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Do you speak English? 
 
Никога не е късно да научим нещо ново. Възрастта не е 

преграда, когато искаме да се развиваме и забавляваме на 
100%. Разбира се, всяко нещо е трудно, изисква усилия, но в 
края всеки остава удовлетворен от постигнатото.  

Изучаването на английски език не е никак лесна задача 
– това го знаем от личен опит.  

Учителите от нашето училище станаха част от 
обучение по английски език по метода на сугестопедията, ръководено от Кремена (Дейзи). 
Курсът на обучение се проведе от 5-ти февруари до 12-ти март в сградата на нашето 
училище.  

„Ученичката” – госпожа Петя Горанова даде специално интервю за нашия вестник.  

 Какво си помислихте, когато разбрахте за курса? 

 „Английски ли?! Шок и ужас!” Това бе първата мисъл, изникнала в главата ми, 
защото нямах никакво понятие дори и от една дума на този сложен за мен език, но въпреки 
всичко реших, че ще опитам да науча нови неща и едновременно с това ще се забавлявам.  

 Развълнувана ли бяхте? 

 Меко казано. Почувствах се като първолаче. Със смесени чувства очаквах 
първия урок.   

В деня, в който започнахме своето обучение, ако трябва да бъда 
честна, изпитвах вълнение, но едновременно с това и срам, че 
абсолютно нито една думичка не знам. Казах си: „Какво пък толкова 
срамно има? Аз обичам да се забавлявам и отивам там, за да преживея 
нещо ново. Пък дано поне една дума да влезе в главата ми до края на 
курса. Ха-ха-ха!“ 

 Коя беше първата дума, която научихте? 

 Първата думичка, изречена от моята уста на английски език, 
беше „of course“ (разбира се). Бях изключително горда със себе си и 
веднага споделих с дъщеря си какво съм научила. Тя се изсмя на 
произношението ми и веднага, разбира се, ме поправи.  
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С течение на времето се учех как да изговарям и останалите думи, да правя изречения 
и да чета.  

Оказа се, английският е много по-лесно запомнящ се, защото с една дума можем да 
опишем няколко неща.  

 Разкажете ни за първото съчинение, което трябваше 
да напишете.    

 Ооо, имахме за задача да опишем забележителност, която 
сме посещавали, а аз реших, че ще описвам Аляска. Точно, кратко и 
ясно написах, че там е много студено и има сняг. Това е моята 
представа за Аляска. Ха-ха-ха! Справих се изненадващо бързо с 
възложената задача.  

 Какво друго научихте от курса? 

 Курсът премина добре за всички и в крайна сметка разбрах, 
че най-важното нещо, когато работиш в екип, е да бъдеш себе си и да 
не се притесняваш. Да се отпуснеш, да захвърлиш задръжките си и да 
се оставиш на течението.  

През цялото време се забавлявахме, научавахме нови неща за 
себе си по абсолютно непознат и различен начин.  

 Кое е онова нещо, което Ви кара да се гордеете със себе си след края на 
обучението? 

 Е-е-е, аз вече знам как да се запозная с някого, да му благодаря и да поискам 
помощ, ако случайно някой ден попадна в Аляска. Предполагам, че сте любопитни: „What is 
your name? Thank you! Can you help me?” Много съм добра! Ха-ха-ха! 

И цялото преживяване нямаше да бъде толкова забавно и полезно без помощта на 
нашата преподавателка. Искрено й благодаря за усилията и търпението, които прояви към 
всички нас и ще си позволя да направя едно обръщение към всички: Когато човек има 
желание да постигне нещо, нищо не може да го спре, стига да има воля и хъс! Учете 
възможно повече и повече нови неща всеки ден, защото животът е новото, което отваря 
врати към красивото! 

Ние, екипът на „Училищен е-вестник“, изключително много благодарим на госпожа 
Горнова за отделеното време и внимание! 

Димана и Ивелина 
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Интердисциплинарен проект – забавление или натоварване? 
 

„Нека храната ви бъде лекарство и лекарството – храна!“ – Хипократ.  
 
Тази мисъл ни водеше в проекта „Здравословно хранене“, по който ние, учениците от  

10б клас, работехме с ентусиазъм. 
Всички „горяхме“ в идеята, предлагахме, спорихме, надбягвахме се с времето, но 

успяхме. Както миналата година, така и тази, със заслужено самочувствие мога да кажа, че се 
представихме на страхотно ниво. А като се сетя, че направихме почти „цяла репетиция“ 

минути преди представянето ни! 
Предметите в проекта бяха: биология, химия, 

английски език и информационни технологии, като по 
всеки предмет, работехме и правихме различни и нови 
за нас неща.  

Емма и Петър бяха нашите водещи при защитата 
на проекта, а и капитани на два от трите отбора, а трети 
капитан беше Биляна.  

Водещите с появата си грабнаха вниманието на 
публиката, ученици и учители. Те представиха 
дейността ни през цялото време и обясниха работата на 

екипите по всеки предмет, като Биляна добави 
фактите за своята група.  

След научните факти дойде времето да започне 
нашата малка сценка, в която аз, Нати, бях в главната 
роля на една объркана тийнейджърка. Етюдът беше 
направен така, че всички да разберат кое е 
здравословното хранене. При излизането си аз бях 
дебела,  много обичаща нездравословни храни 
тийнейджърка. Първата група, която работеше  точно 
върху нездравословните храни, ни запозна (мен и 
публиката) с това колко е лошо и грешно да ядем само 

некачествени храни. Размишлявайки върху това, аз 
продължих напред и се срещнах с втората група, чиято 
тема беше здравословните храни. Там учениците ми 
показаха, че трябва да заменя чипса с една здравословна 
червена ябълка. Те разказаха колко е препоръчително 
да ядем плодове и зеленчуци, разделяйки ги по цветове 
и полезни свойства.  

Разказа ще продължа аз, Кристиана. След като 
втората група запозна Натали с това как да се храни по-
здравословно, сцената се изпразни и като закачка Галя 
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поздрави с детската песничка „Зеленчуци“. Забавлявахме се, превъплъщавайки се в 
зеленчукови „адреналинки“. Минути след това Нати се появи на сцената вече отслабнала и в 

най-добрата си форма.  
Дойде време и за третата група с капитан Петър. 

Те обясниха ползите от пиенето на вода и как е най-
полезно да се консумира.  

Решихме да направим викторина, за да видим 
дали бяхме интересни и полезни на нашите 
съученици. Оказа се, че доста добре са ни слушали и, 
разбира се, раздадохме здравословни награди на най-
бързо справилите се с въпросите. 

И както всички знаете, ние сме един доста 
изявен в сферите на изкуството клас, затова не 

можехме да не измислим нещо за финал, което да потвърди това. Още от самото начало 
бяхме решили, че ще има интересен танц за един красив завършек. На момичетата им отне 
доста време да го измислят, но успяха и се получи един красив танц на фона на песента 
„Вода“. След бурните ръкопляскания излязохме всички да се поклоним, и да се снимаме, 
разбира се.  

Всеки един проект ни сплотява повече като клас, въпреки всички спорове, които 
имаме.                   

 
Нати и Кристиана 
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Първи клас 
 
Всички сме преминали през тръпката 1-ви клас. Наистина това са едни прекрасни 

дни, изпълнени с щастие, учене и хармония. На първо място се учим как да изговаряме 
правилно буквите, после стъпка по стъпка как да четем. Едно от най-важните неща в живота 
на човек! С постоянство и упоритост всичко е някак по-леко.   

 Имах честта да присъствам на невероятно 
тържество – празникът на буквите. Децата бяха 
приключили с буквара и ги очакваше нова стъпка 
напред. Талантливите ученици се бяха постарали да 
научат стихотворения и песнички, с които да пленят 
поканените гости.  

Преди началото децата се вълнуваха и изгаряха 
от нетърпение да започне тържеството. Всички бяха 
като малки пчелички и си говореха притеснено.  

Дойде моментът, в който всеки от тях каза 
стихотворение, посветено на буквичка от азбуката. И 

така докрая. Дечицата се бяха отпуснали и смело говореха на висок глас като истински 
първокласници!  

След това дойде ред на българското хорце, в което всички задружно се включиха. 
Гордите родителите сияеха от щастие, а учителките гледаха с умиление вече грамотните си 
ученици. Малки, талантливи и научени!  

Госпожа Петя Цветкова зарадва децата, като ги награди с подобаващи подаръци. Една 
от майките направи изненада и приготви вкусна торта-книга за малчуганите! Те бяха много 
щастливи и доволни от този прекрасен завършек на деня! Но да не забравяме, че без 
упоритостта на госпожите Лорита Митова и Венислава Замфирова нищо не би било 
същото! 

 
Лора Стоянова 
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Бъди модерен – храни се здравословно 
 

За втора година нашето училище участва в проект „Твоя час”, който дава възможност 
на всички нас, учениците, да участваме в дейности, привлекателни за нас.   

Имах удоволствието да присъствам на 
публичната изява на клуб „Здравословно хранене“ 
към СУ „Иван Вазов” с ръководител госпожа Таня 
Славомирова.  

Няма как да не отбележа факта, че бяха 
много добре подготвени. Разказаха ни за анкетата, 
която провели сред родителите за това как се 
хранят техните деца. Оказа се, че само 30% от 
децата се хранят здравословно. 

За да бъде по-интересно представянето, те забавляваха своите 
съученици с много на брой различни приказки, народни мъдрости и 
стихчета.  А най-интересна беше историята за Хитър Петър. 

Показаха презентации, които акцентираха върху хигиената на 
хранене. За да стане още по-позитивно, ни убедиха в ползата от 
витамините, нужни на тялото, и с какво те биха помогнали за 
борбата с болестите.   

Участниците бяха разделени на два отбора – отбор „Ябълка“ и 
отбор „Круша“. Те се състезаваха помежду си в 7 различни задачи, 
на които трябваше да дадат бърз и верен отговор. А накрая г-жа 
Ангелова като част от журито оцени всички работи и обяви за 
победител в състезанието отбор „Круша“. 

Както във всяко състезание и тук имаше викторина с награди.   
С помощта на родителите си учениците бяха приготвили 

традиционни български храни, с които ни почерпиха. Някои от тях 
не бяха от най-здравословните, но пък бяха много вкусни! 

                                                                              Кристиана 
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Още малко и… бал! 
 
А ето, че останаха по-малко от 2 месеца... 2 месеца, очаквани 

дванадесет години! 
 Помня деня, в който започнах да мечтая за вълшебния 24-ти май. 

Представях си как това е нашият звезден миг, а всички ние сякаш сме 
част от една вълшебна приказка! В съзнанието си бях „нарисувала“ 
балната си рокля – много блестяща, точно като в приказките! 
Представях си грима, прическата, автомобила. Всеки си представяше и 
мечтаеше за своята рокля и костюм, за своя ден! Представях си целия 
ден, от началото до вечерта, от подготовка до самото й реализиране. 

Но дали всичко това ще бъде точно така, както си го представяхме? 
А ето, че вече сме месец април и балните тоалети са вече налице. Всяка от нас вече е 

избрала роклята, обувките и чантата си! Часовете за грим и прическа са отдавна запазени! 
Двойките са сформирани! Стиловете на нас, момичетата, доста се различават един от друг, 
така че Ви обещаваме, че ще видите най-различни модели! Макар че умело прикриват 

своето вълнение, и нашите кавалери също трепетно се приготвят. 
Подготовката за бала от страна на момчетата е усилена. Като започнат 
от понеделник с неуморни тренировки, че продължават чак до събота... 
събота - издръжливата част, ха-ха! Въпреки че и те държат в тайна 
костюмите си, вярвам, че ще бъдат по-стилни отвсякога! 

 В последно време основната тема на разговорите ни със 
съучениците е денят на изпращането и балната вечер. Разбира се и с 
двата дни вече сме готови. Докато за балната вечер заложихме на най-
различните тоалети – от най-нежните и до най-бляскавите 
и различни, то за самото изпращане в училище решихме 
всички заедно да се включим в кампанията „С тениска на 

бала“ защото „Всяко добро дело носи отплата само по себе си.“ – Александър 
Дюма   

Ах, колко още много неща ми се иска да Ви разкрия, но нека бъде 
изненада, нека се насладите на нашата вечер! Редом с всички тези 
приготовления не остават по-назад и усилените подготовки за матурите и 
предварителните изпити за висшите училища. Всеки един от нас отдавна вече е 
решил какво и къде ще кандидатства и именно набляга точно на това! 

А ето, че остават по-малко от 2 месеца. Два месеца, изпълнени с 
нетърпение, но и малко тъга по изминалите години в нашия втори „дом“. 
Разбира се, раздялата от „вкъщи“ не е много лесна. Колкото повече наближава краят, 
толкова повече осъзнаваме, че сериозната част от нашия живот тепърва започва и че всичко 
досега, което ни се е струвало трудно, просто ни е подготвяло за съществената част на 
живота. 

Ивка 
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Професии на бъдещето 
 
Бъдеще е времева област, период, който съдържа събития, които още не са се 

случили. Това е първата дефиниция на Уикипедия за тази дума. Но какво всъщност е 
бъдещето? Това е нашето утре, което ще се превърне в настоящето ни. 

Поставени на финалната права, ние започваме да се 
лутаме по кой път да поемем. 12-те години училище, чакани да 
свършат, вече са факт, този „безкраен омагьосан кръг“ вече е 
приключил, а ние все още чакаме „Великото Просветление“. 
Но нашето бъдеще не чака! То, ако сме от късметлиите, идва 
всеки ден и ни пришпорва да вземем решения… дали сме 
готови, или не – бъдещето не пита.  

Често пъти през годините ми е задаван въпросът „Какво ще учиш?“, а аз свивам 
рамене и отговарям, че има още време… Но времето мина, а аз до последно не знаех кой е 
моят път. Ако трябва да обобщя линията на моята професионална кариера, тя би изглеждала 
така: „принцеса – ветеринар – писател – редактор – нещо с езици – редактор“.  

Сигурно има доста от Вас, които също все още се чудите и мислите, че има време, 
затова бих желала да Ви представя „Професиите на бъдещето“ според няколко 
изследователски проучвания.  

Вестник „Капитал“ в свое интервю пита 
Божидар Нейчев, управляващ съдружник, 
Югоизточна Европа, и ръководител 
кооперативни финанси „Ако трябва да 
консултирате млад българин какво да учи, за да 
е адекватен на пазара на труда след години, 
какъв ще е съветът Ви – кое да и кое не?“ Той 
отговаря по най-простия начин: „Бих го 
посъветвал да се научи да учи. Защото това е най-голямото умение.“ Ръководителят споделя, 
че във всеки един момент трябва да осъзнаваме какво още е необходимо, за да бъдем 
адекватни към една или друга житейска тенденция. Като добър пример г-н Нейчев посочва 
технологиите. След като компютрите навлязоха масово в живота ни, професията на 
„компютърджиите“ се превърна в една от най-търсените. За последните 6 години броят на 

заетите е увеличен значително.  
Според доклад на Dell и „Института за бъдещето“ 

– калифорнийски тинк-танк, 85% от професиите, които 
през 2030 г. ще се практикуват, в момента не 
съществуват. Но общото между новите професии, 
навлизащи още от тази година (2018) и тези, които ще се 
появят след 12, е изкуственият интелект. Коуч на роботи 
и инженер на изкуствен интелект са сред най-
навлизащите днес и с тенденция за развитието.  
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След като станахме една доста напреднала научнотехнологична нация, природните 
ресурси, приети от нас за даденост, започнаха драстично да намаляват. Напоследък доста се 
заговори за „кръгова икономика“, която би спестила доста от ресурсите, защото ще се 
използват отново, да не говорим за вредните емисии във въздуха, които станаха доста 
наболял проблем напоследък. Постепенно все повече компании осъзнават, че носят 
отговорност за бъдещето и създаването на стойностен продукт не означава задължително 
отровени реки, мръсен въздух, замърсени почви. 

 Боклучен дизайнер звучи доста иновативно, но е вече приложимо дори в България. 
Дизайнерът Юлиян Кирилов ефективно използва битови и електронни отпадъци за 
направата им в готови продукти. Неговите чанти и портмонета са изцяло създадени от 
билбордове и ремъци на предпазни колани от коли. Експерт по слънчевите технологии и 
риуайлдър (специалист, грижещ се за пресъздаването на елементи от дивата природа) също 
са включени в класацията „Професии на бъдещето“. 

Конфуций казва: „Ако обичаш това, което правиш, няма да имаш нито един работен 
ден в живота си!“, затова нека не се отчайваме, че нашата мечтана професия не попада в 
тази статистика.  

„Каквото и да правиш – дали ще раждаш деца, дали ще пишеш книги, дали ще 
продаваш на улицата пасти, или ще подписваш договори за милиони долари, важното е да 
си щастлив и удовлетворен.“ – Елиф Шафак. 

Александра 
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