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Празнувате ли? Ама как 
защо? Погледнете през прозо-
реца. Още ли се чудите защо? 
Погледнете още веднъж, сигур-
на съм, че сте го забелязали 
– хубавото време.                                                               

Празнувайте, пролет е.Все 
по-често слънцето показва 
усмивката си и гони мразови-
тата, безкрайна тази година, 
зима.

Ако още не се чувствате праз-
нично, отворете прозореца. 
Заслушайте се. Не ги ли чувате 
– птичките, които весело чуру-
ликат и с песента си Ви при-
канват да излезете навън? Не 
чувате ли жуженето на работ-

ливите пчелички, които увле-
чени флиртуват с напъпилите 
ароматни цветчета. 

Ако сред всичката тази пре-
лест чувствате, че ледът, ско-
вал сърцето Ви, е започнал да 
се разтапя от все още срамеж-
ливите, слънчеви лъчи, значи 
сте готови.

Празнувайте! Празнувайте, 
защото всичко се възражда след 
ледената и начумерена зима. 
Вятърът се е укротил и само 
леко развява косите, облачета-
та изкусно рисуват чудните си 
картини по небето, а реката 
спокойно поклаща снага и след-
ва начертания си път.

И в деня, в който всичко за-
живява своя нов живот, заедно 
с природата празнува и тя - 
Гимназията. Преди 21 години 
на 22 март се ражда… е била 
създадена Езикова гимназия. И 
след толкова години учениците 
продължават да прекрачват 
с усмивка нейния праг и вся-
ка година на Първа пролет да 
празнуват.  

Затова празнувайте с мен! 
Празнувайте с нас! Празнувай-
те с Езикова гимназия! Праз-
нувайте, защото е пролет! 
Празнувайте…

Деси, ХІ б клас

Днес природата се 
пробужда и разнася 
аромата на пролетни 
цветя. Разнася и нови-
ната, че днес е Първа 
пролет и  Езикова гим-
назия „Пейо Яворов” 
– Силистра, отбеляз-
ва своя традиционен 
празник. 

Неописуемо е чувс-
твото, което в момента 
напира в сърцето ми. 
Бих могла да изразя 
само своето изключи-
телно топло отношение към спомените и емоци-
ите, преживени тук, сред вас.

Проявата на сантименталност не е случайна, 
тъй като значима част от моя професионален 
път е минал именно от тук. Връщайки се назад, 
аз виждам лицата на моите ученици, които упо-
рито попиваха знания и ме обичаха. Горда съм, 
че и моята любов към тях ги вдъхновяваше и ам-
бицираше.

Колеги! 
Приемете моите благодарности за това, че имах 

възможността да работя в среда на сплотеност, 
толерантност и  професионализъм. 

На всички Вас пожелавам здраве, полет на меч-
тите и високи постижения! 

Денка Михайлова 
зам.- кмет на Община Силистра

ЕГ “П. Яворов” - СилиСтра
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Скъпи колеги, 
мили ученици!

Честит празник,
скъпи ученици и колеги!

Пролетта е сезонът на раж-
дането и на светлата вяра, че 
зимите имат край!   Пролетта е 
времето, в което светът отесня-
ва за мечтите ни, за силите ни, 
за стремежите ни. И в прилив на 
енергия  сме готови   да извър-
вим всички пътища!  Пролетта е 
всичко, което чака да бъде роде-
но.  Способността да вярваш, че 
можеш да покориш света – тол-
кова естествено и истински - как-

то вярваш, че кръвта на дърветата се събужда, за да 
продължи животът. Ново начало.  Устрем.  Вяра. Кураж. 
Красота. Мечти. Копнеж…

   Не  мисля, че бих могла да изговоря пролетта… Но 
си мисля, че всичко хубаво, което мога да кажа за нея, 
бих отнесла към Езикова гимназия „П. Яворов”. Наши-
ят празник е свързан с възкръсването н и в празника 
споделяме пролетния дух. И устояваме с него.  Симво-
ликата на Езикова гимназия, ритуалите и традициите, 
които съхраняваме,  ни правят р щи и можещи.  Поже-
лавам на всички  - учители и ученици - да съхранят ра-
достта и вълнението от общуването помежду си. Защо-
то само то може да превръща  делниците в празници. И 
да осмисля труда ни.

Година  от пролетни дни ви желая, скъпи ученици!  
Години от  слънчеви устремни дни  и на вас, колеги!  
Честит празник, Езикова гимназия!

Магдалена Атанасова, директор на Езикова гимназия

Пролетта не е прос-
то топло време, по-
никнали кокичета и 
слънце. Тя не идва с 
мартениците, с 8-ми 
март, с астрономи-
ческата дата 22-ри. 

Пролетта е любов, 
която витае във въз-
духа. Тайно ни под-
шушва красиви мис-
ли. 

Кара ни да зареем 
погледа си малко по-
дълго от обичайното 
през прозореца към 
слънчевия ден навън. 
Примамва ни към 
по-продължителни 
разходки в парка или 
дори просто из ули-
ците. Сякаш сама ни 
подава по-ведрите и 
слънчеви дрехи от 
гардероба. 

Тайно  лепва върху 
лицата ни една леко 
глуповата усмивка и 
ни  слага розови очи-
ла, през които цели-
ят свят изглежда по-
красив ........ и ние се 
влюбваме в него.

Дарява ни с безп-
ричинно, но все така 
сладко щастие.

Изкушава ни сут-
рин да се гушкаме 
все по-дълго с люби-
мия човек и да закъс-
няваме за работния 
ден. Все по-често от-
нася мислите ни към 
екзотични сънливи 
мечтания. 

Някои смятат това 
за “пролетна умора”. 
Аз го наричам про-
летна любов - към 
света, към живота, 
към слънцето ...

Гергана,  
ХI б  клас

Пролет

Изречено
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Songe et rêve - ce n’est pas typique pour lui
l’Instinct ne lui ment jamais 
Même au contraire!
Et aussi il
Ose dire la vérité
N’importe si ça fait mal ou pas!

SONgE
Se sentir dans un autre monde
Où rien n’est réel. De
Nombreux rêves peuvent devenir réalité. Ne
gaspillez pas chaque possibilité de rêver
Et sachez que les songes sont uniques.

Симеон, XI в клас

По време на 
Френската рево-
люция три четвър-
ти от жителите на 
страната не говоре-
ли родния си език. 
Това продължило 
до XIXв, когато той 
започнал бързо да 
се разпространява 
и днес е единстве-
ният, редом с анг-
лийския, който се 
преподава по цял 
свят – има над 100 
млн ученици и 2 млн учители. 
Любовта си към мелодичната 
реч хората празнуват всяка го-
дина на 20 март. Идеята за това 
честване се е зародила още в 
1998г, когато Международната 
организация на франкофонията 
за първи път ознаменувала деня 
на езика, който обединява всич-
ките й членки.

Френската ака-
демия, основана в 
1635г от кардинал 
Ришельо, е уч-
реждението, което 
формира езиковите 
и литературни нор-
ми. Създаденото от 
нея богатство е из-
ползвано от много 
автори в техните 
шедьоври. И тъй 
като един превод 
никога не може да 
бъде точно копие на 

оригинала, за да разберем какво 
е казал творецът, най-добре е да 
прочетем това, което е написал. 
С владеенето на френски език 
ние се докосваме до друга кул-
тура и разширяваме мирогледа 
си, също и възможностите за 
по-нататъшно развитие.

Габриела, ХІ в клас

Любов към езика

Si le sommeil ne vient pas
On peut toujours rêver de
Nos ambitions et buts et esperer que le destin est
généreux 
Et que nos songes deviendront réels.

Габриела Ялъмова, XI в клас

Ателие по
творческо писане 

На 20 март 
1970 пред-
ставители на 
21 държави 
п о д п и с в а т 
конвенция за 
с ъ з д а в а н е 
на Агенция 
за културно 
и техническо 
сътрудничес-
тво на френс-
коговорящите 
страни. През 
1996 година 
в Маракеш, 
Мароко, е 
приет Устав 
на франкофо-
нията. През 
1998 година 
по време на 
конференция 
на министерско равнище АССТ 
приема името Международна 
организация на франкофония-
та.
Общоизвестна представа за 
френски език е, че това е езикът 
на любовта. Говорят го над 300 
милиона души по цял свят - във 
Франция, френският е официа-
лен език в Белгия, Швейцария, 
Канада, Хаити, част от Индия и 
бившите колонии на Франция и 
Белгия. 
Празникът се отбелязва и от 
близо 500-те милиона жители 
на 56 държави, членуващи в 
Международната организация 
на франкофонията в 70 страни 
по света.
България е член на организаци-
ята от 1993 година. 
Денят на франкофонията – 20 
март, се отбелязва и в Езикова 
гимназия „Пейо Яворов”, но 
тази година по изключително 

нестандар-
тен начин. 
При нас 
дойде г-жа 
С т е ф а н и 
Дюмортие 
от Френс-
кото посол-
ство, аташе 
по сътруд-
ничество 
с френски 
език. Тя 
п р о в е д е 
урок с уче-
ници от 
п р о ф и л 
– френс-
ки език, ХI 
клас. 
Тя споде-
ли, че във 
Ф р а н ц и я 

се счита за важна идеята да се 
съхрани езикът във всичките 
му езикови варианти (говори, 
диалекти, социолекти). Езикова-
та политика е насочена към ези-
ковото развитие по региони. 
Всяка година по повод Между-
народния ден на франкофония-
та се избират по десет думи, а за 
тази година те са: душа, друго-
яче, характер, при, доверявам/
поверявам, история, естествен, 
наклонност, мечта. Креатив-
ността и творческото мислене 
на учениците се реализира чрез 
създадения акростих от името 
им, използвайки поне две от де-
сетте думи. 
Двата часа минаха неусетно за 
всички, защото контактът с но-
сител на езика, интелектуалните 
и творчески задачи, изпълнени 
в екипна работна ситуация, съз-
дадоха усещането за радост и 
удовлетворение от работата.

Venez voir cette fille, avec
Imagination très chère,
Originale et belle,
Libre comme les oiseaux, qui
Etait en France chez des amis,
Timide et heureuse,
A laquelle on peut confier ses secrets. 

 Виолета Колева, XI в клас
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VІ ученическа литературна конференция 

на тема: „Памет и забрава”

Как формулира своята тема?
Темата на тазгодишната конференция беше “Па-

мет и забрава в родовото и националното пространс-
тво”. Тъй като, когато започнах да пиша, не знаех 
накъде ще ме отведат клавишите, реших моята тема 
да е просто формулирана: “Родова памет, родова за-
брава”.

Какви възможности дава номинацията и смя-
таш ли да се възползваш? 

Номинацията дава възможност за кандидатстване 
на базата на оценката от конференцията във Вели-
котърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. 
Аз самият нямам намерение да се възползвам от 
тази възможност, защото амбициите ми са насочени 
в различна от литературната насока.

И тъй като темата е “Памет и забрава”, има ли 
нещо, което искаш да забравиш?

Всеки човек има нещо, което иска да забрави, и 
най-често природата на човешкото съзнание сама 
свършва тази работа, без ние да се тормозим. По-
важно е какво искаме да запомним. Конкретно от кон-
ференцията, за мен най-ценна бе работата с проф. 
Радев и опита, който натрупах като есеист. Това бих 
искал да запомня.

С  Георги от ХІІ г клас 
разговаря Деси от ХІ б клас

ЕГ Пейо Яворов”, гр. Силистра, 
номинирани за 2012 г. на VІ ученическа 

литературна конференция на тема: 
„Памет и забрава”, 1-2 март

1. Михаела Михайлова, ХІ а
2. Силвия Иванова, ХІ б
3. Теодоси Господинов, XII б
4. Георги Атанасов, XII г .
5. Вяра Добрева, ХІ б 

Номинирани от 2011 г.
1 .Тихомир Тодоров, ХІІ б
2. Маристела Чернева, ХІІ а
3. Цанка Атанасова, ХІІ а

Тези ученици получават удостовере-
ние, валидно за ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, с което им се зачита отличната 
оценка за конкурсен вход в университета.

Участници, които
получават грамота:

1. Лилия Пейчева, ХІ в
2. Гергана Георгиева, ХІ в
3. Десислава Милкова, ХІ б
4. Мая Калинова, ХІІ б 

Михаела Михайлова, 
ХІ а клас

Цанка Атанасова, 
ХІІ а клас

Теодоси Господинов, 
ХІ б клас

Вяра Добрева, 
ХІ б клас

Мoжеш ли да ми разка-
жеш накратко какво пред-
ставлява литературната 
конференция и как се про-
вежда?

В началото на литератур-
ната конференция има крат-
ко обучение, където се дават 
насоки на участниците (от 11. 
и 12. клас). След 3 месеца се 
провежда същинската част, 
като всички участници четат творбите си и се награж-
дават номинираните от тях.

Каква беше темата тази година? А как ти фор-
мулира твоята за есето си, тъй като знам, че всеки 
сам определя областта, в която иска да пише?

Темата гласи “Памет и забрава в родното и нацио-
налното пространството”, а моето есе се казва “Какво 
и кои помним”.

Каква е наградата?
Наградата за участниците, които получават оценка 

над отличен 5,50, е тя да бъде призната за оценка от 
кандидатстудентски изпит.

И какви възможности ти предоставя тя?
ТАзИ нАГрАдА предоСТАВЯ ВъзМож-

ноСТТА дА СИ СТуденТ още оТ СредАТА 
нА 11. КлАС :)

И тъй като темата е памет и забрава, има ли 
нещо, което искаш никога да не забравиш?

Най-вече не бих искала никога да забравя откъде 
съм и кои са хората, които са ми помогнали да се раз-
вия, както и да не изгубя мечтите си, защото човек е 
толкова голям, колкото са големи мечтите му!

Твоето есе беше избрано от всички 50 да бъде 
представено по-гласно на обществеността. разка-
жи ни повече за това!

Да, така е, представих есето си по случай 3-ти март 
в Радиоцентър Силистра, където ми беше взето пър-
вото радио-интервю, също на тема памет и забрава на 
българина. :) 

Силвия Иванова
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Защо реши да 
положиш този 
изпит?

Защото ми ка-
заха, че би било 
добре ... Така де, 
ако ти се канди-
датства в чужби-
на, още повече в англое-
зична страна, ти трябва, 
най-напред, взет изпит, 
нещо като нашите канди-
дат-студентски. Има доста 
различни сертификати, 
които различните висши 
учебни заведения призна-
ват. Този е един от тях.

Какви предимства ти 
дава сертификатът?

Мога да се хваля, че съм 
го взел и зная езика като 
майчин. И при кандидас-
тване в чужбина ще е по-
лезен, сигурно. Доколкото 
знам и при кандидастване 
за работа, изискваща съот-
ветното знаене на езика. 
Иначе, не са ми пораснали 
крила и не съм почнал да 
виждам в тъмното по-ясно.

С какво ти помага 
съществуващия в учи-
лище Център на чужди-
те езици?

Ами, убедиха ме да го 
взема ... И ми казаха ре-
зултатите. :]

Смяташ ли да го из-
ползваш при кандидас-
тване за някое учебно 
заведение или работно 
място?

Не, ще си го сложа в 
рамка и ще го закача на 
стената. Ако от работа или 

университет ми искат сер-
тификат, за да докажа зна-
нията си, значи не заслу-
жават да се кандидатства 
при тях. :D 

Ако трябва да съм сери-
озен все пак, ще кажа, че 
изпити като този, пред-
полагаемо, отварят някоя 
друга врата насам-натам. 
Щеш не щеш, все си е ня-
каква придобивка и може 
да ти послужи, ако се на-
ложи. Доколото съм запоз-
нат (а при това, че съм го 
взел, съм запознат крайно 
недостатъчно) има множес-
тво университети в САЩ и 
Англия, които, заедно с 
оценката ти от гимназия, 
изискват сертификат, по-
казващ езиковата ти ком-
петентност, за да бъдеш 
съобразен за прием. 

Би ли желал да 
следваш в англоезична 
страна и, ако да, защо?

Разбира се, че бих. Ня-

мам нищо против Бълга-
рия, но обучението зад 
граница, мисля аз, отваря 
много повече възможности 
за по-натъшно професио-
нално развитие. Не че това 
трябва да е най-важното 
за човек, но чужбина също 
предлага разширяване на 
личностните хоризонти, 
както в този, така и в култу-
рен и житейски аспект. Ако 
трябва да си избера, която 
и да е англоезична страна, 
бих казал Сингапур, защо-
то ми звучи страшно екзо-
тично, а и от икномоическа 
гледна точка не изглежда 
никак зле. Щом могат да 
си позволят състезание от 
Формула 1, значи правят 
нещо правилно. Ако трябва 
да съм банален, обаче, ви-
наги има САЩ и Великоб-
ритания с тяхната тревога 
от рецесия и постоянния 
стрес,  и неблагоприятната 
за развитие среда и вся-
какви такива работи. Но 
винаги съм намирал нещо 
страшно привлекателно 
в големия град и големия 
свят – динамиката на жи-
вота, ярките светлини, ми-
лионите други хора, стре-
мещи се към своите цели 
и начина, по който всичко 
това се синтезира в един 
синхронизиран поток на 
едновременно спокойствие 
и бляскава грандиозност. 
Или Нигерия, защото е 
топло.

Радина, ХІ б клас

Той знае английски 
език като майчин 

 

Какво представлява конкур-
сът?
Конкурсът беше разделен на 3 
нива. Първото ниво беше писа-
не на есе на английски по дадена 
тема. Второто специализиран тест 
по английски език в София. Трето-
то 30 минутно интервю с предста-
вителите на програмата от САЩ и 
Великобритания.
 защо се яви?
Явих се, защото госпожа Анета 
Атанасова, моят преподавател по 
английски език, ми спомена за 
стипендиите и понеже кой не би 
искал да изкара година в САЩ или 

Великобритания, се записах.
Как се подготви?
За първите два етапа не съм се 
подготвял общо взето, но когато 
преминах на третия етап, осъзнах, 
че може наистина да имам шанс и 
бях уверен, когато отивах на инте-
рвю.
Къде и как ще се проведе обуче-
нието?
 По този въпрос дори и аз още ня-
мам информация, само знам, че е 
една година в САЩ ( в моя слу-
чай).
Колко време ще останете и кой 
ще поеме разходите?

Разходите се поемат от стипендия, 
както вече споменах.
Какво ти дава Езикова гим-
назия?
Езикова гимназия ми дава 
възможности, които никое 
друго училище в Силистра не 
би могло да ми даде.
зачита ли се учебната година в 
България?  
До колкото разбрах, годината, в ко-
ято отсъствам, не се зачита спрямо 
сегашните закони, и ако искам да 
продължа 12 клас в ЕГ трябва да 
държа изпити.

Гергана Георгиева, ХІ в клас

Те заминават за Америка и Англия

Какво представлява този конкурс?
Това е конкурс, който БАЧ (Българската асо-

циация по четене) прави възможно спонсорира-
нето на обучението ни в Америка, и е създаден 
от HMC(Headmasters conference). Той е за цяла 
Източна и част от Централна Европа. Състои се 
от три кръга – първият беше в Езикова гимназия 
(есе), вторият - в София – тест за владеене на 
езика, а третият кръг отново беше в София, къ-
дето имах интервю с трима директори на учи-
лища от Америка и Англия.

защо се явихте?
Аз лично се явих, защото видях това като го-

ляма възможност за подобряване на английския 
ми и за реализация. 

Как се подготвихте?

Подготовката ми главно се състоеше в четене 
на английски книги. 

Колко време ще останете и кой ще поеме 
разходите?

Една година, разходите се поемат от HMC.
Какво ви дава Езикова гимназия?
Езикова гимназия ми даде добро начало и голя-
ма възможност да си упражнявам езика.

Как и къде ще се проведе обучението?
Обучението ще се проведе в Англия, в колеж, 

нямам точни подробности  как, но знам, че ще 
имам 5 предмета. 

зачита ли се учебната година в България?
Учебната година в България не се зачита.

Виолета Колева, ХІ в клас 
Иван павлов

от Х б клас

Анатоли Костов
от Х а клас

Денислав Георгиев
от ХІ а клас

Браво! Браво!
• Браво на отличените в 
конкурса „Любовта е ма-
гия”! Маристела Чернева 
от ХІІ а клас и Ивета Пет-
рушева от ХІІ б клас за 
стихотворение. Яница Кос-
тадинова от Х в за разказ. 
Ресмие Ридван от ХІ б клас 
- поощрителна награда за 
стихотворение. Корнелия 
Иванова от ХІ а клас - по-
ощрителна награда за сти-
хотворение.
• Браво на Дамян Досев, 
ХІІ в - ІІ място в Общинския 
рецитаторски конкурс.
• Браво на Иван Миленов 
от ХІІ в клас - класиран за 
национален кръг на олим-
пиадата по История и циви-
лизация.
• Браво на Анатоли Димит-
ров, Ерман Тепиков, Марин 
Петрушев, Ренай Юсеин, 
Иван Павлов от Х клас, 
Денислав Георгиев, Петър 
Вълев ,Искрен Василев от 
ХІ клас и Тихомир Тодоров 
от ХІІ клас, класирани по 
английски език на областен 
кръг. 
• Браво на Айлин Акифо-
ва, Димитър Плугаров, Иво 
Димов, Вяра Стоянова и 
Симона Великова от 8 клас. 
Браво и на Иван Андре-
ев, Лилия Великова, Янка 
Ангелова, Валентина Гео-
ргиева, Силвана Великова, 
Диана Ченева и Виктория 
Вардани от 9 клас, както 
и на Диан Димитров, Вяра 
Добрева, Силвия Иванова 
и Радина Димитрова от 11 
клас, класирани на олим-
пиадата по Немски език. 
• Браво на Габриела Ялъ-
мова, Ива Стоянова и Вио-
лета Колева, класирани за 
областен кръг на олимпиа-
дата по Френски език.

• Браво и на Райна Павло-
ва, Кристина Иванова от ІХ 
клас, Росен Ангелов, Йор-
данка Дякова, Марин Пару-
шев от Х клас и Вяра Доб-
рева от ХІ клас, достигнали 
до втори кръг на олимпиа-
дата по Астрономия.
• Браво на Виолета Коле-
ва, която след успешно из-
държан изпит към Алианс 
франсез, получи френска 
диплома за ниво B2.
• Браво на Грациела Руме-
нова от ХІІ д, заела първо 
място и на Елеонора Дрен-
чева от ХІІ д клас, класира-
на на второ място на Облас-
тен кръг на Олимпиадата по 
руски 2011/12.
• Браво на: Екатерина 
Минчева, Х в, Иван Андре-
ев, ІХ в, Диана Димитрова, 
ІХ в, Айлин Исмаилова, Х 
в, Даниела Костова, Х в, 
допуснати до национален 
кръг на Олимпиада по не-
мски език, организирана от 
Гьоте-институт.
• Браво на Дамян Красими-
ров Костов от Х в клас, заел 
трето място и на Даниела 
Велчева Георгиева от ХІІ а 
клас, заела първо място на 
проведения Областен кръг 
на Международното мате-
матическо състезание “Ев-
ропейско кенгуру - 2012” г. 
Браво и на ръководителя 
на двамата ученици - г-жа 
Кета Денева.
• Браво на Анелия Миро-
славова Кардашева, ХІІ б, 
Ниляй Бехадин, ІХ а, Вик-
тория Оганисян, ІХ в, Аксел 
Хюсеин, Х б, Росен Ангелов, 
Х в, достойно представили 
Гимназията на Областен 
кръг на Олимпиадата по 
химия и опазване на окол-
ната среда.
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Идеята за клуб „Аз, репортерът” е на 
ученици. Вдъхновена от публичното ме-
дийно пространство, което налага тен-
денцията всеки гражданин да реагира на 
събитията и да ги отразява, макар и да 
не е професионален журналист.  В клуба 
членуват и ученици със специални инте-
реси към журналистическата професия  
и те трупат опит за, надявам се, свои бъ-
дещи изяви.

Създаването на подобна клубна фор-
ма е голямо предизвикателство, защото 
тя не е традиционният кръжок с тради-
ционните едноседмични сбирки.  Тази 
форма търси „златната сплав” между  
официалното отразяване на планира-
ни  събития, значими за училището, и 
спонтанното съпреживяване  на пулса 
на училищния живот. В това отношение 
репортерите от клуба имат амбицията да 
бъдат „очи” на Езикова гимназия. Лов-
ци на спомени. Но и да изразяват чрез 
думи и лична позиция отношението си 
към случващото се. И в същото време те 
имат мисия и отговорност - по своебра-
зен начин творят история, пишат лето-
писа на училището.

Не е лесно. И няма как да се планира  
дейността на клуба. Учим се взаимно. 
Дамян Досев от 12 б клас се ангажи-
ра с ръководството на клуба. Аз приех 
провокацията да се съизмервам  с духа 
и инициативността на младите хора и 
да се опитвам да гледам на света с тех-
ните млади очи. И с опита, който имам 
от журналистическата си практика,  да 
помагам, когато се изковава словото , за 
което в часовете по литература време не-
достига – словото, което е провокация, 
откритие, реакция на света и самото то 
е свят. Словото на журналиста. За да 
вълнува то, е необходимо творчество, 
обмен на идеи, доверие между учител и 
ученици. И това е едно от нещата, с кои-
то нашият клуб е полезен. „Зареждаме”  
се взаимно. 

Дамян Досев  и Девора Недялкова  от 
12 в клас определено са ученици, изку-
шени от журналистическия стил и имат 
идеи и оригинални позиции при офор-
мяне на репортажи. Професионализъм 
и емоция внасят и Анна и Александрина 

от 12 б клас. Юлия , Диана, Екатерина 
и Мария  от 10 в клас имат интересни 
разработки на репортажи и свежи идеи. 
Камерата е предизвикателство и вълне-
ние – тя има още тайни, които взаимно 
ще откриваме, като в бъдещата си рабо-
та ще се учим и от професионални опе-
ратори. На този етап нашата съвместна 
работа търпи развитие, опитваме раз-
лични подходи и се оботатяваме взаим-
но. Дамян Досев организира сбирките 
на петте екипа от по двама репортери. 
Учениците  обменят идеи за отразява-
не на предстоящи събития. Учат се да 
пишат  т. нар. от нас „журналистически 
карти”, в които разгръщат своите идеи 
и отразяват и най-малките детайли на 
предстоящите репортажи. Това им поз-
волява да си „играят на журналистика”, 
но и да усъвършенстват стила си и да се 
отнасят професионално към задължени-
ята си.  Важна част от нашата работа е 
забавлението.  Предизвикателството да 
„отваряме” очи за света, който ни за-
обикаля. Журналиститът и репортерът 
нямат работно време.

Клуб „Аз, репортерът” е отворен за 
идеи и нови членове. Всеки може да бъде 
репортер. Да даде своя идея. Да сподели. 
Да предизвика камерата . Да пробва да 
„говори” с нея. Такава беше идеята – да 
има ядро от ученици, но всеки, който 
има какво да каже, да се чувства репор-
тер. Ако имате идеи и искате да опитате, 
потърсете Дамян Досев от 12 в клас. В 
рамките на честванията на празника на 
Езикова гимназия, организираме анке-
та, която цели да  набави  банка за идеи. 
Може да се включите, като пуснете сво-
ето предложение  или идея в кутията, ко-
ято ще оставим на втория етаж. Станете 
репортер. Може би ще видите нещо раз-
лично или ще предизвикате другите да 
гледат по различен начин. А може би ще 
откриете и нещо за себе си, което не сте 
знаели. Винаги си струва човек да изжи-
вее усещането да е зад камера и светът 
пред него да е толкова голям,  колкото 
той го направи. Опитайте!

Грациела Солакова, учител по бъл-
гарски език и литература

Ние сме търсачи на истина. 
Ние отразяваме живота в учили-
ще такъв, какъвто е - без цензура. 
Ние не претендираме, че можем, 
но се учим. Техниката често ни 
затруднява, но и с нея ще се спра-
вим. Понякога среща ме трудно-
сти, но не се отказваме. Знаем, 
че имаме трудната задача да от-
разяваме, но се стараем да сме 
обективни. Очите ни винаги са 
нащрек за изява, а сърцата за сен-

зация. Ще ни познаете по това, че 
винаги сме надраскани с химикал 
от многото бележке, малко сме 
разсеяни и винаги носим нашата 
камера. Може да сте пропуснали 
досега, че ни има, но повярвайте 
ни - ще разсеем и тази мистерия. 
И все напред и всякога на диря -  
Яворов ни завеща да дирим духа 
на ЕГ. Кои сме ние? - Клуб „Аз, 
репортерът” 

дамян досев, ХІІ в клас

КЛУБ
„АЗ, РЕПОРТЕРЪТ”

ОЧИТЕ НА КАМЕРАТА…

ВИЕ, с чието слово съм из-
раснал, чийто дъх съм дишал, 
и не само аз, благословени да 
сте! Благословен да е дъхът 
ви, който, ако не е изчезнал, 
все някога ще изчезне! Благо-
словено да е словото ви, кое-
то, ако за миг е изчезвало и са 
го забравяли, ще възкръсва и 
ще оживява с времето!

За вас са писали и ще пи-
шат критици и историци и аз 
не искам да изместя писания-
та им. Искам само да ви благо-
даря с по две-три топли думи 
за хилядите думи, които съм 
взел от вас! Не ви вдигам па-
метници, защото паметници 
има право да вдига само вре-
мето! И само такива, каквито 
вие си издигате сами, без да 
знаете това.

Много сте вие, хиляди сте 
вие, близките на сърцето ми, и 
ако река да пиша за всички ви, 
няма да ми стигне животът... А 
и на мен ми трябва още малко 
животец — да се порадвам на 
този свят, от който може да си 
отида и преди да ми е дошло 
времето...

И сега вашите образи висят 
в душата ми, както някога по 
стените на класната стая. Кол-
ко други образи висяха там 
— на жени и мъже, на при-
ятели и душмани! Всички те 
или повече от тях изпопадаха, 
съборени от случаен вятър. И 
на местата им останаха дупки, 
от които вее. Но вашите обра-
зи никакъв вятър не може да 
обрули и те сега ме топлят.

И аз искам да дам поне 
частица от топлината им на 
другите. Сигурно не ще ус-
пея, защото голяма е тази тях-
на топлина, но ще се помъча 
поне като щрих, като силует 
да съхраня нещичко от нея.

Идеята за силуетите от-
краднах от един кръчмарски 
бедняк, който рисуваше та-
кива силуети не с молив, а с 
ножичка. Режеше ги от черна 
хартия в профил и често те не 
си приличаха с прототипа. Си-
гурно и с мен ще стане така ... 
Но вие не ми се сърдете! Вие, 
които написахте толкова нещо 
за другите, знаехте ли, че ня-
кой ще напише нещичко и за 
вас? Може би не сте го и иска-
ли! Но ето, аз ви го давам, кол-
кото мога и както мога. За да 
ви имам по-близо до себе си.

Защото не мога без вас!
Благословени да сте!
Амин!

ПЪРВИЯТ,
БЕЗИМЕННИЯТ

Отсякоха му и двете ръце
и пак го питат и го разпит-

ват:
— Даваш ли, даваш, Бал-

канджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
— Море, войводо, глава си 

давам,
Яна не давам на турска 

вяра!
Отсякоха му и двете нозе, 

избодоха му и двете очи ... на 
дрипа го направиха него, кле-
тия, а той пееше ли, пееше:

Яна не давам на турска 
вяра!

Затова няма лице, очи няма! 
Никой не се е сетил да го фо-
тографира за музея, защото 
знаеше, че не е за там. В музея 
слагат само мъртвите, а той 
оцеля! Той е безсмъртен! Яка 
душа има, дяволът!

И яки ръце, златни ръце, ко-
ито зидаха джамии и църкви, 
марангозваха тавани и тъкаха 
златобагри черги... Само че 
много му бяха душманите, та 
тия две ръце му не стигнаха да 
се брани от тях. Тогава на по-
мощ викна Марко Кралевити. 
Оня, страшния, с рунтавнте 
вежди и със сабята дамаски-
ня, що се дипли дванадесет 
пъти и сече по девет глави 
наведнъж.

Сечеше Той глава подир 
глава, но с много Кеседжии 
имаше да се бори, та сечаха и 
неговата. Сечаха я, но не я от-
сякоха. Тя пак никнеше, пак я 
сечаха, пак... И така безсмър-
тен остана той! Мъчеха се да 
го обезобразят джандарите по 
участъците, но неговото лице 
вече беше останало в трев-
ненските тавани и в родопс-
ките халища... Той — първи-
ят, който ме учеше на поезия! 
Но откак победи Мусата, май 
нещо му се фръцна мозъкът, 
та си уши костюм алафранга, 
заряза кавала и си купи тран-
зистор. Заряза седенките и 
хукна по мачове... Но и сума 
комини вдигна по Кремико-
вци и къде ли не още! И те 
като кавали засвириха новата 
му песен, която и сега ме раз-
плаква:

Халал ти вяра, майсторе,
дето си зидал калето:
двеста вихрушки да веят,
триста черкеза да минат,
не могат да го съборят! 
дамян досев, ХІІ в клас

НЕ МОГА БЕЗ ВАС !
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По математика не му върви,
в часовете той редовно спи.
Антоний на рапа е фен -
играе го големия гамен.
За училище не ще да чува,
големият му талант е да рисува.
Над уроците заляга,
много лесно тя се впряга.
Всяко междучасие тича
с борчове я тя завлича.
Вики тя се нарича 
и най-стилно се облича.
Гергана обича да спори -
с миек тон тя всеки ще обори.
Атласа с кориците ще изяде,
обича да пее това дете.
Алелейлелейлеле.
Малка, сладка и добричка -
това е най-бъбривата ни съученичка.
На аксесоарите е фенка,
затова получава най-висока оценка.
Нашата Иванова Гери
притежава голямо сърце и малки 
размери.
дамян е нашият бъбривко вечно 
гладен,
на любов е той отдаден.
С оценки високи той блести,
всяко женско сърце
с нежност той ще покори.
С чувството си за хумор ни разсмива
и всичко детско в нас загива.
Нови обувки все си купува 
и с какво да ги съчетае умува.
девора е уникална -
тя е жена фатална. 
С красота се тя отличава,
аплодисменти тя заслужава -
с английския ще преуспява.
Тя е нашата модна кралица -
наричаме я ний деница.
В часовете все си поспива,
но в танците пък най я бива.
В 88 уроците рецитира,
у дома се късничко прибира.
диана е нашата волна птичка
и почти прилежна учничка.
ели до 4 сутринта учи,
затова знаем - тя ще сполучи.
Конкуренцията да се стяга,
географията много и приляга.
За УНСС се бори -
победата и никой не ще оспори.
История и география са му страст,
управлява ги с голяма власт.
Белот и футбол той играе,
да замине за Германия желае.
Със сините си очи, всяка ще плени -
на Иван никоя не ще устои.
Коко с тен от Мароко,
танцува под звуците на „Доко-Доко”.
Спортът му се отдава,
да разсмее всеки той успява.
Сърцето му завзето е от дама,
затова няма концентрация голяма.
Катето, нашата умна глава,
блестяща във волейболната игра.
Химичка ще стане голяма -

за радост на татко... на мама.
С Анелия приятелки добри,
в Rouge се вихрят до зори.
За матура по немски се стяга,
футболът му най-приляга.
По „Гераците” е най-компетентен,
все е влюбен и загубен.
Това е нашият съученик прекрасен -
ний наричаме го Красен.
С най-секси екип по спорт се явява 
Мариян,
от осмокласничките е все желан.
С руса коса и шоколадов тен,
момичетата се чуват: „За мен, за 
мен!”
Моника меломанка е голяма
и хич не иска да става дама.
По свой вкус се облича -
мрази плюша и кича.
Прозорецът всеки да затваря -
иначе с нея ще се разправя.
Руса, черна или кестенява,
но най-харесвахме си я - лилава.
Дълго чакахме я да се върне
и всеки от нас да я прегърне.
ралито пиар ще става
и съвети ще раздава.
От лек нуждаеш ли се ти -
при нашата фармацевтка отиди.
Тя е тиха, но омайна -
това е нашата Сияйна.
Денем уроците наизустява,
а нощем чалгите в Rouge припява.
Тя художничка ще става
и мъжете много проумява.
Късички рокли си купува
и на чужди идеали не робува.
Джобно гадже е Станислава
и усмивка на всекиго дава.
Бележките ни подписва
и на наказание се тя орисва.
По география на втори кръг се 
класира,
е, Теодора май ще просперира.
Кой устата си отвори?
Някой ще посмее да спори?
Цецко не ще и да чуй -
ще го смачка с големия си... речник.
OCB, тютюн и скейт,
филм ще снима за Кувейт.
Чалга щом чуе и реве -
метъл я нея влече.
Тя има точен мерник 
и стреля чак до Перник.
Яница се тя нарича 
и животните обича. 

Пет години бдя над нас,
не пропусна нито час -
заедно растяхме и се учехме,
към върха в едно се движихме.
Никога от нас не се отказа,
за живота ни разказа.
Сила и мъдрост тя ни предаде,
начало в живота ни зададе.
Благодарим Ви, госпожо Великова,
че ни направихте част

от Гимназията езикова. 

В нашия ХІІ г сме само звезди – 
който докосне ни – пламва, гори, 
навярно проклина своите дни, 
че нас поучава, но все не върви...
Първа сред всички днес е Венета – 
умна, красива, пък и напета, 
но стойте далеч, малко встрани, 
че от нейната „хубост” ще ви горчи...
Втора след нея е Габриела, 
рядко е „в час”- но когато сред нас е,
тя пее си сама свой химн за света
с желязна филофска логика.
Гошо е най-големият сладуран, 
втори д-р Хаус, че и по-голям, 
все пак пет години за това учи – 
за да може с медицина да сполучи
Деметра винаги е с нас, с отбора 
и влиза първа за каузата в спора, 
а за радост на своите съученици 
примамва с буйноразвети къдрици.
Ееееее, Емел се ожени... и ... 
забрави своите лични проблеми, 
напук на всички надалеко тя замина 
и ни праща поздрави от чужбина.
Ивайло едва учението тика, 
но пък в часовете за трима вика. 
По му прилича топка да рита – 
но с нея дали ще има „пита”?
Черковналиев е момче високо, 
а джобчето му е дълбоко. 
Прави се, че учи, пише и чете, 
но дали ще кара жадуваното BMW.
Морският бриз Дечев ни довя – 
слънчево момче със песен на уста, 
и така покорява трудностите на деня 
на гребена на историческа вълна.
Изабел е актриса голяма, 
с хумора си да разсмее  успява, 
но много често се случва да й писне - 
в даскалото по цял ден да кисне.
Ивета обича много да рисува, 
затова все боички тя купува. 
Хобито й е да говори за култура – 
 ще кандидатства архитектура.
Илияна обича много да се смее, 
смехът си да сдържа тя не умее. 
Увлича се по японска култура 
и е във вихъра си по литература. 
Ииииии, Инна за Лондон замина, 
пропусна тази учебна година, 
с нас дори не се сбогува тя, 

но на бала обеща да бъде с класа.
Павлина е момиче чернооко, 
но във водите тя навлиза надълбоко. 
Бърза всичко до детайли да извае. 
Днес е хала дива. Утре - слънце ще 
сияе.
Пламен го дава умно момче, 
физика атакува отдалече, 
вечни въпроси все го вълнуват, 
но в час все нанякъде отплуват...
Полина розово много обича 
и често в него тя се облича. 
В Германия ще учи – за честта, 
а пък мъжът й ще й подари кола.
Преслава има скрит талант – 
гласът й нежен е брилянт. 
С бои нереални светове твори, 
опиянена от свойте мечти.
Рени с подиумите в крак върви 
по безкрайни географски ширини, 
тайничко пред обектива тя стои – 
 тоалети пищни и усмивки мени.
Има в класа ни малък талисман, 
голям късмет ни носи тя – Севджан, 
сънено хрупа солетки в часа, 
обмисля поредна бележка за отсъс-
твия.
София все повтаря „ит”, „аиточе”. 
С баскетбола се стреми нагоре. 
От Германия валентинки получава 
и скоро натам ще заминава.
Стефани е русата от двете – 
Златистото ни пролетно цвете. 
Масажи продължителни обича тя 
и навярно в Париж я очаква любовта.
Стефани(Бефа) по мода се увлича, 
в картини душата си облича, 
на дизайнери тя подражава – 
дано да я достигне слава.
Тези стигнаха до тук от двадесет и пет. 
И за радост на учителите в ЕГ 
те ще продължат напред 
да разнасят по света 
славата на таз рода…

Класната пое ни в девети клас 
и белята взе си тя със нас. 
Вместо да я слушаме взахлас, 
често ний изчезвахме от час 
и в близкото кафене често 
ний играехме на „живот на лесно”...XII в клас

XII г клас
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Александър Сакалян,
В мисли винаги облян.
Анина-Вали от волна птичка,
се превърна в добра ученичка.
Арифе Ерзен мила и добра ,
ще помогне винаги в беда.
Божидара Ангелова нашата химичка,
е отлична и физичка.
Васил Петров обича да пирува,
обадят ли му се – готов е да празнува.
Георги Пламенов разсмива ,
цялата Руска съпротива.
Гергана Добромирова е с красота нескрита,
даже надминава богиня Афродита.
Грациела  Великова не можеш да и видиш очите,
гаджета я следват по петите.
Даяна Иванова е в крак с всяка мода,
с красота на земната природа.
Деница Димитрова с разсъждения добри,
с най-големия ти враг ще те сдобри.
Драгомир Димов е нашата енциклопедия,
ще ти каже всичко без съмнения.
Елеонора Дренчева- мълчалива,но добричка
тя е страхотна историчка.
Илиан Ангелов нашият умник ,
но не подсказва на никой ученик.
Калина Димитрова би изпила и отрова,
за приятел на всичко е готова.
Катерина Иванова няма много присъствие ,
всеки ден й пишат отсъствие.
Мая Петрова  за всеки е опора,
винаги готова за нови приключения и буйни развлечения.
Мирослав Петров за борец е готов ,
обича да се бие и теб ще надвие.
Нина Тодорова  е много добра,
но наскърбиш ли я, ще и видиш гнева.
Павлин Христов със своята тарамбука,
прогонва всяка скука.

Радина Синигерова е най-мълчалива от класа,
не можеш да и чуеш гласа.
Силвия Петрова е луда глава,
уроците превръща във веселба.
Теодор Стоянов за първи час закъснява,
защото филми да гледа до късно обожава.
Шахин Али всместо да решава някоя задача,
не спира да се закача.
Юджел Недрел вместо учебници да вади,
гледа огледало да извади.

Езикова гимназия ни събра, най-лудите в града. Ех! 12 
д клас , защо не сме никога в час? Добре,че нашата 
госпожа ни помага в трудните дела.Тя е подкрепа на 
класа. Г-жа Узунова ни изтърпя и дори и малко лоши да 
бяхме, толкова години  като едно семейство живяхме, 
в нейното сърце ще останем онзи клас, който прие с 
отворени ръце.

 Ще се разделим, но не се бойте, а с мечти се заредете, 
светът ще продължи да се върти, а в нашите гърди 
спомена за ХІІ д вечно ще гори!

ХІІ д клас ЕДИН ВъПРОС 
– ЧЕТИРИ ОТГОВОРА

КАК БИХТЕ ОПИСАЛИ
ПРАЗНИКА НА ЕГ С ТРИ 

ДуМИ? - ПИТА РАДИНА, ХІ Б

Пръв ми отговори Ники
от IX а клас:
 „Светъл и жизнерадостен“ 

Дебют
Виктория, IX в клас:
„Ден на талантите“ 

Жана, ІХ в клас:
„Нашият втори дом “ 

Тихомира, Х в клас:
„Удовлетворение и радост“
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• Профил „ Чуждоези-
ков” – Английски език 
– 1 паралелка- 26 ученици 
• Профил „ Чуждоези-
ков” – Немски език – 1 
паралелка- 26 ученици 
В профил „ Чуждоезиков” 
от IX клас се изучава II 
чужд език по избор меж-
ду английски, немски, 
френски и руски език. 
От десети клас засилено е 
изучаването на Български 
език и литература (трети 
профилиращ предмет). 
• Профил „ Технологи-
чен” – Туризъм (с ин-
тензивно изучаване на 
Френски език I чужд и 
Английски език - II чужд 
език) - 1 паралелка- 26 
ученици 
Не се изисква владеене 
на френски език, обуче-
нието започва от начално 
ниво! 
Профилиращи пред-
мети в профил „ Тех-
нологичен” – Туризъм: 
- география и икономика; 
- информациони техно-
логии;

- технологии.
Профил „ Чуждое-
зиков” – Английски 
език 
Доказани квалифици-
рани преподаватели с 
дългогодишен стаж и 
специализации в чуж-
бина. 
Съвременно и интер-
активно обучение – ка-
тедрата разполага с 
езиков кабинет, в който 
се работи с електронно 
учебно съдържание. 
Обучение, съобразено 
с Европейската езико-
ва рамка и държавните 
образователни изис-
квания, със засилена 
подготовка за матура 
(ЕГ е традиционно с 
най-висок успех в об-
щината на матурата по 
английски език). Уче-
ниците ни са винаги на 
челните места на об-
ластния кръг на олим-
пиадата по английски 
език и единственият 
ученик, класирал се 

досега на национална 
олимпиада е от ЕГ. 
Катедрата има богат 
опит с работа по про-
екти както с ЕС, така 
и със САЩ. В момента 
се развива проект за 
междуучилищен об-
мен с Colorado Springs 
School в САЩ и се раз-
работва проект за ре-
сурсен център. 
Към ЕГ функциони-
ра Изпитен център 
за сертифициране на 
езикови нива В1, В2, 
С1 и С2, преподавате-
лите по английски език 
са сертифицирани ек-
заминатори към Хеле-
ник-Американ юниън и 
провеждат курсове за 
подготовка за изпитите 
за съответното ниво. 
Профил „ Чуждоези-
ков” – Немски език 
Резултатите на учени-
ците в профил немски 
език са много добри; 
В немските паралелки 
постъпват ученици с 
висок бал и позитивна 
нагласа към избрания 
профил; 
Много добри резулта-
ти във външното оце-
няване след 8 клас; 
Доказани квалифици-
рани преподаватели; 
Възможност за обуче-
ние в програма за при-
добиване на Немска 
езикова диплома от 10 
клас; 
Регламентирани въз-
можности за обучение 
на цели класове за 
получаване на Немска 
езикова диплома; 
Ползотворни контак-
ти с представители на 
Посолството на ФРГ, 

Åлате при нас, ако искате да пътуâате и да знаете!

Службите за академи-
чен обмен в България 
(DAAD) и Гьоте-Инсти-
тут – България 
Установени контакти с 
немски училища и учи-

лища в Европа, къде-
то се изучава немски 
език, което е предпос-
тавка за възможности 
за ученически обмен. 
Профил „ Технологи-
чен” – Туризъм (с ин-
тензивно изучаване на 

Френски език - I чужд и 
Английски език- II чужд 
език) 
Предложеният нов 
профил отговаря пре-
ди всичко на желани-
ето на родители и уче-
ници за обучение в ЕГ 
“Пейо Яворов” с прак-
тическа насоченост, 
съчетано с качествена 
езикова подготовка 
Силен интерес от стра-
на на учениците пред-
ставляват предметите 
”География и икономи-
ка” и „Информационни 
технологии”, които са 
и два от профилира-
щите предмети в тех-
нологичен профил. 
Висок процент от въз-
питаниците на Гим-
назията продължават 
обучението си във ВУЗ 
с икономическа специ-
алност. 
Изучаването на два 
европейски езика поз-
волява на изхода на 
обучението да се тър-
си професионална ре-
ализация в страните 
от Европейския съюз и 
в представителства на 
европейски компании, 
базирани в страната. 
Възпитаниците от 
френските паралелки 
показаха отличен ус-
пех на ДЗИ по френски 
език няколко поредни 
години. 
Учениците имат въз-
можност за подготов-
ка и придобиване на 
Френска езикова дип-
лома – DELF/DALF (из-
питен център Варна) 
– призната в Европей-
ския съюз и осигурява-
ща прием във френс-
ките университети. 
Матурата по френски 
език се признава за 
вход в много от френ-
ските университети. 

Всяка година наши 
възпитаници продъ-
лжават обучението 
си във френски ВУЗ, 
Франция предлага из-
ключително изгодни 
условия за нашите 
студенти. 
Гимназията разполага 
с квалифицирани пре-
подаватели по френс-
ки език с дългогодишен 
стаж и специализации 
в чужбина, с хабили-
тиран проверител и 
оценител на писмени 
и устни изпити DELF, 
както и квалифицира-
ни кадри за осъщест-

вяване на обучението 
по технологии. 
Възможност за учени-
чески обмен и сертифи-
циране със съдействие-
то на Френски институт. 
Предложеният нов 
профил ще отговори 
на поставения акцент 
в стратегията за раз-
витие на туризма в 
Община Силистра за ” 
обучение на кадри в ту-
ризма и организиране 
на извънкласни форми 
с насоченост към туриз-
ма в Езикова Гимназия 
«Пейо Яворов», като 
по този начин от една 
страна ще се осигурят 
с кадри сезонните прак-
тики в туризма, а от 
друга ще спомогне за 
професионалната ори-
ентация на учениците 
в по-горните курсове на 
обучение”. 


