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На 10 декември 2010 г. в 

България по покана на своите 
издатели (ИК «Кръгозор») 

пристигна световноизвестната 
американска авторка Маги 
Стийвотър. Писателката, която 
сподели, че е очарована от 
митологията, музиката и 
природата на родината ни, 
посети единствено България 
като държава представител на 
Югоизточна Европа. Тя пише 
романи в модерния в момента 
жанр ърбън фентъзи. 
Изключителният интерес към 
тях в световен 
мащаб опровергава 
твърдението, че 
младежите не четат. 
Нещо повече, 
младите хора – 
основните читатели 
на подобни книги – в 
момента диктуват 
модата в световното 
книгоиздаване. За пръв път 
лично от автор от световна 
величина в този жанр имахме 
възможност да разберем защо 
тийнейджърите и младите хора 
(а и не само те) по цял свят 

толкова харесват и четат 
книгите с вампири, върколаци, 
ангели и феи, каква е тайната 
на успеха на тези книги.  
 
Ученици от 
гимназия 
„„„„Златарски” от 

десети и 
единайсети клас 
присъстваха на 
срещата. Деси, 
Иван, Денис, 
Кристина, Калоян, 
Зорница, Филип, 

Емил, Ана-Мария, Вили, Мила, 
Сократис, Александра и 
Атанас бяха подготвили 
купища въпроси, с които 
затрупаха авторката. 

Кулминацията в посещението на 
авторката беше Карнавалът на 
магическите светове. 
Маскарадът се проведе в събота, 
11 декември, клуб Ялта (София). 

Кукери, самодиви, 
вълци, върколаци, 
феи и всякакви 
приказни създания 
се забавляваха с 
Маги Стийвотър. 
Бяха обявени и 
наградени 
победителите в 
двата конкурса на 
ИК Кръгозор – 
конкурсът за 
буктрейлър и 

конкурсът за четиристишие, 

вдъхновени от книгите на Маги.  

С гордост съобщаваме, че 
двама ученици от гимназията 
участваха в конкурса за 
буктрейлъри – Лъчезар 
Стойков и Елена-Аврора 
Кутевска от 11 IB 11 IB 11 IB 11 IB клас. Елена-

Аврора беше сред десетимата 
финалисти в конкурса и се бори 
за една от големите награди. 

 
Поли Мичева 

IB учениците в 11 клас на 

Гимназия Златарски се 

“сблъскаха” с първата си 

Mock сесия. 47 

единадесетокласници 

държаха изпити по 

всички IB предмети в 

рамките на една седмица.  

Изпитите подготвят 

практически учениците за 

формата на истинската IB 

сесия през Май 2012 година. 

Всичко, от формата до най-

малките подробности 

относно технологията на 

изпитите, имитира 

същинското IB изпитание 

следващата година. Сигурни 

сме, че 

резултатите ще са 

повече от отлични, 

но най-важното е, 

че ще покажат на 

какво ниво е всеки 

един ученик.  

Сега ви чакат само 

празници! Успех! 

Предколедна Предколедна Предколедна Предколедна IBIBIBIB сесия! Х сесия! Х сесия! Х сесия! Хo o o o ХХХХo o o o ХХХХo!o!o!o!    

Ученици от Гимназия Златарски на среща със световноизвестната Ученици от Гимназия Златарски на среща със световноизвестната Ученици от Гимназия Златарски на среща със световноизвестната Ученици от Гимназия Златарски на среща със световноизвестната     
американска авторка Маги Стийвотърамериканска авторка Маги Стийвотърамериканска авторка Маги Стийвотърамериканска авторка Маги Стийвотър    

БРОЙ  2                  2010  

КОЛЕДЕН  БРОЙ       2010  

        Идея за подарък!Идея за подарък!Идея за подарък!Идея за подарък! 
 
"Моят Свети Валентин" -  

бестселър на Ню Йорк Таймс 

за тийнейджъри. Романът 

разкрива историята на едно 

момиче, което трябва да 

съзрее само за няколко дни 

и по драматичен начин да 

научи последствията от 

всяко свое действие. 

„ Моят Свети Валентин“ 

разкрива най-сложните, 

неустоими и истински 

взаимоотношения сред 

подрастващите, които 

превръщат детето в 

тийнейджър. 
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Тази година учениците на 

Златарски ще имат 

удоволствието да присъстват и 

да участват в едно коледно 

тържество, създадено изцяло 

от и за тийнейджъри. 

Сценарият е цветен като за 

Коледа и  бурен както 

подобава за едно парти.  

На 21.12.2010 от 10 ч. ще се 

състои “Сгряване” (Team 

Building) с цел да се опознаят 

учениците от 8 до 11 клас.  

От 11ч. до 12ч. - Cooking for 

Charity  

Тези, които са изявили 

желание за участие ще се 

съберат в коридора на Д1 

(първия етаж) и ще продават 

различни ястия сготвени от 

тях. Събраните пари ще 

бъдат дарени за 

благотворителност.  

 

Същинската част на 

коледното парти ще 

започне в 12ч.  

 

Моментът, който ще се 

помни дълго време ще е 

награждаването на 

учениците от 8 до 12 

клас в категории: 

 

Мис и Мистър 8,9,10,11 

и 12 клас  

 

Отличник на всеки 

випуск  

 

Най-непослушен ученик 

на всеки випуск  

 

Най-послушен на всеки 

випуск  

 

Шут на всеки випуск  

 

Най-откачено момче на 

всеки випуск  

 

Най-откачено момиче на 

всеки випуск 

 

Най – готин учител,Най-

взискателен учител 

 

Двойка на всеки випуск 

 

Party Star на всеки 

випуск 

Златарски и 

Американския колеж, 

организирано 

главно от  

Мартин 

Славчев, 

Васил 

Иванов и 

Марк 

Чепилев от 

11 IB клас, 

И тази година 

продължихме 

традицията да 

събираме 

средства чрез 

спорта за децата 

в неравностойно 

положение.  

Вечното дерби 

между 

успя да събере много 

фенове.  

Благодарение на 

щедростта на 

публиката, която закупи 

билети за мача, сега 

разполагаме с 540 лева, 

с които ще успеем да 

купим неща от първа 

необходимост за децата 

в дома в кв. Надежда.   

центъра, а и на самите 
ученици), за да стигнем 
до момента, в който с 
гордост съобщаваме 
добрите новини. А те са...
(и сега нека зазвънят 
коледни звънчета)... 
Учениците вече са приети 
под условие в: Durham 
University, Southampton 
University, University of 
Exeter, Royal Holloway, 
University of Leeds, Univer-
sity of Kent, University of 

Bath, University of Reading, 
University of York, Univer-
sity of Westminster, Univer-
sity of Essex etc. 
Специалностите варират 
от Право, Бизнес и 
Икономика до Маркетинг и 
Архитектурно 
инженерство, както и 
много други.  
 
Желаем ви Успех (и много 
подаръци!) 

Ако си мислите, че дядо 
Коледа носи освен 
подаръци, и прием в едни 
от най-добрите 
университети в 
Обединеното Кралство, 
жестоко се лъжете! И 
дванадесетокласниците 
ще потвърдят факта, че 
изисква много усилия, 
знания и умения (на 
хората, които се 
занимават с процеса по 
кандидатстване към UCAS 

Георги Ангелов, випуск 2010 
Специалност Инвестиции, 
финанси и мениджмънт на 
финансовия риск в City 
University, London 

 

Условията, за да бъда приет в 
тази специалност бяха 35 точки и 
минимум 5 по всеки предмет. 41 
точки ми стигат и за стипендия в 
университета. Най-важното в IB 
програмата е да можеш да си 
организираш времето. Тя ти 
помага да бъдеш приет в топ 
университет. Освен това не 
трябва да се забравя, че в IB  
програмата имаш опция да учиш 
Икономика, навлизаш постепенно 
в материала още в гимназиалния 
курс, което ти помага по-късно в 

университета. 

Коледни оферти, но не за почивки, а за 

топ университети! 

Zlatarski Professional Football Club vs ACS -  

                                                                мач с  продължение... 

Коледното парти - изцяло по  

идея и реализация на учениците от 11 клас       Виктория Ковачева 
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THE BEST WAY TO 

THINK OF A MOTIVA-

TION LETTER IS AS A 

VERY SIMPLE QUES-

TION: “WHY DO YOU 

WANT TO STUDY IN 

THE IB PROGRAM?”  

 

IN FACT, YOU MAY 

WANT TO VIEW IT AS 

A SHORT ESSAY – 

WHERE EVERY PARA-

GRAPH OR SECTION 

NEATLY SUMS UP.  

 

GETTING SPECIFIC 

WILL WORK TO YOUR 

ADVANTAGE, AS WILL 

DEMONSTRATING THAT 

YOU CAN THINK ORIGI-

NALLY, SO TELL US EX-

ACTLY 

WHICH 

SUBJECTS 

WILL BE 

MOST IN-

TERESTING 

TO YOU. 

 

1. ORGAN-

IZE YOUR MOTIVATION 

LETTER, SO THAT IT IS 

STRUCTURED AND CO-

HERENT! 

2. ENSURE YOU INCLUDE 

RELEVANT INFOR-

MATION! 

 

3. CHECK 

YOUR SPELL-

ING, PUNC-

TUATION 

AND GRAM-

MAR BEFORE 

SUBMITTING 

YOUR LET-

TER! 

 

4. LINK YOUR CUR-

RENT AND FUTURE 

STUDIES! 

да нарисуват рисунка на 
тема “Какво означава 
мира” и да участват в 
конкурс, на който ще се 
избере най-
изразителната и 
интересна творба. Тя 
ще бъде изпратена в 
Лондон, като ще 
представлява страната 

Учениците от 8 и 9 
клас ще имат шанса 

ни в огромен 
колаж с рисунски 
на същата тема 
на деца от цял 
свят.  
За повече 
подробности: 
Анна Жукивская 
и Румяха 
Йорданова. 

ДойдеДойдеДойдеДойде време за кандидатстване в  време за кандидатстване в  време за кандидатстване в  време за кандидатстване в IB IB IB IB програматапрограматапрограматапрограмата! ! ! !     

Предлагаме ви полезни съвети за Предлагаме ви полезни съвети за Предлагаме ви полезни съвети за Предлагаме ви полезни съвети за мотивационно мотивационно мотивационно мотивационно     

писмо писмо писмо писмо –––– трепач! трепач! трепач! трепач!        

Организира се конкурс за рисунка, която да представя Организира се конкурс за рисунка, която да представя Организира се конкурс за рисунка, която да представя Организира се конкурс за рисунка, която да представя 
България в Лондон през България в Лондон през България в Лондон през България в Лондон през 2012 2012 2012 2012 годинагодинагодинагодина    

Applied Mathematics. Учен

иците от Гимназия Злат

арски, които бяха номин

ирани от учителите по 

Математика, Физика, Хи

мия и Биология са:  

Боян, 10А 

Борислав, 10А 

Габриела Христова, 10А 

Йорданка, 10Б 

Йордан, 10Б 

Мишел, 10Б 

Иван, 10В 

Цветелина, 10В 

В началото на февруари  

ще знаем дали са приети да 

участват в това  

престижно международно  

събитие. Успех! 

Millenium Youth Camp Millenium Youth Camp Millenium Youth Camp Millenium Youth Camp 

2011 2011 2011 2011 не е какво да е, а 

образователен лагер  

за ученици от цял свят, 

които определен се  

интересуват от Climate 

Change, Renewable En-

ergy Sources, Water, ICT, 

The target of the international 

Millennium Youth Camp (MY 

Camp) is to increase young 

people's interest in these 

fields and to raise awareness 

of the study and working 

opportunities available in 

Finland. It's also a channel 

for promoting the Millennium 

Technology Prize, Finland's 

tribute to developers of life-

enhancing technological 

innovations, awarded by 

Technology Academy 

Finland.  

Наши ученици бяха поканени да кандидатстват 
за летен образователен лагер във Финландия 



Сега е времето да си пожелаете онова, за което 

копнеете! Изрежете си този Wish List и си го 

запазете! Пожеланието ви ще се сбъдне! 
49 Kliment Ohridski Blvd 

Sofia - 1756 

Bulgaria 

ZLATARSKI  
I1TER1ATIO1AL  
SCHOOL  -  SOFIA  

Любими храни по Коледа 

Курабии, бисквити, 

сърмички, баница, боб, 

коледен календар с 

бонбони, постни/пълнени 

Чушки,  

Любими начини за украсяване: 

Със спрей по прозорците 

Вместо традиционния връх 

(ЗВЕЗДА) се слагат пеперуди, 

цветя и още много други 

Купуване на нови играчки със 

семейството 

Любими подаръци: 

Техника(продукти на APPLE, 

лаптоп, камера или 

фотоапарат…) 

Пари 

X-box 360, PS 1/2/3, PSP и игри 

към тях 

Бижута 

Книги, енциклопедии или 

колекционерски издания 

Филми, които обичате да 

гледате по Коледа: 

Дневниците на принцесата(1 и 2) 

Сам вкъщи(1 и 2) 

 

 

Питка с късмет (паричка) 

Коледни песни 

Jingle Bells Rock 

Last Christmas 

All I want for Christmas is you 

Коледен списъкКоледен списъкКоледен списъкКоледен списък                       

www.zlatarskischool.org   

Важното е купон да става! Желаем Ви 
Весели Празници и много топли емоции! 

Рецепта за пияни сладки 

  Продукти: 

2�пакета меки бисквити 

250гр. меко масло 

100гр. ром 

сладко от вишни 

 

Начин на приготвяне: 

Смлените 

бисквити,маслото,орехите и 

рома се разбъркват докато 

се получи хомогена 

смес.Отсместа се оформит 

топчета,във всяко топче се 

слага по една вишничка от 

сладкото.Подреждат се в 

красива чиния и се оставят 

в хладилника за около час, 

да стегнат. 

 

Съвет: 

Ако сместа не е достатъчно 

лепкава може да добавите 

още масло или да добавите 

от сладкото. 

 

Елица Сайкова�

Нашето предложение за must-see-movie по Коледа! 


