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Вестникът на Езикова гимназия „Пловдив“



Какво ново?

2 февруари - Международен ден на влажните зони   
Мероприятията, които се провеждат на Световния ден на влажните 
зони, са предназначени да привлекат вниманието на обществеността и 
правителствата по света върху стойността на влажните зони за поддържане 
на устойчивото развитие на нашата планета. 
4 февруари - Международен ден за борба с рака  
Световен ден за борба с рака (World Cancer Day) се отбелязва на 4 февруари 
- това е ежегодно събитие, организирано от Международния противораков 
съюз от началото на 2005 година. Целта на този ден е привличането на 
общественото внимание към този глобален проблем, както и да припомни 
колко опасни и често срещани са сега раковите заболявания. 
4 февруари - Ден на археологията 
6 февруари -  Международен ден на бармана 
На 6 февруари се чества Ден на Св. Аманд, един от най-големите 
християнски апостоли, който се счита за покровител на винари, пивовари, 
търговци, а също на ресторантьори и бармани.
7 февруари - Световен ден на котката
9 февруари - Международен ден на стоматолога   
Традицията да се отбелязва на 9 февруари Световният ден на стоматолога 
става все по-популярна навсякъде по света. Можем да предположим, 
че има основателни причини да се чества този професионален празник 
на зъболекарите в деня на Св. Аполония, първата причина от които е 
изненадващо привлекателения образ на Аполония, оцелял през вековете. 
11 февруари – Световен ден на щастието
11 февруари - Международен ден на болните  
11 февруари в международния календар е определен като Световен ден на 
болните. Това събитие се възприема по-скоро като социално движение, 
насочено към подпомагане на хората, които спадат към тъжната категория 
на болните. 
Бел. ред. Между последните две няма противоречие, нали?
13 февруари – Международен ден на радиото
14 февруари - Свети Валентин 
Смята се, че денят на Свети Валентин съществува вече в продължение на 
повече от 16 века, но празниците на любовта са известни от още по-ранни 
времена - от времето на древните езически култури. Например римляните 
в средата на февруари празнували фестивала на еротиката, наречен 
Луперкалия, в чест на богинята на любовта - Juno Februata. 
14 февруари - Трифон Зарезан   
Корените на празника произлизат от древни времена, когато българските 
земи били обитавани от племената на древните траки и повече от всички 
бил почитан Дионис - бога на виното и лозята. Дошли през VII век в 
североизточната част на Балканския полуостров, предците на съвременните 
българи приели тракийските традиции на винарството и лозарството. В 
езическите традиции на националното съзнание се е наложил впоследствие 
празникът на виното. 
17 февруари - Ден на спонтанните актове на доброта 
Ден на спонтанните актове на доброта  - една от новите инициативи на 
международните благотворителни организации. Този празник има глобално 
значение и се отбелязва независимо от националността, етническата 
принадлежност или религиозните убеждения. 
19 февруари - Световен ден на китовете
20 февруари - Световен ден на социалната справедливост
21 февруари - Международен ден на майчиния език 
Световният ден на майчиния език, обявен от Генералната конференция на 
ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г., се чества всяка година от февруари 2000 г. 
насам и има за цел насърчаване на езиковото и културното многообразие и 
многоезичие. 
22 февруари - Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления  
На 22-ри февруари през 1990 година британското правителство издава 
“Харта на жертвите на престъпността”. От тогава, по целия цивилизован 
и демократичен свят неофициално се чества “Световен ден в подкрепа на 
жертвите на престъпления”. 
27 февруари – Световен ден на полярните мечки
28 февруари - Световен ден на редките болести

Текст: Десислава Йорданова, 12-г

Освен 2-ри и 14-ти февруари в най-краткия месец от 
годината се обелязват много други интересни дати. 
Ето кои са те и малко повече информация за тях:

Новите машини в ЕГ-то

Отговорът: конкуренция, по-добрият вариант, който принципно 
трябва да има положителен ефект върху крайните потребители, 
в случая - учениците. От  7 февруари Английската има нови 
две машини за снакове, дъвки и салфетки, които, наедно с 
всички останали новопоставени машини за напитки, активно 
се противпоставят на Дядо Коледа/ Дон Кихот (има различни 
мнения относно наименованието).

Снимка: Светлана Панова, 12-г

Конкуренция или монопол?

В срока 11-23 март 2013г. дванадесетокласниците трябват да подадат своите 
заявления за допускане до ДЗИ. Випуск 2013 ще се радва на пролетна 
ваканция между 29-31 март, а за всички останали ученици на гимназията 
тя ще бъде от 29 март до 7 април. Преди това обаче, на 26 март, е предвиден 
екоден. Денят на таланта тази година е изместен след пролетната ваканция, 
плануван е за 18 април (подробности четете на стр. 10!). Междувременно през 
месец март трябва да се проведат и родитело-учителски срещи, планирани за 
26-ти (първа смяна) и 28-ми март (втора смяна).

Какво предстои?

Дейностите на PTPI
Към момента функциониращите групи в PTPI, Plovdiv Student Chap-
ter са 4: културна, хуманитарна, фотографска и АРТ група. 
През ноември месец се проведе регионална среща на всички 
клонове на PTPI в България. Присъстваха доброволци от София, 

Варна, Бургас, Русе и Правец. Специални гости бяха Ларс Поигнант, който е 
координатор на всички чаптъри в Европа, и две жени от Румъния, ръководители 
на дейността на PTPI в страната си. На конференцията отдлените клонове 
презентираха дейностите и реализираните проекти през изминалите години, като 
обмениха опит в мотивирането и организацията на благотворителни събития. 
Участниците бяха разведени из прекрасния ни град и в чест на тяхното изпращане 
вечерта всеки имаше възможността да пусне летящ фенер в небето, който да сбъдне 
една негова мечта. 
Хуманитарната група организира събирането на детски книжки за сиропиталище и 
посещение в дом за деца без родителски грижи. АРТ групата направи картички за 
благотворителния коледен базар, сега работи по съвместен проект с хуманитарната 
група – целта е да се разнообрази ежедневието на децата в домовете, като се 
запознаят с интересни занимания, свързани с изкуството. На 12.01.2013 г. членове 
на PTPI посетиха дневния център за възрастни хора на пенсионна възраст в 
Община Пловдив.      Текст: Нона Кичукова, 11-г

И тази година нашето училище се включва в националното състезание „Народните 
будители и аз”, където ученици показват знанията си за велики възрожденски 
личности. На 19 февруари - деня, в който отбелязахме 140 години от обесването на 
Апостола, 4 паралелки от 11-ти клас се изправиха едни срещу други – 11-ж, 11-з, 
11-д, 11-к. Победителите – 11-з и 11-д продължават в състезанието с избраните от 
тях патрони – Евлоги Георгиев и Ангел Кънчев. Нека по-добрият победи и представи 
достойно училището ни на следващите кръгове! А ние можем само да се надяваме, 
че тази година състезанието ще се проведе по честен начин (Делта Те отрази 
миналогодишния скандал, станал на двубоя срещу Търговската гимназия). 

Снимка: Участниците при тегленето на жребия/ Йоана Терзийска, 10-а



Великите влюбени

Както преди половин десетилетие - Свети Валентин е празничен 
неучебен ден в Английската

 На 14.02.2013 г. Езикова гимназия „Пловдив“ отпразнува Свети Валентин с организирания бал 
под надслов Великите влюбени. Една от основните причини за високата посещаемост може би се 
крие в това, че денят беше обявен за неучебен. Той се оцени високо и породи изключителна радост 
у учениците, защото любовта към почивката е вечна. Четвъртък, изпълнен с проливен дъжд и 
мрачно време, далеч не беше в унисон с духа на празника и настроението на влюбените и може да 
се каже, че балът мина по вода.
 Празненството се състоя в седма палата на панаира и на него присъстваха както ученици, така 
и скъпите ни учители. Купонът беше съпроводен с разнообразна музика, варираща от изискан 
валс до така популярната сред обществото чалга. Кетърингът, пред който се виеха километрични 
опашки, беше доставен от Toasty – любима на учениците дестинация за похапване.
 За бала имаше и предварителна подготовка. Проведе се конкурс за крал и кралица - за целта 
всички класове имаха възможността да излъчат своите фаворити. На входа на гимназията 
всеки можеше да гласува, както и да пусне валентинка. Пропуск на кутията за валентинки беше 
твърде късното и поставяне – на 13-ти и валентинките бяха значително по-малобройни от 
предишни години – раздаваха се на бала. След дълго броене на гласовете за крал и кралица бяха 
провъзгласени Деа Гарбучева от 12-в и Евгени Попов от 12-и клас, които бяха наградени с билети 
за кино. Победителите бяха извикани на сцената и изнесоха кратко благодарствено слово към тези, 
които гласуваха за тях или съответно не гласуваха като цяло. Друга интересна част от бала беше 
награждаването на госпожа Елена Иванова за кралица на любовта. Нейната кандидатура навярно 
бе в знак на протест, защото организаторите на бала не бяха предвидили участието на учителите в 
програмата.
 Проведе се конкурс за най-добре маскирана двойка, спечелен от Мел Койчева и Александър 
Хаджийски от 11-а клас, преобразени като Ф. Скот и Зелда Фицджерард. Наградата им беше 
вечеря за двама. Друг конкурс се организира за най-хубава двойка. Той се състоеше от 3 кръга 
– танц, въпроси, сързани с връзката на партньорите, и най-оригинално обяснение в любов. На 
първо място бяха класирани Нона Кичуква, 11-г и Стоян Димов, на второ – Мария Чешмеджиева 
и Иван Тонев, 11-з клас и на трето – Виктория Лазарова, 11-в, и Мирослав Матейски. Техните 
награди бяха съответно за 1-во място - романтична вечеря за двама в ресторант “Уникато”, 2-ро 
място - билети за кино и 3-то място - шоколадови бонбони. Победителите бяха мило поздравени 
от директорката – г-жа Пенка Стайкова. След многобройните конкурси балът продължи с музика. 
Всеки клас беше избрал своя песен, която DJ-ят пусна по-късно вечерта. 
 Така премина честването на празника за Езикова гимназия „Пловдив”. Дори учениците, които не 
са позитивно настроени към английския празник, се насладиха на почивния ден и събирането със 
съученици и приятели и първата смяна далеч не ги спря да продължат купона на друго място след 
приключването на бала. Би било прекрасно, ако този ден се превърне в традиция на гимназията, 
защото празниците са хубаво нещо и както добре е казал Мечо Пух – „Колкото повече, толкова 
повече.” Обичайте се и бъдете обичани!

Текст: Нона Кичукова, 11-г
Снимки: Йоана Терзийска, 10-а, Младен Кафалиев

Влюбена ли си? Да.
Имаш ли си гадже? Да, имам си.
Честваш ли празника? По принцип не, но тази година е 
изключение.
Мислиш ли, че ще е добре този празник да се превърне в тради-
ция на гимназията? Разбира се, няма нищо лошо да имаме още 
един празник.

Влюбен ли си? Да, много.
Имаш ли си гадже? Да.
Чествате ли празника? Разбира се, всяка година.
Мислиш ли, че ще е добре този празник да се превърне в 
традиция на гимназията? Би било много добре, ще се радвам да 
стане.

Влюбен ли си? Ами... може да се каже, че да.
Честваш ли празника? Да, Трифон Зарезан.
Имаш ли си гадже? Да, да, имам си.
Мислиш ли, че ще е добре този празник да се превърне в 
традиция на гимназията? Аз завършвам и ми е все едно, но може 
би да, защото е хубаво и приятно, не за друго.

Влюбен ли си? В много момичета. 
А имаш ли си приятелка? Имам много гаджета.
Какво е Свети Валентин за теб? Празник, който е изпълнен с 
много любов, щастие и късмет.
 Мислиш ли, че ще е добре този празник да се превърне в 
традиция на гимназията? Да, ще бъде много хубаво.

Влюбен ли си? Много.
Празнуваш ли Свети Валентин? Празнувам го всеки ден, по 3 пъти
Значи си имаш гадже? Да.
Как се казва тя? А... малко и забравих името.
Подари ли й роза? Не, лале.

Влюбен ли си? В себе си.
Честваш ли празника Свети Валентин? По принцип не.
Какво означава той за теб? Само да харча пари за валентинки общо 
взето.
Мислиш ли, че ще е добре този празник да се превърне в 
традиция на гимназията? Не е нужно, но няма нищо лошо в това.

А Делта Те анкетира учениците в началото на бала в сферата на техния личен живот и в духа на празника:

 

Още снимки от бала вижте на 
страницата ни във Facebook!



На ФокусНа фокус

Защо избрахте учителската професия и точно този предмет?
Веднага ви отговарям - аз не избрах учителската професия, 

тя избра мен, за което не съжалявам. Нещо повече, когато се дипломирах 
през 1976 г., единствен от факултета по психология и философия бях понесен 
на крилете на мечтите. Един месец бях попаднал в народната милиция и бях 
решил, че ще стана следовател. Но един генерал ми каза – „Човече, ти си за друга 
униформа”. Знаеха, че съм бил в духовната академия. След един месец поех 
пътя на учителската професия в град Панагюрище. Благодаря на Бога, че от 
народната милиция ме отхвърлиха, защото разбрах, че обожавам учителската 
професия; че тя е моето призвание.
От колко време  сте преподавател в ЕГ „Пловдив” и колко от тях са с г-жа 
Иванова като колежка?
Мисля, че ми личи (смее се). През 1978 година училището наше разкри за мен 
своите двери - аз го намерих, и то мен намери. С госпожа Иванова се познавам 
от 1986 година, но за съжаление нямах щастието да бъда неин учител. Но тя 
бе мой учител, в буквалния и преносния смисъл. Изключителен колега. Добър 
мой приятел. Онова което ни обединява, е това, че ние открихме взаимно в 
себе си нещо като общ поглед върху света. Като космос и личен живот.  
А себе си? Оприличете се на нещо!
Този отговор ми е най-лесен: всеки човек е тъждествен на самия себе си. 
Аз самият оприличавам себе си на един планински поток, който бурно е 
устремен надолу и шумоли, борейки се с чистите си води, тоест мечти. По-
надолу животът го подхваща, тоест слиза в полите на планините, в полето се 
успокоява. Потокът следва закономерностите на природата. Животът е един 
поток въобще. Срещат се, вливат се поточета… 
Имате ли си идол? 
Разбира се, две мнения няма. Не идол, а идоли. Моят голям идол, когато бях 
учител тук 1978 година, беше Петър Петров, велик литератор... Манчо Ненчев, 
велик математик, и Елдора Нешева. 
Забелязвате ли промяна в учениците, когато ги сравнявате с предишни 
поколения?
Абсолютно. Промяната в обществото - аз веднага я виждам като промяна 
на поколенията. И честно казано някои виждат промяната негативно, 
аз я виждам положително. По-разкрепостени, по-свободни са младите, 
естетически, модно, духовно, религиозно. 
Как гледате на факта, че Ваши бивши ученици в момента са ви колеги? 
Можете ли да ни разкажете по-интересни случки с тях?
Ще цитирам едно стихче: „Зевсе и всички безсмъртни, о, дайте на моето чедо, 
и то като баща си да бъде, нека за него да кажат дългополи троянки, когато от 
боя се връща: този надмина баща си!”. Кой родител не иска да бъде надживян от 
своите деца? Това важи и за учителите. Моите ученици сега са мои колеги. Днес 
са равностойни, но в много отношения са и с по-богати знания. Един ден може 
вие да сте колеги на моите колеги и те ще се гордеят с вас! А аз, където и да съм 
тогава, ще се гордея с вас като мои ученици, както се гордея сега с моите колеги.
Разкажете ни история от гимназията, която е оставила траен спомен у Вас!
Това не се забравя… Когато прекрачих училищния праг на ЕГ „Георги Кирков”, 
днес ЕГ „Пловдив”. Щастлив, уверен… За мен един велик човек, директорът, 
ми постави задача: Това е училище, а не манастир. И аз си казах: „И тук ме 
познаха, че съм учил в духовната академия.” Друг хубав спомен – военните 
бригади – Соколица, Паниците, в подножието на връх Ботев – водопад 
Пръскалото, край хижа Рая. – Тези неща не се забравят.
Кои качества оценявате в учениците си?
Ах, ти, младост, ах, ти, радост. Младостта, която е радост, жизненост. 
Любознателността, която вие носите. Въпреки годините си аз духовно летя 
благодарение на вашия младежки, тийнейджърски полет. 
Кое според вас е най-важното в живота ?  
Смисълът на моя живот е чрез моето, чрез нашето училище, то е моят втори 
дом. Щом Бог ни е създал, каквито и изпитания природата майка или Бог ни 
поднесе, животът има смисъл – да се живее. Трябва да приемем проблемите и 
трудностите, защото те са нашето изпитание. И ние, приемайки ги, осмисляме 
живота в индивидуален и космически план…
Виж и стр. 15!

                                                                                           
                            Любима книга: Една от тях е И-дзин.
                Любим филм: Един от тях е„Сибирският бръснар” на 
       Никита Михалков. Обичам  и „Междузвездни войни” на Лукас. 
                      От по-новите – Lord of the Rings.  
Любима песен: Всички на групата Queen, също така песента на
    Уитни Хюстън от филма “Бодигард” и много други. 
        Девиз: „Човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му” 
               и „Да правиш каквото трябва, а да става каквото ще.”
                                           Хоби: Да чета.   

                         Любима книга: „Кентавърът” от 
                 Д. Ъпдайк и „Реквием за една светица” на У. Фоукнър.
      Любим филм: „Великият Карузо” и „Осъдени души”.
  Любима песен: „Моя страна, моя България” на Емил Димитров и 
    „Остаряваме бавно” на Йорданка Христова.
           Девиз: „Не прави на другите хора това, което не искаш те 
                     на тебе да ти правят”. Хоби: засаждане на дръвчета
                                                     и риболов.

  Елена
              Иванова

Интервюто проведоха: Мила Темнялова, 10-к; Павлена Тодорова, 10-к
Снимки: Стефан Солачки, 11-з; Мария Маринова, 11-з 

Защо избрахте учителската 
професия  и точно този предмет?
Аз не избрах професията си – тя ме избра. 
Когато учех в Софийския университет си 
мислех, че ще ставам пътешественик. Като завърших, така се стекоха 
обстоятелствата, че станах учител. И не съжалявам. Обичам професията си. 
За избора ми да стана географ голяма заслуга има моят учител по предмета в 
гимназията – господин Продан Василев. Той беше много емоционален и умееше 
да ни запали, формирайки обща култура у нас. Тогава реших, че да знам повече за 
света ще бъде чудесно. 
От колко време работите в ЕГ „Пловдив”? А заедно с г-н Кръстев?
В гимназията постъпих веднага след завършването на университета – 1985 г. 
На работата си в ЕГ „Пловдив” гледам като на едно голямо приключение – никога 
не знаеш какво ще ти донесе следващият ден. Естествено, работата с хората е 
най-трудното нещо, но и най-удовлетворяващото. Знаете ли, скоро се замислих, 
когато дойде време да се пенсионирам, за какво ще ми бъде най-мъчно. Оказа 
се, че това е контактът с учениците, който винаги обогатява. А когато човек е в 
атмосфера на доверие и любов, които са взаимни, естествено се чувства щастлив.
Откакто постъпих в гимназията работя с г-н Стефан Кръстев – чудесен колега и 
преподавател. Запомнила съм по бригади и екскурзии неговите песни, както и на 
други колеги. Винаги ни е било много весело заедно.
А Вие на какво бихте оприличили себе си?
Глиган. Трудно ми е да дам оценка за себе си, но смятам, че съм работохолик и 
перфекционист. Може би прекалено.
Имате ли си идол?
Идол нямам, но смятам, че всички ние трябва един ден да отговаряме на 
определението, което сами си поставяме като човечество – Венеца на творението.
Забелязвате ли промяна в учениците, когато ги сравнявате с предишни 
поколения?
Промяна в учениците днес, съпоставено с миналите поколения, има, естествено. 
Трудно може да бъдете мотивирани във времето, в което живеем.
Как гледате на факта, че Ваши бивши ученици в момента са Ви колеги? Можете 
ли да ни разкажите по-интересни случки с някои от тях?
Щастлива съм, че сред моите колеги отдавна вече има и мои ученици. Така се 
чувстваме като едно голямо семейство, в което цари доверие и любов. Тази 
приемственост, според мен, е много важна, тъй като помага за успехите на 
гимназията. А когато човек е минал през тази школа и като ученик, знае какво да 
изисква и може да предаде опита и знанията си на най-младите.
Можете ли да ни разкажете за гафове с ученици през годините? Дочухме, че 
наскоро е имало един, включващ и питон...
Много гафове има с учениците през тези години, но един от най-последните 
се случи през тази учебна година. Заведох група ЗИП дванадесети клас в 
Природонаучния музей на изложба на екзотични животни. Един от учениците 
пожела да са снима с тайпана – вероятно знаете, това е най-отровната змия в 
света. Организаторът му отговори, че с тайпана се снима само за некролог. Тогава 
възпитаникът ни пожела да се снима с питона. В най-царствения момент, в който 
той стоеше на стола с питона около шията си, реши, че трябва да стисне животното. 
В следващия момент змията започна да свива пръстените си и героят започна да се 
задушава. В този момент щях да припадна. Вие се сещате какво щеше да се случи за 
секунда, ако питонът не беше опитомен. За щастие всичко завърши щастливо.  
Кои качества оценявате в учениците си?
Като качества ценя отговорността, волята, почтеността. Бих искала да можете да 
отговаряте за всичките си действия, да бъдете упорити и да постигате целите си, но 
не на всяка цена, защото пътят към Ада е покрит с добри намерения.
Кое е най-яркото, най-силното Ви преживяване или спомен от чужбина?
Най-приказното ми пътуване беше пътуването ми до Япония, а град Киото, старата 
столица на Япония, беше градът, който ми направи най-силно впечатление. Винаги 
намирам време в моите часове да разкажа за това пътуване на учениците. Спомням 
си, при една от срещите ми с предни випуски един от възпитаниците на гимназията 
ми каза, че никога няма да забрави моя разказ за Япония. Това означава, че съм 
успяла да предам емоцията и впечатленията си на учениците.

    Стефан Кръстев



Образование зад граница

Мислил ли си някога какво би било, ако имаш възможност да учиш 
в Англия, Германия или Испания? Да създадеш нови приятелства, 
да усъвършенстваш езика, да опознаеш различна култура и начин 
на живот? Една невъзможна мечта може да стане реалност за теб 
с програмата ,,Учебна година или учебен срок в държавно училище”, 
която вече няколко години консултантска агенция ЕДЛАНТА предлага 
на българските ученици. 

Какви са предимствата на програмата?
Това е eдна чудесна възможност да учиш с местните деца по 
образователната система на съответната държава и да добиеш лични 
впечатления от образованието извън България. Животът в приемно 
семейство или общежитие заедно с твои връстници от различни 
краища на света ще ти помогне да разшириш мирогледа си, да бъдеш 
по-толерантен към „различното“ и да развиеш ценни качества като 
самостоятелност, емоционална зрялост и увереност в собствените 
възможности, които могат да ти гарантират успех в бъдещите 
начинания. 

В кои страни се предлага програмата и с каква 
продължителност?
Имаш възможност да избереш държавно училище или колеж в 
Англия, Ирландия, Германия, Франция, Испания или Португалия. 
Продължителността зависи от конкретната държава и езика на 
обучение, като най-общо има 2 варианта: 1 учебен срок или 1 учебна 
година. В повечето европейски страни началото на учебната година 
е през септември, но в някои части на Германия, например, учебната 
година започва още през август.

Какви са условията за участие в програмата? 
Условията за прием са разумни и лесно изпълними: 
✓ Възраст – между 14 и 18 г. (в зависимост от държавата), като 
учениците не трябва да са в последния клас на гимназиалния курс.
✓ Ниво на владеене на езика – най-малко B2 според Общата европейска 
езикова рамка (проверява се с тест в офиса на ЕДЛАНТА) ✓ Академична справка за последните 2 или 3 години (общ успех над 4.50)

✓ Попълнен формуляр за съответната държава
✓ Мотивационно есе, в което да проличи силната мотивация на кандидата 
за участие в програмата

Кога трябва започне процесът на кандидатстване?
Необходимите документи се приемат до началото на м.април в годината 
на кандидатстване. Броят на местата е ограничен, затова колкото по-рано 
кандидатстваш, толкова по-добре. 
Какви са таксите за обучение и настаняване? Какво се заплаща 
допълнително? 
Такса за обучението за българските ученици няма, тъй като програмата 
се провежда в държавни училища в страни от Европейския съюз. Това, 
което реално се заплаща, е настаняването и храната. Цените варират в 
зависимост от държавата и конкретното училище в следните рамки:
* Англия: £5290 - £7300
* Ирландия: €8015 - €12 490
* Германия: €7550
* Франция: €5040 - €10980
* Испания:  €8600 - €11900.
Родителите ти трябва да предвидят допълнителни разходи за самолетни 
билети, трансфери от/до летището, джобни пари, учебници, застраховка, 
карта за градски транспорт. 

Има ли възможност ученикът да продължи образованието си 
след изтичане на програмата? 
Към момента такава възможност се предлага в колежи в Англия. Главното 
условие е да си показал отличен успех на финалните изпити в края на 
годината. 
Програмата се провежда в държавни и частни училища и се координира 
през целия период на обучение не само от консултантите на ЕДЛАНТА, 
но и от местни координатори. Това позволява бързо и адекватно 
съдействие по време на престоя в чуждата държава. 
Ако желаеш да получиш по-подробна информация за програмата, 
свържи се с нас!

УЧЕБНА ГОДИНА В ДЪРЖАВНО 
УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА



Из гимназията

След като установихме и представихме в предния брой какво е положението 
на общежитията в Студентски град в столицата, време е да обърнем поглед 
в нашия двор - общежитията към гимназията. Както в София, и тук 
положението не е цветущо, има много какво да се желае, а средства - както за 
повечето подобни съоръжения в страната - няма достатъчно.
 Най-елитното училище в града разполага с общежиятия, предлагащи далеч 
от перфектни условия. Ако не друго, то поне жителите на панса могат да се 
похвалят, че са изкарали една своеобразна 5-годишна казарма. Ето и няколко 
от отличителните характеристики на техния втори дом: по една обща баня на 
етаж (до миналата година с режим на водата), обща микровълнова, пред която, 
както пред банята, се реди цял етаж, и накрая, но не на последно място, леко 
студени моменти, когато няма парно.
 Обещежията в този си вид плачат за основен ремонт, цялостно подновяване 
и преоборудване, а набавянето на финансиране за толкова мащабен проект 
е много трудно осъществимо. Все пак се полагат усилия, за да се решат 
належащите проблеми: това е миналогодишният ремонт на баните и 
тоалетните, както и смяната на дограмата на някои належащи за това етажи. 
Отсъствието на режим на топлата вода тази година определено е нещо 
приветствано, при положение, че миналата година това беше може би най-
обсъжданият проблем.
 Много съществен проблем е липсата на столова, каквато имаше до преди 6-7 
години. Сега мястото, където тя някъде се е помещавала (последната източна 
сграда от комплекса), е в твърде окаяно състояние и не може да бъде отдадена 
под наем преди мащабен ремонт, което би решило трайно и ефективно 
проблема с прехраната. (Подробности по темата четете в следващия брой!). 
Като алтернативни варианти се налагат столовата на ПУ и пазаруването от 
близкия хипермаркет “Лекси”, открит наскоро, а хранителните продукти се 
съхраняват в хладилници, лично донесени от обитателите.

Най-добре за живота в общежитията обаче може да разберем от 
разкразите на нашите съученици (интервютата вдясно).

С кое ти беше най-трудно да свикнеш в общежитията?
Най-трудно ми беше да свикна първо с новия град, новите хора 
и с някои особености на общежитието. Не бях свикнала да 
има опашки от чакащи да се изкъпят или да си стоплят храна 
в микровълновата, не бях свикнала да чувам винаги музика от 
съседите или пък звуците от коридора. Особено първата вечер 
човек има чувството, че спи на коридора, но с времето свиква... 

И не на последно място не бях свикнала да съм далеч от дома, без храната на мама, 
домашния уют и най-вече без моето легло! 
Кое ти харесва в общежитията?
Като най-голям плюс на общежитието намирам това, че съм близо до училище и 
не ми се налага да ставам толкова рано и да чакам по спирки. Също така е хубаво, 
че живееш със свои приятели и съученици и някак си винаги е весело като една 
безкрайна екскурзия! Е, има и някакви плюсове за ученето де, че не се разсейваме с 
домашните глезотийки и имаме повече време за всичко. В общежитието ми харесва 
и един мъж от охраната, мисля че името му беше Димитър, но за съжаление не 
помня фамилията му. Той винаги поздравява и може да оправи деня на всекиго! 
Разкажи някоя забавна случка!
Като една забавна случка мога да разкажа как веднъж с едно момиче подпалихме 
кухнята, но за щастие нямаше жертви, също така как си говорим с мъжкия панс през 
прозореца..... или пък едно момче се беше покачило на едно дърво до момичетата, 
за да бере нещо и като нищо можеше да влезе при нас. В панса смешното се намира 
много често и в трагичното - например като нямахме парно, спяхме заедно, за да се 
топлим или, като нямахме топла вода, нагрявахме си я с едно малко нагревателче в 
легени.

С кое ти беше най-трудно да свикнеш в общежитията?
Най-трудно - може би, че трябва да се справяш сам с всичко.
Кое не ти харесва в общежитията?
Не ми харесва, че баните са общи.
Кое ти харесва?
Хубаво е, че можеш да намериш приятели, живеете заедно, 
правите купони.

Разкажи някоя забавна случка!
Забавните случки са много, запечатала ми се е една – аз и един приятел решихме да 
се пошегуваме с неговия съквартирант, като му нарисуваме лицето и веждите с пяна 
за бръснене. Реакцията сутринта беше видна – крясък и  „какво е станало с мен”.

С кое ти беше най-трудно да свикнеш в общежитията?
Най-трудно ми беше, предполагам и на всеки останал в 
общежитието, да свикна с общите бани и тоалетни (смее се). Но 
бързо свикнах и отдавна не ми прави впечатление, особено след 
ремонта, който направиха. 
Кое не ти харесва в общежитията?
Никога не са ми харесвали вечерният час и натрапчивият 

контрол, които ни налагат тук, особено сега - когато съм и пълнолетна, наистина е 
доста неприятно и често стават конфликти и разправии с възпитателите относно 
това. Мисля, че за в бъдеще трябва да променят това и да не се налага, например, 
възпитателката да идва в 23 часа и да ми казва да си лягам! Това е прекалено. Фактът, 
че трябва да се съобразявам с толкова много хора, също малко ме тормози и до ден 
днешен не мога да се справя и да го приема. 
Кое ти харесва?
Живеенето тук си има и своите предимства като например това, че никога не си сам. 
Има 300 човека около теб, от които винаги може да поискаш помощ или услуга. От 
финансова гледна точка също е по-изгодно.
Разкажи някоя забавна случка!
Забавна случка... Хмм, ами много са - в началото, когато бях 8, 9 и 10 клас се 
събирахме по стаите нон стоп, гледахме филми по 10 момичета, също така съм 
празнувала рожден ден и целият етаж изгърмя и естествено пак бях санкционирана 
след това. Един ден в седмицата си правихме “Диско панс” (смее се) и там се 
събирахме уж на дискотека. Забавно е също, че сме разделени на момичета и 
момчета и често не са пускали момчетата или са ги гонили от стаите ни, защото 
много викаме или слушаме силно музика (което всъщност е доста прекалено да ни 
разделят все едно сме в манастир).

 
С кое ти беше най-трудно да свикнеш в общежитията?
Най-трудно беше да свикна да съм без родителите ми, защото 
когато ти е лошо, трябва сам да се оправяш, тук ги няма мама 
и тате. А когато имаш да споделиш нещо - мама я няма и 
единственият начин е по телефона, а не е същото.
Кое не ти харесва в общежитията?
Ами, че много от нещата - като микровълнова и баня, са общи. 

Но пък сме близо до училище, което е най-голямото предимство. 
Разкажи някоя забавна случка! 
Спомням си, когато отидох при едно момиче, което също е осми клас в нашето 
училище, и се запознавахме с различи деца от общежитията - това е наистина 
хубаво, защото създаваме нови приятелства.

Решихме да проучим ситуацията с пример от Германия. Разбира се, там цените 
сa много далечни от тези в България. Учениците в тамошните общежития 
живеят в нови сгради, чиито условия отговарят на тези на двузвезден хотел. 
В потвърждение на думите ни се свързахме с един възпитаник на гимназията, 
който след 9-ти клас печели стипендия и заминава да учи в немско частно 
училище в Салем. Снимки от общежията на едно обикновено немско училище 
вижте отдолу!
 Бившият ученик на гимназията, Андро, който вече втора година е в Германия, 
ни разказа за така наречения интернат, в който той живее. Училището му е за 
общо триста човека, а в стая могат да бъдат от един до трима души. 4 душа, 3 
тоалетни и 1 кухня се падат на 14 човека, а задължителна храна имат по пет 
пъти на ден в стол. Там програмата е доста по-натоварена, а учениците сутрин 
се събуждат задължително в 6 часа. Той споделя, че телевизори в стаите няма, 
но не им и остава време да си помислят за тях. Купони и там се правят, но без 
знанието на ръководителите, защото както и тук, те не са разрешени. 
Като заключение не мога да не направя и една малко предвидима, но въпреки 
това доста актуална аналогия с нашумелите норвежки затвори, които 
разполагат с удобства, с които повечето от нас не разполагат и в собствените 
си стаи.
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След гимназията

Едва ли има някого от нас, който да не е чувал за Харвардския университет и за 
репутацията му на едно от най-елитните учебни заведения в света. Основан през 1636 
година в град Кеймбридж (близо до Бостън, щата Масачузетс), първоначално като 
колеж, той е най-старото висше учебно заведение в САЩ. На 13 март 1639 година 
е преименуван на името Джон Харвард, който завещава половината си имущество 
на библиотеката на университета. До края на XVIII век главно място в учебния 
курс на колежа заемат библеистиката и древните езици, след което започват да се 
преподават нови езици и математика. В началото на XIX век колежът представлява 
привилегировано средно училище, в което обучението започва на 14-годишна възраст. 
Учебният курс е задължителен за всички. Преминаването от колеж в университет 
става през XIX век, когато към Харвардския колеж са присъединени медицинският и 
юридическият факултет. Учебният план е разширен, въведени са история, политология, 
химия, геология и други предмети. През втората четвърт на XIX век университетът, в 
който преподават видни учени, става център на научния и културния живот в САЩ.
 В момента Харвардският университет разполага с многобройни и разнообразни 
факултети - от хуманитарни науки и медицина до приложна физика и инженерство. 
В него работят около 5 000 преподаватели и се обучават 15 000  студенти от всякакви 
националности. Библиотеката на университета съдържа около 15,8 млн. библиотечни 
единици, има отделни библиотеки с редки книги и ръкописи, медицинска, китайско-
японска и други библиотеки. Това е най-голямата университетска библиотека в света. 
Също Харвард получава най-много дарения годишно, в сравнение с която и да е друга 
образователна институция - близо 26 милиарда долара само за 2005 г. Университетът 
е също известен и с бившите си възпитаници. Джон Кенеди, Бил Гейтс и Барак Обама 
са само някои от стотиците световноизвестни магнати, политици и учени, получили 
образованието си в „Харвард”.
 Имайки предвид, че от хилядите подали заявление за „Харвард” само 5-6 % биват 
одобрени, можем да съдим, че приемът в университета е равно на шестица от 
Тото-то. Освен издържани TOEFL и два други теста, други задължителни документи 
за кандидатстване са две онлайн есета на различни теми, CV и 3 препоръки от 
преподаватели. За отделни специалности са необходими и допълнителни материали.
 Що се отнася до таксите, Харвардсият университет е в челната класация по 
цени. Курсовете струват средно между 30 и 40 000 долара на година, като са с 
продължителност от 2 до 4 години.
За повече информация: www.harvard.edu                                                                                

 Малцина се стремят към него, а още по-малка 
част имат реалния умствен капацитет да 
бъдат приети. Но какво ли е да попаднеш в 
„Харвард”? За целта се запознах с Веселин 
Атанасов (в средата на снимката) - мениджър в 
известна биотехнологична компания в Сан Диего, 
Калифорния, който ми разказа специално за Делта 
Те вдъхновяващата си история, за безбройните 
трудности по дългия път към успеха...
Би ли се представил накратко?

Казвам се Веселин Атанасов и съм на 31 години. Родом съм от 
Асеновград, а в момента работя за голяма биотехнологична компания 
в Калифорния, САЩ. Иначе обичам да пътувам много, играя футбол, 
рисувам, гледам да се занимавам с доброволчески дейности, а също и от 
доста години с career consulting (помагам с есета, резюмета, кой в каква 
сфера би се развивал най-добре и т.н.).
Как се озова в „Харвард”?
Завърших MA в Macalester College (2001-2005 г.) със специалности 
Икономика и Математика. После работих за Analysis Group в Бостън и 
чак след това реших да кандидатствам за Магистърска програма по бизнес 
(MBA). MBA е логична стъпка за много хора от сферите на Consulting, 
Business, Banking, а в последно време и от много Social and Non-profit sec-
tors. Казах си, че плановете и мечтите, които имам, ще станат реалност с 
или без MBA Degree, и че нямам нищо за губене. Стегнах се, за два месеца 
кандидатствах за 5 MBA Programs Round 1 (в Harvard, MIT, Yale, Berkeley и  
Uppen Wharton), от които 3 ме отрязаха, една ме сложи на wait list (Yale) и 
една ме прие  -Harvard Business School.
Какви са ти впечатленията от университета и хората? На какво те 
научи „Харвард”?
Двете години, които прекарах като MBA студент в Harvard Business 
School, са двете най-добри и най-трудни години в моя професионален 
живот, защото програмата те кара да преосмислиш целия си живот, 
ценности, начин на мислене, как и къде може да създадеш най-голямата 
стойност по света, така че светът наистина да стане по-добро място след 
теб. Професорите и моите колеги бяха от световен калибър, а доста от 
известните бизнес лидери от цял свят са минали през класната ми стая. 
Също подходът на преподавателите в Harvard Business School е case me-
thos (Сократов подход), тоест няма лекции, а всеки проблем се дискутира 
като бизнес случай, в който човек трябва да се подготви предварително с 
аргументи и анализи и да може да защити тезата си в реално време пред 
голяма аудитория от хора, които са поне толкова умни, колкото си и ти, а 
много често и по-умни. 
Ако можеше с една единствена дума да обобщиш какъв е ключът към 
успеха, то коя би била тази дума?
Dream big!

Материала подготви: Запрян Атанасов, 10-д

Немалко от учениците на гимназията избират и по-нетипични 
дестинации за продължаване на своя академичен път. В това издание 
ще ви представим два такива примера - от Сингапур и Канада:

Кажи няколко думи за себе си и кога завърши!
Казвам се Тоанет Божикова. И искам да кажа 
колко приятно ме изненадахте, радвам да се върна 
обратно в ЕГ-то, макар и за кратко по страниците на 
Делта Те. Бях в „г“ клас, с немски в DSD паралелка, 
разбира се! :) Завърших през май 2009-та.
Къде учиш в момента и с каква специалност?
В момента съм в седми семестър, уча архитектура в 
техническия университет в Мюнхен, Германия. 

Как се стигна до Сингапур? И защо точно там?
На първо място възможността, която ми предлагаше университетът в Мюнхен 
с интегрираната година в чужбина, която задължава всички студенти да 
направят exchange. Защо Сингапур? Всеки това ме пита. Когато за пръв път 
ми предоставиха листа с дестинции, на него имаше всевъзможни дестинации. 
Избрах Сингапур без да се замислям, в момента, в който видях снимката в 
листата на логото на National University of Singapore - I was here. Тогава си казах, 
да и аз искам там! Университетът в Сингапур е в класацията на най-добрите в 
Азия. Мисля, че с това и с влечението ми към Югоизточна Азия ме спечелиха.
Какви са впечатленията ти от университета и хората там?
Всичко е устроено много различно, изцяло академична атмосфера навсякъде. 
Университетът е в кампус и е разположен на хълм като самостоятелен и отделен 
от града, със собствена автобусна система, безплатна за студентите. Всяка 
специалност си има собствена сграда. Сингапур е много multi-kulti, затова 
и в самия университет учат хора отвсякъде, не само сингапурци. Спомям си 
момента, в който кацнах на Changhi airport. Стоях може би минута време на 
едно място, просто взирайки се в потока от хора покрай мен. Имах нужда да 
осмисля къде се намирам в момента. След броени секунди една жена се спря 
до мен и ме попита дали всичко е наред и дали имам нужда от помощ - доста 
неочакван жест.

Кажи няколко думи за себе си и кога завърши!
Казвам се Иво Драмов, бях ученик в „и“ клас 
и завърших през 2012 г. През по-голямата част 
от времето си се занимавах с волейбол, като 
участвах с младежкия национален отбор на 
Европейско и Световно първенство. Исках 
след  12-ти клас да намеря добър университет, 
в който да мога да уча бизнес мениджмънт и да 
продължа с волейбола.

Къде учиш в момента и с каква специалност?
Уча в Queen`s University в Кингстън, Канада, в провинцията Онтарио.
Специалността ми е Commerce (или бизнес мениджмънт на български).
Защо точно Канада? Какво те привлече към нея?
Още от малък исках да уча в Северна Америка поради начина на живот, 
престижа на университетите и възможностите за реализация след 
дипломиране. А конкретно към Канада ме привлече фактът, че това беше 
най-доброто бизнес училище в Канада според няколко класации и нивото 
на волейбола, което също беше важен фактор в избора ми на училище.
Какви изпити си държал и какви изисквания имаха университетите?
Държах TOEFL и SAT, за които се подготвях приблизително година и 
половина. Относно изискванията на университета, имах нужда от среден 
успех от 5.60 и добри резултати на двата изпита.
Какви са впечатленията ти от университета и хората там?
Хората са много гостоприемни, топли и приветливи. Всички са много 
приятелски настроени и лесно се завързват разговори с тях. От 
университета съм много доволен поради няколко причини - кампусът е 
прекрасен, разположен близо до езеро, бизнес училището има страхотни 
преподаватели и невероятни възможности за развитие след завършване, и 
волейболният отбор и средата като цяло ми допаднаха много.

Интервютата проведе: Ивелина Илкова, 11-з



Из ЕГ „Пловдив“

ГОЛЕМИ ФИЛМАРИ

Анкетата проведе: Мария Чешмеджиева, 11-з

Учениците на Английската -
След като в предишния брой на вестника анкетирахме 
ученици за това какво обичат да правят след часовете, 
този път Делта Те ги попита кои са любимите им 
сериали. Отговорите никак не ни учудиха. Голяма 
част от анкетираните споделят, че обичат сериалите, 
защото са по-кратки и изискват по-малко време, 
отколкото един филм, а и с тях можеш да се отърсиш от 
ежедневието и да се посмееш на шантавите коментари и 
постъпки на героите. И сякаш една частица от нас иска 
да запази това веселие от кратките епизоди и неведнъж, 
заглеждайки се в училищните шкафчета, можем да 
видим вратите им, украсени с плакати на любимите актьори и актриси. А захласването на някои момичета по 
актьорите също не може да бъде пропуснато. Е, сега ние отново ще им дадем повод за спомени за сериали и 
поводи за още въздишки.
И все пак статистиката говори сама за себе си. Близо половината от 140 анкетирани споделят, че все още обичат 
да си свалят и гледат епизоди от любимите им стари сериали като „Приятели”, ‚‚Малкълм”, „Изгубени”, „Сексът 
и градът”, „Двама мъже и половина” и „Семейство Симпсън”. Не по-назад в класацията е и Supernatural, при 
чието споменаване най-запалените фенове от запитаните се въодушевяват, започвайки да си спомнят и да ни 
разказват любими свои сцени. Е, може би няма да изпаднем в ситуациите от сериала в реалния живот, но поне 
ще сме подготвени изкусно да набием гаджето, което ни е ядосало, с някой кол. Макар друг сериал – Gossip Girl, 
също вече да е в историята, една трета от момичетата споделят, че с желание си пускат епизодите отново (и 
сигурно въздишат по Ed Westwick или Chace Crawford). ‚‚Дневниците на вампира” с участието на Нина Добрев са 
не по-малко нашумели, като сред процентите в анкетата вече включваме и аудиторията на момчетата. Тук отново 
си имаме работа с вампири и върколаци, а тази тематика на една нереална действителност явно доста привлича 
голяма част от тийнейджърите. И все пак като един от фаворитите, отстъпващ съвсем малко на номер едно, се 
очертава „Теория за Големия взрив”, който много от учениците споделят, че следят с удоволствие не само защото е 
забавен, а и защото често чуват интересни фрази на английски. Тук можем да допълним да следите за интересни 
физични опити и констатации – може точно с някоя от тях да успеете да впечатлите господин Бояджиев.
И най-после идва и редът на първенеца в класацията – със съвсем малко гласове повече, на първо място като най-
предпочитан сериал учениците класират How I Met Your Mother. Забавната неангажираща история определено се 
изяви като фаворит и е завъртяла умовете на учениците. Култови фрази на героите често се чуват и из училище, а 
комичните ситуации в сериала редовно са тема за разговор както сред момичета, така и сред момчета – кой знае, 
може един ден и те да изпаднат в положението да разказват своята собствена история на децата си...

Светослава Шикова,  
8-г

Какви са първите 
ти впечатления от 
гимназията?
Училището наистина е 
много хубаво, програмата 
е много добра и учителите 
преподават отлично.
С кое ти беше най-трудно 
да свикнеш в новото 
училище? 
Не бих казала, че имаше 
най-трудно, всичко е 
като в едно българско 
училище, учиш по 
определена програма. 
А изолираност – не 
чувствам.

Мирела Янева,  
8-г

Какви са първите 
ти впечатления от 
гимназията?
Още от самото 
начало всичко ми 
изглеждаше добре, 
но не очаквах 
да сме отделени 
така от другите в 
общежитията.
С кое ти беше 
най-трудно да 
свикнеш в новото 
училище? 
С многото часове 
по немски език.

Магдалена Търпанлийска,  
8-ж 

Какви са първите ти 
впечатления от гимназията?
Аз много мечтаех да вляза в 
тази гимназия. Тук наистина 
има много приятни, умни 
и талантливи хора и много 
добри преподаватели. 
Как би постъпила в условия 
на наводнение?
Бих се пробвала да спася 
някого, защото съм 
плувкиня, бих спасила и нещо 
ценно за гимназията, ако 
имам тази възможност. А ако 
видя сигнал за наводнение 
по-рано, бих предупредила 
учител или директор.

Красимир Танов,  8-е
Какви са първите 
ти впечатления от 
гимназията?
Засега единствено 
положителни, но за 
толкова малко време 
не мога да изразя 
катерогично мнение.
Как би постъпил в 
условия на наводнение? 
Зависи колко голямо 
е наводнението. Ще 
помогна та тези, 
които първо видя. Бих 
помогнал както мога и 
с възстановяването на 
щетите по сградата след 
това.

Пламена Кемалова,  8-з
Какви са първите 
ти впечатления от 
гимназията?
Гимназията е много 
хубаво място, където 
можем да научим много 
и досега съм наистина 
доволна.
Как би постъпил в 
условия на наводнение? 
Не трябва да се изпада 
в паника, трябва да се 
слушат преподавателите 
и да се излезе възможно 
най-бързо. Бих 
помогнала с каквото 
мога, зависи от 
обстоятелствата.

Иван Драгушев,  8-з
Какви са първите 
ти впечатления от 
гимназията?
Гимназията е страхотна, 
много я харесвам и 
образованието е на 
високо ниво.
С кое ти беше 
най-трудно да 
свикнеш в новото 
училище? Чувстваш 
ли се изолиран в 
общежитията?
В общетитията ми е 
много приятно, харесва 
ми. В началото ми беше 
трудно с многото часове 
английски.

Филмирахме и 8-ми клас!
От една страна, заснехме зайците с помощта на нашите фотографи, а от друга - поставихме ги в хипотетичната 
ситуация на наводнение (препоръчваме първо да хвърлиш едно око на стр. 12, за да добие пълен смисъл анкетата). 
Какви са впечатленията на осмокласниците от гимназията и с какво не могат да свикнат те, вижте в техните отговри:

Фотограф: Мария Маринова, 11-з
Репортер: Мария Чешмеджиева, 11-з

Като от филмова лента

Абитуриентска мода през 80-те в ЕГ-то



Отвъд класните стаи

Немският езиков център към Фондация „Германо- Български център за срещи - Пловдив”  е основан 
през 1999 г.
С подкрепата на Гьоте Институт - България той е единствената институция в Пловдив, оторизирана да 
предлага езикови курсове и да провежда изпити по стандарта на Гьоте Институт.
Курсовете по немски език се водят от висококвалифицирани и опитни преподаватели и са 
предназначени за всекиго, който има желание или необходимост да овладее основите на немската 
граматика и придобие езикови умения. 
Независимо дали Вие желаете да следвате в университет в немскоезична държава, или да придобиете 
езикови умения за справяне с ежедневни и академични ситуации, ние Ви предлагаме пълната гама от 
езикови курсове по немски език, съответстващи на Общоевропейската езикова рамка.

Фондация
„Германо-Български

център за срещи -
 Пловдив”

Stiftung
 „Deutsch- Bulgarische
 Begegnungsstätte -
 Plovdiv“

За повече информация:
www.eu-bs.org
тел. 032 / 63 61 71 
адрес – 4000 Пловдив, ул.Екзарх Йосиф 7а

1. Препускане по автобусите Начинът, по който се справи с проблема със 
свободното място, съответства на начина, по който би реагирал/а, ако искаш да 
откажеш втора среща с някого.  а) Знаеш какво искаш и най-важното – какво 
не искаш. Можеш да нараниш нечии чувства по пътя си, но поне няма да 
бъдат твоите собствени. / б) Винаги се съобразяваш с чувствата на останалите 
преди да вземеш решение. / в) Тревожиш се  прекалено много  за мнението на 
другите и в стремежа си да изглеждаш добър, отстъпваш пред желанията им./ г) 
Възможността за сблъсък с непознат човек не ти се нрави. Имаш склонността да 
изграждаш стени около себе си и трудно допускаш нови хора.
2. Огледалото не лъже: а) Най-голямата ти гордост е външният вид./ б) 
Познаваш силата на ума си да възприема света ясно и не позволяваш да 
те манипулират./ в) Ти си самоуверен/а и се гордееш с уникалността на 
съществуването си./ г) Имаш ниско самочувствие.
3. Ако обувката ти става... По този начин ти подсъзнателно се постави в 
положение в което те тъпчат. Образът на човека, когото избра се асоциира със 
себеотрицание и подчинение. Личност, на която можеш да се подчиниш изцяло 
или с щастие да се отдадеш тялом и духом.
4. Плъзгайки се по водата Водата извиква в съзнанието ти образ на живот 
без предели и ограничения. Типът лодка е свързан с предпочитания от теб 
начин за прекарване на твоето време, когато то ти принадлежи изцяло./ а) 
Прекарваш свободното си време от място на място и се радваш на дейности 
на открито. Важната, свързваща нишка е природата./ б) Нищо не те отпуска 
така, както здравото потене, активното занимание с нещо. Просто обожаваш 
чувството, когато изпробваш способностите на тялото си./ в) Свръхскоростните 
и хазартните забавления са предпочитани от теб за свободното ти време./ г) 
Ежедневието ти е достатъчно вълнуващо и в свободното си време предпочиташ 
да се занимаваш с бавни, интелектуални дейности.
5. Истински страх Избраният тип филм разкрива твой източник на 
безпокойство./ а) Понякога ти се иска светът да те остави намира и да плаши 
някого другиго./ б) Искаш всичко да бъде идеално, но няма перфектен живот!/ 
в) Светът понякога ти се струва враждебен и неразбираем и ти е трудно да се 
впишеш в него./ г) Смяташ, че хората около теб те надценяват и се страхуват, че 
ще ги разочароваш.
6. Сладки неща за сладура На поведенческо ниво начинът, по който подхождаш 
към сладката къща отразява подхода ти към света на взаимоотношенията ти с 
околните./ а) Винаги си откровен/а, но трябва да знаеш, че не всички са такива 
и да не бъдеш толкова доверчив/а./ б) Истински майстор си в това да намираш 
доброто у другите, но рядко се задълбочаваш в сериозни отношения. Дългите 
връзки не ти допадат на този етап./ в) Ти си сериозен човек и държиш на 
моногамията./ г) За теб думата луд има позитивен смисъл. Падаш си аутсайдер в 
стремежа си да се отличиш от тълпата.
7. Десет по десетобалната система При представянето на тази съвършена 
персона, ти отвори ума си за собствения си потенциал за съвършенство и 
избра примера, който според теб най-добре ти подхожда./ а) Твоето призвание 
е да бъдеш творец. Нека мечтите ти бъдат твоята карта и те никога няма 
да те подведат./ б) Любимата ти сфера на действие е светът на човешките 
взаимоотношения. Успехът ти ще се определя от способността ти да формираш 
съдружия и да работиш в екип./ в) Притежаваш силата да очароваш и 
вдъхновяваш. Харизмата ти е забележителна./ г) Искаш да имаш контрол над 
съдбата си и не можеш да се задоволиш с това да стоиш спокойно. Тези качества 
те правят незаменим/а за лидерската роля.

Теста подготви: Нона Кичукова, 11-г

Какво може да се определи за теб по няколко прости въпроса?

1. Препускане по автобусите...
Сутринта, на път към училище, пътуваш в 
претъпкан автобус. Виждаш, че близо до теб 
се е освободило място и тъкмо да седнеш, 
когато забелязваш, че друг човек също 
се придвижва към това място. Какво ще 
направиш?
 а) Естествено, че ще седна.
 б) Ще се поколебая и ще се огледам преди да 
предприема каквото и да било.
 в) Ще оставя другия човек да седне.
 г ) Ще потърся друго място.
2. Огледалото не лъже...
Мериш дреха в магазин, която очевадно не 
ти стои добре, но продавачът възкликва с 
възхищение: „О, стои ви великолепно!” Как 
ще реагираш на този сблъсък на реалности?
а) „Сигурно се шегувате, стои ми ужасно!”
б) Ще изтъкна точните причини, поради 
които не ми стои добре.
в) Игнорирате коментара с „Благодаря, но ще 
си помисля.”
г ) Прием комплимента и я купувам.
3. Ако обувката ти става...
Представи си, че ти самият си чифт обувки. 
Ако можеш да избираш кой да те обуе, на 
кого щеше да се спреш? Помисли добре за 
конкретен човек преди да погледнеш ключа!
4. Плъзгайки се по водата
Представи си, че си на лодка, носеща се по 
водата. Кой от следните примери я описва 
най-добре?

 а) Сал от грубо издялани трупи.
 б) Здрава гребна лодка.
 в) Състезателна яхта.
 г) Кораб за пътешествия.
5. Истински страх...
Всеки обича да гледа филми на ужасите от 
време на време. Кой от следните варианти би 
те изплашил/а най-много?
а) Полудяла убиица.
б) Пътници, хванати в капан на борда.
в) Зловещ сериен убиец.
г) Извънземна форма на живот, опустошаваща 
земята.
6. Сладки неща за сладура...
Представи си, че попадаш на къща, цялата 
направена от сладки неща. Приготви се за 
угощението. Как ще подходиш към яденето на 
къщата?
а) Ще започна да ям каквото ми падне.
б) Ще се опитам да пробвам колкото се може 
повече различни вкусове.
в) Ще намеря любимите си сладки и ще ям от 
тях.
г) Не обичам сладко. Предпочитам солени 
неща.
7. Десет по десетобалната система...
Извикай в съзнанието си образа на идеалната 
жена/ мъж. Коя от дадените по-долу ситуации 
най-добре пасва на представите ти за нея/
него.
 а) Обикаля града в цялата си прелест.
 б) Има любовна връзка със също толкова 
идеален партньор.
 в) Стои на сцена, осветен/а от прожекторите.
 г) Кара мощна, спортна кола.

Отговори на въпросите ни и погледни 
след това психологическия ключ вдясно!



Скрити и открити таланти

Новата инициатива на Делта Те: познай за кого се 
отнасят мненията и описанията!

Помолихме петима ученици да опишат един преподавател, 
когото предварително избрахме. Можеш ли по техните думи да 
познаеш учителя? Първият изпратил ни верния отговор на нашата 
електронна поща deltate@els-plovdiv.com ще получи награда от 
екипа на Делта Те: USB флаш памет Sony Vaio 64GB. Не забравяй да 
напишеш името и класа си!

✓ Има голяма обща култура, интелектуалец.
✓ Харесван е от най-малките до най-големите. Едва ли има 
някого, който да не го знае.
✓ Млад е по душа и го показва с външния си вид.
✓ Известен е с нестандартната си визия, наподобяваща смесица 
между гангстерски и рокерски стил.
✓ Методът му на преподаване е уникален. Часовете му са 
увлекателни и почти винаги не е необходимо да се учи вкъщи, тъй 
като уроците биват разбрани още в час.
✓ С неповторимото си чувство за хумор той винаги успява да 
разведри атмосферата в час. Държи се приятелски с всички. Едва 
ли има друг учител, който да е успял да скъси дистанцията между 
себе си и учениците до такава степен.Бъди вторият победител в новата игра на 

Делта Те - от нас ще получиш USB Flash 64GB!

С нови сили и нови таланти се завръща една 
малко позабравена рубрика в Делта Те – 
„Талантите на гимназията”. Във всеки брой ще 
ви запознаваме отблизо с талантливите хора, с 
които е пълна гимназията ни. Първи на сцената 
на талантите се качва Тодор Личев от 12-e клас, 
който се занимава с рисуване, графичен дизайн и 
фотография. 
Представи се накраткo!

По-известен като Licheff, готин пич, който прави опити да рисува, но още 
никой не знае дали му се получава.
Кога откри таланта си и как започна да се занимаваш с рисуване, 
фотография и графичен дизайн?
Преди около 6 години се запалих по графитите и рисувах скици и стени, но 
постепенно пораснах и вниманието ми се насочи към дизайна и фотографията. 
В момента наблягам предимно на рисуването и подготовка за изпити.
Защо фотографията е останала на заден план?
Не съм захвърлил фотографията напълно - щракам по някоя друга снимка, но 
не ми остава 
свободно време да се занимавам “професионално”.
Участвал ли си в конкурси или състезания в областта на рисуването/
фотографията?
Наскоро съвсем случайно пуснах една моя снимка за конкурс и се оказах на 
трето място. Това е най-голямото ми постижение, но пък е и единственият 
опит да участвам в конкурс.
Какво те вдъхновява?
Вдъхновяват ме много неща. Обичам да гледам неща на добри дизайнери, но 
най-важното за мен е работното място да е удобно и приятно, за да върви 

работата. 
Изкуството влиза ли в плановете 
ти за бъдещето? Играе ли роля 
при избора на университет, 
специалност? 
Изкуството заема главна роля 
в живота ми и затова съм се 
ориентирал към Техническия 
университет в София с инжинерен 
дизайн. Надявам се да се учи по-
малко математика там (смее се).
На доста места сме срещали 
стикери, направени от теб - в 
училище, в автобуса,  ... Каква е 
тяхната роля?
Просто обичам да си виждам нещата 
по улиците (смее се). Не, всъщност 
идеята е вдъхновена от OBEY 
(търсете в Google) и е интересно 
да гледаш как хората ти лепят 
физиономията навсякъде.
С кое е по-лесно да се предаде 
послание - с рисуването или с 
фотографията?
Всеки има собствен начин да изрази себе си. Може би най-лесният начин е чрез 
графитите, защото всеки ходи по улиците. Не е важно кой ще ги види, а дали 
се “кефиш” на това, което правиш. А за безбройните ми фенове и фенки да ме 
намират във фейсбук и да не се срамуват, ха-ха. :)

Интервюто проведе: 
Виктория Христова, 12-г

За разлика от друг път тази година 
Денят на таланта ще се проведе след 
априлската ваканция – около 18 април, но 
кастингите за участниците започват още 
през март. Те ще се провеждат в кабинета 
по музика и всички желаещи да участват 
с изява на сцената са поканени на кастинг. 
Прослушванията започват от 4 март, 
както следва: понеделник: от 13:00 до 15:00 
часа, вторник: 10:00-14:00 часа, сряда и 
четвъртък: 10:00-12:00 часа, и така до края 
на месеца или до изясняване на програмата. 
В подготовката ще участва комисия от 
Ученическия парламент и г-н Мирослав 
Атанасов.

Пониш ли Деня на 
таланта от миналата 
година? Тогава екип на 
Делта Те засне първия 
си видеорепортаж, 
в който включихме 
записи от самите 
изпълнения, кадри зад 

сцената, интервюта с участниците, като 
включихме мненията и на публиката. 
Видеото може да видиш на страницата ни 
във Facebook: www.facebook.com/EDS.delta.
te или заедно с всички останали репортажи 
от Делте Те в канала ни в YouTube: www.
youtube.com/EDSDeltaTe

Отборът на момчетата, който се състои от: Георги Димитров (9-б), Теодор Илиев (9-в),  Димитър Узунов (9-и), Атанас 
Манчев (10-в), Стефан Грънчаров (10-г), Димитър Пампоров (10-д), Мирослав Колев (10-и), Кристиян Колев (10-
к) и Станислав Георгиев (10-к) - капитан, постигна две убедителни победи над отборите Национална търговска 
гимназия и ГХП “Св. Св. Кирил и Методий” с резултат 3:0 гейма и така се класира на 1-во място в Общинския кръг 
и си осигури участие на Областния кръг, който ще се проведе в началото на месец март.
На 17.02.13г. отборът на момичетата 8-10 клас, състоящ се от: Сезен Мехмедова (9-к)- капитан, Виктория Гърдева 
(10-а), Диана Щръклин (10-а), Виктория Видева (10-б), Елеонора Хубенова (10-б), Йорданка Попова (10-в), Илияна 
Божкова (10-з), Лилия Теофилова (10-к) и Моника Христева (10-к), постигна убедителна победа срещу отбора на ГХП 
“Св. Св. Кирил и Методий” и така се класира на първо място на Общинския кръг и си осигури място на Областния 
кръг, който ще се състои в края н месец март.
Отборът на Момичетата 11-12 клас, състоящ се от: Сезен Мехмедова (9-к), Виктория Гърдева (10-а), Диана Щръклин 
(10-а), Виктория Видева (10-б), Елеонора Хубенова (10-б), Йорданка Попова (10-в), Илияна Божкова (10-з), Лилия 
Теофилова (10-к), Моника Христева (10-к) и
Мария Николова (12-ж) - капитан, постигна победа срещу отбора на СОУ “СВ. Паисий Хилендарски”, но претърпя 
загуба от по-опитния отбор на Националната търговска гимназия. Поради тази загуба отборът не си осигури място 
на Областния кръг, но остана на достойното второ място на Общинския кръг.

На 16.02 - 17.02.13г. се проведе Общински 
кръг на ученически игри по волейбол, 
в които участие взеха Отборите на 
Езикова гимназия “Пловдив” за момчета 
8-10 клас на 16.02.13г. и момичета 8-10 
клас и 11-12 клас на 17.02.13г., водени от 
г-н Андрей Милев.

Три трофея за 
волейболните ни 

таланти



Отвъд ЕГ-то

 Международният ден на жената се празнува всяка 
година на 8-ми март. Това е ден за признание на 
постиженията на жените.
 В наши дни Денят на жената е символ на вековните 
борби за еманципация на жените и равенство между 
половете. В развитите страни това в огромна степен 
е постигнато и на дневен ред излиза проблемът за 
овластяването на жената, но въпреки това все още 
съществуват държави, в които жените са разглеждани 
като собственост.
 Именно за да реши проблемите на жените, е била 
създадена и организацията Zonta International, 
чийто спектър на дейност все повече се разширява, 
за да отговори на новите предизвикателства пред 
обществото.
 Основана е през 1919 година от писателката и 
журналистка Мариан де Форест в Бъфало, щата 
Ню Йорк, САЩ. Идеята изключително бързо се 
популяризира. През 2012 Zonta Iternational наброява 
повече от 35 000 члена, организирани в 2000 Зонта 
Клубове в 68 страни по всички континенти, които 
даряват стотици часове всеотдайна работа и средства в 
името на основната мисия на Зонта – подпомагане на 
жените. 

 В България Зонта Клубове работят в София, Варна, 
Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново, Плевен, Стара 
Загора, Несебър.
 Зонта - клуб Пловдив работи основно върху 
образователни програми и за издигане статута на 
жените. 
 В годините на своето съществуване клубът твори, 
създава, помага, променя, подкрепя. Най-точно 
синтезира дейността си в мотото на проектите си: 
“Подай ръка - сбъдни мечта!”
 От 2005г. клубът осигурява стипендии на момичета 
от домовете за деца в неравностойно положение в 
гр. Пловдив, които имат желанието и амбицията да 
продължават образованието си във висши учебни 
заведения.
 На 1-ви юни 2012г. клубът изгражда и дарява на 
общината първата детска интерактивна еко-площадка, 
намираща се в район “Северен”.
 Зонта - клуб Пловдив, заедно с Ротари клубовете 
в Пловдив, за трета година стартират проекта 
“Народните будители и аз”, в който учениците от 
Английската гимназията взимат активно участие. За 
началото на новия сезон на състезанието на училищно 
ниво четете на стр. 2!

В ежедневието си всеки от нас пие от тази 
„вълшебна“ напитка. Но дали знаете няколко 
интересни факта за нея? Съмнявам се. Нека ви 
предоставя тази информация:
✓ За да измие кръвта от пътното платно след 
катастрофи, полицията в много американски 
щати използва именно Кола.
✓ Ако в дълбока чиния сложиш пържола и след 
това я залееш с Кока-Кола, след два дни няма да я 
намериш там.
✓ Ето един по-лесен начин за почистване на 
тоалетната чиния − залей я с Кола и не пускай 
водата един час. Петната от фаянса ще бъдат 
премахнати благодарение на лимонената 
киселина в черната напитка.
✓ Ново лекарство за премахване на ръждивите 
петна от хромираните джанти − изтъркай със 
смачкан лист алуминиево фолио, накиснато в 
Кола.
✓ Ако не можеш да развиеш ръждясал болт, 
намокри парцал с Кола и го увий около болта за 
няколко минути.
✓ Купчина мръсни дрехи?! Няма проблем, 
залей ги с Кола, добави прах и ги пъхни в 
пералнята, както обикновено. Добрият резултат е 
гарантиран.
✓  За четири дни напълно може да разтвори 
ноктите ти.
✓ Нивото на рН е 2,8.
✓ Активната съставка на Колата е фосфорната 
киселина.
✓ Дистрибуторите на Кола вече отдавна я 
използват, за да почистят двигателите на 
камионите си.
А сега изтичай и си купи твоята бутилка 
Кока-Кола!

CR7 vs. Leo Messi
Здравейте отново! В този и следващия брой рубриката World of 
sport ще ви запознае с две от най-известните личности, не само 
в спортните среди, а в световен мащаб. Каквото и да се каже 
за двамата - ще бъде малко. Първият е забележителен атлет и 
модел за подражание на цяло едно поколение. Вторият е наричан с 
всевъзможни определения, кое от кое по-впечатляващи и е смятан 
за футболно чудо. Двамата са едни от най-скъпо платените 
футболисти и носят радост на милиони зрители по света. Играта 
им е наслада за окото и мнозина са сигурни, че те са най-добрите 
футболисти, виждани някога по терените. Безброй специалисти, 
а и фенове, спорят кой е по-добър. Навярно тази дилема ще остане 
неразрешена, но фактът е, че тези изключителни играчи вече са си осигурили запазено място във 
футболната история, а и в страниците на Делта Те, което е не по-малко постижение! Започваме 
с:
Кристиано Роналдо дош Сантош Авейро е роден на 5 февруари 1985 г. на португалския остров 
Мадейра. Започва да играе футбол на 8-годишна възраст в „Андориня”. Две години по-късно 
става част от юношеския отбор на „Насионал”, а впоследствие отива в един от най-известните 
португалски отбори – столичния „Спортинг” (Лисабон). Роналдо прекарва общо 8 години там 
преди да бъде забелязан от „Манчестър Юнайтед”. Привлечен е от „червените дяволи” през 2003 г. 
за 15 милиона евро, изиграва 196 мача за тях, в които бележи 84 попадения. През сезон 2007-2008 
Кристиано печели „Златната топка”, „Златната обувка” и Шампионската лига с „Юнайтед”. През 
лятото на 2009 г., след дълги преговори, португалската звезда става футболист на испанския гранд 
„Реал Мадрид” за сумата от 94 милиона евро, с което се превръща в най-скъпия футболист в 
историята. Досега в Мадрид Роналдо е изиграл 122 мача и е вкарал впечатляващите 133 гола. Заради 
тези си заслуги португалецът получава около 12 милиона евро годишна заплата, а ако друг футболен 
клуб реши да го купи преди изтичането на договора му, трябва да плати на „Реал Мадрид” 1 милиард 
евро. Кристиано е носител на 12 различни отборни трофея с „Реал” и „Юнайтед”, а в индивидуално 
отношение може да се похвали с невероятните 40 различни приза, някои от които печелени няколко 
пъти. Роналдо е на 28 години и в бъдеще можем да очакваме още по-впечатляващи постижения 
от него. Има обаче един проблем пред бързака от Мадейра. Този проблем е висок само 169 см, но 
в последните години хвърля достатъчно голяма сянка върху Кристиано. Очаквайте историята на 
„Бълхата” в следващия брой!              Текст: Рашко Ангелинов, 10-д

Началото на третия сезон за проекта 
“Народните будители и аз”, организиран 
от Зонта - Клуб Пловдив съвместно с 
трите пловдивски ротариански клуба, 
бе дадено от областния управител на 
Пловдив на тържествена церемония в 
хотел “Тримонциум” през октомври 2012г.



От света и ЕГ–то

   Има неща, които могат да се определят като луди, откачени, 
ненормални или др., но специално за този материал единствената 
уместна дума е “безумие”! Повечето от тези закони са създадени в САЩ 
по времето на прехода от селското стопанство към индустриализацията 
и отдавна са невалидни или съсществуват само на хартия, но много от 
тях важат с пълна сила и до ден днешен.

Петър Ангов, 12-к

Наводненията в Китай – 1931г.
Тези наводнения се смятат за едни от най-смъртоносните в 
историята на човечеството – взима между 1 и 4 милиона жертви според различните източници. 
През 1928-1930 г. продължителна суша измъчва Китай. Необикновени климатични явления съпътстват зимата на 1930 
година, а впоследвсвтие, през юли, 7 циклона удряд страната, като нормално цифрата е по 2 годишно.

   Наводнението може да е рядко за България явление, но в други краища на света 
това е природно бедствие, оставящо след себе си големи поражения и немалко 
жертви, а последните години показват, че опустошаващата му сила е присъща 
и за нашата страна. В този материал ще представим някои от най-сериозните 
наводнения през последните един-два века:

Цунами в Индонезия – 2004г.
Породени от земетресение в Индийския океан с магнитут 9,3 по скалата на Рихтер, вълните цунами опустошават 
крайбрежието на океана. Изчислено е, че вълните, ударили полуостров Аче в Северна Суматра, са достигнали 
максимална височина от 24 до 30 метра, навлизайки до 2 километра навътре в сушата. Сборът на цялата енергия 
на вълните цунами надвишава 5 мегатона ТНТ (20 петаджаула). Това е близо 2 пъти повече от цялата енергия, 
произведена от всички експлозии и амуниции, използвани през Втората световна война (включително 2-те атомни 
бомби). Най-засегната от цунамито е Индонезия, където крайбрежието е залято от образувалата се вълна само 
15 минути след труса. В Индийския океан липсва система за предварителна евакуация и населението се оказва 
неподготвено за предстоящата вълна. Минути преди цунамито да връхлети, океанът се отдръпва на стотици метри 
навътре, но това изиграва лоша шега на населението по крайбрежието, чийто основен поминък е риболовът. Цели 
семейства се втурват към изведнъж открилия се пясък, за да събират риба и мекотели, без да знаят, че оттеглящият се 
океан ще се завърне след броени минути. Според последни данни загиналите са 283 100 души, за изчезнали се водят 14 
100 души, а 1 126 900 души са останали без дом.

Австралия, 2011 година 
Най-лошите наводнения от десетилетия насам, които иначе са често явление в някои части на Австралия през лятото, 
вземат 35 жертви, наводняват хиляди декари земя и блокират Бризбейн за няколко дни. Буквално преди дни след 
проливните дъждове, части от континента отново бяха наводнени.
Подобни бедствия не са рядкост и за Европа, а още по-малко за България - миналата година наводненията в с.Бисер 
взимат 10 жертви и нанасят много щети в селото.

През 2005 г. поради обилното топене на снега и проливните дъждове водите на р. Марица излязоха от коритото си и 
покриха с вода крайречните части на Пловдив. Както се досещате, такава се явява и сградата на Английската гимназия 
– първият етаж на общежитията е залят с вода, след което се налагат и някои ремонтни дейнсти преди учениците да се 
завърнат в отводнените класни стаи. Ето какъв колаж публикува по този повод предишният редакторски екип в брой 
на Делта Те (вляво). Лора Стоянова, 10-в

§ Според законодателството в Колорадо един мъж няма правото да се жени за бабата на съпругата си…
§ В Лос Анджелис има строг закон, забраняващ търговията на… кисели краставички. А причината е, че могат да оскърбят човек с вида си или миризмата си.
§ На жените в Мемфис (щата Тенеси) им е забранено да шофират, ако на съседната седалка няма човек, който да размахва червен флаг и да предупреждава 
пешеходците и автомобилистите.
§ В Квитман (Джорджия) на малките пиленца им е забранено от закона да пресичат пътищата.
§ Незаконно е язденето на грозен или болен кон в Уилбър (Вашингтон).
§ В Мохава Каунт (Аризона), ако някой открадне сапун, то той е длъжен да го споделя с другите чак докато сапунът не свърши.
§ Роднини по първа линия (братя и сестри) могат официално да се женят в Юта, но само след като и двамата навършат 65 години.
§ В Северна Дакота никой не може да бъде арестуван на 4 юли.
§ В щата Тенеси  е незаконно децата да си играят навън без специално разрешително.
§ В щата Индиана за незаконно се счита “сексуалната възбуда (дори и неволна)” на обществени места.
§ В щата Калифорния е забранено облизването на корема на жабите. Колко и абсурдно да звучи, точно този закон обаче  има съвсем разумно обяснение – на 
корема си, тези жаби имат специални жлези, отделящи халюциногенни вещества. Не са малко случаите на пострадали от отровата им наркомани.
§ В един от законите на Мичиган се споменава, че крокодилите трябва да се връзват за пожарните кранове…
§ В щата Канзас влаковете, които минават през кръстопът, трябва напълно да спрат и да пуснат да минат всички останали.
§ В Калифорния на жените им е забранено да шофират, ако са облечени в халат.
§ В щата Мичиган косата на жената е собственост на съпруга й.
§ В град Морисвил (Пенсилвания) е незаконно жените да носят със себе си козметика, без да имат официално разрешение за това.
§ В Логън Каунти (Колорадо) на мъжете им е забранено да целуват спящите си съпруги.
§ В град Чалис (Айдахо) е забранено да се разхождате с чужда жена по улицата.
§ За обикновен флирт в Литъл Рок (Арканзас), могат да ви затворят за 30 денонощия.
§ В град Трурро (Мисисипи) мъжът преди сватбата е длъжен да отиде на лов и да застреля минимум 6 свраки или 3 гарвана.
§ В Пуебло (Колорадо) има закон, по който може да подадеш иск срещу всекиго, който отглежда глухарчета (горкият Сид от „Ледена епоха“!)
§ В Блуленд (Минесота) е незаконно децата до 12-годишна възраст да разговарят по телефона без присъствието на родител.
§ В Келиспел (Монтана) децата са длъжни да предоставят бележка от лекар, ако искат да си купят бонбон.



High school love

От колко време сте заедно?
От около три месеца.
Как се запознахте и кога започна всичко?
Ами запознахме се пролетта по-миналата година 
и през зимата започнахме да си пишем във Face-
book. Това продължи известно време и ние все се 
канехме да излезем заедно, но нещата никога не се 
получаваха, защото някой от двамата постоянно 
беше зает. Тази учебна година започнахме отново 
да си пишем и след като един път се уговорихме да 
излезем заедно, всичко стана от само себе си.
Каква част от времето си прекарвате заедно и какво 
най-много обичате да правите двамата?
Виждаме се всеки ден в училище и често излизаме. Иначе обичаме просто да си 
говорим и да прекарваме времето си заедно.
Кои са местата, които най-често посещавате?
Николета: Обичаме да ходим на кафе. Аз предпочитам Davidoff, а той – Bizarr.
Лъчезар: Често ходим и в Mojito като компромисен вариант, също и на кино.
Избройте трите неща, които най-много харесвате един у друг.
Лъчезар: Харесвам характера й – винаги е много мила с всички, красива е и е 
много скромна, което може би е нещото, което най-много ми допада в нея.
Николета: Винаги мога да разчитам на него – това е много важно за мен, разбира 
ме и също така много обичам, когато ми се усмихва.
Спорите ли често и за какво?
Не се караме много често, но се случва все пак. Иначе най-много спорим за това 
кой да плати сметката след като сме ходили някъде.
Имате ли любима песен?
Всъщност имаме две: Rihanna – Rehab и Flo Rida – Cry.
Как се виждате след две години?
Това само времето ще покаже. Засега се виждаме просто с две години по-стари.
Кое е най-романтичното нещо, което сте правили един за друг?
Николета: Ами, колкото и странно да звучи, не се бях качвала на влак никога. И 
миналата година на имения ми ден той реши, че ще отидем до Асеновград с влака. 
Беше много мило от негова страна.
Разкажете някой забавен момент, случка, която сте преживели заедно и ще 
запомните.
Лъчезар: (смее се)Ами сещам се за един много конфузен момент за мен. Имахме 
заедно физическо и бяхме седнали двамата на пейката пред салона. Аз станах 
за малко, за да си оставя раницата в съблекалнята, и когато се върнах, без да се 
замислям, седнах пак и започнах да й говоря нещо. След около 15 секунди се 
усетих, че това не е тя, а някакво друго момиче. Тогава се обърнах, а тя стоеше от 
другата ми страна и само се смееше с глас.

Николета (9-в) и Лъчезар (11-к) Александър (11-в) и Катерина (9-б)

От колко време сте заедно?
От около три месеца.

Как се запознахте и кога започна всичко?
Катерина: Ами, имахме час по физическо заедно и 
с една приятелка играехме федербал навън. Случи 

се така, че перцето ни се заклещи в клоните на едно 
дърво. Опитвахме се да го свалим, като го целехме 
с камъни и каквото друго се сетим, но не успяхме. 

Тогава той дойде и предложи да го свали с хека и 
така се запознахме.

Каква част от времето си прекарвате заедно и какво 
най-много обичате да правите двамата?

(Смеят се) Прекарваме около 3 часа и 22 минути заедно на ден. Ами, просто по 
време на училище, понякога след училище излизаме, също събота и неделя. Най-

много обичаме да излизаме, да сме заедно, да си говорим, да играем хек и може би 
да пием бира.

А кои места най-често посещавате?
Обичаме да сме навън, когато е хубаво времето, иначе Artnewscafe, Fabric и 

Апартамента.
Кои са трите неща, които най-много харесвате един у друг?

Александър: Усмивката, излъчването и може би косата.
Катерина: Очите, харесва ми как се облича, стилът му като цяло и характера - 

това, че е много забавен.
Спорите ли и за какво най-често?

Ако спорим, най-често е за глупости. Нищо съществено.
Как се виждате след две години?

Александър: Женени с деца.
Катерина: Зависи - аз няма да съм завършила, а той най-вероятно няма да учи в 

Пловдив, но се надяваме още да сме заедно.
Кое е най-романтичното нещо, което сте правили един за друг?

Катерина: Аз се сещам за най-романтичното нещо, което той е направил за 
мен. Беше на Коледа, вечерта на 26-ти, когато той ми се обади и ми каза, че Дядо 
Коледа е оставил подаръци за мен пред вратата и да сляза да проверя. Аз бях по 

пижама, но слязох набързо. Помислих, че ми е оставил нещо пред вратата, но 
изобщо не очаквах и той да е там. Беше много сладко и много мило от негова 

страна.  
Разкажете някой забавен момент, случка, която сте преживели заедно и ще 

запомните.
Ами нищо конкретно, всекидневните неща. Общо взето всеки ден се случва по 

нещо забавно.

Репортер: Габриела Георгиева, 11-к 
Фотограф: Мария Маринова, 11-з

Ангел Свирков, 11-е
Какво ще празнуваш на 14-ти – Свети Валентин или Трифон Зарезан? 
Свети Валентин – за пръв път в живота си ще го празнувам с 
някого.
Как си представяш идеалния подарък? 
Ще се зарадвам на нещо, което наистина би ми потрябвало, 
например футболна топка.

Изабелла Молова, 11к
Какво ще празнуваш на 14-ти – Свети Валентин или Трифон Зарезан?
Тъй като приятелят ми учи в чужбина и няма да имаме възможност 
да бъдем заедно, за съжаление, ще празнувам с класа си Трифон 
Зарезан. Надявам се обаче да си прекараме много добре!
Как си представяш идеалния празник и с коя напитка? 
С компания и определено с вино, щом ще празнуваме Трифон 
Зарезан – по възможност бяло.

Яна Стоянова, 11к
Какво ще празнуваш на 14-ти – Свети Валентин или Трифон Зарезан? 
Мисля да празнувам Трифон Зарезан, защото съм сама и обичам 
виното.
Как си представяш идеалния празник и с коя напитка? 
Най-хубавият празник е там, където са приятелите, хубавата 
музика и най-вече – бялото вино!

Кирил, 9-а
Какво ще празнуваш на 14-ти – Свети Валентин или Трифон 
Зарезан?
Принципно може и двете, но предпочитам Трифон Зарезан.
Как си представяш идеалния празник и с коя напитка?
Идеалният празник е със зелева чорба. И ракия!

Светлан, 8-а
Какво ще празнуваш на 14-ти – Свети Валентин или Трифон 
Зарезан?
Няма да празнувам нищо. Все пак предпочитам Трифон 
Зарезан.
Как си представяш идеалния празник и с коя напитка? 
Например с приятели и с нещо безалкохолно. Много съм 
малък за алкохол.

Василена Калчева, 9-а
Какво ще празнуваш на 14-ти – Свети Валентин или Трифон 
Зарезан?
Ще празнувам Свети Валентин с приятеля си.
Как си представяш идеалния подарък? 
Всичко би ме зарадвало, важното е да съм с него.

Анкетата проведе: Мария Чешмеджиева 11-з
Фотограф: Мария Маринова 11-з

Ето и подаръка от Делта Те към Ангел :) :

Непосредствено преди 14-ти февруари попитахме учениците на гимназията какво ще празнуват на тази дата и какъв би бил идеалният 
подарък за празника. Ето техните отговори:



Световноизвестни

Виктория Видева, 10-в
Студената война и бягащият граничар
   На 15 август 1961 г. един 19-годишен немски подофицер застава на своя пост на ъгъла на берлинските улици 
Бернауерщрасе и Рупинерщрасе. Там минава разделителната линия между съветската и френската окупационна 
зона на града. Два дни по-рано руснаците монтират ограда от бодлива тел - началото на Берлинската стена. 
Граничарят се взира за момент в тълпата, събрала се от другата страна на границата, която го насърчава да премине. 
След миг  се засилва и, като хвърля настрани автомата си, прескача заграждението. В същия момент фотографът 
Петер Лайбинг го заснема и така се ражда една от най-известните снимки от времето на Студената война. Войникът 
е Ханс Конрад Шуман. По-късно си спомня, че щом е видял възможност да избяга на Запад, той не се  поколебал и 
за миг, като така става първият източногерманец, избягал през Берлинската стена. Днес, близо до мястото, където 
Шуман прескача оградата, се извисява скулптура на  Флориан и Майкъл Браурер, възпроизвеждаща момента от 
снимката.

Скитащата майка
   През 1936 г. една снимка, станала известна като “Migrant mother”, трогва Америка. По това време страната започва да се отърсва 
от Голямата депресия. Хиляди сезонни работници и дребни фермери едва свързват двата края. Снимката на жената с нейните 
три дъщери се превръща в един от символите на това трудно време. Фотографката Доротея Ланг, работеща тогава за Farm Securi-
ty Administration, си спомня, че случайно спряла до лагер на сезонни работници, наричани още pea pickers („грахоберачи”), край 
Нипомо. Там срещнала 32-годишната Флорънс Томпсън с нейните три дъщери и бързо направила няколко снимки, като обещала 
да не ги публикува. Още на другия ден обаче фотография се появява на първите страници на вестниците, заедно с разтърсващата 
история за семейството, прехранващо се с оставени замръзнали плодове от градините наоколо. Освен тях в лагера гладували още 
2500 работници.

Чърчил по време на войната
   В края на декември 1941 г. Уинстън Чърчил е един от хората, които трябва да поемат в ръцете си борбата срещу Хитлер. 
Немците вече са започнали операцията „Барбароса” срещу Съветския съюз, а японците са бомбардирали Пърл Харбър. В тези 
дни британският премиер Чърчил обикаля приятелски страни, търсейки подкрепа. На 30 декември той е в Отава и говори 
пред канадската Камара на общините. Канадският министър-председател държи да отбележи речта на Чърчил с фотосесия. За 
целта той е предупредил фотографа Юсуф Карш, млад имигрант от арменски произход. След речта водят британския премиер 
в определената за снимки стая и докато фотографът се приготвя, Чърчил успява да запали една пура. Това обаче не се харесва 
на Карш, който отива до британския премиер и я измъква от устата му. Раздразнението на Чърчил е видимо на заснетите кадри. 
Снимката е използвана  като обложка на корицата на списание Life на 21 май 1945г., 12 дни след капитулацията на Германия.

Текст: Виктория Видева, 10-в

Виктория Видева, 10-в

   В северния край на Мадагаскар се намира район, осеян със 
скали, чиито върхове са остри като игли. Местните жители , 
малгашите, сa го нарекли Дзингланд, заради глухия звънтящ 
звук, който скалите издават при удар. Скалните игли са 
разположени толкова нагъсто, че е невъзможно да се намери 
достатъчно равна площ, върху която човек да стъпи, дори 
само с единия крак. Варовиковите скали са се образували 
в продължение на много години под въздействието на 
дъждовете. Процеждайки се през пукнатините в скалите, 
дъждовната вода е издълбала дълбоко под повърхността 
пещерни кухини и коридори. Гроте д’Андрафайб е най-
голямата пещера, но само 11 км от нейните коридори са 
изследвани. Интересен факт е, че пещерите на Дзингланд 
се обитават от единствените в света крокодили, живеещи в 
пещерни условия.

   Движещите се камъни (англ. Sail-
ing stones)  са геологичен феномен, 
наблюдаван в пресъхналото езеро

Рейстрек Плайя в Долината на Смъртта в САЩ. На дъното 
се валят камъни, с маса до 30 килограма, но те не лежат там 
неподвижно. От време на време те сами се движат, като 
оставят зад себе си недълбоки, но много дълги  бразди. 
Според учените, за движението има няколко обяснения, 
никое от които не е напълно доказано. Някои смятат, че 
преместването на камъните се дължи на въздействащи 
им магнитни полета, други твърдят, че меката почва в 
комбинация с усилен вятър са достатъчна предпоставка за 
протичането на този феномен. Сеизмичната активност в 
района, макар и малка, също би могла да задвижи камъните. 
Местните разказват, че неведнъж са виждали само браздите, 
а камъните са изчезнали, сякаш някой ги е преместил, но 
защо и как, не е известно.

   Гримпотевтис е един от най-
редките видове октопод, наричан 
още октопод Дъмбо. Плавниците, 
които излизат от главата му, 
приличат на огромни уши, а 
оттам идва и името му. Поглъща 
плячката си цяла – нещо, съвсем 
нехарактерно за октоподите. Най-
големият открит Дъмбо е бил с 
дължина 1.8 м. и тежал 6 кг. Тези създания живеят на 3000 
– 4000 м (някои дори на 7000 м) под водата, което прави 
улавянето и изучаването им много трудно.
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Попълни кръсто-
словицата и спечели 

награда!

Както и досега, първите трима от 

всяка смяна, които решат правилно 

двете кръстословици и ни изпратят 

двете думи, получени от цифрите, ще 

спечелят специална награда от “Делта 

Те”. Изпращайте ни вашите отговори 

на нашата ел. поща:
deltate@els-plovdiv.com

Не забравяйте да си напишете името и

             класа!
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Логически задачи
В една стая има 3 електрически крушки, а в друга три 
ключа за крушките (има се предвид, че инсталацията 
може да е объркана и не е задължително първият ключ да 
е за най-лявата крушка) в стаята с крушките може да се 
влиза само веднъж. От стаята с ключовете не може да се 
види стаята с крушките по никакъв начин. Как може да 
се разбере кой ключ за коя крушка е?
***
Имате 8 билярдни топки, една от които е по-лека от 
другите. Разполагате и с везни. С колко най-малко 
претегляния можете да кажете коя топка е по-
леката? 
***
Който го прави - го продава, който го купува - не го 
използва, който го използва- не го вижда.
Що е то ?

Отговори:
Влиза се първо в стаята с електрическите ключове - 1-вият се 
включва за 5 минути, 2-рият се пуска замалко, а третият не се бута. 
После се отива в стаята с крушките и най - горещата отговаря на 
1-вия ключ, топлата на 2-рия и студената на 3-тия.
***
2 - Разделяме ги на 3 групи (3, 3, 2). Слагаме на везните 3 и 3, ако са 
равни - пърфект - слагаме от третата група по едно на всяка везна 
и готово. Но ако при първото претегляне имаме група от 3, която 
е по лека, взимаме я и слагаме по едно топче от 3-те възможни, ако 
са равни - последното топче е най-лекото, ако не - ще се види кое е 
по-лекото пре самото претегляне! 
***
Ковчег

Продължение от блиц от стр. 3

Sudoku

Това е снимката, която г-н Стефан 
Кръстев ни предостави от своите младини 
за публикуване във вестника. Но за да не 
разваляме статуквото на блиц интервюто, 
го снимахме още вендъж, като решихме да 
отпечатаме и тази снимка :)

Сканирай, за да изтеглиш приложение за Android!



Значи, ще си помисля още малко, защото 
предложението на Ицо е на ниво, но оценката 

гравитира към “Добър”.
***

Прабългарите са имали конска флота.
***

Значи, сега ще позапитам тези които са в началото 
на годината... ъъъ... така де, или пък тези които ми 

пречат... 
***

Искам да ви кажа, нека в този момент не създаваме 
състояние на въпросност.

***
Там на задния чин ми пречите и ме карате да се 

чувствам недискомфортно!
***

Славяните ловили риба и други горски животни.
***

- Госпожо, откъде идва прякорът на Ицо?
- Ами той сам си го измисли...

***
Ако искате да се върнете към пещерния живот, мога да 

ви препоръчам град Пещера, пещерата Снежанка...
***

- Как е настроението, момичета? Мажорно или 
минорно?

***
Сега той пише: един сперматозоид тръгнал да се заеме 

със сложната задача да оплоди друг.
***
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20 факта, които едва ли знаете

• През 1972 г. югославската стюардеса Весна Вулович оцелява, падайки от 
10 160 метра височина, след като самолетът й експлодира във въздуха.
• В една чаена лъжица вода има повече молекули, отколкото има чаени 
лъжици вода в океана.
• 11% от копирните машини, излезли от строя, се повреждат поради 
хората, които сядат на тях, за да си копират части от тялото.
• Свинята не може да гледа в небето.
• Гущерът не може едновременно да тича и да диша.
• Най-възрастната златна рибка е на 41 години и се казва Фред.
• Ако човек крещи 8 години 7 месеца и 6 дена ще изработи достатъчно 
енергия, за да стопли чаша кафе. 
• В много американски щати пътната полиция винаги има в патрулката 
си 2 галона Кола, която й служи за измиване кръвта от платното след 
катастрофи.
• Първият електрически стол е изработен от зъболекар.
• Средно човек има 1460 сънища на година.
• Можеш да качиш крава или кон по стълбите, но не можеш да ги накараш 
да слязат.
• Първият собственик на компанията “Марлборо” умира от рак на белия 
дроб.
• Един от всеки четирима американци се е появявал по телевизията.
• Бразилските ядки са, макар и малко, радиоактивни.
• 174 000 цигари се изпушват всяка секунда.
• Метеоритът, паднал в Русия, е бил със сила около 30 пъти повече от тази 
на атомна бомба. 
• Ако човек се намира в пълна тъмнина в продължение на 3 дни, може да 
стане перманентно сляп.
• Google генерира 691 долара и 27 цента на всяка секунда.

Мила Темнялова, 10-к

Happy end

Харесайте страницата ни във 
Facebook и получавайте първи 
информация за организирани от нас 
конкурси и игри, както и датите 
на излизане на новите издания! На 
страницата ни ще ви информираме 
първи за неща, пряко свързани с 
училище, а и не само. Очаквайте 
фоторепортажи от всички актуални 
събития, тук ще ви покажем и всички 
снимки от EDS Style!

Екипът на Делта Те изразява своята 
благодарност на PELSA, както и на всички други 
доброжелатели, без чиято помощ този вестник 
не би могъл да се осъществи.
Печатът се извършва със съдействието на ИК 
“Жанет - 45”.

Учителката пита Иванчо:
- Защо винаги сядаш на последния чин?
- Баща ми е военен, госпожо, и казва, че 
първите редици дават най-много жертви.

***
Двама студенти съквартиранти си говорят:
- Много е тежко положението с храната. Искаш 
ли да си вземем едно прасе и да си го гледаме на 
терасата?
- Стига бе, много е мръсно!
- То ще свикне...

***
Млада булка звъни на майка си:
- Мамо, на моя не му хареса бобът, който му 
сготвих. Каква беше рецептата?
- Измиваш боба, вариш го...
- Аааа, вариш го...

***
Една баба решила да си купува бански. Отишла 
в мола, взела едни бикини и влязла в пробната 
да ги мери. След като се позабавила вътре, 
учтивият консултант се приближил до пробната 
и попитал:
- Какво става, да ви донеса ли горнището?
- Аааа, нема нужда, чедо, то всичко се събра у 
долнището.

***
Плачеща жена звъни на вратата на майка си:
- Мъжът ми ме преби.
- Как? Нали е в командировка?
- И аз така си мислех...

Анатидаефобия се нарича страхът от това, че някъде в света 
има патица, която те наблюдава.

Отдясно наляво: Глория Танчева, 10-к, Маги Нанкинова, 10-а, Цветомила 
Нещерева, 12-б/ Снимки: Йоана Терзийска, 10-а

Всички снимки вижте на страницата ни във Facebook!


