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Изготвили: Стела Врашкова и
Теменуга Константинова

Училищния парламент на II АЕГ „Томас Джеферсън” вярва в правото на
личното мнение на съучениците си, затова реши, че е време училищният
вестник да се завърне. За да постигнем целта си да бъдем единни, трябва
преди всичко да бъдем информирани. Вестникът се стреми да ви уведоми за
най-интересните и важни събития през училищната 2018/19 година. В това
издание на „Утре сме ние“ ще прочетете за кампаниите, поемани от нашето
училище и постиженията на гимназията. Преди да смачкате, захвърлите или
унищожите тези 24 страници, може би бихте искали да се разсеете малко с
кратки кръстословици, судоку или да разгледате различни еднакво тъжни и
смешни истории из училищните коридори, които ще намерите точно тук в
тазгодишното издание на „Утре сме ние“.

Пожелаваме ви приятно четене!
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Първите ми впечатления за Втора
АЕГ ‘’Томас Джеферсън”
Хубавите ми впечатления от училището започнаха още
със записването ми в него. Всичко превъзхождаше
старото ми училище и точно това ме караше да чакам с
нетърпение първия учебен ден. Тази прекрасна и
модерна сграда само допълваше желанието ми да
прекарвам колкото се може повече време в тази
гимназия.
Когато започна учебната година, още повече се изумих,
защото в абсолютно всички стаи има мултимедия, нещо
което е необичайно за повечето училища. Друго
изненадващо нещо бяха големите дворове, а именно
Английската градина и задния двор. Когато времето е
хубаво доста от учениците, включително и аз,
прекарваме свободното си време там. Друго
предимство е и обширния ни физкултурният салон, в
който всеки има възможността да играе на каквото
пожелае без да се притеснява, че може да удари някого.
А от следващата година ще имам късмета да използвам
и съвсем новите STEM (Science, Technology, Engineering,
Maths) кабинети. Определено те ще направят ученето
по-забавно и атрактивно.

Не бива да забравя да спомена и многото и различни
извънкласни дейности, които се провеждат в нашето
училище. Има клубове по повечето предмети, както
мажоретен отбор и различни спортни отбори. Има и в
сфери, които не се изучават в училище като клуба по
дебати и клуба BEST (Bulgarian English Speech and
Debate Tournament). Но нещото, за което бях гледала
само по филмите, е училищният парламент. Тук видях,
че това съществува и в България. Голяма късметлийка
съм, че участвам в него, защото без училищния
парламент доста от събитията, които се извършват в
училище, нямаше да са същите.
Доволна съм от това, че учители правят всичко
възможно, уроците да са разбираеми, лесни и
интересни. Радвам се и на това, че попаднах на толкова
добър и подкрепящ се клас, без който прекарването ми
щеше да бъде напълно различно.

ИЗГОТВИЛА: ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА 8Е
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Как реши да
вземеш участие в
програмата?
Научих за програмата чрез
моя съученичка. Въпреки, че
подходих доста скептично към
нея разговарях с родителите
си и реших да се впусна в това
непознато приключение.
Приех предизвикателството,
което впоследствие се оказа
едно от най-добрите решения,
които съм взимал.

Какво е за теб
програмата „Еразъм+“?
За мен програмата „Еразъм+“ е
нещо, чрез което мога да се
впусна в приятелска среда и
творческа атмосфера, да
преодолея страховете си. Там
се научих да работя в екип с
хора, които са от различна раса,
религия, култура и език. Чрез
програмата аз успях да добия
увереност да изказвам
мнението си и да защитавам
позицията си. Вече мога смело
да споделям идеите си и да
изслушвам другите. По време
на дейностите, организирани
от програмата Еразъм, всеки
един участник научава много,
запознава се с интересни хора
и да изгражда приятелства за
цял живот.

Разкажи ни за твоето
преживяване. Какво те
впечатли най-много и
защо? С какво чувство
се прибра у дома?
Всеки път, когато се прибирам,
независимо от умората, която
усещам, се връщам горд и с
усмивка на лице. Времето ни
там винаги е изпълнено с
много игри, активности, а през
останалото време се създават
нови приятелства. Цялото
преживяване е много
зареждащо. Уменията, които
придобих там, ще ми бъдат от
полза без значение с какво се
занимавам занапред.

Винаги се връщам зареден с
положителна енергия и пълен
с нови идеи, които да
реализирам в личен и
професионален план.

Според теб какви са
плюсовете и минусите
на програмата?
Програмата има много плюсове
като запознаване с чужди култури
и различните проблеми по света,
научаваш се да изграждаш
лидерски и комуникативни
умения, адаптивност към бързо
променящата се среда и
гъвкавост по време на работата с
различни хора.
Минусите на програмата са, че
понякога по-занижените
критерии за подбор на
участниците създават, макар и
рядко, езикова бариера. Тези,
които не владеят добре
работния език за дадения
обмен не са толкова активни.

Какво би казала на
нашите читатели, които
може би ще са
следващите участници
в програмата?
Ако сте хора, които обичат
новите запознанства и търсите
приключение, програмата е за
вас. Не се притеснявайте от
нищо и направете тази стъпка
сега. Запишете се за програма
„Еразъм+“ и бъдете сигурни, че
ще се почувствате страхотно.
След него ще се върнете поопитни, с много по- развити
умения, с по-малко страхове и
най-вече с приятелства, някой
от които за цял живот.

ЕРАЗЪМ+
Програмата за образование, обучение,
младежта и спорта „Еразъм+“ стартира през
2014г. и се базира на интегриран подход,
който гарантира ефективно взаимодействие
между всички сектори в областта на
образованието.
Мартина Као от 11Г и Елица Тодорова от 8Г
клас интервюират сегашните участници от
програмата “Еразъм+”, а именно Димитър
Чоторов и Александра Маркова.
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КОЛЕДА

СТРАНИЦА 5

ИНТЕРВЮ

ХОРАТА, ВИНОВНИ ЗА БЛЕСТЯЩИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЗГОДИШНАТА
КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
ИНТЕРВЮ НА МИЛЕНА РАДОЙЦЕВА ОТ 9Б

Задаваме любопитни въпроси, очаквайки
любопитни отговори, на учениците от 11Е и
11Д, организатори на коледната кампания
на гимназията ни, а именно Калин
Симеонов и Иван Симеонов.
1. Какво ви мотивира да участвате активно
като организатори на кампанията? Кое
поддържаше тази мотивация ,,жива”?

Калин: Най-много ме мотивира каузата на
фондацията „Българската Коледа“. Всяка година
тя, с помощта и на нашата гимназия, помага на
хиляди деца със здравословни проблеми да
прекарат още много радостни Коледи.
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Иво: Мотивират ме усмивките на хората и
самата кауза, а именно да помогнеш на деца в
неравностойно положение. Помощта, която те
получават, е най- хубавия подарък за Коледа. А
аз имам възможността да го правя все поспециален всяка година. Именно това
поддържа желанието ми да участвам активно в
подобни кампании. За жалост, обаче, някак си
забравяме да бъдем добри през останалото
време от годината и сякаш с настъпването на
Коледа и Нова Година настъпват и
ожесточените опити да компенсираме по
всевъзможен начин. Това съответно не трябва
да бъде така.

2. Какво коства участието
ви в коледната ни
кампания? Било то нерви,
време, неизвинени
отсъствия. Имахте ли си
помощници?
Иво: Определено ми
костваше и време, и нерви.
Не ми се мисли за Калин,
който ръководи и базара.
Госпожица Костадинова ни
помогна много, но вече
втора година разчитаме
основно на себе си.
Калин: Няма да ви лъжаизобщо не беше лесно.
Цялата организация коства
доста време и усилия, но
важен е резултатът. Тази
година Иван се включи като
втори организатор и всичко
се случи по-плавно, по-бързо
и по-оптимално. Искам да
благодаря на Училищния
парламент, който се включи
към базара и ни спести
много време и усилия.
Специални благодарности на
Ния Георгиева, Кирил
Иванов и Карла Баша от 11-ти
клас, които неимоверно ни
подкрепяха.

3. По време на кампанията
се срещнахте с ученициучастници от всички
класове. Направи ли ви
впечатление дали
разликата във възрастта се
отразява на работата и
отдадеността им?

Иво: Тези съученици, които
срещнахме са невероятни,
отговорни, млади хора.
Много бързо се сработихме и
станахме добър екип. В
момента всички сме в
прекрасни приятелски
взаимоотношения.
Калин: Всяка година се
изумявам какви таланти има
в училище. Струва ми се, че
стават все повече и повече.
Относно тазгодишните
участници бих казал само
едно голямо БРАВО!
Независимо от възрастта,
всички се отдадоха напълно
и си помагаха взаимно.

4. В тази връзка, какво
беше отношението на
учениците към
кампанията? Дадоха ли те
толкова много от себе си,
колкото самите вие?
Иво: Наблюденията ми от
времето, в което обикаляхме
по класовете отговарят
точно на въпроса. Докато
продавахме билети, се
натъкнахме на два типа
крайно различни ученици.
Имаше такива, които си
купиха билети, пазаруваха от
базара и помогнаха в името
на каузата, но имаше и
ученици, които сякаш
прескочиха факта, че всичко
е с благотворителна цел и не
направиха нищо, освен да се
измъкнат.

Калин: Голата истина е, че
8-мите класове винаги са
най-активни в подкрепата на
благотворителните каузи в
училище, а с всеки следващ
випуск дори те намаляват.
Този спад изобщо не ми
харесва и се старая да го
променя.
Както всяко правило си има
изключения, така
тазгодишната кампания се
отличи с огромен успех и
завидно много участници.
Сякаш тази Коледа даде на
гимназията ни едно силно
начало, мотивиращо доброто
у нас.

5. Има ли някоя забавна
или не толкова забавна
история, свързана с базара
и концерта, която искате да
споделите с читателите?
История, с която ще
запомните кампанията.

Иво: С екипа имаме много
забавните истории, но сега
ще разкажа една не толкова
забавна. В деня преди
концерта по време на
репетициите с Калин
трябваше да подредим
бекстейджа. Като отворихме
всички врати, вътре беше
някакъв хаос. Имаше какво
ли не. Да не говорим и колко
беше прашно. В едната
стаичка, където на другия
ден участниците в концерта
трябваше да изчакват реда
си, беше пълно с щендери за
дрехи.
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“Във вътрешния свят
на човека, добротата
е слънцето…!”
За учениците, заинтригувани от благотворителните каузи в нашето училище Карла Баша от 11В
клас зададе няколко въпроса на Иван Димов и Патрисия Господинова, тазгодишните
организатори на най-голямата ни училищна кампания- “Панаира на добрината”.

1. Каква е целта на “Панаира на добрината”?
Панаирът е ежегодна инициатива на учениците от 12 клас и както предишни години, така и тази,
целта е да се помогне по най-добрия възможен начин на деца, страдащи от редки заболявания.
Също така, всяка година кампанията постига голяма звучност и вдъхновява хората, страдащи от
подобни болести, дарявайки им надежда и силата за борба срещу институциите, които рядко са
достатъчно съпричастни към тяхното страдание.
За всяка нова кампания се избира различно заболяване. Това е изключително трудно решение,
защото каузата е само една, а редките болести са много и различни. За випуск 2019 г. се спряхме
на Спинална мускулна атрофия (СМА). Свързахме се с “Асоциация родители” на болните от СМА,
която е същата организация, на която випуск 2016 г. помогна.
Защо избрахме същото заболяване само две години по-късно? Отговорът е заложен в това, че
докато по време на миналата кампания нямаше истинско лечение за болестта, а само методи за
облекчаване на страничните ефекти, в момента се предлага лекарството SPINRAZA. То ни дава
шанс наистина да дарим тези хора с живота, който заслужават. Непосилната цена на лечението,
идва от това, че SPINRAZA е едно от първите по рода си лекарства, което ‘поправя’ грешката в
процеса репликация при РНК, която всъщност е и причината за заболяването.
Докато наскоро СМА беше включена в пътека към здравната каса, след среща с председателя на
“Асоциация на родители” на болните от СМА, стана ясно, че за момента процедурата за
получаване на средства от държавата е изключително неефективна. Това ни подтикна да
подкрепим асоциацията и тази година

2. Беше ли трудно да се намери кампания към която да се присъедините?
Както вече казах, да се спрем на конкретна кампания беше изключително трудно, не поради
липсата на избор, а точно обратното - защото има голям брой твърде различни редки
заболявания и за жалост няма как да се помогне на всички.

8

3. Освен чрез тениските по какъв друг начин събирате пари?
Въпреки, че тениските остават най-важната част от кампанията, тази година, подобно на
предишните, ще организираме различни събития(тип базари и концерт), които също да
подпомогнат за основната цел- събиране на средства за болните. Важното при предаването на
събраната сума, е че сме подсигурили тя да отиде директно при асоциацията. Така се постига поголяма прозрачност и се избягват посредниците и потенциални загуби на пари по ‘трасето’.
4. Защо избрахте да участвате в този проект?
Иван: Всички, които участваме в проекта сме изпълнени с желание да помогнем на тези деца.
Всички от екипа са се занимавали с много извънкласни дейности в училището и са добре запознати
с провеждането на застъпнически дейности пред институции, което е изключително важно умение
за кампанията. Също така ни носи удоволствие, не само самата инициатива, но и отделните
дейности. Някой от нас се занимават с организиране на събития, други обичат да монтират видеа и
да пишат текстове. Като цяло всеки си има своя сфера и се занимава с това, което му е интересно.
Така се постига най-голяма ефективност.
Патрисия: Още когато бях 8-ми клас се вдъхнових от тогавашните дванайсетокласници и
кампанията им за събиране за средства, помагащи лечението на Мускувисцидоза. По начина, по
който представиха каузата си успяха да запалят интереса ми и още тогава разбрах, че когато стана
12-ти клас бих искала да бъда част от екипа на “Панаира на добрината”. По принцип обичам да се
занимавам с благотворителност и инициативата “Да се облечем в ‘кауза’” за мен е олицетворение на
добрината, която всеки човек носи у себе си. Чрез Панаира мисля, че изпращаме и доста важно
социално съобщение, което оказва влияние върху обществото и държавния апарат. Работата ни с
различни НПО-та, държавни институции и медии дава изключителни резултати и за мен е
привилегия и гордост да бъда част от тазгодишния екип на панаира на добрината. Тази кампания е
пример за активната гражданска позиция, която учениците от нашето училище имат. Запазил се
като ежегодна традиция на училището. Панаирът говори за себе си чрез устойчивостта си и
постигнатите през годините резултати, бидейки пример и въздействие, което социално
ангажираните младежи у нас имат.
5. Какво бихте казали на бъдещите дванадесетокласници, за да са мотивирани и те да участват в
същата инициатива?
Иван: Всеки намира мотивация по различен начин, но това, което наистина те води напред и те
стимулира да си по-добър при “Панаира на добрината” е усещането за успех и значимост. Чувството,
когато твоите действия са успели да променят статуквото, когато са прекарали в поне малка част от
обществото идеалите на тази кампания за човечност, са достатъчна награда и мотивация за участие.
Патрисия: Панаирът на добрината не е просто формалност, не е просто традицията, която ТРЯБВА
да се спазва. Панаирът си има своя душа, която всеки, включил се в инициативата допълва през
годините. Изберете кауза, която ви вдъхновява. Съберете средства, не защото някой ви е казал, а
защото ВИЕ искате д промените нечии живот. Не разглеждайте децата само като цел. Запознайте се
с тях, поговорете, покажете им, че са значими. Направете го, както на вас ви харесва, но го
направете с ДУША. Това е най-важното и повярвайте ми, ще си проличи в крайните резултати.

Безопасен
интернет
Изготвили: Мартин Веселинов
и Микаела Сотирова 11Б клас

На 5.04.2019 г. госпожа Мария Габриел посети II АЕГ “Томас Джеферсън” по повод
кампанията й за „Безопасен интернет“. Тя бе съпътствана от известения немски режисьор и
продуцент Вим Вендерс и кметът на София, Йорданка Фандъкова. Ученици от гимназията
имаха възможност да се запознаят с каузата на г-жа Габриел и да ѝ представят гледната си
точка под формата на дебат на английски език.
С пристигането си в гимназията, гостите бяха посрещнати по стар български обичай с питка
и мед от народния ансамбъл на училището. Виктория Малинова поздрави всички участници
с красива народна песен, която успя да разчувства всички (най-вече Вим Вендерс, който
сподели, че е останал впечатлен от българския фолклор).

След това с усмивки на лицата, гостите получиха и своите оригинални
подаръци, а именно ръчно изрисувана картина от изключително талантливия
художник и преподавател в училището ни Георги Йорданов.
Срещата продължи с разделяне на учениците по групи от 30 човека, като на
всеки един екип бе заложена различна тема, касаеща интернет пространството.
Г-жа Габриел успя да се присъедини към всяка една от групите, изявявайки
професионалното си мнение. Тя остана приятно изненадана от степента на
информираност и комуникационни способности на учениците от Втора
Английска. Именно тя сподели част от своя опит, откроявайки теми като “Fake
News” и “The Drawbacks of Social Media”. Нейната кауза цели именно промяна на
дезинформацията и неосведоменото използване на лични данни от компании
като Facebook и Viber. Мария Габриел предаде своята инициатива на учениците
и тогава беше техен ред да говорят и да се представят по начин, достоен за
нейните адмирации.
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Учениците от всяка група подготвиха 5-минутна реч, с
която представиха своята гледна точка на английски
език пред повече от 120 човека, без да се имат в предвид
репортерите, отразяващи събитието. Всеки екип успя да
предаде наученото и не случайно заслужи искрените
поздравление на г-жа Габриел.
Въпреки натоварения график на гостите, те пожелаха да
останат и да отговорят и на въпросите на медиите, които
не успяха да вземат думата от учениците на нашата
гимназия. В своите заключителни думи Мария Габриел
остана безмълвна от открояващите способности и
интелект на всеки един от учениците, проявили интерес
да се присъединят към дискусията. Йорданка Фандъкова
също сподели, че е впечатлена и гордо заяви: „Вие сте
бъдещето не само на България, но и на света!“

LAW SECTION

EUROPEAN LAW
MOOT COURT 2019
The European Law Moot Court is an annual international
competition which is held between University teams of
students who have an interest in European Union Law.

Преди да започна с това как си
прекарахме трябва да разберете какво
е това European Law Moot Court. Това е
ежегодно международно състезание
между различните училища от
различни държави с ученици, които
имат интерес към правото на
Европейския съюз. И след като това се
каза:
Още с качването си във влака,
малкото ни неочаквано прекрасно
приключение започна. (Казвам
„неочаквано“, защото наистина нито
един от нас дори не си беше
представял да си изкара толкова добре
на състезание по право.) Самото
пътуване с любимото на всички БДЖ
може да се отбележи като истинско
преживяване със своите настоящи
отворени прозорци и страшна жега, но
това само помогна на отбора ни
истински да се сплоти. Прекарахме
целия път в разговори и
предположения за това какво ли ни
очаква в следващите няколко дни.
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Нищо не може да опише емоциите, които
човек изпитва щом рунда започне. След
толкова месеци подготовка най-сетне идва
моментът да се изправиш на катедрата и да
защитиш своята страна пред критичните
погледи на съдиите. Независимо кой
казваше речта си, подкрепата на отбора ни
се усещаше във въздуха. И наистина не
мисля, че някога съм се гордяла повече да
бъда част от някой екип.
Сплотеността на отбора ни помогна не само
в самото състезание, но и в запознанството с
всички останали. Румънците, като домакини,
бяха изключително приветливи и
приятелски настроени и още първата вечер
заедно танцувахме румънски народни
танци. Другите отбори бяха дружелюбни и
дори в лицата на „противниците“
забелязвахме приятелски усмивки.

Естествено, доброто ни представяне беше възнаградено с
отличието на Ани Костова за най-добър говорител на защитата,
което беше повече от заслужено.
В заключение мога само да кажа, че преживяването бе незаменимо.
От шестима познати се превърнахме в приятели, споделящи общи
емоции и шеги. Завързахме много приятелства с връстници от
други държави и като цяло си прекарахме прекрасно, трупайки
опит и усъвършенствайки качествата си.

Отбор на 2АЕГ:
Прокурори:
Стела Врашкова 11 е
Елена Иванова 11д
Теменуга Константинова 11 е
Защита:
Анна Костова 11 г
Ния Даскалова 11 б
Димитър Арнаудов 11 е
Ръководител на отбора:
Мария Методиева, главен
учител по АЕ
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Изготвил: Иван Симеонов от 11Д
Тази година в нашето училище беше открит един от най-модерните STEM центрове в България.
Проектът за иновация в училището, реализиран с подкрепата на Министерство на образованието
и науката, разработва стратегия за развитие на обучението по природни науки като
взаимосвързани предмети. Те стават част от общо учебно направление - т.нар. STEM (Science,
Technology, Engineering, Maths) обучение.
Освен иновации в начина на преподаване и организация на учебното съдържание, новият STEM
център в гимназията ни предлага на учениците си свръхмодерна учебна база, съчетаваща
технологии и инструменти за практическа и експериментална дейност.
STEM центърът обхваща 6 кабинета, като най-впечатляващи от тях са т. нар. "zSpace STEM Lab",
лабораторията за практическа и експериментална дейност, технологичен кабинет и кабинет по
физика. "zSpace STEM Lab" е виртуална STEM лаборатория, оборудвана с една от найнапредналите технологии за STEM обучение - стереоскопичните дисплеи zSpace, чийто
официален представител за България е фирма Юнион Интерактив.
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Технологията на zSpace
разполага с над 30 уникални
патента, разпространена е в над
500 училища по цял свят, в едни
от най-развитите образователни
системи и позволява на
учениците да работят с 3D
холограми. Учениците могат да
правят виртуални дисекции, да
разглеждат и поправят
различни компоненти, да
провеждат опити по механика и
електротехника в напълно
безопасна и максимално
доближаваща се до реалността
работна среда.
На откриването се проведе интегриран открит урок пред официалните гости на събитието.
Фирма Юнион Интерактив имаше възможността да работи в тясно сътрудничество с нашата
гимназия по време на изпълнението на проекта.
''Като официален представител на компанията zSpace Inc. за България сме щастливи да видим
този впечатляващ проект завършен и функциониращ успешно! Разбира се, работата не спира.
Освен вече проведените обучения, предвиждаме още тренировъчни и обучителни сесии с
преподавателите, както и пълно съдействие по отношение на идеи и модели за работа с
новата технология на zSpace в класната стая." - Цветомир Николов, управител на Юнион
Интерактив ООД.
Проектът за създаване на Иновативен STEM център в II АЕГ "Томас Джеферсън" се случва в
последствие скорошното приемане на България за член на Европейската STEM коалиция. В
тази връзка България поема определени ангажименти и очертава приоритети за развитието
на STEM обучението.
"STEM обучението в комбинация с изграждане на дигитални умения и компетентности е
огромна възможност за успешна и перспективна реализация на учениците в 21 век. Радвам се,
че постепенно т.нар. природни науки все по-често се назовават с понятието STEM и тази
образователна концепция набира все повече популярност и развитие и в България!" Александър Николов, управител на Юнион Интерактив.
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HUGS AND KISSES

THE BALL

Балът - най-вълнуващата думичка за всеки
сегашен единадесетокласник. Някои отсега търсят
рокля за следващата година, други оставят всичко
за последния момент. Трети избират изобщо да не
го празнуват, а останалите се чудят дали да им
завиждат или да ги критикуват. Радост и хаос
вървят ръка за ръка и ви придружават неуморно
при организирането на всеки един детайл.
Ресторанти, коли, костюми - тържествеността се
прокрадва във всяко едно нещо.

Изготвила:
Кристина
Стоянова, 11 “Е”

Много хора смятат бала за нещо кичозно, ненужно и твърде
показно. За тях това е просто завършване на едното средно все пак, в днешно време такава диплома би трябвало да няма
никакво значение. Други го третират като официалното
навлизане в света на възрастните, последвано с интервюта за
работа, смазващи ипотеки и ревящи деца. За тях това е
последната вечер на юношеството, безгрижността и детската
наивност.
Както и да го третирате вие, традицията си е традиция и ще
продължава да бъде такава докато свят светува (и докато има
завършващи дванадесетокласници, разбира се). А начина, по
който ще го отпразнувате, зависи само от вас. Дали гордо ще
носите заветната бяла тениска с логото ,,Панаира на
добрината” или дизайнерски смокинг, няма значение.

Това, което е от значение е да изразите себе си по най-добрия възможен начин - бал е все пак! Не
следвайте критериите, наложени ви от медии, връстници, родители и всевъзможни други безумни
фактори. Това е вашият ден, вашият шанс да навлезете в един нов и вълнуващ свят подобаващо.
Вашият трибют най-вече към петте години неуморни усилия, било то учене, пазарене с учители, или
пък към стотиците ‘свободни’ часове прекарани в някое и друго кафене. Както и да сте прекарали
петте си гимназиални години, бал, слава богу, има за всички ни. Поне му се насладете..

Постановки препоръчани
от учениците на 2 АЕГ!

''Откачена фамилия"
"Даскал"
"Пилето''
"Тирамису"
"Дон Жуан"
"Лодка в гората''
"Сън в лятна нощ"
''Трагедия от грешки''
''Черно пиле''
''Тартюф''
"Хъшове"
''Да се провреш под дъгата''
"Кога ще спрете да досаждате на всички "

''Аз досадникът" - Една свежа
комедия, в която двамата невероятни
актьори Мариан Бачев Сашо Кадиев
играят наемен убиец и самоубиец в
две съседни хотелски стаи. Единият
има мишена за убиване, другият е
нещастно влюбен. Естествено, има и
любовен триъгълник.

"Две" - Двете най - легендарни
български поетеси се оказват в
принудителното съжителство в
Дома на писателите в Хисар. Дали
Дора Габе може да прости на
Елисавета Багряна? Дали Багряна
ще признае таланта на Дора?
Колко мъже ги разделят? …

"Бащата'' - третата премиера на
Народния театър от началото на
сезон 2018-2019г. и е очакван с
огромно нетърпение от театралната
публика. Създаден по пиесата на
френския драматург Флориан Зелер,
"Бащата" е абсолютна хит по
театралните сцени на Ню Йорк,
Париж, Берлин и Лондон

"Дивата патица" - Завръщане от
чужбина разкрива неподозирани
семейни тайни, които преминават
през две семейства в три
поколения. Изплуването на тайните
поставя въпроса, доколко
истинската и справедливостта имат
място в едно общество, в което
успех, имиджа и печалбата са
гарант за лично щастие.
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My
relationship
with
chemistry
(To be or not to be in love with
chemistry…
That is the question…)

Having a relationship with chemistry requires special treatment. Treatment
that prevents from the loneliness capable of burning you on the inside when
there are no carbohydrates or covalent bonds around you. Let me explain a
bit more…

Not every school subject requires wasting all the nerve cells you have on
worrying about it. But chemistry is exactly that subject. It steals your mind
and somehow never returns it. It is the idea of you spending your whole
Sunday afternoon studying for a test on Monday that makes you shiver. And
what stimulates you to be brave is the dream of you getting 90% on that test
winning against the fear of you getting 20%. It is like a brave soldier fighting
and actually winning against a big, strong, evil monster. Right after you feel
that sweet pride because of your success, your favourite teacher crashes it
down to the ground and wishes you a good day with the words ‘Why don’t
you write an essay on how you feel about chemistry instead of taking the
exam.’

Well, I feel like I am in a relationship with chemistry.
There are so many emotions and thoughts wandering
around my mind. One whispering ‘Go stare at the
Mendeleev table’ and the other shouting ‘Four hours
have already passed and you have not equalized any
transitions!’ .
At the end of the day, my connection with this lovely subject includes either
falling in love with it or going out of your mind. These two are probably equal
just like every perfect chemical transition.

Made by: Milena Radoytseva 9b
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BOOKISH

Стихотворения
1

2

3

ПРИЛИВИ И ОТЛИВИ

КАРАШ МЕ ДА СЕ УСМИХВАМ

ВРЕМЕТО ЛЕТИ

Не мога. Не мога да
забравя как когато
погледна към мен, се
усмихна, преди вратата да
се затвори пред теб. Не
мога да забравя как всеки
път, когато очите ни се
срещнат, светват...но не
светват просто така, а
заедно. Блестят заедно. Не
мога да забравя как се
опитваше да ми
привлечеш вниманието,
как търсеше погледа ми
сред тълпата от хора, как
помнеше всеки детайл за
мен. Не мога да забравя
чувствата си към теб...ти
изглежда можеш...явно е
дошъл отлив...

Правиш го с лекота. Само
ме поглеждаш и мога да
направя всичко. Ако ме
докоснеш, цялата се
разтапям. Ако дори само си
мълчим цялата настръхвам.
Мисълта за теб ме кара да
се усмихна и всички в
автобуса да ме погледнат
странно, но с разбиране. Те
знаят и си мислят "Тя е
влюбена. Ооо определено е
влюбена".
Караш ме да се усмихвам.

Като малки искаме да
пораснем. Като възрастни
искаме да върнем
безгрижното си детство.
Цял живот тичаме в
различни посоки, гонейки
случайни цели, но времето
лети и ни отнася.
Превръщаме се в
прах...Емоцията, която
предизвикваме у хората,
когато си спомнят за нас,
ни задържа на земята. Това
е важното нещо за което си
струва да "тичаме" през
целия ни живот, защото
времето лети.

“

Автор : Нели Давчева , 8 А
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Тест: Оценете
самочувствието си
1. Когато вземате решения, имате ли самочувствие
а) Имам високо самочувствие
б) Понякога имам самочувствие, понякога нямам
в) Нямам самочувствие; фокусирам се върху резултатите
2. На парти сте и познавате много малко хора.
Запознавате ли се с нови хора или предпочитате да сте сред познатите?
а) Запознавам се с нови хора с удоволствие
б) Зависи от настроението ми и от хората
в) Предпочитам да съм сред познатите си
3. Когато ви предстои важна среща, притеснявате ли се или сте сравнително
спокоен?
а) Повечето пъти съм спокоен
б) Не съм много спокоен
в) Притеснявам се
4. Когато сте център на внимание, притеснявате ли се или по-скоро ви
харесва?
а) Харесва ми да съм център на внимание
б) Зависи от ситуацията и хората
в) Не обичам да съм център на внимание
5. Харесва ми да говоря с авторитети
а) По-скоро ДА
б) Зависи кой човек е точно
в) По-скоро НЕ
6. Според вас положителна личност ли сте?
а) Да
б) Не знам, зависи
в) По-скоро не
7. Ако забележите несправедливост в училище,
бихте ли уведомили учителя си или
предпочитате сам да се справите?
а) Да, бих
б) Незнам, не съм сигурен,
в) Не, не бих "портил"
8. Флиртувате ли с хора от противоположния пол?
а) Да, с удоволствие
б) зависи от хората и ситуациите
в) Не
9. Имате ли очаквания от другите хора?
а) Да, давам всичко от себе си и очаквам същото от другите
б) Разчитам предимно на себе си

Отговори:
За отговор а) - 2 точки
за отговор б) - 1 точка
за отговор в) - 0 точки
От 15 до 20 точки – Преливате от самочувствие
и вярвате в себе си. Единственото нещо, за
което трябва да внимавате, е да е
самочувствие с покритие, тъй като е възможно
другите хора да ви намират за твърде
самоуверен, самонадеян, дори нагъл.
От 6 до 14 точки – Имате положителна нагласа
към живота, оценките ви са реалистични и
премерени. Хората ви смятат за приятел,
приятен, позитивен и чувствителен човек.
От 0 до 5 точки – Липсва ви самочувствие. Не
вярвате в себе си, прекалено сте затворен и
срамежлив. Записвайте в дневник всичките си
постижения, колкото и незначителни да ви се
струват. Когато списъкът стане достатъчно
голям, това ще ви накара да повярвате повече
в себе си и собствените си възможности.

10. Обичате ли промените?
а) Да, обожавам ги
б) Трудно се приспособявам
в) Мразя промените
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ХОРОСКОП

КАК СЕ СЪБУЖДАТ
РАЗЛИЧНИТЕ
ЗОДИИ?

6:00: Девата се е събудила и преди да се изкъпе, измива цялата баня. След като приключва със зъбите,
слага четката в стерилна торбичка и на специално място, далече от тези на останалите й съквартиранти!
6:15: Козирогът става и изключва бойлера, свършила е нощната тарифа на тока.
6:20: Водолеят излиза на сутрешен джогинг.
6:30: Везната и Лъвът са пред огледалото и си нанасят хидратиращ крем на лицето и гела на коса.
6:40: Телецът закусва "Нутела" със супена лъжица.
6:45: Стрелецът става и отново включва бойлера.
7:00: Ракът прави сандвичи, Девата изцежда фреш. Близнакът все още е в леглото със смартфона и си
проверява пощата, "Фейсбук", "Туитър" и "Инстаграм".
7:05: Скорпионът нахълтва с гръм и трясък в банята. Везната излиза смъртно обидена с несесера в
ръцете.
7:10: Овенът става и пуска хронометъра.
7:11 мин и 45 сек: Овенът е изкъпан, облечен, обут и маха от стълбището. Изключва хронометъра.
7:15: Телецът с лъжицата стърже по буркана. Няма повече "Наутела".
7:20: Везната и Лъвът пак се блъскат пред огледалото, последен шанс да се погледнат и да се възхитят
сами на себе си, преди да излязат.
7:30: Водолеят се къпе със студена вода. Козирогът пак е изключил бойлера.
7:40: Всички излизат.
7:45: Близнакът се връща, забравил е един от 3-те си телефона.
7:50: Близнакът пак се връща, забравил е портмонето си.
8:00: Рибата се събужда и разбира, че са я оставили заключена в апартамента.

21

JUST SMILE

LET'S PLAY
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''THE

Автор: Михаела
Тодорова, 9Б

SECRET''
HEART-TO-HEART
Over the river, across the hill,
Left of the valley, through the forest ill,
Under the bridge, next to the cave,
There lies a secret, buried in vain . . .
Because under the ground, three feet deep, there is a nightmare, hidden away.
Under the leaves, under the mud,
Under the rubble, under the dirt,
Hidden away under rocks and leaves,
The secret echoes, it moans and it screams . . .
The trees they know the terrifying story of the secret buried below
Their bare trunks merely shiver at the call of a lone black crow.
The bird it lands on a nearby trunk, not knowing stands at the “Hanging Tree” stump.
Blood soaked moss carpets the ground.
It leaves no trace,
It leaves no sound.
With the moan of the wind the trees’ bare branches twist and shiver
First they crack,
Then they slither.
Hidden away under rocks and leaves,
The secret echoes, it moans and it screams
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the end.
ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО ?
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