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ДВЕ   ЗВЕЗДИ
Една звезда изгрява в небесата. 
Тя свети през нощта, но гасне през 
деня.
Тя няма спътница по пътя 
необятен.
Сама живее, потънала в тъга.

Но двойница тя има на Земята.
И свети през нощта, не гасне през 
деня.
Създава свои спътници в душата
И радва всички хора по света.

Коя от тях е по-силна и велика?
Коя от тях прелива с доброта?
Чиято плът й ражда сателити
или която гасне в самота?

Човече, сам отговори!
Едната – временна, а другата е вечна.
Ти сам реши
коя в сърцето ти е по-далечна. 

 

* * * 
Виждам как към мене тичаш.
Виждам силата в очите ти,
Тази сила, най-дълбока, 
необятна...
Ще я опазиш ли така невероятна?

Казваш ми, че съм красива като 
роза,
но розите покрити са с бодли.
Сянката ми с тръни ли накичена 
я виждаш
Или е светла като утринна роса?

Бъди ми светлина!

Божана Матичкова - IX. Б клас

ОБИЧАМ   
РОДИНАТА   МИЛА

 
О – Обичам  да гледам
Б – бистрите потоци и
И – искрите, блестящи в нощта.
Ч – Чувам и звуци омайващи,
А – ала не зная и аз докога
М – молитви отправям ден подир 
ден
Р – Роня сълзи, но няма никой до 
мен
О –„ Обичам Родината мила” –
Д – диктува ми мойто сърце.
И – Искрени думи са те,
Н – но едва ли някой ме чува.
А – А тази истина  голяма е,
Т – та нека  другите да имат и 
съмнения.
А – Аз дълго мисля и дълго
М – мечтая и питам се 
И – има ли истина,
Л – любов свята, силна,
А – ала тайната сама се разгадава.

Латина Кузманова - IX. Б  клас

 Поезия от учениците на СГСАГ

19 февруари -  

Поклон пред Васил Левски
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Европейски ученически парламент 2016 г. – 

гр.Манчестър, Великобритания

На 23-24 януари бяха избрани делегатите на България за Европейския ученически парламент 
през юли, 2016 г. в гр. Манчестър. Ученичката от 12 а клас на СГСАГ „Христо Ботев“ – Петя Банкова е 
сред избраните делегати. Вижте какво сподели тя за вестник „Ботевец“:

Всичко започна преди около месец, когато реших въпреки всички проекти, ангажименти, неща 
за учене, да се включа в Европейски ученически парламент 2016 (EUSP 2016). Не очаквах да ме одобрят 
и бях силно изненадана, когато получих писмо със заглавие: „Одобрена кандидатура!”. Признавам си, 
че не бях съвсем сигурна дали е редно да отида, тъй като присъствието ми в дните 23-ти и 24-ти януари, 
означаваше отсъствие от едно друго доста важно събитие.  И все пак рискувах и отидох. Сама не можех 
да повярвам на волята си да стана рано сутрин в съботен ден, при минусови температури на въздуха на-
вън и да изляза. И както винаги се случва, когато имам да правя нещо важно рано сутрин, аз се успах. За 
мой късмет обаче, не чак толкова, че да не мога да отида на срещата на Ученическия парламент. Влязох в 
сградата на Първа английска езикова гимназия, където се помещаваше събитието в първия си ден. Когато 
се регистрирах на влизане в залата и получих баджа с името си, осъзнах, че всъщност съм взела правил-
ното решение като съм отишла там да представя не само себе си като личност, но и училището си като 
институция. След това денят мина доста бързо-бяхме разделени на групи, раздадоха ни различни теми 
и изискаха от нас резолюция по темата до края на деня. В момента на писане на резолюцията, вече бях 
сигурна, че съм точно там, където трябва да бъда-сред хората, които се вълнуват от всеобщото бъдеще, 
хора с изявено мнение. Краят на първия ден дойде с предаване  резолюцията на отбора ми на нашия мен-
тор - Тихомир Стефанов, за когото смея да твърдя, че е най-добрият координатор от всички. Едва когато 
се прибрах осъзнах колко много приятелства съм създала само за няколко часа работа. Бях доволна от 
свършеното и си легнах с надеждата, че защитата на резолюцията на другия ден в сградата на Столичен 
общински съвет, ще мине също толкова добре, колкото и нейното изготвяне. И бях права. Беше трудно, но 
все пак от всичките 6 решения, които бяхме предложили по темата ни за проблемите в репродукцията на 
човечеството, 5 бяха приети с над 60% съгласие от страна на останалите делегати. Дебатирахме часове 
наред, задавахме въпроси, получавахме и давахме отговори, разбрахме много за това как технологиите 
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Час по история в Софийски университет

На 13.01.2016 година учениците от X. Д клас и членове на клуб „Дебати“ с ръководител Люд-
мила Карамитева посетиха публичната лекция в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ на 
тема „Политическите и икономически измерения на конфликта между Турция и Русия“. Лекцията беше 
организирана от Студенски клуб на политолога, а за лектор беше поканен г-н Йордан Божилов от Софий-
ски форум за сигурност. Лекторът акцентира върху геополитическите интереси на двете държави, като 
постави на преден план отношението им към Гражданската война в Сирия. Според него именно Сирия е 
преломната точка във взаимоотношенията между Турция и Русия, тъй като всяка една от страните следва 
своя собствена стратегия за разрешаване на конфликта там. Г-н Божилов обясни исторически развитието 
на политическите и икономическите контакти между двете държави. Лекторът е на мнение, че в момента 
Турция и Русия не са в състояние 
на война помежду си, но са изве-
ли като водещ фактор поотделно 
засилване на влияние в Близкоиз-
точния регион – място, където се 
опитват да постигнат надмощие и 
прокарване на интересите си.

Клуб „Дебати“ изказва 
благодарност на Студентски клуб 
на политолога за поканата и пре-
доставената възможност за учас-
тие.
 Анна-Мария Илиева, XI. А

наистина могат да помогнат за едно по-устойчиво бъдеще, как темата за стволовите клетки е важна за 
цялото човечество, как трябва да си изградим здравословен начин на живот. Дойде моментът, за който 
всички копнеехме, макар и подсъзнателно - наградата, която показваше, че наистина сме работили усърд-
но, а именно избирането на представител и подгласник от всяка група. Ще се запитате „представител на 
какво и къде?”... Представител на Република България в Манчестър през юли 2016 - това е отговорът на 
този въпрос. Трябва да си призная, че нямах особено големи надежди да ме изберат, а и хората от моята 
група се оказаха „делегати” във всеки възможен смисъл на думата, и то прекрасни делегати. Притесних се, 
когато дойде моментът да обявят представител от моята група и все пак бях щастлива, че изобщо съм има-
ла шанса да участвам. Вече бях победила със самото си присъствие, и бях удовлетворена. Обявиха моето 
име. Аз, която до последно не знаех дали да участвам, ще имам шанса да представя себе си, училището си 
и прекрасната ни България в Манчестър само след няколко месеца. И уверявам ви, ще го направя с много 
любов в чест на всички учители от СГСАГ „Христо Ботев“, които дават възможността на ученици като 
мен да участват в извънкласни дейности, стоят зад тях и ги подкрепят. Учители като госпожа Людмила 
Карамитева, на която посвещавам тази лична, а след няколко месеца и училищна, надявам се, победа.  Бла-
годарна съм, че именно през тази последна година като ученик в Гимназията, ми се случи нещо толкова 
хубаво. Благодарна съм за всичките 5 години на безсънни нощи, курсови проекти, защити. Благодарна 
съм за приятелствата, за уроците, за всичко. Благодарна съм за шанса! Благодаря и на организаторите 
на EUSP 2016-Форум „Демокрит“, със съдействието на Столична община, фондация „Wissenschaft im 
Dialog“ и  финансирането от Фондация „Робърт Бош“ (Robert Bosch Stiftung) и Фондацията за наука и 
образование на Байер. 

Апелирам към всички вас, настоящи ученици, да оценявате възможностите, които ви се предоста-
вят и да поемате рискове, защото понякога един риск може да бъде вашият билет за Манчестър!
        Петя Банкова,  XII A клас

Актуално в СГСАГ
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Събрание на Софийски ученически съвет

На 15.01.2016 г. в 35 СОУ „Добри Войников“ се проведе XI Общо събрание на Софийски уче-
нически съвет (СУС). Присъстваха над 80 членове на СУС от 48 училища в София, включително наша-
та гимназия, която членува в съвета, вече втора година. Бяха приети промени в устава, с мнозинство, а 
председателите на комисиите представиха годишните си планове. Събранието започна с речите на гос-
пожа Милена Тодорова -  представител на РИО, и председателя на СБУ- Янка Такева. Гост-лектори бяха 
„Прознание“, които запознаха присъстващите със своята виртуална класна стая, с която ученето става 
възможно навсякъде. Беше проведена и дискусия на тема: „Проблемите в ученическите съвети на софий-
ските училища“, която завърши с много полезни предложения за решаване на проблемите в съветите на 
всяко училище. Гост-лекторът от Leadersplay пък ни въведе, с интересна презентация в тяхната работа с 
ученици и ни дадоха възможността да изградим представата си за успех.  Запознаха ни с много интересен 
и полезен тест, който се казва „16personalities“.  Чрез него всеки един може да разбере личностния си тип 
и всичко, което е свързано с него. Можете да го намерите на http://www.16personalities.com/bg 

Цвети Горнишка, XI. Е

Среща с представители на Алумни клуб към СГСАГ

Алумни клуба към Ученическия 
парламент е създаден с цел споделяне на 
опит и помощ от страна на бивши възпита-
ници на гимназията. 

На 22.12.2015 г. част от участни-
ците в комисията - Камелия Николова, Си-
меон Грънчаров (днес студенти в УАСГ), 
Денис Костадинов (University of Bradford, 
Великобритания) и Александър Тошев 
(Technische Universität Graz, Австрия) за-
познаха учениците от 10. и 11. клас с кан-
дидатстването в чужбина, направиха съ-
поставка с перспективите на българското 

Актуално в СГСАГ
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образование и се проведе дискусия, отнасяща се до проблемите на кандидат-студентите. 
Скоро очакваме нова среща с участници в Алумни клуб. 

Красимира Константинова, XI. A
Aлександър Тошев - Живея в Грац, Австрия през  последната година и поло-

вина. Не бих казал, че следването в чужбина, независимо в коя държава и град, е за 
всеки. В крайна сметка опира до характер и самостоятелност, която всички знаем, че 
на много хора тези дни липсва. 

Уча строително инженерство в техническия университет в Грац. Няколко 
думи за Грац - доста по-малък град от Виена, но несъмнено също толкова красив. 
Градът е избор на много студенти из цял свят, което го прави изключително оживен. 
Разбира се, само до 20 часа. След това австрийците си лягат, а градът потъва в ти-
шина. 

Тук е най-добрият университет за строително инженерство в цяла Австрия, 
а този във Виена – най-добрият за архитектура. Ето две обезателни причини, тази държава да се издигне 
в приоритетите като цел на много математици и художници. Наблегнах на очевидната разлика, тъй като 
в Австрия архитектурата не е смесена с точни науки, напротив, по-скоро е изградена като самостоятелна 
сфера без зависимост от математика и механика. Дължината и на двете е както винаги 5 години, разделена 
на две части от бакалавър и магистър. 

Тук системата на университетите е изключително сложна, като главно се извършва онлайн. Пре-
даване на домашни, трупане на точки, четене на лекции - всичко това е възможно и през компютър. Дру-
гите специалности, които се предлагат от университета, са от машиностроене до софтуерно развитие и 
програмиране. Преподаването и съдържанието на целия учебен материал е на немски език. 

Трудностите тук, не са по-различни от трудностите на всички други чуждестранни студенти - са-
мотата и носталгията по българските традиционни ястия не спира. Но в лицето на всичко, което предлага 
Австрия, тези неща са преодолими и на тяхно място идват удовлетворение и гордост от оползотворен 
„Studium“. 

НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ХОРАТА

На 11.12.2015г. в Музея на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо 
Ботев“ се проведе презентация, в Часа на класа на VIII.Е клас с класен ръководител инж. Ганка Раденкова, 
на тема „Насилието между хората“. Презентация по въпроса беше представена от ученици от СИП „Пси-
хология“ с ръководител Невена Минчева. Коментирани бяха проблеми, които най-често възникват между 
учениците в гимназията. Проведени бяха разговори по най-различни аспекти на насилието, като главно се 
акцентира върху тормоза между връстници.

В презентацията бяха представени причините и последствията от възникващата груба агресия 
между хората. Присъстваха теми, свързани с различини форми на тормоза – в интернет, вербална и фи-
зическа агресия, насилие, възникнало от ревност във взаимоотношенията между момчета и момичета и 
много други. Беше показан и специален слайд, съдържащ информация къде може да се потърси помощ 
при конфликт, довел до насилие върху жертвата.

След презентацията учениците от VIII. Е бяха включени в дискусия, свързана с училищния тор-
моз. Те  участваха активно, споделиха мнения и случки от техния личен опит. Всички коментирахме про-
блемите, възникващи най-често във взаимоотношенията между младите хора и ефективните стратегии за 
справяне с тях. Участниците даваха много добри идеи и предложения за разрешаване на различни видове 
конфликти. Най-важното беше, че успяха адекватно да се включат в темата и заключението в края на часа 
на един ученик от VIII.Е беше: „Научихме, че конфликтите не се решават с бой“.

Теодора Радуловска и Елица Миленова, IX Е

Актуално в СГСАГ



Б о т е в е ц / II 2016 / 6

Висше образование

Кандидатстването в САЩ – напред и нагоре

1. Как да кандидатствам?
Подготовката за кандидатстване трябва да започне минимум година и половина преди приема в 

университета. Самият прием зависи от определеното учебно заведение – ранен (Early admission) , редовен 
(Regular admission) и целогодишен. Колкото до документацията – тя трябва задължително да съдържа 
диплома за завършено средно образование, мотивационно писмо или есе, препоръка от преподавател 
и сертификат за владеене на английски език. Ако се кандидатства архитектура ще е необходимо и 
портфолио със собствени рисунки, скици и т.н. В зависимост от учебното заведение може да се полагат и 
специални изпити. За приема също от основна важност са извънкласните дейности, участието в конкурси 
и състезания.

2. Защо Америка?
Съединените щати предлагат на света едни от най-престижните университети, които подготвят учащите 

се по пътя към тяхното професионално развитие. Американското висше образование е известно най-вече 
с качеството на преподаване и снабдяването с най-модерни технологии за улеснение на студентите. На 
първо място в света стоят американски университети – Харвардският, Станфордският, Калифорнийският 
и т.н.

3. Следването и студентският живот
Американските университети предлагат всички екстри, за да могат студентите да покажат пълния 

си потенциал. Всички библиотеки, книжарници и модерни компютърни зали и лаборатории способстват 
академичното развитие на всеки един. Освен тях университетите предлагат много места за развлечение – 
клубове, концертни зали и други. С тяхна помощ  всеки студент се  чувства комфортно.

Структурата на следването е различна за всеки университет, но повечето отново са 3 или 4 години 
бакалавър и 2 години магистър, подобно на Европа. На всеки студент е предоставена възможността за 
семестър или дори година в чужбина. Някои от най-предпочитаните държави са Великобритания, Франция, 
Германия, Италия и т.н. На следващите архитектура или инженерство са представени многобройни 
шансове за изява. Акцентира се върху проектите и прилагането на наученото на практика.

4. Къде да се настаня?
За разлика от много други страни, настаняването в САЩ е гарантирано за всички, които кандидатстват 

за него. Почти всички университети (особено най-престижните) имат свои общежития, разположени в 
самия кампус или поне в близост до него. А ако все пак предпочиташ да се изнесеш на собствена квартира, 
винаги можеш да го направиш.

5. Как да го финансирам?
Финансирането е ключов елемент, за който трябва да се помисли при кандидатстването. Множеството 

американски университети предлагат различни видове стипендии, било за отличен успех, материални 
нужди и т.н. Много университети  предлагат и работа, но през първата година от следването е задължително 
студентите да работят в района на университета. След това трябва да кандидатстваш за разрешително за 
работа на друго място, където ще можеш да получаваш по-високо заплащане.

6. Какви са перспективите?
 За всеки, завършил американски университет „портите“  на световния пазар на труда са отворени. 

Всеки може да се реализира, особено в областта на строителството и архитектурата. В САЩ важни са не 
само академичните способности, които придобиваш, но и шансът за професионална реализация, за успех.

А сега и мнение на един студент в САЩ:
Уча в едно от училищата на веригата на Колежите на Обединения свят (United World Colleges). 

Колежът, в който уча, се намира в Лас Вегас, Ню Мексико. Академичната работа е страшно много, още 
повече ако не си много добре с езика. Има  много извънкласни дейности и общо взето не ти остава много 
време. Това което е по-различно е, че ученици от близо 80 държави живеят, учат и дори се хранят заедно. 
Не мога да опиша чувството да бъдеш в една стая с толкова много хора, които са от друга култура, говорят 
различен език от твоя и  всеки има различна гледна точка.

Кандидатстването не беше по-различно от другите програми за учене в чужбина, в които съм 
кандидатствал. Също искам да кажа, че в момента е най-точният момент да се кандидатства. Документите 
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Висше образование

Коледен концерт

На 17.12.2015г. се проведе Коледнияt концерт на СГСАГ,,Христо Ботев“ с участието на ученици 
от всеки випуск и всички те се представиха чудесно. Концертът беше във формат X factor и видяхме нес-
тандартните изпълнения на талантливи деца. Имаше танци, музика, много усмивки и най-вече се усеща-
ше приятелската атмосфера, която учениците бяха създали за този кратък период от време.

 В началото, преди да започне самото представление, Благотворителната комисия на Ученическия 
парламент подтикна всеки, който има желание да дари средства за каузата Българската Коледа. Благотво-
рителнияt коледен концерт събра  1030лв. дарение, което се дължи изцяло на добрите сърца на хората и 
участниците, които отделиха от времето си, за да направят събитието възможно. Усмивките на децата, на 
които помагаме, са един от най-големите подаръци, които можем да получим! Гордеем се с постигнатото 
и концертът беше  начин да го отпразнуваме.

 Груповото изпълнение, което събра всички участващи  на една сцена вдигна на крака публиката 
и дори хора от първите редове се включиха в танците, а това беше и наградата за целия труд, който бе 
положен.

 Ако и вие искате да сте част от този приятелски колектив, да се запознаете с нови хора и да из-
лезете на сцената, за да покажете какво можете – включете се в следващия Коледен концерт и се забавля-
вайте!                                                                                                                          Валентина Цветкова, XI. A

могат да бъдат намерени на страницата на UWC Bulgaria.
 В началото ми беше много трудно. На първо място езикът е голяма пречка, особено ако не си с 

добър английски. На второ  е фактът, че си на 10 000 километра от вкъщи и носталгията е голяма. Но с 
времето се свиква и в момента бих казал, че се справям доста добре.

 В тези колежи, учениците се обучават по програмата International Baccalaureate или накратко IB. В 
нея можеш сам да си избереш какви предмети да изучаваш в рамките на твоя престой, който е 2 години. 
Това е много добра идея, защото всеки може да се съсредоточи върху това, което иска да учи занапред.

  Определено ще се върна в България. Все още не съм решил дали искам да уча висшето си 
образование тук или в Европа, но със сигурност ще се върна в България!

Атанас Павлов, от Копривщица
Мариана Дашева, X.A клас

Актуално в СГСАГ

Театрален сезон в СГСАГ

Както е известно на всички, задължителната литература не винаги е интересна, а често пъти е 
дори и трудно разбираема. Затова нашият преподавател по български език и литература – Николина Шиш-
кова - даде идея да разиграем една от изучаваните творби на Молиер – „Тартюф“. Така класът се раздели 
на 2 групи, които си разпределиха творбата. Всяка една имаше режисьор и помощник – режисьор (Беатрис 
Тодорова, Ваня Димова, Константин Генчев, Павел Виденов), които трябваше да съкратят действията и 
да съумеят правилно да ръководят екипа си. Но да 
помогнат на всеки един от актьорите да влезе в ро-
лята си, бе една от най – важните им задачи.

 Разбира се разиграното не остана далеч от 
обективите и в ролята на оператори за постановка-
та на Х. Д влязоха Алекс Борисов и Мартин Дими-
тров.

Притиснати от времето и от факта, че не са 
професионалисти, за да успеят да научат толкова 
много реплики, нашите актьори четяха от сценари-
ите си, но това не омаловажи труда им.

Някои от тях не бяха особено въодушевени 
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СГСАГ СПОРТ

и не дадоха всичко от себе си, за да се вживеят в ролята си, но други успяха да го направят изключително 
добре. В ролята на главните герои – Тартюф и Оргон бяха Боян Тимов, Даниел Иванов, Сами Хосари и 
Михаил Суботинов.

 Като за една ученическа постановка без никакви предварителни репетиции имаше известна су-
матоха в началото, бе трудно да се установи кой къде трябва да стои. Независимо от забележките и не-
достатъците, които могат да бъдат открити, аз смятам, че всички актьори заслужават похвала, защото 
публиката се забавлява и беше изключително приятно и за зрителите, и за актьорите.                                                

 Тази постановка ни помогна да разберем по – добре творбата и най – важното -разнообрази часо-
вете ни по литература. Така чрез магията на театъра, една велика, но малко позагубила чара си за учени-
ците, творба се превърна в пленителна комедия.                  Ивелина Ковачка, Х. Д

Актуално в СГСАГ

Баскетболният ни отбор на градско първенство

Между 21 и 25 декември 2015 година се проведе турнир по баскетбол за Купата на ректора на 
Химикотехнологичния и Металургичен университет. Отборът, представящ гимназията ни, постигна зна-
чителни постижения в мачовете си. В групите юношите (8-12клас) успяха да победят НГДЕК, НПГПФ и 
71 СОУ, а на полуфинал - 119 СОУ и Испанската езикова гимназия. Състояха се и два неуспешни двубоя 
с Математическата гимназия, заради което отборът се класира на 3-то място.

Между 20 и 29 януари 2016 година се проведе още един турнир - в комплекс “Раковски”. Новата 
година бе белязана от първи спортни успехи за гимназията ни. Бяха изиграни два мача от момчетата (11-
12клас) с НПМГ и 35 СОУ, които  бяха спечелени с голямо преимущество. Те станаха първи в районното 
първенство. Желаем им още големи постижения и силен спортен дух! 

По-малките участници - момчетата (8-10 клас)  спечелиха срещу 35 СОУ, но на финала загубиха 
от НФСГ и станаха техни подгласници. Момичетата  останаха 4-ти в състезанието, защото претърпяха 
загуби от 35 СОУ и НФСГ.

Ан-Мари Георгиева, XIг.

Какво искат учениците от учителите – 11 клас

 Продължихме проучването като зададохме въпроси на учениците от 11 клас. Обобщено резулта-
тите бяха такива:

* Да се поддържа дисциплината в час.
* Да се вземат мерки за учениците, които нарушават дисциплината и пречат на работния процес.
* Да водят учениците на културни мероприятия и събития, свързани със специалностите им.
* Да поддържат мотивацията на учениците.
* Да представят учебния материал по атрактивен и интересен начин – доколкото това е възможно.
* Повече индивидуална работа с учениците.
* Да са толерантни и да сътрудничат на учениците.
* По-добра комуникация. Да не се отклоняват поради странични фактори.
* Да се съобразяват със скоростта на усвояване на материала от учениците и при предметите, които 

го позволяват, да провеждат повече практически упражнения.
* При възможност да правят препратки към сфера, в която намират приложение получените знания.
* Уважение.

Анна-Мария Илиева и Красимира Константинова, XI. А


