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Какво ново?

МАРТ
1 март - Ден на самодееца
8 март - Международен ден на жените 
Световен ден на жената е празник, на който се празнуват постиженията 
на жените в политическата, икономическата и социалната сфера, 
отбелязва се миналото, настоящето и бъдещето на жените по света.
9 март - Международен ден на DJ-я
14 март - Международен ден на числото Пи
15 март - Световен ден на потребителя
На този ден светът отбелязва Световния ден на потребителите, който се 
приема за отбелязване на годишнината на изявлението на президента на 
САЩ Джон Ф. Кенеди в Конгреса през 1961 година. В речта на президента 
са формулирани основните права на потребителите.
18 март - Световен ден на мозъка; Ден на съня; Световен ден на 
инвалидите
21 март - Световен ден на поезията
22 март - Световен ден на водата
23 март - Световен ден на метеорологията
24 март - Световен ден за борба с туберкулозата
25 март - Световен ден на социалната помощ

АПРИЛ
1 април - Ден на хумора и шегата
Откъде идва този празник - Денят на глупаците, Ден на хумора и шегата 
(April Fools’ Day или All Fool’s Day) - от Франция, Англия, Мексико и 
Швеция - това е тайната, която, за съжаление, се покрива в мрака.
7 април - Международен ден на здравето
Световният ден на здравето се отбелязва ежегодно на 7 април, в деня, 
когато през 1948 г. е създадена Световната здравна организация.
8 април - Международен ден на ромите
11 април - Професионален празник на зъболекарите
22 април - Международен ден на Земята
Денят на Земята първоначално е обявен през 1970 г. в САЩ и Канада, 
като международен се чества от 1990 г., празникът в България се 
отбелязва от 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита 
на околната среда.
22 април - Европейски ден за борба с наднорменото тегло
25 април - Международен ден на борбата с шума
27 април – Световен ден на театъра
Датата е свързана с откриването на сезона на Театъра на нациите в Париж 
през 1962 г. и тогава Международният театрален институт към ЮНЕСКО 
решава това да бъде Международният ден на театъра.
29 април - Европейски ден на солидарност на поколенията
29 април - Международен ден на балета
30 април - Международен ден на джаза

Важни световни дни от март и април
Какво се отбелязва на датите от календара на 
двата месеца?

Снимки от вчерашния екоден може да разгледате на страницата на Делта Те 
във Facebook: facebook/eds.delta.te! Както още в предния брой съобщихме, тази 
година Денят на таланта ще се проведе след априлската ваканция - навярно на 
18 април. В момента за представлението тече усилена подготовка. През април 
ще се проведат националните кръгове на олимпиадите (надяваме се, че ще 
имаме доста представители на тях, и им пожелаваме успех!). На 9 май ще се 
проведе Ден на ученическото самоуправление.

Какво предстои?

1854 г. - Кримска война: Великобритания обявява война на Русия.
1860 г. - В САЩ е патентован тирбушонът.
1914 г. - Направено е първото в света кръвопреливане, извършено в 
болница в Брюксел.
1964 г. - Най-силното земетресение, регистрирано в САЩ с магнитуд 9,2 по 
скалата на Рихтер разтърсва южна и централна Аляска и убива 125 души.
1976 г. - Влиза в експлоатация вторият реактор на АЕЦ Козлодуй.
1976 г. - Открито е метрото на Вашингтон.
1977 г. - При най-голямата в историята самолетна катастрофа два самолета 
Боинг се сблъскват на летище “Лос Родеос”, Тенерифе (Канарски острови), 
при което загиват 583 души.
1980 г. - В Северно море се преобръща норвежка нефтена платформа, 
загиват 123 души от обслужващия персонал.
1990 г. - В Лондон е открит музей на Шерлок Холмс.

Вчера...
1828 г. - Австрийският композитор Франц Шуберт изнася единствения си 
публичен концерт.
1899 г. - В Москва е пуснат в действие първият трамвай.
1934 г. - В Обединеното кралство е въведен шофьорски курс.
2000 г. - На президентските избори в Русия за президент на страната е 
избран Владимир Путин.

Утре...
1776 г. - В Москва е създаден Болшой театър.
1859 г. - В Цариград започва да излиза в. „България“ под редакцията на 
Драган Цанков.
1979 г. - След 30-дневна експлоатация вторият реактор на АЕЦ, 
разположена на остров Три Майл (САЩ), аварира, което е най-голямата 
ядрена авария в страната и става причина за закриване на 53 от 129 АЕЦ-a.

Какво се е случило на днешната дата - 27 март - през годините...

Текст: Десислава Йорданова, 12-г; Петър Ангов, 12-к

След успеха на организирания от учениците в Ученическия парламент Бал на 
влюбените на 14-ти февруари, за който ви разказахме в предния брой, УП се завърна 
към редовните си благотворителни дейности, като дари сумата от 250 лв на 
сдружение “Различни, но равни”, събрани на Коледния базар на Главната, на 
който гимназията взе активно участие, а ние, от Делта Те, активно проследихме 
дейността. Организацията, на която УП дари средствата, работи на територията на 
община Пловдив и е създадена преди 10 години от семейство с дете с увреждания. 
В момента в сдружението членуват над 24 семейства на деца с подобни проблеми от 
Пловдив, както и от околните градове и села. Всяко семейство определя само кога 
иска и може да бъде посетено от рехабилитатор в дома си, вместо да се кара детето 
при него и се работи както с него, така и с родителите, а заплащането определя 
всеки според възможностите си. Сдружението се финансира от общината, като тази 
година кандидатства за делегиран бюджет, който ще е изключително полезен за 
финансирането на рехабилитационните дейности. Дарените пари ще се използват 
за конна езда на 6 от болните деца, която има ключово значение за развитието на 
вестибуларния апарат и укрепването на костната система.

Флирт със светлината
Така бе озаглавена фотоизложбата на клуба по фотография от проекта “УСПЕХ”. 
Тя бе тържествено открита на 20.02 в културен център “Тракарт”. На отркиването 
присъства директорът на гимназията - г-жа Пенка Стайкова, преподаватели на 
учениците, родители и куп гости, които показаха особен интерес към фотосите 
на младите таланти и изказаха своите положителни оценки. Осмокласниците от 
клуба под ръководството на Николай Аджеларов се бяха погрижили за цялостната 
организация на събитието, включително и за храната и напитките. Това бе първата  
публична изява на клуба, на която начинаещите фотографи представиха най-
доброто от събраните художествени и репортажни фотографии. Снимките от 
изложбата скоро ще намерят своето място в сградата на гимназията.

Фоторепортаж: Стефан Солачки, 11-з

Ученически 
парламент



Мартенски истории

За това дали в гимназията трябва да се празнува осми март, или не – неведнъж се е спорило. Факт е обаче, че всяка година не едно момиче 
от Английската получава цвете. И както всяка година, осми март бе отбелязан не само от учителките, но и от ученичките. Приятно 
изненадани останахме и от факта, че много момчета от различни класове са купили цветя за своите съученички. Екип на Делта Те 
поразпита някои от щастливките, получили цветя, за да разбере тяхното мнение за празника :

От кого получи този букет? 
От приятеля ми.
Защо смяташ, че Денят на жената е толкова актуален, а този 
на мъжа сякаш остава забравен?
Жените имат много по-голяма нужда да им бъде показана 
любов, докато мъжете сякаш го знаят, защото ние и без това 
правим много повече неща за тях през цялата година.

  
От кого получи този букет? 
От момчетата от моя клас. Събраха пари и купиха цветя на всяко 
момиче от класа. 
Какво смяташ за мъжете, които също празнуват на тази дата?
Смятам, че това е женски празник и ако мъжете искат да 
празнуват, да си изберат друг ден.

 
От кого получи този букет? 
От приятеля ми.
Как смяташ да продължиш празника тази вечер?
Смятаме да се съберем с мои приятелки, да отидем на кафе и да 
се забавляваме.

  
От кого получи този букет? 
От Киро.
Как смяташ да продължиш празника тази вечер?
Не смятам да празнувам.

 
От кого получи този букет? 
Момчетата от нашия клас се бяха организирали и подариха на 
всички момичета по едно цвете, което беше много мило.
Защо смяташ, че Денят на жената е толкова актуален, а този 
на мъжа сякаш остава забравен?
Жените са по-важните  – те са майки, имат повече задължения, 
а и те са нежният пол – заслужават повече внимание.

 
От кого получи този букет? 
От съучениците ми.
Как смяташ да продължиш празника тази вечер?
Смятам да продължа празника с любим човек.

 
От кого получи този букет? 
От приятеля ми.
Какво смяташ за мъжете, които също празнуват на тази дата? 
Мисля, че е много добра идея – особено ако са приготвили 
някаква изненада за половинката си – романтична вечеря или 
да отидат на някое специално място. Мъжете не трябва да бъдат 
игнорирани на този ден, а напротив – да се забавляват заедно с 
любимите си.

Вържете ги за цъфнало плодно дръвче, за да е богата 
реколтата!

Анкетата проведе: Мария Чешмеджиева, 11-з/ Снимки: Мария Маринова, 11-з

Началото на месеца, всички са весели и засмени, с пълни джобове с бяло-червени конци, 
готови да закичат приятели и съученици. Първи март обичайно премина под съпровода на 
един хубав български празник – именно баба Марта. 
Разбира се, както много от нашите празници, и този бе силно комерсиализиран. На пазара не 
липсваха и доста изгъзици, пристигнали директно от Китай, от които например мартеница с 
череп, с най-различни герои от сериали, също и лъскави бяло-червени мъниста (въобще без 
бял и червен конец), което, мисля, не е  никаква мартеница, но за всичко си има купувачи 
явно. 
Докога да носим мартеничките и къде да ги завържем после? По традиция трябва да ги носим 
до Благовец - 25 март, но може и до края на месеца. Има обаче и много други варианти в 
народните традиции за това, докога трябва да се кичим с червено-белите конци и какво да 

направим с тях, когато му дойде времето да ги свалим. 
Най-популярна е практиката да се завърже мартеницата за цъфнала 
клонка, като непременно трябва да си намислите желание. Не 
прибързвайте! Според поверието вече ненужният ви амулет ще 
подсигури богата реколта на фиданката. Затова трябва да се уверите, 
че е плодно дръвче - цъфнала слива, ябълка или праскова. Може да я 

закачите и на трендафил, 
за да са бели, червени, 
хубави и здрави всички в 
семейството. 

Текст: Александър Аршинков, 
11-в

Фоторепортаж: Йоана 
Терзийска, 10-а

Мартеница, дълга десетки 
метри, се носеше между сградата 
на гимназията и общежитията в 
топлия петъчен първи март.



На ФокусНа фокус

Защо избрахте учителската професия и точно този предмет?
Предмета го обичам от ученичка, а професията ме избра сама. Когато 
слизах по стълбите на училище, си казах, че това, което не искам да стана, е 
учителка... Да чета пак всеки час ми се струваше абсолютно невъзможно, но 
после се обърка нещо при писането на специалностите и така.
Ако не бяхте учител, каква друга професия бихте избрали?
В рода имаме творческа жилка, отдава ми се, може би дизайнер. От друга 
страна, харесва ми и фармацевт, даже ако имах време, можеше и нещо натам да 
се ориентирам.
От колко време преподавате в гимназията?
Седем години.
Какво ви мотивира?
Успехът на учениците най-вече, желанието, любознателността да научат нещо 
повече. Това, че съм им била полезна, че съм ги научила на нещо.
Какво сте научили от учениците си?
Може би да бъда по-позитивна и по-усмихната, защото

ежедневието някак сплесква човека, дехидратира го.
Имате ли си идол?
Не, нямам.
Забелязвате ли промяна в учениците през годините?
С пропуска ми от две години... може би има, да. Като че ли има вълна от 
по-слаба мотивация. Учениците са по-скоро консуматори, отколкото 
продуценти - така усещам нещата. Първо човек трябва да произвежда нещо, а 
след това да консумира.
Можете ли да ни разкажете някои интересни истории, включващи Ваши 
ученици от гимназията?
Имам много смешни истории от часовете по биология, конкретно ще разкажа 
случка с една мишка. Бях класна на 10-з клас преди години. Разказвах урока, 
всичко беше точно и както говорех, погледът ми попада върху един от 
шкафовете отзад. Нещо се движеше отгоре, и гледам – мишка. Направо беше 
цял плъх!
Най-интересно беше, че запазих самообладание, продължих да говоря, но 
мишката не отлепи поглед от мен. В един момент не се сдържах – започнах да 
се смея и казах на децата, че имаме още един гост в стаята. Всички започнаха 
да скачат по чиновете, много интересно се получи. Това беше смешното – че 
мишката вместо да избяга просто беше застанала като скункс и ме гледаше.
Кои качества оценявате в учениците си?
Любознателността и мотивацията. Желанието да се развиват и да еволюират, 
пак да се изкажа като биолог.
Кое според Вас е най-важното в живота? 
Моята логика е следната: най-важното е здравето, но най-ценното е времето. 
Просто се боря с него – така бързо минават дните, че не усещаш, че живееш.
В какъв биологичен вид бихте искали да се превърнете?
Всъщност искам в два вида. Гигантска сухоземна костенурка, тъй като живеят 
по сто години – малко да поживея; но искам и някаква птица, орел например. 
Ако има някакъв такъв мутант (смее се) – костенурка, която да лети – това съм 
аз.

                     Любима книга: „Клетниците” от Виктор Юго
                        Любим филм: Много са.
        Любима песен: Също са доста, но една от тях е: 
                                                      „Ти сън ли си?” на Лили Иванова.
  Девиз: “Поука вместо омраза, усмивка вместо презрение.” - Епикур
         Хоби: Спортът на любителско равнище, много ме разтоварва
       тичането на гребния канал, правя го целогодишно, дори и на                                 
                         отрицателни градуси.

                           
                    Любима книга: „Пипи Дългото чорапче”
                Любим филм: Смело сърце, Последният самурай
              Любима песен: „Двама” на Мария Нейкова
                   Девиз: Scientia Potentia Est - Знанието е сила
                         Хоби: Нямам хоби, децата ми са хоби

    Ирена 
                      Ганчева

Интервюто проведоха:
Мила Темнялова, 10-к; Мария Чешмеджиева, 11-з; 

Снимки:
Мария Маринова, 11-з; Йоана Терзийска, 10-а 

Защо избрахте учителската професия? 
Интуитивно, просто го усетих още първия път, когато се изправих срещу 
ученици по време на стажа си в пети курс в университета - реших, че 
искам да работя това и досега не съжалявам за избора си, обичам децата 
и смятам, че чувствата са взаимни.
А ако не бяхте учител, каква друга професия бихте избрали? 
Еколог или да се занимавам с дивата природа - както някои от водещите 
на  научнопопулярните канали, а като малко момиченце си мечтаех да 
съм стюардеса.
От колко време преподавате в гимназията? 
10 години, това е първото ми и единствено работно място, започнах 
работа, когато синът ми навърши 3 годинки и тръгна на детска градина.
Какво ви мотивира? 
Да получа одобрението на учениците си и когато оставам по някакъв 
начин в паметта на някои от тях.
Какво сте научили от учениците си? 
Това е интересно: обичам да казвам, че 

когато съм в час, тайно се уча от учениците си,
научила съм много неща досега и едно от тях е, че ако желая да ми 
се получи часът, те не трябва да влизат със страх в него, а с мисълта/
нагласата, че следващите 40 минути ще са полезни, а не загубени.
Имате ли си идол? 
Нямам идоли.
Забелязвате ли промяна в учениците през годините? 
Да, всяко идващо поколение е по-демотивирано от това, което е 
отстъпило мястото си.
Можете ли да ни разкажете някои интересни истории, включващи 
Ваши ученици от гимназията? 
Мисля, че това трябва да е тема на друг разговор, тъй като те не са една и 
две...  :)
Кои качества оценявате у учениците си?
Не са малко, но

на първо място поставям това да могат и да искат да 
мислят.

Кое според вас е най-важното в живота? 
Древните мъдреци и философите още не са открили отговора, та какво 
остава за мен, но все пак мисля, че без любов не е хубаво да се живее, 
но в никакъв случай това не е най-важното (да не ме разбере някой 
погрешно).
В коя епоха бихте искали да живеете? 
На Западноевропейския романтизъм.

           Любка 
                        Делчева



Кои учители са заемали нашите 
места на чиновете в Английската 
гимназия? С много труд ние, от 
Делта Те, успяхме поне горе-долу да 
обхванем връзките между сегашните 
преподаватели, някогашни ученици 
в гимназията. Предварително се 
извиняваме за възможни неточности 
или липсващи лица по наша или друга 
вина - начинанието не беше никак 
леко! (По наша информация има поне 
още трима преподаватели, бивши 
възпитаници на гимназията.) Със 
стрелки сме отбелязали кой на кого 
е преподавал. А г-н Кръстев, чиято 
история проследихме в миналия брой, 
не можахме да пропуснем тук, тъй 
като много от днешните учители са 
негови възпитаници.

Традиции във времето

Познай за кого се отнасят мненията и описанията 
и спечели с Делта Те!

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!

✓ Часовете никога не са скучни. За това допринася 
нетипичният изказ, който често буди смях;

✓ Производител е на балкански пчелен мед;

✓ Има склонността да си служи с ирония и сарказъм; 

✓ Строго изпитване и своевременно оценяване на 
момчетата, който пречат на часа;

✓ Изпитва неприятно чувство, бидейски сред твърде 
високи хора;

✓ Много интересен и различен начин на преподаване.Бъди третият победител в новата игра на 
Делта Те - от нас ще получиш USB Flash 64GB!



Из ЕГ-то

Скъпи дванадесетокласници,
Не познавам всички ви, но мисля, че всички 
ще се съгласите с мен: тези пет години минаха 
страшно бързо като сън, нали?!  Ако знаете 
само колко бързо ще минават следващите. 
Затова, устремени и забързани в трупане на 
нови знания, в постигане на цели, в търсене на 
своето място в живота, не пропускайте ценните 
мигове, малките жестове и прекрасните 
емоции! Искам да просперирате, но и да 
създадете хубави семейства. Пожелавам ви 
най-вече здраве, за да постигнете всичко това! 
А на моя любим 12-а клас пожелавам всеки 
един от тях да съхрани това, което ме накара да 
ги заобичам, да бъдат винаги неподправени и 
естествени!

Светла Василева
преподавател по немски език

На момичетата и момчетата от любимия ми випуск 
2013 пожелавам да споделят нравствените ценности 
на Бенджамин Франклин, романтичните копнежи 
на героите на Джейн Остин, непримиримостта на 
Джордж Оруел, авантюризма на Ърнест Хемингуей и 
чувството за хумор на Джоузеф Хелър.

Ася Кафалиева
преподавател по английски език

Пожелавам ви в живота да вървите повече с вярата 
в доброто, любовта към хората и всичко, което ви 
заобикаля. Жизненият път за повечето хора е труден. 
Гледайте на трудностите като предизвикателство, 
с което ще успеете да се преборите и което ще 
направи живота ви по-интересен. Те са вкусът на 
живота. Постепенно ще разберете, че нещата никога 
не са толкова добри, нито толкова лоши, колкото 
изглеждат. Освен това помнете, че е готино да сте 
важни, но по-важно е да сте готини.

Татяна Дюлгерова
философски цикъл

класен ръководител на 12-з

Посланията събра: Албена Арабаджиева, 12-б
Снимки: Йоана Терзийска, 10-а; Светлана 

Панова, 10-г; Стефан Солачки, 11-з
Изпращането на юбилеиния випуск 2013 тази година ще бъде съчетано с дипломирането - предвижда 
се тържествена церемония по случай връчването на дипломите, на която ще присъстват родители и 
гости, ще бъде ангажирано кетъринг обслужване. Засега вариантът по-скоро клони към провеждането 
на церемонията на закрито - в зала. Мястото все още се уточнява, випуск 2013 ще бъдат дипломирани с 
тоги.

Всяка година една част от гимназията си отива. Всяка 
година вече порасналите дванадесетокласници завършват, 
готови за истинския живот, за да отстъпят място на 
малките си наследници – осмокласниците. Приемственост, 

смяна на поколенията – част от живота. Но това, че са завършили гимназията, съвсем не значи, разбира се, че 
тя ги е забравила. За това спомагат не само хилядите спомени, които те оставят зад себе си, но и различните 
предметни придобивки, които завършващите оставят в училището. Провокирани 
от неизвестния статут и история на глобуса встрани от алеята, водеща от лавката 
към училище, ние, от Делта Те, направихме малко проучване, за да разберем какви 
всъщност са тези подаръци. Първоначално попитахме самите ученици, като си 
мислехме, че това е най-лесният начин да получим тази информация. Оказа се обаче 
точно обратното. Странно, но почти никой от завършилите не си спомня какво и 
дали изобщо випускът му е направил някакъв подарък на училището. Явно в един 
момент се забравят всички материални неща, всички дадени пари, заради които сега 
толкова се оплакваме, и остават само милите и скъпи спомени.
 В крайна сметка поне последният завършил випуск – 2012, ни даде информация, 
че те са подарили дървеният балереф на Шекспир с позлатени елементи, който е 
поставен до стълбището на първия етаж (на снимката вдясно). Тя е изработена 
от бащата на Тома от Е клас, а идеята е била това да се превърне в една поредица 
от подобни дърворезби, изобразяващи велики автори и най-значимите им творби. След разговор с няколко 
учители, разбрахме, че скулптурата във формата на глобус, която можете да видите на пътечката към 

спирката, е дело на випуск 2008 (повече за нея - долу). Випуск 2011 пък е подарил картина, която за 
съжаление днес е прибрана и не е изложена никъде. Випуск 2009 е събрал пари, заедно с цялото училище, 
за закупуването на ксерокс и е боядисал оградата. През годините са били правени и много други дарения 
от дванадесетокласници, както и по-малки ученици. Те са дарявали парични суми или са правили 
различни подобрения на материалната база, като например с телевизори и DVD-
та. Асоциацията на завършилите PELSA също е допринасяла за обогатяването 
на материално-техническата база. Както в началото на учебната година писахме, 
PELSA дари на гимназията два проектора и два екрана през месец септември.

Какво е това?

ХРОНИКИТЕ НА 
ЕГ „ПЛОВДИВ“

В новата ни рубрика ще обръщаме внимание на неща, 
предмети, явления и други, които не ни правят особено 
впечатление в ежедневието, но носят със себе си 
патината на времето и имат своите послания. Ние ще се 
опитаме да ги тълкуваме, доколкото това е възможно!

Текст: Албена Арабаджиева, 12-б
Снимки: Светлана Панова, 12-г; 

Архив: Делта Те

Снимката вдясно е от 2006 г. През 2008 г. този постамент придобива днешния 
си вид, за което се погрижва випуск 2008 за своето изпращане (тогава 
гимназията чества 50-годишнина). Ето какво пише Делта Те по повод 
скулптурата през 2006 г. (оказва се, че историята му е далеч по-древна): Със 
сигурност поне 90% от вас са виждали странния, по-рано бял, сега черен камък, 
който с вида си на надгробна плоча ни приветства всяка сутрин. Преди падането 
на „Желязната завеса“ любимата ни гимназия е носила името на публициста и 
писател Георги Кирков. Като неин патрон в училищния двор се е издигал бюстът 
му. Познайте къде! Да, точно там, върху днешния неприветлив камък. До днес по 
света гимназията ни е известна с това име, а възпитаниците й − като“кирковци“. 
Оттук идва и фразата, с която директорът Любен Христов се помни и до днес − 
„Кирковец на сянка не стои, Кирковец сянка прави!“

Пожелания и послания към випуск 2013 от техните преподаватели



След гимназията

Фондация
„Германо-Български

център за срещи -
 Пловдив”

Stiftung
 „Deutsch- Bulgarische
 Begegnungsstätte -
 Plovdiv“

В Делта Те вече ви представихме някои дестинации, къдетo бъдещите студенти 
да продължат обучението си. В този брой продължаваме с възможностите, 
като този път сме избрали един град, който е доста популярен напоследък 
сред завършилите ЕГ “Пловдив” – Виена. Този град, и като цяло Австрия, 
обикновено е алтернативен вариант на Германия сред немските паралелки, 
но Виена определено има какво да ни предложи и с какво да ни впечатли. 
Всъщност, едва ли има човек, който да е посетил града и да не е бил очарован 
от него. Виена е център на класическата музика, театъра и операта. Освен 
това множеството музеи и архитектурни произведения на изкуството 
правят града световноизвестна туристическа дестинация. Но нас, учениците, 
ни интересуват повече възможностите за обучение. Във Виена има осем 
държавни университета, както и още шест частни. Най-предпочитаните от 
тях са Виенският (Uni Wien), Техническият (TU Wien) и Икономическият 
университет (WU Wien), които са богати на разнообразни специалности 
–  от икономика, през право до теология. Едно от предимствата на Австрия 
пред Германия е, че в Австрия таксите за обучение отпаднаха, като сега 
съществува единствено скромната символична сума от 18 евро. Това важи 
при условие, че времето за следване не се проточва с повече от 2 семестъра 
от предвиденото (напр.: Ако имате предвидени 6 редовни семестъра, имате 
право да учите 8 семестъра без надчисляване на такси). Приемът във Виена 
също е по-лесен. Изисква се единствено диплома с успех над 4.50 и сертификат 
по немски с ниво поне В2. Тук е мястото да отбележим, че в държавните 
австрийски университети обучението за степен бакалавър е само на немски, 
но има и възможност за нулева (подготвителна година), в която изучавате 
само езика. Програми на английски се предлагат от частните университети. 
Задължително условие е предварителното онлайн записване в сайта на 
съответния университет. Допълнителни изпити няма, освен за някои отделни 
специалности, свързани с изкуство например. Други изключения от това 
правило са специалностите медицина, психология и журналистика и масови 
комуникации (тук обаче досега изпитът никога не се е провеждал). От тази 
година нововъведение в специалността Икономически и социални науки в 

Икономическия университет е приемен изпит. Определено положително нещо, 
особено за хората, които още не са сигурни в решението си, е, че сроковете 
за записване започват чак лятото – 18.06 - 5.09 (във Виенския университет), 
15.04 - 31.05 за промените в гореспоменатата специалност (Икономическия). 
Във Виенския университет има и опция да започнете от летния семестър, 
като сроковете за него са  7.01 - 5.02 (за съжаление, вече е късно за сегашните 
дванадесетокласници). 
Едно от най-важните неща, които трябва да направите още с пристигането си, 
е да си отворите австрийска банкова сметка, защото ви е необходима почти за 
всички заплащания и много ви улеснява. Транспортът е изключително удобен, 
свързва всички точки на града, а за студентите има много изгодни карти. 
Подобни намаления за студенти се правят за много други неща, дори по-
евтини билети за театър и опера.  Има и евтини супермаркети, така че животът 
за един учащ там не е особено скъп. 
Два са най-популярните варианта за настаняване във Виена – на общежитие 
или на квартира (WG). Общежития в града има много, с отлични условия и на 
добри цени, които варират между 250-350 евро. Квартирите са почти на същите 
цени. Добре е да започнете да се ориентирате за  жилище възможно най-рано, 
защото търсенето е много по-голямо от предлагането. 
Работа по време на обучение не е лесна за намиране, защото се изискват 
специални документи и дълга процедура. Но възможностите за бъдещо 
развитие са големи и широки, може би по-добри от тези в Германия в момента. 
Като голям недостатък при следването в държавните австрийски университети 
може да се посочи голямата бройка студенти в първите семестри - препълнени 
аудитории, трудно намиране на място и липса на пресонално внимание, но 
няколко семестъра по-късно бройката значително намалява и обстановката се 
успокоява.
За да обобщим, ако искате да живеете в един красив град с уникална атмосфера 
и да получите образование на високо ниво и то без да плащате високи такси – 
Виена е точното място за вас.

Текст: Албена Арабаджиева, 12-г; Петър Ангов, 12-к

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.

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



Покорени върхове

За автора:
Емилия 
Каменова e 
вдъхновяващ 
и любим 
преподавател, 
литературен 
критик, автор 

на над 500 статии, на книгите „Довиждане“, „Портрет за наследници“, „Тази 
преходност живота“, „Царски времена“, „Вятърните мелници“ и „Страсти и 
неволи“, била е водеща на рубриката „Книга от витрината“ по БНТ. Член е на 
Съюза на българските писатели, на Съюза на учените в България и на Съюза на 
българските журналисти.
Как избрахте заглавието на книгата си „Страсти и Неволи“?
То е реплика към известния стих на Пейо Яворов в „Две хубави очи“ – „Страсти 
и неволи“, като, разбира се, тук търсех онова, което съпътства пътя на писателя 
във времето, както личните, така и творческите му неволи и, разбира се, онези 
страсти, които го поставят на гребена на вълната на поредното време, в което 
той живее.
Каква е вътрешната необходимост, която Ви накара да напишете тази 
книга?
Смея да кажа, че книгата е едно предизвикателство, защото по този начин 
не е подхождано към пътя на българските писатели. Аз се интересувах как 
оставените от тях лични документи чертаят облика на писателя и всичко онова, 
което се отразява както в лично преживяното, така и в неговото творчество. И в 
този смисъл дневниците на Светослав Миларов, на Кирил Христов, на Николай 
Хайтов правят един нов тип документално повествование за писателя, което 
е много автентично, а едновременно с това дава възможност да се види какво 
всъщност той написва, когато изживява своите страсти и неволи.
Колко време Ви отне проучването и систематизирането на тези документи 
и недостатъчно познати факти за известните български писатели?
Трудно може да се каже, защото имаше части от корпуса на книгата, които много 
бавно, много спокойно, много любовно извайвах. Специално трите дневника, 
които са втората част – „Дневници от три епохи“, отнеха около година, като 
последните шест месеца бяха кошмарни – със сън от пет часа в денонощието. 
Считате ли, че е недостатъчно изследвано и отразено влиянието, което 

оказва интимният живот на личностите върху техните произведения?
Изключително недостатъчно е разгледан този въпрос. В другите модели на 
образование, които съществуват на Запад, това се и изучава в училище – 
дневниците, епистоларното наследство на писателя. За съжаление при нас то 
минава единствено в жълти седмичници, които по най-пошъл и неубедителен 
начин говорят за интимното на писателя. Като че ли никой не е чел книгите на 
Андре Мороа, като че ли хората са много далече от това, което е написал Пол 
Джонсън, и в този смисъл стоим на едно скромно следвъзрожденско ниво.
Читателите Ви от Езикова гимназия „Пловдив“ все още нямат богат 
житейски опит. Какво бихте ги насочили да открият във Вашата нова 
книга?
Нека да потърсят онова у писателя, което излиза извън канона, което представя 
човека, който иска да изживее вълненията в своя живот, и в този смисъл да 
търсят нетрадиционното. Само тогава биха могли да разберат и писателите, и 
техните творчески търсения, и всичко онова, което много често е на ръба между 
литературата и живота.
Как мина скорошното предствяне на книгата Ви в гр. София?
Беше много вълнуващо, защото покана от Народния театър поначало е един 
прецедент. Много добре пиар организирано и от двете страни - на Издателска 
къща „Хермес“ и на Народния театър, представянето беше с много подбрана 
публика от ценители, за което имам съответните записи в личния си архив. 
Получи много добър отзвук по телевизия, радио и в този смисъл книгата доби 
представителната 
си софийска 
визитка.

Интервюто 
проведе: Нона 

Кичукова, 11-г

На снимката: 
Емилия Камено- 
ва на представя-
нето на книгата 

си в Народен 
театър „Иван 

Вазов“.

за новата си книга „Страсти и неволи“
След като премиерата на новата й книга „Страсти и неволи“ в Пловдив постигна голям 
успех, на 12 февруари в Народен театър „Иван Вазов“ в столицата се състоя второ 
представяне. В книгата си Емилия Каменова проследява онези често премълчавани изживявания, 
съпътстващи личния живот на писателя и откриваеми като нюанси и детайли в неговите книги.

На 19 януари учениците от 10-ти и 11-ти клас от всички гимназии в област Пловдив, които изучават 
немски като първи чужд език, се явиха на състезанието „Пловдив избира сред 100-те най-добри по немски 
език”, организирано от Регионалния инспекторат по образованието. Темата, върху която разсъждаваха 
състезателите, бе „Възобновяеми източници на енергия в съвременното БИО-Еко-Общество”. Дали заради 
сложността и спецификата на темата, или защото беше събота, но капацитетът от 100 състезатели, който 
бе предвиден, не бе достигнат. Явиха се 49 ученици от шест гимназии в града. Това са: ГХП “Св.Св. Кирил 
и Методий”, ЕГ “Иван Вазов”, ЕГ “Пловдив”, Национална търговска гимназия, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и 
ПГАСГ „Арх. Камен Петков”.
След близо два месеца на напрегнато очакване, резултатите бяха обявени. 
На 17 март в Драматичния театър в Пловдив заедно с моите ко-водещи Елеонора Хубенова (10-б) и 

Стефан Грънчаров (10-г) имахме честта да водим програмата по награждаването. На 
церемонията присъстваха емблематични личности с принос за прокламирането 
немския език и култура в България като Почетния консул на Германия в Пловдив д-р 
Мариана Чолакова и представители от Гьоте-институт София, издателство ПОНС 
България, “Либхер Хаусгерете Марица”, “Интеграл” и др. Събитието беше съпроводено с 
различни музикални, театрални и творчески изпълнения, подготвени от възпитаниците 
на шестте гимназии. Преди да настъпи моментът, който всички очакваха, а именно 
обявяването на първите 3 места, водещият имаше отговорната задача да интервюира 
както представителите на отделните фирми, така и самите участници. От изказванията 
им стана ясно, че догодина няма да липсват желаещи за състезанието, а партньорите ще 
се постараят да го превърнат в една хубава традиция. Всеки един от класиралите се на 
първите три места получи парична награда, компютърна периферия и специална бележка, 
която му позволява да кандидатства за място в специалност с изучаване на немски език в 
ПУ „Паисий Хилендарски” без приемен изпит. 

На трета позиция комисията по оценяване класира Мария-Луиза Таскова ( 10-б, ЕГ „Пловдив”). На второ място се класира Мариана 
Илиева ( ЕГ „Иван Вазов”). Голямата награда, а именно двуседмичен езиков курс на пълен пансион в град Аусбург (Бавария), 
получи отново възпитаник на нашата гимназия – Мелина Койчева от 11-а клас. Още веднъж, честито на всички печеливши!

Учениците на 
Английската за 
пореден път се 
доказаха като 
най-добри в едно 
или друго поприще. 
Те получиха 
материални 
награди от немски 
издателства и 
фирми в областта.

Текст:  
Виктория Видева, 10-б

Английската - най-добрите по немски в града
Това доказаха както на състезанието, организирано от РИО-Пловдив, така и на резулта-
тите от изпита за DSD, които ще бъдат официално връчени на учениците на 17 май.



Новости из гимназията

МЛАДЕЖКА ЗОНА - НА ЛИНИЯ!
Ако сте Мислещи, Инициативни, Креативни и 
Целеустремени – Младежка зона е вашето място! 
Елате в Младежка зона – сайт за младежка активност, 
смях и забава!

www.youthzonepv.org
МИКЦ – Младежка зона работи винаги в партньорство с 
младите хора в Пловдив за създаване на добри практики 
за младежка активност и обществена ангажираност.                
Ако и вие сте младежи, на възраст 15 – 29 г., заповядайте 
в сайта на Младежка зона, където ви очаква много 
информация за това:
✓ Къде мога да пътувам в Европа и Средиземноморието, 
за да срещна съмишленици на моята възраст?
✓ Как мога да разработя младежки проект?
✓ Къде в Пловдив или България мога да бъда доброволец?
✓ Как мога да бъда полезен за обществото ни?
✓ Какво добро мога да направя за моето училище?
✓ Къде мога да се забавлявам с приятели?
✓ Как мога да се обучавам на нови социални умения?
✓ Къде мога да се развия, като по-добър човек?

Отговори на тези и други въпроси можете да откриете на 
посочения уеб-адрес, както и да ги отправите към нас, на 

електронна поща: office@bbbsbg.org!
В сайта Младежка зона можете да откриете страница „Смях и забава”, там се публикуват 
вицове, хумористични разкази или статии. Всеки може да ни изпрати предложение за 
публикация! 
Ако желаете да видите своя материал в сайта или да го покажете на приятели, 
изпратете го на електронна поща: kdg@abv.bg!

МЛАДЕЖКА ЗОНА ВИ ОЧАКВА – ВЛИЗАЙТЕ!

Обновени компютърни кабинети

Двата кабинета по информатика са изцяло 
преоборудвани, видя фоторепортер на Делта 
Те. Още когато гимназията спечели проекта за 
финансиране от Министерството на образованието, 
съобщихме през декември, че скоро се очаква 
доставката на два сървъра с 10 терминални станции 
- е, това вече е факт. Учениците да си ги ползват със 
здраве и да ги пазят, а дано скоро има и подмяна 
на така проблемните столове пред екраните, 
които обаче нерядко са обект на игра от страна на 
учениците. :)  Снимки: Светлана Панова, 12-г

На 7 март в конферентната зала се проведе поредният училищен двубой от 
състезанието „Народните будители и аз“.  Този път гост бе и организаторът 
на състезанието - г-н Кирчо Атанасов – бивш заместник-министър 
на образованието и бивш директор на ОМГ “Академик Кирил Попов“. 
Директорът на ЕГ „Пловдив“ – г-жа Пенка Стайкова, както и класните 
ръководители на двата класа - 11-з и 11-д също бяха свидетели на срещата.
Битката беше много оспорвана и до момента на допълнителните въпроси 
„з “ клас водеха в състезанието. Не можем да пропуснем факта, че при тях 
сгрешения отговор бе само един , а при „д“ клас – 1,5 ,но броят на участниците 
бяха съответно 20 на 26, откъдето лесно може да се пресметне как процентите 
на „з“ клас падат много по-рязко само за една грешка.
Вторaта част от срещата, състояща се от задаване на допълнителни въпроси, 
предизвика противоречиви отзиви. 11-з клас отчитат като некоректно 

използването на мобилна техника, но състезанието беше зачетено, а на двобоя присъства и един от организаторите - г-н Кирчо Атанасов. Победители 
станаха  11-д клас.
Вторият етап на състезанието бе проведен на 19 март като състезателите от ЕГ „Пловдив“ гостуваха на учениците от  ПГХТТ. Състезанието бе започнато 

от домакините. Въпреки че бяха на свой терен, те показаха несигурност в знанията си. Злоупотребиха 
с регламента на състезанието, като си подсказваха, но въпреки подсказките си, бяха тотално 
разгромени от състезателите на ЕГ „Пловдив“. Въпреки голямото напрежение, учениците 
от 11-д клас не само успяха да запазят самообладание, а и се доказаха като един задружен клас, който 
уважава и подкрепя всеки един от членовете си. 
Във втория кръг на състезанието учениците от ЕГ „Пловдив“ показаха на съперниците си какво 
означава работа в екип и работеха умело с 
подръчните си материали. Успяха да отговорят на 
поставените им въпроси и доказаха за пореден 
път какво значи да си ученик в ЕГ „Пловдив“ със 
знанията си по история. 
Безспорно спечелиха състезанието със своите 91%, 
а опонентите им имаха едва 45%. Събитието беше 
закрито от директорката на ГХТТ, която каза, че без 

значение кой спечели, състезанието се прави с една цел и тя е да се покаже, че учениците са достойни 
българи, които знаят историята на своята родина.
В третия кръг на състезанието учениците от 11-д клас ще се борят с най-добрите от ЕГ „Иван Вазов“. 
Пожелаваме им успех и стискаме палци, а ние - от Делта Те, продължаваме да следим състезанието.

Текст: Антония Момчилова, 9-з
Снимки: Йоана Терзийска, 10-а

Утвърдителна победа в “Народните будители и аз”



Учениците в свободното си време

От колко време и с каква музика се 
занимаваш? 
Свиря на китара от 8-ми клас, предимно 
класически пиеси, но ако ми хареса някоя 
песен - просто сядам и я научавам.
Участвал ли си в конкурси/състезания? 
Да, участвал съм в няколко конкурса 
солово и с ансамбъла, в който свирих, 
като с ансамбъла имаме две първи места, 
а последният конкурс, на който се явих 
солово, беше международен и успях 
да се класирам на трето място в моята 
възрастова група.
А защо не сме те виждали на Деня на 
таланта? Тази година ще се качиш ли на 
сцената?
Ами, миналата година Денят на таланта 
съвпадаше с конкурс, на който се явих, 
и нямаше как. А тази година покрай 
изпитите нямам много време за свирене и затова не мисля да се явявам.
Мислил ли си за авторска музика? 
На този етап не. След 12-ти клас мисля да продължа с китарата и тогава ще 
видя какво ще стане.
А кандидатстване с музика? 
За съжаление в България няма как да печелиш достатъчно пари от такъв вид 
музика. Свиря предимно като хоби и за в бъдеще смятам да си остане така.
Има ли музикант, който те вдъхновява?
На първо място е господинът ми по китара, който е един наистина уникален 
човек и музикант и който ме научи как да свиря, а и не спря да ме подкрепя 
през тези години. Друг музикант, на когото наистина се възхищавам, е Васко 
Василев - безспорно един от най-талантливите български музиканти.
А какво ще кажеш на твоите съученици, които имат желание да свирят на 
китара?
Ще кажа, че китарата не е лесен инструмент и за да се научиш да свириш на нея, 
се изискват упоритост и практика. Изцяло си зависи от човека - ако наистина 
иска да се научи да свири, то тогава едва ли ще е проблем за него.

Велизар Калинов (12-г) Елиза Александрова (12-ж)
Кога започна да танцуваш и в какъв стил 

танци?
Започнах да танцувам на 5-годишна възраст, 

съвсем случайно. Минала съм покрай 
залата за спортни танци в Асеновград и 

съм се записала сама. Започнах да танцувам 
латиноамерикански танци, а малко по-късно 

и стандартни, тъй като те са по-трудни и 
изискват повече умения.

Танцът за теб е...?
Танцът за мен беше емоция, страст и начин 
да бъда различна и да развия умения, които 

са ми дали много в живота. Казвам “беше”, 
тъй като от известно време не танцувам.

Какво дава танцът на човек и по-
специално какво ти даде на теб този вид 

изкуство?
Танцът дава изключително много. От една страна, това е удовлетворението 

от собствения труд и чисто физическото развитие. От друга страна, общуваш 
с доста хора, създаваш контакти и изживяваш страхотни моменти, които 

оставят прекрасни спомени. На мен танцът ми даде страхотни приятели, много 
положителни емоции и страхотна самодисциплина.

Участвала ли си в състезания? 
Да, разбира се, участвала съм в много национални и международни първенства. 

Те са ми донесли редица отличия, с които се гордея.

Ще те видим ли на сцената на Деня на талантите тази година като за 
последно?

Както вече споменах, от известно време не се занимавам с танци, така че 
тази година няма да участвам. Надявам се обаче хората да са ме запомнили с 

предишните ми изпълнения.

Интервютата проведе:  Виктория Христова, 12-г

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

Непосредствено преди априлската ваканция попитахме учениците на гимназията какво смятат да правят през почивните дни...

Ана Кередчиева, 12-к
Какво ще правиш през априлската 
ваканция? 
Смятам да проспя трите дена.

Силвия, 10-к
Какво ще правиш през априлската 
ваканция? 
Предимно ще си почивам. Предвидено 
е и семейно пътуване. Също така ще 
ходя на курсове по немски.

Яна Добрева, 9-б
Какво ще правиш през априлската 
ваканция? 
Ще пътуваме до Флоренция с баща ми 
и сестра ми.

Никола Хаянов, 9-в
Какво ще правиш през априлската 
ваканция? 
Все още не съм решил, но смятам да не 
съм в Пловдив.

Гагик Месропян, 11-з
Какво ще правиш през априлската 
ваканция? 
Главно ща си почивам, но и ще се 
занимавам по-сериозно с тренировки 
по бокс - това тренирам. Тогава има 
състезания в нашата зала и сигурно 
цялата ваканция ще съм там – аз няма 
да участвам, но ще наблюдавам.

Илиана Чаушева, 12-з 
Какво ще правиш през априлската 
ваканция? 
През априлската ваканция, тъй като ние 
сме 12-ти клас, най-вероятно ще учим.

Анастасия, 11-д
Какво ще правиш през Априлската 
ваканция? 
Все още не съм решила. Засега ще съм в 
Пловдив. Смятам да излизам с приятели, 
ако е хубаво времето.

Петър, 11-а
Какво ще правиш през Априлската 
ваканция? 
Имам планове за екскурзия със семейството 
из Южна България – ще посетим някои 
от най-известните забележителности - 
Чудните мостове, също така Рилските езера. 
Искаме  да видим едни от най-красивите 
места на българската природа.



Отвъд ЕГ-то

1.  Твоето име
Кръгът ти от познати постоянно се разширява, както и приятелите и 
псевдоприятелите във Facebook, но ако отделиш 1 миг, за да осмислиш нещата, 
може би ще останеш изненадан/а от факта, че кръгът не е толкова голям, 
колкото си предполагал/а.
(За това упражнение ще ти е необходим бял квадратен лист хартия и нещо за 
писане.)
1. Напиши името си в кутийка в центъра на листа!
2. След това се опитай да запълниш оставащото бяло пространство от листа с 
имената на твои познати! Опитай се да запълниш цялата страница!
3. Сега нарисувай една хоризонтална линия през центъра на страницата! 
Трябва да минава през кутийката с твоето име.
4. Нaкрая избери произволно име във всяка от двете половини на страницата и 
ги огради!

4. Обитатели на дълбините 
В рамката на правоъгълника е нарисуван корал. Нарисувай октопод (може и 
повече от един) някъде в рамката!

Ключ:
1. Твоето име
Имената, на които се спря сред пренаселената страница, бяха определени 
от собствените ти възприятия. Името, което очерта в горната половина 
на страницата, принадлежи на някого, когото уважаваш или смяташ, че 
би застанал до теб винаги. Името, очертано в долния край на страницата, 
е човек, когото приемаш за даденост или гледаш отвисоко. Тези чувства 
по никакъв начин не са свързани с това дали харесваш или не въпросните 
хора. Любовта и уважението невинаги вървят ръка за ръка.

2. Твоята роля
1) Адвокат
Обикновено запазваш невъзмутим вид, но имаш и друго лице, което 
се показва само когато си под голям натиск - тогава забравяш за 
самообладанието и избухваш, ако ситуацията налага това. Съчетанието 
от спокойна готовност и огнена страст ти помага да излезеш и от най-
отчайващите ситуации.
2) Детектив
Не допускаш да те завладее хаосът и объркването. Хората усещат и 
уважават тази твоя невъзмутимост и са склонни да търсят помощ от теб, 
когато са в затруднение. Това означава, че неприятностите, дори и да те 
следват - не те стряскат, те само те правят още по-спокоен. 
3) Обвиняем
На пръв поглед изглеждаш твърд и безгрижен, но нещо ти липсва, за 
да доведеш битката докрай. Когато ситуацията загрубее, губиш време 
да преразгледаш първоначалното си мнение и се самообвиняваш, 
вместо незабавно да се заемеш с решаването на проблема. Вероятно, в 
твой интерес би било да се обединиш с някого, който е по-практичен в 
решаването на проблемите. 
4) Свидетел
Изглежда, че във всяка конкретна ситуация си готов за сътрудничество и 
помощ, но твоята гъвкавост и желание да угодиш стават за теб източник 
на друг вид проблеми. Опитвайки се да се разбираш с всички, ти ще 
се окажеш непоследователен и ненадежден. Не се безпокой толкова за 
другите - единственото, което трябва да доказваш, е твоето собствено Аз.

3. Синята птица
Черна птица
Онези, които са казали, че птицата остава черна, гледат на живота 
песимистично. Склонен ли си да предполагаш, че щом веднъж ситуацията 
се е влошила, тя никога отново няма да се нормализира? Може би е 
необходимо да мислиш в посока: ако всичко е толкова лошо, то по-лошо 
вече не може да бъде. Помни, че няма дъжд, който не спира, и няма нощ, 
след която да не настъпи утро.
Синя птица
Онези, които са казали, че птицата е станала отново синя, са практични 
оптимисти. Ти вярваш в това, че животът е смесица от хубаво и лошо и че 
не си струва човек да се бори с тази реалност. Приемаш неприятностите 
спокойно и позволяваш на нещата да вървят по реда си без излишно 
безпокойство и стрес. Този поглед върху живота ти позволява 
благополучно да понасяш вълните от бедствия и да не им даваш да те 
отнесат. 
Бяла птица
Онези, които са казали, че птицата е станала бяла, под натиск се държат 
спокойно и решително. Не губи време за вълнения и нерешителност, дори 
когато ситуацията става кризисна. Ако е прекалено лоша, усещаш, че е 
по-добре навреме да прекратиш това неизгодно начинание и да потърсиш 
друг път към своята цел, отколкото да затънеш в никому ненужна мъка. 
Този подход означава, че всичко става по естествен път и както ти искаш.
Златна птица
Онези, които са казали, че птицата е станала златна, могат да бъдат 
описани с думата “безстрашен”. Ти не знаеш какво е натиск. За теб всяка 
криза е благоприятна възможност. Могат да те сравнят с Наполеон, който 
е казал: “…Невъзможно – това не е френска дума”. Но бъди внимателен, 
не давай на своята безгранична увереност да те надвие! Границата между 
безстрашието и безразсъдството е много фина.

4. Обитатели на дълбините 
Октоподът  със своята хлъзгава и безгръбначна форма и пипала е 
често срещан символ на стреса и безпокойството. Твоята картина дава 
информация за нивото и естеството на стрес в живота ти.
Размерът и големината на октоподите, които си нарисувал/а, отразява 
големината и количеството на грижите в личния ти живот. Един голям 
октопод показва, че си прекалено зает с една единствена, голяма тревога. 
Множество малки октоподчета, гъмжащи навсякъде, е знак, че се 
чувстваш погълнат от дребни поводи за стрес и раздразнение.
Ако си нарисувал/а малко, мило създание, което плава щастливо - браво 
на теб! Никой не казва, че животът трябва да е студен, тъмен ад.
Мястото на октопода също е важно. Ако е свободно плаващ, ти вярваш, че 
стресът ще премине. Ако си нарисувал/а октопода, прилепен плътно към 
корала, това е показател, че се чувстваш приклещен в задушаваща примка.

2. Твоята роля
Ако беше актьор, който играе в драма, чието действие се разгръща в съдебната 
зала, кой от персонажите би изиграл/а?
1. Адвокат
2. Детектив
3. Обвиняем
4. Свидетел
3. Синята птица 
Представи си, че през прозореца на стаята ти долита синя птица. Тя попада 
в капана на всички вещи и предмети, без да може да излезе обратно. Нещо те 
привлича в нея и решаваш да я оставиш при себе си. За най-голяма изненада на 
следващия ден тя е сменила цвета си - вече е жълта! Тази необикновена птица 
сменя цвета си всяка нощ - на сутринта на третия ден тя е яркочервена, а на 
четвъртия ден става абсолютно черна. Какъв цвят ще има птицата, когато се 
събудиш на петия ден?
1. черна
2. синя
3. бяла
4. златна

Теста подготви: Нона Кичукова, 11-г



От света и ЕГ “Пловдив”

С терористите! Така започва култовият хит Харлем Шейк. 
Песента разтърси света почти колкото незабравимия Gangnam style. Стотици вариации на Харлем шейк засипват 
виртуалното пространство. 
Това, което ние днес наричаме Харлем шейк, няма нищо общо с танца, появил се през 80-те години на двадесети век.  
Нашумелият танц започва с песента на американския DJ Baauer. За кратко време провокиращите бас бийтове стават 
изключително популярни и вдъхновяват както тийнейджърите, така и много по-пораснали личности. 
Политици, пожарникари, изтупани колежани, а защо не и футболни звезди? Каквото и да ви дойде наум, най-вероятно 
може да бъде намерено из YouTube. Вариантите са много, моделът един. Един започва, всички около него стоят. След 
секунди всички танцуват, облечени в различни костюми или носещи маски. В родна България сред най-популярните 
Харлем шейк видеота са монтажа на нападението над Ахмед Доган, танцът на учениците от Американския университет  
и  този на футболен клуб „Фулам”, което включва и националната ни звезда Димитър Бербатов. Противоречия обаче не 
липсват и при тази мода - пример от столично училище показва как директорът на гимназията приветства идеята на 
учениците да заснемат свои вариант, като дори предоставя озвучителната уредба на училището. В друг случай от нашия 
град обаче заснемането на Харлем шейк видео с участието на учител по английски език в Хуманитарната гимназия доведе 
до публичен скандал, тема на обсъждане и в нашите класни стаи. 
Но Английската гимназия също не отстъпва назад - въпреки че вариантите при нас не могат да изпъкнат с масовост, 
то те определено показват голяма оригиналност. Хиляди гледания в Youtube имат 10-а клас със своя собствен вариант 
на Харлем шейк, както и учениците от общежитията, заснели видео в една от занималните - това видео излезе още в 
началото на манията, като надъха учениците да организират масов танц. Все още обаче сме си само с навиването. 
В мрежата може да намерите още Харлем шейк под вода, Харлем шейк в армията и още стотици интерпретации, 
доказателство за това до какви висоти може да стигне човешкото въображение. 
На снимките вдясно: Халем шейк под вода има различни изпълнения - в басейн, на морското дъно и др. Куриозен 
случай бе групов танц, огранизиран по време на полет - колежански ученици от Колорадо решили да поразтърсят 
полета си над Гранд Каньон. Авиокомпанията обяви, че опасност за пътниците не е имало, но федералните служби 
продължават да разследват случая. Развитието се следи отблизо от ученическия вестник на колежа и по тяхна 
информация възпитаниците, организирали Харлем шейк в самолета, няма да бъдат наказани. Обратно в нашите 
земи - първото видео на Харлем шейк танц от гимназията ни бе с момчетата от общежитията, които показаха 
истинска идейност в своето представяне. Последва видеото на 10-а клас, заснето в междучасие в класната стая, 
достигайки почти девет хиляди гледания (към средата на месец март). Видеото носи посланието: “Поздрави за 
готвача с пилето!”. Руската гимназията също не отстъпва - в интернет са разпространени два техни варианта 
на световноизвестния танц.

Текст: Павлена Тодорова, 10-к 
Кадри: Youtube

Румяна и Ангел (11-е)
От колко време сте заедно?
От 7 месеца, но се познаваме 
от 8 клас.
Вие сте в един клас. Как 
реагира класът Ви на 
връзката ви?
Руми: В началото им беше 
странно как след толкова 
много време сме решили, че 
се харесваме, но пък всички 
много ни се радваха и 
продължават да го правят.
Ангел: Нормално – „много 
сте сладкиии”, „колко си 
отивате” и някакви такива.
Кое е първото нещо, с 
което би я/го асоциирал/а?

Руми: С футбола – неговата страст.
Ангел: Зайче.
Изброй три неща, които харесваш в нея/него?
Руми: Мога да си говоря с него с часове, обожавам усмивката му, мога да 
разчитам на него за всичко.
Ангел: 1) Винаги е чаровна - независимо дали й е весело, или й се плаче.
2) Има ми доверие за абсолютно всичко.
3) Любвеобилна.
Разкажете за някоя интересна ситуация от връзката ви!
Руми: О, много са. Но ако трябва да разкажа само една – веднъж реши да ми 
направи изненада... и ми направи домашен импровизиран сладолед от прясно 
мляко, какао и натрушени бисквитки... и всичко това замразено във фризера. 
Не беше кой знае колко вкусно, но пък жестът е по-важен - а аз бях приятно 
изненадана.
Ангел: Интересното е доста относително. Но да кажем, че един път си 

говорихме по телефона и й казах, че ще й звънна след малко - след като просна 
дрехите на терасата. Аз обаче след 20 минути и звъннах на вратата (досега не 
бях ходил до тях) и я викнах да излизаме. След което трябваше да я изчакам 
известно време, за да се оправи, защото я хванах неподготвена за излизане.
А кой командва?
Румяна: Никой не командва другия... слушкаме се, от време на време се 
поскарваме, но бързо ни минава (на мен по-бързо, естествено).
Ангел: Аз! И все пак е почти равностойно положението с командването.
Коя е най-интересната изненада, която той/тя е правил/а за теб?
Руми: Много често ми прави изненади и с повод, и без повод... Никога не знам 
какъв ще е подаръкът ми и до последния момент съм любопитна и очаквам 
поредната изненада. Голям романтик е! Едно от нещата, които никога няма да 
забравя, е един летен ден, в който аз си стоях вкъщи и знаех, че той е зает и няма 
да можем да се видим. Гледах филм, когато чух някакво тропане. В началото 
не успях да разбера какво става, но после отново чух шума, който идваше от 
прозореца. Погледнах и видях Ангел долу пред блока (оказа се, че е хвърлял 
малки камъчета). Веднага слязох, а той ме чакаше с роза в ръка. Аз се зарадвах 
изключително много, понеже изобщо не подозирах, че ще го видя онзи ден.
Ангел: Един ръчно направен албум с наши снимки. Много ми хареса - за да 
си видиш всички снимки, доста трябва да помислиш как и коя от всичките 
странно прегънати страници да отвориш.
Къде най-често може да ви засече човек?
В Тракия, в мола, и навсякъде по улиците из Пловдив.
Как си представяте живота след пет години?
Руми: Ами, тъй като сега сме на вълна кандидатстване, уроци,изпити и такива 
неща, надявам се да уча стоматология и да работя нещо, докато следвам. А по 
отношение на личния ми живот – бих си пожелала до мен да има човек, който 
ме обича и подкрепя.
Ангел: Много сложен въпрос, аз изобщо не обичам да си го задавам, а сега и вие 
ме питате. Ами, да кажем, че аз ще бъда студент някъде, както и тя, но все някак 
ще бъдем заедно.

Интервюто проведе: Мария Чешмеджиева, 11-з
Снимка: Стефан Солачки, 11-з



Световни личности

Здравейте! В предишния брой започнахме една крайно интересна и дълго актуална тема. Тя 
противопостави Кристиано Роналдо на Лионел Меси. През изминалите седмици на февруари обаче 
се случиха неща, които са в пряка връзка с темата на броя. В рамките на една седмица Реал 
Мадрид на Роналдо и Барселона на Меси изиграха два изключителни мача. Първият 
сблъсък беше реванш от турнира за Купата на Краля, а домакин бе Барса. След 1-1 в Мадрид 
„каталунците” бяха смятани за фаворити. Реал обаче игра по-добре и заслужено спечели с 3-1, 
отстранявайки Барселона. Само няколко дни след това двата гранда се изправиха отново един срещу друг. Второто „Класико” беше в мач от шампионата и 
се игра на „Бернабеу” в испанската столица. Реал за втори път излезе победител. Изводът, който несъмнено мнозина са си извадили, е че има един футболист 
наистина важен за Барса. Когато той бъде спрян, „каталунците” имат сериозни проблеми. Този изумителен играч се казва Лео Меси.

Лионел Андрес Меси е роден на 24 юни 1987 г. в град Росарио, Аржентина. Той започва да се занимава сериозно с футбол, когато е на 8, и заиграва в местния 
„Нюелс Олд Бойс”. Интересно е, че през следващите 4 години този младежки отбор, съставен от футболисти, родени през 1987г., губи само един мач и става 
известен като „Машината”. Когато е на 11 години, Меси е диагностициран с болест, спираща растежа. Малкият магьосник е забелязан от много клубове, но 
Барселона се оказва отборът, който е склонен да плаща 900 долара на месец за лечението на Лео. На 13-годишна възраст Меси отива в Барса, където играе 
в юношеските формации на клуба до 2003 година. След това „Бълхата” постепенно се изкачва по стълбицата на успеха. Прави официален дебют за първия 
отбор на Барселона едва когато е 17-годишен. На 22 години Лионел Меси печели първия си от рекордните четири поредни трофея „Златна топка”. На 24 
години аржентинецът се превръща в голмайстор на Барса за всички времена, а през изминалата 2012 година той отбеляза рекордните 91 гола. Носител на над 
40 индивидуални награди, печелил 5 пъти Ла Лига, 3 пъти Шампионската лига,5  пъти Суперкупата на Испания и на 2 пъти Световната клубна купа, Меси 
може да се нарече най-добрият футболист на нашето време. Тази титла обаче трудно ще бъде присъдена на когото и да е от Роналдо и Меси. Едно е сигурно 
– с невероятните си умения те ще продължават още дълго да радват многобройните си почитатели по целия свят. За нас, феновете, както винаги, остава 
насладата от красивата игра.

Текст: Рашко Ангелинов, 10-д

Представи се с няколко думи!
Ем... Марк се казвам (смее се).
Какво те кара да се усмихваш?
Постигнати цели, шматкави или 
много тъпи хора, семейството 
ми, приятелите ми и доста неща, 

които не правят впечатление на повечето хора. 
Каква е идеалната жена за теб?
Красива, интелигентна, с чувство за хумор, с добре изваяно, слабо тяло, 
пленяващ чар... цял ден мога да продължавам... :D 
Как си се представяш в близкото бъдеще?
Много нацепен (смее се). Надявам се да уча медицина и да полудявам, party 
hard.
Решил ли си с какво искаш да се занимаваш, след като завършиш 
Английската?
Разбира се, чичо доктор, ще специализирам на черния пазар. 
Имаш ли любим учител?
Не, но повечето мъже учители в английската са доста точни. 
В момента си в една смяна с набор ‘97. Какво мислиш за тях?
Е, нямам изградено мнение за целия набор, има симпатични момичета и 
брат ми е най-дивият кон. :D 
Опиши Лъчезар с няколко думи!
Няколко думи няма как да стигнат, най-бясното типче е общо взето. 
Лятото наближава, чакаш ли го с нетърпение и имаш ли някакви 
планове вече?
Еее аз всяка година само за лятото живея, със сигурност ще се ходи на море, 
може и на Snoop Dogg да изскочим с приятели, имам някви планове да ходя 
в чужбина, да почувствам пълнолетието, но ще видим как ще се развият 
нещата.
Остана само да кажеш нещо за финал, нещо, което искаш всички да 
прочетат...
Наслаждавайте се на живота - колкото е тъп, толкова е и як! И тренирайте 
повече, би било яко всички да са с бесни тела! :D 

Представи се с няколко думи!
Казвам се Лъчезар Тончев, на 18 години 
съм. По принцип съм много весел и 
позитивен човек.
Какво те кара да се усмихваш?
Малките неща в живота и постигнатите цели.
Каква е идеалната жена за теб?
Красиво и усмихнато момиче, което знае какво иска.
Как си се представяш в близкото бъдеще?
Мисля, че ще живея в чужбина и ще бъда много по-различен, от какъвто съм  
момента.
Решил ли си с какво искаш да се занимаваш след като завършиш 
Английската?
Да, ще следвам Информационни технологии, но не съм решил още къде, 
най-вероятно в Холандия.
Имаш ли любим учител?  
Не мога да определя точно един като любим.
В момента си в една смяна с набор ‘97. Какво мислиш за тях?
Изглеждат симпатични и мили, тези, които познавам, са много точни.
Опиши Марк с няколко думи!
Много забавен и добър приятел.
Лятото наближава, чакаш ли го с нетърпение и имаш ли някакви планове 
вече?
Да, нямам търпение да дойде лятото. Засега нямам планове, но предполагам, 
че ще отида на море с приятели.
Остана само да кажеш нещо за финал, нещо, което искаш всички да 
прочетат...
Забавлявайте се, усмихвайте се, ценете малките и стойностни неща в 
живота!

Интервюто проведе: Нона Кичукова, 11-г
Снимка: Светлана Панова, 12-г

CR7 vs. Leo Messi

Лице 
на 
броя

В новата ни рубрика 
ще ви представяме 
произволни 
интервюта с 
колорита на 
гимназията...



Световноизвестни

Виктория Видева, 10-б

 Освен с легендарната династия Хонгбанг и най-голямата 
пещера на Земята, Виетнам е известен и със Залива на 
спускащия се дракон, както е буквалният превод на Ха 
Лонг. Името произлиза от една местна легенда, разказваща 
за предците на днешните виетнамци, които се отбранявали 
от нахлуващата китайска армия. Боговете решили да им се 
притекат на помощ, като им изпратят семейство дракони, 
които се спуснали от небето над залива и започнали да 
ги засипват със скъпоценни камъни. Падайки в морето, 
камъните образували множество острови, които заедно 
изградили огромна защитна крепост, и нашествениците 
били отблъснати. Благодарение на тази победа бил основан 
Виетнам. Освен това Ха Лонг е  приет в листата с 33-те най-
красиви залива на нашата планета и е част от списъка със 
световното природно наследство на ЮНЕСКО.

 Африканският тръбозъб (Oryctero-
pus afer) е едно от най-чудатите 
животни на земята и е единствен 
представител на своя резред. Обитава терито- 
рията на Африка на юг от Сахара. Местните жители 
го наричат „аардварк“, което в превод означава “земно 
свинче“. Носът със своята цилиндричната форма напомня 
на свинска муцуна, силната мускулеста опашка прилича на 
опашката на кенгуруто, а дългите стърчащи уши са като на 
заек. Продължителността на живота им е до 18 години, но 
в плен могат да доживеят и до 24 години. На много места от 
ареала си са изтребвани от човека заради кожите и ноктите 
им. Рядко биват убивани с цел препитание.

години след продължителни и масивни вулканични изриг-
вания. В един от трите големи кратера на острова се намира 
истинска съкровищница от 420 различни вида растения. 
Едно от преданията разказва за Дупките на трите клана, 
които днес са известна туристическа атракция. Според 
легендата именно оттам се появили първите заселници на 
острова – трима полубогове, които създали Царство Танма. 
След тях пристигнал кораб с три красиви принцеси, които 
станали техни съпруги и ги научили на земеделие. Всеки от 
мъжете изстрелял по една стрела от върха на планина, които 
се забили на различни места на острова, обозначавайки 
дома на техните потомци. В наши дни островът печели 
слава от атракцията, наречена Loveland - един нетипичен за 
консервативната Южна Корея парк, посветен на любовта и 
главно на еротиката.

 Това е най-големият остров в 
Южна Корея. Широк е 282 км и се е 
формирал преди около 2 милиона

Джеймс Гризли
 Джеймс „Гризли” Адамс (1812–1860 г.) е известен америкаски планинар и трапер от Калифорния. Професията му 
била (меко казано) опасна – изкарвал си прехраната със залавяне на диви животни, които дресирал и в последствие 
продавал на циркови артисти или зоологически градини. Кариерата му била успешна до един инцидент през 1855 г., 
когато пострадал след атака от мечка гризли. Въпреки че раната зарастнала, пораженията върху скалпа били трайни. 
За Адамс не било нетипично да се „боричка” с опитомените си мечки, но при тези игриви борби раната на тила му 
всеки път се отваряла, което в крайна сметка довело до менингит. Познат и приятел на Джеймс, Теодор Хител, решава 
да увековечи подвизите на другаря си с книга, по която през 1974 г. се създава и филм.

Виктория Видева, 10-б

The American Way 
 „Най-високият стандарт на живот” – това гласи надписът от снимката. Билбордът е създаден от Артур 
Ротщейн през февруари месец на 1937 г. в Кентъки и изобразява „американската мечта”. По това време 
Америка се намира във Великата депресия (The Great Depression), точно след големите наводнения в 
Лусвил, които пращат 70% от града под вода. Фотографът е Маргарет Бурк-Уайт. Тя заснема чакащите за 
храна, останали без домове, американци, като в обектива попада само една малка част от наредилите се 
хора. Според критиците няма друга снимка в историята, която толкова ясно да показва границата между 

пропагандата и реалноста.

Кукленото шоу
 Още една фотография на Алфред Ейзенстед (Помниш ли онази с целувката на Таймс Скуеър?... Точно 
така, и тази е негова!).  Снимката всъщност е част от цяла фотосесия, направена през 1963г. в бившия 
парижки дворец Тюйлери. За свои модели фотографът избира именно децата, защото „те са способни 
да показват чисти и неподправени емоции”. Точно в момента, когато на сцената на кукления театър 
Свети Георги убива змея, Ейзенстед заснема учудването и страха, обзели публиката. В днешно време 
тази снимка, пописана от фотографа, възлиза на стойност 20-30 хил. долара.



PRO

BEGINNER

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!

MEDIUM

Ребуси

Отгатни думите 
и спечели!

Страницата подготвиха: 
Нели Костадинова, 12-з 
Александър Аршинков, 11-в

Логически задачи
Трима мъже в заведение поръчват хапване за 15 лв общо. Всеки дава 
по 5 лв. Келнерът взима парите и ги носи на шефа, който се сеща, 
че тримата са редовни клиенти и кара сервитьора да им върне 5 лв. 
Сервитьорът е зле с математиката и си пада малко шмекер. Вместо да 
се занимава да дели 5 лв между тримата, просто дава на всекиго по 
1 лв и прибира останалите 2 лв в своя джоб. Накрая излиза, че всеки 
от тримата мъже е платил 4 лв или 12 лв общо. Добавяме 2 лв, които 
сервитьорът си е прибрал и стават 14 лв. Къде е отишъл 1 лв от 
първоначално платените 15 лв?
***
Един човек бил в затвора. Полицаят му казал, че на следващия ден ще 
напише на две листчета: на едното - СМЪРТ, а на другото ЖИВОТ. 
И затворникът което изтегли, такава ще е съдбата му. На същата нощ 
един от помощниците на полицая се промъкнал до затворника и му 
казал, че полицаят е лош и на двете листчета ще напише СМЪРТ. 
Затворникът мислил през вечерта и на следващият ден той тръгнал 
щастлив,че ще успее! Какво е намислил затворникът?
*** 
Затворени сте в стая с две врати. Едната води до сигурна смърт, 
другата към свободата. Не знаете коя къде води. Има два робота, 
които пазят вратите. Те ще ви позволят да изберете една от вратите, 
но след това ще трябва да минете през тази, която сте избрали. Може 
да зададете на единия робот един въпрос. Проблемът е, че единият 
робот винаги казва истината, другият винаги лъже и не знаете кой 
какъв е. Какъв въпрос ще зададете?

Отговори:
1. Никъде не сe губи: 10 лв. - за собственика, 2 лв. - за сервитьора, 3 лв. - връща 
и ги делят на три.
2. След като си изтегли листчето, може да заяви тържествено - “Сега проверете 
другото листче - ако то е ЖИВОТ, значи аз съм изтеглил СМЪРТ и съм 
дотам; ако ли пише СМЪРТ, значи в мен е ЖИВОТ!”
3. Питаш който и да е робот: “Ако попитам другия робот коя врата води до 
свободата, той какво ще ми каже?” 
1-ви вариант: питаш робота, който лъже, понеже другият ще каже истинската 
врата, но питаш лъжещият - той ще ти каже тази, която води до смъртта. 
2-ри вариант: питаш робота, който казва истината, понеже другия ще посочи 
вратата, която води до смъртта, но питаш този, който казва истината - той ще 
ти каже тази, която води до смъртта. 
Изводът е - избираш другата и в двата варианта!

Sudoku

App for Android
Сканирай, за да изтеглиш 
приложение за Android!



Там, свинефермата отзад - грухтете по-тихо!
***

Ученикът с дъвката - в коша!
***

На бойното поле се раздавали виковете и стоновете на 
мъртъвците.

***
Стратимир, Стефан, Димитър... няма да визирам!

***
Бай Ганьо говори аерогантно... 

***
Това е желязото, с което гладим... ютия! 

***
Тук е написано черно на бяло със зелено!

***
Бай Марко е генерален спонсор на Априлското 

въстание! 
***

Аз обичам да ги правя с 60 дупки, защото тогава една 
грешка стува само десет стотни.

***
Утре ще ви дам контролно без предупреждение!

***
Георги, извади си жиците от ушите!

***
Тука искам да има тишина, тихо, тихост!

***
Учител: Хайде три, четири и всички да мълчим!

***
Дох Кихот е 50-годишен младеж с плешив кон. 
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20 факта, които едва ли знаете

• 97% от всички книжни пари в Америка съдържат следи от кокаин.
• Държането на бананова обелка над синина за от 10 до 30 минути ще й 
премахне цвета.
• 80% от цялата телесна топлина излиза през главата.
• Джедай е официална религия в Австралия с над 70 000 последователи. 
• Аортата на синия кит е достатъчно голяма за човек да пропълзи през нея.
• Кенгуруто не може да скача, ако опашката му е повдигната от земята.
• Сърцето на синия кит е с размерите на Фолксваген Бийтъл.
• Голяма част от червилата, предлагани на пазара, съдържат люспи от риби.
• През 30-те години на XIX-ти век кетчупът редовно е бил продаван като 
лекарство.
• Във всеки континент има град на име Рим.
• Има над 1000 химикала в чаша кафе. От тях само 26 са тествани върху 
мишки и половината са им причинили рак.
• През живота си човек изяжда толкова килограма храна, колкото тежат 
шест слона.
• Всеки път когато добавиш приятел във Facebook, 0.003$ се добавят към 
богатството на Майк Зукърбърг.
• В 40% от случаите доставката на пица ще е по-бърза, отколкото 
пристигането на линейка.
• 19% процента от хората са си изпускали телефоните в тоалетната.
• Понеделник сутрин е толкова тъжен момент за повечето хора, че те 
средно не се усмихват докато не стане 11:16.
• Има поне 3 документирани случая на хора, умряли от смях.
• Струвало е повече да се заснеме филмът Титаник, отколкото да се 
построи самият Титаник.
• Британците са пияни в 76% от снимките си във Facebook.

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”.

Блондинка звъни в Бърза помощ:
– Ало, помогнете! Сестра ми я боли главата и 
има температура ...
– Висока ли е?
– Да, метър осемдесет и два...

***
Как изглежда жена, която си е сложила колана в 
колата?
Ето така: %

***
Психиатър към пациент:
- Виждам, че лечението ви отбелязва голям 
напредък!
- Какъв напредък бе, докторе? До вчера бях 
Наполеон, сега съм никой!

***
- Кой си ти?
- Нинджа.
- А, защо си толкова бавен?
- Костенурка-нинджа съм.

***
Пациент към лекаря: Ако се вярва на вас - 
лекарите, че 100 грама ракия убиват 1 000 000 
мозъчни клетки от общо 4 милиарда, по мои 
елементарни сметки излиза, че съм назад с 3 
мозъка.

***
Група пернишки учени открили неизвестен 
досега повод за пиене.

***
- Кое е 8 пъти по-лошо от битов алкохолик?
- Байтов алкохолик.

Отдясно наляво: Лили Шилева, 10-е, Габриела Димитриева, 10-а, Диана 
Стръклин, 12-а

Всички снимки вижте на страницата ни във Facebook!

Комиксът с Доналд Дък е бил 
забранен във Финландия, тъй като 
Доналд не носи панталони.


