Вестникът е съвместно издание на Ученическия парламент на 2 АЕГ „Томас Джеферсън” и
клуб „Литература, публицистика и журналистика”
Ноември 2009г.
Настоящият брой е по проект „Училището – инвестиция в бъдещето”, договор номер
(ИСУН) BG051PO001 – 4.2.03-0131, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим
училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси.”

Тема на броя: Да спрем насилието в училище
Мото: „Старият закон „око за око” оставя всекиго сляп.”
Мартин Лутър Кинг
Ученическият парламент през изминалата учебна година
обяви борбата с училищното насилие като приоритет в дейността
си. Решихме да приложим принципа „Проблемът на давещите се е
в ръцете на давещите се”. Беше обявена ученическа кампания
срещу агресията, като идеята беше да мотивираме учениците да
проявяват нетърпимост и активна позиция при всеки случай на
насилие в училище. Това означаваше насилниците да бъдат
осветени и „да излязат” от анонимност, за да се сложи край на
чувството им за безнаказаност.
Представители
на
различните
класове
споделяха
възникналите казуси по време на ежеседмичните сбирки на
парламента. Най-често участниците в конфликтите бяха
изслушвани и членовете на парламента влизаха в ролята на
посредници. Винаги се стигаше до консенсус. Десетки от случаите
се решаваха при нас. С по-проблемните ученици се провеждаше
индивидуална работа от пед. съветник - г-жа Миланова.
Като резултат повечето от тези ученици проявиха интерес
да се включат в дейността на самоуправлението и различните
кампании. В края на учебната година, като част от кампанията
срещу насилието, уч. парламент съвместно с пед. съветник проведе
анонимно проучване на емоционалния фон в училище, което
обхвана учениците ни от 8 до 11ти клас. Общият показател, средно
за образователната система, на тема „Насилието в училище”, е
74%. Нашите резултати отчитат много по-малка стойност на
насилието – само 15%. Ученическата ни кампания завърши с
„кръгла маса”, на която бяха поканени ученици от двете страни „на
барикадата” – както тези, които си позволяваха да „раздават
правосъдие”. Последва дискусия, на която присъстващите
предложиха решения на проблема. Общото мнение бе кампанията
по превенция на насилието да продължи, докато 2АЕГ стане
спокойно,
сигурно и желано място и за учители, и ученици.
Ралица Цветанова – 10 е

В новия брой ще
видите...
• Статии за
превенция на
насилието
• Една съвременна
притча
• Судоку
• Интервю
• Зодиак

Дано новият брой да
ви хареса.
ХЕВ ФЪН!!

ДОБРОТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПИТАВА И
ОТСТОЯВА
Не минава ден, в който да не чуем или да не прочетем в медиите за
извършен акт на насилие. През последните години чувствително се
увеличават агресивните прояви сред подрастващите. Насилието съпровожда ежедневието им в
училищата. Днешните младежи всеки ден гледат филми, изпълнени с насилие, забавляват се с игри, в
които жестокостта е същност на играта, почти всеки ден стават преки свидетели (в семейството, в
училището, на улицата) на бруталност и насилие във всичките му разновидности. И ето, че още в
самото начало попадаме в омагьосан кръг - стрес-насилие-стрес-насилие.
Насилието засяга всекиго. То подкопава здравето, способностите за обучение, благополучието
на хората. Време е да направим нещо повече от това да лекуваме и преодоляваме последствията от
насилието. Време е да го предотвратяваме . Да се опитаме да променим почвата, от която то израства
Къде са корените на насилието?
Те са много сложни и разнообразни. Системното прилагане на насилие зависи от
различни фактори: знания, нагласи, отношение на човека към насилието, липса на
определени умения, например за общуване: употреба на алкохол и наркотици, насилие в
семейството, погрешни модели на възпитание, недостиг на родителска любов, влияние на медиите,
обществените норми, подкрепящи агресивното поведение. В подкрепа на казаното се сещам за девиза
на популярен наш шоумен, написал на джипа си: „Добрите момчета отиват в рая, а лошите - където си
поискат”. Внушението е ясно, коментарът - излишен!
Конфликтът между хората е неизбежен. Той може да възникне спонтанно, но може и да се
подготвя дълго време. Така или иначе той създава възможност да осъзнаем какви личностни черти
носим, а също и какви са отношенията ни с другите хора. Цялостното елиминиране на конфликтите е
възможно само в райската градина, преди грехопадението. Тук на Земята това е невъзможно - те са
част от живота. Възможно е обаче да се научим как по-лесно да ги преодоляваме. Всеки конфликт има
своя логика на развитие. Нерядко конфликтите се приемат като състезание. При състезанието има
победител и губещ, а при конфликтите най-често губещи са и двете страни. Твърде често конфликтите
завършват с брутална агресия. Агресивният не жали другите, но не жали и себе си. Когато
агресивността излезе извън контрол, тогава, както казва Алфред Адлер, ”тя е единствено форма на
компенсация за липсващия престиж и равенство”.
Гневът, страхът, завистта, озлоблението, чувството на зависимост (от родители или по-големи
братя или сестри), съпротивата срещу съдбата, отчаянието от собственото несъвършенство, самотата,
ранимостта, тревожността, фрустрацията, депресията са едни от многобройните причини и мотиви за
агресия. За разлика от деструктивната агресия различаваме и обществено приемлива агресия. Изразът:
„Доброто трябва да има юмруци” означава точно това, защото злото може да бъде победено само с
активно добро. При обществено приемливата агресия не могат да се използват неморални средства,
физическа или психическа принуда. Добрият човек обаче често избягва активната позиция, той е
съзерцателен, миролюбив и отстъпчив в присъствието на агресор. Дори когато е свидетел на конфликт,
той не взема категорично отношение, намирайки различни оправдания. Да наблюдаваш злото
равнодушно е грях и съучастие. Не случайно Джон Кенеди по този повод често е цитирал изказване на
Мартин Лутер Кинг, който в една своя проповед казва следното: ”В деветия кръг на Ада са душите на
онези, които в дните на върховни изпитания са били бездушни съзерцатели”.
Целогодишната ученическа кампания срещу насилието в нашето училище
започна с
мотивиране на активна позиция на противопоставяне срещу явлението - първо сред членовете на
ученическия парламент и след това разширихме кръга от съмишленици сред останалите ученици като
популяризирахме девиза, че „най-сигурният начин да се почувстваш силен, без да бъдеш насилник, е
като помагаш на слабите”.
Всички участници в кампанията - ученици и преподаватели, си даваме ясна сметка, че през тази
учебна година ни чакат нови изпитания и предизвикателства, но всички знаем, че посоката, в която
търсим решения, е правилна и ще доведе до още по-добри резултати.

К. Миланова - пед. съветник

Кръгла маса на тема „Насилието в училище”

Напоследък отношението на учениците един към друг се променя със
скоростта на светлината. За наше съжаление не към добро, а към лошо. Те стават по-агресивни
един към друг, по-импулсивни и по-безразсъдни. Дали това може да се спре?... Съмнявам се. Това,
което ние можем да направим, е да го сведем до минимум. Ако обединим усилията си,
разбирателството ще бъде повече, а броят на учениците, на които им се налага да посещават
директорския кабинет заради физическо или психическо насилие, ще намалее драстично. Беше
време да се вземат мерки за насилието и агресията в нашето училище затова аз и учениците от
Ученическия парламент, заедно с подкрепата на педагогическия съветник (г-жа Миланова) и
цялото ръководство на училището организирахме кръгла маса на тема – „Да спрем насилието в
училището”. Участие в това събитие взеха: кметът на р-н Илинден - г-н Пишманов, учители с
ученици, както от парламента, така и много други, които проявиха интерес към темата. Интерес
към дискусията проявиха и ученици, които имаха отрицателни прояви през годината. Всичко
започна с благодарствено обръщение на г-жа Лазарова към гостите и въвеждащи думи на г-жа
Миланова, която ни представи темата на дискусията , а именно намирането на ефективни начини
за намаляване на насилието в нашето училище. След това думата беше дадена на Ралица от
ученическия парламент (10е) , която макар и леко притеснена успя по блестящ начин да покаже на
всички присъстващи усилията на учениците от парламента да работят в посока намаляване на
насилието и агресията в училище. Последваха аплодисменти и думата взе кметът на р-н Илинден,
който не пропусна да поздрави, както училищното ръководство, така и учениците за създаването
на Ученическия парламент и добрите резултати от ученическо самоуправление. Думите му ни
вдъхнаха сили да продължим това, с което сме се захванали. Следваше кулминацията –
презентацията, над която г-н Чонев (учител по информатика) и Рали се мъчеха няколко дни.
Трудът им беше възнаграден. Всичко мина по вода. Презентацията успя да задържи вниманието на
всички присъстващи благодарение на изобретателността и въображението, вложени в нея. Тя
включваше резултатите от анонимните анкети на тема „Диагностика на психо-климата”,
направени във всички класове. Благодарение на това успяхме да получим обратна информация за
атмосферата и емоционалния фон в училището. Можем да направим сравнение със средните
показатели общо за образователната система в страната по критерии „насилие” – 74% срещу 15%
по същия показател за нашето училище. Статистиката сочи, че тази година насилието при нас е на
много ниско ниво, за което несъмнено има принос целогодишната ни кампания по превенцията
му. Финалът на цялото това събитие беше събирането на идеи за това как агресията и насилието
могат да бъдат намалени и успоредно с това проведохме дискусия на тази тема. Основните идеи
бяха: организирането на повече извънкласни дейности, провеждане на разговори между
представители на Ученическия парламент и проблемни ученици, организиране на различни
клубове (спорт, изкуство и др.) и т.н.
Ние вярваме, че скоро във 2 АЕГ решаването на конфликтите няма да бъде чрез агресия и
насилие, а по цивилизован начин. Смятаме да докажем, че стигаме до край с всяко едно нещо, с
което се захванем.

Ема Русева - 10е

Slide от презентацията, с който
нашето училище се гордее.
Информацията за него е взета от
анкетата проведена между
учениците.

НИЕ МОЖЕМ ДА СПРЕМ НАСИЛИЕТО
- ако от най-ранна детска възраст се запознаем с проблема за насилието, за да не го приемаме
като естествен вид поведение;
- ако се опитваме да разберем, как се чувстват тези, върху които е упражнено насилие;
- ако се научим да разбираме и приемаме „различните” от нас;
- ако, когато сме ядосани, се научим да контролираме гнева си;
- ако насочим енергията си към някакъв вид спорт, за да не ни е скучно;
- ако осъзнаем, че сме отговорни за това, което правим;
- ако насилниците са наясно с последиците от действията им върху жертвите;
- ако избягваме употребата на алкохол и наркотици, които пречат да контролираме действията
си;
- ако осъзнаем, че някои от проявите на насилие са и престъпления, които се наказват;
- ако, когато имаме проблем, споделим чувствата си с някого, който може да ни помогне за
разрешаването му.

СПАСЯВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Целият исторически процес, свързан със спасяването на българските евреи по
време на Холокоста, в годините на Втората световна война, е уникален в
световната история с това, че доказва на практика универсалния принцип, че
”Злото побеждава само тогава, когато Доброто мълчи”. Силите на доброто и
прогресивното на всички нива в България - гражданско общество, църква,
парламент, се обединиха в едно и чудото се случи. Българските евреи, единствени в Европа, бяха спасени
от масово унищожение в нацистките концлагери.
ХРОНОЛОГИЯ НА ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАНИ С ХОЛОКОСТА
1933 г.
- Хитлер става канцлер на Германия в резултат на редовни избори.
- Създаден е първият концентрационен лагер „Дахау”, отначало срещу противниците на Хитлер.
- Започва публично изгаряне на книги от автори евреи и антихитлеристи.
1934 г.
- Хитлер става диктатор, като от партиен водач и избран канцлер се обявява за Фюрер /водач/ на
германците.
1935 г.
- Нацистка Германия приема известните расистки закони /Нюрнбергски/. Според тях евреите престават да
бъдат считани за германски граждани с всички произтичащи от това последици. Поставя се началото на
отнемане на политическите и гражданските им права.
- Вълна от погроми в Полша срещу местните евреи.
1936 г.
-Хитлер и Мусолини създават Оста Рим- Берлин /военен съюз между Германия и Италия
с оглед плановете на двете страни за война/.
- Забрана за лекари от еврейски произход да лекуват хора в Германия.
1937 г.
- Създава се концентрационният лагер „Бухенвалд”.
- Приемат се антиеврейски наредби, които лишават евреите от собственост и ги задължават да я предадат в
ръцете на арийци.

1938 г.
- Всички еврейски деца са изгонени от училищата в Германия:
- Нацистка Германия присъединява Австрия към Райха. Всички антиеврейски закони от
Германия се пренасят и срещу австрийските евреи.
- Евреите от Райха биват лишени от паспорти.
- През нощта на 9-ти срещу 10-ти ноември 1938 г. се провежда антиеврейски погром на
територията на Германия, Австрия и Южна Чехия, известен като „Кристална
нощ”.Разрушени са 200 синагоги. 30 000 мъже евреи са откарани във вече създадените
концентрационни лагери.
- Румъния лишава от поданство еврейското си население.
- Поставя се специален знак в паспортите на всички евреи по молба на швейцарските власти, опасяващи се
от вълна на еврейски емигранти от Райха.
1939 г.
- Хитлер произнася реч в Райхстага /германския парламент /, в която обявява открито на света, че ако
започне войната, ще успее да унищожи евреите в Европа.
- На 1 септември 1939 г. започва Втората световна война с нападението на Германия над Полша. Скоро
бива издадена заповед за създаване на гето за евреите в окупирана Варшава. Евреите са задължени да носят
на ръкава си голяма лента със звезда, отличаваща ги , че са евреи.
- Приемат се расистки антиеврейски закони в независима Словакия.
- Приема се първата вълна расистки закони в Унгария, ограничаващи участието им определени професии.
1940 г.
- Съглашателското с нацистите френско правителство приема антиеврейски закони.
- Появява се антиеврейско законодателство и в Белгия.
- Германия окупира и Дания, Южна Норвегия, Холандия, Белгия, Люксембург и Франция.
- Създава се прочутия концлагер Аушвиц.
- Германците запечатват варшавското гето, от което евреите не могат да излизат повече. - Антиеврейски погроми в Румъния.
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- Поставя се специален знак в паспортите на всички евреи по молба на швейцарските
власти, опасяващи се от вълна на еврейски емигранти от Райха.
1939 г.
- Хитлер произнася реч в Райхстага /германския парламент /, в която обявява открито на света, че ако
започне войната, ще успее да унищожи евреите в Европа.
- На 1 септември 1939 г. започва Втората световна война с нападението на Германия над Полша. Скоро
бива издадена заповед за създаване на гето за евреите в окупирана Варшава. Евреите са задължени да носят
на ръкава си голяма лента със звезда, отличаваща ги , че са евреи.
- Приемат се расистки антиеврейски закони в независима Словакия.
- Приема се първата вълна расистки закони в Унгария, ограничаващи участието им определени професии.
1940 г.
- Съглашателското с нацистите френско правителство приема антиеврейски закони.
- Появява се антиеврейско законодателство и в Белгия.
- Германия окупира и Дания, Южна Норвегия, Холандия, Белгия, Люксембург и Франция.
- Създава се прочутия концлагер Аушвиц.
- Германците запечатват варшавското гето, от което евреите не могат да излизат повече. - Антиеврейски погроми в Румъния.
1941 г.
Адолф Айхман е назначен за началник на „антиеврейския отдел” на Гестапо.
- Германия окупира Югославия и Гърция. На 22 юни 1941 г. Германия напада Съветския съюз.
- Създават се нови концентрационни лагери. На 28 и 29 септември в местността Бабий Яр край Киев са
избити 34 000 евреи.
- Нови погроми и убийства на евреи от армията и „Желязната гвардия” /фашисти / в Румъния.

- Създадени са много от най-известните концентрационни лагери, като Аушвиц 2, Биркенау, Терезиенщат,
Келмно, Белзец, Следвани от Сибибор, Майданек и др. Така например в лагера Келмно са избити 340 000
евреи и над 20 000 поляци, чехи: в Белзец до края на 1942 г. са избити 600 000 евреи: В Сибибор са избити
до края на 1943 г. 250 000 евреи.
1942 г.
- Състои се много известната конференция в Берлин /известна като „Ванзее” по името на улицата/, на
която се приема план за „окончателното решение” –решение за унищожението на всички евреи в рамките
на цяла Европа. Изготвен е специален списък с броя на евреите по държави. Срещу името на България е
посочена цифрата 48 000 евреи, които трябва да бъдат унищожени.
- Начало на масовото депортиране на евреи към концентрационните лагери от всички окупирани и
сътрудничещи на нацистите страни, като Испания, Холандия, Хърватско, Франция, Полша, Гърция и т.н. В
края на войната общия брои на убитите в лагерите на смъртта евреи наброява около 6 000 000 души.
1943 г.
- На 2 февруари настъпва обрат в хода на войната с победа при Сталин град.
- Евреите от Дания биват прехвърлени в неутрална Швеция на 1 октомври и по
този начин биват спасени.
ПРОЦЕСИТЕ
В
БЪЛГАРИЯ,
СВЪРЗАНИ
СЪС
СЪДБАТА
НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА
Събитията в България в периода 1940-1944 година, свързани със съдбата на евреите, се възприемат днес
най-вече като уникален колективен подвиг на българското гражданско общество, което в момент на найсилните години на хитлеристко мракобесие в Европа, дръзна да се противопостави на държавните
институции и да спаси своите евреи от депортиране в нацистките лагери на смъртта. Силната реакция
срещу Народното събрание, прогерманското правителство на България и двореца, са затрупани от
протестни писма , които заклеймяват този срамен закон като не български, неморален, неконституционен и
т.н. Против преследването на евреите се обявява Българската православна църква значително преди
гласуването на закона. Против са съюзите на писателите, артистите, адвокатите, лекарите, търговците,
различните занаятчийски сдружения, работници, младежки организации, журналисти, художници.
Обикновени селяни, някои неграмотни поставят пръстов отпечатък от палец върху протестните писма. За
наша гордост този списък е дълъг, твърде по-дълъг от броя на онези, които са подкрепяли намерението на
тогавашната власт да преследва българските евреи.
Всички протестни документи и действия са прекрасни образци на граждански морал и кураж. Сред тях
особено се открояват посланията срещу приемането на Закона за защита на нацията на Светия Синод на
БПЦ /митрополит Стефан/, текстовете на протестните писма на Централната Консистория на евреите в
България, на писателския съюз, на Съюза на адвокатите, на политика Димо Казасов, на народния
представител и професор по право в СУ „Петко Стайнов”, на журналиста Христо Пунев /при подписано от
видни публицисти и политици / и т. н.
Въпреки гневния протест на българското общество, ЗЗН е приет, както още няколко антиеврейски закона и
наредби през лятото на 1942 г. Най-тежкият сред тях е законът за облагане с еднократен данък на всичкото
еврейско имущество: Създаването на специален полицейски орган срещу евреите - Комисарство по
еврейските въпроси, както и въвеждането на полицейски час за движение на евреите по улиците, поставяне
на отличителни знаци върху жилища и магазини, носенето на малка жълта звезда на ревера на дрехите на
всички евреи…
ВТОРИ ЕТАП/ Февруари-март 1943г./
Първи таен опит на правителството за депортиране, неговото разкриване и
осуетяване.
Въпреки гневния протест срещу Закона за защита на нацията в края на февруари 1943
година, въпреки настъпилия обрат в хода на войната, с победата на съветските войски при Сталинград,
правителството на Богдан Филов сключва тайно споразумение с Германия за депортирането към лагерите
на смъртта на 20 000 евреи: всичките 12 000 от Новите територии на България /дадени на България за
временно управление, които са окупирани от Германия/, а останалите - от старите предели на нашата
страна. Било е подготвено всичко, за да бъдат изпратени на 9 март 1943 г. въпросните 8 000 евреи от „
Стара България” от Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Дупница и други градове в провинцията. След това е
щял да дойде редът и на всички останали, включително софийските. Този план не успява.
Той не успява, защото няколко часа преди да започне акцията за тяхното изгонване се намесват български
депутати, в последния момент научили за зловещия таен план на правителството. Делегация от четирима
видни граждани от Кюстендил /където на гарата вече чакат празни влакови композиции/ решава да се
противопостави на едно споразумение със същата силна Германия. Нека да споменем с гордост
имената на тези доблестни българи:

Михалев, Момчилов, Куртев и Суичмезов. Те известяват зам. председателя на Народното събрание
Димитър Пешев, също от Кюстендил и още няколко депутати за получената информация за започващо
депортиране в града. Това дава основание на Пешев и групата депутати да се срещне с министъра на
вътрешните работи - Габровски и да го принуди да отмени заповедта за депортиране. Последното се случва
на 9 март 1943 г.
ТРЕТИ ЕТАП /май 1943- юни 1943 г. /
Провал на втория опит за депортиране и изселване на евреите от София в
провинцията.
Нито един следващ план за депортиране не успява. А такива планове е имало. През м. май
1943 г. е вторият след осуетеният опит от м. март. Германските власти упражняват
максимален натиск върху българското правителство за депортиране този път на всичките
50 000 български евреи към лагерите на смъртта. Разработени са два плана, един основен и един резервен.
Очаква се от Цар Борис III да одобри все един от тези планове и така депортирането да се превърне в
решен въпрос. За чест на царя и царското семейство /влиянието на съпругата му е безусловно в подкрепа
на спасяването на евреите / те полагат неимоверни усилия тези планове да не се осъществят, като царят
предлага спасителен алтернативен вариант. Вместо предложения първи план за депортиране на всички
евреи, царят предлага план за изселване на 25 000 евреи от София в провинцията.
Българската общественост е в неведение за това решение. Поради това получените от софийските
евреи заповеди за изселване в провинцията се приемат като знак за начало на депортиране извън страната.
Тревогата и загрижеността са големи. Отново реагират множество видни граждани, политици, духовници,
за да търсят контакти с властта за отмяна на предприетите мерки. Остър протест е организиран и от средите
на левите сили и самата еврейска общност. На 24 май 1943 г. след молитва в малката синагога в
работническия квартал Ючбунар в София събраното голямо множество се отправя на демонстрация към
двореца. Манифестацията е разгонена и в резултат на нея са предприети множество арести на водачите на
еврейската общност, които биват въдворени за няколко месеца в български лагер.
Съсредоточаването на евреите в градовете на провинцията в Северна България окуражава Ал.
Белев, шеф на Комисарството за еврейски въпроси за предстоящото окончателно депортиране на
българските евреи. Той поръчва и заплаща специални транспортни кораби, които очакват на пристанища в
български дунавски градове товаренето и изгонването от страната на българските евреи. Това обаче никога
не става и тези кораби, освен че са получили висок наем за престоя им на пристанищата, се връщат без
”товар” към местоназначението си.
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП /лятото на 1943 г./
Последни опити за депортиране и практически провал на официалната
антиеврейска политика.
През август 1943 г. германските власти за пореден път изискват депортирането
на евреите от България. Този път лично германският посланик отговаря, че
очевидно опитите им в тази страна няма да успеят, защото „никой не може да
убеди българите да мразят евреите”
Междувременно умира цар Борис III, малко след поредната среща с Хитлер,
когато отново отказва изпращане на български войски на източния фронт и не се съгласява да бъдат
депортирани евреите от България. Историята тепърва ще нищи истината за загадъчната смърт на царя и
в каква степен това е било цената на спасението на безброй човешки живота. Засега историята мълчи, но
Бог и хората знаят отговора.
Законът за защита на нациите бива обезсилен през лятото на 1944 г., но на практика след август
1943 г. спират активните гонения срещу евреи в България Германският посланик Бекерле обвинява
българите, че „не могат да мислят като германците и че поради своя близък живот с много други народи,
просто не разбират защо трябва да мразят евреите.”
Какъв комплимент за българите ! Можем да бъдем горди, че нашите предци не са
„разбирали” важността да мразят когото и да било. Трябва да бъдем горди, че народът ни е проявил
мъжеството да се противопостави на официалните планове, да се угоди на нацистка Германия за
депортиране на българските евреи.
Спасяването на българските евреи е прецедент в световната история .Той за пореден път доказва, че
величието на един народ не е в числеността и богатството му, а в демократичните му принципи, в
гражданското му общество и в смелостта му да отстоява общочовешките ценности. С цената на всичко!!!

По материали на МОМН

Следващите редове ще ви информират за
една инициатива на ученички от нашето
училище, а именно създаването на женски
футболен отбор на 2 АЕГ. Това е интервю с
Андреа Попова и Валентина Калоянова от 11Е
клас. Те ще ви запознаят по-отблизо с това
как е започнало всичко, как се развиват
нещата и т.н. Изключително усмихнати и
отзивчиви момичета – да разговарям с тях
беше истинско удоволствие.

~*~ Визитка ~*~
1.
Име: Андреа Попова
2.
Позиция в отбора:
Централен нападател.
3.
Хоби: Обичам да играя футбол и да
рисувам.
4.
Любима музика: И да паднем, и да
бием..... (поздрав за момичетата) :*
5.
Девиз (любима реплика): Вярвай!
Бори се! Побеждавай!
- Как дойде идеята за футболен отбор на
момичетата от 2 АЕГ?
Идеята е стара, дойде ни още в 8. клас, но
реализацията беше трудна. Тази година,
разговаряйки с организатора на турнира
BFSL, случайно подметнах: „Защо не
направим един женски турнир?” Той го прие
сериозно и направи страница в интернет за
записване. Така, няколко училища направиха
свои отбори, а и ние (2 АЕГ) не останахме поназад.
- Как подбра момичетата, които да
участват в отбора? Имаше ли кастинг или
нещо от сорта?
Чак кастинг не. Важното беше да видя, че са
сериозни и имат желание да играят, нищо
повече.

- Мислиш ли, че не ви взимат достатъчно
насериозно?
В началото никой не ни взимаше
несериозно... Но след като им доказахме, че
имаме желание да играем и сме амбицирани
да побеждаваме, мисля, че малко по малко
започнаха да ни вярват, да ни подкрепят и
дори да идват по мачовете ни. Алек (10а) и
още няколко момчета ни показаха някои
основни неща и тактики. С общи усилия
успяхме да извоюваме първата си победа и тя
беше именно срещу 1 АЕГ.
- Как мотивираш отбора преди мач?
Преди всеки мач се събираме по-раничко
правим си по една тренировка, обсъждаме
„схемата”, както обичам да казвам, после
естествено следват реплики от сорта на:
„Този път ще ги смачкаме!!” или „Много посилни сме от тях!” Понякога слушаме и
„надъхваща” музика.
- Какво казваш на отбора след някоя
загуба?
„Бяхме много по-силни от тях!”
- Кои според теб са по-добри във футбола:
момичетата или момчетата?
МОМИЧЕТАТА!!! Ха-ха-ха…
- Кой организира женските турнири?
Цялата организация се осъществява с
помощта на един форум - www.bfsl.org/forum
. Там се разбираме за датата и часа на
мачовете.
- Според теб от какво се нуждае отборът
ви?
От екипи и от повече купи.

~*~ Визитка ~*~

2.
3.
4.
5.

1.
Име: Валентина
Калоянова
Клас: 10Е
Позиция в отбора: Халф и зам. вратар
Хоби: Да спя
Девиз: Never give up!!

- Как реши да се запишеш във футболния
отбор на момичетата от 2 АЕГ и защо?
Всичко започна на шега (не мислих, че ще
стане толкова сериозно), но сега се радвам, че
се записах.

- Съгласна ли си с израза: „Футболът е за
момчета, а не за момичета!”
Разбира се, че не съм съгласна. Не може да се
говори така обобщително, защото има много
добри жени футболистки. Ако отговорите на
този въпрос с „да”, то значи не сте гледали
женски футбол.
- Мислиш ли, че момичетата от отбора
трябва да се разбират (да са в добри
отношения)?
Да! Когато има караници, интриги и т.н. е
много трудно да се сработи отборът като
цяло. Дори и да се сдърпаме за нещо, когато
излезем на терена гледаме да играем като
отбор.
- Как протича една ваша тренировка?
Честно ли трябва да отговоря? (смях) Като за
начало ни трябва поне 1 час, докато всички се
събудим и изпием по едно силно 3в1. След
това продължаваме с около 30 минутно
преобличане... и разбира се накрая имаме
тренировка !!.. (само за протокола тя трае
около час) Ако сте проследили мисълта ми

излиза, че подготовката за тренировката
излиза повече от самата нея.
- Какви са екипите ви сега и всъщност
имате ли? :D
Ха-ха амии.. почти. Налага ни се да делим
едни екипи с волейболния отбор, но за другия
сезон искрено се надяваме да си имаме
собствени.
- Какво си мислиш след като загубите
някой мач?
„Нищо! Продължаваме! Следващият мач ще
бъде наш!”
- Според теб от какво се нуждае отборът
ви?
Нуждаем се от човек, който сериозно да се
заеме с нас и да ни подготвя за всеки мач.
Накратко казано - ТРЕНЬОР!!!!

Интервюто осъществи
Ема Русева от 10е

Мачът- среща с 1 АЕГ, който завърши с победа за 2 АЕГ

Настоящи проекти
Тази учебна година ученици и преподаватели от 2 АЕГ в партньорство с гимназия „Яне
Сандански” – гр.Сандански и сдружение „Експертна подкрепа” ще реализираме мащабен проект
по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” под надслов „Училището-инвестиция в
бъдещето”. В дейностите по проекта ще участват 632 ученици от 2 АЕГ и 232 техни връстници
от гимназията в гр. Сандански. С настоящия проект целим да реализираме идеята за
осъществяване на по-привлекателна учебна среда и по-качествено интелектуално и физическо
развитие на учениците, чрез включването им в широк спектър от извънкласни и
извънучилищни дейности, а именно:
1.ДЕЙНОСТ „ АРТ АКАДЕМИЯ”
- 5 клуба
- 1 уеб сайт на клуб ”Уеб дизайн”
- 1 лектория от сдружение „Експертна подкрепа”
- 2 пленера на клуб ”Изкуство”
- 1 постановка на клуб „Арт театър”
- 1 постановка на клуб „Ню глоуб”
- 1 честване на патронния празник на 2 АЕГ с училищен концерт на клуб „Народни танци”
- 1 участие на клуб „Народни танци” и мажоритарен състав във велопоход „Не на
наркотиците” във гр. Сандански
- 5 информационни бюлетини, издадени от сдружение „Експертна подкрепа”
2.ДЕЙНОСТ „ЕКО АКАДЕМИЯ”
− 3 клуба
− 2 екопоходът на клуб „Екотуризъм”
− 3 срещи с психолог на клуб „Здраве”- тренинги и симулации
− 2 кръгли маси по проблемите на устойчивото развитие на клуб „Екобъдеще”
− 2 презентации на клуб „Здраве” и клуб „Екобъдеще”
− 1 двудневна екоакция на клуб „Екобъдеще” в Пирин
− 1 дискусионна маса, организирана от сдружение „Експертна подкрепа”
− 1 симпозиум по проблемите на устойчивото развитие, организирано от сдружение
„Експертна подкрепа”
− 100 броя брошури на клуб „Екотуризъм”
− 2000 броя флаери на клуб „Екотуризъм”
3.ДЕЙНОСТ „БИЗНЕС АКАДЕМИЯ”
- 2 клуба
- 3 виртуални фирми на клуб „Предприемачество”
- 1 симулация на клуб „Предприемачество”
- 2 литературни вечери на клуб „Литература, публицистика и журналистика”
- 1 посещение на факултета по журналистика и масови комуникации в СУ „ Св. Климент
Охридски”
- 1 участие в радиопредаване на БНР, по програма „Хоризонт”
- 2 срещи с писатели, поети, литературни критици и журналисти
- 1 участие в телевизионно предаване
- 1 литературен сборник на Клуб ”Литература, публицистика и журналистика”
- 1 публицистичен сборник на клуб „Литература, публицистика и журналистика”
- 5 броя училищен вестник на клуб „Литература, публицистика и журналистика”
- 1 представяне на виртуални ученически фирми от Клуб „Предприемачество”

4. ДЕЙНОСТ „СПОРТНА АКАДЕМИЯ”
- 7 клуба
- 5 спортни срещи между отборите на двете гимназии в София и Сандански
- 1 мажоретен състав
5. ДЕЙНОСТ „ АКАДЕМИЯ ЗНАНИЕ”
- 3 клуба
- 5 дни зелена академия на клуб ”Математик”
- 2 кръгли маси на клуб „Европейски уроци” по случай Деня на Европа – 9-ти май и по
случай 3-та годишнина от членството на България в ЕС
- 1 ученическа конференция по случай патронния празник на Втора английска езикова
гимназия на клуб „Гражданско общество и национална идентичност”
- 1 кръгла маса на клуб „Гражданско общество и национална идентичност”
- 1 седмица на отворени врати, организирана от сдружение „Експертна подкрепа”
- 1 училищен турнир на клуб „Математик”
- 1 презентация на проекти по проблемите на гражданското общество на клуб „Европейски
уроци”
В пет поредни тематични броя на училищния вестник ще отразяваме дейностите във всяка
една от академиите.
Очакваният резултат от заложените в проекта извънучилищни дейности е да окажат
позитивно въздействие, да обогатяват учебния процес и да намаляват негативното влияние,
което оказва заобикалящата среда в ежедневието на тийнейджърите.
В. Иванова-пом. директор
координатор на проекта

Снимки от
24.09.2009г.,
тренингобучение,
Банско.

Една съвременна притча
В часа по философия професорът застана на катедрата, изпълнена с различни предмети и
зачака студентите да утихнат. Тогава взе голям буркан от майонеза и го напълни с топки за голф.
Попита студентите дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително. После професорът взе една
кутия с камъчета и я изсипа в съда, разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за
голф. И отново попита студентите дали съдът е пълен. Те пак отговориха утвърдително.
Сега професорът взе кутия с пясък и я изсипа в съда. Естествено пясъкът запълни всичко.
Той попита още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговориха с единодушие: „да.”
Тогава професорът взе две кутии бира от бюрото и изсипа съдържанието в съда, което
изпълни празното пространство между песъчинките.
„Сега,” - каза професорът, когато смехът утихна – „искам да ви кажа, че този съд
представлява вашия живот. Топките за голф са важните неща в него – предпочитанията ви – все
неща, които, ако загубите всичко останало и останат само те, животът ви ще бъде достатъчно
пълен. Камъчетата са другите неща – работата, къщата, колата. Пясъкът е всичко останало –
малките неща”.
И продължи: „Ако най-напред сложа пясъка, няма да има място за камъчетата и топките
за голф. Същото се случва с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога
няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Не обръщайте внимание на нещата, които
застрашават щастието ви. Играйте с децата си, излезте с партньора си навън на вечеря. Винаги
ще има време да изчистите къщата и подредите.
Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си залужават.
Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък.
Една от студентките вдигна ръка и попита: „А какъв беше смисълът на бирата?”
Професорът се усмихна. „Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма
значение колко пълен е животът ви... Винаги ще се намери място за две бири..” Всички се
засмяха.
Статията ни бе предоставена от Бетина Начева, 10е

*~*Судоку*~*
ABV судоку

1-9 судоку

ОВЕН 21.03.-20.04.
Дон’т гив ъп.
Паниката лека по лека ви обхваща, защото така дългоочакваната грипна
ваканция свърши и сега всеки даскали започва да си връщат на учениците (все
пак да не забравяме, че ние сме си почивали, а те пак са бачкали (devil)) Но
замислете се, идват доста хубави дни свързани с пиене, ядене и много много
купони, затова не се предавайте, няма да усетите как ще прелетят уроците (за
всеки случай се заредете с търпение.)
ТЕЛЕЦ 21.04-20.05
Лайф ис хард

Кофти е... да, ваканцията свърши и са тря да съ мъчим. Споко, ше се опрайш с
времето, няма к’во друго да прайм. Все пак всички твърдят, че началото е найхард. Звездите говорят, че човекът, който сиди на 4тия чин в ридицата до
прозорица от десно се е амбицирал да стане умен .. Марс и Юпитер ви съветват
да седнете до него. Цяла седмица сте доста лесно запалими, затова стоите далеч
от огън  метафора .
БЛИЗНАЦИ 21.05.-20.06
Лайф ис хард
Браво, браво успели сте да препишете на входното по математика и има малък
шанс да изкарате 3. Честито!!! Венера се намира точно над вашата зодийка
затова и любовта ви върви. Небето е ясно и хоризонтът е чист... тук има две
възможности. 1. Или вие сте в рая.. (при наличието на даскалите това отпада)
2.Или това е затишие пред буря. Звездите ви съветват да си подготвите
спасителна жилетка  метафора.
РАК 21.06.-20.07.
Земетресение

Ще се случи нещо, което ще разтърси живота ти.. Дали ще е 4ка.. Не,
съмнявам се... не че нещо, но това е нещо обичайно и не би те изненадало..
може би ще е 6тица...а може и да е любов.. Земетресението ще се случи в
периода между 22.11.2009 и 22.12.2009. Дано да не заболи. Звездите те
съветват да се оглеждаш за черни котки, защото те ти носят късмет. След
като я видиш пусни едно тото .
ЛЪВ 21.07.-20.08.
Огън
Дали защото грипната свърши и започнахме даскало, дали заради някой fr,
дали заради пари, или защото нещо вашите са ти вдигнали кръвното, а може
би просто, защото вече изтрещяваш.. звездите не дават инфо, но определно
тази седмица си като клечка кибрит полята с бензин. Пробвай да се
запишеш на някакъв спорт, за да изразходваш energy-то си.. например
сумо.. а може и просто да се ходиш да се прегледаш (ку-ку)
ДЕВА 21.08.-20.09.
Вяра
Звездите те съветват да бъдеш по-уверен/а в себе си, все пак се докопа до
4ките на входните. Това, че годината е започнала кофти, не значи, че не
може да се промени. Уран се намира над твоята зодия и те съветва да
намалиш цигарите, пиенето и всякакви други наркотични вещества, които
използваш, защото скоро може някой да те хване в крачка.

ВЕЗНИ 21.09.-20.10
Трагедия
Всичко започна отново и ти още не си се възстановил/а от свинската ваканция. Ако
скоро не влезнеш в кондиция при теб ще насъпи пълна разруха, както в личен, така и
в работен план. Звездите те съветват да се организираш или трагедията скоро ще
започне. Относно финановото ти положение Юпитер твърди, че е малко нестабилно,
но ще се подобрява. Успех!!

СКОРПИОН 21.10.-20.11.
Бъди реалист
Сложил/а си си розовите очила и не виждаш реалността. Недей да казваш на черното
бяло, а погледни реално на нещата. Огледай се и прецени хората около себе си.
Звездите говорят, че трябва да се пазиш от Козирог и Водолей в следващите дни,
защото не са в добро настроение и има опасност да пострадаш. Внимавай коя
госпожа отговаря на споменатите зодии….

СТРЕЛЕЦ 21.11.-20.12.
Любовта е кацнала на твоето рамо
Купидон те е уцелил с една от стрелите си и сега мислите ти са заети от пеперудки,
сърчица и т.н. СЪБУДИ СЕ!! Даскалото е в разгара си и е още по-трудно от преди.
Организирай се и виж по какво ще имаш контролни, за да може да си набавиш
необходимите пищови. Не чакай последния момент, защото ксероксът отваря късно,
а и сигурно ще е препълен от такива като теб, които са оставили всичко за последния
момент.

КОЗИРОГ 21.12.-20.01.
Внимание!!
За теб всичко върви като по вода дори и на последното контролно по математика се
докопа до 3ка, но звездите те съветват да внимаваш, защото след всяко хубаво нещо
идва и лошо. И все пак късметът е на твоя страна, затова се оглеждай за разпродажби
или намаления по магазините. Венера съобщава, че там може да се сблъскаш с
очаквания принц на бели обувки. (забравете за белия кон – вече е банално)

ВОДОЛЕЙ 21.01-20.02.
Sun
Слънцето е изгряло на твоята улица и небето изглежда безоблачно. Повишил/а си си
успеха и може тази година даже да завършиш по всичко. С малко повече късмет и
помощ от приятели може дори да успееш да си намериш фалшиви бележки за 2те
седмици отсъствия. Звездите докладват, че ще имаш по-лични отношения с Риби, но
все пак бъди нащрек – „Тихите води са най-дълбоки”.

РИБИ 21.02 -20.03
Очаква те нещо ново
Все още тъжиш за лятото..морето...плажът и момчетата/момичетата по бански. Остави
носталгията по миналото и погледни към настоящето и бъдещето. Около теб има много
възможности за купони, просто трябва да ги грабнеш. Гмурни се надолу с главата и не
му мисли много. Същото се отнася и за любовта. Звездите те съветват да потърсиш
по-близки отношения с Близнаци и да стоиш на страна от Скорпион и Везни.

Ема Русева от

Дневник на Ученическия парламент

25.06.2009
1. Заседание на Ученическия парламент в град Копривщица
- Обсъждане на рубриките на училищния вестник
- Преглед на психоклимата в училището – анализ на възникнал конфликт между служител в „Егида” и
ученик на II АЕГ
26.06.2009
-Участие на Ученическия парламент в инициативата „Ние не сме безразлични” в клиника за
наркозависими „Кончалов”
01.07. – 03.07.2009
- Провеждане на тренинг-обучение с група ученици от 8. клас по тема: Зависимости
09.2009
-Провеждане на две тренинг-обучения с консултанти по проект „Ученически информационен
Евроцентър във II АЕГ”

Настоящ проект
В края на миналата учебна година по идея на Ученическия парламент беше написан и за наша
радост, одобрен проект на тема: „Създаване на Ученически информационен Евроцентър във II АЕГ”.
Като партньор по проекта участва и р-н Илинден.
Проектът е финансиран от Столична община по програма „Европейски проекти и развитие на
гражданското общество”. Проектът предвижда 30 ученика, обучени по съответните програми да
извършат следните дейности:
1. Да обучават свои връстници от училището и р-н Илинден по въпроси отнасящи се за ЕС
2. Да организират тематични изложби и конкурси за страните членки на ЕС
3. Да създават информационна банка за всички членки на ЕС
4. Да издадат брошура, съдържаща историята, структурата, целите и задачите на ЕС
5. Да създадат образователен клип за ЕС
6. Да подпомогнат изграждането на евроклубове в училищата в района
7. Да информират местното общество за предимствата и задълженията на гражданите на ЕС
8. Да проучат и да популяризират практики на страните членки в управлението на местните
общности, насочени към подобряване качеството на живот
9. Организиране на кръгла маса с представители на ученически клубове от района и местната
власт на тема: „Европейските ценности и норми в практиката на местната власт”
Работата по проекта започна още в края на миналата учебна година. Беше създадена организация и
бяха уточнени участниците по различните дейности. Започна се работата по образователната брошура,
предвидена в проекта. . С учениците-консултанти по проекта се проведоха два тренинга: Първият на
тема:”Придобиване на умения за обучители”
и втория - „Европейски съюз, структура, роля и
значение”.На този тренинг участниците се запознаха с историята на ЕС неговата политика, принципи
и институции .
Идеята на участниците в парламента е чрез проекта да се повиши информираността за ЕС, както на
ученици от II АЕГ, така и на ученици и граждани от р-н Илинден.
В дейностите по проекта ще бъдат включени всички класове от II АЕГ, като всеки клас
подпомогнат от консултант ще изготви пълен профил на дадена страна членка на ЕС. По този начин
ще бъдат поспортизирани всичките 27 страни членки на ЕС. Папките ще се съхраняват в
Информационния център и ще бъдат на разположение на ученици и граждани от р-н Илинден. В
определени дни от седмицата консултантите по график ще дават дежурства в консултативния център.

Влюбването започва с шок от адреналин!!!

D
Науката може да обясни къде в мозъка се намира любовта, както и химичните и’
съставки. Лоран Слейтър е възпитаничка на Харвардския университет. Тя застъпва
теорията, че мозъчният химичен профил на влюбените е подобен на този на болните от
обсесивно-компулсивно разстройство. Тя дори препоръчва антидепресанти, ако любовното
чувство премине в психическо разстройство.
‘’Любовта активира части на мозъка, свързани със задоволството и насладата –
вентралната тегментална област и нуклеус каудатус, и отключва производството на вещества
като допамина, които в определени дози предизвикват енергичност, концентрация,
безрасъдност и бодрост. Когато и двамата правят нещо вълнуващо заедно, това още повече
стимулира чувството на привличане, отключено от допамина. Оказва се, че дори да тичате 20
минути на място и след това срещнете някого, е по-вероятно да го намерите за привлекателен
просто защото сърцето бие по-бързо.‘’ обяснява доктор Слейтър.
‘’В Европа бихме казали: ‘’Тези луди американци вземат хапчета за всичко, даже и за
любов!’’. Та това си е вярно! Гълтат много хапове. Науката става все по-добра при
изработването на химикали, които контролират всякакви психически състояния. Дали това е
добро, или лошо, не знам, но много хора в САЩ избират да регулират настроенията и
чувствата си чрез медикаменти. За тях употребата на лекарства е толкова нормална, колкото
за останалите не е. Има племена в Южна Америка, които редовно дъвчат листа от кока, така
че американците имат пълното право да смятат, че е наивност или излишен романтизъм да не
се вземат хапчета.’’ твърди директор на елитна клиника в Бостън.
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