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Ще се повтори ли миналогодишната развръзка?

Учениците от 11-д клас на гимназията (с класен ръководител г-жа Мария Казанджиева
и предовател по история г-жа Мария Носикова) продължават да показват знания и
класа, извоювайки няколко поредни победи. На 14 април се проведе третият кръг
на състезанието „Народните будители и аз”, което се състои ежегодно с цел младото
поколение на България да затвърди знанията си за историята на своя народ, да знае
и почита народните си будители. Учениците от ЕГ “Пловдив” премериха силите си с
победителите от ЕГ “Иван Вазов”. Избраните участници от Руската гимназия се оказаха
от 9-з клас, което беше изненадващо за съучениците ни от 11-д клас. Състезанието се
проведе със специалното участие на доктор Румяна Комсалова – председател на журито и
преподавател в Пловдивския университет. В този кръг въпросите бяха свързани с живота
На снимките: 11-д клас от ЕГ “Пловдив” на третия кръг срещу своите и делото на Паисий Хилендарски и Ангел Кънчев (патрона на 11-д клас).
опоненти от НТГ (горе); Учениците от Английската се изправят срещу Честта да започнат първи се падна на учениците от ЕГ “Пловдив” . В първия кръг от
деветокласници от Руската гимназия (долу вляво); Преподавателят състезанието те имаха пълен брой точки за точните отговори. Учениците от ЕГ “Иван
по история на 11-д клас - г-жа Мария Носикова - на срещата срещу
Вазов” също не им отстъпваха по знания, но допуснаха неточности и няколко грешки.
учениците от НТГ (долу вдясно).
Въпреки това до края на първия кръг резултатът беше спорен.
Във втория кръг на състезанието участниците от Английската гимназия отново показаха
отлични знания. Оценката на журито в лицето на доктор Румяна Комсалова бе: първо
място, присъдено за 11-д клас с резултат 96,77% и второ място за 9-д клас с 82,26%.
Според журито разликата в резултата се състоя в съобразителността на победителите да
подготвят въпросите си, като са ползвали информация от Историческия музей в Пловдив.
Финалните думи акцентираха на това, че резултатът не е толкова от значение, по-важно
е това, че младите хора са получили стабилни знания за българската история и проявяват
интерес към биографията и дейността на родните ни будители. Все пак това бе повод за
показване на силата на знанието на учениците от Английската гимназия в среща срещу
другия основен претендент за първенствуващото място сред средните училища в областта.
В третия кръг учениците от ЕГ “Пловдив“ се изправиха срещу Националната търговска гимназия. Състезанието се проведе на техен терен. Първи започнаха
домакините. И двата отбора допускаха неточности. Накрая на първия кръг завършиха с резултат 27 на 26 точки за учениците от Английската гимназия, които
победиха и във втория кръг въпреки достойното представяне на своите опоненти. Изненадата настъпи, когато се оказа, че въпреки двубоя двата класа от съответните
гимназии отново ще премерят сили един срещу друг и в четвъртия (финален) кръг на състезанието „Народните будители и аз“. Тази финална права от надпреварата
напомня на миналогодишния скандален сценарии, който ние, от Делта Те, отразихме и с видеоматериал. Припомняме, че през май 2012, когато се проведе финалната
среща на състезанието, 11-и клас (ЕГ “Пловдив”, вип. 2013) се изправиха срещу 11-д (от НТГ, вип. 2013). Вследствие на възникнали спорове в корекността на
задаваните от учениците на НТГ въпроси представителите на Английската гимназия напуснаха залата. Именно това доведе до промяна на регламента за тази учебна
година, като се надяваме, че този път финалната среща ще бъде дойстоен завършек на състезанието и ще даде възможност на учениците да дадат максималното от
себе си.
Репортер: Антония Момчилова, 9-з/ Фотограф: Йоана Терзийска, 10-а

Ще можем да се видим на билбордове из града. С това ободряващо уверение от
директора на гимназията – г-жа Пенка Стайкова, започнаха снимките за голямата
юбилейна кампания на гимназията (подробности за нея четете на стр. 9). С
това бе поставено и началото на дългоочаквания, на два пъти отлаган екоден.
Инициативата бе вписана в кампанията „Да направим България по-чиста” и
в чест на Деня на земята – 22 април – за решаване на един от най-острите и
актуални проблеми на 21-ви век – опазване на околната среда. Със съдействието
на район „Северен”, Общинските предприятия „Градини и паркове” и „Чистота”
бяха осигурени чували, ръкавици, инвентар, дръвчета и храсти за засаждане.
Учениците от 8 до 12 клас почистиха определените им райони от листната маса и
битовите отпадъци, окопаха декоративните храсти и дървета от двете страни на
входните алеи в двора на гимназията и около общежитията. Два класа – 10-в и
11-в, боядисаха пейките в двора.
Отчитането на резултатите се осъществи по показателите масовост, качество
на извършената дейност, инициативност и трудност на района от 5-те комисии
по степени, състояща се от двама учители и един представител на ученическия
парламент. Централната комисия, в състав г-н С. Кръстев, г-жа К. Стойнова и
г-жа Л. Делчева, обобщи резултатите. Почетният председател – дългогодишният
учител по философия г-н С.Кръстев, който години наред се грижи за хубавия
облик на зелените площи, обяви колективните и 50-те индивидуални победители
от всеки клас и призова за засилване на връзката човек/природа. Не само
учениците се включиха в екоденя с интузиазъм, но и учителската колегия на ЕГ
„Пловдив”, която работи наред със своите възпитаници. Това даде основание на
комисията, отчитаща резултатите на десетите класове, спонтанно да предложи
за първи път награди-книги и за отличилите се учители. Това са г-жа Е. Иванова
(кл. ръководител на 10-з клас) и г-н П. Краевски (кл.ръководител на 10-в клас) – и
двамата възпитаници на ЕГ „Пловдив”. Крайното класиране постави на:
• 1-во място – 9-з клас (с макс. брой точки 18) с кл.ръководител г-жа Д. Кирякова
– възпитаник на ЕГ „Пловдив”.
• 2-ро място – 11-в клас (16т) с кл.ръководител г-н И. Узунов – също възпитаник
на ЕГ „Пловдив”.
• 3-то място – 10-г клас(15, 5т) с кл. ръководител г-жа Л. Василева, продължаваща
традициите на „кирковци”, „които не стоят на сянка, а те самите правят сянка”.
Текст: г-жа Р. Калева/ Репортер: Запрян Атанасов, 10-д/ Фотограф: Весела Костуркова, 8-г

Веселина Канова, 10-и

Какви са впечатленията ти от днешния ден?
Мисля, че в сравнение с предишния екоден има повече
хора, което наистина е доста положително.
Какво мислиш, че трябва да се промени в светогледа
на учениците?
Ми може бе, че не трябва да има задължително екоден,
за да се прави едно такова почистване.

Михаил Григоров, 10-а

Какви са впечатленията ти от днешния ден?
На днешния ден директорката не обяви наградата, защото може би никой няма да се включи в почистването, като разбере, че за три вафли трябва да се навежда два часа.
Какво смяташ, че трябва да се подобри?
По-добри награди. Поне една торта или пък баклавичка,
тирамису. Сега вафлите не са най-добрия избор. Все
пак хората са тук, стараят се, чистят. Ето, може сами да
видите. Даже и г-жа Мазева трябва да бъде наградена.
Не трябва ли самият стимул да е това, че ще учим в по-чисто
училище?
Ами това е един стимул, но и безпредметна награда няма.

Лидия Василева класен ръководител на 10-г клас

Какви са впечатленията Ви от днешния ден?
Много добри впечатлинея. Много ентусиазъм, много
усмивки, много слънце. 10-г клас се справя чудесно.
Даже покриха и обекта на още един клас.
Смятате ли, че е необходима по-добра организация, за
да почистим по-добре училището?
Всяко едно нещо, което се направи по-организирано,
става по-добро като реализация.

ЕГ-то в храма на Мелпомен

Уникално шоу събра учители и ученици, за да се насладят на многобройните таланти на ЕГ „Пловдив”. Програмата си бе
прецедент по много критерии – нетрадиционна дата – празничният ден бе изместен след Априлската ваканция, на 18 април,
а ново бе и мястото – Драматичен театър – Пловдив.
Програмата бе открита от усмихнатите момичета от хор „Детска китка”, последвани от изпълненията на Диана от 8-е, Кристина
от 11-е и Димитър от 9-и. Танцът, съчетаващ хип-хоп елементи и художествена гимнастика в изпълнение на Надежда и Катерина,
предизвика противоречиви реакции в публиката. Последва отново вълна от таланти, показващи невероятни гласови данни –
Златка от 11-з, Марлен от 10-и, Берин от 10-е и Поли от 12-а. За пръв път на сцената се качи Петра от 8-в клас, която заедно със
своята партньорка Миглена изпълниха хип-хоп танц. След тях под прожекторите отново застана Поли от 12-а заедно с Анастас
от 10-е. Познатият ни от миналата година Стоян от 9-е клас отново впечатли ученици и учители със своя невероятен танц. За
последен път на Деня на таланта видяхме Тея и Катя от 12-е, а в горещите ритми на латино танците ни потопиха Хатидже Осман
от 11-б и нейният партньор. Елена, Вили и Нина – вече познати гласове на гимназията, поднесоха три невероятни изпълнения.
За първа година на сцената се качи и един републикански шампион по йо-йо – Георги от 8-и клас, който спечели аплодисментите
на публиката със своето изпълнение. Голям интерес предизвика клубът по актьорско майсторство по програма „УСПЕХ”, който
представи театър на сенките – „Птиците”. Ученици от СОУ „Любен Каравелов” и тази година поздравиха своите съученици от
Английската с две народни песни. Последвалото изпълнение на „тримата Франк Синатра” в лицето на Атанас от 12-з, Дино от
11-в и г-н Мирослав Атанасов предизвика бурни овации в публиката. Десислава от 10-з изсвири испанска пиеса за класическа
китара. На сцената за последно се качиха и Нети от 12-в и Костя от 12-е клас, които докоснаха сърцата на мнозина, като някои
от учителите не можаха да сдържат сълзите си. Своя дебют като текстописец направи водещият Димитър Дренкаров от 12-б.
Песента бе изпълнена от Jimmy, Миро от 12-д и Костадин от 12-з, който е и автор на музиката. Участниците от клуба „Училищен
мюзикъл” по програма „УСПЕХ” за втора година показаха колко са талантливи, като представиха оригинална версия на Thriller от
Майкъл Джексън. За финал талантите на ЕГ „Пловдив” изпълниха песен молитва по идея и съдействие на г-жа Десислава Ралева.
Денят на таланта 2013 бе закрит от дванадесетокласниците, които спазиха традицията и изпълниха емблематичната песен
„Клетва”.
Учениците на гимназията за пореден година впечатлиха своите съученици и преподаватели с изпълненията си. Тези, на които не
им достигна смелост да покажат таланта си, не пропускайте да се качите на сцената на Ден на таланта 2014! Съдейки по мненията
на публиката, също така се надяваме догодина разнообразието от стилове и жанрове музика да бъде по-богато.
Текст: Виктория Христова, 12-г

Какво споделиха участници, водещи и публика пред репортери на Делта Те преди и
по време на събитието...
Зрителите:
Какво смяташ за миналия Ден на
таланта?
Беше много интересно и
занимателно. Имаше много таланти,
които се изявиха, но ако трябва да
съм честна – на моменти ставаше
малко скучно, защото много хора
пееха, много танцуваха – нямаше нещо по-иновативно.
А какви са очакванията ти за днес?
Очаквам тази година организацията да е на ниво спомням си за проблеми с осветлението по-минали
години. Надявам се също така сега да се изявят нови,
неучаствали все още лица от гимназията.
Какво смяташ за миналия Ден на
таланта?
Миналата година беше много
интересно и като всяка година имаше
много нови и различни неща.
А какви са очакванията ти за днес?
Очаквам да видя нови таланти, различни от миналата
година и ще се насладя на изпълненията, защото за
мен този Ден на таланта е последен.

Модератори, организатори, участници:
Ти си водеща тази година. Как се чувстваш?
Вълнувам се, но не съм притеснена.
Какво очакваш да видиш днес?
Уникалните таланти на ЕГ”Пловдив”, но тази година смятам, че ще е още поинтересно. Актьорският състав е подготвил интересна програма, не можем да пропуснем и мюзикъла и певците, които познаваме. Смятам, че ще се получи добре.
Как се чувствате преди поредния Ден на таланта? – Вълнението е толкова
голямо – от близо месец „треска ме тресе”. Очаквам да видим духа на нашата
гимназия. Той е сътворен от нашите ученици и учители. Очаквам едно истинско
шоу. Миналият Ден на таланта беше в друга зала – тя нямаше тези възможности,
които ни предложи театърът. Залата е малка, за да събере цялата гимназия, но
мисля, че сцената оправдава средствата и ще се получи едно истинско шоу.
Тази година участваш за първи път. Как се чувстваш преди да излезеш на
сцената?
Нетърпелива съм да изляза на сцената, но се притеснявам, защото съм осми клас и
все още никой не знае коя съм.
След като твоето изпълнение мина, как се чувстваш сега?
По-добре, отколкото преди него – всичко мина прекрасно и съм много щастлива, че
участвах.
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Любима книга: Confessions of a Shopaholic
Любим филм: Star wars, LOTR
Любима песен: It’s raining men
Девиз: Бъди добър, колкото си красив!
Хоби: фотография, парфюми

Любима книга: Не приемам класации
в света на изкуството.
Любим филм: Вж. по-горе.
Любима песен: За да не ставам досаден, но и да не си
противореча, просто ще спомена една песен и едно класическо
произведение, които винаги са ми доставяли удоволствие:
With or Without You на U2 и Симфония №8 на Шуберт.
Девиз: Като философия ми допада сентенцията Festina lente Бързай бавно! Бих я препоръчал и за учебни цели.
Хоби: Създавам и колекционирам красиви
моменти. След години бих искал да
стана и добър градинар.

Защо избрахте учителската професия и какво ви привлече в английския език?
Навярно тук ще разочаровам любителите на клишета, защото смятам, че всеки вид
работа трябва да се разглежда като конкретно призвание – от сервитьори, хирурзи,
учители. Човек трябва да бъде добър и да се отнася с уважение и професионализъм
към това, което прави във всеки един момент. Ако трябва да бъда откровен, доста
ме дразни фалшът, с който учителската професия се обгражда първосигнално с
възрожденски ореол. Нека не забравяме, че учителите не просто са били образец
по подразбиране през Възраждането, а тогава уважаваната професия сама по
себе си е привличала много от най-достойните и способни хора. Образованието
и нравственото възпитание са били национален приоритет. Английският език ме
привлече с безкрайното си разнообразие и многозначност. Едва ли има друг език,
който да е приютил успешно толкова чуждици и културни значения от всички
краища на света. Английският е пример за перфектната лингвистична еволюция –
по същество е германски език, а има великолепен хумор. (Смее се.)
От колко време преподавате в гимназията?
За две години в края на 90-те и през последните 6 години.
Ако не бяхте учител, каква друга професия бихте избрали?
Имайки предвид умения и интереси, би трябвало да се справям добре като
журналист или редактор. Професиите са ограничаващи, по-важни са идеите и
проектите, по които един човек би могъл да работи.
А на времето как се справяхте с английския? През гимназиалните Ви години?
Мисля, че запомнях без проблем по около 75 от новите 80 думи на ден. Бих
препоръчал на учениците да изпитват удоволствие от езиковото обучение – това в
крайна сметка е едно забавно приключение.
Какво сте научили от учениците си и забелязвате ли промяна в тях през
годините?
На тях дължа усъвършенстването на някои психологически умения. Знаят, че
срещат погледа ми преди още да поискат да препишат нещо; въпрос на модели на
поведение. Определено забелязвам промяна – преди учениците имаха приятели в
училище, днес имат смартфони.
Имате ли си идол?
Не нарушавам тази Божия заповед.
Ако имахте възможността да изберете дали да живеете и работите в Англия
или САЩ, коя от двете държави бихте избрали?
Някъде в британската провинция бих се чувствал по-добре при така зададеното
условие. Дейвид Боуи има една песен I’m Afraid of Americans – понякога и аз имам
леки притеснения от обществото, в което на хумора не се гледа с добро око.
Любима дума/словосъчетание на английски и защо?
Това е изключително труден въпрос, но в ролята на учител би следвало да кажа
нещо като........ “a bit of peace and quiet”?
Кое според вас е най-важното в живота?
Наистина ли казах, че предният въпрос беше изключително труден? При
положение че здравето, семейството и любовта са така или иначе предпоставки за
щастлив живот, бих добавил като необходима нагласа вярата в доброто.

Напълно в духа на лайтмотива, застъпен в настоящия брой, а именно
- културния полъх на Великобритания, в това издание в нашето блиц
интервю поставихме двама учители по английски език от гимназията:
г-н Борис Петров – преподавател на 10-ти клас, първи чужд език, и
Албена Тончева – традиционен учител на 8-и клас. Затова и самата
страница придоби изцяло нов вид, обоснован от британската тематика
на вестника.
Защо избрахте учителската професия и какво ви привлече в английския
език?
Винаги съм искала да работя точно това и не си спомням за момент, в който
съм съжалила за избора си на професия.
От колко време преподавате в гимназията?
Работя в гимназията от 15 години, като по-голямата част от тях съм
прекарала като класен на 8-и клас. Едно от най-важните неща, които съм
научила от учениците си, е, че ако се отнасяш към тях с любов и уважение,
те обикновено ти отвръщат със същото.

Обичам да виждам усмихнати лица срещу себе си – те ме
зареждат с положителна енергия и ентусиазъм за работа.

Ако не бяхте учител, каква друга професия бихте избрали?
Трудно ми е да кажа какво друго бих работила, ако не бях учител. Може
би отново нещо, свързано с английския език – например преводач или
журналист.
А на времето как се справяхте с английския? През гимназиалните Ви
години? Започнах да уча английски език във втори клас, когато майка ми ме
записа на курс. Не съм спирала да го изучавам оттогава. В училище винаги
това е бил любимият ми предмет и съм се справяла отлично.
Ако имахте възможността да изберете дали да живеете и работите в
Англия или САЩ, коя от двете държави бихте избрали?
Би ми било трудно да работя в друга страна, но ако трябва да избирам,
бих предпочела Англия пред САЩ, най-малкото защото ще бъда на един
континент с близките и приятелите си.

Англия ме привлича повече заради традициите и
историята си.

Любима дума/словосъчетание на английски и защо?
Имам много любими изрази на английски език, повечето от които се
основават на игра на думи и са трудни за превеждане на български.
Харесвам финото английско чуство за хумор и умението на англичаните да
се шегуват със себе си като същевременно запазват достойнството си.
Кое според вас е най-важното в живота?
Да живееш в хармония със себе си и околните. И за да завършим с усмивка
бих допълнила с един цитат на Марк Твен: “Good friends, good books and a
sleepy conscience: this is the ideal life.”
Интервюто проведоха: Мила Темнялова, 10-к; Павлена Тодорова, 10-к

Из гимназията
Какво споделиха... Продължение от стр. 3

По време на представлението екипи ни Делта Те взимаха интервюта зад
сцената, като питаха участниците за техните вълнения преди и след излизането
им на сцената. Отделно от това, както и миналата година, заснемахме
видеорепортаж с ексклузивни сцени зад кулисите и в гримьорните. Как
реагираха уастниците на нашите изненади ще може да видите в специалния ни
видеоматериал, който ще публикуваме във Facebook до няколко седмици.
Тази година участваш за първи път. Как се чувстваш
преди да излезеш на сцената?
Както всеки изпълнител за първи път - притеснена съм,
но се надявам да се справя.
Как си сега след изпълнението?
Честно казано се чувствам невероятно, много по-добре,
отколкото преди да изляза. Очаквах да съм много по-притеснена, но на
сцената забравих всичко и смятам, че се представих добре и съм много
щастлива.

Как се чувстваш сега преди своето изпълнение?
Участвам за втори път на Деня на таланта. Както винаги,
малко съм притеснена, но това е нормално. След като
излезеш на сцената – забравяш всичко.
Как си сега след изпълнението?
Малко изморена, имаше напрежение на сцената, но го
преодоляхме.

Как се чувстваш сега – преди своето изпълнение?
Малко съм напрегнат, но смятам, че ще се справя.
Как си сега след изпълнението?
Все още съм малко напрегнат. Чувствах се много добре и
съм доволен, че участвах.

Стоян, 9-е, танц

Как се чувстваш сега преди своето изпълнение?
Миналата година със сигурност бях по-притеснен, сега съм
по-спокоен.
Как си сега след изпълнението?
Сега съм по-спокоен. Аз не виждах много от светлините на
сцената, но смятам, че се получи добре, и се забавлявах.

Как се чувствате сега преди своето изпълнение?
Маги: Притеснена съм – все пак ми е първо участие пред
гимназията.
Как сте сега след изпълнението?
Маги: Много съм доволна от себе си и от Петра.
Атмосферата беше на макс – чувствах как музиката
минава през мен – беше невероятно.
Репортер: Мария Чежмеджиева, 11-з
Снимки: Бойко Димов, Боряна Иванова, Силвия Богданова, 8-б

Соломон Паси на среща с бъдещите дипломати от Английската
Естествен в общуването с
колеги, близки и приятели, както
сам описва себе си, Соломон
Паси застава пред учениците
от Английската и с удоволствие
отговаря на техните въпроси
в сферата на международните
отношения, дипломацията и
външната политика. Срещата
се състоя на 17-ти април в
Заседателната зала, а интересът
към професионалния живот на
госта от страна на учениците
беше толкова голям, че събитието се проточи повече от 2 часа и завърши с бурни
аплодисменти и обща снимка.
Забавно, изчерпателно (доколкото времето позволяваше) и в хронологичен ред
Соломон Паси ни представи своя дълъг и и вълнуващ професионален път, като
не забрави да спомене Гергана – своята съпруга – и четирите си деца. След като
завършва математика и компютърни науки в СУ „Климент Охридски“, Паси прави
решителна крачка в политиката като един от основателите на СДС, по това време
опозиция на управляващата партия. В качеството си на народен представител
през август 1990 г. той стартира законопроект за оттегляне на България от
Варшавския договор и присъединяването на страната към НАТО. През 2001
г. заема позицията на Министър на външните работи, като благодарение на
правомощията, усилената работа и волята си успява да уговори поканата към
България за влизане в НАТО през 2002 г. и последвалото официално приемане
на държавата в съюза през 2004 г. Паси споделя, че съдбовният 11 септември 2001
година определя параметрите на една нова ситуация, в която България решава, че
ще се държи като пълноправен член на НАТО. Именно това поведение се оказва
разковничето при приемането на страната в съюза.
Днес Соломон Паси е един от уважаваните и достойни български политици, през
дългогодишната си кариера е заемал различни постове в сферата на външната
политика, а от 1990 г. досега е основател и председател на Атлантическия клуб в
България. Въпреки успехите си, той признава, че
не е „протоколен човек“ и твърдо
отрича следването на протоколите.
За него те са по-скоро средство и начин да покажеш равенство и уважение.
По-интересни и впечатляващи за учениците от гимназията остават неговите
истории, свързани с известни личности от политиката, както и с членството му
в четири български експедиции в Антарктида, където „няма оръжия, полиция
и престъпления“. В тази връзка гостът вмъкна уточението, че според един

британски закон той, като един участник в антарктически експедиции, има право
да застане с шапка на глава пред британската кралица. Паси разказва за своите
срещи с покойната Маргарет Тачър и споделя нейното мнение, че Европа има
нужда от решителни политици, от лидери, които липсват днес, включително и в
България.
Учениците имаха възможност да зададат въпроси от различно естество на
госта, някои от които бяха свързани с отношението на страната към опазването
на околната среда, с бъдещето на ЕС и с напрегнатата обстановка на Корейския
полуостров в момента. Според него,

вероятността за избухване на нова
световна война е незначителна,

а демокрацията все по-осезаемо ще навлиза в държавите, които още са под
диктаторски режим. Паси отговори категорично и на въпрос какво трябва
да се промени в образователната система на страната. По негово мнение
образованието се нуждае от кардинални промени, усвояване на по-полезни и
приложими в практиката знания, както и от повече специалисти в IT сектора като
съвременна наука, способна да възроди икономиката на Европа и държавите. Той
си припомни и детските години, в които често са му говорели за спасяването на
евреите и за Втората световна война, както и сподели за някогашната си мечтата
да стане пожарникар.
Обобщено с няколко думи, срещата беше повече от интересна и ползотворна,
като изключим невежеството на осмокласниците, които след биенето на звънеца
за излизане шумно напуснаха залата без да кажат довиждане или да се извинят.
Нищо, простено им е, Английската тепърва има на какво да ги учи. А ние, поголемите ученици на ЕГ „Пловдив“, се убедихме, че определено има какво да
научим от човек с толкова много опит и умения като Соломон Паси.
Текст: Анелия Георгиева, 12-к/ Снимки: Светлана Панова, 12-г

Срещата завърши с обща снимка на госта и присъстващите.

Из ЕГ-то

За 2 учебни години – 14 издания и над 6100 продадени броя – кой стои
зад тези успехи?
На снимката отляво надясно: Никола Минков, Кристина Лазарова, Георги Петришки, Рашко Ангелинов, Албена
Арабаджиева, Павлена Тодорова, Нона Кичукова, Димитър Киров, Христиана Петкова, Ивелина Василева, Александър
Аршинков, Анелия Георгиева, Петър Ангов, Виктория Христова, Светлана Панова, Лора Стоянова, Мария Чешмеджиева, Мария Маринова, Десислава
Йорданова. На снимката липсват: Виктория Видева, Запрян Атанасов, Йоана Терзийска, Мила Темнялова, Стефан Солачки.
Това е 14-то издание на подновения вестник Делта Те – последно за
Петър Ангов, от 12-к клас, изпълнява длъжността
участниците от випуск 2013. Ето какво споделят те за работата си в екипа:
на главен редактор. Негова е самата инициатива за
подновяване на издаването, като за целта набира екип,
Анелия Георгиева, от 12-к клас, работи в Делта Те от
организира подготовката на всяко издание, намира
самото начало на 6-ти сезон като най-активния коректор
финансирането, разпределя задачите и прави подбор на
и репортер. Тя извършва финална проверка на изданията,
темите. Основна е и ролята му в странирането – негово
но често списва статии, сред които са тези за гостуването
дело е по-голямата част от графичното оформление на
на Соломон Паси, за юбилейната програма, за дейността
страниците.
на Интеракт клуб - Филипопол.
Какво е за теб Делта Те?
Какво е чувството да участваш в Делта Те, следейки
Често съучениците ми идентифицират вестника с мен – не
неговото развитие?
случайно си чух интересно прозвище от другата смяна
Малко училища могат да се похвалят с издаването на
:) Дейността по него отнема една голяма част от времето ми, но това е нещото,
вестник, а съм сигурна, че още по-малко са учебните
на което се посветих през последните две години в гимназията. Неизменно
заведения, в които
вестникът е дело изцяло на учениците. В този смисъл
е чувството на удовлетворение, като се има предвид колко много и бързо се
Делта Те ме прави наистина горда, защото засвидетелства убеждението ми,
разрастна инициативата – първоначално нямах екип, не знаех как точно ще
че се развивам сред интелигентни, можещи и мотивирани хора. На финала
протича процесът на работа, нямах идея как се прави вестник. Но с течение
на гимназиалния си живот, когато обръщам поглед назад във времето, за да
на времето нещата се наредиха, а екипът продължава да нараства, така както и
направя своята равносметка, вестникът е един от най-светлите ми моменти в
тиражът – започнахме от 300 бр., а днес печатаме над 550 бр.
гимназията и винаги ще олицетворява голяма част от спомените в ЕГ „Пловдив“, Какво получи от работата си по вестника?
макар мъничко да съжалявам, че не му отделих повече от личното си време.
Това, което получавам като цяло, има немалко проявления – комуника-ция
Какво е посланието към широката аудитория читатели и към екипа?
с много ученици, с Асоциацията на завършилите, учители, ръко-водство.
На читателите искам да пожелая да бъдат не само критици, но и ценители.
Голямото предизвикателство идва с търсенето на финансиране, но тогава се
Вестникът е преди всичко резултат от колективния труд на един екип, чиито
създават контакти с различни организации и фирми. Тук е мястото да изкажа
задължения, повярвайте ми, никак не са малко. Ценете този труд!
благодарността си на всички, които по един или друг начин са дали своя принос
На всички членове на екипа ще пожелая да бъдат сплотени, мотивирани и
към Делта Те – в това число и учителите, и ръководството. Но навярно найнезависимо от предизвикателствата или трудностите, да не се отказват да търсят ценното, което получих, е многобройните и стойностни запознанства, в това
пътя на усъвършенстването си относно работата във вестника.
число и с най-добрия си приятел.

Албена Арабаджиева, от 12-б клас, е репортер в Делта
Те. Тя редовно взима интервюта с учители и ученици, а
нерядко отразява и събития – нейн труд е репортажът от
посещението на Стефан Данаилов в гимназията, както и
небезизвестния репортаж за разходките на учениците до
бензиностанциите (с бананите).

Какво ти донесе заниманието във вестника?
Работата във вестника е изключително важна за мен,
защото тя ми даде наистина много. Като начало това е един
страхотен шанс наистина да усетиш какво е да си репортер,
да отразяваш събития и да взимаш интервюта. Също така, колкото и банално
да е, чрез вестника създадох нови контакти и дори смея да кажа приятели. Тази
работа ме караше да се чувствам много ползотворна, даваше ми самочувствие
и съм горда, че участвах в подновяването на вестника, защото смятам, че той е
едно от най-хубавите неща, които принадлежат на учениците на ЕГ “Пловдив”.
С какви чувства се разделяш с Делта Те?
Надявам се, че за в бъдеще вестникът ще има толкова добър екип, колкото
сегашния. А това да бъдеш част от него е голяма привилегия, така че аз мога
само да съжалявам, че вече нямам тази възможност.

Светлана Панова, от 12-г клас, работи от самото начало

на 6-ти сезон във вестника като фотограф и страньор,
а понякога и списва статии - предимно с културна и
образователна тематика. Нейно дело е дизайнът на новото
лого (от 7-ми сезон), като за това си партнира с главния
редактор, както и традиционно подготвя страниците
с интересните рубрики от света – оформлението на
статиите за световните чудеса, световноизвестните
снимки и др. Често снимките на корицата са нейно дело.
Какво получи от работата си към вестника?
Работата в Делта Те ме направи много по-отговорен човек. Научих се да работя
в екип и да спазвам крайни срокове. Ангажиментите бяха много и различни,
понякога интересни, понякога не чак толкова, но пък чувството да разгръщаш
продукта на едномесечни усилия и да видиш името си на последната страница е
страхотно.
С какви чувства приключваш своята дейност към екипа?
Радвам се, че за две години постигнахме толкова много, започвайки почти от
нулата, и че имах удоволствието да съм част от екипа на вестника. Също така
мисля, че все още има много непокорени върхове и силно се надявам Делта Те да
продължи да набира скорост и да се развива в позитивна посока за в бъдеще.

Ученически живот

Награждаване от
конкурс за есе на
тема „Пловдив –
моята Европа”

Фондация „Пловдив 2019“ реши да поощри всички
участници.

21 март е обявен за европейски ден на творчеството. Именно
на този ден бе и награждаването от конкурса, което се състоя
в седалището на фондацията – Синята къща в Стария град.
Текстовете бяха оценени от 5-членна комисия, която класира
на първо място 21-годишната Мария-Магдалена Атанасова,
която получи също и луксозен албум за Старинния Пловдив.
Втората и третата награди са по 4 билета за постановката на
Драматичния театър в Пловдив “Крал Лир”, подпомогната от
фондацията през лятото на 2012-а. Участниците в конкурса
получиха и книги, фланелки с “Пловдив 2019” и DVD-та с
филми за Пловдив.
Екипът на фондацията прави впечатление с гостоприемството
си и заявява, че са отворени към нови идеи. Идеи, които биха
могли да помогнат на града ни в надпреварата за културна
столица през 2019. Всякакви щури и креативни хрумки са
добре дошли в Синята къща, седалището на фондацията.
Текст: Александър Аршинков, 11-в/ Снимка: Йоана Терзийска. 10-а

На 28 март
се проведе
областният кръг
на Националния
фестивал на авторска драматургия и театър на английски
език за учебната 2012-2013 година. В този проект на МОМН
и Британския съвет взеха участие и наши ученици от English Drama Club с ръководител Златка Стоева. Кристина,
Стефан и Ангел представиха вариация на комедията на
Оскар Уайлд The Importance of Being Earnest. С отличното си
представяне те не само завладяха публиката, но спечелиха
и журито, което ги излъчи като победители и ги класира за
националния кръг в София на 20 април. English Drama Club
ще представи целия си спектакъл месец май.
Текст и снимки: Мария Маринова, 11-з

Започна подготовката за пъвия обмен по програмата
„Коменски“. Участниците ще заминат за
Турция на 13 май, където трябва да представят презентация,
акцентираща върху историческите и природни феномени,
с които може да се похвали държавата ни. Делта Те ще
продължи да следи развитието по уникалния за ученически
живот в гимназията проект за международен обмен.
Снимка: Йоана Терзийска, 10-а

“Европейски куфар за разширение”
На 28 Март 2013г. Г-жа Мария Носикова,
преподавател по история и цивилизация в Езикова
гимназия „Пловдив”, представи ново учебно
помагало, озаглавено „Европейски куфар за
разширение” пред учители по история, география
и гражданско образование, преподаващи в
училища от град Пловдив и областта. Помагалото
е предназначено също за Европейски центрове
и неправителствени организации и всички
инициативи на тема Европа. Срещата бе
организирана от г-н Асен Василев – старши
експерт по обществени науки и гражданско
образование в РИО – гр.Пловдив.
Помагалото е съставено от работни групи от
следните 5 държави – Германия, Франция,
Полша, България и Хърватска. Г-жа Мария
Носикова е поканена от Европейската академия
в Берлин – основен организатор на проекта, който се финансира по програмата „PRINCE”.
В нея се включват още: Европейската комисия, Европейският център „Роберт Шуман”,
Атлантическият съвет на Хърватска, Дружеството на преподавателите по немски език
(България) и фондация „Ханс Зайдел”. Госпожа Носикова признава, че таи известен
евроскептицизъм, но въпреки това поема предизвикателството да се заеме със съставянето
на помагалото. Българската група се състои от 14 души, като пловдивски принос в нея
имат както г-жа Мария Носикова, така и г-жа Нина Коларова(учител по немски език в ЕГ
“Пловдив”).
През лятото, г-жа Носикова се отдава на творческа ваканция и в края се провежда щателна
селекция. През месец ноември, в Берлин, се провежда среща на представителите от всички
групи и те обменят своите опит и идеи. През декември помагалото вече е факт и то е
достъпно на езиците на държавите съставителки: български, немски, френски, хърватски,
полски, както и на английски.
Целта на групите, работили по проекта, е обществото да придобие знания и необходими
компетенции, които ще дадат възможност за участие в една демократична дискусия по
политиката на разширяване на ЕС. Г-жа Носикова сподели, че вече успешно е приложила
документи от помагалото в свои учебни часове и то е провокирало интерес, повод за
размисъл и въпроси от страна на учениците.
Текст: Нона Кичукова, 11-г/ Снимка: Йоана Терзийска. 10-а
Клубът “Творческо писане на английски език” по проект “УСПЕХ”
на 20 април 2013 г. (събота) направи своята първа изява. На нея
младите таланти, заедно със своята млада ръководителка Деница
Шаркова, прочетоха част от своите произведения. Всеки от учениците
избра разказ или стихотворение,
което представи на публиката.
Домакините от клуба се бяха
погрижили за цялостната
организация като една от найинтересните части бе куизът. За
целта всеки в залата получаваше
листче с въпрос и 4 възможни
отговора (разбира се листчетата
бяха на английски). Тези, които
отговореха правилно на въпроса,
получиха сладка награда – бонбон
с формата на калинка или малко
шоколадче.
Текст и снимка: Весела Костуркова, 8-г

Както може би много от вас видяха,
а и помирисаха, на 24 април (сряда)
на главния вход на гимназията
се проведе представителна изява
на двете групи по химия, част от
проекта “УСПЕХ”, която беше
и последното занятие на двата
клуба съответно на г-жа Райна
Пеева-Мазева и на г-н Лулчо
Попов. Сред кълбата дим можеха
да се видят усмихнатите лица на
участниците от двата клуба, както и
изненаданите от интересните опити
погледи на случайно минаващите
ни съученици.

Текст и снимки:Димитър Киров, 11-в

На Острова

Елена Сариева

Къде учиш в момента и каква специалност?
Уча Environmental Sustainability в University of Dundee, Шотландия.
Какви са впечатленията ти от университета?
Впечатленията ми са добри, защото университетът предлага много възможности за развитие и участие в най-различни
дейности, както и за създаване на връзки с хора от цял свят.
Какви изисквания имаше университетът към теб?
Университетът изисква диплома за завършено средно образование с над 5.00, сертификат за владеене на английски език и
мотивационно писмо. Аз имах и DSD диплома и сертификати от извънкласни дейности.
С кое ти беше най-трудно да свикнеш?
Не съм срещала големи трудности, но все пак не беше лесно да свикна с начина на живот тук. Въпреки че е различен от
нашия, бързо успях да се адаптирам.
Липсва ли ти времето в гимназията?
Да, времето в гимназията ми липсва определено. Най-много ми липсват приятелите и моментите на безгрижие, прекарани
с тях. Липсва ми и самата гимназия, защото сега, когато съм далече, осъзнавам колко е хубаво в Английската.

Къде учиш в момента и каква специалност?
Уча икономика в City University of London.
Какви са впечатленията ти от университета?
Доволна съм от университета. Честно казано почти няма българи в него, но ми харесва. Има много хора от различни
националности, намира се в централна част от града и ми е лесно да ходя до повечето интересни и важни места без затруднения.
Какви изисквания имаше университетът към теб?
Изискванията бяха диплома 5,80 и 100 точки TOEFL.
С кое ти беше най-трудно да свикнеш?
Нещо, с което мисля, че не бих свикнала, е ужасният вятър, който те напада от всички посоки. Може би най-трудно е да
свикнеш с хората, тъй като има различия и се вълнуват за различни неща от нас, но мисля, че това не е някаква голяма пречка,
тъй като след време свикваш и разбираш хората - навсякъде са горе-долу еднакви. Просто отиваш на ново място, където нямаш
никакви общи неща до момента и допирни точки с останалите.
Липсва ли ти времето в гимназията?
Гимназията ми липсва - не мога да виждам вече приятелите всеки ден, както бях свикнала и не можем да прекарваме време
заедно постоянно.

Антония Димитрова

Великобритания е все по-противоречива дестинация за българите по
отношение на образование и професионална реализация. Немалко ученици от Английската обаче продължават своето обучение именно там.
Ние, от Делта Те, решихме да проверим как се чувстват възпитаниците
на гимназията в Обединеното кралство и какви са техните впечатления от университата, града, хората
и обстановката. Затова и подбрахме
студенти от четири различни точки
във Великобритания. Ето какво
разказаха те на нашия репортер
Мария Чешмеджиева:

Къде учиш в момента и каква специалност?
Уча Психология и Бизнес науки в University of Edinburgh като joint degree. Допълнителен предмет,
който съм избрала, е испански, за да запълня
задължителните 120 кредита.
Какви са впечатленията ти от университета?
Впечатленията ми са невероятни. Университетът
ми е на 21-во място в света и определено си
личи. Много съм доволна. Професорите ми са
страхотни – всеки е специалист в областта си и с
много постижения зад гърба си. Комуникацията
със студентите от страна на университета е бърза
и точна. Дори има особен Advice Place, където
можеш да отидеш и да зададеш въпроси от
всякакво естество.
Какви изисквания имаше университетът към теб?
Изискванията много зависят от специалността. При мен лично те бяха над 100 точки
на TOEFL и диплома 5.70, като оценките ми по математика, психология и биология
трябваше да са 6.00.
С кое ти беше най-трудно да свикнеш?
Свикването като цяло ми беше много трудно – самата обстановка, хората, акцента.
За мен беше особено трудно, защото дойдох сама, не познавах абсолютно никого, но
това не е голям проблем – хората са много общителни и веднага можеш да си намериш
приятели. Най-трудно ми беше това, че съм далече от семейството и от приятеля ми.
Липсва ли ти времето в гимназията?
Определено ми липсва. Пожелавам на учениците да се наслаждават на всеки един ден
в гимназията, защото наистина разбираш какво си имал, когато го загубиш – тогава
разбираш колко хубаво е било.

Ина Гатева

Къде учиш в момента и каква
специалност?
Aircraft Engineering with pilot
studies at The University of Salford
Manchester
Какви са впечатленията ти от
университета?
Университетът е супер, много
е голям и има много хора от
различни страни. Също така
предлага добра база за подготовка
на инженери. Организират се
много посещения на заводи
- индустриални, военни, но
най-вече на тези, свързани с авиация, което е от голяма полза за
студентите. Работим по много проекти и състезания за инженери
– сега правим дизайн на лек 4-местен самолет. Миналата седмица
завършихме първата си лодка, която представи университета на
състезание, организирано от Института на инженерите по механика.
Какви изисквания имаше университетът към теб?
Изискваха TOEFL с над 90 точки, диплома 4.50, мотивационно писмо,
препоръка от учител и извънкласни дейности. Аз имах препоръки
от гребен клуб „Хеброс”, „Зелени Балкани”, Багатур и един сервиз за
компресори.
С кое ти беше най-трудно да свикнеш?
Не мисля, че това беше проблем – свикнах страшно лесно.
Липсва ли ти времето в гимназията?
Липсват ми глупостите и щуротиите, които правехме всеки ден,
времето на лавката и някои приятели.

Ямен Омар

Минало, настояще, бъдеще...

„Духът на времето“ – под този надслов ще преминат празничните
инициативи по случай 55 години от създаването на ЕГ „Пловдив“. Девиз,
който в пълна мяра кореспондира с мисията на един образователен дом
– да обедини минало, настояще и бъдеще. Днес Английската, като една
одухотворена цялост, обръща поглед назад към миналото, за да проследи
житейските пътища на своите възпитаници. Настоящият успех на много
от тях е свидетелство, че потта по челото, усилията и мотивацията в
гимназията не са били напразни. Напротив – те са увенчали светлия
път към бъдещето. Ето защо завършилите преди 30, 14 или 5 години,
няма значение, си спомнят с преклонение, радост и обич прекараното
време в Английската, мислено отварят вратите на класните стаи,
визуализират образите на любимите учители и добре позната на всички
ни сграда, която наистина е била и остава техният втори духовен дом.
Ръководни държавни лица, мореплавател, обиколил света за три години,
единствената българка, покорила Еверест, журналисти, писатели,
лекари, ИТ специалисти, банкери – възпитаниците на ЕГ „Пловдив“ от
различните поколения с гордост могат да заявят, че времето в гимназията
винаги е било време за духовност.
А настоящето и бъдещето? Нима ние не сме носителите на този дух

в днешния и в утрешния ден? За сегашните възпитаници образът
на гимназията навярно е различен – за едни е предизвикателство,
за други – приятелство, за трети – опора. След години за тях тя
ще бъде ненакърним спомен. Независимо от хода на времето, от
идеологическите рамки и императивите на деня, Английската
гимназия ще остане един хармоничен образец на доброто
образование, приятелството и успеха.
За да бъде отпразнуван подобаващо 55-годишният юбилей на
гимназията, учители и организатори са подготвили календар от
събития, който неминуемо ще прикове интереса на всички ни. На 7
юни ще се състои юбилейното тържество на настоящите и бивши
учители и възпитатели. В същия ден от 08.00 ч. ще стартират
турнири по футбол, волейбол и баскетбол между поколенията,
а финалът им ще се състои от 11.00 ч. в спортната зала на ПУ
„Паисии Хилендарски“. Палата 7 на Международен панаир – гр.
Пловдив ще бъде домакин на юбилейната среща на випуските,
планувана за 8 юни от 21.00 ч. Балабановата къща в Старинния град
ще отвори врати за виртуалния музей на ЕГ „Пловдив“ на 8 юни
от 16.30 ч., където ще се състои и официален коктейл за гостите.
Музейната експозиция ще остане в Балабановата къща от 8 до 16
юни 2013г. Посетителите на музея ще имат активна роля в неговото
усъвършенстване, тъй като ще могат да оставят своите посления и
автографи на специално определи места.
Върхът на празничните инициативи неминуемо ще бъде
юбилейният концерт на 8 юни 2013г., който ще се състои на
Античния театър от 19.00 ч. Програмата и изпълнителите ще
запазим в тайна до самото събитие, за да го превърнем в една
прекрасна и незабравима изненада. На следващия ден, 9 юни,
учениците на ЕГ „Пловдив“ ще имат шанса да покажат своя талант
на театъра на талантите на гимназията, който ще се проведе от
17.00 ч. в Драматичен театър Пловдив.
Финалът на юбилейните чествания ще бъде церемонията по
дипломиране на 50-тия юбилеен випуск, випуск 2013, която ще се
проведе на 21 юни от 18.00ч. Повече информация за него се очаква
в идните дни.
Всички тези събития, побрани само в няколко дни, отразяват
голямото богатство на ЕГ „Пловдив“ и нейния неразрушим дух –
духът на времето, на просветеното свободомислие.
Текст: Анелия Георгиева, 12-к

Кое реалити следиш и защо?
Преди следях Survivor,
защото ми харесваше,
но сега не гледам нищо
– вече всичко е за пари и
нямам интерес към тези
предавания.

Какво би пожелала на завършващите дванадесетокласници?
Пожелавам им да направят
правилния избор от всички
възможности, които имат пред
себе си, да бъдат постоянни и
упорити, защото това е ключът
към постигането на мечтите.

Кой е най-запомнящият се момент за теб от гимназията
досега? Трудно е да определя
моя най-незабравим момент,
тъй като всеки ден е различен,
но може да се каже, че като
най-интригуващ период е било
времето ми като заек.

Ако можеше да избягаш за
един ден, къде би отишъл?
В Ибиза, Маями или Лас
Вегас – някъде, където е
топло и има много партита.

Какво би пожелал
на завършващите
дванадесетокласници?
Пожелвам им да направят
правилния избор и да успеят
в живота!

Какво би пожелала на завършващите дванадесетокласници?
Бих им пожелала много късмет
и кураж, да преследват целите
и мечтите си и да преживеят
страхотни студентски години.

Ако можеше да избягаш за
един ден, къде би отишла?
Тъй като в момента си мечтая
за лятото, бих отишла на
някой слънчев плаж. Но не бих
отказала и един дълъг ден по
магазините.

Ако можеше да се върнеш назад
Кое реалити следиш и защо?
във времето, в кой клас в
Следя Dancing Stars, защото
гимназията би избрала да си?
смятам, че там има много
Може би в 10 клас, защото тогава
талантливи хора, които може
ми беше най-лесно. Най-вече
би ще се справят със танците –
и заради учителите – тогава
нищо, че не са професионалисти
имах часове с любимите ми
- те могат да успеят в тази сфера.
преподаватели.
Интервюто проведе: Мария Чешмеджиева, 11-з/ Снимки: Мария Маринова, 11-з

Учениците в свободното си време
Както на всички е известно, учениците от ЕГ „Пловдив” винаги са завоювали първите места на конкурси, състезания,
олимпиади на национално, а дори и на световно ниво. Но тези постижения не спират само до училищните изяви. В
този брой ще ви срещнем с две момчета, които разнасят славата на гимназията, изкачвайки почетните стълбици на
редица спортни състезания. Това са Калоян Димитров от 12-к клас, който е многократен носител на златния медал от
Републиканското състезание по плуване, и Марио Горки, също от 12-к клас, който ни представи на Европейското и
Световното първенство по гребане и е бъдещата ни надежда на олимпиадата в Рио през 2016 г. Оказва се, че 12-к клас
излъчва не само ръководители на вестника, модели за неговата корица, ученици за наказване, но и спортни величия
(не случайно класен ръководител е г-н Красимир Манолов!)...
Кога започна всичко?
Кога започна всичко?
Плуване тренирам от много малък, още от последната
Ами всичко започна лятната ваканция на 9-ти срещу
група в детската градина, но тогава не беше нищо
10-ти клас.
сериозно. По цял ден се плацикаш, карат те да правиш
Какава част от времето ти заемат тренировките?
звездички, гъбки и т.н. Иначе по-сериозно с този спорт
Огромна част. Когато съм в лагер, тренирам по 7-8
се занимавам от края на осми – началото на девети
часа на ден. Когато не съм, тренирам по 3-4 часа.
клас.
Как успяваш да го съчетаеш с училището?
Какава част от времето ти заемат тренировките?
Много трудно, но успявам. На лагери съм почти през
Тренировките ми заемат една доста голяма част от
цялата година и не идвам много на училище. Налага
времето, тъй като те продължават около 2–3 часа, а се е
се да уча всичко сам. Но благодаря на всичките ми
случвало да има и доста по-дълги тренировки. Когато
преподаватели и на г-жа Стайкова, че ме разбират и
съм първа смяна е поносимо, но когато съм втора е
ми помагат, с каквото могат.
направо отвратително. Когато сутрин стана, веднага
Имало ли е момент, в който си мислил да се
отивам на тренировки, след това направо на училище и
откажеш?
едва вечерта след училище ми остава малко свободно време.
Мислех да се отказвам това лято, но
Имало ли е момент, в който си мислил да се откажеш?
после се замислих колко много труд и пот съм дал за този спорт
О, такива моменти има постоянно. Всеки ден, когато отида на тренировки и
и колко много лишения съм изтърпял. Затова реших да продължа.
застана на ръба на басейна, приготвяйки се за скок, се чудя какво правя на това
А коя е случката, която те е поставила в неудобно положение?
място. Но след кратко или не толкова кратко чудене все пак влизам в басейна.
Ами, не знам, може би се чувствам най-гузен, когато се обърна или счупя нещо
Какви постижения си завоювал?
по лодката.
Най-добрите ми постижения са златни медали на републикански състезания, като
Какви постижения си завоювал?
те са около 5-6, но освен това имам още доста сребърни и бронзови такива.
Имам ужасно много медали за тези две години и половина. Имам много златни
Кой е постедният медал, който си спечелил?
медали на народни и международни регати, имам златен и бронзов медал на
Последният ми медал е от републиканското през лятото миналата година. А освен
маратони, 10-то място на европейско и 20-то място на световно първенство.
това, нашият отбор спечели Купата на България през декември.
Кой е последният медал, който си спечелил?
Какво ти даде този спорт?
Последният ми медал е златен на скиф (единична лодка).
Какво ти даде този спорт?
От плуването се научих на дисциплина.
Научи ме да се боря и никога да не се отказвам. Научи ме на постоянство и че
Но най-важното, което то ми даде, са най-добрите ми приятели.
хубавите неща стават бавно.
Какво би казал на тези, които се интересуват от този спорт?
Какво би казал на тези, които се интересуват от този спорт?
Бих им казал, че е хубав начин за разтоварване, а на тези, които искат да опитат
Ами не се занимавайте! Шегувам се, това е много хубав и красив спорт и го
по-сериозно – да не се занимават. Не, шегувам се, разбира се, но се изисква доста
препоръчвам за изпускане на парата след тежък ден, но никога не започвайте на здрава психика и много отдаденост.
професионално ниво! (смее се)
Интервютата проведе: Ивелина Василева, 12-к

Марио
Горки

Калоян
Димитров

Съвсем наскоро, следвайки както европейския, така и примера на други
български градове, Младежка Банка Пловдив отвори врати. Тя е уникален
метод за въвличане на млади хора в кампании за набиране на средства за
финансиране на младежки проекти в различни области.
Принципите и същността на Младежката Банка са базирани
върху окуражаването на млади хора сами да създават и
ръководят проекти, което е най-добрият начин да се ангажират
така, че сами да открият проблемите в заобикалящата ги среда, да
предложат решение и да променят ситуацията.
Членовете на МБ работят като екип, взимайки необходимите
решения заедно. Те са тези, които организират различни публични събития,
интервюират, изготвят доклади за извършената работа и спомагат за промяната.

„Революция Z: Секс, лъжи и музика”
е един от най-смелите проекти в сферата
на модерното телевизионно кино. Зад
проекта стои екипът, създал първия
успешен български сериал от новата
ера на телевизионното кино - „Стъклен
дом”, и е изцяло вдъхновен от живота
на младите в България.

Те способстват за привличането и на други дейни и млади хора, обединени от
желанието да помогнат. МБ цели да покаже на юношите, че сами могат да се
справят с това, което не харесват в заобикалящата ги среда. Средствата, събрани
от организацията, се предоставят за реализирането на проекти,
изготвени от и за младежи на възраст между 14 и 25 години.
В продължение на няколко дни членовете на МБ проведоха анкета
на главната улица с цел да разберат какво липсва на младежите в
нашия град. Проблемни области според тях се оказаха спортът
и клубовете по интереси. В тези сфери ще бъдат насочени и
проектите, които ще бъдат финансирани от МБ. Вие също може да
предложите своята идея и да изготвите проект за развитието на нашия град!
Текст: Маги Нанкинова, 10-а

Историята в „Революция Z: Секс, лъжи и музика” проследява емоционално наситеното

ежедневие на група ученици, които се сблъскват с купища предизвикателства и бариери
в преследването на своята музикална мечта. Приятелство, любов, секс, конкуренция,
предразсъдъци, интриги, борба за надмощие, справедливост и шанс за израстване –
всичко това е част от живота на петнайсетгодишните мечтатели и бунтари, както и на
техните учители и родители. Интересното тук е, че освен традиционното присъствие
на признати и утвърдени български актьори в каста на сериала за първи път в
новата история на българските сериали главните герои са непознати за публиката
тийнейджъри, които впечатляват зрителите не само с актьорската си игра, но и с
дарбата си на певци.
Както проведеното от Делта Те проучване показа, сериалът има многобройни
почитатели и в Английската гимназия. Около 35% от всички запитани ученици
споделиха, че следят сериала. За последния епизод на втори сезон продуцентите на
сериала дадоха възможност на някои от най-големите фенове да присъстват по време
на снимките и да участват в заснемането на епизода с малки роли. Изпращайки своя
снимка и няколко думи за себе си, съвсем нашега, възпитаник на нашата гимназия беше
одобрен за участие. Нино Аврейски (11-ж) харесва сериала и смята случилото му се за
просто късмет. Прекараният един цял ден на снимачната площадка на “Революция Z”
е като сбъдната мечта, която той силно се надява да може да изживее отново. Той все
още не може да повярва, че се е запознал и е поговорил на живо с любимите си звезди
от сериала, както и с иноваторския екип. Нино призовава всички да преследват целите
си и да вярват в себе си и в късмета си, защото това е единственият начин да бъдеш
щастлив и да получаваш това, което искаш. Нека му пожелаем успех и занапред!
Тескт: Габриела Георгиева, 11-к

Юбилеен випуск
В продължение от предишното издание даваме думата на преподаватели на випуск 2013 г. за послания и пожелания за завършващите гимназията ученици...

Нека випуск 2013 г. запази завинаги у себе си младостта и готовността да бъдат предизвикателните
хора, които могат да провокират желаната промяна. Искам да видя в тях с п е ц и а л н и т е личности,
които са готови да се борят и отстояват каузите си. Няма нищо по-хубаво от това да бъдат
обичани и обичащи в личен план, а по отношение на целите им - да надскочат собствените си
очаквания. Да бъдат здрави, да се радват на живота, много да пътуват по света и в един момент да
се почувстват удовлетворени, че са направили каквото трябва.

Казват, че щастието е емоционално състояние, при което човек изпитва чувство, вариращо от задоволство и
удоволствие до пълно блаженство и прекалена радост. Не забравяйте да се усмихвате и в най-трудните за вас
моменти. Научете се да прегръщате живота със състрадателност, разбиране и толерантност към себе си и
към всички останали. Давайте воля на чувствата си и дарявайте любов на света около вас и щастието съвсем
скоро ще се настани трайно във вашия живот.
Бъдете щастливи!
И никога не забравяйте да отделяте достатъчно време и да полагате необходимите усилия, за да поддържате
добро здраве и оптимална спортна форма. Истинско удоволствие е да срещнеш интелигентни и перфектно
изглеждащи млади хора.
На добър час!

След изненадата идва разбирането
– не спирайте да се изненадвате със
смелостта на откриватели и бъдете
добри хора!
Бел. ред. Малко,
но пък от сърце! :)

Пожеланията събра:
Алебена Арабаджиева, 12-б

Випуск 2013 - с
немски езикови
дипломи
На 7 май 2013 г. от 17.30
ч. в зала „Пълдин” в парк – хотел
„Санкт Петербург“ тържествено
бяха връчени Немските езикови
дипломи – втора степен на
юбилейния 50-ти випуск на ЕГ “Пловдив“. За дванадесета поредна
година учениците положиха успешно трудния изпит и отново
оправдаваха очакванията за високи резултати - 53-ма абитуриенти
получиха своите така очаквани дипломи лично от г-н Деенер,
референт по културните въпроси и връзки с медиите към Посолството
на Германия в София. Празника споделиха както много официални
лица, преподаватели в гимназията, така и родители и приятели на
абитуриентите. Снимки от събитието може да видите на страницата
на Делта Те във Facebook и в следващия брой, придружени с цялостен
репортаж.

С любов към културата

Какво да четем и гледаме?
Железният човек 3

Премиера: 26.04.2013
Третата част от мегахита
на Marvel Studios за
милиардера Тони Старк
(Железният човек) ще
взриви българските кина
в края на месец април.
Героят, чийто костюм
го направи супер герой,
този път ще се изправи
срещу нов враг – The
Mandarin, който с всички сили ще се опита да
разруши света му. Единственият начин да се
справи с настъпилата ситуация е да се довери
на инстинктите и уменията си. Във филма освен
Робърт Дауни-младши вземат участие и Гуинет
Поутроу, Бен Кингсли, Пол Бетани.

Като ново начало на някогашната ни рубрика за новите ленти в киносалоните в този брой ще ви
представим два филма с наскорошна премиера в България, които провокираха интереса на редакторския
екип и си заслужават гледането, както и една също новоиздадена книга на
световноизвестната британска авторка Джоан Катлин Роулинг.

Цветът на хамелеона Вакантен пост
Премиера: 05.04.2013
Дж. К. Роулинг

Поредният български филм
направи вече премиерата
си в чужбина, а сега е ред и
на родната публика да му се
наслади. Филмът, базиран
на романа „Цинкограф“ от
Владислав Тодоров, разказва
историята на Батко – бивш
агент на тайните служби,
който не може да живее
без професията си и създава собствена мрежа.
Персонажът на Руши Видинлиев се забърква в
поредица от случки с неочакван край, които ще
накарат публиката не само да се смее, но и да се
замисли. Във филма участват още: Ирена Милянкова,
Михаил Билалов, Христо Гърбов и Деян Донков.

Романът се появява след
големия успех, постигнат
от авторката с поредицата
за „Хари Потър“. Книгата
разказва за малкото
английско градче Пагфърд,
в което красотата на мястото няма нищо
общо с отношенията между хората в него.
Освобождаването на място в градския съвет,
предизвикано след смъртта на Бари Феърбадър, е
възможно да предизвика война, която ще разкрие
тайни и мистерии, ще засегне много социални
проблеми, останали скрити в миналото.
Текст: Десислава Йорданова, 12-г

Операция Райски газ: новата книга на г-н Петър Краевски

За автора:
Петър Краевски е учител
по Английски език в
ЕГ „Пловдив“, бил е автор и водещ на сатиричното
радио и тв предаване „Петкраски“, дългогодишен
сътрудник на редакция „Хумор, сатира и забава“ към
БНР, „Златният кос“, в. „Стършел“ и др., редактор на
сатирични страници в редица печатни медии. Автор
на много разкази, фейлетони, стихове, афоризми,
статии и романи.
Новата му книга „Операция Райски газ“ излезе
съвсем скоро. Отделните разкази се обединяват
от осезаемата зад хумористичната проза
сатира, която разобличава недостатъците на
българските институции, както и общочовешките
недостатъци и слабости, присъщи на всички слоеве
на обществото, с които ежедневно се сблъскваме.
Всеки може да намери нещо в тези разкази – смях,
сълзи, мъдрост, поука.

Това е поредната книга, която издавате? Откъде
черпите вдъхновение?
С черпака – от живота. Предполагам, че това е
първосигналният отговор. Всъщност, книгите, които
съм написал, са различни и като жанрове, и като
тематика. Условно казано за по-веселите текстове
разчитам на някакъв вроден сатиричен рефлекс. За
по-поетичните не се вдъхновявам. Там ми е нужен
потрес, за да посегна към клавиатурата. Не мога
да редя стихове просто така – според директивата
„Нито ден без ред!“. Слава богу, тъжовните писания
при мен са по-малко, но пък повече си ги ценя.
Как избрахте заглавието „Операция Райски газ“?
По първия разказ в книгата. Той не е толкова смешен,
в класическия смисъл на думата, но в него поставям
точно този въпрос. За смисъла на хумора и сатирата.
В едноименния разказ старецът казва: „Смехът
е добро, когато и сърцето е добро“. Смехът ни
прави повече хора. Не е ли това една Божествена
операция „Райски газ“? Разбира се, има и други
обяснения, едно от които задава и конструкцията
на книгата, но нека всеки ги открие сам. Така е посладко. Стига да има желание за четене.
Има ли реални прототипи на героите Ви? Вие един
от тях ли сте?
Коварен въпрос. Без него рядко минава интервю за
нова книга. Прототипи има. Когато пиша репликите
на един герой, аз си го представям като личност –
невинаги конкретна, но личност, която съвместява
качества на живи хора. Така, поне за мен, речевата

Влюбените двойки

характеристика става естествена, цветна, органична.
Разбира се, има и автобиографични елементи в тези
разкази, но те са преосмислени така, че да не пречат
на основното действие. Като автор не бягам от
нещата, които познавам. Напротив, пиша за тях.
Как мислите, че разказите ще повлияят на
читателската аудитория: като я разсмеят или
по-скоро натъжат от скритата в тях ирония?
Не смея да гадая. Възприятията са строго лични и
се променят с времето. Литературата е бавна медия.
Четенето е процес. Нещо, което днес те разсмива,
утре може да те натъжи. И обратно. Стига даден
текст да има шанса да бъде припознат като ценност и
да стане трайна част от метатекста, който читателят
създава в съзнанието си – да спори с него, да го
цитира, да го осмисля на нови равнища.
Как мина скорошното представяне на книгата Ви?
През февруари беше пловдивската премиера в
книжарница „Хермес“. Предстои софийската и
гостуване в различни градове, както си му е реда. В
„Хермес“ дойдоха доста хора. Имаше и колеги, сред
които директорът на ЕГ „Пловдив“ – г-жа Пенка
Стайкова, за което й благодаря. Що се отнася до
читателския интерес – надявам се да го има. Винаги
съм апелирал за това – да се освобождаваме от
предубежденията си към българската литература. Да
не подценяваме излишно съвременните български
автори. Разгърнете която и да е българска книга!
Дайте й шанс да ви спечели! Може и да успее.
Интервюто проведе: Албена Арабаджиева, 12-б

на гимназията

Интервюто проведе: Мария Чешмеджиева, 11-з
Роня и Крис
(11-з)
Снимка: Мария Маринова, 11-з
Познатите ни като водещи програмата от Бала на любовта...

От колко време сте заедно? Малко
повече от 2 години (2 години и 1 месец)
Вие сте в един клас. Как реагира
класът ви на връзката ви?
Бяха изненадани, но нямаше някакво
по- специално отношение.
Кое е първото нещо, с което би я/го
асоциирал/а?
Крис: Няма нещо, с което да асоциирам
Роня, но ако трябва да отговоря, това е
нещото, което ме прави щастлив.
Роня: Асоциирам го с всеки минал и
бъдещ щастлив момент в живота си.
Изброй три неща, които харесваш в
нея/него?
Крис: Може да прозвучи грубо, но не харесвам нищо в нея... просто обожавам
всичко в нея.
Роня: Няма как да се спра на 3 неща. Всичко, дори това, което ме дразни, си е
негова уникална черта и именно заради това го обичам.

Разкажете за някоя интересна ситуация от връзката ви?
В началото на връзката ни, бащата на Крис се спря до нас, докато се целувахме,
без да знае, че той си има приятелка - мен... и му каза:
-Мисля, че те знам от някъде. Беше мааалко неловко.
А кой командва?
Крис: Мисля, че две мнения няма, но дори Роня да е на друго, моето е по-важно.
И то е, че тя командва.
Коя е най-интересната изненада, която той/тя е правил/а за теб?
Крис: Точно когато нямах намерение или по-скоро нямах представа какво ще
правя на рождения си ден, тя ми направи уникален рожден ден-изненада.
Роня: Ммм.. Твърде лично е, за да стане достояние на многобройните читатели
на ‘Делта Те’.
Къде най-често може да ви засече човек?
Може би на ул. “Цанко Дюстобанов’’ 13 - Параграф 22.
Как си представяте живота след пет години?
Крис: Сега съм на 18 следователно ще съм на 23 и с Роня, надявам се.
Роня: С Кристиан. Също така в Англия, трети курс Актьорско майсторство, но
това са подробности. Първата част е най-важна. Когато тя е изпълнена, всичко
останало е перфектно.

Шегувкувци
Представи се с няколко думи!
Казвам се Марик Йоновиян. Уча в Английската
гимназия и съм... обикновен човек съм си.
Какво харесваш в себе си и какво би искал да
промениш?
Харесвам си ушите... подлакътника... и не
искам да се променям, може би някои черти на
характера.
Имаш ли си приятелка?
Нямам си официлно. Иначе се намират.
Опиши идеалното за теб момиче?
190 см, 130 кила, да има девствен мустак и
като дойде вкъщи, първо да ми замирише на
пържоли, след това да седне на дивана и просто
да се разлее върху него.
Имаш ли хобита и с какво се занимаваш в
свободното си време?
Занимавам се главно с това да мисля как да
правя пари.
Като какъв се определяш в училище?
Айляк типче.
Имаш ли любим предмет в училище и смяташ ли, че отношението към
предмета се формира от учителя?
Да имам... Не, всъщност нямам любим учител. Отношение според мен се формира
главно от това, как учителят подхожда към всеки ученик индивидуално.
Кога се чувстваш по-работоспособен – сутрин или вечер?
Когато съм на много тежки наркотици.. това е шега, разбира се (смее се). Чувствам
се работоспособен винаги, когато съм наспан и добре нахранен.
Имаш ли вече някакви планове за лятото и ще ходиш ли на лагера с ЕГ
„Пловдив”?
Имам планове, да. Най-вероятно ще пътувам в чужбина и ще ходя на лагера с ЕГто! И само за лагера да кажа – трябва да дам още 200 лева!

1. Айфеловата кула се мести
През 1986 г. “Паризиен” шокира
французите със съобщението,
че е подписано споразумение за
демонтирането на Айфеловата кула.
Символът на Франция щял да бъде
преместен на територията на Дисниленд, а на негово
място щял да се появи модерен стадион, от който
столицата се нуждаела, тъй като кандидатствала за
домакин на летни олимпийски игри.
2. Гробът на Сократ
На 1 април 1995 г. гръцкото министерство на
културата обявява, че по време на археологически
разкопки в подножието на Акропола в Атина е
била открита гробница, за която се смята, че в нея е
погребан Сократ. Там били намерени миниатюрна
чаша, съдържаща следи от бучиниш (отровата, с
която прочутият древногръцки философ слага край
на живота си), и парче кожа, датирано от периода
400-390 г. пр. н. е. Агенция Франс Прес бърза да
включи новината в своите емисии. Няколко часа
по-късно французите, които изобщо не се усещат, че
става въпрос за първоаприлска шега, се извиняват
официално на своята аудитория.
3. Концерти без пари
През 2003 г. радиостанцията 98.1 KISS в Чатануга,
Тенеси, подлъгва своите слушатели, че рапърът
Еминем ще изнесе безплатен концерт на паркинга
пред един от универсалните магазини в града.
Съобщението води до невероятно стълпотворение
и задръствания в града, като цялата местна полиция
е мобилизирана в борбата със задръстванията.
Когато истината излиза наяве, част от възмутените
слушатели на радиото търсят саморазправа с двамата
диджеи, отговорни за шегата.
4. Еврохимн
През 1999 г. програмата Today на Би Би Си Радио 4
заявява, че е взето решение британският национален
химн “Боже, пази кралицата” (God Save the Queen) да
бъде заменен от общоевропейски химн, изпълняван
на немски. Новият химн, който бил пуснат по
радиото специално за слушателите на Today, бил
изпълняван от хора на немското училище в Лондон

Представи се с няколко думи!
Казвам се Венцислав, от 10 -a клас
съм, тренирам футбол – това е
моето хоби – и обичам Марио
Йонов!
Какво харесваш в себе си и какво
би искал да промениш?
Нищо не харесвам в себе си, аз съм
пълен изрод. Харесвам единствено
устните си и бих искал да променя
харектера си.
Имаш ли си приятелка?
Не.
Опиши идеалното за теб момиче?
Красива, нисичка, защото и аз съм
нисък, с хубаво дупе и готино тяло
и да ме обича.
Вече спомена, че хобито ти е
футбол. Има ли и друго, с което се занимаваш в свободното си време?
Играя покер.
Като какъв се определяш в училище?
Добър... много добър ученик.
Имаш ли любим предмет в училище и смяташ ли, че отношението към
предмета се формира от учителя?
Любим предмет – математика, любим учител нямам, всички са пичове.
Определено учителят е този, който провокира нашата нагласа към предмета.
Кога се чувстваш по-работоспособен – сутрин или вечер?
Сутрин, защото съм се наспал!
Имаш ли вече някакви планове за лятото и ще ходиш ли на лагера с ЕГ
„Пловдив”?
Да, ще ходя на лагера. Други планове... с Марио ще се позабавляваме малко.
Интервюто проведе: Нона Кичукова, 10-г; Снимка: Светлана Панова, 12-г

на фона на музика на Бетовен.
5. Айсберг край Сидни
На 1 април 1978 г. в пристанището на Сидни се
появява огромен айсберг, теглен от мощен влекач.
Жителите на града очаквали появата му, след
като Дик Смит, местен предприемач и милионер,
шумно рекламирал идеята си да докара айсберг от
Антарктида. Сега очевидно успял да осъществи
плана си. Идеята на Смит била да нареже айсберга
на малки ледени кубчета, които да продава по десет
цента. Въпросните кубчета от замръзнала чиста вода
(все пак Антарктида е може би най-чистото място
на планетата) подобрявали вкуса на всяко питие.
Така поне твърдяла рекламата на Смит. Затова в
пристанището на Сидни се събират хиляди зяпачи,
а местните радиостанции отразяват директно
събитието. Едва след като завалява дъжд, става
ясно, че това не е никакъв айсберг, а конструкция от
пластмаса, покрита с противопожарна пяна и пяна за
бръснене.
6. Дигитален Биг Бен
Прочутият часовник Биг Бен,
един от символите на британската
столица, попаднал в епицентъра
на друга първоаприлска шега,
замислена отново от Би Би Си. През
1980 г. излъчва репортаж, според
който часовниковият механизъм на
Биг Бен ще бъде заменен с кварцов, а камбаните и
циферблатът щели да отстъпят място на дигитален
дисплей. Причината? Така Биг Бен щял да бъде в крак
с времето. Стотици възмутени британци прегрели
телефоните на Би Би Си, но британските журналисти
не спрели дотук. В предаването си на японски
станцията съобщава, че стрелките на легендарния
часовник ще бъдат подарени на първите четирима
слушатели, които успеят да се свържат със студиото.
7. “Титаник” в Ламанша
През 2001 г. хиляди англичани
били подмамени да се съберат на
ветровита и, както ще се окаже,
опасна скала в Бийчи Хед, източен
Съсекс, с надеждата да зърнат

копие на прочутия презокеански лайнер “Титаник”.
Виновник за това било радио Southern FM, което
обявило, че на първи април в толкова и толкова
часа копие на “Титаник”, спуснато на вода в
корабостроителниците AFD, ще прекоси Английския
канал, както британците упорито наричат Ламанша.
8. Никсън президент!
Американското национално обществено радио
шокира своите слушатели на 1 април 1992 г., като в
своята програма Talk of the Nation обявява, че Ричард
Никсън е предприел изненадващ ход, обявявайки
току-що кандидатурата си за предстоящите
президентски избори. Кампанията му щяла да се
проведе под мотото: “Не съм направил нищо лошо
и няма да го направя отново!” (I didn’t do anything
wrong and I won’t do it again!) Едва във втората
половина на предаването водещият Джон Хокънбъри
разкрива, че това всъщност е шега, а гласът на
Никсън е имитиран умело от комика Рич Литъл.
9. Маунт Еджкум в пламъци!
Това е спящ вулкан край градчето Ситка в Аляска.
На 1 април 1974 г. над кратера се издигат облаци
черен дим, които хвърлят в паника местните жители,
които се страхуват той да не избухне. Бързата
проверка показва, че в кратера горят стотина стари
автомобилни гуми, подпалени от местния шегаджия
Порки Бикар.
10. Акули в Мичиган
През 1981 г. вестник “Хералд
Нюз” в Роскомън, Мичиган,
съобщава, че в най-скоро време
в три езера в северната част на
щата ще бъдат пуснати 2000
акули. Това било част от програма за “задълбочено
изследване на размножителните навици на няколко
вида сладководни акули”. Вестникът цитира и
представител на Националната биологическа
фондация, според когото в езерата щели да бъдат
пуснати и “големи бели акули, сини акули и акуличук”.
Тескт: Габриела Георгиева, 11-к

Световноизвестни
от популациите морски водорасли, чийто репродуктивен цикъл е толкова бърз, че оцветява
водата. Фитопланктонът излъчва синьо сияние,
което озарява водата през нощта и й придава
изключително впечатляващ вид, какъвто няма да
видите никъде другаде по света. Има три подобни
залива в Пуерто Рико, като Vieques biobay се счита за
най-красивия.
Ашолотълът е вид воден саламандър. Живее в
езерата Хочимилко и Чалко в централно Мексико,
както и във вулканични кратери, пълни с вода.
Достига до 45 см, има бели дробове, но диша и през
кожата. Кожата му може да е бяла, черна, кафява
или сива. Най-удивителното у него е способността
да се регененира, като може да възстанови дори цял
крайник.

Биолуминисцентните
заливи може и да не са
особено красива гледка
през деня, но през нощта
са приказни! Феноменът се причинява

Калните вулкани се образували, когато студена кал,
газ и вода, намиращи се
на километри под земната
кора, са се надигнали нагоре и в конусообразна
форма са избили на повърхността. От 700 кални
вулкана, идентифицирани на сушата, 400 от тях
са разположени по протежение на каспийското
крайбрежие в Азербайджан, като най-големите
от тях достигнат до 700 метра височина. Много от
тези вулкани се намират в близост до столицата на
Азербайджан – Баку, и почти всички са безопасни, а
калта се счита като терапевтична за кожата.
Виктория Видева, 10-в

Киното винаги е имало две страни: едната е видима на големия екран, а другата, със своите малки тайни, остава скрита зад кулисите. В тази
рубрика ще повдигнем завесата на най-известните холивудски “измами’’.
За заснемането на “Transformers: Dark
Side of The Moon” са унищожени 532
автомобила, като повечето от тях са
били подарени от застрахователни
компании.

Преди излъчването на “Беднякътмилионер” компанията “МерцедесБенц” поискала логото й да бъде
махнато от всички сцени с нейни коли, заснети в индийските гета. Според
запознати искането им се дължало на факта, че асоциацията, свързваща
толкова бедни райони с луксозната марка, може да повлияе на имиджа на
компанията.
Хонорарът, който Арнолд
Шварценегер взима за
продължението на фантастичната
поредица ‘’Терминатор 2: Денят
на Страшния съд”, е 15 млн.
долара, а общият брой думи, които
героят му изговоря, са 700 – това
прави по 21 429 долара на дума. А

прословутата фраза “Hasta La Vista, Baby!” струвала на продуцентите 85 716
долара.
Avatar съдържа само 40% от реално заснети сцени, а всичко останало са
компютърно манипулирани кадри. Сценарият за филма излиза през 1999
година, но цената, която е обявена за заснемането на филма със специалната
за случая технология, възлиза на 400 000 000 долара и нито едно студио не е
искало да финансира проекта.
При заиграването с религията винаги съществува опасност. В това се убедил
актьорът Джеймс Кавийзъл, изпълняващ ролята на Исус Христос във
филма “Страстите Христови”. Един ден на снимачната площадка той е
ударен от мълния без да получи
сериозни наранявания.
За феновете на Star Wars ще
издадем нещо доста забавно.
Устройството, с което говори
Куай-Гон Джин в първия епизод,
е всъщност пригодена за целта
самобръсначка “Gillette”. Шапки
долу за въображението на
сценаристите!
Текст: Виктория Видева, 10-б

МИКЦ „Младежка зона – нови предизвикателства“

организира интерактивно обучение на тема “Визуални и психо техники за презентиране“. Обучението
ще се води от Радост Милушева – организационен психолог и ще съдържа две части: теоретическа
и практическа. В първата вниманието ще се концентрира върху най-важната информация за една
въздействаща презентация, а във втората ще се отработват техники за презентиране и поведение пред
публика. Водещ - Радост Милушева – организациоанен психолог. КОГА? – на 11.05. от 10 до 17ч.
КЪДЕ? – клуба на „МИКЦ“ - 2-ро общежтие. КАК да заявиш участие? – чрез имейл до office@bbbsbg.org
или лично съобщение на фейсбук-страницата ни https://www.facebook.com/MikcMladezkaZonaPlovdiv,
съдържащи твоите три имена, клас и телефонен номер, на който ще получиш потвърждение на заявката.

http://www.youthzonepv.org/

напомня, че наближава крайният срок за регистрация за участие в проекта “Моят глас“. Проектът е
инициатива на МИКЦ “Младежка зона” и партньори
от Италия – младежка НПО, Управата на Провинция
Алесандрия, Община Чивита Кастелана. Основна цел
на проекта е да предоставят различни възможности и
виждания за активното участие на младежите в Европа,
в гражданския и политически живот на континента.
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Страницата подготвиха:
Нели Костадинова, 12-з
Александър Аршинков, 11-в

BEGINNER

Нашите приятели от Toasty
празнуват своя рожен ден!

1 юни – Денят на детето – е още и
рождената дата на Toasty. Тази година
любимото ни заведение навършва
4 години, като събитието ще бъде
отбелязано подобаващо в Toasty –
Капана, където ни очакват много
изненади. Всички жадни и гладни
приятели са поканени :) На 1 юни ще
се проведе и състезанието “Луд умора
няма” за втора поредна година. Както и
преди, Toasty е една от дестинациите, а
и спонсор на събитието.

Следната задача е давана на приемен изпит за постъпване
в... детска градина за млади таланти в Нагоя, Япония.
Решили са я 74 % от децата. Hint! Всички кандидати са
можели да броят до десет.
8809 = 6
7111 = 0
2172 = 0
6666 = 4
1111 = 0
3213 = 0
7662 = 2
9312 = 1
0000 = 4
2222 = 0
3333 = 0
5555 = 0
8193 = 3
8096 = 5
7777 = 0
9999 = 4
7756 = 1
6855 = 3
9881 = 5
5531 = 0
6782 = ?
Жителите на красив остров искали да ограничат желаещите
да се заселват и си издали жесток закон. Който има желание
да стане жител на острова и им каже нещо, което е истина,
ще го удавят, ако им каже лъжа ще го обесят. За дълго
време секнал потокът от нови заселници, но се намерил
един, който измислил какво да каже и местните били
принудени да го приемат за жител. Пита се - какво е казал?

Отговори:

Hint! Отговорът от кръстословицата също е вписан в
лайтмотива на изданието.

Логически задачи

1) 6782 – 3 Броят се кръгчетата на цифрите.
***
2) Казал им е, че утре ще го обесят. Ако го направят, става истина,
а за истина по закон давят. Та заради това противоречие го приели
за жител и отменили закона си.

Отгатни думите
и спечели!

MEDIUM

PRO

Sudoku

Happy end

22 факта, които едва ли знаете

• Осем процента от хората имат едно ребро в повече.
• Първият телефонен указател на Англия е публикуван през 1880 год. –
съдържа 25 имена.
• 85 % от фауната на земята се намира в океана.
• Хавайската азбука има само дванадесет букви.
• Елените обичат да похапват и банани.
• Котките имат по 32 мускула на всяко ухо.
• В Англия се говорят над 300 езика.
• Котките прекарват 66 % от живота си в сън.
• Жабите не могат да преглътнат, докато са с отворени очи.
• Крокодилите не могат да мърдат езика си.
• В Африка хипопотамите убиват най-много хора, от което и да било друго
животно.
• Градът Буфорд, Вайоминг, а бил продаден за $900 000 в ebay.
• Има повече англоговорящи в Китай, отколкото в САЩ.
• Пиявицата има 32 мозъка.
• За всички 1000 шоколада, изядени във Великобритания, се изяжда само
един в Китай.
• Плужекът има 4 носа.
• Почти всяко четиригодишно дете пита средно 400 въпроса на ден.
• Първата в света зоологическа градина отваря врати през 1829 година в
Лондон.
• През 1978 година Емилио Марко Палма е бил първият човек, роден на
Антарктида.
• През последните 30 години само 7 човека са били убити от полярна мечка
в Канада.
• Най-високото виенско колело се намира в Лондон.
Мила Темнялова, 10-к

Отляво надясно: Пламена Димова, 10-а, Димитър Дренкаров, 12-б, Габриела
Младенова, 10-з, Нино Аврейски, 11-ж
Снимки: Йоана Терзийска, 10-а

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!

ЕКИП “ДЕЛТА ТЕ”
Ясновидец се оплаква на доктора:
– Докторе, спрях да виждам бъдещето.
– Тъй ли?... И откога това?
– От следващата седмица.
***
Веднъж мечо Пух и Прасчо си вървели и по едно
време Пух казал:
– Прасчо, знаеш ли какво? Знам какво ще
станеш, като пораснеш!
– О, да не си ми чел хороскопа?
– Не, четох една готварска книга...
***
– Какво образование имаш, Холмс? - попитал
Уотсън.
– Елементарно, драги ми Уотсън...
***
– Защо Шерлок Холмс си няма приятелка?
– Елементарно: Уотсън!
***
По време на класна работа в училище учителката
казва:
– Струва ми се, че чувам някакви шушукания...
Иванчо се обажда :
– И аз съм така, но се лекувам...
***
Перничанин тича при лекаря.
– Докторе, уапа ме змия!
Докторът: Къде те ухапа?
– Епа зад трафопосту.
– Не бе, за какво те ухапа?
– Епа ей така - без нищо!

Главен редактор: Петър АНГОВ
Момченцата там отзад, последен път ми е казването!
***
В потурите на Бай Ганьо се крие най-голямото му
богатство.
***
Искам да ви кажа, нека в този момент не създаваме
състояние на въпросност.
***
Стефан: Госпожо, може ли да допълня нещо?
– Не, в момента изпитвам момчета!
***
Виждам шум!
***
Ученици, устна домашна: препишете таблицата на
дъската!
***
Ролята на белтъците е щото да има азот...
***
Всякакъв вид коментари – устни, говорящи и вербални
– са опити за преписване.
***
Аз може да искам да кръстосам прасе със зеле, за да
мога да ям свинско със зеле, ама...
***
Някой ми писал, че поповата лъжичка се превръща в
попово прасе.
***
– Ученици, за какво използваме водата?
– За всичко.
– Добре, още...?
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