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Интервю

-Защо   избра   да  учиш  в 
Езиковата  гимназия,  нашата 
гимназия?

-Винаги  съм  имал  афинитет  към 
езиците  и  ми  се  е  искало  да  знам 
повече, защото това ти  дава повече 
алтернативи  и  възможност  да 

комуникираш  с  хора  от  повече 
култури и да обменяш опит.

-Какво е за теб нашето училище?

-Гимназията  е  интересно  място  с 
особена,  собствена  атмосфера, 
която можеш да почувстваш още с 

Тук следвах заветната си цел с 
любопитство къде ще ме отведе

Не зная до колко оправдано ми 
е  това  самочувствие,  но 
английският  ми  е  като  втори 
майчин  език.  Това  разказа  за 
вестник  „Истината”  десето-
класничката Деница Балчева. „Уча 
английски  още  от  първи  клас  и 
нито един друг предмет в училище 
не  ми  е  толкова  интересен, 
колкото  английският!  Той  е 
истинско  удоволствие  за  мен! 
Учителите  в  нашата  гимназия  са 
много  добри  професионалисти  и 
правят  часовете  да  протичат 
незабелязано  и  интересно”.  Още 
от  началното  училище  Деница 

на стр.3

От първо лице

Арт фейс

С  огромен  успех  премина 
премиерата  на  поредната 
постановка  на  театър  „Класика”, 
ръководен  от  Соня  Келеведжиева. 
На  13  април  на  сцената  на  зала 
„Зора“  бял  свят  видя  най-новата 
постановка  на  театралната 
формация „Пътеки на вярата“ /“От 
Хилендар до Сливенския Балкан“/- 
драма  на  Соня  Келеведжиева. 
Спектакълът се  игра  в  препълнена 
зала,  също  толкова  голям  интерес 
имаше  към  играта  и  

„Пътеки на вярата” 
на театър „Класика”и Соня Келеведжиена

на стр.4

ИЛИН ПАПАЗЯН. Очертава се през май да е сред най-атрактивните 
абитуриенти. Той не е първият от Езиковата гимназия, който е страхотен 

музикант, композитор и ще продължи в Музикалната консерватория

Интервю на Йоана Иванова  с талантливия музикант и абитуриент- Илин 
Папазян, възпитаник на ПГПЗЕ ”Захари Стоянов”.

Силна заявка 

. Това се случи по време на нашето 
посещение  в  Руския  културно-
информационен център. 

С тази визита ние дадохме заявка, че 

вече и в Сливен се  учи  руски език 
интензивно, като пръв чужд език.  В 
РКИЦ бяхме посрещнати от Кирил 
Воронков,  който  ни  представи 
възможности за  образование,  които 

ОСМОКЛАСНИЦИ ОТ РУСКАТА ПАРАЛЕЛКА ИГРАХА НА 
СТОЛИЧНА СЦЕНА

Завоевателки

Радост Йовкова, ученичка от осми 
клас,  се  класира  осма  във 
възрастовата  си  категория  на 
Националната  олимпиада  по 
немски  език.  Олимпиадата  се 
проведе през март в  Благоевград. 
Радост,  която  е  възпитаничка  на 
Нина  Неделчева,  изучава  немски 

АНГЛИЙСКИЯТ МИ Е КАТО 
ВТОРИ МАЙЧИН ЕЗИК 

Наши ученички в десетката 
най-добри по немски в 

страната! 

на стр.3
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Simply the best

 на  провелото  се  през  март 
национално  състезание  по  реч  и 
дебати на английски език в Добрич. 
Ева  и  Мила  са  част  от  отбора  на 
ПГПЗЕ  „Захарий  Стоянов”,  който 
на  състезанието,  организирано  от 
фондация  БЕСТ,  се  представи 
изключително успешно.
Отборът се състои от 25 ученици от 
гимназията, водени от Борис Бузов. 
Нашите  възпитаници се 
представиха  блестящо,  като  взеха 
множество  награди  побеждавайки 
250  участници  от  цялата  страна. 
Това са нашите финалисти:
NOVICE DUO:
1 място – Мила Петкова-Ева 
Джевизова;
2 място – Мирела Тодорова-
Неделина Станчева.
VARSITY PROSE:
2 място- Илин Папазян;
3 място Деница Балчева;
4 място- Велислав Великов.
NOVICE PROSE:
2 място Ева Джевизова;
3 място- Неделина Станчева;
4 място Фиона Тотън;
5 място Васил Сиромахов;
6 място-Симона Кърева.
NOVICE POETRY:
2 място- Васил Сиромахов;
5 място- Диана Станчева.
VARSITY POETRY:
4 място- Емануела Кожлеева;

6 място- Мария Игнатова.
Нашият  отбор  спечели  и  отборна 
награда за събрани най-много точки 
от всички участници!

С  Ева  Джевизова  разговаря 
Илияна Мавродиева
-Колко  голямо  беше  това 
предизвикателство за теб?     
-Тъй  като  през  останолото  време, 
нямах възможност да имам часове с 
нашия  треньор  -  Борис.  Честно 
казано  това  беше  една  невероятна 
възможност  -  да  се  срещам с  него 
извън училищните часове, тъй като 
английският е един от любимите ми 
предмети,  а  тази  година  не  ми  се 
отдава възможност да го изучавам.
-Смяташ  ли  за  в  бъдещето  да 
продължиш да участваш в B  EST  ?  
-Да, определено! Там не само правя 
това,  което  ми  харесвам,  но  и 
създавам  много  нови  контакти  и 
приятелства.
-Защо реши да участваш с поезия  
и английски език?
-В началото с  мен беше само още 
едно момиче, тъй като другите бяха 
избрали  други  дисциплини.  След 

като  получих  2-ро място  на 
състезанието  по  поезия,  реших  да 
разнообразя  с  участието  си  в 
дисциплината по английски език.
-Какво  беше  чувството  когато 
спечели?
-Беше  много  хубави,  но  тогава 
главното за  мен  беше цялостта  на 
отбора  и  хубавите  спомени,  които 
създадохме.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕЗИКОВАТА 
ГИМНАЗИЯ-ОТЛИЧНИ 

ФИЗИЦИ!

На 13 – 15 април 2018г. в Плевен се 
проведе  46-та  Национална 
конференция  по  въпросите  на 
обучението  по  физика.  Учениците 
от  ПГПЗЕ  „Захарий  Стоянов“  – 
гр. Сливен  се  представиха 
достойно.  В  раздел  есета  на  тема 
„ВЕЛИКИТЕ  ФИЗИЦИ  НА 
ЕВРОПА“: I  място  зае  Йоана 
Димитрова  от  12б клас, а  II  място 
Цветанна Илиева от 9б клас. Много 
добре  се  представиха  и  взеха 
сертификати за участие ученичките: 
Велимира  Светиева  и  Мария 
Димова  от  12д,  както  и  Виктория 
Събчева  от  12а клас. В  раздел 
Младежка  научна  сесия  „Аз  и 
физиката“  III  място  зае  Йоана 
Димитрова от 12б клас. Със своята 
презентация  тя  впечатли  не  само 
журито,  но  и  всички  присъстващи 
от цяла България.

Дуото Ева Джевизова и Мила Петкова зае първо място

Физици, знаещи езици

Арт фейс

Млади  театрали  от  12  града  на 
страната си правят среща в Сливен

На  26  и  27  април   ПГПЗЕ 
„Захарий  Стоянов”  в  Сливен  е 
домакин на Националния театрален 
фестивал  „Завесата  се  вдига  на 
немски”.  Като домакини ще бъдем 
представени от младите артиски от 
театрална  трупа,  ръководена  от 
Надежда  Койчева.  „Времето  на 
танцуващите хормони” е заглавието 
на  постановката,  с  която  ще  се 

представим, а автор на спектакъла е 
12-класникът  Стоян  Дойчев, 
възпитаник на гимназията.  Нашата 
гимназия тази година за пръв път е 
домакини  на  форума.  Жури  с 
членове  представители  на 
Посолството  на  Германия  в 
България,  Гьоте институт  и други, 
избира  12-те  най-добре  играещи 
трупи на немски език. Да пожелаем 
успех на нашите театрали!

ДОМАКИНИ СМЕ НА „ЗАВЕСАТА СЕ ВДИГА 
НА НЕМСКИ“

Космос

Как  се  живее  в  Космоса? 
Документални  филми,  заснети  в 
Международната  комсическа 
станция, гледахме без субтитри и 
превод,  ние   учениците  от 
паралелката с изучаване на руски 
език.  Това  се  случи  по време  на 
международния  „Гагарински 
урок”,  който  се  проведе  в 
училищата  от  глобалната  мрежа 

ПГПЗЕ е част от 
глобална мрежа 

училища по Руски език

на стр.4
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Интервю

от стр.1

участва  в  олимпиади  по 
български език и литература и по 
английски език. Представяла се е 
и  на  национално  състезание  но 
немски  език,  тъй  като  е  в 
паралелка  с  интензивно 
изучаване  на  немски.  Първите 
големи  успехи  идват  обаче  на 
състезание  по  английски език и 
речеви  комуникации  БЕСТ.  За 
пръв път Деница се явява на това 
състезание през миналата учебна 
година  и  веднага  не  само  се 
класира за националния кръг, но 
и  печели  там  първо  място  в 
категорията  „Проза”,  като  става 
най добра в категорията си сред 
участниците  от  8  и  9   клас  от 
цялата страна. Успехът обаче не 
опиянява  Деница,  а  напротив. 
Тази година Деница бе 4-та сред 
прозаиците  в  Сливен  в 
следващата  вече  възрастова 
категория-  9-10  клас,  благо-
дарение  на това челно място тя 
отиде на национално състезание 
в  Добрич и  там през  март 2018 
година  стана  трета  в 
конкуренция  от  40  участници. 
„Отборът на Сливен тази година 
в Добрич се представи най-добре 
от всички досегашни свои изяви 
на  това  състезание.  От  шестте 
финалисти в Добрич петима бяха 
от Сливен, от нашата гимназия” 
–  с  огромно задоволство споде-
ляли Деница Балчева за вестник 
„Истината”.

влизането. Стана  още  по-свежо  с 
рисунките по коридорите и в някои 
от  стаите.  В  интерес  на  истината, 
когато  бях  в  седми клас  ми  щукна 
идеята, че искам да уча в музикално 
училище,  но  родителите  ми  не  ми 
позволиха,  защото  решиха,  че  сам 
твърде малък, за да живея сам в друг 
град. Връщайки се към този момент, 
изобщо не  съжалявам за  последния 
си  избор,  да  кандидатствам  в 
Езикова  гимназия,  защото  много 
неща  нямаше  да  ми  се  случат  и 
много хора, на които държа, нямаше 
да  са  в  живота  ми.  Колкото  до 
хората- положението е доста пъстро. 
Има и по-амбициозни,  и не съвсем, 
но това е напълно нормално, смятам. 

-Какво ще кажеш за учителите?

-Тук съм срещнал може би едни  от 
най-добрите  професионалисти  в 
педагогическата  практика  в  града. 
Страхотен  колектив  от  амбициозни 
и  колоритни  личности,  които  стига 
да им се даде възможност могат да 
постигат високи резултати. 

-В  какви  състезания  си  участвал 
през 5-те години на учене при нас? 

-Участвал съм в какво ли не. Почти 
всички  състезания  и  олимпиади  са 
по  немски  и  английски  език.  Със 

сигурност,  най-много  ми  харесаха 
състезанията  на  фондация  BEST  за 
речи и  дебати на  английски език и 
участието  в  трупата  на  театъра  на 
немски език. Обичам изкуството! 

-Какви награди си печелил?  

-Имам  награди  от  състезанията  на 
фондация BEST за интерпретация на 
поезия и проза, награда за най-добра 
мъжка роля от фестивала на театъра 
на  немски  език  в  Монтана  през 
април  2017 г.,  както  и  няколко 
награди от конкурси и фестивали за 
класическа  китара  като  солов 
изпълнител  и като  част от  Китарен 
ансамбъл  „Кода”. Няма  смисъл  да 
изреждам  всички  награди,  но 
следвайки  закона  на  привличането, 
ако  човек  работи  усърдно  и  се 
стреми към нещата, които си поставя 
като  цели,  те  рано  или  късно  го 
застигат. Казано по друг начин,  ако 
искаш нещо да ти се  случи,  трябва 
да не се потриваш и да се чудиш с 
кого  и  къде  да  излезеш  в  петък 
вечер, а да действаш и да се трудиш 
в свой интерес. Дерзайте!

-Въпреки  че  учиш  в  Езиковата 
гимназия,  ти  си  страхотен 
китарист!  Не  само  свириш,  но  и 
композираш. Това ли е причината 
да кандидатстваш в Музикалната 

АНГЛИЙСКИЯТ МИ Е КАТО 
ВТОРИ МАЙЧИН ЕЗИК 

едва  от  седем  месеца,  но  успя  да 
пребори  9  участници  от  София, 
Ловеч и  Варна.  Също осмо  място 
на  Националната  олимпиада  по 
немски  език  тази  пролет,  но  сред 
десетокласниците,  зае  Ванеса 
Терзиева,  чийто  преподавател  е 
Надежда Койчева.  Посолството на 
Германия  в  България  награди 
Ванеса с едномесечен езиков лагер 

това  лято  в  родината  на  Гьоте  и 
Шилер.

Винаги  съм  искала  да  уча  чужди 
езици. Избрах немския, защото бях 
чувала,  че  е  труден  език,  а  аз 
обичам предизвикателствата- заяви 
пред  репортера  Мими  Дънекова 
Радост Йовкова. Тя сподели също, 
че с рисуване и четене на книги, си 
почива от уроците по немски език.

Наши ученички в десетката най-добри по 
немски в страната! 

Завоевателки

от стр.1

от стр.1

От първо лице

Деница и Илин

Тук следвам заветната си цел с 
любопитство къде ще ме отведе

на стр.4
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Интервю

Космос

Вестика списаха:
 Мими Дънекова, Йоана Николаева, Илияна Мавродиева, Жулияна Стойчева, Мария Иванова, Десислава 
Маринова, Рени Василева, Иван Георгиев

от стр.3

„Пътеки на вярата”
на  17  април.  „Пътеки  на  вярата“ 
проследява  пътя  на  „История 
славяноболгарская“-  от  килията  на 
Паисий  в  манастира  Хилендар,  та 
до  ръцете  на  първия  й  преписвач- 
поп Стойко Владиславов от с. Котел 
в  Сливенския  Балкан.  В  една 
безсънна  нощ  котленският 
свещеник,  бъдещият  Софроний 
Врачански,  ще  „преброди“ 
страници  от  драматичното 
българско  време,  разказващи  за 

корените  на  националното 
самосъзнание,  за  падението  и 
славата,  за  слабостите  и  гордостта 
човешка,  за  силните  български 
синове и дъщери, жертвали себе си 
в името на българския род. За пръв 
път на сцена  възкръсват  Паисий и 
брат  му Лаврентий,  за  пръв  път  е 
пресъздадена  срещата  на  двама 
титани на българския дух- Паисий и 
поп  Стойко  (Софроний)  оживяват 
сцени,  свързани  с  братята  Иван 

Шишман  и  Иван  Срацимир,  Кера 
Тамара,  Теодора  Бесараб  и  Сара 
Теодора и още... 

Драмата  „Пътеки  на  вярата“  се 
посвещава  на  255  години  от 
създаването  на  „История 
славянобългарска“,  295  години  от 
рождението на Паисий и 140 години 
от освобождението на България от 
турско робство.  Това споделя Соня 
Келеведжиева.

ОСМОКЛАСНИЦИ ОТ РУСКАТА 
ПАРАЛЕЛКА ИГРАХА НА СТОЛИЧНА 

СЦЕНА
предоставя  центърът  -  езикови 
обучения,  състезания,  конкурси, 
викторини.  Бяхме  подробно 
запознати с условията за явяване на 
изпит  за  получаване  на 
международен  сертификат  за 
владеене на руски език. Посетихме 
и  библиотеката  в  РКИЦ в  София. 
Същият ден бяхме и гости на Дома 
на  Москва.  Там  ни  посрещна  и 
разведе  лично  директорът  Борис 
Громов. В тази историческа сграда 
научихме много за Москва. Именно 
от  балкона  на  Дома  на  Москва  в 
София,  някога  граф  Игнатиев  е 
приветствал  и  бил  приветстван от 
столичани.

консерватория? 

-Както  споменах  и  по-рано,  още 
когато  бях  седми  клас  знаех,  че 
това искам да правя и макар тогава 
родителите ми да ме спряха, петте 
години  в  гимназията  аз  следвам 
заветната  си  цел  с  любопитство 
къде ще ме отведе и все по-голяма 
амбиция  да  се  развивам.  За  мен 
сцената  значи  много  и  това  да  се 
изправя пред публиката е страхотно 
вълнение,  което  ме  изпълва  с 
живот,  а  виждайки  щастието  в 

очите на хората, които съм успял да 
докосна чрез силата на изкуството е 
още по-ценно и винаги може само 
да  ми  дава.  Някои  смятат,  че 
музиката  и  изкуството  изобщо  е 
неблагодарна "професия". Действи-
телно, "пътят е страшен, но славен", 
изпълнен  с  много  трудности,  но 
навсякъде  е  така  без  значение  с 
какво се занимаваш, а и аз вярвам, 
че ако човек прави нещо с любов и 
желание  определено  ще  открие 
успеха.

от стр.1

Арт фейс

училища  по  света,  в  които  се 
преподава интензивно руски език. 
Урокът  се  проведе  по  повод  12 
април-  Международен  ден  на 
космонавтиката.  Иван  Георгиев 
представи  интересни  моменти  от 
биографията на първия космонавт 
Юрий Гагарин, а Стефания Миро-
славова  разказа  историята  на 
първото куче, полетяло в космоса, 
Лайка. Гледахме филми посветени 
на  първата  жена-космонавт 
Валентина Тереш-кова, както и за 
Международната  космическа 
станция.

Тук следвам заветната си цел с любопитство...

ПГПЗЕ е част от 
глобална мрежа...

Инициативата  е  посветен  на 
Деня  на  детето  -  1  юни.  Тя 
представи  четири  фото-творби, 
разкриващи  уникалността, 
чистотата  и красотата на детския 
поглед.  Конкурсът  се  организира 
от  Представителството  на 
Россътрудничество  в  Република 
България   при  подкрепата  на 
Руската  фондация  за  мир  в 
рамките  на  глобалния  проект 
«Photodiplomacy-2018  —  „Децата 
на  света.”  Фотографиите  на 
Мирела Железчева от 8”Г” клас са 
на  тема  „Светът  през  погледа  на 
детето”.

В международен 
фотоконкурс взе участие 

Мирела Железчева

Пред обектива Силна заявка

от стр.1
от стр.2


