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Вестникът се издава с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +”, по проект „Да споделяме нашите ценности чрез усилието”

Посещение на ученици от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ 
във Фрайбург (Германия) и Страсбург (Франция)

„Дистанцията е душата на красотата.“
С. Вейл, френски философ

Ученици от Езикова гимназия „Пейо 
Яворов”, изучаващи френски език, се 
завърнаха от гр. Фрайбург, Германия. Те 

бяха гости на училище „Венцингер“, 
град Фрайбург, което е стратегически 
партньор по проекта «Да споделяме 

нашите ценности чрез усилието» 
по програма „Еразъм +”. Общува-
нето с учениците от училищата-
партньори в Марсилия (Франция), 
Фрайбург (Германия), Палермо 
(Италия), Пафос (Кипър), както 
и с кореспондентите, предостави 
условия за потапяне в плуралинг-
вистична среда. Това позволи и 
интензивна работа над френския 
език, който е и работният език в про-
екта.

Гимназистите бяха настанени в 

семейства на немски ученици от също-
то училище, което придаде атмосфера 
на близост и позволи непосредствени 
приятелски връзки. Прод. на ср. 2

Езикова гимназия „П. Яворов”, гр. 
Силистра, е с установени традиции в 
областта на спортно-състезателната 
дейност както в рамките на вътрешно-
училищните мероприятия, така и на 
ниво общински и областни състезания. 
За онова, което е постигнала в областта 
на спорта до този момент, и онова, ко-
ето ще завещае на всеки новопостъпил 
в нея, валидна е максимата: „Успехът 

не е винаги в най-добрите постижения. 
Успехът е в постоянството. Постоянната 
здрава работа води до успехи. Постиже-
нията ще дойдат след това.” 

Спортните инициативи и през тази 
учебна година са по проекта «Да споде-
ляме нашите ценности чрез усилието» 
по програма „Еразъм +”.

Езикова гимназия „П. Яворов” не 
изневери на спортните си традиции не 
само поради факта, че те са част от Про-
грамата „Еразъм +”, но преди всичко 
поради факта, че спортно-състезател-
ният дух е част от облика на учениците 
на гимназията. През периода септември 
2015г. – юни 2016г. се проведоха редица 
мероприятия с масов и спортно-състе-
зателен характер, целящи подобрява-
нето на физическата дееспособност на 
учениците и прилагане на наученото в 
часовете по спорт. 

По традиция спортните изяви започ-
наха в октомври, 2015 г., като при голям 
интерес премина вътрешно училищен 
турнир по тенис на маса с участието на 
18 юноши и 10 девойки. Състезатели-
те играха по системата на отстранява-

не след две загуби. Битката за финала 
продължи цяла седмица. Победител при 
юношите стана Мустафа от 12А клас, 
следван от Доротей от 11Б клас и Алек-
сандър от 8Б клас. При девойките най-
добре се представиха Тюлин от 9А клас, 
Василана от 10Б и Даяна от 11А класо-
ве. Специална награда за най - масово 
участие взеха учениците от 8А клас с 8 
участници. 

Участието в най-любимия спорт – 
футбола, учениците на ЕГ демонстри-
раха през месец ноември  в открития  
турнир на ПМГ по случай патронния 
празник на училището. Училищният от-
бор включваше юноши до 10 клас. След 
тридневна битка, изпълнена с множе-
ство обрати,  отборът на Езикова гимна-
зия се нареди на 5 място. Голмайстор на 
турнира стана Емир от 8Б клас, предста-
вител на нашия отбор, с 6 вкарани гола.

Едно от емблематичните спортни 
мероприятия в училището ни се случи 
през месец декември, когато Езикова 
гимназия организира благотворителен 
турнир по волейбол  и шахмат между 
училищата в града. Прод. на стр. 3

Спортно - състезателна дейност през учебната 2015 – 2016 година
„Ако няма да изминеш целия път, защо изобщо тръгваш?”
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Посещение на ученици от Езикова гимназия „Пейо Яворов“...
Прод. от стр. 1 
Нашите млади европейци имаха 

възможност да се приобщят към висо-
ката  култура на града, да се радват на 
гостоприемното отношение в семейства-
та, но най-вече да се потопят истински и 

спонтанно в германския бит, традиции и 
кухня. 

Дейностите по мобилност в Герма-
ния бяха насочени към обучение по ак-
тивно гражданство на европейско ниво. 
Затова визитата включваше и посещение 
на Европейския парламент в Страсбург, 

Франция. Там учениците ни участваха в 
пистова игра и имаха чудесната възмож-
ност да посетят „Дома на Европа“. 

По време на визитата се проведоха 
най-разнообразни мероприятия, съобра-
зени с дейностите, предвидени в проек-
та. Най-значимите са: 

• Изграждане на симулация на Ев-
ропейския парламент с участието на де-
цата и директора на училището на тема: 
„Олимпийски отбор на Европа? За и 
против“. Учениците научиха в съкратена 
форма функционирането на европейски-
те институции. 

• Вечер на културите, по време 
на която всяка делегация участва в про-
грамата с представяне на страната си. И 
двете изпълнения на Биляна Николаева 
предизвикаха в залата нестихващи ова-
ции и аплодисменти. 

• Нашите ученици участваха в 
спортна инициатива в комплексни гру-
пови игри. 

Младите европейци опознаваха тру-
довия пазар на Германия с посещението 
си на Центъра за професионално обуче-

ние във Фрайбург. 
Всички делегации бяха официално 

посрещнати и приветствани лично от г-н 
Тома, кмета на гр. Фрайбург, в старинна-
та заседателна зала на Градския съвет.

Младите европейци имаха възмож-
ност да учат чрез преживяване. Може 
да се откроят три силни емоционални 
момента. Екипът на гимназията имаше 
възможността да усети на пластове со-
циалното ускоряване преди всичко в тех-
нологиите, транспорта, комуникациите 
и образованието – непрекъснатото дви-
жение на стоки, продукти и услуги – в 
това число образователни. Второто усе-
щане бе за социалната промяна – светът, 
в който живеем днес, е същият, който е 
утре, но е и моментално друг. И третото 
усещане е ускорението в личния живот 
– усещането, че времето, както и това, 
прекарано във Фрайбург, постоянно не 
стига, за да се слее човек с пулса на вре-
мето – новото, предизвикателното, въз 
основа на което всяка мотивирана лич-
ност може да открие своето място в този 
свят и да се докаже.

2015 година Езикова гимназия „П. Яворов” – гр. Силистра, получи финансова подкрепа на стойност 28 975 евро за 
осъществяването на проекта «Да споделяме нашите стойности в усилието» по Програма ЕРАЗЪМ + КА 2 - сътруд-
ничество в областта на иновациите и обмен на добри практики, стратегически партньорства единствено между 
учебни заведения 2015 - 2017 г. 

Работният език по проекта е френски, а партньорските училища са от държавите Франция, Германия, Кипър, 
Гърция, Италия. Проектът е планиран в рамките на две години - 2015 - 2017 г, а целите са фокусирани в областта 
на спорта, гражданското мислене и поведение и формиране на активно отношение към учебния процес и отговорно-
стите на ученика. 

Планирани са обучителни семинари и мобилности както за учениците, така и за учителите. В пътуванията ще 
се включват учениците, изучаващи френски език. Така те ще могат да бъдат в чуждоезикова среда, която ще повиши 
знанията и уменията им.

Накратко за “Erasmus+”

На  17 март 2016 г. в Езикова гим-
назия „Пейо Яворов“ се състоя шахма-
тен турнир под надслов „Животът като 
партия шах“. Турнирът се осъществя-
ва като част от инициативи по проекта 
«Да споделяме нашите ценности чрез 
усилието» по програма „Еразъм +”. 

Заниманията по шахмат се прове-
доха по предварително разработена 
програма, отговаряща на съответните 
изисквания на проекта, чрез които е 
нужно да се достигне реализирането на 
определени цели и крайни резултати. 
Дейностите бяха обвързани чрез вклю-
чени кратко представяне на „Истори-
ята и развитието на шахмата“, курс за 
обучение в правилата и целите на шах-
мата, както и заключителен турнир. 

Първите две дейности предизвика-
ха интерес у участниците, макар че по-
голямата част от информацията им бе 
предварително позната, тъй като това 
бяха ученици с траен интерес към шах-

мата. Имаха възможността да възобно-
вят знанията си, да попълнят липсващи 
такива и да потърсят допълнително ин-
формация по проблеми, провокирали 
ги по време на занятията. 

По време на турнира, в който взе-
ха участие учениците на гимназията 
и представители на ПГСУАУ „Ат. Бу-
ров“, бяха излъчени и анализирани 
партии на Веселин Топалов от турнира 
в Сан Луис (Аржентина) през 2005 г., 
където той постига исторически успех 
и става световен шампион по шахмат. 
Това определено бе нова информация 
за тях, която ентусиазирано посрещна-
ха, участваха в процеса на анализира-
нето, като всеки един от тях тайно се 
надяваше, че определени ходове биха 
могли да му донесат желаната победа. 
Тази дейност води до мотивация на 
личността, до преследване на цели без 
користна цел, тъй като шахматът е игра 
на мисълта, съсредоточеността  и уме-

нието да контролираш самия себе си.
В битката за призови места на 7 шах-

матни дъски се „сражаваха“ и отличи-
ха Михаела и Ваньо Попазови, Дейвид 
Донев, Мелиса Назъм, Елисавета Ва-
силева, както и Георги Луканов и Свет-
лозарин Бошнаков от ПГСУАУ”Атанас 
Буров”. 

Участниците в проекта споделят 
идеята, че заниманията с шахмат са 
средство за възпитание и обучение, 
в които се цели успех във вземането 
на решения, каляването на характера, 
усъвършенстването на логическото 
мислене. В този ред на мисли древната 
игра шахмат като елемент от ежедне-
вието на учениците се явява едно от 
ефективните средства за намаляване и 
предотвратяване на противообществе-
ните прояви, както и възможност за 
борба с негативни явления като упо-
требата на алкохол, наркотици и тю-
тюнопушенето.

Шахматът – логиката на мисълта или 
мисленето чрез логика
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Прод. от стр. 1
Във волейболния турнира се вклю-

чиха 6 отбора юноши и девойки. Два 
дена физкултурният салон на ЕГ ехте-
ше от спонтанните викове, подкрепящи 
отборите. 

Това именно е продължението на 
традицията и възможността всички 
ученици – и състезатели, и публика, 
да заяви, че е част от голямото семей-
ство на ЕГ. Два дена в училището се 

коментираха емоционалните изяви на 
волейболистите. В отборната надпрева-
ра нашите девойки и юноши се класи-
раха на вторите места, но в сърцата на 
публиката те бяха най-добрите. Събра-
ните средства от доброволните дарения 
състезателите внесоха за лечението на 
областната инспекторка по физическа 
култура и спорт. Приза за най-полезен 
състезател получиха Енчо от отбора на 
Математическата гимназия и Берна от 
Езикова гимназия. 

В шахматната надпревара участваха 
12 момчета и момичета от три учили-
ща. Естествено, че емоциите при този 
спорт не могат да се сравнят с емоциите 
при останалите спортове, защото те са 
само в мислите. Но и тук не липсваше 
публика, която със затаен дъх и сти-
скане на палци подкрепяше своите фа-
ворити. Естествено, най-добрите бяха 
нашите представители - Дейвид от 12А 
клас и Ваньо и Михаела от 11Б клас.

По традиция общинските изяви в 
областта на спорта започват всяка годи-
на през февруари месец. Езикова гим-
назия имаше представители в състе-
занията по футбол, волейбол, шахмат, 
тенис на маса и лека атлетика. Голямата 
радост за училището донесоха отбори-
те по волейбол и тенис на маса. След 

като надиграха всички отбори от своята 
възрастова група, юношите и девойки-
те до 10 клас и в двата спорта завоюваха 
първите места. На второ място се кла-
сираха отборите на училището ни по 
шахмат, лека атлетика и волейбол - 11-
12 клас, а футболистите останаха извън 
призовата тройка. Тези резултати още 
веднъж доказаха, че спортната дейност 
в училището ни е с перманентен харак-
тер, че ученици и учители са радеят за 

спортния имидж на гимна-
зията. 

Класирането на Езикова 
гимназия на първо място в 
общинския турнир по во-
лейбол даде възможността 
през месец март представи-
телните й отбори  - юноши 
и девойки, да вземат уча-
стие в областните състеза-
ния, където се срещнаха с 
отборите от град Дулово, 
Тутракан и Главиница. След 

много оспорвани срещи нашите отбори 
се класираха на първо място и получиха 
правото да участват в зоналните репу-
бликански първенства. Това 
не бе първо постижение 
за учениците ни (и в пре-
дишни години те са имали 
подобно класиране). Това е 
традиция, която говори за 
силна воля, несломим дух и 
състезателен хъс. 

На зоналните състеза-
ния се срещнаха с отборите 
на връстниците си от градо-
вете Русе, Търговище, Раз-
град, Попово и Исперих. 
След невероятни спортни 
изпълнения, великолепна 
игра с чувство за отговор-
ност нашите отбори завоюваха почет-
ните трети места. 

В чест на патронния празник на Ези-
кова гимназия - 20 март, се проведоха 
турнири по волейбол, тенис на маса и 
шахмат. Това са традиционни меро-
приятия, които съпътстват седмицата, 
обвързана с празника на училището ни. 

На 19 май се проведе ежегодният 
спортен празник на училището. Пред-
варително бе изготвена програма за 
спортните дисциплини, даващи ви-

зия на деня. Класовете ентусиазирано 
сформираха отбори, подбираха внима-
телно участниците в тях, базирайки се 
на максимата : „Рискувай нещо или цял 
живот си остани с мечтите.”. А целта на 
всеки отбор бе победата. Учениците не 
искаха просто да я мечтаят, а да достиг-
нат до нея. 

По традиция спортният празник за-
почна с масов крос в двора на Езикова 
гимназия. Участваха над 100 ученици, 
почти една трета от общия брой. Този 
факт сам по себе си говори за ентуси-
азъм, отговорност, организираност и 
желание всеки участник да докаже себе 
си. Защото това е спортният дух, който 
всеки ученик на ЕГ го носи в себе си.

След кроса  се проведе щафета меж-
ду класовете с 4 поста юноши и 4 поста 
девойки. Селекцията на отборите бе из-
ключителна, публиката – ентусиазира-
на, съдиите – прецизни. Дворът на учи-
лището се огласяше от насърчителни 
подвиквания, бурни овации и … под-
свирквания към противниковите отбо-
ри. За кой ли път яворовци потвърдиха 
всеизвестната истина, че спортът пре-
махва бариери от всякакво естество, че 

той заразява с позитивизъм и сплотява. 
След много оспорвана битка победите-
ли се оказаха 8Б, 9А, 10А и 11А класо-
ве. Явно, при тях неизвестна стратегия 
бе проработила, а от този факт не само 
отборите, донесли победата, а целите 
им класове се чувстваха победители.

Кулминация на спортния празник се 
оказа дърпането на въже. Тук емоцията 
достигна невероятни висоти. Всеки би 
се учудил на неистовите сили на отбо-
рите, даващи заявка за отлично крайно 
класиране. Прод. на стр. 4

Спортно - състезателна дейност през учебната 2015 – 2016 година
„Ако няма да изминеш целия път, защо изобщо тръгваш?”
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Над броя работи:
Неделчо Жейнов, Красимир Нейчев, 

Мариана Стоянова, 
Красимира Петрова

Прод. от стр. 3
Но призовите места са само три. И 

те бяха за отборите на 11А, 8Б и 10А 
класове, както и за ентусиазираната им 
публика..

В състезанието по волейбол - сме-
сени отбори, участваха 8 отбора. Пу-
бликата бе многобройна – все пак това 
е един от любимите спортове на учени-

ците на гимназията. По време на спор-
тните срещи те насърчаваха своите 
любимци – скандираха, пееха, свиреха 
(макар и непозволено). Но това бе част 
от предизвикателството твоят отбор 
да победи – недвусмислено показаха 
чувство за принадлежност най-напред 
към класа си, а след това към задруж-
ното семейство на Езикова гимназия. А 
състезателите – те просто се раздаваха 
– заради себе си, заради класа си, зара-
ди спорта… След  двучасова битка, ко-
ято почти не може да се опише – нужно 
е да се изживее, заслужено победиха 
представителите на 11Б клас. 

Спортният празник заслужено при-
ключи с награждаване на победители-

те с материални награди и различни 
лакомства от директора на Езикова 

гимназия, г-жа Маг-
далена Атанасова. 
За най-голяма из-
ненада, дозирана с 
предизвикателство, 
пораждащо наслаж-
дение у публиката, 
мажоретките на 11А 
клас поздравиха 
присъстващите на 

празника с неве-
роятно атрактивно 
изпълнение.

Освен в учи-
лищния спортен 
живот наши уче-
ници с успех се 

включват и 
в състезания 
към спортни-
те клубове, 
представящи  
град Сили-
стра в репу-
бликански и 
международ-
ни състеза-
ния. Вярно е, 
че са все още 

малко на 
брой, но 
въпреки 
в с и ч ко 
д о к а з -
ват, че 
при до-
бро раз-
п р е д е -
ляне на 
времето 
у ч е н и -
ето и 
спортът могат да вървят ръка за ръка, 
могат да те направят човек с усет към 
самодисциплина и да те подготвят за 
достойна бъдеща реализация. Това го 

доказват Мирослав от 8Б – стрелба с 
лък, Ивайло от 11Б – карате, и Виктор 
9Б – плуване .

Всичките спортни успехи на пред-
ставителните отбори ни радват, но се 
забелязват и някои слабости:

• Намаляване на броя на участ-
ниците във вътрешните състезания по 
волейбол, баскетбол и лека атлетика. 

• Губи се интересът за участие 
в спортни състезания и съпричастното 
към тях чрез пряко наблюдаване. 

• Налице е тенденция  за водене 
на застоял начин на живот, което пък 
води до затлъстяване на учениците 
и увеличаване на здравословните им 
проблеми. 

Училището разполага с отлична за-
крита спортна база, но липсата на от-
крити спортни площадки спомага за 
задълбочаване на негативните явления. 
За отстраняването им Езикова гимна-
зия работи по различни проекти със 
спортните клубове от града ни.
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