School news
На 24 май- Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост, г-жа Донка Стоянова,
старши учител по география и икономика бе сред
наградените от министъра на образованието и
науката учители тази година. Тя получи почетното
отличие на МОН „Неофит Рилски”, за успешна,
дългогодишна,
високопрофесионална
трудова
дейност.

Ученичката Александрина Гърлянска от 11 а клас,
класирана на 7 място на ХV-тата национална
олимпиада по география и икономика с оценка
Отличен (5.50), бе поканена от Националната
комисия за участие в селекцията за националния
отбор за международната олимпиада по география и
икономика в Хонконг.
Тестът на английски език по география и
икономика се проведе на 04 юни в Първа английска
гимназия в София. Постижението на ученичката е
резултат на отличната й подготовка по география и
икономика в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”
от старши учител Донка Стоянова.
В края на месец юни Александрина ще вземе
участие и в обучителен лагер в Олимпийския
център в гр. София, където ще се проведе и вторият
етап от селекцията.

постижения през последните години, Анастасия и
Кристияна ще вземат участие в Leadership
Academy GLOW 2019, която ще се проведе от 21 до
28 юли в гр. Велико Търново.
Лятната академия за момичета представлява
едноседмичен образователен курс, насочен към
насърчаване израстването на младите жени на
възраст между 14-18 години, изграждането на
лидерски качества, умения за взимане на
решения, поставяне на цели, комуникативност,
умения за реализиране на доброволчески
инициативи, а също и осигуряването на
информация по най-важните проблеми, с които
те се срещат при своето израстване.
Академията се провежда изцяло на английски
език.
Поздравления за момичетата и г-жа Милена
Замфирова, старши учител по английски език,
която им съдейства за кандидатстването.
BEST Foundation National Tournament (19-21.04.19)
Финал на национално състезание по дебати на
английски език. Класиране:
Анастасия Димитрова, 10 б клас- ВТОРО място в
категория "ПРОЗА" Алекс
Лазов и Джулия
Захариева, 9 а клас ВТОРО място в категория
"Novice Duo"

Отборът на ЕГ '' Д-р Петър Берон'', с ръководител
г-жа Весела Русинова, старши учител по ФВС, зае
седмо място в крайното класиране на XX-те
Републикански състезания на ''пожароприложен“
спорт на МПО „Млад огнеборец“, провел се на 1 и
2 юни в курорта Албена.

Ученичките на Езикова гимназия Анастасия
Димитрова, 10 б клас и Кристияна Кръстева, 12 б
клас са тазгодишните ни Глоу момичета на Езикова
гимназия „Д-р Петър Берон“ и единствените
участнички в образователния лагер от гр.
Кюстендил. Благодарение на своите успехи и
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Поп и джаз певицата от випуск 2008 Елица
Златанова, ученичките Никол Харалампиева
(танцьорка) от 11 б клас и Катерина Горова
(водеща на събитието) от 11 в клас взеха участие в
Европейска нощ на музеите в Кюстендил на
18.05.19 г. в Регионален исторически музей, гр.
Кюстендил.

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" взе участие
в Училищна панорама 2019, която се състоя на
07.05.2019 г. в Читалище „Братство“.

На 16.05.2019 г. в ЕГ "Д-р Петър Берон", гр.
Кюстендил се проведе Ден на отворените врати.
Събитието бе посетено от рекорден брой ученици
от седми клас в основните училища в града.
Ръководството и учителският колектив на
Езикова гимназия изказват своите благодарности
за организацията и провеждането на това събитие
на Ученически съвет към ЕГ и всички ученици от
8 до 11 клас, които с голямо желание и ентусиазъм
"работиха" рамо до рамо със своите учители за
успешното му реализиране.

Благотворителен концерт „Подай ръка на Тони“
бе организиран от ученичките Йоанна Николова
и Александра Стоянова от 9 г клас на ЕГ „Д-р
Петър Берон“ на 18 май. Инициативата успя да
събере сумата от 3 260 лв., която беше успешно
преведена по сметката на Тони Костов.
По инициатива на учениците от 9 г клас в
Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", на
06.06.2019 г. бе организиран базар, а събраната
сума от 163,25лв. бе внесена по сметката на Теодор
Велинов.
На 21 юни от 20:00 часа ученичките Анастасия
Димитрова, 10 б клас и Кристияна Кръстева , 12 б
клас организират благотворителна театрална
вечер в полза на Теодор Велинов, която ще се
състои с любезното домакинство на Rusty Spoke
Saloon. Като част от събитието учениците от
Театрално студио „Седем“ към ЕГ ще изиграят
пиесата на англйски език “Inhumans Anonynous:
Support for the Supernatural” с автор Милена
Замфирова, старши учител по английски език и
ръководител на трупата. Пиесата е носител на
награда
„Най-оригинален
сценарий“
на
националния кръг на Фестивал за авторска
драматургия и театър на английски език в гр.
Враца на 09.03.2019 г.
***
Стефани Стефанова от 9 а клас спечели място в
обучителен
лагер
към
Асоциацията
на
европейските журналисти и комисия “Фулбрайт”
в партньорство с Посолството на САЩ в
България.
Деветокласничката е одобрена за
едноседмичен летен обучителен лагер за
гимназиални ученици, които се интересуват от
журналистика. Той ще се проведе между 30 юни и
7 юли в Американския университет в Благоевград
и ще бъде голямата награда за авторите на найдобрите
материали
на
английски
език,
публикувани на sCOOL Media. Целта на лагера е
да помогне на учениците да развият още повече
своите писмени и репортерски умения. По време
на обучението участниците ще работят по свои
медийни проекти с помощта на български и
международни медийни експерти.
Ученичката
спечели
място
в
медийния
обучителен лагер за млади журналисти със своето
есе на английски език "Феминизмът в XXI век".
Поздравления за Стефи и г-жа Силвана
Владимирова, старши учител по английски език.
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Здравей,
би
ли
се
представила пред нашите
читатели?
Здравейте! Казвам се Мария
Гикова и съм част от випуск
2009 на ЕГ „Д-р Петър
Берон“.
Къде Ви заварваме с това
интервю?
Разпускайки след работния
ден.

Какви са спомените Ви от
Езикова гимназия? А кой е
най-яркият Ви спомен?
Спомените натрупани през
петте години в ЕГ са безброй,
уроците също. Разбира се
много от тях са свързани с
прекрасните
учители
и
съученици,
които
са
неизменна част от тях. Един
от най-ярките е свързан с
часовете по английски език с
г-ца Замфирова и в частност
английската
литература,
която беше изключително
сложна материя за мен в
началото, но с течение на
времето ми стана толкова
любима и до ден днешен,
когато имам нужда от
презареждане или просто
разпускане посягам към
Джейн Остин или сестрите
Бронте. Ако става въпрос за
забавните
моменти
от
времето,
когато
бях
в
гимназия…бяхме доста буен
клас и едва ли мога да се спра
само на един.
Къде работите в момента?
Как се насочихте към тази
специалност/професия/
сфера?
В момента работя като
Бизнес анализатор в една
американска корпорация.

Относно това как се озовах
тук не беше планирано
или предвидено. До 2015
бях стюардеса, но реших,
че за 6 години съм взела
необходимото от тази
авантюристична професия
и трябва да се „заземя“. И
така,
търсейки
ново
поприще, се озовах зад
бюро, вършейки дейности
на които никога не съм
предполагала,
че
съм
способна.
За мой късмет обикнах работата си и промяната беше с happy
end за мен.
Колко езика говорите и работите ли с други чужди езици?
Как ги използвате в работата си?

В момента работя основно с английски език, но докато летях
ми се налагаше да използвам френски, малко руски общо взето
зависеше от дестинацията.
Промени ли се мирогледът Ви след завършване на Езикова
гимназия и ако да как?
Със сигурност, през първите години в гимназията бях доста
неуверена в себе си, но с течение на времето добих
самочувствие и увереност. Научих се да си поставям ясни цели
и да изготвям планове за постигането им.
Реализирахте ли мечтите си по отношение на кариерата,
която градите?
И тук отговорът е положителен. Мечтата ми беше да пътувам и
поради тази причина се насочих и към бакалавърската си
специалност Туризъм (за осъществяването и пораждането на
която голям принос има г-жа Донка Стоянова) следвана от
другата ми мечта авиацията. Към днешна не спирам да
преследвам целите и мечтите си, които са свързани с
развитието ми в професионален план.
През 2019 г. Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр.
Кюстендил навършва 30 години от своето създаване,
какво
бихте посъветвали
настоящите ученици на
Езикова гимназия и какво бихте пожелали на учителите?
На учениците пожелавам да не спират да следват мечтите си. А
на учителите да бъдат все така всеотдайни в това да помагат на
учениците да открият и развият способностите си.

Здравейте! Представете се на читателите на ЕГ Таймс!
Здравейте, казвам се Данаила Величкова и завърших Езикова
гимназия през 2007 година с първи език немски и втори
английски.
Къде Ви заварваме с това интервю?
Гушкам се с едно приютско куче, което ще водя на ветеринар.
Какви са спомените Ви от Езикова гимназия? А кой е найяркият Ви спомен?
Ох, много са и всички са ярки – представлението на Боби
Турбото, вечните проблеми, в които се забъркваше
прословутата „г“ паралелка...въпреки че в нашия випуск май
нямаше клас, който да не е в издънка почти всяка седмица.
Определено в топ 3 на спомените ми е ремонтът, който
направихме на класната ни стая. След като известно време
нямахме такава и всеки час бяхме в различна, най-после
заслужихме със сравнително примерно поведение да ни дадат
НАША СОБСТВЕНА КЛАСНА СТАЯ, О, БОЖЕ. И като всички
нормални хора, които обичат да се грижат отговорно за това,
което им е предоставено, ние решихме да я ремонтираме и да
я направим по-уютна. С една дума, наша си. Всичко, от идеите
до организацията,
го направихме абсолютно сами със
страшно много желание и леко спорни резултати. Леко, леко,
благодарение на творческо прозрение, изразяващо се в
смесването на кафява и жълта боя, радиаторите имаха цвят
на...е, можете да се сетите какво се получава при смесването
на жълто и кафяво. Голямо постижение беше и черната дъска,
тъй като поради незнание я бяхме боядисали с блажна боя и
до края на годината беше абсолютно неизползваема. Имаше и
някои други събития по време на ремонта, които няма да
разказвам, защото ние бяхме и винаги ще бъдем
интелигентни и зрели хора, въпреки немалката бройка
събития, които сочат друго.
Къде работите в момента? Как се насочихте към тази
специалност/професия/ сфера?
Занимавам се с онлайн маркетинг. Съвсем случайно започнах
работа в тази сфера, докато се чудех дали искам да се
занимавам с електронни медии, каквато е магистърската ми
степен или искам да стана библиотекар, каквото е
бакалавърската ми степен. Реших за малко да поработя в
сферата на онлайн маркетинга докато взема окончателно
решение и така вече 7-8 години.
Колко езика говорите и работите ли с други чужди
езици? Как ги използвате в работата си?
Бих искала да кажа, че говоря немски и английски, но по
стечение на обстоятелствата преди няколко години спрях да
ползвам активно немския си и в момента говоря английски и
разбирам немски.
В началото в работата ми ми се налагаше да използвам доста
немски, но с времето основните ми задачи се промениха и
към днешна дата почти цялата ми кореспонденция и всички
текстове, които пиша са на английски.
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Промени ли се мирогледът Ви
след завършване на Езикова
гимназия и ако да как?
Благодарение на немския език имах
най-готиния стаж на света в
библиотеката на Гьоте институт, а
по-късно, пак благодарение на
немския, заминах на един епичен
семинар в Германия, посветен на
опазване на културното наследство
чрез дигитализация. Та, да кажа, че
езиците и хората, които ни ги
преподавахa са ми променили
мирогледа, ще е едно голямо
омаловажаване.
Меко
казано
безценно е да се сблъскаш първо с
разказа за чуждата култура, а след
това и със самата нея на живо и да
видиш кои са силните ти страни и по
кои има още какво да подобриш.
Всичко това няма как да се случи, ако
човек
не
прескочи
езиковите
бариери.
Реализирахте ли мечтите си по
отношение на кариерата, която
градите?
Твърдо не. Винаги съм искала да съм
библиотекар, но на този етап не ми е
възможно. Надявам се някой ден
библиотеките ни да изглеждат като
тези в Германия и аз да имам място в
някоя от тях.
През 2019 г. Езикова гимназия „Д-р
Петър Берон“, гр. Кюстендил
навършва 30 години от своето
създаване,
какво
бихте
посъветвали настоящите ученици
на Езикова гимназия и какво
бихте пожелали на учителите?
Да не спират да отстояват себе си, да
не спират да си поставят нови и повисоки цели и да бъдат отворени за
света с цялата му пъстрота и
разнообразие.

Защо да ти говоря,
като мога
да те гледам
(продължително),
да те милвам
(нежно)
и
да ти се усмихвам
(както зная, че обичаш).
Защо да ти говоря?
Любовта
не се измерва
в думи.

Човек е като пъзел,
а трудностите са
милионите оставащи парченца,
готови да изградят една нова,
прекрасна и незаменима
картина.
Георги Ранов, 10 б клас

Надежда Иванова, 11 в клас

Колко време ще те чакам?
Ако секундите
падат на паважа
като дъждовни капки,
ще изгреба с шепи
всички океани и морета
и на теб ще ги подаря.
Няма нищо по-смъртоносно от тишината,
по-самоизтезаващо се от ума и
по-болезнено от това
да видиш как всичко планирано
рухва пред очите ти

.

Ако секундите
падат на паважа
като дъждовни капки,
само при теб ще вали
и ще мога да те чакам
вечно.

Георги Ранов, 10 б клас
Надежда Иванова, 11 в клас
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Copa America - un torneo entre los
países del continente sudamericano
La Copa América es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino en América del Sur, y
es organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Se inició en 1916, cuando
se llevó a cabo en Argentina para conmemorar el centenario de la Independencia de dicho pais.
Entonces, participaron solo las cuatro selecciones fundadoras de la CONMEBOL en julio de ese año Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Posteriormente, las restantes asociaciones sudamericanas se
unieron a Conmebol: Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. El número de
participantes ha variado con el paso de los años. Las últimas ediciones tuvieron 12 selecciones,
mientras que en 2016 la Copa América tuvo 16 equipos. Desde la edición 1993, dos selecciones de otras
confederaciones son invitadas a participar en el certamen. La Copa América cuenta con dos fases: una
fase de grupos y una fase eliminatoria.
Estadísticas
*Selección con más títulos: Uruguay - 15.
*Selección con más participaciones: Uruguay 43.
*Juagadores con mas goles: Norberto Méndez
(Argentina) y Zizinho (Brasil) - 17.
*Jugadores con más presencias: Sergio
Livingstone (Chile) – 34.
*Partido con mas goles: Argentina – Ecuador (12 –
0)
*Campeon actual: Chile
Copa America 2019
La 46ª edición de la Copa América tendrá lugar este año por quinta vez en Brasil. Se jugará entre el 14
de junio y el 7 de julio de 2019 en 6 estadios -Estadio Mineirão (Belo Horizonte), Arena do Grêmio
(Porto Alegre), Estadio Maracanã (Río de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Corinthians y
Estadio Morumbi (São Paulo). Jugarán los 10 países sudamericanos miembros de la CONMEBOL:
Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además,
estarán dos miembros de la Confederación Asiática de Fútbol, Japón y Qatar, que participarán como
invitados.
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Автор: Александрина Гърлянска, 11 а клас

Need A New Good Hobby For Your Spare Time?
How you spend your free time is a big part
of who you are. This is why having a hobby
provides you with a lot of benefits.
A hobby gives you time to relax which can,
in turn, reduce your stress level. A physical
one involves exercise that will release
endorphins to boost your mood and mental
faculties. What is more it can also help you
find new helpful life skills, uncover hidden
talents or become your new long-term
passion. You may also meet new friends,
keep your brain sharp, or make some extra
money on the side.
Hobbies for the homebody, crafter, and artist
- DIY - Buy a book on DIY and start on anything that needs fixing around your house,
make your own clothes or give your friends self-made presents.
- Start knitting - Knitting makes you happier. This low-cost, handy hobby can help pass
the time. You’ll never be bored on a train ride again, if you always have your knitting
supplies at hand.
- Cooking - a useful life skill, as well as a fun way to spend your time. Invest in cheap
ingredients and learn how to cook all of your favorite meals.
- Drawing - a really enjoyable way of expressing yourself. There are lots of different ways
to draw, from painting to sketching to doodling, so choose one you are comfortable
with and give it a go!
- Gardening - fulfilling and therapeutic, as well as entertaining. Buy a few cheap
packets of seeds, and see what you can grow!
Hobbies for the Social
- Any team and club sport - If you enjoy sports, go down to your local gym or park and
see if there are any teams playing. Often there are free games going on that you can
join, or you could even join a free team.
- Acting/theatre - rehearsals, playing, learning, having fun with your partners during
breaks. Sounds pleasant, doesn’t it.
- Book club - Two people- one favourite book, thousands of mutual topics of
conversations
- Go To Free Community Events - it is likely your local government or local
organisations regularly hold meetings and events. Check your community’s homepage
to see when the next festival, concert, open air movie night or workshop is.
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Inexpensive hobbies for everybody
- Reading - especially through your local library
- Writing – all you need is a pen and paper
- Listening to music - it is stress-relieving and inspiring
and you can do that while reading or writing
- Plan walking tours of nearby areas - exercising while
learning about the place where you live. You can even
expand your local knowledge by taking out books of local
history or local flora and fauna from the library and
learning to identify the historical sites and plants, birds,
and creatures you find along the way. Bring your digital
camera or smartphone to make it a photo safari.

Hobbies that help others: Save the World in your spare time
- Volunteer: Find a local community that needs help. Maybe the folks at the
retirement home would like a visit. A local animal rescue center may need spare
hands and the homeless shelter may need help serving food to the homeless.
- Be a mentor: You may have a skill that could make a difference in someone else's
life. Many children need role models and adults need tutoring, skill-building, or
advice.
- Be an activist: Instead of complaining about the way things are, do something.
Invest your free time in the future by lobbying the politicians for change, working to
educate people about situations, or collecting signatures or donations for a cause you
believe in.
Hobbies that can earn money
- Freelance blogging – Such a modern occupation these days. Everyone does it, why
don’t you try it, too
- Garage sales and auctions - clean your attic and sell some vintage furniture or find
bargains and antiques for resale)
- Freelance photography (weddings, babies, events)

If you’re interested in diving into a new pastime, this list of hobbies should make
your life a little bit more colourful. Try the ones that look interesting, and then if
you’re not feeling it - move on boldly to the next hobby adventure.
Go forth and hobby!

9

Автор: Ванеса Валентинова, 11 а клас

Arbeiten im
Sommer
Ferien Geld zu verdienen. Die einen verkaufen Eis, schieben Schichten bei
Paketdiensten oder springen als Urlaubsvertretung ein, andere bedienen in
Restaurants oder Cafes.Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren werden im
Sommer arbeiten und wir denken, dass Jugendliche nicht länger als acht
Stunden täglich (bzw. achteinhalb Stunden bei Ausgleich an einem
anderem Werktag derselben Woche), bzw. 40 Stunden pro Woche arbeiten
dürfen. ... Den Jugendlichen müssen, je nach Arbeitszeit Ruhepausen von
mindestens 30 - 60 Minuten gewährt werden!
Die meisten Schüler arbeiten als Kellner und erhalten herum 25lv pro
Tag.Ein Schülerjob lohnt sich trotzdem. Und zwar nicht nur wegen des
Geldes.
Als Schüler nach Jobs suchen? Warum das eine deiner besten Ideen ist?
Work-Life-Balance: Damit fängst du nie zu früh an!
Zeit ist Geld. Das in diesem Spruch viel Wahrheit steckt, merkst du schnell
in deinem ersten Schülerjob. Trotzdem sollte bei aller Motivation immer
noch die Schule im Mittelpunkt stehen. Ein etwas dünneres Konto aber
dafür ein richtig guter Studienplatz ist letztlich immer noch die bessere
Wahl.
Nimm dir also als Schüler Zeit für die Suche nach deinem ersten Nebenjob
und freu dich auf dein erstes Gehalt. Und wenn es doch zu stressig wird:
Arbeiten wirst du sowieso noch genug, Schüler bist du nur einmal!
Wirst du im Sommer arbeiten?

Автори: Мария Велкова и Сияна Серафимова, 11 в клас

Being a feminist in the 21st century
It's known that Earth has existed for about 4.5 billion years. For all those years women have been an object of
sexual abuse and harassment and domestic violence. They haven't been able to vote, to receive education, to
work or have equal pay with men. So, for the past few decades women have earned the rights to make their
own decisions in life through social and political movements because of their common purpose - to define,
establish, and achieve the political, economic, personal, and social equality of the genders.
Justine Musk is a Canadian author and ex-wife of Elon Musk. In the article "I Was a Starter Wife" she writes
about Marie Claire, she explains the ways in which the marriage was unhealthy, including that he frequently
belittled her, discouraged her from career pursuit, and pressured her to dye her hair blonde. So, later in the
post " love. fear. sex. ( + the power of radical listening)" she said: "The enemy of feminism isn't men. It's
patriarchy. And patriarchy isn't men. It is a system. And women can support the system of patriarchy just as
men can support the fight for gender equality."
Patriarchy is a social system in which men hold primary power and predominate in roles of political
leadership, moral authority, social privilege and control of property. Feminist historian Gerda Lerner believes
that male control over women's sexuality and reproductive functions is a fundamental cause and result of
patriarchy. Alison Jaggar also understands patriarchy as the primary cause of women's oppression. The system
of patriarchy accomplishes this by alienating women from their bodies. So, what about Alabama abortion
ban? Should men have a say in women's rights? They should not have the right to place under a ban women,
carrying their rapist's child nor they should have the right to tell them what to do with their own body.
Alabama is the state with the highest proportions of black women living there. So, this is just about having the
right to choose to reproduce or not. This is about race and fundamental human rights women deserve to have
not only in the USA, but also all around the world.
One of the greatest women ever existed is Chimamanda Ngozi Adichie. She is a Nigerian novelist, writer of
short stories, and nonfiction. Her revolutionary book-length essay "We Should All Be Feminists" inspired me
on so many levels. She is the reason I became a feminist in the first place. Her words, her whole thinking
radiates feminism.
Sexual harassment in Arab countries is becoming a dangerous public phenomenon. Women do not feel safe
on the streets, in the parks, in public transport and in the schools. According to a survey by the UN Women's
Office in Egypt, 99.3% of women surveyed have admitted they have been subjected to sexual harassment at
least once. For information, in 2006, the number of cases of harassment and rape was 52,000. That is, 144
attacks each day. And 27% of Algerian students were sexually harassed by their teachers. In Sudan being a
rape victim,a woman must prove that the act was committed without her consent. Otherwise, there is a risk of
being sued for an out of wedlock, that is, 100 whips for the unmarried woman, and death for the married.
In September 2014, Emma Watson delivered a rousing speech at the U.N. Headquarters launching the
HeForShe campaign, the aim of which is to bring more men into the feminist fold, because gender equality
benefits everybody. "We need to live in a culture that values and respects and looks up to and idolizes women
as much as men." It is our choice where to live but we cannot tell people to respect women. People should
respect women because the woman symbolizes life. Respect female existence or expect our resistence.
One of the best movements nowadays is the Me Too one. It is against sexual harassment and sexual assault
with a large variety of local and international, alternative names. It began to spread virally in October 2017 as a
hashtag on social media in an attempt to demonstrate the widespread prevalence of sexual assault and
harassment, especially in the workplace.
You do not have to be a woman to be a feminist. You do not have to tell people who don't agree with you
what they should believe in - you should make them believe in feminism through actions. Action speaks
louder than word. They show you exactly why you should become a feminist. Feminism isn't just an ideology
about women's right or gender's equality. It's just like a religion you firmly believe in. Chimamanda Ngozi
Adichie explained her thoughts on being a feminist: "My own definition is a feminist is a man or a woman who
says, yes, there’s a problem with gender as it is today and we must fix it, we must do better. All of us, women
and men, must do better."
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