ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ХОЛАНДСКА ФОНДАЦИЯ С НАГРАДИ
ЕЗИК В ДЕЙСТВИЕ ЗА ОТЛИЧНИ БОГОРОВЦИ
Че чужд език се учи добре само в Езикова гимназия, доказаха
успехите на нашите отбори в състезанията по английски език.
На областния кръг на състезанието по английски език , органи-

зирано от фондация “Дарби” ,
участва отбор в състав - Симона
Мартинова, Стела Кинева, Виктория Гавазова и Габриела Атанасова – всички от ХІ клас.
Ръководител на екипа бе г-жа Йовелина Бойчева.
Викторината
пред виж да ше
надпревара в
няколко кръга, в
които участниците
демонстрираха
познанията си
върху лексиката
на английския
език, умението
да създават свободно текст по
зададена тема ,да изготвят и
предствят пред публика презентации. Състезаваха се пет отбора от
цялата област. След оспорван и
напрегнат сблъсък отборът на богоровци се класира втори, с което
защити мястото си сред най-добрите.
Отбор в състав: Петър Лозев,
Ивелина Узунова, Жаклин Топалова, Христина Манолова и Тони

Ле отлично се представи в националния кръг на ежегодното състезание по английски език на
Кеймбридж асоциацията в България. Организацията обхваща 56
училища от цялата страна, а в самото състезание
премериха сили
379
ученици.
Програмата на
състезанието
предвижда въпроси от 5 образователни системи в
света, изготвяне
на презентация за
избрано учебно
заведение и лексика от формата
за TOEFL. С
участието си богоровци затвърдиха престижа на
своята гимназия сред училищата,
които гарантират успешна реализация на своито възпитаници.
Тези постижения са вече традиция в ЕГ”Д-р Иван Богоров”.

Сред зрелостниците вече има 9 ,
издържали успешно международно признатия изпит по английски език TOEFL. Това им
гарантира прием в престижни
висши учебни заведения в чужбина. Още двама пък са с отлични резултати от изпита по
немски за Австрийска езикова
диплома и ще продължат образованието си във Виена.

Холандска фондация, която подкрепя образованието на млади хора, подаде ръка на Езикова
гимназия „Д-р Иван Богоров”.
- Г-н Тодоров , как възникна
идеята за проекта?
- Идеята е на нашата бивша ученична Йорданка Благоева, която завърши своето висше образование в
Лондон и сега работи в престижна
компания. Радвам се, че работихме
заедно по разработването на
проекта. Същността е учениците от
Езикова гимназия”Д-р Иван Богоров” да бъдат стимулирани да учат,
да се развиват, да се изявяват, да
трупат опит . Тези, които се представят най-добре, трябва да усетят
и резултата от своя труд.
- Какво предвижда този
проект?
- Проектът обхваща ученици от
осми до единадесети клас, защото
зрелостниците вече завършват. Изработихме правилник, според който всеки ученик от ЕГ, участвал в
олимпиади , състезания други конкурсни форми, ще получи определен брой точки. Петимата
представители с най – добри резултати ще получат допълнително стимулиране. Цялата сума, отпусната
от холандските дарители , е 1500
лв. Условието е при наградените
тя да отиде не под формата на пари, а като учебници , учебни помагала и литература.
- Кога ще разберем имената на
отличените?
- Когато завършат всички кръгове на олимпиадите по различните
учебни дисциплини, а това е към
края на учебната година. На 15 септември, на тържеството ще връчим
и наградите за най-добрите. Сума-

та е значителна и ще даде възможност на отличените ученици спокойно да посрещнат разходите си
за всички необходими учебници и
помагала.
- Добре дошли, г-це Благоева,
как ви се вижда днес родната
гимназия?
- Доста променена. Докато аз
учех тук, все още бяхме в сградата
на ОУ”Константинов” и сега всичко ми се струва различно - много
просторно и красиво. Това е мястото, за които сме си мечтали тогава.
Езикова гимназия наистина заслужава своята самостоятелна сграда.
Много се радвам да видя и своите
учители.
- Разкажете какво се случи с
Вас след абитуриентския бал?
- Още докато учех тук, исках да
продължа образованието си в чужбина. Кандидатствах и в Холандия,
и в Англия, където бях приета .
Учих три години в Ричмънд Юнивърсити в Лондон, където завърших и магистърската си степен.
После работих известно време и
във Външно министерство. Сега
съм представител на световноизвестна фирма и харесвам работата
си.
- Защо предложихте идеята за
този проект?
- Защото мисля, че е особено полезно за вас да участвате в извънкласни форми, да развивате
уменията си. Те ще са ви полезни
много за развитието ви като хора,
като личности, за реализацията ви
след това в живота. Това в нашата
гимназия винаги е било традиция.
- А поддържате ли връзка и със
своите съученици?
- Разбира се, макар че сме пръснати из цяла Европа. С модерните
технологии обаче не е проблем да
се виждаме и чуваме от Италия,
Германия, Кипър, Англия, Шотландия и разбира се от България –
София, Бургас. Навсякъде.
- Какво ще пожелаете на
днешните богоровци?
- Да имате смелостта да мечтаете и да следвате тези мечти. Те ще
се сбъднат.

2

SL, МАЙ 2012 г.

РАДОСТТА ДА ДАРЯВАШ
Идеята за
серията от
бл а гот в о рителни акции е на
два на де се ток лас ни ците
от
випуск
2012
г.
През своята последна година в
ЕГ те пожелаха
да
направят
нещо , с
което
да
помогнат на деца и младежи в неравностойно социално положение.След
първоначалното намерение
идва и конкретният
п р о е кт,
който обединява усилията на
над 60 богоровци .
Целта е да
се съберат
средства , с
които да се
закупят
топли зимни обувки за младежите от СУПЦ -Димитровград. Начинът – като
за ра бо тят
т а л а н т ъ т,
же ла ние то
да си полезен и да дар
и
ш
щастие. Решено е да
се направи
Ко л е д е н
бла гот во рителен
концерт, на
който да
бъдат събрани нужните средства.
Речено – сторено. Билетите са под формата на коледна картичка, изработена
по проект на Стиляна Коева, компютърният дизайн
за изявата е на Мартина
Велева, сценографията – на
група с ръководител Маг-

д а л е н а
Джонджорова, музиката

щите ангели”, Мирела, Софи и Веселина
с прекрасни
индивидуални

подбира Стиляна Узунова.
Цялостният проект оформя
Добромира Георгиева, а в

изпълнения, балетна школа „Галаксико” , формация
“Street Dust”.

концерта с готовност се
включват коледарите с ръководител г-жа Бистра Же-

Искреното намерение
среща и искрена подкрепа.
Тя е оказана с готовност от
димитровградските
общински съветници, Бизнес сдружението „Инициатива
за с.Добрич” и лично г-жа Маргарита
Димитрова, фирма
„Ивонс
метал”,
печатница
„М & С”.
Резултатът
надминава
всички
очаквания
– концертът се превръща в
истинско събитие
с невероятна, незабравима и неподправена
емоция, а от продажбата на картички
и
от
дарения е събра-

кова, клуб „Богоровци” за
народни танци с ръководител г-жа Стефка Иванова,
актьорите на г-жа Ирина
Тодева, Кирил Стойков и
Илия Рачков с неподражаемия си хумор, ослепителния дамски квартет от
ХІІ-а, вокална група „Пее-

на сумата от 1500 лв. Всички участници в концерта са
поканени да изнесат програмата
още веднъж – този
път като
гости в с.
Добрич.
След
бурните
емоции от
кон цер ти те
идва
удовлетворението –
съб ра на та
сума стига
не само за зимни обувки, но
и за още нещо. Решено е
след радостта по Коледа дарението да
про дъл жи
и за Великден.
Реченосторено.
Бо го ров ци
отново са в
СУПЦ –
този път ,за
да подарят
на своите
връс тни ци
в
нужда
ма ра тон ки
и да ги почерпят за своя патронен
празник. Резултатът отново
е незабравима емоция. Обещанието е да се срещнат
отново – този път за абитуриентските балове.
Защото да речеш и после да сториш нещо нужно,
полезно и красиво, винаги
е огромно удовлетворение.

3

SL, МАЙ 2012 г.

НА БИБЛИОТЕКАТА – С ЛЮБОВ TWEETDRIVE В ДИМИТРОВГРАД
Нови книги за над 100
лв. дариха дванадесетокласници на училищната
библиотека в ЕГ”Д-р
Иван Богоров”. Сред заглавията
и
авторите
преобладават тези, които
са включени в учебната
програма и програмата за
Държавен зрелостен изпит . Целта е да се попълва фонда на библиотеката
и все повече ученици от
гимназията да се ползват
от нейните услуги.
- През всички години,
докато сме в училище,
библиотеката винаги ни е
била крайно необходима

– каза при връчването на
дарението
Добромира
Георгиева – инициатор на
идеята. –Бихме желали
да оставим и своята следа в нея и още много випуски
на
Езикова
гимназия да изучават
класическите произведения от нови и добре запазени книги.
Преди дарението всеки един от дванадесетокласниците
изписа
и
своето послание към бъдещите читатели – да
знаят, че за истинския богоровец хубавата книга
винаги е ценност.

Името на проекта, по
който
работихме,
е
Tweetdrive.
Идеята идва от САЩ.
Сту д е н т,
използвайки социал на та
м е д и я
(Facebook,
Twitter и
др.), цели
да обедини група
хора около благотворителна
кауза и да организира събитие – Благотворителен
ден, където ще се събират
дарения за нуждаещите се.
Скоро доброволецът от
САЩ в ЕГ – Майкъл Цидулко - ни запозна с този
проект и нашата идея бе да
пресъздадем това събитие
в България. Организирахме Благотворителен ден за
Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Др Асен Златаров”, Хасково.
Събитието ни събра на 18
декември в спортна зала
„Младост”, Димитровград
в часовете от 9 до 17 часа.
Там събирахме дарения,

които включваха книги,
дрехи, играчки и пари. Също така имаше благотворителен пазар, в който на
символични
ц е н и
продавахме нещ а ,
изработени от
мал ки те
деца от
н я кол ко
училища
в Димитровград: ОУ „Пенчо Славейков”, СОУ „Васил
Левски” и ОУ „Алеко Константинов”. На 20 декември със събраните дарения
посетихме дома и прекарахме деня с децата. Един
от нас беше облечен като
Дядо Коледа, който раздава подаръци .По този начин
зарадвахме още
повече децата.
Успяхме в своята основна цел - да насърчим нашите
връстници
и
съученици да се интересуват от децата и да посещават дома, когато имат
възможност.

ТАЛАНТИТЕ НА ЕГ С НОВО ПРИЗНАНИЕ ОТ „ШАНС“
За пореден път талантите от ЕГ блеснаха на
ежегодния
конкурс
„Шанс”, организиран от
ОП”Детски и младежки
център”- Димитровград.
Логично най-многобройни са наградите в литературния
конкурс.
Първо място в своята
възрастова група за есе
получи Делян Балев от
VІІІ клас. Това е поредната награда за Делян,
който през тази година
бе отличен и за оригиналното си представяне в
конкурса, организиран
от БНБ. С награда за есе
са и Дарина Пейчева и
Мария Петкова от VІІІ
клас. Сред младите поети се отличи София Тон-

чева, която илюстрира
своето стихотворение с
рисунка.
Като водещ талант в
изобразителното изкуство се доказа Светозара
Сталева от ХІ клас, която
и тази година спечели
журито с прекрасните си
рисунки. Светозара е на
първо място и в още една категория – за мода и
дизайн, което вече подсказва и бъдещата й професия. С награди за
рисунките и апликациите си са още Делян Балев
и Мария Петкова, която е
и победител в своята възрастова група за найдобра фотография.
Две първи места и за
музикантите. Сред мла-

дите попизпълнители
най-добра е Софи Симер
от ІХ клас, която представи песен на Шиниед
О’Конър и изсвири на
пиано творба от Моцарт.
Наградата на журито и
публиката отнесе Владимир Николов с емоционалното си изпълнение
на родопската народната песен „Руфинка болна
легнала”.
Езикова гимназия „Д-р
Иван Богоров” получи
специалната награда за
цялостно представяне
във всички раздели на
конкурса „Шанс” – признание и за работата на
преподавателите , които
дават възможност на талантите да се изявят.

Отново признание
за музикантите

Още три награди за
млади музикални дарования от ЕГ. На V областен
музикален конкурс за
ученическо изпълнителско майсторство „Никола Иванов” , организиран
от СОУ”Васил Левски” ,
се отличиха Полин Павлова, Мирела Русева и
Софи Симер. В горната
възрастова група за естрадно пеене Полин е на
първо място, Мирела –
на второ, а Софи – на
престижното трето място. Богоровци отлично
познават изпълненията
им от веселите празници
в училище и общината.
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ПРОЕКТ „УСПЕХ” - ЗА ДА ЗНАЕМ ПОВЕЧЕ И ДА МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ
Клубовете по интереси в ЕГ”Д-р Иван Богоров” са изградени по проект "УСПЕХ"- „ Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и са от област "Умения за самостоятелно учене и събиране на информация"

на работните листи беше найтрудната задача. Всеки ученик трябваше да изработи
десет въпроса.
Резултатите станаха очевидни на 8.05 (вторник) на
официалното представяне на
сборника в зала «Гросето».

І. Държави от Европейския
съюз.
Подредбата е направена по
азбучен ред. За всяка държава
са посочени основни данни
като местоположение, площ,
брой на населението, членство в ЕС, национални празници, основни икономически
и географски особености, история и култура и др.
Освен общите черти и ценности, характеризиращи ни
като европейци ,всеки народ
има свои специфични особености, постижения и култура,
която го отличава от другите.
Да не забравяме, че мотото на
Европейския съюз е „Единство в многообразието”. Подбрахме любопитни факти,
които да ни дадат характерна
информация за всяка нация
така, както са я видели участниците в клуба, без да претендираме за изчерпателност
и завършеност по темата.
ІІ. Институции.
Представихме шестте основни институции на ЕС.
Стремихме се да покажем
техните правомощия, компетенции, участието им в процеса на вземане на решения и
функционирането на ЕС. Към
раздела добавихме и информация за символите на ЕС.
ІІІ. Работни листи.
Работните листи са новост
в българското училище и се
използват сравнително отско-

ро. Дават възможност учениците да получат начална информация по даден проблем,
събитие или факт, след което
да извършат проучвателна работа за решаването на задачата и отговор на въпросите.
Стимулират у ученика мотивация за работа, изграждат
система за учене и самоподготовка. Обогатяват културата
му и подпомагат личностното
му развитие.Разработването

Клуб "История на ЕС и
европейските институции"
с ръководител Тодор Тодоров
се състои от 14 ученици от ХІ
и ХІІ клас. Основната задача
на клуба беше да изработи
помагало за Европейския
съюз, което да подпомогне
обучението по история и цивилизация, свят и личност и
география и икономика.
Сборникът се състои от следните части:

можност да се запознаят с
дейността на служби и професии в полза на обществото.
Основната дейност на клуба е насочена към подготовка
за състезание "Млад огнеборец". По своята същност състезанието със своите строги

правила изгражда чувство за
отговорност, дисциплина и
умения за работа в екип и същевременно дарява радост у
учениците.

Клуб "История на българските институции" има за
цел да подпомогне учениците
и създаде условия за самостоятелна работа с разнообразни източници на информация.
В клуба членуват 12 ученици
от 11-тите класове. Основната работа е насочена към
проучване на информация и
разработване на презентации
за българските институции от
времето на създаването на
българската държава до наши
дни.
Учениците изработват и
постери по предварително избрана тема.
*****
Клуб "Млад огнеборец "
съществува от около 5 месеца. Той е част от проект "Успех".
В него членуват ученици от
VІІІ и ІХ клас на ЕГ "Д-р
Иван Богоров". Ръководители
на клуба са Стефка Иванова и
Иванка Андреева.
Клубът има за цел да подпомогне мотивацията на учениците да посещават училище,
като им се предостави въз-

На 4 май на стадион „Раковски” се проведе Общинския
кръг от състезанието между младежките противопожарни отбори. В с екип от
10 ученици участва и клуб
„Млад огнеборец” от ЕГ”Д-р
Иван Богоров”. Състезанието е в два етапа – разгъване
на бойна пътека и щафета.
Нашият отбор се класира на
второ място по време - безспорно постижение, тъй като това е първата изява на
младите огнеборци в ЕГ.

*****
В клуб „Езиците на Европа” членуват 12 ученици от
ХІ клас, които работят върху
развитието на писмените и
говорните си умения по английски език. По време на нашите срещите те обогатяват
познанията си за стиловите,
морфологичните и семантичните особености на английския
език;
развиват
критичното си мислене; по-

добряват уменията си за
смислено и последователно
структуриране на писмена и
говорима реч; придобиват
увереност спонтанно и умело
да реагират на чуждия език;
стремят се да се доближат
максимално до естественото
звучене на езика на Шекспир,
като овладеят неговите типични изразни средства. Ръководител на клуба е
Йовелина Бойчева.
*****
Клубът по кариерно израстване функционира в училището в рамките на Проект
„УСПЕХ” от тази учебна година, но дейността по кариерно консултиране вече има
своя биография. Заниманията
по подобна проблематика са
особено актуални във връзка

с професионалната ориентация на нашите възпитаници и
динамиката на пазара на труда.
При работа в група участниците се обучават на разнообразни
поведенчески
умения, запознават се с различни професии, придобиват
опит в общуването, учат се
как да се презентират пред работодател. Уменията за справяне с конфликтни ситуации,
за комуникация /вербална и
невербална/ са сред личностовите стратегии, на които
участниците в клуба се учат.
Наред с това се работи за групова сплотеност, за толерантност и уважение – все
качества, необходими на личността , за да бъде конкурентна
в
динамично
променящата се пазарна конюнктура.
Занятията се провеждат по
интерактивни методи, което
ги прави занимателни и формира у посещаващите ги навици за споделяне
и за
асертивност. Може би затова
на сбирките често присъстват

и ученици, които не са участници в клуба.
Предстои
гостуване
в
ОУ”П.Славейков” и презентация на тема „Професионалният избор- моята житейска
виза”. Най-добре изявилите
се ще присъстват на среща с
представител на академичното ръководство на Пловдивския
университет
”П.Хилендарски”, съчетана с
екскурзия до Пловдив и културен маршрут в стария град.
Предвижда се занятията да
продължат и следващата година със запознаване с правилата
на
културното
поведение на обществени
места, в по-тесен кръг, пред
работодател, както и с
т.н.”етикет за всеки ден” –
правила и норми, които биха

осигурили на участниците
възможност да се адаптират
успешно към изискванията на
средата и биха им помогнали
не само в търсенето на работа, но и в междуличностното
общуване.
*****
Клуб „Млад журналист” е
приемник на СИП „Журналистика” , който съществува в
ЕГ вече три години.Участниците в него подготвят и излъчват
самостоятелните
емисии на училищното радио.

Ръководител на клуба е
Бистра Жекова – преподавател по български език и литература
и
дългогодишен
журналист.
Тази година дейността е

разширена, защото по програма „Успех” в клуб „Млад
журналист” се работи със
средствата на три медии – радио, телевизия и вестник. Богоровци имат възможност да
отразяват значими събития

както в минутите на училищните радиопредавания и на
страниците на вестник „Училищен живот”, така и на екрана на ТВ Димитровград.
Учениците не само се запознават със спецификите на
журналистическите жанрове,
но изграждат и трайни умения за различни медийни
изяви. Овладяват техниката
на говора пред микрофон и
поведение пред камера. Младите журналисти в ЕГ посещават интересни събития,
информират се за новостите в
града, областта и страната и
запознават своите връстници
с най-актуалните тенденции в
образованието и обществения живот.
*****
Клуб “Да изразя себе си
чрез изкуствата”
Ние сме ученици от VIII “а”
и “б” клас с ръководител Мария Янева. Клубът ни е свързан с всички изкуства в
традиционна и съвременна
форма: изобразително изкуство, компютърна графика, къс
разказ, поезия, комикси, 3D
видео и други.
Изкуствата са начин, чрез

който ние можем да изразим
своите мечти, стремежи, съмнения и проблеми. Целта на
нашия клуб обаче е, заедно с

това, да разширим общата си
култура и да установим постабилна връзка между личните ни интереси и това,
което учим в часовете по английски език.
*****
Клуб "Искам още да знам"
с ръководител Екатерина Костова разширява кръгозора на
учениците в ЕГ в областта на
природните науки и запознава с най-новите научни постижения. Това става чрез
занимателна и нестандартна
познавателна активност, която кипи в нашата експериментална
лаборатория.
В
модерния Център за природни науки учениците усъвършенстват уменията си за
работа с микроскоп, изработ-

ват биологични модели, извличат
и
наблюдават
собствените си молекули
ДНК, виртуално клонират
животни,спасяват пациенти
чрез кръвопреливане,опитват
какъв е бил "вкусът" на Трекс,определят възрастта на
риби и още, още, още...Защото да знаеш е полезно и интересно.
*****
Танцов клуб „ Богоровци”
съществува от три години.
Началото беше поставено
след първото издание на Пролетно надиграване в Езикова
гимназия „ Д-р Иван Богоров” от ученици на училището. Това са момчета и
момичета, обичащи народните хора и ръченици и желаещи да развиваме народните
традиции чрез изкуството на
танца. През тези години
имахме участия в танцови
празници и изяви на училищно и градско ниво: Великденско
надиграване,
организирано от ТА „ Звездица”, второто и четвърто издание на Празника на танца,
посветени на Международния ден на танца - 29 април;
трите издания на Пролетно
надиграване на Езикова гимназия „ Д-р Иван Богоров”, в

кастинга на предаването на
БНТ „Надиграй ме”, в годишните концерти на гимназията,

в благотворителни изяви, в
спектакъла „ Български краски” на читалище „ Нов път
2011” с. Добрич. На 9 май
участвахме в събора на с.
Здравец, а на 12 май - в Празника на химика. Изпълненията на клуба носят радост
и на публиката, и на участниците.
*****
Клуб „Млад физик” е създаден по проект УСПЕХ и е
ориентиран към занимания в
областта на приложната физика. В него участват ученици от ІХ, Х и ХІ клас на
гимназията с ръководител
Стефка Иванова. Заниманията се провеждат в лабораторията на Центъра по
природни науки, който беше
изграден с финансовата подкрепа на ФАБ и съдействието
на Община Димитровград.
Младите физици подготвят и
провеждат опити и демонстрации от различни области

на физиката- механика, електричество и магнетизъм, оптика.
Целта на този проект е чрез
експеримента да се опознават
тайните на науката, да се разширяват познанията и да се
прилага на практика теорията.
На 07. 05. от 14.30 ч. кръжочниците експериментатори открехнаха завесата на
„Тайните на механиката”, показвайки и обяснявайки на
свои съученици и ученици от
VІ и VІІ клас на общинските
училища движещите сили и
причините за поведението на
различни физични обекти.
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И през тази учебна година богоровци се представят отлично в олимпиади и състезания. Ето и победителите!
Звание “Лауреат” за Владимир
Николов и място сред първите 5
най-добри в страната за Златиана
Тодорова от Националния кръг
на олимпиадата по гражданско
образование. Това е естествен
резултат от представянето на
областно ниво, когато от общо 16
участващи проекта 14 са на
ученици от ЕГ “Д-р Иван
Богоров” с преподавател Тодор
Тодоров.
Традиционно отлично представяне на Областния кръг на
олимпиадата по български език
и литература:
Първо място за Стела Кинева
от XI клас и много добро
представяне за Мария Колева XII клас.
Масово участие и високи постижения на Областния кръг на
олимпиадата по география и икономика – 17 участници.
С най-добри резултати са :
Ивелина Узунова
Роксана Атанасова
Гергана Ванчева
Борис Стойчев – ХІ-а

Александра Тодорова – ХІ-б
ХІІ-а
Милена Терзиева
Явор Нейчев,
Иван Нейчев
Тихомир Козич
Велизара Вълкова
Йорданка Йорданова
Мария Вълчева
Жулиета Атанасова
ХІІ-б
Стиляна Узунова
Елеонова Колева
Ваня Димитрова
Тихомир Тончев

Надежда Вучева и
Владимир Николов

Златиана
Тодорова

Стела
Кинева

Сред най-добрите в Областния
кръг на олимпиадата по история
и цивилизация:
Атанас Маринов – ХІІб
Красимир Атанасов – ХІІ-в
Йорданка Йорданова – ХІІ-а
Тихомир Козич . ХІІ-а
Областен кръг на олимпиадата
по физика и астрономия - Дарина
Пейчева – Х-а клас – ІІ-ро място

Участници в Областния кръг на олимпиадата по
гражданско образование

ЕГ СПОРТИСТИТЕ – СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ
Безспорни успехи през тази година
постигнаха спортистите на ЕГ с треньор
и преподавател Вълчо Вълчев. На общинското първенство челното първото
място завоюваха отборите по баскетбол
– юноши, волейбол – девойки, баскетбол
– девойки и футбол - юноши. Така от
шест представили се отбора четири продължиха участието си .
Като най-резултатни спортисти за
своите отбори се проявиха Георги Марков сред баскетболистите, Мария Бориславова сред волейболистките и Илия
Рачков сред футболистите.
Надпреварата продължи и в областните турнири, където нашите спортисти отново се наредиха сред най-добрите
– всички заеха престижното второ мяс-

то. Заедно с ценните трофеи бяха спечелени бурни емоции и незабравими спомени от оспорваните двубои.
Според г-н Вълчев успехът би бил
невъзможен без труд и е постигнат благодарение на положените усилия през
всички години, докато участниците са
ученици в Езикова гимназия.
Спортна гордост за училището са и
Виктория Бобева и Нели Георгиева. Виктория бе обявена за Спортист за 2011 г.
на община Димитровград и заедно с Нели отново доказа на последното републиканско първенство по борба
превъзходната си спортна форма и борбен дух .
Тренировките продължават. Очаквайте продължение.
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СВЕТЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ

Съчиненията са отличени в литературния конкурс „Шанс”

Мария Петкова - IX Б
Светът през моите очи е
място, където живеят найразлични хора, нации и култури, които са уникални по
свой собствен начин. Всички те са допринесли малко
или много през вековете за
сегашния живот на Земята.
Всяка нация се отличава от
другите с идеите и постиженията си. Всички култури са
богати на традиции и ритуали-те обогатяват хората като огромна енциклопедия.
По света има много красиви градове и природни забележителности- огромни
зелени поляни с цветя, ухаещи на живот; високи планини, посипани със сняг;
зелени гори и други творения. Освен природните забележителности човекът е
създал изкуствата-те са навсякъде около нас, но не
всички сме готови да ги възприемем, тъй като много от
нас са материалисти със закърнели души. Музиката,
изобразителното изкуство,
керамиката, фотографията и
останалите изкуства са духовна потребност за човека.
Ние топлим сърцата си
чрез изкуството и по този
начин сме щастливи и вдъхновени за творчество. Когато творим, оставяме нещо
истинско и вечно на света,
тъй като изкуството не е
тленно.
Светът е прекрасен- той
е най-хубавото място за живот. Тук всички можем да
живеем великолепно, всички можем да сбъднем мечтите си и да оставим нещо
на поколенията след нас.
Но, разбира се, не всичко е идеално-по света има
болни, бедни и нещастни
хора, които се нуждаят от
помощ, но никой не им помага. Милионерите купуват
нови имоти и коли, а бедните плачат за дневната си купичка с ориз. Светът, в
който живеем, е материален. За жалост изкуството
не води класацията за перспективи на обществото.
Парите са ни обладали до
голяма степен, а това не е
редно въобще. Те не купуват щастие. Можем да бъдем безкрайно щастливи и
без много пари, стига ни да
си направим дълга разходка

в красивата безкрайна гора
или да послушаме най-хубавата музика с истинските
си приятели. Можем да чертаем пътеки, перспективи и
мечти с четки от вяра, труд
и упоритост. Не можем да
спрем лошото, не можем да

го изкореним, но да превърнем света в едно по-добро
място за живот, е възможно
със сигурност. Единственото нещо, което всеки от нас
трябва да направи, е да знае
какво иска, да не пречи на
останалите и да почита както тях, така и природата,
тъй като тя е нашият общ
дом. Ако всички ние спазваме тези общочовешки норми, ще променим света, а
лошото нека съществува, то
просто няма да бъде в нашите души.
Аз обичам света и съм
благодарна, че съм човек и
живея тук, на тази красива
планета. Имам безброй мечти- да обиколя всички континенти и да опитам от
живота на другите култури.
Искам да стопля душата си
на максимум и да отворя
път на истинското щастие.
Искам да опитам от най-хубавата храна, да посетя найголемите градове, да лежа
на най-красивите поляни с
цветя, чакайки залеза. Мечтая да видя най-големите
изложбени зали и да направя изложба в поне една от
тях, показвайки на хората
своето изкуство. Мечтая да
се запозная със страхотни
хора, от които ще мога да
науча много неща.
Аз обичам живота и света
- те са всичко за мен. Никой
не може да ми отнеме мечтите и усещането за живот.
Моят свят е мястото, където
мога да творя и да се наслаждавам на изкуството.

Дилян Балев - VIII A

ще бъдем. Защо „ ще бъдем”
ли? Защото след всяка следваща секунда, която е предстояща или бъдеща, ще
бъде нашата настояща- нашият живот тук и сега.
Колко много неща можем да научим от технологията,
която
ни
е
предоставена днес. Преди
няколко дни попаднах на
един интригуващ сайт в нета. Имаше много интересни
факти от ежедневието. Едното представлява небостъргач в Дубай. Но той не
беше какъв да е небостъргач. Имаше стотина етажа,
всеки от които имаше способността да се върти на
триста и шейсет градуса самостоятелно.
В глобалната мрежа може
да намериш всичко, което
ти е необходимо, но също
така и много излишна информация. Разбира се, няма
ненаказано добро и дори когато се създава интернет,
дори тогава се намират хора, които да навредят на някого. Има големи измами,
извършвани по интернет,
стотици кражби и проблеми, които един човек може
да си навлече. Светът е устроен така и всеки има своята гледна точка за живота-за
един може да е прекрасно
да пътува, а за друг-да стои
с цели часове пред компютъра, но всеки има право на
избор, има право да опита.
Светът през моите очи е
едно вълнуващо място с
много възможности, невероятни приключения и незабравими преживявания.
Затова ние трябва да се грижим за него и за красотата,
която се крие във всеки
един от нас.

Светът –там, където ние
живеем; там, където се развиваме-това е мястото, което ние наричаме наш дом.
Светът е обсипан с щастие
и тъга , радост и мъка…
Светът е символ на безграничните възможности, които са ни предоставени на
нас, хората.
Да започнем оттам…аз
съм един обикновен тийнейджър, един от многото.
Но дали моята гледна точка
за света съвпада с тази на
останалите?! Не мисля. Всеки човек има своята представа за това всеобхватно
понятие, наречено свят,
всеки човек има своите душевни качества, своите мечти и стремежи.
Светът през моите очи е
символ на безграничните
способности. Именно той е
дал тази възможност на човечеството да се развива.
Преди много години например е изобретен първият телефон.
Какво
е
представлявал той ли? Направо да го кажа-две слушалки, свързани с една
жица…Удивително, нали?!
Днес, години по-късно, ние
можем да комуникираме с
хора от другия край на земното кълбо чрез сензорни
телефони, ай-пад, компютри
и много други технологични играчки. Не знам за вас,
но мисля, че нашият свят се
развива бързо, и най-хубавото – в положителна посока.
Като повечето хора и аз
обичам да мечтая, да летя в
облаците и да се пренасям
напред в далечното или в
близ ко то
бъдеще.
По ня ко га
се пренасям и назад,
но
винаги се
връщам
само
и
единствено на едно място
и това е
настоящето – там,
където
ние сме и
Рисунки: Светозара Сталева

