
Първа награда
за училищния

вестник
„В@з Буки Веди”

Редакционният екип на вест-
ника бе отличен с най-висо-
ката статуетка като
колективен победител в на-
ционалния конкурс за учени-
ческо творчество и
журналистика на името на
Стоян Михайловски. По този
начин става ясно, че ние спи-
сваме най-добрия ученически
вестник в страната. Тази на-
града идва след миналого-
дишната трета в същия
конкурс. Как и къде се случи
награждаването може да се
информирате от първо лице
на стр. 2.

Едновременно с това отбеля-
зваме, че вестникът ни полу-
чава най-престижната
награда у нас точно по вре-
мето, когато навършва
четвъртата си година – стр. 3

Да ни е честита на всички
наградата!

Да ни е жив и дълголетен
вестникът!

ГОДИНА 5, БРОЙ 21, УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК НА СОУ “Иван Вазов” гр. Плевен декември  2014

Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...

Цена 1 левВестникът е лауреат на Седмия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2014 г.

Не пропускайте!
Много любопитна
среща с “Българска ис-
тория” - екип от млади
родолюбци, заели се с
трудната задача да по-
пуляризират българ-
ската история - стр. 5

КОЛЕДНА МАГИЯ

Коледа - един от най-приказните празници, вече наднича зад ъгъла. Идва сезонът на студеното
време, домашния уют и дни, изпълнени с изненади и очаквания. Това е време, в което царят мир и
спокойствие, тишина и любов, благоразположение към всичко и всички. Понякога обаче е трудно
да почувстваме коледната магия и да се насладим на празниците
достатъчно, преди календарът да покаже 24-и. Предлагаме ви няколко рецепти:
 близка дестинация с много история и забавления в рубриката “Опознай Родината” – стр. 4
 планирайте следващата година – как да го направите така, че да не сте разочаровани в края й,
вижте  на стр. 8
 превърнете купуването на подаръци за близките си в истинско удоволствие – не бързайте, обмис-
лете всичко, но най-вече прочетете нашите съвети на стр. 8, 11
 изгледайте едни от най-хубавите български филми, послушайте специална музика и още – на-
шият компетентен подбор ще ви бъде много полезен – стр. 9

Лиана и Кристина с председа-
теля на журито доц. Руси Русев

Михаела Александрова 8л



декември 2014стр.2 В@з Буки Веди

„ВАЗОВ” СМАЗА КОНКУРЕНЦИЯТА. ОТНОВО!

Ние – Кристина Младенова и
Лиана Христова от 12а клас, при-
съствахме като представители на
вестника на церемонията по на-
граждаване на спечелилите, която
се проведе на 1 ноември неслу-
чайно и традиционно в Русе.
Участваха 198 млади таланти в
различни възрастови категории от
цялата страна с 205 творби и 17
колектива на вестници и журна-
листически материали. 

Казваме, че традиционно най-
добрите пишещи се събират в
Русе в началото на ноември всяка
година, за да получат наградите
си, защото бяхме и миналата го-
дина. Знаете, че тогава журито ни
отреди третото място. Няма да го
коментираме сега – тогава ка-
захме, каквото имаше да казваме
- и на журито, и на страниците на
вестника. 

Този път присъствахме на цере-
монията заедно с г-н Йончо Йон-
чев,  който е част от екипа на
вестника. Всичко беше много
тържествено в една от най-краси-
вите зали на Доходното здание в
Русе. Истински празник в Деня на
будителите бяха спретнали орга-
низаторите, по време на който се
изявиха малки и големи таланти
от града. Програмата започна с
колективно танцово изпълнение

на местна формация, която изрази
българското чрез типичния фол-
клорен стил на нашата култура и
се отличи със силно сценично
присъствие и синхрон. Последва
индивидуална изява на момиче,
което поздрави присъстващите с

песен за будителите. Слушахме и
музикалната група „Слънце“,
която изпълни две песни, а след
това двама от членовете й изпяха
„Бърборани, сладурани“ в инте-
ресно сценично облекло. Индиви-
дуално се представиха още две

изгряващи малки пе-
вици с песните
„Топъл дъжд“ на Сил-
вия Кацарова и „Мой
стих“ на Нели Ранге-
лова. Към края на це-
ремонията се изяви и
местният хор. 
Раздел „Журналис-
тика“, където се със-
тезавахме и ние,
включва индивиду-
ално и колективно
творчество. Отличие

за индивидуално участие полу-
чиха Виктор Сотиров, гр. Кюс-
тендил (до IV клас), Симона
Димитрова, гр.Разлог (V-VII
клас), Илиян Карабойчев, гр.
Пловдив, Мария Спасова, гр. Мон-
тана и Таня Бонкова, гр. Разлог
(VIII-XII клас).
В категория колективна работа
„В@з Буки Веди“ отнесе приза
за най-добър вестник в страната
за 2014г. Отличен беше и вестник
„Щъркелово гнездо“ на колегите
ни от гр. Панагюрище. Награда за
дебют получиха и три други вест-
ника от страната – „Ритъм“- .Ве-
лико Търново, „Голямото
междучасие“-  Враца и „Мини
МОСТ“ - Варна.
Награждаването се извърши под
зоркия поглед на председателя на
комисията за оценка - доц. д-р
Руси Русев.

Голямата награда е повод още
веднъж да споменем имената на
онези, които списваха вестника
през изминалата учебна година,
защото наградата е на всички –

Моника Маринова, Весела Мари-
нишева, Кристина Младенова,
Лиана Христова, Вилия Гео-
ргиева, Преслава Йорданова, Ве-
лислава Кучева, Ралица
Георгиева, Габриела Гагова, Пре-
слава Кръстева, Мерилин Пи-
сина, Боян Кънчев, Ванина
Трифонова. Има и други, които
инцидентно се включваха със
свои материали. Искаме да ви
уверим, че списването на вестник
не е лесна работа, не знам на вас
как ви се струва, но когато полу-
чиш награда като тази, удовлетво-
рението е голямо.
Тази голяма награда е и за ръко-
водството на училището, защото
винаги през годините сме усе-
щали тяхната подкрепа до себе
си. На всички е ясно, че вестник
с такова съдържание, формат и
външен вид няма как да същест-
вува без сериозната подкрепа на
училището. Искаме да ви уверим,
че никой от членовете на журито,
когато разговаряхме с тях мина-
лата година, за да разберем защо

са ни отредили трето
място, не повярва, че
това е училищен
вестник, че се списва
и реди от ученици
под ръководството на
учители. Всички смя-
таха, че е дело на
професионалисти.
Да, вече сме такива –
стана ясно, но засега
сред учениците.
Тази награда е и за
всички учители,
които винаги се отзо-
ваваха на нашите по-

кани за разговори или контакти,
които ни разбираха. 

Кристина Младенова 12а
Лиана Христова 12а

Първо място за училищния вестник „В@з Буки Веди” – взехме най-високата статуетка в Седмия
национален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – един-

ственият форум за ученическа журналистика в страната

Красивото Доходно здание, из-
брано за място на търже-

ствената церемония

И както винаги, фолклорните ритми
създават най-много настроение и гордост

Момент от забавната
програма

Представителите на “Вазов” - Йончо Йон-
чев, преподавател по информатика и част

от екипа, Кристина и Лиана



На 29 октомври в читалище
„Съгласие” се проведе конкурс –
рецитал по поезията на трима
поети, свързани с името на град
Плевен - Цветан Спасов, Никола
Ракитин и Иван Радоев. Това е
втората инициатива на читали-
щето по случай 145 години от
създаването му. 
В конкурса взеха участие почти
80 ученици от града, като от на-
шето училище участващите бяха
Иван Жунтовски и Ива Кръстева
от VIIIм, Яна Витанова - Xз, Йо-
анна Тодорова, Лилия Маринова
и Елица Димитрова от  XIа, Сил-

вия Тачева –
11и и Радина
Алексиева от
XIл. Журито
в състав Ма-
риета Калъ-
п о в а ,
В е с е л и н
Плачков и
Лалка Пав-
лова награди
по трима победители в две въз-
растови групи (V-VIII и IX-XII
клас) и раздаде и поощрителни

награди. 
Отличилите се от
училището ни
бяха Иван Жун-
товски и Яна Ви-
танова, които не
успяха да се кла-
сират на призо-
вите места, но
бяха стимулирани

за артистичното си изпълнение с
парични награди. Всички участ-
ници получиха грамоти. 

Елица Димитрова XIа

170 наши ученици участваха във
второто издание на международ-
ното състезание „Математика без
граници”, организирано от педаго-
гическата асоциация “Образование
без граници” - България и Научно-
образователния център “Инова-
ции” – Казахстан. Конкурираха се
с повече от 10 000 ученици.
Турнирът се провежда в 3 дистан-
ционни кръга, а финалното състе-
зание е в България. Премина
есенният кръг на 26 октомври, зим-
ният е от 24 януари до 1 февруари
2015 г., пролетният – от 21 до  29
март 2015 г. и финалът е в Несебър
– 27 - 29 юни 2015 г.
Всеки кръг от турнира се провежда

чрез тест за всяка
група/клас с про-
дължителност за
решаването му 60
минути. Броят на
задачите в теста е
20, от които 10 са
с избираем отго-
вор, и 10 - със сво-
боден. Задачите са
съставени от екип
от специалисти и консултанти и са
съобразени с изучаваното учебно
съдържание за възрастовите групи
в различните страни.
Класирането за всеки кръг е от-
делно и се извършва по възрастови
групи. Класирането за купите „Ма-

тематика без граници” се определя
на базата на сбора от двата най-
добри резултата от трите дистан-
ционни кръга и удвоения резултат
от финалното състезание. Учени-
ците с най-голям сбор от точки, по-

лучени в две от трите
дистанционни състезания, получа-
ват покана за участие във финал-
ния кръг.
Браво на нашите математици и
успех по-нагоре!

В@з Буки Веди
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Р Е П О Р Т Е Р

Учениците от 11л и 7д  клас присъст-
ваха на представянето на новата книга
„Ранени думи“ на Лалка Павлова –
председател на плевенската поетична
колегия. В Художествената галерия "Ко-
лекция дарение Светлин Русев", заедно
с много други творци и гости, те ста-
наха част от този празник и още един
път доказаха, че общуването на наши
ученици с поетите от Сдружението на
писателите в града ни в никакъв случай
не е епизодично. Както обикновено на
събитията, организирани от плевен-
ските писатели, поетичният спектакъл
бе съпроводен и с много песни и танци.

...
Поздравяваме шахматиста Захари Ива-
нов, който прибави две нови отличия

към колекцията си. Завоюва второ място
в международния турнир „Надеждите
на света” и бронз от детския шахматен
фестивал „Малкият принц“ във Враца.

...
Вълнуващо преживяване имаха на 27
октомври малките ученици на СОУ
”Иван Вазов”, когато  посетиха спекта-
къла на Драматично-куклен театър
”Иван Радоев” - „Красавицата и звя-
рът”. Сюжетът е познат на повечето
малчугани, но е важно съпреживява-
нето, както и режисьорските решения,
които отпращат към най-важните спо-
ред екипа на плевенските актьори ак-
центи.
Почти целият състав на театъра тво-
реше на сцената, за да завладее и за-
мисли малчуганите, за да ги накара да
стават все по-добри.

Внушително участие записахме
в рецитаторския конкурс, орга-
низиран от  регионалната биб-
лиотека „Христо Смирненски“
по повод нейния 60-годишен
юбилей. Регламентът бе доста-
тъчно отворен, така че всеки
участник да може да избере сти-
хотворение от автор по избор
или пък лично творчество. Раз-
делени в две възрастови групи,
рецитаторите трябваше да пре-
минат два прага – първият беше
прослушване от нарочна коми-
сия, която да допусне до фи-
нално участие най-добрите, след
което идваше ред и на официал-
ния конкурс.
След оспорваната надпревара
бяха избрани по трима победи-
тели във всяка възрастова група,
бяха обявени и някои специални
награди – за най-малък участник
и най-добър сценичен костюм.

28 бяха представителите на учи-
лището ни, като двама се отли-
чиха. Кристофър Илиев от 4е
клас отнесе наградата за най-
оригинален сценичен костюм, а
Ива Цветанова от 5а клас зае
втората позиция в групата до 15
години.

Браво на всички участници,
които получиха като награда за
труда си безплатен абонамент за
библиотеката. А най-голямата
награда, надяваме се, разбирате,
е поредната им среща със сло-
вото.

В@з Буки Веди

Обичаме поезията
„Вазов” участва с 28 състезатели в рецитатор-

ски конкурс, отличени бяха двама

Вестникът ни навърши четири лета
Издадохме 21 броя, спечелихме много похвали,

критики и скептични усмивки, но оцеляхме

През декември 2010-а, в навечерието на Коледа, се роди първият брой на
вестника, който държите в ръцете си. Бяхме много, останахме по-малко;
бяхме малки – пораснахме; бяхме неуверени – станахме най-добрите в
страната. Някои вече са студенти, други – скоро ще станат. Хубаво е, ко-
гато написаното от теб остава, хубаво е и когато ти оставяш следа по пътя,
който следваш... 
Какво оттук нататък? Ние знаем, а вие – предстои да

разберете, ако четете редовно „В@з Буки Веди”! Началото - 2010

2013 - 3 мястоПрез 2012 посрещнахме ново попълнение

Математика без граници
Масово участие на наши ученици в международно

състезание

Участвахме в поетичен
рецитал

НАКРАТКО
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Н а  К о л е д а  -  п р а з н и ч н о  и  н е  с ъ в с е м

Коледната ваканция е пред нас. А
това означава повече време с на-
шето семейство. Предлагаме ви
близка дестинация, където мо-
жете да прекарате един страхотен
уикенд, изпълнен с много забав-
ления.
Само на 70 км от Плевен е позна-
тият на всички ни град Троян.
Уникалното балканско градче и
околните села предлагат разнооб-
разие на всички туристи. Няма да
правим реклама на хотелите, в
които можете да отседнете, но бъ-
дете сигурни, че и без резервация
ще намерите къде да отседнете.
Съвет от нас: задължително взе-
мете фотоапарат със себе си –
гледките, на които ще станете
свидетели, са спиращи дъха. 
Ако сте скиори – чудесно! Най-
добрата писта за биатлон и ски-
бягане, утвърдена от
международни спортни организа-

ции, с дължина 2, 3, 5, 7 и 10 км
се намира на Беклемето, което е
само на 20 км от Троян. И тази, и
останалите две писти са с влекове
и отговарят на стандартите за ски
алпийски дисциплини, има и то-
пографска карта за лятно ски-ори-

ентиране с трасе 120 км.
Беклемето предлага удобни за

зимни и летни преходи планински
терени, на запад до Козя стена,
хижа Хайдушка песен, хижа Ехо
и връх Вежен или по стария рим-
ски път Виа Траяна, но тъй като
почти всяка зима е затрупан с де-
бела покривка сняг, можете да се
разходите по тези маршрути и
през лятото. Можете и да пояз-
дите кон по старите римски пъ-
тища, както са го правили едно
време.
За тези, които не са почитатели на
зимните спортове, разнообраз-

ието е още по-голямо. Можете да
се разходите до Орешака, да раз-

гледате панаира на художестве-
ните занаяти и да купите нов
гювеч за баба. И да не забравим
дядо: районът е прочут със сливо-
вата си ракия. Съвсем наблизо е и
Троянският манастир. Идете да
запалите свещичка за здраве. 
Ако пък сте природолюбители,
продължете след манастира още
няколко километра, за да посетите
природонаучния музей в с. Черни
Осъм, където още в началото ще
ви посрещнат звуците на горските
обитатели. В двора му се намира
и Посетителският център на На-
ционален парк “Централен Бал-
кан”.
В самия Троян, точно на центъра,
се намира музеят на художестве-
ните занаяти, като на открито са
изложени спиртоварните от мина-
лото.
И понеже се мръква рано през зи-
мата, можете да релаксирате след

натоварения ден в горещите ми-
нерални басейни на Шипково и
Чифлика. Някои  от басейните са
на открито, но водата е доста го-
реща и това не бива да ви притес-
нява. Напротив, по бански до
огромна пряспа сняг. Тема за
страхотно селфи, ха-ха! 

Вечерите също няма да скучаете:
какво по-приятно то това, да пре-
карате времето си със семей-
ството или приятелите в някоя
механа в стар стил? Но оставаме
избора на вас. Забавлявайте се!
Очакваме отзиви.

Светлана Паргова 10л

Не само софиянци могат да карат скиОпознай родината
Рубрика

Според данните за 2013г. Софий-
ският университет е на първо
място по рейтинг, а Техническият
и Медицинският университет в
София си делят второто място.
През последните месеци обаче из-
лезе нова статистика, която сочи
към издигането на Софийския ме-
дицински университет на челна
позиция. Последните статистики
водят до извода, че напоследък
все повече завършващи средно
образование избират да следват
медицина или поне специалност,
свързана с медицина. Медицин-
ският университет в София е №1
в „Медицина“, „Стоматология“,
„Фармация“, „Здравни грижи“ и
„Обществено здраве“.
Основните критерии за оценка на

дадено учебно заведение са уче-
бен процес (участие в стажове,
интензивност на обучението,
международна мобилност, брой
студенти в професионално на-
правление, среден брой студенти
по направление и др.), престиж
(среден успех от дипломата за
средно образование, удовлетворе-
ност от избора, чуждестранни
студенти) и реализация и връзка с
пазара на труда (осигурителен
доход на завършилите, безрабо-
тица сред завършилите, приложе-
ние на придобитото висше
образование и др.).

Къде учат отличниците?
Най-голямата концентрация на
отличници е безспорно водеща
към „Медицина“, където средният

успех на студентите от дипломите
за средно образование е 5.55. На
второ място е „Фармация“ с 5.53,
на трето – „Стоматология“ с 5.44.
В Топ 5 са още „Право“ с 5.36 и
„Военно дело“ с 5.32.
С най-нисък среден успех от дип-
ломите са студентите в направле-
нията „Материали и
материалознание“ (4,29), „Живот-
новъдство“ (4,32) и „Металургия“
(4,38).

Каква е реализацията?
Близо 25% от завършилите вис-
шисти не се осигуряват в стра-
ната, сочат данните от регистрите.
Според авторите на рейтинговата
система при някои специалности,
например медицинските, това по-
скоро означава, че висшистите ра-
ботят в чужбина, а при други
специалности – че завършилите
са в сивата икономика. По по-
следни данни 1200 български ле-
кари са заминали да работят в
чужбина през последните 5 го-
дини, като повечето от тях зами-

нават веднага след дипломира-
нето си.
46% от висшистите се реализират
на позиция, за която се изисква
висше образование.
С най-добра реализация са завър-
шилите „Военно дело“, „Фарма-
ция“, „Медицина“ и
„Стоматология“. Там над 90% от
висшистите започват работа, за
която се изисква висше образова-
ние.

Какви са заплатите?
Средният осигурителен доход на
висшистите у нас е 868 лева.
Най-високите официални заплати
получават завършилите специал-
ностите от направленията „Во-
енно дело“ (1387.79 лева),
„Информатика и компютърни
науки“ (1246,23 лева) и „Проуч-
ване, добив и обработка на по-
лезни изкопаеми“ (1205.77 лева).

Глад за специалисти. Къде?
Данни в кои сфери се очаква на-
растване на необходимостта от

специалисти и къде
търсенето ще нама-
лява също фигури-
рат в рейтинговата
система. Най-сери-
озно увеличение на
необходимостта от
кадри ще има в ме-
дицинските специ-
алности, сочат
данните, получени
на база анкети с ра-
ботодатели. 62.10%
от тях казват, че те-

първа ще се търсят повече и по-
вече лекари в България. На второ
място се нареждат специалистите
от направление „Електротехника,
електроника и автоматика“
(53.29%), а на трето – „Архитек-
тура, строителство и геодезия“
(50.9%).
Топ 10 на най-престижните спе-
циалности според средния успех
от дипломата за средно образ-
ование

Медицина1
Стоматология2
Фармация3
Право4
Ветеринарна медицина5
Обществено здраве6
Психология7
Политически науки8
Социология, антропология9
и науки за културата
Обществени комуникации10
и информационни науки

У нас или в чужбина?!
Близо 70 класа, или 1900 абитури-
енти, заминават да следват в Обе-
диненото кралство всяка година,
сочи статистиката на Британския
съвет в София.
Не по-малко от 12 000 българи са
заминали да следват на Острова
през последните 20 години. Инте-
ресът расте заради високото ка-
чество на образованието и
гъвкавите социални пакети за сту-
дентите. Гарантиран кредит полу-
чава всеки българин, приет там,
който няма възможност да се из-
държа сам. Таксите са от 3500 до
9000 паунда на година. Отделно
студентите имат право да канди-
датстват и за месечни помощи за
издръжка - до 400 паунда. Изпла-
щането на кредита започва след
дипломиране, и то при достигане
на най-малко 15 000 паунда годи-
шен доход. Ако това не се случи,
дългът се опрощава

Лиана Христова XIIa клас

Българското образование – накъде?
Тема с продължение

Към кои висши училища потеглят най-много зрелостници и защо?
Кои фактори имат значение при избора на професия?

Защо всяка година близо 70 класа избират да учат на Острова?

Май не минава брой, в който под някаква форма да не разсъждаваме за българското образование. На
вниманието на зрелостниците предлагаме последни факти и мисли за висшето образование у нас и

очакваме тяхната реакция и въпроси на познатия адрес на вестника.

Почти всеки втори тийнейджър у
нас е неграмотен и знанията му са
под долната за Европа граница.
Това е един от най-важните из-
води в Стратегията за развитие на
грамотността, която Министер-
ският кабинет прие през октомври
тази година. 39,4% от изследва-
ните с международния тест PISA
са показали резултати значително
под необходимото равнище. Въ-
преки че до IV клас децата се
представят около и над средното
за Стария континент ниво, само
три години по-късно то спада кри-
тично.
„В случая не става въпрос за

това, че почти половината мла-
дежи не могат да пишат и да
четат, а за т.нар. функционална
неграмотност. Това значи, че де-
цата не могат да извличат ин-
формация от текст, не могат да
анализират, само редят букви“,
разясняват от просветното ми-
нистерство. 
Тревожен е фактът, че има голяма
разлика между представянето на
децата в различните типове учи-
лища. Ако възпитаниците на ези-
кови и математически гимназии
са най-малко на средното ниво, в
малките населени места резулта-
тите са плачевни.

Малограмотни ли сме?
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- Вероятно са ви питали много
пъти, но разкажете и на нас как
се зароди тази ваша идея? Поз-
навахте ли се преди това, или
общата цел ви събра? 
- Всичко започна преди 2 години
със създадената от част от екипа
ни фейсбук страница, посветена
на българската история, в която и
днес споделяме интересни факти,
до които ни отвежда любознател-
ността ни. За кратко време инте-
ресът към страницата надмина
очакванията ни. Днес въвлечени в
приятелството и общата кауза са
още мнозина млади и будни енту-
сиасти, а проектите, върху които
работим, далеч надхвърлят въз-
можностите на фейсбук страни-
цата.
- Споделете нещо с нас относно
екипа ви. Как разпределятe
дейностите си? 
- Радваме се на едни добри взаи-
моотношения в екипа. Всеки знае
задачите си, но никой не работи
самостоятелно. Изградили сме си
вътрешна структура – подекипи,
които работят по различни про-
екти или видове дейности. Това
ни улеснява много. Извън „Бъл-
гарска история” сме приятели,
трудността идва в случаите, ко-
гато трябва да не бъдем такива в
професионалните си взаимоотно-
шения.
- Срещате ли подкрепа от
близки и приятели и как въз-
действа тя на начинанията ви? 
- Разбира се, че подкрепата на
близките ни е важен фактор за мо-
тивацията ни и за усещането, че
това, което правим, е добро и има
бъдеще. Семействата и прияте-
лите ни напълно ни подкрепят и
споделят каузата ни и, което е
дори по-хубаво, вземат участие в
част от проектите ни. Това прави
работата удоволствие.
- Посещавате много и различни
места. Как ви приемат хората?
Любопитни ли са, задават ли ви
въпроси и какви най-често са
те?
- Пътуваме много, дейностите ни
са свързани с посещения на много
и различни места в страната. Ис-
тински приятна е всяка среща с
местните, в която се запознаваме
с техните регионални особености,
с легендите и преданията, дори и
с проблемите, които срещат в еже-
дневието си. Този процес ни е из-
ключително полезен при
формиране на бъдещи цели, идеи
и активности. Когато имаш кауза,
се стремиш максимално да си по-
лезен на другите. В нашия случай
– на сънародниците ни.
- Има ли дял от историята,

който да ви интригува най-
много? На коя историческа
личност се възхищавате и
имате ли си любимо кътче от
нашата родина?
- Всеки от екипа се интригува
най-много от различна истори-
ческа епоха. Най-честият отговор
е „следосвобожденска България”.
Възхищаваме се на не една исто-
рическа личност, но може би най-
добрият и актуален пример в
момента е Луи Айер, за когото
наскоро създадохме филм.
Откриваме любимости във всяко
кътче, което посетим, но изпит-
ваме особена привързаност към
село Свежен – родното място на
героя от първия ни документален
филм – полковник Владимир Се-
рафимов. Винаги е хубаво да се
връщаме там.
- Как се роди идеята за книгата
„Българската история в 100
личности“? Лесно ли се появи
на бял свят?
- Книгата е  плод на две желания
– нашето – да представим дос-
тъпно и увлекателно историята на

100 личности от родната история,
и това на издателя ни – да излезе
на пазара книга, която да пред-
ставя историята през призмата на
младите. Трудност изпитахме при
подбора на личностите, около
част от които се водят спорове, но
именно това смятаме, че прави
книгата интересна и различна от
останалите.
- А как ви хрумна идеята за
филма „Швейцарецът с българ-
ско сърце“? Единодушно ли из-
брахте историческата личност?
Разкажете ни нещо „от кух-
нята“ - как подбрахте актьо-
рите, как протекоха самите
снимки и самото презентиране
след това? 
- Идеята се зароди, след като част
от екипа ни написа книгата. Луи

Айер е една от фи-
гурите, предста-
вяща историята
ни в 100 лич-
ности. Впечатлихме се от достой-
нствата му и след като разбрахме,
че за него малко се знае и малко е
правено, за да се припомни, ня-
маше как да не се замислим по
какъв начин бихме могли да попу-
ляризираме делата му. Бяхме еди-
нодушни в избора, да.
Относно снимачните дейности –
по-голяма част от статистите са
наши близки, които с радост при-
еха да бъдат част от проекта.
Главният герой – Ивайло Стоиме-
нов, който изпълнява ролята на
Луи Айер, открихме случайно.
Приликата беше забележителна и
за наша радост той прие веднага
да участва.
Снимките бяха истинско приклю-
чение. Незабравимо. Снимахме
край София, в Русе, в Родопите –
селата Орехово и Косово, стиг-
нахме до Швейцария. Там се
срещнахме с наследниците на
Луи Айер, които ни споделиха от-
ношението си към личността на
техния дядо. Беше наистина емо-
ционално. Нещо интересно, което
можем да споделим, свързано със
снимачния процес в лазарета,
който бяхме устроили в Родопите,
е че вътре, в лазарета, температу-
рата беше над 45 градуса, а актьо-
рите бяха облечени с войнишки
униформи от вълна. Но това,
което ни съпътстваше през цялото
време, бяха ентусиазмът и весе-
лието на всички ни.
- Кое ви стимулира да се зани-
мавате с популяризирането на
българската история под раз-
личните й форми? Какво ви
носи това като емоции, лично
на вас? 

- Най-голямото удовлетворение
идва, когато виждаме резултатите
от дейностите си. Едва ли има по-

голям стимул и доказателство за
добре свършената работа от отно-
шението, което получаваме от чи-
тателите на сайта в техните
писма, от добрите думи на хората,
които срещаме по време на пъту-
ванията си, и от желанието на

мнозина да бъдат част от каузата
ни, помагайки ни с каквото могат.
Какво ни носи това ли – мотива-
ция, още повече вяра в доброто
утре и усмивки. Всеки път, щом
видим, че дейността ни е прово-
кирала някого да се замисли за
настоящето и бъдешето – своето и
на страната ни.
- Извън историята и работата
по страницата - какво друго ви
обединява?
- Както споделихме вече – при-
ятели сме. Това ни сплотява и се
опитваме да намираме време да се
забавляваме заедно. Излизаме,

спортуваме заедно, ходим на теа-
тър, дискутираме различни про-
блеми, играем игри, които да
подобряват вътрешните ни отно-
шения. Опознаваме се все повече
и непрестанно. Естествен про-
оцес е и засега действа положи-

телно върху
колективността и
вътрешната ни кому-
никация.
- С какво друго се
занимава всеки от
вас, какво учите,
какви са бъдещите
ви планове? 
- Учим в различни
специалности – меж-
дународни отноше-

ния, политология, право, филмово
изкуство, технологии, икономика,
връзки с обществеността. Това
разнообразие е хубаво – всеки,
споделяйки интересни факти, до-
принася за повишаването на об-
щата култура на останалите
членове на екипа. Развиваме кор-
поративна идентичност на базата
на много сфери от обществения
живот – полезно е за външната ни
комуникация.
Бъдещето можем да свържем
само с една дума – България.

Кристина Младенова и 
Лиана Христова XIIа

Бъдещето можем да свържем само с една дума – България
Така мислят бъдещи адвокати, политолози, икономисти, компютърни специалисти, филмови дейци, обединени от мисълта за Родината

Българската история в
100 личности

По време на заснемането на филма

Екипът на "Българска история" - тези, за които патрио-
тизмът е не само вътрешно усещане, но и кауза

Българските деца са на челните
места по показатели като интер-
нет употреба в собствената си
стая, достъп през мобилен теле-
фон и ежедневна употреба. В съ-
щото време съществуват големи
различия между поколенията,
като повечето деца заявяват, че
знаят повече от родителите си за
интернет. Това е особено тре-
вожно при липсата на съответни
мерки за обучение на децата в
безопасно ползване на интернет в
рамките на образователната сис-
тема.
Това са само част от изводите от

аналитичните доклади, изготвени
от Европейската изследователска
мрежа “Децата на ЕС онлайн”,
която се координира от Лондон-
ския икономически институт и се
представлява в България от Фон-
дация “Приложни изследвания и
комуникации” и Фондация
“Джендър образование, изследва-
ния и технологии”.
Финалният доклад обобщава ре-
зултатите и препоръките, свър-
зани с онлайн безопасността на
децата, на над 150 изследователи
от 33 държави.

Употребата на
интернет от

деца става все
по-лична 

Ние сме на първо място
сред 33 страни

Тийнсвят

„Българска история“ са екип от млади, амбициозни родолюбци, които завършват вис-
шето си образование в различни специалности, заели се със задачата да популяризират
българската история. От около две години те споделят със своите последователи ин-

тересни факти за личности и събития от нашата история.  Екипът е автор на пореди-
цата „Легендите оживяват“, книгата „Българската история в 100 личности“ и

филма „Швейцарецът с българско сърце“. Освен това те посещават български учи-
лища и запознават учениците по любопитен и достъпен начин с миналото ни. Радваме
се, че приеха да дадат интервю за училищния ни вестник. Наблюдаваме отдавна тях-
ната инициатива да популяризират българската история, най-вече сред младите, да я

съхраняват и предават по най-естествения начин. Ние истински се възхищаваме на
дейността им и се радваме, че има хора като тях – пазители на българщината!
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К о л е д н а  м а г и я

Слушайте коледна музика.
Много хора подценяват стой-
ността на музиката и влиянието ѝ

над нас. Коледните песни са неиз-
менна част от празника. А какво е
Коледа без веселите и празнични

мелодии, които
ни зареждат с
настроение? 
Ф и л м и т е ,
както музиката,
заемат важно
място по праз-
ниците. Те не
само ни забав-
ляват, но ни
карат да повяр-
ваме в колед-
ното чудо и в
п р а з н и ч н ат а
магия, която е
н а в с я к ъ д е
около нас. Има
коледни филми
за всеки харак-
тер и личност -
от комедии като
„Сам вкъщи”
до романтични,

като „Наистина любов”, и при-
ключенски като „Полярен екс-
прес”. Те носят коледния дух в
себе си и с интересните си и ув-
лекателни истории грабват всеки
и му вдъхват надежда и радост.
Нещо, което се случва все по-
рядко, е изпращането на коледни
картички. Във времето на модер-
ните технологии тази традиция
бавно се оттегля. Въпреки това,
картичките са едни от символите
на Коледа. Те не са само лист хар-
тия с думи – те са спомен, който
ни носи топли чувства и ни за-
режда с коледен дух и позитивни

мисли. 
По празниците семейството
играе много важна роля. Това е
времето, през което ние се сбли-
жаваме с близките си и прекар-
ваме повече време заедно.
Извадете коледните декорации и
украсете дома, гледайте коледен
филм или пригответе заедно праз-
ничната вечеря – има много неща,
които може да правите със семей-
ствата си. Просто не забравяйте
да бъдете мили и прощаващи
един към друг и прекрасното

настроение е гарантирано
през целите празници.
Коледната атмосфера не се
свежда само до украсата и
подаръците под елхата.
Това неслучайно е най-
светлият празник – по това
време на годината хората
стават по-добри и щедри,
по-весели и щастливи. На-

правете добро. Накарайте повече
хора да повярват в коледното
чудо. Малките жестове като да за-
държите вратата на човека след
вас или да отстъпите мястото си в
градския транспорт на възрастен
човек може би звучат като нещо
незначително, но никой не може
да отрече енергията, с която те за-
реждат хората. Предложете услу-
гите си на приятел, направете
нещо хубаво за някого, услуга.
Така и вие самите ще се почувст-
вате по-добре, вършейки нещо
добро. Направете сладки и почер-
пете съседите, украсете заедно
входа, бъдете мили с останалите.
И не забравяйте да пожелаете
“Весели празници!” - тези думи
непрекъснато ще ви напомнят
колко близо е всъщност магията
на Коледа.

Мерилин Писина 9з

Да почувстваме
коледната магия

Коледа, един от най-чаканите празници, вече наднича зад ъгъла. Идва сезонът на сту-
деното време, домашен уют и дни, изпълнени с изненади. Това е време, в което царят

мир и спокойствие, тишина и любов, благоразположение към всичко и всички. Понякога
обаче е трудно да почувстваме коледното настроение и да се насладим на празниците
достатъчно, преди календарът да покаже 24-и. Ето няколко съвета, които ще внесат

коледния дух във вас и ще ви помогнат да прекарате по-весела и щастлива Коледа.

Какво си мечтаете да
има под елхата и

знаете ли Коледните
традиции?

Ива

Билян

Васил

Евгени

Аспарух

Памела

– Аз искам под елхата да
има шоколадова фигурка
на Дядо Коледа.

– Аз искам куче и книгата „Днев-
никът на един Дръндьо“. Според
мен на Коледа трябва да се направи
печена пуйка.

Кармен
– Аз мисля, че на Коледа
трябва да се празнува и
да има подаръци и сняг.

– На Бъдни вечер
трябва да се ядат
постни ястия, а
на Коледа децата
трябва да коледу-
ват.

– Аз свързвам Коледа
с много вълшебства,
подаръци и сняг.

– Искам да имам
iPhone 6 и iPad. Тра-
диция на Коледа е да
се коледува.

– Аз искам под
елхата играта
„Монополи Ми-
лионер“. За мен
Коледата е за-
бава, топлина и
щастие.

Преслава Кръстева IXб

Духът на Коледа
Какво е коледен
дух според най-

малките

Владимир
Албертина 

Георги

Даная

Деница Ива

Николай
Преслав

– Много при-
ятно чудо,
което се случва
с вълшебство!

– Коледният дух е
прекрасно, чудесно
нещо и в този ден
се случват много
красиви неща!

– Коледният дух е
най-хубавото нещо
на света!

– Да очакваш
Коледа!

– Да има радост
на Коледа!

– Дядо Коледа
и подаръци!

– Да обичаш
Коледа!

Лиана и Кристина 12а

– Коледен дух е про-
сто една нормална
Коледа и когато хо-
рата я обичат!



Как да изненадаме близките и
приятелите си лесно и с малко
средства? Коледа наближава с
всеки изминал ден и всички сме в
трескаво очакване. Всеки един от
нас очаква желания подарък под

елхата, мечтае да получи нещо
интересно. Децата вече са напи-
сали писмата си до Дядо Коледа,
а по-големите са купили под-
аръци на приятелите и близките
си. А Вие купихте ли подарък на

най-добрата
си при-
ятелка/най-
добрия си
п р и я т е л ?
Ако не сте,
ще ви дам
няколко съ-
вета, за да
изненадате
д а д е н и я
човек.
Не е нужно

подаръкът да е скъп и марков. Той
трябва да е специален. Трябва да
показва отношението ви към чо-
века. Например аз бих купила на
най-добрия си приятел ваучер за
любимия магазин, защото той е
много отговорен и обича да ре-
шава всичко сам, а и има собствен
стил, който аз не харесвам и
крайно не одобрявам. J Под-
аръкът трябва да е сантиментален
и оригинален, който даденият
човек да може да използва мно-
гократно и да си спомня за вас
само като го погледне. Може да е
статуя, играчка (за малките и по-
расналите деца), ръчно направена

картичка от вас, фотоалбум, в
който човек може да запазва лю-
бими моменти, или дневник, къ-
дето да описва добрите и лошите
моменти от дните си. Можете да
подарите нещо, което хората не
очакват да получат, или просто да
направите нещо мило.

Аз също съм ви подготвила под-
арък и той е усмивка. Да, прости-
чък подарък, но днес ни трябва
малко радост и аз ви я подарявам
и ви пожелавам една весела Ко-
леда и щастлива Нова година.

Габриела Гагова 9б
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Коледни желания

- Изглеждате ни като човек,
който много държи на работата
си. Кога усетихте, че именно
това е вашето призвание?
- На първата студентска практика
като учител - задължителна част
от учебния процес е практиката в
дадено училище.
- А доволна ли сте от получе-
ната реализация?
-  Да, на този етап - да! То накъде
повече!?
- Имате ли някакви хобита?
- М н о г о! Екскурзии!! Не че не
е географско, но първото ми
много важно хоби са екскурзиите!
Другото ми хоби звучи много
смешно, то е малко „бабешко“
(смее се) - дрехи и готвене, обожа-
вам да готвя. Обичам както да па-
зарувам, така и сама да измислям
дрехите си, въпреки че не мога да
шия...
- Май плетете?
- Не май! Плета - това е нещото,
което много ме разтоварва психи-
чески. Но докато плета нещо, през
това време погледът ми е или в
географката карта, или в мони-
тора, т.е. измислям някой тест. Не
плета, докато гледам сериали – аз
не гледам сериали, а
мисля тестове, карти, кой
как да бъде изтормозен в
училище! Съчетавам 3 в 1. 
- Казахте, че обичате да
пътувате. Разкажете ни
кое е най- красивото
място, което сте посеща-
вали, кое е оставило
най-запомнящ се отпеча-
тък у Вас и къде не бихте
се върнали никога?
- Най-красиво място няма! Всяко
място зависи от това, с кого си,
как си го почувствал и с какво же-
лание си отишъл, така че най-кра-
сиви места и до ден-днешен за
мен са местата в България.
Места, където няма да се върна ...
не знам. Не обичам много модер-
ните дестинации. По-добре ня-
къде, където да не те познават,
някъде, където, като отидеш, да се
чувстваш като човек, особено в
България.
Обичам на брега на морето, къ-
дето няма хора, няма никой около
теб, да си стоиш и то зимата! Зи-
мата на море – това е най-хуба-
вото нещо, въпреки студа, вятъра.
Морето е нещо много, много по-
голямо от теб и твоите амбиции и
там човек наистина се чувства
като една малка прашинка, пре-
чиства се и вижда, че проблемите

са просто дребни неща, които
могат да се преодолеят без из-
лишни нерви, натоварвания и без
да се налага хората да правят
всеки проблем огромен. Морето е
място, което пречиства.
- На децата винаги им е инте-
ресно какви са били като уче-
ници учителите им. Споделете с
нас каква бяхте Вие.
- Не бях отличничка. Успехът ми
беше 5, 5 и нещо. Имах двойки,
най-много бяха, преди да канди-
датствам с биология, защото за
всяка правописна грешка ми се
взимаше по една единица от те-
мите, които развивахме, но само
мога да съм благодарна на учител-
ката ми по биология, която ни
подготви така, че на първо класи-
ране и по първо желание бяхме
сред първите бройки. Преписвала
съм за неща, които знам, че няма
да науча, или знам, че няма да ми
трябват. Последната година си
взимах и фалшиви бележки, ко-
гато трябваше да се учи за канди-
датстване, когато тоалетите за
бала бяха по-важни от някои
предмети, но все пак съм завър-
шила математическа гимназия и

там не се кръшкаше едно време
много-много. Моето кръшкане е
било нищо в сравнение с това на
другите и още повече със сегаш-
ното! Не съм била наказвана,
просто бях палаво дете, нищо по-
вече! 
- Наближават Коледните и Но-
вогодишните празници. Какво
пожелавате на себе си, на семей-
ството си и на нашите чита-
тели?
- Психическо здраве и много по-
ложителни емоции – това е най-
важното, един човек се крепи
именно на тях.
Ако е нещо лошо, то пък ще ни
научи на нещо. Всеки е плакал от
радост, а това е хубаво, пожелавам
го на всекиго, особено на дванад-
есетокласниците. Пожелавам ви
повече поводи за сълзи от радост! 

Лиана Христова и
Кристина Младенова XIIа

Откровено
Поредната ни среща в рубриката е с г-жа Стефка Петрова.
Тя е човек, от когото много може да се научи, човек позити-
вен, човек – горд българин, заслужаващ да го видим от една

по-различна страна, далеч от географската карта!

Новогодишната нощ се приема
като нещо вълшебно и магическо
дори и от най-големите скептици.
Въпреки че традицията за нового-
дишните желания не е българска,
от година на година все повече
хора си правят списъци с цели и
мечти за новата година. Но как да
съумеем да изпълним желанията
си и да избегнем разочарованието
от несбъднатите блянове?
Едни желания се изпълняват,
други – не. Логично е, че целите
на някои хора се изпълняват по-
често от тези на другите. Но
възниква въпросът „защо?“.
Първото нещо, на което трябва да
обърнем внимание, е самият
списък с желания. Лесно е да на-
трупаме стотина почти недости-
жими цели, повечето по-скоро
пожелания, отколкото желания.
Но трябва да помислим за това,

което наистина искаме. 
Важно е също да разделим целите
си на части. Вместо големите не-
постижими желания, в списъка си
напишете малки задачи. Те ще ви
мотивират, а мотивацията ще до-
веде до изпълняването на по-го-
ляма част от тях. За да постигнете
успех, трябва много, ама много да
искате съответното нещо и да
знаете как да го постигнете. 
Планирането е изключително
важна стъпка, когато пред себе си
имате само 365 дни да изпълните

целите, които сте си поставили, и
да съставите новия си списък с
мечти. Въпреки че са много
важни, силното желание и реали-
стичната, конкретна цел не са до-
статъчни. Затова започнете отсега
да планирате как точно ще из-
пълните целите си. Проучете си-
туацията, кажете на семейството
и приятелите си, направете как-
вото е нужно, за да не започнете
да отлагате и да се мотаете. 
И не на последно място – из-
пълнението. Най-важното е да не
оставяте всичко за последните
дни. Периодично през годината
разглеждайте списъка си, но не се
предавайте в борбата за онова,
което не сте постигнали все още.
Планирайте следващите си
стъпки и не спирайте да преслед-
вате мечтите си. Успех! 

Мерилин Писина 9з

Истината за новогодишните желания
Нова година, ново начало, нови желания и мечти. Празникът идва скоро, а заедно с него идва и надеж-
дата, че предстоящата година ще бъде по-добра от тази, че този път ще ни донесе това, което же-

лаем, и това, за което мечтаем. Има десетки традиции, с които „омагьосваме“ Новата година да
донесе това, което искаме. Някои следват традициите от времето на баба, други измислят свои,

които „работят“ не по-зле. Нашите новогодишни желания – големи, малки, материални или не, обаче
имат еднакъв шанс да се сбъднат.

Свободна зона

Япония – Hoteiosho, Santa Ku-
rohsu, Одзи сан;
Хонконг - Lan Khoong или Dun Che
Lao Ren;
Китай - Shengdan Laoren;
Дания – Julemanden;
Финландия – Joulupukki;
Швеция – Jultomten;
Норвегия – Юлнисен;
Холандия - Sinter Klaas, Kerstman;
Австрия и Швейцария - Christkindl
или Christ Child;
Исландия - Jolasveinn;
Уелс - Sion Corn;
Англия - Father Christmas;
Италия - Babbo Natale;
Германия – Weihnachtsmann,

Kriss Kringle или Sankt Nikolaus;
Франция - Pere Noel или le Petit;
Естония – Jouluvana;
Латвия - Ziemassvetku vecetis
(“Christmas pop”);
Русия – Дед Мороз;
Украйна - Svyatyy Mykola;
Maкедония - Дедо Мраз;
Румъния - Mos Craciun;
Турция - Noel Baba;
Гърция и Кипър - Agios Vasilis
(Свети Василий);
На Хаваите – Kanakaloka;
Чили - Viejo Pascuerro;
Коста Рика – Colacho;
Венецуела - San Nicolas;
Колумбия - Папа Паскуал;

Бразилия, Аржентина, Испания,
Парагвай, Перу и Уругвай - Papa
Noel;
Португалия - Pai Natal.

Елица Димитрова 11а

Дядо Коледа или Santa Claus?
Коледа се празнува навсякъде по света, но само в България подаръци
получаваме от Дядо Коледа. Малко преди добрият старец да влезе

през комина, ето кой раздава подаръците в другите страни:

А вие купихте ли подаръци за най-
близките си хора?

Ако не сте, послушайте
съветите ми
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Кога за последно гледахте български филм и
кой беше той?

Днес филмите на деня са фентъзитата, трилърите и комедиите,
произведени в САЩ и Западна Европа, преливащи от цинизми. На
този етап българската киноиндустрия не се развива така усилено
както през изминалия век. Обществото не влага достатъчно и не
оценява подобаващо „нашенското“, а предпочита високобюджет-
ните, изпълнени с множество специални звукови и светлинни
ефекти чужди продукции. През последните няколко години бъл-
гарските проекти, които постигнаха успех и отчетоха сравнително
по-голям брой гледаемост, се броят на пръсти: „Дзифт“ (2008) ,
„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ (2008),  „Мисия Лон-
дон“ (2010), „Тилт“ (2011) , „Лора от сутрин до вечер“ (2011). Пре-
цедент сред серийните поредици стана „Под прикритие“. През
2015 година очакваме и петия сезон на продукцията на БНТ. През
идния февруари по кината ще започне излъчването и на нов филм,
посветен на Апостола Васил Левски. В главната роля е актьорът от
плевенския драматичен театър Веселин Плачков. Но освен новите
български продукции заслужава си да обърнете погледа си и по-
назад към някои български класики. По случай наближаващия 13
януари – Денят на българското кино, ви предлагам няколко неос-
таряващи вечни филма, които всеки българин трябва да гледа. 

Използвайте свободното си време през Колед-
ната ваканция, за да изгледате някои от тях.

Ф и л м о в а  К о л е д а
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Късмети за новогодишната баницаАко избирате филмова Коледа –
изберете  българското!

- „Двойникът” е комедия от
1980 г. с Тодор Колев, в която
двама братовчеди разменят

своите роли и така се поставят в
доста комични ситуации.

- „Козият рог” е по сценарий

на Николай Хайтов. Сюжетната
линия се развива на фона на тур-
ското робство. 

- Филмът „Вчера” показва жи-
вота в пансиона на гимназия, зад

чиито врати се случва какво ли не.
Любопитен факт е, че филмът е
сниман в Езиковата гимназия в
Ловеч, тоест недалеч от нас.

- „Време разделно” е един

от най-стойностните наши филми.
Разказва за идването на еничари
в Родопите, които по насилствен
начин принуждават българите да
приемат исляма. Силно, въздей-
стващо и неповторимо!

- „С деца на море” е филм

в две части. В едната деца зами-
нават със своите родители на
море, а в другата провалят почив-
ката на чичо Манчо. 

- „Любимец 13” – комедия с

Апостол Карамитев, в която еди-
ният брат близнак заема мястото
на другия на футболното игрище,
но без никакъв успех.

- В „Дами канят” Стефан Да-
наилов е в ролята на привлекате-
лен автомобилен инструктор,

който примамва всяка жена.
Именно от този филм е култовата
реплика: „Ти знаеш ли, че имаш
страшни очи!”. 

- „Оркестър без име” раз-
казва за четирима младежи, обе-

динени от своя общ интерес –
музиката и много интересен
сюжет. 

- „Кит” е комедия с Георги Кало-
янчев и Георги Парцалев, която

показва недостатъците на обще-
ството, посредством сатирата. 

- „Крадецът на праскови”
е филм с неповторимата Невена

Коканова, чието действие се раз-
вива във Велико Търново по
време на Първата световна
война. Съпругата на коменданта
Лиза се впуска в една забранена
трагична любов със сръбски под-
поручик. 

Кристина Младенова 12а

Какво е Коледа без коледни
филми? Най-често празничните
ни дни минават вкъщи пред теле-
визора с чаша горещ шоколад, до-
като по телевизията вървят
празнични филми като забавните
комедии от типа на „Само вкъщи“

и „Денис Белята“ или като фил-
мите, разказващи истории за бе-
лобрадия старец, неговите
помощници и раздаването на под-
аръци. Преди да е започнала ва-
канцията, реших да направя
списък с най-популярните ак-

тьори, преобразени в Дядо
Коледа, които си заслу-
жава да гледате:

 Едуард Аснър във
филмите „Човекът, който
спаси Коледа“, „Елф“,
„Коледна ваканция 2“,

„Коледна картичка“ и „Коледа е
отново тук“

 Тим Алън в трите части на
филма „Дядо Коледа“

 Том Ханкс в анимацията
„Полярен експрес“

 Пол Джиамати и Винс Вон
в комедията „Фред Клаус“

Габриела Гагова 9

Ако не предпочитате българското
Най-известните актьори, изиграли Дядо Коледа
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Л ю б о п и т н а  К о л е д а J

Хърбърт Чавез или новият
Супермен

Филипинецът се подлага на плас-
тични операции (19) в продълже-
ние на 16 години, за да изглежда
като любимия си герой. Интер-
венциите включват: корекции на

носа и брадичката, липосукция,
поставяне на импланти в областта
на корема, които да имитират ко-
ремна преса, избелване на кожата.
Любопитно е също, че за по-го-
ляма  част от хирургическите на-
меси не плаща той, а фирмите, с
които Чавез сключва договори за
реклами. Освен това мъжът си ку-
пува непрекъснато сувенири и
дрехи на Супермен. 
Английската Ким Кардашиян

Клеър Лийсън е била дете с ниско
самочувствие, търпящо непрекъс-

натите подигравки на околните за
визията си. След като завършва
гимназия, приятелите й я оприли-
чават на американската знамени-
тост Ким Кардашиян и младата
Клеър решава да се подложи да
допълнителни процедури, за да

увеличи приликата. 24-годишната
англичанка е увеличавала бюста
си, поддържа изкуствения си тен,
удължавала е косата си, еже-
дневно харчи допълнително за
маникюр и педикюр, за облекло,
както и за професионален и пер-
манентен грим. Освен това тя
носи специални панталони с под-
плънки, за да има характерните за
Ким задни части. Манията й е
стигнала дотам, че в момента мла-
дата жена е длъжник на различни
банкови учреждения, но пък е
щастлива с новата си визия. 

Китайка иска да прилича на
Джесика Алба заради момче

Приятелят на китайката бил
голям почитател на актрисата
Джесика Алба. Манията му по
нея стигала дотам, че той карал
момичето до себе си да си прави
прически и да се облича досущ
като любимката си. След раздя-
лата им китайката решила да се
подложи на пластични операции
(носа и очите), за да изглежда
като Алба и така да си върне бив-
шия приятел. След изтичането на
информацията в американските
медии самата Джесика Алба се
обърна към китайката: „Не бива
да се променяш заради това. Ако
някой те обича, той ще те обича
заради самата теб.“

Нефертити в XXI век
50-годишната Найлийн Намита,
майка на три деца, в продължение
на 20 години се подлага на хирур-
гични интервенции (над 50 на
брой), за да прилича на царицата
от Древен Египет, защото смята,

че в предишния си живот е била
именно Нефертити. Тя е кориги-
рала носа си само 8 пъти! 
Да изглеждаш като Деми Мур,

преди да умреш
На 27-годишна възраст Лиза
Конъл получава диагнозата мозъ-
чен тумор. Тогава тя взема стран-
ното решение да използва
събраните пари вместо за опера-
ция на тумора за пластични опе-
рации, чрез които да заприлича на
актрисата Деми Мур. Самата

Лиза казва: „Искам да умра кра-
сива, това е моят начин да контро-
лирам страданието си”.

Човешките желания не свършват
дотук. Мъж в средата на 30-те,
фен на поппевеца Джъстин
Бийбър, изхарчва цяло състояние,
за да изглежда като любимеца си.
Присажда си коса, променя зъ-
бите си, коригира носа и устните

си, инжектира си ботокс. 

Американец пък се старае от 18-
годишен да прилича на куклата
Кен, а украинката Валерия Лукя-

нова от години е известна в ин-
тернет пространството с
приликата си с Барби, постиг-
ната, разбира се, посредством на-
месата на скалпела.

Кристина Младенова 12а

Като две
капки вода

Да заприличам на идола си
Докъде може да стигне човек в

неразумните си желания
Продължаваме рубриката, но този път ви представяме една по-раз-

лична картина, включваща обикновени хора, които посредством
пластичната хирургия са заприличали на свои кумири от света на
шоубизнеса или въображаеми герои. Ето докъде стигат фрапира-

щите желания на човек!

Преди След

Клеър Ким

Нефертити    Найлийн 

Лиза          Деми Мур Живите Барби и Кен

Kylie Minogue планира да си вземе едногодишна почивка от музиката,
за да се съсредоточи върху актьорската си кариера. Певицата се про-
чула с участието си в австралийската сапунка “Съседи” от 1986. След-
ващата година певицата и актриса ще се появи в екшъна “San Andreas”,
в който ще си партнира с Dwayne Johnson.

Justin Timberlake осъди списание “Heat”. Причината – списанието пуб-
ликувало “невярна и необоснована история” за сътресения в двегодиш-
ния им брак. Светското списание се извини и оттегли статията,
придружена със снимки на Timberlake на парти в парижки нощен клуб.

Kylie Minogue отложи концертите си в Германия поради проблеми с гер-
манските организатори. Тя съобщи за отмяната на концертите си със
съобщение, публикувано на сайта си. Певицата сподели още, че е из-
ключително разочарована, че няма да успее да зарадва феновете си
на концертите си с Мюнхен, Кьолн, Берлин и Хамбург.

Mariah Carey и бившият й съпруг Nick Cannon се борят за попечител-
ството над осемте си кучета след раздялата си. Бившата двойка без про-
блеми раздели имуществото си, но не могат да стигнат до консенсус
кой да гледа четирикраките им приятели.

Jennifer Lopez сподели, че не е лесно да си самотен родител. 45-годиш-
ната певица и актриса се раздели през 2011 със съпруга си Marc An-
thony, който е баща на 6-годишните близнаци Max и Emme. Певицата
признава, че често децата й страдат от липсата на баща си. 

Christina Aguilera се завръща в американското риалити “The Voice” като
съдия. След като роди Summer Rain Rutler през август, Christina планира
да се завърне на въртящия се стол, който беше зает последователно от
колежките й Shakira и Gwen Stefani в последните два сезона.

Моника Маринова 12л

Зв езд ен прах

Рубрика

Големите надежди \ Great expectations
По романа на Чарлз Дикенс

Режисьор: Майк Нюъл
В ролите: Джереми Ървин,
Ралф Файнс, Хелена Бонам
Картър, Роби Колтрън, Хо-
лидей Грейнджър и др.
Държава: Великобритания,
САЩ
Година: 2012
Жанр: Драма
Резюме: Филмът разказва
за неугасващата любов на
Пийп към красивата Естела.
Когато Пийп е малко дете,
той се запознава с избяга-
лия затворник Магуич без да подозира, че тази среща ще се окаже
решаваща за живота му. Пип бива поканен в мистериозната къща на
г-жа Хавишъм, където се влюбва в красивата Естела. Докато един
ден анонимен благодетел не предлага да го превърне в джентъл-
мен и да плаща за обучението му. Но дали ще бъде достоен за сър-
цето на благородната Естела? Не пропускайте!

Моника Маринова 12л

Весела Коледа
и щастлива
нова година!
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Овен – Активните
Овни винаги гледат
да са в добра форма,
особено по време на

празниците, така че те ще се за-
радват на спортен уред или спор-
тна екипировка. Ако имате
романтични отношения с Овен,
покажете му, че неговите нужди
стоят за вас на първо място – ку-
пете билети за спортно меропри-
ятие, което не можете да
понасяте, или диск на негов
любим изпълнител, който не ви е
по вкуса.

Телец – Телецът би
оценил всеки един
подарък, който да
трогне чувствената

му натура. Кутия скъпи шокола-
дови бонбони, красив гоблен,
меко одеяло от кашмир – това са
сполучливи варианти. Този зодиа-
кален знак си пада и по паричните
подаръци, така че подарен ваучер
за определена сума за даден мага-
зин също би му допаднал. Не за-
бравяйте, че за Телеца качеството
е по-важно от количеството. Той
предпочита малко шишенце скъп
парфюм пред голяма бутилка
евтин одеколон.

Близнаци – Интели-
гентните Близнаци
обичат подаръци, съз-

дадени за умни хора. Интересната
книга или абонаментът за научно
списание ще са много подходящи
за тях. Един хубав ароматизиран
крем за ръце или красив пръстен
могат също да бъдат приети с ра-
дост. Близнаците обичат да канят
гости, така че комплект изящни
чаши ще бъде от полза.

Рак – Сантиментал-
ният Рак обича под-
аръци, подбрани
индивидуално за

него. Най-много ще го зарадват
ръчно изработените подаръци –
независимо дали става дума за
картина, плетен пуловер или
торта. Този зодиакален знак си
пада и по среброто и по различни
течности.

Лъв – Лъвовете обичат
подаръци, които ще им
помогнат да изглеждат
страхотно. Лъвовете
обожават ефектните

подаръци – билети за опера,

златни украшения и дръзко бельо.
Освен това представителите на
този знак си падат по хазарта,
така че няколко лотарийни билета
или една приятна вечер в кази-
ното буквално ще ги накарат да
мъркат. Ако смятате да подарите
дреха, не забравяйте, че Лъвовете
обичат най-много червеното, зла-
тистото и виолетовото.

Дева – Девите оби-
чат практичните под-
аръци, затова
гледайте да не ги об-

ремените с безполезен подарък,
който ще хваща прах в някой
ъгъл. Уред за печене на хляб или
бормашина ще са по-подходящи.
Девите обичат да изглеждат без-
упречно, така че може да се зарад-
ват на екологичен и ароматен
сапун, лосион или шампоан. При
това са невероятно добре органи-
зирани и ще оценят по достой-
нство подарък като хубав
часовник или красив органайзер.

Везни – Везните обо-
жават музиката, така че
биха се зарадвали на
диск за попълване на

музикалната си колекция. Ако пък
искате да им направите по-спе-
циален подарък, купете два би-
лета за някакъв концерт (Везните
мразят да правят каквото и да
било сами). Представителите на
този знак могат да се зарадват и
на красив свещник или ориги-
нални декоративни подвързии за
книги.

Скорпион – Скорпио-
ните са много потайни
по природа, затова биха
харесали подарък,

който да им придаде допълни-
телна загадъчност. Дизайнерски
черни очила, лек полупрозрачен
шал или шапка с широка перифе-
рия със сигурност ще им допад-
нат. Представителите на този знак
обичат тайнствените истории,
така че можете да им подарите ко-
лекция DVD-та с филми в стил
ноар.

Стрелец – Половината
от удоволствието на
Стрелците идва от раз-
опаковането на подаръ-

ците. Ако не хареса подаръка си,
представител на този знак ще ви
го каже веднага. Ще избегнете

подобни неловки сцени, ако под-
арите на активните Стрелци еки-
пировка за планинарство и
почивка на открито. Каяк или во-
доустойчиво яке ще са перфектен
подарък.

Козирог – Козирозите
са кариеристи, затова
харесват подаръци,
които да подчертават

бизнес статута им. Кожена чанта
за лаптоп или кейс с личен моног-
рам ще бъдат много подходящи.
Въпреки всеобщото мнение Кози-
розите не са скучни хора и не са
вманиачени по работата си. Те
имат чудесно чувство за хумор,
така че биха оценили DVD с ху-
бава комедия. Козирогът ще се за-
радва и на разкошни подаръци,
които не би си купил сам, напри-
мер копринен халат.

Водолей – Водолеите
непременно ще се за-
радват на техника, не-
зависимо дали това ще

е DVD-плейър или iPod. Ако пък
искате да подарите нещо по-
лично, направете фотоалбум със
снимки от съвместните ви под-
визи и весели дни. Водолеят може
да не го показва, но много цени
приятелите си.

Риби – Рибите ще ви
бъдат особено благо-
дарни за подарък,

който ще им помогне да се скрият
от жестоката реалност на заобика-
лящия ги свят. Бутилка шампан-
ско, калейдоскоп или книга с
приказки – каквото и да било,
само да не е прагматично и прак-
тично. Тъй като това е воден знак,
той ще се зарадва на соли и пяна
за вана и душ-гел. А ако искате да
направите много запомнящ се
подарък, подарете на този над-
арен от природата фотограф ху-
бава цифрова камера.

Преслава Кръстева 9б 

Какво трябва да знаем, когато
купуваме подаръци

Непременно трябва да се съобразим със зодията на получателя

За вас, малчугани
Помогнете на мечката да открие бебето си

Открийте седемте разлики!   

Наближава Коледа и се чудите
какво да подарите на приятелите
и роднините си? Предлагам ви

някои от идеите си, избрани спо-
ред зодията.
П.П: Да не забравяме, че всеки

човек има собствен и уникален
вкус. Не на всеки ще се харесат
предложените подаръци.

Отговори на
судокотоСУДОКУ
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