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Завръщаме се!   

Училищният вестник на Езикова    
гимназия “Иван Вазов” се завръща! Този      
пилотен брой излиза по проект “Млади      
репортери за местна демокрация” към     
дружество ООН в България и със      
съдействието на ученическия парламент.    
Нашата цел е вестникът да информира      
учениците на ЕГ “Иван Вазов“ за      
интересни събития, да развива умения в      
писане на журналистически текст, за     
подобряване на комуникативните умения    
и развитието работата в екип. Той ще       
се пише и издава от ученици, разбира се с         
подкрепата на учителите. В момента     
вече имаме постоянен редакторски екип,     
но всеки, който иска да допринесе с нещо,        
е добре дошъл. Нов брой ще излиза два        
пъти месечно. Там ще откриете     
най-важните новини за седмицата,    
решенията на ученическия съвет, както и      
интересни и занимателни статии. Освен     
вече установените рубрики, често ще     
добавяме и нови. Надяваме се, че и       
учителите също биха желали да вземат      
участие, публикувайки свои статии. 
Освен официалните броеве, вестникът    
има и своя страница, където ще бъдат       
публикувани допълнително анкети,   
конкурси и други подобни.  

Участието във вестника се    
удостоява с награда във    
виртуалната трофейна зала.   
Всяка седмица ще добавяме и     
анкета, в която да вписвате     
своите коментари и отзиви как     
да подобрим този проект. 

Димитър Даскалов 
 

 
На днешния ден 

На днешния ден честваме 76     
години от смъртта на Яни     
Попов. 
Яни Попниколов Янев, известен    
като Яни Попов, е български     
революционер, деец на   
Вътрешната македоно-одринска  
революционна организация,  
войвода от  
Илинденско-Преображенското 
въстание и автор на    
странджанската “марсилеза” –   
“Ясен месец”. 
Роден на 27 септември 1878 г. в с.        
Карахадър, Лозенградско, Яни е    
будно и ученолюбиво момче.    
Обича българската природа,   
народните песни, преданията за    
историческото минало и   
героичните подвизи на хайдутите    
и народните закрилници на    
България. 

Яни Попов е автор на     
стихосбирката „Странджанска  
гусла“ (1905), издадена отново в     
1909 година като „Странджански    
жалби“. Стихосбирката е сборник    
от хайдушки и революционни песни,     
записани на местно наречие от     
Лозенградско, Малкотърновско и   
Бунархисарско. Във второто издание    
е поместен и пълният текст на      
„Ясен месец“, посветен на Пано     
Ангелов и Никола Равашола 
Яни Попов умира на 20 януари 1945       
г. В Ивайловград 

                   Ивайла Димитрова 
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             Таланти 

1. Елия Тодорова 

Дванадесетокласничката от ЕГ “Иван Вазов” Елия      
Тодорова отново прикова погледите ни. Известна с       
ангелски глас, ученичката се оказа и художничка. Тя        
рисува още от много ранна детска възраст.       
Невероятните си рисунки сподели на самостоятелна      
изложба, която се състоеше на 21 октомври 2020 г., в          
„Галерия 28″ в Капана. Техниката, която използва, е        
изливна, с акрилни бои. Сама се е научила да рисува и го            
прави с ръце, без да използва четки. 

 

 

 

 

2.Антония Милушева, Димана 
Рангелова, Емилия Великова и Ива 
Илиева 
 

Ученичките Антония Милушева от 11Е, Димана      
Рангелова от 10Е, Емилия Великова от 10Е и Ива Илиева          
от 11Е, заедно с научния им ръководител госпожа        
Христина Костадинова – учител по биология и здравно        
образование в училището, постигнаха нещо невероятно. 
Те привлякоха вниманието на академичното жури и       
заслужиха първата награда за ученически проекти в       
VII-та научна сесия на Ученическия институт на БАН –         
Учи БАН. Целта на ръководения от госпожа Христина        
Костадинова екип е чрез проекта си MELiSSA -Micro        
Ecological Life Supporting System Alternative постепенно      
да се изгради такава система за поддържане на живота         
на астронавтите на Марс. Спечелената награда е       
огромно признание за усилията на авторите на проекта        
и за научния им ръководител, защото бе завоювана в         
конкуренцията на 68 ученически проекта на ученици от        
20 града на България. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ивайла Димитрова 
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Спорт 

Александра Начева е българска    
състезателка по троен скок и     
възпитаничка на ЕГ “Иван Вазов”,     
родена е на 20 август 2001 г. и е         
израснала в град Пловдив. 

Нейната кариера започва с опити в      
скока на дължина и тройния скок. 

През 
лятото 
2017 
година 
успява да  
завоюва 
сребърен 
медал в  

тройния скок на световното    
първенство до 18 години в Найроби,      
Кения. През 2018 година тя     
участва в европейското   
първенство в Гьор, Унгария и     
отново печели сребърен медал в     
тройния скок.  

През 2018 година прави    
впечатляващо представяне и   
печели златен медал на световното     
първенство по лека атлетика във     
възрастова категория до 20 години     
в Тампере, Финландия. Така тя     
става първият  
български 
атлет, 
постигнал 
това, след  
успеха на  
Тезджан 
Наимова през  
2006 година в същата възрастова     
група. Начева се превръща в първия      
български  

 

атлет, спечелил младежки златен    
медал в тройния скок след Тереза      
Маринова (14.62 м) през 1996 година в       
Атланта. 

Александра е носителка на два     

рекорда: 
-Скок на дължина (6,24m) на 9 юни       
2018 г. на Балканския шампионат под      
18 години в Истанбул,Турция. 
-Троен скок (14,18m) на 15 юли 2018 г.        
на Световното първенство под 20     
години в Тампере, Финландия. 
През 2018 тя е номинирана за      
церемонията на "Спортист на    
годината" на България и завършва     
3-та след Мирела Демирева и     
победителката Тайбе Юсеин. Начева    
също така беше избрана за най-добър      
млад спортист на България за 2018      
година. 

 
Отборът по волейбол юноши 11-12     
клас на ЕГ “Иван Вазов” успя да       
донесе още поводи за радост на      
всички в училище. Под ръководството     
на г-н Георги Чолаков волейболистите     
ни успяха да извоюват шампионската     
титла в Зоналното първенство от     
Ученически игри през 2018/2019 г., 
 

като не оставиха шансове на  
областните първенци от град    
Пазарджик и на домакините от град      
Смолян. Спечеленото зонално   
първенство дава правото на отбора ни      
да защитава честта на гимназията на      
финалите на Ученически игри през     
2018/2019 г. в град Добрич. 

 

 
 
Отборът по футбол 8-10 клас на Езикова       
гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив,      
стъпи на най-високото стъпало на     
почетната стълбичка в градския    
шампионат от Ученически игри през     
2018/2019 г. В оспорвания финал на      
градското първенство, изигран на    
12.03.2019 г. на стадион „Пловдив“,     
момчетата от Езикова гимназия „Иван     
Вазов“ успяха да надделеят над отбора      
на Езикова гимназия „Пловдив“. 

 

Васил Пеев 
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Образование 

Клас на месец декември Проект за изграждане на STEM система 

Купата за „Клас на месеца“ грабнаха      
учениците от VІІІ „д“ клас с класен       
ръководител Цветан Петков. През    
месец декември 2020 г. те постигнаха      
високи академични резултати и    
отговориха на всички критерии, за да      
бъдат номинирани и наградени. 
 

 
 
Google референтно училище 
 
Езикова гимназия “Иван Вазов” е     
първото Google референтно училище    
не само в България, но и на Балканския        
полуостров! Ние сме първото училище,     
въвело модела 1:1 – модел, който      
позволява на учениците да учат     
навсякъде и по всяко време. Промяната      
започна с една паралелка, в която всеки       
ученик работи със свой Chromebook,     
преносим компютър, специално   
създаден за училища в облака. Чрез      
този модел трансформираме учебния    
процес, като поставяме ученика в     
центъра и променяме изцяло учебната     
среда така, че сътрудничеството,    
технологиите, свободното общуване и    
индивидуалността да са стандарт. 

Валерия Димитрова 

Проектът на Езикова гимназия    
„Иван Вазов“ – град Пловдив, за      
изграждане на STEM център по     
природни науки получи одобрение и     
финансиране от МОН по    
Националната програма  
„Изграждане на училищна STEM    
среда“. Реализирането на проекта,    
изготвен от госпожа Вихра Ерамян     
– директор на ЕГ „Иван Вазов“, и       
госпожа Мария Атанасова –    
заместник-директор, е поредната   
целенасочена стъпка към   
интегрирането на иновациите и    
технологиите в образователния   
процес в гимназията като част от      
цялостната стратегия за   
трансформация на модела на    
обучение и на образователната среда     
в унисон с изискванията на времето и       
интересите на учениците. 

STEM центъра по природни науки ще      
позволи чрез различни режими на     
работа: самостоятелно проучване,   
групова работа, изследователска и    
експериментална дейност, участие в    
дебати, да се приложи интегриран     
подход и проектно-базирано   
обучение, в което ученето ще е чрез       
творчество, преживяване и   
експериментиране.  

Модерното оборудване на STEM    
центъра, практическата,  
експерименталната и приложната   
насоченост на обучението по    
природни науки ще създадат    
възможност учениците да   
формират компетентности,  
свързани с „преносимите“ умения    
за: комуникация, работа в екип,     
анализ и управление на информация,     
решаване на проблеми, креативно    
мислене, лидерство,  
предприемчивост. Така  
превръщането на ученето в    
интелектуално предизвикателство  
и творческо приключение не само     
ще повиши интереса на учениците     
към изучаването на природни науки,     
а ще е и сигурна инвестиция в       
бъдещото успешно реализиране на    
възпитаниците на гимназията във    
всички сфери на научния,    
обществения и стопанския живот,    
защото те ще са способни да      
отговорят на изискванията на    
съвременната „умна“ и „зелена“    
икономика. 
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Интересни факти за Испания 
 
           10 факта за Испания  

 

Испания - цветна, шумна и     
харизматична! Една държава с дълги     
корени, сладки малки улички и     
прекрасни хора. В същото време крие      
невероятни постижения готови да    
Ви изумят. Тук ще прочетете 10 не       
толкова известни, но изключително    
интересни факти. 

 
1.Испанците имат продължителност   
на живота 83 години, като по този       
начин Испания е на второ място с       
най-висока продължителност на   
живота сред страните от ОИСР,     
които са 35. От друга страна,      
Испания има един от най-ниските     
нива на плодовитост, следователно    
се изчислява, че до 2050 г. почти 40%        
от испанското население ще бъде на      
възраст над 60 години. 

 
2.В Мадрид се намира най-старият     
ресторант в света, както се     
съобщава в Книгата на Гинес:     
говорим за ресторант Botín, отворен     
през 1725 г. Въпреки че технически не       
е най-старият от всички, той е      
единственият, който останал да    
работи ВСИЧКИ дни от    
откриването му (дори по време на      
гражданската война). 

 
3.Испанците обичат да разговарят. 

Затова винаги трябва да сте     
подготвени за малък разговор, защото     
те обичат да си приказват, когато е       
възможно. 

4.Животът в Испания е доста     
по-евтин от този в другите     
европейски страни. Испания има    
висока покупателна способност, така    
че с добра работа можете да      
живеете комфортно и да се     
наслаждавате на отличното   
качество на живот, което    
испанските региони могат да    
предложат.

5.Хранителни навици: испанците ядат    
пет пъти на ден, започвайки със      
закуска по обичайното време,    
продължавайки с още една малка     
закусчица, преди обяд (около 11.30 ч.),      
която обикновено е солен сандвич,     
придружен от кафе. Обядът е     
по-късен, отколкото в съседните    
страни, обикновено между 2 и 3 часа.       
Освен това това е най-голямото     
хранене за деня, така че често е       
необходимо да си лягате след това.      
Следва следобедна закуска и доста     
късна вечеря - към 22:00 ч.     

6.В Ла Коруня (Галисия) се намира      
кулата на Херкулес, най-старият    
работещ фар в света и единственият      
римски фар, който съществува.    
Смята се, че е  

построен през втората половина на     
I или началото на II век сл. Хр. от         
Римската империя. 

7.Фактът, че Китайската стена се     
вижда от космоса, е една от      
най-големите градски легенди,   
които съществуват. Всъщност   
най-забележителното човешко  
действие, което може да се види      
отвъд стратосферата, е морето    
от пластмаси в Алмерия (Испания). 

9.Всяка общност има своя    
собствена идентичност: Испания е    
не само бикоборство, паеля и     
фламенко, всяка общност има своя     
собствена гастрономия и култура и     
дори собствен език, например, ако     
отидете в Билбао, ще намерите     
всичко написано на баски (от     
инструкциите на метрото до    
имената на улиците) или ако     
отидете в Каталуния, те ще ви      
говорят на каталунски. 

 
10.Смята се, че в Испания има един       
бар на всеки 175 жители, което      
прави общо около 260 000, повече      
отколкото има в Съединените    
щати. Някои може да си помислят,      
че испанците прекарват цял ден в      
купони в бара, но като се има       
предвид, че Испания е една от      
страните, които приемат   
най-много туристи годишно ...  



 
 

 Брой 1, година 1                                             Страница 6                                                         20.01.2021 

Демокрация и общество 

Голямата базилика 
 

Филипополската голяма базилика е    
най-големият раннохристиянски храм,   
открит на територията на България,     
и един от най-големите на Балканския      
полуостров. Тя е функционирала в     
периода IV-VI в. и се счита за една        
от първите църкви, построени в     
Римската империя след   
легализирането на християнството   
през 313 г.  

Епископската базилика е един от     
значимите културно- исторически   
паметници на Балканския полуостров    
и в Европа.  

Обектът е покрит от около 2000 кв.м       
красиви мозайки, изпълнени с различни     
форми и композиции, а на места се       
срещат дори и изображения на     
екзотични птици с африкански    
произход, което свидетелства не само     
за изключителното майсторство на    
изработката, но и поражда нови     
хипотези за размерите на Римската     
империя. През 2014 г. ,с подкрепата на       
фондация „Америка за България“ и     
Министерството на културата,   
Община Пловдив започва   
възстановяването на базиликата,   
като благодарение на иновативни    
архитектурни решения и технологии    
от последно поколение тя е     
превърната в привлекателен   
туристически обект, свидетелстващ   
за огромното историческо богатство    
на нашия град.  

 
 

 

Проектът включва зони за отдих,     
разходки и събирания, както и място      
за различни прояви и концерти на      
открито. Изградени са кафене с     
открита тераса към него, сухи     
фонтани и детска площадка.    
Реставрацията на Епископската   
базилика е напълно готова, но поради      
сложната епидемична обстановка   
датата на официалното откриване е     
неизвестна. 

 

Демокрацията в 
училище 

 
Традицията на ЕГ,, Иван Вазов”     
отново бе спазена и за пореден      
път училището организира   
коледен базар. По идея на     
ученичката Ася Антонова от    
12ж и подкрепата на    
ученическият парламент, беше   
постигнато това, което другите    
училища в страната не успяха -      
да се организира онлайн коледен     
пазар. Той бе проведен в периода      
14-23 декември и успя да събере      
невероятната сума от 1075 лв.     
Всички артикули бяха изработени    
старателно от учениците, а    
разнообразието беше огромно.   
Много рисунки, ръчно изработени    
бижута, а дори и книги се      
срещнаха на базара. Всички те     
бяха качени на снимки в сайта на       
училището. 
Доставката на артикулите бе    
направена лично от   
председателят Симеон Марков и    
негови помощници. Въпреки   
наложените мерки, ЕГ "Иван    
Вазов" успя да се организира и      
направи един от най - успешните      
си базари през годините, повече     
дори от миналогодишния, който    
беше присъствен. 
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Вашите произведения 

Басня за алчната маймунка 
Някога в джунглата живяла една     
любопитна маймунка. Имала храна    
и вода в изобилие, както и уютно       
убежище сред гъстата   
растителност, но това не било     
достатъчно за нея. Обичала    
лъскавите неща толкова много, че     
започнала да краде от другите     
животни, взела лъскавите люспи    
на рибите, красивите пера от     
опашката на пауна и дори     
короната на лъва. Събрали се     
животните от джунглата, за да     
решат какво да правят с     
маймунката. След дълъг спор    
решили да я подложат на     
изпитание - сложили лъскаво    
огледалце в кратунка, толкова    
голямо, че едвам да може да се       
промуши през тесния ѝ отвор, а     
кратунката завързали за едно    
дърво. Щом маймунката пъхнала    
ръка да го вземе, боата запълзяла      
към нея. Когато видяла змията, се      
ужасила и се опитала да избяга с       
огледалото, но ръката ѝ била     
заклещена. Трябвало само да пусне     
огледалцето, за да избяга, но    
алчността не ѝ дала да го остави. 
Така любопитната маймунка била    
погубена от своята безсмислена    
жажда за лъскави вещи.  

Димитър Даскалов 
 

Баснята бе прочетена от Яна     
Атанасова и бе написана специално за      
деня на философията, който се     
проведе на 20 ноември 2020. През      
февруари ще има още едно подобно      
събитие и всеки, който иска е добре       
дошъл! 
 

 
Следващото произведение е    

стихотворение, написано от   
председателя на ученическия   
парламент, Симеон Марков. То е     
изключително кратко, но пълно със     
смисъл. Посветено е на гимназията ни      
и на нашата общност. 
 

Модел за общност 
От сърцето-настрани, 

а после от това “настрани”- 
към сърцето.  

 

 
Останалата част от страницата    
посвещаваме на художествените   
произведения на учениците от ЕГ     
“Иван Вазов” 

 
Елена Добрева - 8д 

Валерия Димитрова - 8д 
 

 
Снежана Велинова - 8д 
 

 
Мария Касърова - 8д 

 
Цитат на седмицата 
Ab imo pectore 

“С цялото си сърце” 
 



 

 Брой 1, година 1                                             Страница 8                                                         20.01.2021 

Вицове 
1.Джеймс Бонд в Несебър: 

– Кафе. Дълго кафе. 

– Три лева. Двадесет и три лева.      

 

2.- Мен докторът ми предписа повече      
спирт! 

- Да не е спорт? 

- Ми де да знам, така грозно пише!

 

3."Еее, май не съм чак толкова болен!"       
- помисли си дядо Гошо, като видя       
колко хапчета пие внукът му, преди да       
отиде на фитнес.  

4. -  
Вчера се опитах да обясня на баба, че        
работя като програмист. - Успя ли? -       
Миии... накрая се разбрахме, че     
поправям телевизори и развъждам    
мишки…

5. В  
мола млад мъж с количка с ревящо       
бебе обикаля магазините да намери     
съпругата си. Ритмично поклаща    
количката и повтаря: - Спокойно,     
Владко, спокойно,  
Владко...Разминаващият се с него    
мъж не издържал на писъците,     
идващи от количката 

- Вземете го тоя Владко на ръце, та        
белким млъкне! Младият мъж през     
зъби: - Аз съм Владко! 

 
6.-Учител: 

- Деца, кои птици са най-полезни за       
човека? - Печените, господине. 

6. - Коя си ти? - Аз съм добрата фея. -           
А защо носиш тая брадва? - Нещо не        
съм на кеф… 

7. 
Шофьор минава на червено и     
моментално е спрян от катаджия. 

- Книжката, ако обичате. 
- Нямам - взеха ми я за шофиране в         
нетрезво състояние. 
- Талона на колата? 
- Вижте, колата не е моя, а       
собственикът, който ми я зае, не ми       
даде талона. 
- Кой е собственикът? 
- Не го познавам, но трупът му е в         
багажника... 
Катаджията, уплашен, веднага виква    
подкрепления, които обграждат   
спряната кола както по филмите.     
Шефът на полицията се    
приближава. Шофьорът му подава    
книжката си и талона на колата си,       
отваря багажника - няма труп.     
Шефът в недоумение пита: 
- Не разбирам, моят колега каза, че       
нямате книжка, колата е    
открадната и има труп в     
багажника! 
- Ами! Не му вярвайте! Той още       
малко ще каже и че съм минал на        
червено... 

 
8. - Представи си, че си сама вкъщи и         
дойдат извънземните. Какво ще    
направиш? 

- Мусака. На всички им харесва. 

 

 

10. - Къде отиваш в 3 през       
нощта? 

- Да видя дали изгасих лампата в       
кухнята. 

- А, добре, донеси едно кюфте и       
на мен! 

 

11.- Добър ден! Голяма ракия,     
моля! 

- Но, господине, едва 10 ч.      
сутринта е! 

- Оф, добро утро! Голяма ракия,      
моля!

12.- Давате ли кредити срещу     
честна дума? 

- Няма проблем. 
- А ако не ги върна? 
- Ще ви е срам, като се явите        
пред Всевишния. 
- Кога ли ще бъде това... 
- Ами ако не си платите до пето        
число на месеца, след шести     
някъде. 

 
13.- Жена говори притеснено на     
мъжа си по телефона: 
- В карбуратора на колата има      
вода! 
- Хайде - хайде, взе и от       
карбуратори да разбираш. Ти не     
знаеш нито какво представлява,    
нито къде е? Къде е колата? 
- В басейна! 

 
14.Идвал студ от Сибир. А море      
от Малдивите, а пари от     
емирствата... кога? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


