейки дългогодишните спестявания на родителите 
си. Така реших да напусна, вярвайки, че някак ще се справя добре. Беше доста плашещо по това 
време. Но гледайки назад, това беше едно от най-добрите 
решения, които съм вземал. В момента, в който напуснах 
можех да спра да посещавам задължителните лекции, 
които не ме интересуваха и започнах да посещавам тези, 
които ми изглеждаха интересни. Не беше толкова 
романтично - нямах стая в общежитието, затова спях на 
пода при приятели, връщах бутилки от кока кола за 5 
цента, за да си купувам храна и ходех 7 мили през града 
всяка неделя вечер, за да получа едно ядене на седмица в 
храма „Харе Кришна". Харесваше ми. 

И повечето от това, с което се сблъсках, следвайки любопитството си и интуицията си, се 
оказа безценно по-късно. Нека ви дам пример. Университетът „Рийд" по-това време предлагаше 
може би най-доброто обучение по калиграфия в страната. На територията на университета всеки 
плакат, всеки етикет на всяко шкафче беше красиво изписан ръчно, калиграфски. Понеже бях 
напуснал и не трябваше да ходя на задължителните лекции, аз реших да посещавам калиграфските 

лекции, за да се науча на калиграфия. Научих за шрифтовете serif и 
sans serif, за разликите между пространството между различните 
комбинации от букви, за това какво прави типографията важна. Беше 
красиво, исторически, артистично неуловимо по начин, който 
науката не може да го улови и аз го намерих за удивително. Нито 
едно от тези неща нямаше дори надежда за приложение в моя живот, 
но 10 години по-късно, когато създавахме първия компютър 
„Макинтош", си спомних всичко това и го вложихме в компютъра. 
Това беше първият компютър с красива типография. Ако никога не 

бях взел този курс в университета, компютърът „Макинтош" никога нямаше да има множество и 
пропорционални шрифтове. 
И понеже Windows просто ни копира, много е вероятно, че днес компютрите щяха да бъдат без 
такива шрифтове. Ако не бях напуснал колежа, нямаше да попадна на тези лекции по калиграфия 
и персоналните компютри можеше да нямат чудесната типография, която имат сега. Естествено, 
не беше възможно да свържа точките, гледайки напред, когато бях в университета. 
Но беше много, много ясно, гледайки 
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 назад 10 години в миналото. Отново не можете да свържете 
точките, гледайки напред. Можете да ги свържете, гледайки 
назад. Затова трябва да вярвате, че точките някак ще се 
свържат във вашето бъдеще. Трябва да вярвате на нещо - на 
интуицията си, съдбата, кармата, каквото и да е. Този подход 
никога не ме е разочаровал и направи живота ми смислен. 

Моята втора история е за любовта и загубата. 
Бях щастлив да открия какво обичам да правя рано в 

живота си. Воз и аз създадохме Apple в гаража на родителите 
ми, когато бях на двайсет. Работихме много здраво и за десет 
години Apple се разрасна от нас двамата в гаража до два милиардна компания с над 4000 
служители. Ние тъкмо бяхме пуснали на пазара нашето най-добро творение компютърът 
„Макинтош", година по-рано аз бях станал на тридесет и тогава ме уволниха. Как можеш да бъдеш 
уволнен от компания, която си създал? E, като се разрастваше Apple наехме един човек, когото 
смятах за много талантлив, за да е подходящ да управлявам компанията с него. За около година и 
повече нещата вървяха добре, но след това нашите виждания за бъдещето започнаха да се 
различават и накрая станахме противници. Управителният съвет застана на негова страна. Така на 
30 години аз бях изхвърлен, много публично изхвърлен. Това, което беше смисълът на целия ми 
живот като възрастен, си беше отишло и беше опустошително. Наистина не знаех какво да правя 

за няколко месеца. Чувствах, че съм разочаровал предишните поколения 
предприемачи, че съм изпуснал щафетата, която ми бе предадена. 

Срещнах се с Дейвид Пакард и Боб Нойс и се опитах да се извиня за 
това, че прецаках нещата толкова много. Бях доста публичен провал и дори 
мислех да избягам от Силиконовата (силициевата) долина. Но нещо 
постепенно ми просветна - аз все още обичах, това което правех. Обратът на 
събитията в Apple не беше променил това. Аз бях отблъснат, но още бях 

влюбен. И така реших да започна отначало. Не го разбирах тогава, но уволняването ми от Apple 
беше най-доброто нещо, което можеше да ми се случи. Тежестта на успеха беше заменена от 
лекотата на това да си начинаещ отново, по-малко сигурен за всичко. Това ме освободи да вляза в 
един от най творческите периоди от живота си. През следващите пет години започнах компания с 
име NeXT (следващ), друга компания „Пиксар" и се влюбих в една удивителна жена, която щеше 
да стане моя съпруга. „Пиксар" направи първия филм изцяло с компютърна анимация - "История 
за играчките" ("Toy Story") и сега е най-успешното студио за анимация в света. В забележителен 
обрат на събитията Apple купиха NeXT и аз се върнах в Apple. И технологията, която създадохме в 
NeXT, е в основата на сегашното възраждане на Apple. А Лоурийн и аз имаме чудесно семейство. 

Доста съм сигурен, че нищо от това нямаше да се случи, ако не бях 
уволнен от Apple. Това беше ужасно на вкус лекарство, но предполагам 
пациентът имаше нужда от него. Понякога животът те удря по главата с тухла. 
Не губете вяра! Убеден съм, че единственото нещо, което ме караше да 
продължавам бе, че обичам това, което правя. Трябва да откриете това, което 
обичате! Това е вярно както за работата ви, така и за любовниците ви. Вашата 
работа ще заема голяма част от вашия живот и единственият начин да бъдете 

напълно удовлетворени е да вършите това, което смятате за страхотна работа. Единственият начин 
да вършиш страхотна работа е да обичаш това, което правиш. Ако не сте го открили още, 
продължавайте да търсите! Не се примирявайте! Като всички въпроси свързани със сърцето, ще 
откриете това, което търсите. Като всяка добра връзка, става все по-добре и по-добре като минават 
годините. Така че, продължавайте да търсите, докато не го откриете! Не се примирявайте! 

Моята трета история е за смъртта. 
Когато бях на 17 прочетох цитат, който беше нещо като това: "Ако живееш всеки ден сякаш е 
последният ти, някой ден определено ще си прав". Това ме впечатли и оттогава през последните 33 
години поглеждам в огледалото всяка сутрин и се питам: "Ако днес беше последният ден в живота 
ми, щях ли да искам да правя това, което смятам да направя днес?" 
 
 



 
 
Когато отговорът е бил "не" за твърде много дни подред, аз знам, че трябва да 

променя нещо. Да помниш, че един ден ще си мъртъв, е най-важният инструмент, който съм 
срещал да ми помогне да направя големите избори в живота си. Защото почти всичко - всички 
чужди очаквания, всичката гордост, всичкият страх от провал или унижение - тези неща просто 
стават маловажни пред лицето на смъртта, оставяйки само това, което наистина е важно. Да 
помниш, че ще умреш е най-добрият начин, който знам да избегнеш капана на това да мислиш, че 
имаш нещо за губене. Ти си вече гол. Няма причина да не следваш сърцето си. 

Около преди година бях диагностициран с рак. Имах насрочен 
преглед в 7.30 ч. сутринта и заключението беше, че имам тумор на 
панкреаса си. Дори не знаех какво е панкреас. Докторът ми каза, че е 
почти сигурно, че това е нелечим вид рак и че трябва да очаквам да 
живея не повече от три до шест месеца. Докторът ме посъветва да се 
прибера вкъщи и да въведа нещата си в ред , което е начинът на 
докторите да ти кажат да се подготвиш да умреш. Означава да кажеш 
на децата си всичко, което си мислел, че ще можеш да им кажеш през 

следващите десет години, през следващите няколко месеца. Да си сигурен, че всичко е уредено, 
така че да е лесно за теб и за твоето семейство. Означава да се сбогуваш. Живях с тази диагноза 
цял ден. По-късно същата вечер имах биопсия, където пъхнаха ендоскоп през гърлото ми, през 
стомаха в червата, забиха игла в панкреаса ми и взеха клетки от тумора. Аз бях упоен, но жена ми, 
която беше там, ми каза, че когато са видели клетките под микроскоп, докторите започнали да 
плачат, защото се оказало много рядък вид рак на панкреаса, който се лекува с операция. 
Направиха ми операцията и сега съм добре. Това беше най-близката ми среща със смъртта и се 
надявам да е най-близката, която ще имам за още няколко десетилетия. 

Преживявайки това, мога да ви кажа с малко по-голяма 
сигурност, от когато смъртта беше полезна, но чисто интелектуална 
концепция: Никой не иска да умре! Дори хората, които искат да отидат 
в Рая, не искат да умрат и да отидат там. Въпреки това, смъртта е крайна 
спирка, която очаква всички ни. Никой не я е избягнал. И така трябва да 

бъде, защото смъртта е много вероятно, най-доброто изобретение на живота. Тя е агентът на 
промяната на живота. Тя очиства старото, за да направи място за новото. Точно сега новото сте 
вие, но някой ден, не твърде далечен от днес, вие постепенно ще остареете и ще бъдете изместени. 
Съжалявам, че съм така драматичен, но е твърде вярно. Вашето време е ограничено. Не го 
прахосвайте да живеете нечий чужд живот! Не бъдете ограничавани от догмата, което е да живееш 
с резултата от мисленето на други хора! Не позволявайте шумът от мненията на другите да 
приглуши вашия собствен вътрешен глас! И най-важното: Имайте куража да следвате сърцето и 
интуицията си! Те някак си вече знаят какъв/а искате да станете! Всичко останало е 
второстепенно. 

Когато бях млад, имаше списание "The Whole Earth Catalog" ( Каталог на цялата Земя), 
което беше една от библиите на моето поколение. Беше създадено от човек на име Стюард Бренд, 
не далеч от тук в Менло Парк, и той му вдъхна живот с поетическия си подход. Това беше през 
късните 60 на двайсти век преди персоналният компютър и компютърна предпечатна подготовка. 
Списанието беше правено с машинописни машини, ножици и полароидни фотоапарати. Беше като 
Google на хартия, 35 години преди Google да се появи. Беше идеалистично и преливащо, то добри 
инструменти и страхотни мнения и идеи. Стюарт и неговият екип издадоха няколко броя на "The 
Whole Earth Catalog" и тогава, когато му дойде времето, те издадоха последен брой. Беше средата 
на 70-те и аз бях на вашата възраст. На задната корица на последния им 

брой имаше снимка на път от провинцията рано сутринта, от този вид, на който може да 
попаднете да пътувате на стоп, ако сте толкова авантюристичен. Под пътя бяха думите: "Остани 
гладен. Остани неразумен!" Това беше тяхното прощално послание. 

Остани гладен! Остани неразумен! И аз винаги съм желал това за себе си. И сега, когато вие 
завършвате да започнете нов живот, аз ви пожелавам същото. Останете гладни! Останете 
неразумни! 

Благодаря ви много!



 
 

 
- Влез – каза Бог. – Разбрах, че искаш да говориш с 
мен.  
- Ако имаш време – отвърнах. 
Бог се усмихна и ми рече: 
- Моето време е Вечността, стига ми за всичко. Какво искаш да 
знаеш? 
- Какво най-много те удивява у хората? 
Бог отговорил: 

� Че толкова бързо им дотяга детството. Бързат да пораснат, 
а след това мечтаят отново да бъдат деца 
� Че жертват здравето си, за да спечелят пари, а после ги харчат, за да го оправят 
� Че се взират със страх в бъдещето, а забравят за настоящето. Така не живеят нито в 
бъдещето, нито в настоящето 
� Че живеят, сякаш никога няма да умрат и умират, сякаш никога не са живели 

Бог взе ръцете ми в своите. Помълчахме малко, а после аз попитах: 
- Кои са уроците, които ти, като родител, би искал да предадеш на своите деца? 

Бог се усмихна и отвърна: 
� Че не могат да накарат никого на този свят да ги обича. Могат само да 
се оставят да бъдат обичани; 
� Че не е важно какво имат в живота си, а кого имат в живота си; 
� Че няма нужда да се сравняват с 
другите. Всеки ще бъде съден според 
делата си, а не според греховете на 
останалите; 

� Че богат е не онзи, който има най-много, а който се 
нуждае от най-малко; 
� Че само за секунди можем да нараним дълбоко някого, 
когото обичаме, а ще са ни нужни години, за да го 
излекуваме 
� Че трябва да се научат да прощават, като го правят често; 
� Че има хора, които ги обичат от цялото си сърце, но не знаят как да изразят чувствата си; 
� Че парите могат да купят всичко освен щастие;  
� Че двама души могат да гледат едно и също нещо и да го виждат по съвсем различен начин; 
� Че добрият приятел е онзи, който знае всичко за теб и въпреки това те обича; 
� Че по-важно от това да получиш прошка от другите, е да можеш да простиш сам на себе си. 

Поседях така, радвайки се на момента. Благодарих Му за  
отделеното време, за всичко, което е направил за мен и  
семейството ми, а той отговори: 

- На твое разположение съм.  
Трябва само да ме попиташ. Аз ще ти отговоря. 
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