
занимателна и 

трогателна история, 

гъсто наситена със 

събития и невероятни 

характери. “Август в 

Оклахома” е сага за 

семейство от 

Оклахома, 

преживяващо 

апокалипсиса си. 

Смешна и в същото 

време проницателно 

трагична комедия. Тя 

даде тон на всичко 

случващо се на 

Бродуей.”) може да го 
направи през месец 
февруари в Народен 
театър „Иван Вазов”. 

Ученичката в 12 клас 
Теодора Кулева 
дебютира на голямата 
сцена на Народния 
Театър „Иван Вазов” на 
премиерата на 
постановката „Август в 
Оклахома” от Трейси 
Летс на режисьора Ясен 
Пеянков. Теди достойно 
показа актьорските си 
умения редом с 
актьорите Стоян 
Алексиев, Бойка 
Велкова, Радена 
Вълканова, Валентин 
Ганев, Рени Врангова, 
Параскева Джукелова, 
Албена Колева, 

Валентин Танев, Марий 
Росен, Ана Пападопулу, 
Илиана Коджабашева, 
Теодор Елмазов, Йосиф 
Шамли.  
 
Освен талантлива 
актриса, Теодора е и фен 
на психологията и в 
момента кандидатства 
такава специалност в 
Холандия.  
 
Всеки, който иска да се 
потопи в тази 
изключителна 
постановка ( Според Ню 
Йорк Таймс “Това е 

невероятно 

Дебют на голямата 
сцена на Народния театър за 12-
класничката Теодора 

Учениците, които бяха 
номинирани от 
Гимназия Златарски 
след труден конкурс и 
успешно преминаха 
процеса по 
кандидатсване за 2011 
People to People Lead-
ership Summit, са: 
Габриела Христова 
(10а), Мирела Манева 
(10б), Ева Станева 
(11а), Лорин 
Райчинова (11IB), 
Данаил Василев 
(11IB). Участието на 
този престижен 
семинар в Harvard 
University през юли 
месец не само ще им 
даде възможността да 
прекарат 10 дни в 
един от най-

престижните и 
труднодостъпни 
университети, но и да 
развият лидерските си 
умения и да разберат 
какво се изисква от 
една личност, за да 
успее да постигне 
набелязаната цел. По 
време на семинара 
участниците ще бъдат 
поставени пред 
различни 
предизвикателства, 
чрез които ще узнаят 
как да реализират 
бъдещите си планове и 
ефективно да 
допринасят за 
развитието на 
общността като цяло. 
Мирела, Габриела, Ева, 

Лорин и Данаил са 
ученици с отличен 
академичен профил, 

които показват 
дълбочина и зрялост в 
отношенията с другите и 
биха приели всяко 
предизвикателство, за да 
развият личностните си 
качества.  
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На 18.02.2011 от 
11.30 ч.  

Мирослав Коев, 
доскоро 

преподавател в 
Гимназия 

Златарски, а сега 
служител в 

Държавна Агенция 
“Архиви”, ще 

представи пред 
ученици 

изследването си 
върху историята на 
паметника на Васил 

Левски. 

февруари‘11 

Caption describing picture 
or graphic. 
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Ученици от 11 клас в 
Златарски дариха 550 лв. за 
закупуване на обувки на 
деца от 7 до 18-годишна 
възраст в Дом за деца „Асен 
Златаров”. Учениците, 
организирали и участвали 
в благотворителния мач 
между Футболните клубове 
на Гимназия Златарски и 
Американския колеж, с 
помощта на който се 
събраха дарените средства, 
успяха да премерят 
футболните си умения с 
техните връстници от дома. 
Момичетата поиграха 
баскетбол с по-малките 
деца и успяха да си 
поговорят за най-различни 
неща с тях. Освен парични 
средства, Гимназията дари 
дрехите, обувките, 
играчките, които 
учениците от различни 
възрасти събраха за своите 
връстници.  



 

 

 

 

 

 

 

за обществена подкрепа “Петко 
Р. Славейков”.  С тези албуми 

благодари на всеки, 
участвал в състезанието 
със свой проект, като 
специални 
благодарности се 
изказват на госпожа 
Лозета Григорова и 8“а“ 
клас за прекрасната им 
идея. 

През месеците ноември и декември 
Интеракт клубът на Гимназия 
Златарски организира състезание за 
зелен проект.  За победител в 
конкурса беше избрана идеята за 
зелена класна стая, представена от 
8 „а“ клас.  Целта на този проект е 
да бъде предоставена на ученици и 
учители  възможността през топлите 
месеци част от учебните часове да 
бъдат прекарани навън, сред 

природата. 
Финансирането на 
проекта ще бъде 
подпомогнато от 
Ротаракт Клуб София 
Център със сумата от 
200 лева. Интеракт също 
ще отдели част от 
финансите на клуба за 
изпълняването на този 
проект. Клубът искрено 

децата ще запазят своите 
спомени за моментите, 
прекарани заедно. На 
03.02.2011 г. тези албуми бяха 
лично дарени на 
управителката на дома, която 
любезно посрещна десетина 
ученици от Златарски. Те 
успяха да се видят и да 
общуват също и с част от 
връстниците си.  

На 22.12.2010 г. учениците от 
гимназия Златарски 
организираха “cooking competi-
tion”, на който успяха да 
продадат домашно приготвени 
мъфини, коледни сладки и 
други вкуснотийки. С 
продажбата на тези изделия те 
успяха да съберат пари, с 
които закупиха 70 албума за 
снимки за децата от Центъра  

Трябва ли да сме готови за всичко 
в името на любовта? Това е един 
от въпросите в анкета, която се 
попълни от ученици в Гимназия 
Златарски. 47 % от анкетираните 
момчета са отговорили 
положително на този въпрос, а 57 
% от момичетата са посочили „НЕ” 
като свой отговор. „Зависи колко 
силна е любовта и дали човекът си 
заслужава” споделя Анонимка, 17 
години. Приятна изненада се 
оказаха отговорите на 
тийнейджърите на въпроса „Може 
ли да се купи любовта?”, като 76 % 
от младежите вярват, че любовта 
не е „материал”, който може да се 
закупи, а е емоция, която не 

подлежи на покупко-продажба. 81 
% от девойките също са изразили 
мнение в подкрепа на 
твърдението, че „истинското 
чувство не може да се купи, дори и 
да се преструваме” (Анонимка, 16 
години). Едно момиче споделя: 
„Любовта може да се купи, но 
няма да е истинска.”  
Почти 50-50 е положението при 
младите дами с въпроса „Трябва 
ли да сте влюбени, за да правите 
секс?”, като повече от половината 
казват „НЕ”. Само 19 % от 
момчетата смятат, че за да правиш 
секс трябва да си влюбен в 
момичето, а едно единствено 
момче вярва, че е 

„Препоръчително”. На едно 
мнение са повечето от 
анкетираните по отношение на 
„Онлайн любовта” – „твърдо 
против”, „не съществува”, „тъпо 
е..”, „илюзия”. Анонимка, 17, 
споделя: „Стига да не е само 
онлайн – може и да се получи. 
Вярно е обаче, че човек невинаги 
се оказва такъв за какъвто се е 
представял.” Накрая на анкетата 
учениците имаха възможност да 
пожелаят нещо на някого, към 
когото таят топли чувства. Ето едно 
от пожеланията: „Пожелавам на 
С.Ц. да бъде по-искрен, да има 
смелост и да преодолее пороците 
си”, И., 16 год. 

100 % от анкетираните момчета в Гимназия 

Златарски  вярват, че ЛЮБОВТА съществува!  

ПРОЕКТ: “ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ” 
          Цветелина, 10в 

запомняща се БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 

ZLATARSKI SCHOOL NEWSLETTER Page 2 



само влюбените хора правят 
чудеса... те не говорят много, не 
чуват, не виждат и не знаят, не са 
тук. Уж ходят по ръба, но 
повярвайте – не им тежи – те могат 
и по вода! 

"Любовта дълго търпи и е милостива; 
любовта не завижда; любовта не се 
превъзнася, не се гордее, не 
безобразничи, не търси 
своето, не се радва на 
неправдата, а се радва 
заедно с истината, всичко 
премълчава, на всичко 
хваща вяра." (Апостол 
Павел из завета си към 
коринтяните).  

Влюбени са две деца на 
улицата, тичат, играят и 
се смеят. Влюбена е 
зелената трева в земята, както 
птиците в широкото небе. Влюбени 
са двама възрастни, две души от 
пътя изморени, както майката в 
своето дете. Любов е, когато навън 
вали, а искаш да побегнеш през 

дъжда и с гумени ботуши да нагазиш 
в локва. Любов е, когато танцьорът и 
танца станат едно, когато по-силният 
търси закрила в по-слабия, когато не 
художникът вдъхне живот на 
картина, а тя на него, когато песента 
разтърси и певеца...И тук искате да 

чуете за онази, другата 
любов, която идва без 
да пита, краде и 
завладява сърцата ни. 
Тази, която ни държи 
будни нощем, когато 
Той ни подмине без 
усмивка. Вероятно е 
останала в някой 
черно-бял филм.  

Сега я избягваме и се пазим като от 
болест. Но уви от нея не боли – да 
обичаш не боли.  
А идва празник...Обичайте се! 
Влюбвайте се тайно и мечтайте. 
Плачете и после се смейте. Защото 

зарежа всичко останало. В резултат 
на двойни усилия и труд нещата 

започнаха да се 
оправят (е, не 
съвсем), но и сега се 
стремя към ‘’златната 
среда’’, която убедена 
съм, съществува! И 
ако все пак някой 
ден я открия, ще 
бъда много щастлива 
да споделя начина с 
бъдещите ученици – 
спортисти.  
 

От първи клас всеки мой ден освен 
от училище е придружаван и от 
тренировки. Отначало 
художествената гимнастика беше 
просто занимавка, отбиване на 
времето. Постепенно залата се 
превърна в място, където срещнах 
едни от най-добрите си приятели, 
учех се на уважение и дисциплина 
( твърде непознати тогава за 
мен :D ). С времето нещата ставаха 
все по-сложни, тренировките много 
по-дълги, а свободното време ми се 
струваше крайно недостатъчно. По 
едно време се оказа, че 
комбинацията училище и спорт 

никак не е лесна.. Разбира се, не 
закъсняха и забележките от учители 
и родители. 
Състезанията се 
увеличаваха, докато 
успехът ми в училище 
спадаше. Броят на 
часовете за спорт доста 
надхвърляше този за 
домашни и учене. 
Най-накрая, 
подтикната от 
треньори, родители и 
учители, реших, че не 
мога просто да се 
отдам на спорт и да 

се погрижат актьорите - 

Константин, 8а, Александър § 

Калоян, 10а, Васил, 9в, Йордан, 

Мартин, Рада, Габриела, 10б. За 

декора и костюмите отговаря 

Руми Йорданова. А за доброто 

настроение е отговорен всеки 

един от вас! 

Премиерата е на 24 февруари, 

14:00 ч., в салона на 

Гимназията. 

На 24 февруари ще се състои 

премиерата на “Игрите на 

Купидон” - постановка, чиито 

сценарист и режисьор е Поли 

Мичева, а актьорите са 

талантливи ученици от 

Гимназия Златарски.  

“Това е любовна пиеса по 

римски автори”, споделя Поли 

Мичева. И съвсем в духа на 

месец февруари, постановката 

има за цел да зарази всеки, 

който я гледа с любовен дух и 

романтични мисли. За това ще 

САМО ВЛЮБЕНИТЕ ХОРА  
ПРАВЯТ ЧУДЕСА 

Училище и спорт Училище и спорт Училище и спорт Училище и спорт ---- мисията...ВЪЗМОЖНА?!      мисията...ВЪЗМОЖНА?!      мисията...ВЪЗМОЖНА?!      мисията...ВЪЗМОЖНА?!     РенРенРенРени, и, и, и, 8888аааа    

“Игрите на Купидон” ще се разиграят в Златарски 
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“Поканата е отворена към 

всички желаещи—ученици, 

родители, любители на 

театралното изкуство.”  

Балансът между уроците и 
художествената гимнастика 
май трудно се намира... 

ОТ ЛЮБОВ КЪМ СПОРТА 
 
Състезателите по тенис на 
маса към Гимназия Златарски 
спечелиха първо място в 
първенството за Район 
„Студентски”. Спортните 
надежди – Боби Панов, 
Лъчезар Павлов, Филип Насър 
и Петър Цветанов ще 
продължават да носят награди 
на училището и в бъдеще! 
Отборите по волейбол, 
бадминтон и лека атлетика са 
класирани да продължат 
надпреварата за зоналното 
първенство, а предстоящите 
състезания са:  
15.02 – Баскетбол, момчета (8-



чатили, но когато се видят лице в 
лице за съжаление тръпката изчезва 

и на нейно място те чувстват, че не 

са така привлечени от този 

определен човек. Както всяко нещо 

и онлайн любовта си има 
предимства и негативи. Когато 

срещата е лице в лице, ние 
първосигнално „избираме“ кой ни 

привлича и кой - не. Ако сме 
привлечени физически, следва, и за 

мен лично, по-важната съставка – 
духовната - онова силно чувство, 

при което само, когато погледнеш 

човека, знаеш какво си мисли. Кое 

 за ОНЛАЙН ЛЮБОВТА разказва  
       Цветелина Гешева 

всъщност е най-важно, за да се случи 
една връзка - физическото, духовното, 

взаимното познаване и приемане или 
всичко взето заедно? Със сигурност 

повечето от вас биха отговорили 

физическото, включително и аз, но 
когато израстваме разбираме, че това 

как изглеждаме не е чак толкова 
важно, а по-скоро дали има 

разбирателство и сме готови да се 
жертваме за този човек. Ето това е 

любовта. Тя може да се случи и от 
разстояние. Но не мога да си 

представя да съм влюбена в някой, 
когото виждам 2 пъти на 5 месеца или 

нещо такова. Със сигурност тръпката 

изчезва рано или късно, защото не 
можем да се виждаме, целуваме, 

ласкаем от разстояние. Просто за мен 
е невъзможно. Не бих могла да 

проследя дали човекът отсреща 
израства духовно, дали се променя и 

най-вече дали ме обича!!!  

 

Любовта е нещо относително, не 
можем да й дадем точна дефиниция. 

Любовта е израз на емоции между 
две сродни души, разбирателство и 

подкрепа. Може би това е едно от 

най-приятните неща на света. Сега 
бих искала да поговоря за онлайн 

любовта, все пак това е и заглавието 
и няма как. Понякога тя процъфтява 

като красиво цвете, а друг път не 
завършва особено добре. Всъщност 

има ли значение как ще срешнем 
човека на мечтите ни? Има хора, 

които държат на външния вид, а 
други - на душата. Разказвали са ми 

за хора, които се влюбват, докато си 

пишат в мрежата или чрез писма, 
без да са виждали другия. Онлайн 

любовта е толкова силна, че става 
причина за прекратяване на 

дългогодишни реални връзки. Но 
това дали се разбираме на духовно 

ниво, означава ли наистина, че ще 
се случи магия и между телата ни? 

Някои ,,ловци,, разказват, че са 

чувствали тръпки докато са си 

УЧЕНИЦИ НА ЗЛАТАРСКИ СПОДЕЛИХА КОИ СА НАЙ-

ЯКИТЕ РОМАНТИЧНИ ФИЛМИ! 

Да срещнеш Джо Блек     50 първи срещи     P.S. I love you                     

Marley and me    Писмо в бутилка       Наистина любов 

A walk to remember     Нощи в Роданте     Pretty woman                     

Revolutionary road    The Notebook                 Dear John 

        If only…                             Къщата на езерото 

Remember me             Bride Wars 

Titanic                           Just my luck      Music and lyrics               

When a man loves a woman    Alpha & Omega ( :))         Invisible 
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Caption describing picture or 

Препоръчваме ви книгата „Любовни упражнения” - сборник от 
разкази за любовта! Част от авторите са Миролюба Бенатова, 
Ники Кънчев, Миа Сантова, водещият Димитър Павлов. 
Артистичните среди също имат свои представители, сред които 
са Стефания Колева, Юлиян Вергов и още много други. 

“I would 
rather have 
had one 
breath of 
her hair, one 
kiss from 
her mouth, 
one touch of 
her hand, 
than eter-
nity without 
it.”  
“City of  

Angels” 


