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Думи на редактора
В този брой на “След-И”
Преди около две седмици ми звъннаха от Българско национално радио, от „Хоризонт до обед“. Поискаха разговор с
мен и деветокласниците, на които преподавам. Трудно ли им
е да се справят с толкова много часове по толкова предмети
накуп? Отвърнах, че необмислените неща и за големи, и за
малки принципно са трудни.
Прякото включване можете да чуете на запис на сайта на БНР:
ТУК
Репортерите в този брой на СЛЕД-И са деветокласници,
които имаха възможност да избират темите си. Свикнала съм
да предлагам идеи и да се оттеглям. После е очакването, че малките „въдички“ ще се превърнат в смисъл, в монтаж на съвременното.
Гергана Василева представя Мария Стоянова от 8 „в“ чрез разговор за поезията и артиста. В контрапункт вижда театъра днес Симона Колева, а Янислав Георгиев разговаря с волейболиста Илия Петков – вече завършил Езикова. Интересен е и портретът на Ема Добрева, която
тренира хвърляне на чук. Нея пък я разпитва репортерката на СЛЕД-И, Траяна Димитрова. Можете да прочетете откъс от текст на Русалия Апостолова (10 „е“) за човечността и вярата във
феите и чудесата, както и да видите рисунката на Виктория Георгиева (8 „а“). Есето на Мария
Боева (8 „е“) – „Чудото да сме заедно“ е с номинация за финал на Националната ученическа
конференция „Семейство, училище, общество“ във възрастова група 8-12 клас.
СЛЕД-И препоръчва мюзикъла за всички времена: Notre Dame de Paris – да чуем „Belle“ –
ТУК. Около Великден бил изгорял домът на Гърбушко в Париж. Отказвам да го приема. Символите не умират.
Този брой се осъществява чрез проект за извънкласни дейности на МОН, под общата редакция на Дияна Боева, дизайна и оформлението на Християн Димитров IX “а” и техническата
консултация на Мария Кирилова.
Добре дошли в нашето пространство за култура и нещотърсачество!
И да не забравя, честито на Петър Цонев второто място на Националната олимпиада по география и икономика. Желаем му успех на специализирания тест по английски и дано попадне
в българския отбор за Международното състезание в Хонконг.

Дияна Боева
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Имат думата осмокласниците
МАРИЯ СТОЯНОВА: “ИЗКУСТВОТО МЕ ИЗВЕЖДА ОТ СКУЧНИЯ И НАТОВАРЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ “

Как ви се струва да се отдадете на изкуството в света
на модерните технологии? Дали това е невъзможно
днес, заради ежедневието ни на бързи обороти, заобикалящия ни материален свят, достъпността на цялата информация, от която имаме нужда, винаги когато ни потрябва само чрез въвеждането на няколко ключови думи
в интернет търсачката? Остава ли ни всъщност време
да седнем, да поговорим, да размишляваме и да
чувстваме? Това са нещата, на които изкуството във всяка една от своите форми, е готово да ни научи.
Възпитаничка на ЕГ Гео Милев и ученика от 8 „в“ клас Мария Стоянова се е потопила в безграничния и вълнуващ свят на изкуството и е готова като изгряващ
млад творец, почитател на театъра и поезията, да отговори на въпросите, които
ни вълнуват днес.

Как започна увлечението ти към поезията и театъра?
Всъщност страстта ми към актьорското майсторство започна
много спонтанно и неочаквано. Никога до преди това не си бях и помисляла, че ще се занимавам с толкова увлекателно хоби. За мен историята започна в средата на 4 клас. Четири години по-късно аз все още съм в
студио "Зорница", което отвори много нови врати за мен . Актьорското събуди най-вече страстта ми към писането. Поезията заема важна
част от ежедневието ми, защото чрез него се разсейвам от скучния и
натоварен ученически живот. Чрез него изразявам чувствата си и по
този начин половината от притесненията ми стават по-поносими.
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Имат думата осмокласниците
Как да се отдадем на изкуството в света на модерните технологии?
Възможно ли е това? Те притъпяват ли усещането ни за света около
нас?
С напредването на годините обаче се появиха много модерни и по-интересни за
младежите технологии. Всички си мислим, че те са главния проблем, който не разрешава на децата да четат книги, или да се интересуват като цяло от литература или пък да се занимават с изкуство. По тази тема бих казала, че нещата не
стоят точно така. В интернет аз откривам и научавам много интересни цитати,
автори, произведения, а дори и думи, които са били непонятни за мен. Разбира се, в
никакъв случай не трябва да се прекалява с технологията, защото тя води до куп
лоши навици. За жалост все по-малко младежта дава светлина на словото си и на
своето въображение. Според мен всеки един крие потенциал, който обаче не иска
да пусне да излезе наяве.

Откъде една ученичка черпи вдъхновение? Не е ли твърде скучен и
еднообразен ученическият живот?
За да не се отчайвам и да продължавам да творя, черпя вдъхновение както
от книгите, които чета, така и от филмите, които гледам, а най-вече от приятелите и семейството ми. Наскоро започнах да практикувам нов метод за писане. Вадя си цитати от различни филми и книги, записвам ги, и когато музата ме вдъхнови
пиша по дадения цитат. За мен да пиша и да доставям удоволствие както на себе
си, така и на околните, ме кара да се чувствам по-щастлива. Опитвам се да вдъхновя повече хора да излязат от зоната си на комфорт и да напишат дори само 2 реда,
за да видят колко е приятно чувството да изразиш чувствата си.
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Имат думата осмокласниците
Като какво би определила любовта: световен проблем или
извор на вдъхновение?
Първата ми творба, която написах беше единствената, която не беше свързана с любовта. Оттам нататък всички мои произведения са пряко свързани с обичта, разбирателството и
топлината. Любовта е широко обхващана тема, но не това ме привлича да пиша за нея. В повечето случаи думите в главата ми се свързват и стават точен образец на обичта. Едно след друго
всички те се допълват и образуват кратки поеми, разкази или стихотворения. “Любов” за мен е най
-красивата дума. Лошото е ,че в днешно време обичта се опетнява и става ежедневна, обикновена
и еднотипна. До нас винаги трябва да има хора, които да казват "Обичам те" в най-чистия смисъл.

Защо според теб почни никой не вярва, че човек може успешно
да се реализира в сферата на изкуството?
Трудно е да се реализираш в областта на съвременното изкуство, поради куп фактори. Нека да оставим на заден план материалното и да погледнем как стоят нещата отвътре. За да се
реализираш като актьор, писател или художник, преди всичко трябва да имаш потенциал, визия, да
излъчваш самоувереност. Първото впечатление, казват, е най-важно. Аз лично не бих казала, че е
точна така, защото с времето ти ще ставаш все по-добър и по-добър. Човек трябва да се старае и
да полага много усилия, да бъде отдаден на работата си, за да бъде забелязан в тази сфера. Изкуството е една висша сфера, в която не всеки може да влезе. Хората, които се занимават с някакъв
вид изкуство са интересни и иновативни. Те трябва да се подкрепят и да им се дава шанс, защото
България се нуждае от тях.

Гергана Василева – IX„а“
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Чупливи пространства –
контрапункти
ТЕАТЪРЪТ ДНЕС
Какво разбират хората под думата “театър”? Атракция ли е той в днешни дни? Зависи ли броят на посетителите от вида на постановката, която се играе?
Театърът е една забравена тръпка. Той не само забавлява, развлича, но и влияе на чувствата и емоциите ни.
Липсата на млади хора в залата не остава незабелязана.
Поне на мен ми прави впечатление. Последните редове са
все така шумни и заети от ученици, подтикнати от своите учители да присъстват.
Видът на постановката повлиява на избора им на
място и присъствието им. Младежта предпочита неангажиращи и забавляващи ги постановки, които не ги карат
да разсъждават върху сюжета. В контраст с тях повъзрастните хора сядат на първите редове, отворили широко очи и “уши", за да попият всяка дума, излизаща от
устата на актьорите. Те съпреживяват случващото се на сцената. Опитът им
ги кара да се разпознаят в постъпките и думите на някого, стъпил на високия пиедестал.
Една от най-ярките и неотдавнашни постановки е “Стъклената менажерия” на
Тенеси Уилямс, която остави без дъх публиката. Разказва се за историята на едно типично американско семейство, борещо се със суровия живот и показващо ни значимостта на
сплотеността и колко важно е парченцата стъкло да са свързани във фигурка, а не разпилени по пода. Това потвърждава и мнението на една възрастна и необикновена жена,
отдала времето и средствата си и посветила се изцяло на театъра. Няма да й кажа
името, но й благодаря, че сподели с мен наблюденията си.
Безспорни са влиянието и красотата на изкуството, на театъра.
„Преди да влезеш в театъра, сложи си тапи за уши и мисли само и изцяло за това,
което ще се случи пред очите ти в близките часове. След като всичко приключи, ги извади
и се вслушай в това, което ще чуеш. Тогава ще можеш да направиш разликата между тези две изцяло различни пространства и да се научиш да ги съчетаваш. Това, което ти дава една истинска постановка, трудно можеш да го срещнеш на улицата. Театърът ще
ти помогне да изградиш не по-добър живот, а по-истински.“

Симона Колева – IX „а“
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Успехи
ВТОРО МЯСТО НА
НАЦИОНАЛНАТА
ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И
ИКОНОМИКА

Второ място за Петър
Цонев и ЕГ “Гео Милев” на
Националния кръг на 15-та
Национална олимпиада по
география и икономика,
гр. Видин 12-14.04.2019 г.
За класираните от първо до пето място предстои
подборен тест по география и икономика на английски език за участие в
Международната олимпиада в Хонконг, 2019.

Да пожелаем на Петър успешно класиране.
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Изречено
ОТКЪС ОТ ЕСЕ ЗА ЧОВЕЧНОСТТА
Аз вярвам. Вярвам, че съществуват духове, феи, ангели, извънземни. Вярвам на хората, даже бих казала, че се доверявам прекалено
лесно, което в повечето случаи ми
изиграва лоша шега. Вярвам, че се
случват чудеса. Вярвам, че светът
може да стане едно по-добро място за живот. Вярвам в мира. Всички войни могат да се избегнат.

“Видения” на Виктория
Георгиева VIII “a”

Вярвам в доброто. Вярвам, че човек може да се промени,
стига да иска. Вярвам в човечността. А какво всъщност
е човечност? Това да помогнеш на възрастен да пресече
улицата или да дадеш последните си пари на бездомник.
Човечността се крие в малките неща. В това всеки ден
да правиш нещо добро, без да очакваш нищо в замяна,
добрите дела определят човечността ти. На какво си
способен, за да зарадваш някой друг, дори за пет минути? Какво би направил, за да изразиш съпричастност?
Как би се почувствал, ако някой направи нещо добро за
теб? Бързо мога да отвърна, а какъв е твоят отговор!
Русалия Апостолова – X “е“
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Портрети
ЕМА ДОБРЕВА: “ХВЪРЛЯНЕТО НА ЧУК Е СЛОЖНА
ДИСЦИПЛИНА, ИЗИСКВА ТЕХНИКА “
ЕГ „Гео Милев” може да се гордее както с многобройни успехи на олимпиади по всички предмети, така и с постижения в спорта. Нека обърнем внимание на едно от състезанията по лека атлетика –
хвърляне на чук. Разговарях с ученичката от 9 „б“ клас Ема Добрева.

Разкажи ни малко повече за дисциплината, в която се състезаваш?

Това е дисциплина при хвърлянията в леката атлетика, изисква много постоянство, усилия и
време. Техниката е много по-сложна в сравнение с другите дисциплини, които попадат в категорията
на хвърлянията. Най-важното е да си спокоен, уверен и да имаш добър треньор.

От колко време хвърляш чук и изискват ли се някакви конкретни
умения?
Вече близо година и половина се занимавам с това. Не изисква никакви специални умения. Всички
са започнали от нулата, но за постигане на резултати се изисква много практика и редовни тренировки.

Ема Добрева — медалистка
по хвърляне на чук
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Портрети
Кое е най-важното състезание, към което се стремиш?
В момента най-важното ми състезание е в Националния шампионат, защото ако се класирам на първо място, имам право на
участие на Балканския шампионат, който ще се проведе през юли в
Сърбия.

А кое е най-високото място, което си постигала? Удовлетворена ли
си, или се стремиш към повече?
Най-високото място, което съм достигала е трето място на
Националния шампионат за момичета и момчета под 16 години, миналото лято в София. Не се състезавах в моята дисциплина, а при
мятането на диск. Винаги се стремя към повече.

Как реши да започнеш?
Започнах да тренирам много неочаквано преди три години. Една приятелка, която учеше в училището, където треньорът ми преподава, ме заведе в залата за първи път. Изобщо не съм очаквала, че
ще стигна до тук и че това ще се превърне в начин на живот за мен.
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Портрети
Кое те мотивира?
Най-много ме мотивират моят треньор, майка ми, съотборниците и приятелите ми. Те винаги вярват в мен каквото и да стане - дори моят провал e успех за
тях е. Мисълта за тяхната подкрепа ме мотивира да поставям цели и да се стремя
към тях.

Имали нещо конкретно, което ти доставя удоволствие?

Няма конкретна причина, която да ми доставя лично удоволствие. С добър
треньор и добри приятели на тренировките, освен че създаваш спомени, научаваш
нещо ново всеки път. Това ме кара да се чувствам добре. Щом се чувстваш добре и не
си напрегнат, резултатите започват да се покачват.

Траяна Димитрова – IX „а“
Ема Добрева на състезание по мятане на гюле
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Волейбол
ИЛИЯ ПЕТКОВ: “ВЗЕЛ СЪМ НАЙ-ДОБРОТО ОТ ХОРАТА, С КОИТО СЪМ СЕ
СРЕЩАЛ”
Илия Петков e професионален волейболист, играл за „Добруджа 07“, Националния отбор и
„Нефтохимик“. През 2017г. прави заключителната точка, с която „Добруджа 07“ печели купата на България. По време на участието си в Националния отбор, тимът е гостувал в Осака и Китай, където българите
се изправят срещу едни от най-големите чуждестранни отбори по волейбол. В момента играе за
„Нефтохимик“

Какво е чувството да бъдеш в един от най-добрите отбори в България?
Колкото и да е клиширан изразът - чувството е уникално. Работиш с хора, които са играли на
най-високото ниво във волейбола, печелили са много, както се казва „врели и кипели” са в спорта. Може би по време на тренировка се отнасяш, макар и да помагат, но веднага щом свършиш, си даваш
сметка за точно тези неща. Хората създават отбора, така че, мисля, най-добре по този начин мога
да го опиша.

Освен умения във волейбола, какви други таланти притежаваш?
Малко хора знаят, че мога също така и да рисувам. Освен това съм тренирал и спортни танци 7 години преди волейбола.

Илия Петков — играч в един
от най-добрите отбори в
България
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Волейбол
Как прекарваш свободното си време?
Свободното си време обикновено го прекарвам с мисълта да почина максимално добре за следващата тренировка/ мач. Обичам да се образовам на тема рехабилитация, спортна подготовка, анатомия, биомеханика, и т.н. Гледам на това като инвестиция в себе си. Случва се и да чета и художествена литература, но по-рядко. Обожавам също така да слушам музика. Напоследък се усещам и че прекарвам прекомерно много време в т.нар. „социални мрежи“, но се стремя да го ограничавам.

От колко време се занимаваш с волейбол?
6-7 години.

Каква е представата ти за успяла личност?
За мен човек е успял тогава когато е създал семейство, възпитал е децата си, дори да не е постигнал връх в кариерата си, е помогнал на друг да го направи, неща от това естество. Все пак, след
нас остава само това.

С какво си спомняш гимназията?
Училището си го спомням само с добро… може би главно, защото не присъствах кой знае колко
в него. Ще го запомня с хората, с които там съм прекарал с години. Прекрасни, незаменими моменти.
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Волейбол
Кои са най-важните ти постижения досега?
Може би това, че съм станал самостоятелен до голяма степен. И че максимално съм „попил”
добрите черти от хората, с които съм имал допир (най-вече родителите ми, естествено). Още работя по някои страни на характера си, но всичко с времето си.

Най-забавната случка, която ти се е случвала на терена?
Имам много. Винаги е забавно, когато някого го ударят в главата... стига да не си ти.

Какъв беше пътят ти, да стигнеш до тук?
Постоянство.

Коя е най-голямата ти мечта?
Мисля, че донякъде се препокрива с нещата, които казах за идеала ми. Не знам какво друго бих
добавил. Конкретно в моя случай, може би мечтая и да играя на високо световно ниво за по-дълго време.
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Кръгозор
Чудото да сме заедно
„Ако наистина искате да опознаете хората, е достатъчно само да
Оги Пулман, из филма „Чудо“
опитате“
Още от малка съм разбрала, че най-добрият начин да се обясни нещо е чрез примери
от книги и филми. Мама ми е разказвала, че на три години съм гледала в захлас легендарния
актьор, когото харесвам и до днес – Чарли Чаплин. Когато ме е попитала какво разбирам от
филма, съм отвръщала на бебешки език: „Този човек прави смешки, но всъщност е тъжен“. За
мен нямото кино е по-интересно от клишираните филмови образи днес. Чарли Чаплин е
изразителен и истински човек, той би бил аутсайдер в днешния свят.
Темата: „Семейство, училище, общество“ ще представя чрез филма и книгата
„Чудо“. Тези произведения събират общите проблеми, които вълнуват хората днес. Чудото
да сме заедно означава да се подкрепяме взаимно, да не се предаваме и да се надяваме, че
утрешният ден ще е по-добър от днешния за всички ни. Не случайно Ар Джей Паласио,
авторката на романа, е избрана за една от най-популярните личности през 2012. Книгата к
се превръща в съвременна класика, а филмът е в задължителната програма на
американските училища. Оги Пулман е роден с лицева аномалия и не тръгва на училище като
останалите деца на неговата възраст. Благодарение на упоритите действия на
семейството му, на момчето му се налага да се научи да бъде сред другите и да преодолява
трудностите в общуването. Сюжетът на филма и книгата са ясни: различно от
останалите дете се нуждае от подкрепа, обич и добри приятели, за да може най-после да се
почувства като един от останалите. Обикновен ли е обаче Оги? Как може човек да се впише
в училище, в което нито един не изглежда като него: „чудовищно грозен“. Всички помним
какво казва Малкият принц: „Очите са слепи, човек трябва да търси със сърцето си!“.
Приятелят на Оги, Джак Уил разбира, че Оги е умен, забавен, че по свое желание иска да бъде
с него, и че в крайна сметка с лицето му се свиква. В училище имаме проблем да приемаме
различните. Ако например някой знае повече от всички, той веднага бива наричан „зубър“ или
„надувка“. Друг случай е, когато някой има различна религия от нашата, различно име или
поведение. Струва ми се, че като общество не сме толкова „цветни“ и толерантни, колкото
ни се иска или казваме, че сме.
В по-малките класове имах един съученик, на когото ежедневно слагаха кошчето за
боклук върху главата, всички му се смееха, а той не можеше да се защити. Срамувах се заради
останалите и се питах защо са толкова лоши.
В „Чудо“ Оги свиква с училището, но не и с народната топка и двора, в който всички го
зяпат и после отместват поглед. Всъщност самите родители учат децата да гледат
надолу, ако срещнат човек с такива деформации. Питам се дали сме готови да
приемем Оги в нашето училище? Как ще се държим с него?
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Кръгозор
В ролята на майката на момчето е Джулия Робъртс, във филма тя най-много настоява 11годишният к син да ходи на училище, а в книгата забелязах, че това е бащата (Оуен Уилсън). За
изграждането на характера и навиците на децата са от значение родителите, после са важни
приятелите и начинът, по който е устроено обществото, в което се намираме. Ако ни се случват
неприятности извън дома, е хубаво да можем да разчитаме на някой близък до нас. Оги има късмет и
със сестра си, която желае повече внимание от родителите си, но разбира, че не може да бъде найважната в семейството. Брат к се нуждае от специални грижи, които отнемат времето на майка к
и на баща к. Нейните проблеми остават на заден план. Оливия разбира, че въпреки всичко е обичана.
проблеми остават на заден план. Оливия разбира, че въпреки всичко е обичана.
Мисля, че „Чудо“ трябва да се въведе като задължителен филм и книга в българските
училища, тъй като показва какво се случва действително около нас. Оги показва каква е истината в
училище, а и в обществото. Направи ми впечатление, че възрастните са до децата в трудните
моменти. Повечето учители у нас не се интересуват какво се случва с учениците им, те просто искат
да си преподадат урока и всичко да приключи. А може би някой в този момент бива тормозен и не знае
към кого да се обърне!
Оги има късмета, че семейството го подкрепя и че учителите влизат в неговото положение.
Огъст е умен, талантлив, забавен и отзивчив; въпреки своя външен вид, той мисли, че е едно
обикновено дете.В края на романа и филма, историята е поучителна. Оги е приет от всички в
обществото, връчва му се медал от училището, неговите креативни идеи и проекти впечатляват
съучениците и учителите му, той работи добре в екип, като всички нас е увлечен от компютърните
игри и използва социалните мрежи.
Огъст е едно обикновено момче с необикновено лице. Пълноценен човек, когото бих искала да
срещна и да имам за свой приятел.
Чудото да сме заедно е да се приемаме такива каквито сме.

Есето е номинирано за финала на Национална конференция „Семейство, училище, общество“,
възрастова група: 8-12 клас

Мария Боева – VIII „е“

ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА СЛЕД-И ТУК

Стр.16

