Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...
ГОДИНА 6, БРОЙ 22, УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК НА СОУ “Иван Вазов” гр. Плевен
Вестникът е лауреат на Седмия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2014 г. - първо място
Носител на трета награда в Шестия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2013 г.

Люси Дяковска: И през новата година бъдете най-добрата гимназия в Плевен!

Нашата звездна съгражданка
Люси Дяковска няма нужда
от специално
представяне.
Неотдавна тя
бе в Плевен
и ние успяхме да си
поговорим с
нея. Много
сме щастливи, че тя намери
време за нас - най-малките
журналисти в града, и преди
своя концерт в Драматичния
театър отговори на всичките
ни въпроси. Специално за
читателите на вестника и за
нашето училище - среща с
Люси на стр. 3

Коя е единствената страна, която съществува,
но не е отбелязана на географската карта?

Там дните и нощите продължават по 24 часа и приказно
сияние озарява небето поне 200 пъти в годината. Там
сладкарниците ухаят на канелени курабийки, а навън дебел
сняг е затрупал хълмове, гори и полета. Там е толкова на
север, че през територията й преминава линията, отбелязваща началото на Северния полярен кръг. Има си, както
е по правило, митнически и паспортен контрол, за да влезете и да отседнете!
Тази страна е едно изключително място, което си струва
да посетите. То ще ви разкрие магията на своите многобройни, но отдавна забравени обитатели. Ако все още не сте
отговорили на загадката, отидете на страница 6, за да си
подарите едно незабравимо преживяване!

След последния звънец…

Първи срещи с бивши наши ученици от Випуск 2015,
избрали да продължат образованието си в България
и чужбина – как изглежда всичко от другата гледна
точка – стр. 4

Запознайте се с момчетата от група
„СкандаУ“ по-отблизо, след като ги
чухте и видяхте на училищния стадион! Кои
са те, какво ги вълнува,
как се оказаха при нас,
както и що е то това –
влогъри, и доколко ни
интересува – стр. 9

Прочетете, преди да се подготвите за празника в навечерието на 2016-а!
 Как да се облечете по последни модни
тенденции - стр. 8
 Какви забавления да подготвите - стр. 6
 На кои коледни филми може да разчитате
за празничното си настроение - стр. 7
 Какво вещаят звездите за вас, какво може
собственоръчно да изработите - стр. 10
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Скъпи читатели,
В навечерието на най-светлия християнски
празник – Коледа, ви представяме новия,
празничен брой на нашия училищен вестник.
Ето че още една година мина от издаването на първия брой
на „В@з Буки Веди” – година, изпълнена с творчество,
стремежи и мечти. Вече пет години нашият екип доказва
във всяко издание своето развитие и усъвършенстване. Половин десетилетие ние търсим истината, стоим зад думите
си и защитаваме името и нивото на вестника, който пишем
с безкрайна любов и гордост. Тук, върху страниците му, ние
продължаваме да се стремим да доставяме както новини,
така и забавление на вас, читателите. Във всяка дума, отпечатана върху листа хартия, са вплетени дълбок размисъл,
безкрайна привързаност и силна емоция. От несигурни любители ние се превърнахме в опитни журналисти, готови да
отстояват своето мнение и да следват своите цели.
Винаги, когато наближават празниците, ние се замисляме
за истинския смисъл на всичко около нас. Усещайки коледната магия в сърцата си, ние се изпълваме с доброта и сърдечност, с безкрайна любов и щастие. Приемаме искрицата
вълшебство в себе си и я предаваме на всички свои близки
и приятели. Сякаш Коледа събужда истинските нас – мечтаещите, вярващите, позитивните и целеустремените. Тези,
които не се спират пред нищо в преследването на щастието.
Тези, които непрестанно се стремят към повече. Тези, които
пазят светлинката в себе си и с нея озаряват света си.
Новогодишната нощ е нощта на надеждата, на новото начало, на прераждането на душите на хората. Това е времето
на подновените желания, преосмислените приоритети и
равносметка за изминалите 12 месеца. Това е времето, в
което в очите грее онази искра на надеждата, а в усмивките
се вижда вярата в доброто и в сбъднатите мечти.
Екипът на „В@з Буки Веди” ви пожелава една незабравима
Коледа, изпълнена с чудеса и светъл дух. Преследвайте
своите цели и не забравяйте своите идеали! Вярвайте в себе
си и силата си и бъдете благодарни за всяко едно преодоляно препятствие! Желаем ви да посрещнете новата година
с подновена енергия и да запазите искрата си все така ярка
и през 2016 година. Приемете я с усмивка и тя ще ви донесе
хиляди приключения, безкрайни възможности, несломима
воля и вълшебни моменти!
Мерилин Писина 10з
Ако още не сте изпратили своето писмо до Дядо
Коледа, не се бавете!
Остана малко време, побързайте! Адресът е:
Santa Claus’ Main Post Office
Santa’s Workshop Village
Tahtikuja 1, Roavaniemi
96930 ARCTIC CIRCLE Finland
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Люси Дяковска: И през новата година търсете различ-

ното и бъдете най-добрата гимназия в Плевен, както досега!
Нашата звездна съгражданка Люси Дяковска няма нужда от специално представяне. Неотдавна тя взриви сцената на Драматичния театър в Плевен с изпълненията си. Публиката
буквално изригваше след поредното изпълнение и я даряваше със своята любов. Всеобщо бе признанието за нейния талант и едновременно с това – чар. Независимо от цялата слава около
нея – тя е земна и усмихната. Знаете нейната запазена марка – най-въздействащата и заразяваща усмивка! Ние се убедихме в последното, когато я поканихме да даде интервю за нашия
училищен вестник преди концерта. Много сме щастливи, че тя намери време за нас - най-малките журналисти в града и отговори на всичките ни въпроси. Предлагаме ви сами да се уверите в думите ни, а само за нас остава удоволствието от контакта с нея и от възможността
да си поговорим на живо. Това не може да се сподели, повярвайте ни! Благодарим ѝ!
- С какви чувства се връщате в
Плевен?
- Аз много често си идвам в Плевен, но като цяло съм малко притеснена. Последният път, когато
пях тук, беше доста отдавна. На
площада с група „Те” правихме
концерт по случай празника на
Плевен.Там плувах доста в свои
води с популярни и с мои песни.
Концертът, който ще правя в Плевен с Плевенската филхармония,
е едно доста голямо предизвикателство за мен. Не точно защото
не плувам в свои води, а защото
песните, които ще изпълним, и
мюзикъл ариите съм ги пяла
общо взето в ученическите си години повече. Всичко е доста ново,
но мисля, че предизвикателствата
са нещо прекрасно в живота.
- Имате ли любимо място в
града ни и с какво е свързано
то?
- Имам. Това определено е парк
Кайлъка, защото аз и там живея,
така да се каже, когато съм си в
Плевен. На мен там ми е спокойно, тихо, харесвам много природата. Имам много голям
сантимент към „Сторгозия”, където съм израснала, към моя квартал и винаги си ходя там. Ходя си
и в училището „ Стоян Заимов”,
разхождам се, спомням си за
неща, които са ми се случили там,
които съм изживяла.
- Може ли да споделите нещо забавно от ученическите си години?
- О, боже мили! То едно ли беше?!
Ученическите ми дни са 25 години назад. Аз като цяло обичах
училището и бях много добра
ученичка. Най-интересното е, че
никога не учех. Нямам спомен да
съм сядала вкъщи и наистина
много дълго време да съм учила,
но просто ми се получаваха нещата. Бях добра по математика,
по литература винаги преписвах,
но много добре преписвах, имах
шестици. Не че се хваля, но
просто така ми се случваха нещата. Понякога бягах от училище.
Тогава - началото на 90-те години, беше периодът, в който навлязоха билярдите, кафетата с
билярд и с всякакви такива забавления. Понякога просто този или
онзи час отивахме да играем билярд, да пием кола, играехме на
ротативки, такива неща. Всичко
беше доста спокойно и доста поразлично от сега, разбира се.
- Ние знаем, че сте завършили
паралелка с физика. Защо не

продължихте с физиката?
- Всъщност „Стоян Заимов” през
1989 година, 2 месеца преди 10
ноември, обявиха като първа гимназия в града две специализирани
паралелки след VII клас. Те ги
обявиха всъщност годината преди
това, аз кандидатствах в паралелката с физика, защото тя беше с
физика и английски език. Аз до
този момент бях учила този език
и за мен беше ясно, че ще кандидатствам в тази паралелка, а не в
паралелката с биология и немски
език. Като цяло на мен физиката
и математиката повече ми вървяха
от този тип цифрови науки. Поскоро влязох заради английския
език, защото ние много интензивно изучавахме английския
език, както, разбира се, математиката и физиката. Но аз никога не
си представях животът ми да протече като физик или пък да бъда
следващата Мария Кюри, просто
защото не съм била и чак толкова
добра физичка, имах петици и
още тогава вече имах участия
като певица. На мен ми беше
ясно, че ще си пея. Беше по-добрият вариант, отколкото просто
обикновената гимназия с нормалните предмети.
- Извън професията си, каква
музика слушате?
- Абсолютно всичко, но много
често не слушам никаква музика,
защото повечето време има толкова шум покрай мен от музика и
хора, че тишината ми доставя
удоволствие. Това е може би защото се чувствам толкова добре в
Кайлъка.Там е толкова тихо, но в
същото време не е тихо, защото се
чуват някакви неща, но не е толкова напрягащо колкото звуците
от ежедневието, така че много
често, когато имам време, не слушам никаква музика, за да ми се
отпушат малко ушите.
- Какви книги четете?
- Чета по-скоро биографии. Не си
падам по фикцията и фиктивните
романи. Просто не се интересувам от живота на другите, и в
ежедневието аз не съм любопитен
човек. Може би това е причината,
поради която не си падам по някакви романи. Много харесвам
историческите книги и историята
беше един от предметите, които
много ми харесваха заедно с географията. Аз чета много списания,
които
са
по-скоро
научнопопулярни, като „National
Geographic”.Това са неща, които
доста чета. Геоложки, истори-

чески, географични неща, които
са реални.
- Какво е вашето мнение за влогърите, които правят видеа в
YouTube?
- В Германия е страхотно и аз
имам няколко познати, които са
много успешни влогъри в Германия и набират все повече популярност. Започна, разбира се, от
блогърите и премина във влогърите, като в Америка е някакво
невиждано чудо. В България тепърва започва да се развива. Според мен донякъде е свързано с
това, че обичаме да наблюдаваме
другите хора. Все повече това ескалира в една по-разширена версия на Big Brother. Влогърството
е общо взето това. Аз виждам
само едно малко опасение и то е
в един момент младите хора да не
спрат да се интересуват от влогърството на живо. Някой просто
да стои до теб лице в лице и да ти
разказва всичко това, а не само да
седиш на телефона си и да правиш всички тези неща. Аз виждам там проблем, може би след
десетина години, просто защото
технологията ни надминава в някакъв момент.
- Какво трябва да е според Вас
това - хоби или професия?
- Аз мисля, че все още си е хоби.
За много хора в Америка си е професия, защото те печелят много
сериозни пари от това. Чрез пускане на реклами, особено през
YouTube. Колкото повече клика
имат, те могат да живеят много
охолно от това нещо. Аз имам
приятели в Германия, дори и изпълнители, които имат много успешни влогове в различни теми.
Някои от които не са музикални,
въпреки че те са музиканти. Виждат потенциал в това развитие.
Мен лично не ме влече, аз предпочитам да съм влогър на сцената
и да разказвам на хората разни
неща на живо.
- Знаем, че сте от семейство на
музиканти. До каква степен
това повлия на избора Ви на
професия?
- Със сигурност е повлияло основно, но не под формата на това,
че някой от тях ми е подсказвал
каква да стана, когато порасна. Не
мисля, че изобщо сме имали
такъв разговор вкъщи, в който
майка ми и баща ми да седнат с
мен и да говорят по темата „Каква
искаш да станеш, като пораснеш?” или „Не искаш ли да станеш певица?”.Това не го е имало,

дори смятам, че не са го искали за мен, защото баща ми
знае колко е трудно да си
певец, но пък и никога не са
си пожелавали от мен да
търся някаква друга професия. По-скоро нещата се
случиха от само себе си и аз
си ги направих да ми се случат без тяхна директна
помощ. Фактът, че аз съм израснала в операта и в Северняшкия
ансамбъл, разбира се, основно е
повлиял върху отношението ми
най-вече към музиката.
- Смятате ли, че отборът Ви в
„X factor” е достатъчно силен,
за да стигне до финала, а защо
не и да победи?
- Аз трябва да вярвам, защото
това е моят отбор и конкуренцията е много силна. Няма да
крия, че аз, разбира се, имам фаворити и от другите отбори. Не
може да останеш безпристрастен
към останалите таланти, не е възможно. Според мен и всеки родител също успява да види таланта
и в другите деца, не само в собственото си. Малко или много и аз
се чувствам по същия начин. За
мен е много важно наистина ние
да дадем шанс не само на един, а
на повече таланти в шоуто да намерят сцена за реализация, защото аз мисля, че не само
победителят намира възможност
за реализация, а много повече от
кандидатите.
- Имате ли хоби?
-Да, тичам и много спортувам.
- Наближават Коледните празници. Коя е любимата Ви коледна песен?
-Нямам любима коледна песен.
Ние не пеем коледни песни на
трапезата. Може би сме прекалено много певци.
- Как предпочитате да празнувате Коледа - със семейството
или с приятели?
- Задължително винаги със семейството ми. Откакто се помня,
е имало само една Коледа, на
която не съм присъствала вкъщи,
и знам, че тя беше много тежка за
мен. Миналата година за първи
път поканих семейството ми при
мен в Берлин и си изкарахме
много добре на Бъдни вечер и Коледа. Тази година най-вероятно
ще сме си в Плевен. На Бъдни
вечер сме при баба, на Коледа също. Има си ястия, които баба
винаги прави и това е откакто съм
родена и според мен е важно да
бъде така.

- Кой е най-незабравимият Ви
коледен спомен?
- Може би посещението на семейството ми в Германия при мен миналата година, защото за първи
път направихме нещо такова и за
първи път не си бяхме в Плевен
за празниците и не бяхме на трапезата при баба и дядо, а бяхме на
друго място. За мен това беше
много специално, много различно
и много хубаво. Беше в моя дом и
аз малко или много бях домакинята, макар че майка ми, баба ми
и леля ми сготвиха всичко.
- Какъв съвет ще дадете на ученици от нашето училище, които
искат да се занимават професионално с музика?
- Трябва страшно много постоянства и че това, да се занимаваш с
музика, не означава, че ще станеш
известен. Мисля, че това е много
важно, защото много от младите
хора смятат, че в момента, в който
започнат да пеят или се явят на
кастинг шоу, ще станат известни.
В основата на това нещо трябва
да бъде радостта, която музиката,
в моя случай пеенето, доставя, когато даряваме хората с нещо хубаво и позитивно.
- Можете ли да пожелаете нещо
на Вазовци за новата година.
- Новата година със сигурност ще
донесе толкова изненади, колкото
тази и миналите, защото всяка
нова година е нещо, за което не
сме подготвени, но нещо, което
ние винаги приемаме и на което
се радваме. Пожелавам ви много
да плувате в басейна и да продължавате да бъдете, като в момента,
най-добрата гимназия в Плевен.
Да се стремите към различните
неща, да се стремите да вкарвате
нови неща за учениците и да разширявате системата на обучение,
защото всичко се движи, светът
се движи и учителите трябва да
започнат да се съобразяват с учениците и с всичко ново.
- Много Ви благодарим.
- И аз благодаря.
Виолета Антонова 8б
Камелия Григорова 8б

д екем ври 2 0 15
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Започнаха да валят големите
награди за рисунки

Получихме Почетна грамота за най-успешно представило се училище

Още сме в началото, а вече може
да се похвалим с отличени
творби. Традициите са, за да се
спазват. Неотдавна в Габрово в
Художествената галерия “Христо
Цокев” бяха наградени най-добрите в Националния конкурс за
рисунка на тема: “Централен Балкан - с очите на младостта”2015,
организиран от дирекция „Централен Балкан“. Идеята бе
изкуството да стане посланик на Националния парк
“Централен Балкан”, като с
художествени
изразни
средства се пресъздаде красотата и разнообразието на
неговата съхранена дива
природа и се покаже неговият уникален образ през
погледа на младите творци.
В конкурса участваха ученици от цялата страна на
възраст от 14 до 19 год.,
разпределени в две групи.
От нашето училище бяха
отличени рисунките на Ема
Иванова-11з,
Виктория
Иванова от 9з, Кристина
Горанова от 9м (за която
може да прочетете и в рубрика „Таланти“) – на първо

Нови успехи

Поздравяваме отличените в математическото състезание „Стоян
Заимов“, проведено през ноември.
Първото място е за Мария Дин-

Спортувайте
за здраве

Но… и за награди, ако сте много
добри. Такива бяха нашите ученици в тазгодишното издание на
лекоатлетическия турнир „Децата
на Плевен“. Турнирът се организира за трета поредна година от
СКЛА „Спартак” със съдействието на Община Плевен. Близо
400 деца от Плевен и региона премериха сили и спортен дух.

Димитър Мирчев от 3д клас записа
второ място на 60 метра спринт и
второ място на скок дължина.
Елина Ковачева от 4а клас зае
трето място на скок дължина, а
Емилия Гетова от 4д е трета на 60
метра спринт. Четвъртото място в
същата дисциплина бе за Борислав
Велковски и Даниел Великов от
4а, Кристиян Марчев от 4д и Виктория Близнашка от 4б клас.

място; Кристиана Ламбиева – 9з
и Мелиса Герганова – 9б – поощрение, както и Михаела Александрова от 9б клас. Получихме и
допълнителна награда – за найуспешно представило се училище
- Почетна грамота и комплекти
Образователни пакети “Паркът
като класна стая”.
В@з Буки Веди
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Най-големият урок в
света и в 1б клас

Нашите ученици от 1б клас станаха част от най-големия урок в
света. Ученици и учители от цял
свят искаха да помогнат да направим нашата планета справедлива,
здрава и устойчива. Това се случи
на 16 октомври и часът на класа
стана незабравим. Той започна с
прожекция на анимиран видеофилм, в който известната звезда в
тениса Серена Уйлямс апелира по

екипите, на които бяха разделени
предварително. Накрая всички
стигнаха до извода, че „Ние
имаме само една планета. Няма
друго място, на което можем да
отидем. Ако използваме нашите
креативни сили и способности, то
друго място няма да ни е необходимо. Ако се грижим за планетата
си и един за друг, ние ще имаме
всичко, от което се нуждаем.“

ТАЛАНТИ

Рубрика

Цветно

Една наша
съученичка
– Кристина
Го р а н о в а ,
открива таланта си да
рисува, след
като преди
две години
гледа един
уникален
филм - „Хачико“. Тя е много развълнувана и впечатлена от сюжета.
Решава да изрази емоциите си в
рисунка. След като показва крайния резултат на приятелите и роднините си, разбира, че рисуването
й се отдава. Тя продължава да се
вдъхновява от всичко около себе
си, което е по-различно и цветно.
Криси рисува, защото според нея
това е най-добрият начин за изразяване на емоции, но и защото й харесва. Споделя с нас, че повечето
рисунки пази, други подарява, а
трети - продава. Винаги, когато е
вдъхновена, рисува, но разбира се,
трябва да има свободно време.

кова от 3г и Дениз Потурлиев от
4б. На второ място са Виктория
Ованисян от 4а, а на трето – Виктор Мончев от 2б и Волен Анов от
4д клас. Желаем им още много
любов към математиката!

Браво на
Виктория

Виктория Костова от 4б клас е
едно от 12-те български деца, отличени в 43-ото издание на Международната детска изложбаконкурс „Лидице“ 2015. Сред наградените са деца от Ловеч, Пловдив, Търговище и София.

Церемонията по награждаването
бе през октомври в София, а дипломите бяха връчени от посланика
на Чехия у нас.
В конкурса, който тази година бе
на тема „Светлина“, участваха
деца от всички континенти. Изложбата се организира в памет на
децата, убити от нацистите в чешкото село Лидице.
Честито на Виктория! Желаем й
още много успехи!
В@з Буки Веди
В@з Буки Веди

Криси все още не е печелила награди от художествени конкурси.
Тя непременно мисли да използва
таланта си в бъдещата си кариера,
защото се е насочила към архитектура и вътрешен дизайн.

интересен начин за подобряване
живота на Земята. Малките ученици проявиха изключителна
креативност, изобретателност и
предприемчивост по време на
целия час. Те дадоха интересни и
вълнуващи отговори на проблемите в семейството, училището,
града ни, държавата и планетата,
на която са жители. Децата бяха
много наблюдателни и в края на
часа сами определиха тези, които
заслужено приеха да бъдат наречени отговорници и говорители на

За финал всички създадоха постер, на който символично изобразиха себе си и начина, по който
трябва да работят, за да се изпълнят глобалните цели за устойчиво
развитие на Земята. Класният ръководител Евелина Ницова благодари за съдействието при
провеждането на този необикновен урок на родителите, на Олег
Маринов и най-вече на своите
ученици.

Първо място за скулптура

В@з Буки Веди

Нашата
ученичка и репортер за вестника - Габриела Гагова от 10б спечели първо място
за скулптура на дванадесетия национален конкурс ”Златна есен
– плодовете на есента” в Севлиево. Конкурсът цели да стимулира творческата енергия на децата в областта на изобразителното и приложното изкуство, да изяви младите таланти и да
представи България като държава с традиции в отглеждането на
земеделските култури. За вестника тя каза, че е изключително
щастлива от факта, че е на първо място и споделя, че това е
първата й награда. В момента работи по картина за конкурса „Да
уловиш мига“ в Русе. Пожелаваме и успех!
В@з Буки Веди

Всички
рисунки
на Крист и н а
може да
видите
на Faceb o o k
ст раницата й: Draw your dreams, както и
на
Instagram
профила
й:
Draw_your_dreams1.
Очакваме предложения за таланти
в различни области, които са сред
нас – в училище, но за които не
знаем, а си струва да разкажем.
Пишете на познатия адрес на вестника el_vestnik@abv.bg!
Йоана Кирилова IXм
Иван Жунтовски IXм
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След последния звънец ...

д екем вр и 2015

Едни от най-вълнуващите моменти в края на всяка учебна година е изпращането на поредния випуск абитуриенти. През изминалата
2014/2015-а се разделихме с много момичета и момчета, които години наред бяха част от живота на училището и от нашето голямо семейство. Едни от тях бяха по-познати заради активната си позиция, други – заради по-честите посещения в кабинетите на ръководството.
Някои предпочитаха да замълчат пред провокациите и да запазят мнението си, когато не им го искат. Тъй като не представихме класовете
в края на учебната година, когато обикновено им даваме думата да споделят онова, което ги вълнува на раздяла с училището, преподавателите, съучениците, да представят своите планове за следващата важна крачка в живота си, решихме да им дадем думата да говорят сега.
Надяваме се в рубриката, която започваме в този брой, да чуем много от тях – какво се случва с живота им, оправдават ли се очакванията
им, как виждат училището и всички нас от новото място, на което се намират, какви съвети ще ни дадат на нас, които ще ги последваме.
Първите, които ще говорят, са от познатите лица. Очакваме всички, които са свързани с нашето училище, на познатия адрес:
el_vestnik@abv.bg!

Не виждам причина да има някакво
Бъдете сигурни, че неспециално отношение към българите – щата, които учите в учивсичко зависи от личните качества и лище, ще са ви от полза
положените усилия

Весела Маринишева е от възможно най-познатите лица и имена, защото е един от създателите на
училищния вестник. Тя бе част от неговото прохождане и утвърждаване. Любопитни сме да разберем
какво мисли сега, когато е студентка в специалността „Международни отношения“ в Малмьо, Швеция. Отскоро е там, но вече е представител на курса и член на Студентския съвет. Който я познава,
изобщо няма да се изненада на нейната активност и позиция.

- Има ли и други студенти от
България и какво е отношението към вас?
- Да, има много българи тук.
Горда съм да кажа също, че
именно ученици от България са в
ръководствата на студентските
организации. Отношението е
както към всички други студенти.
Швеция е социална държава, а и
специално Малмьо е космополитен град, много шарен и пълен с
хора от всички краища на света.
Тук хората са толерантни към различията. Още повече - не виждам
причина да има някакво специално отношение към нас - защото
сме българи - всички получаваме
равен старт и еднакви възможности за развитие. Нататък нещата зависят от лични качества и
упорит труд.
- Как реагират местните, когато
им кажеш, че си българка? С
какво сме известни там?
- Повечето знаят за България, не
само местните, а като цяло чужденците, които срещам. Не много,
но имат обща представа. Известни сме със Слънчев бряг и
Златни пясъци. Тъжно, но факт.
Често ми казват, че са идвали в
България именно в тези курорти.
- Как протича обичайно един
твой ден?
- Всеки ден е различен, но все пак
всичко става по график. За живота тук е важно човек да организира времето си прецизно, за да се
справя. Нямам лекции всеки ден,
но пък всеки ден трябва да чета и
работя. Отделно уча и шведски,
което заема голяма част от времето ми. Старая се да бъда информирана за нещата, които се
случват в града и особено в университета, та когато имам време,
ходя на най-различни събития.
Бих казала, че дните ми са доста
динамични.
- Би ли могла да сравниш един
твой ден там с един твой ден в
“Иван Вазов”?
- Трудно би било да се сравнят, защото все пак това са различни
нива на образование, а и системите в двете държави са много
различни. Тук държат на това, да
ни научат да работим по много за-

дачи едновременно, което
не е много различно от
гимназията... поне за мен.
Също така разчитат на ‘independent study’, което означава, че това, колко
време ще прекарваме в
учене, каква литература
ще четем и откъде, зависи
само от нас. Разбира се, в
университета ни дават насоки, обръщат ни внимание, ако имаме трудности ни помагат, докато не се
уверят, че сме разбрали.
Опитват се не просто да ни
дават информация, а да ни
мотивират и вдъхновят и сами да
искаме да знаем повече. Но все
пак, как и колко ще учим, си остава въпрос на воля и вътрешен
стремеж.
- Как живееш там? Какво правиш през свободното си време?
- Тук има разнообразни възможности за прекарване на свободното време. Постоянно нещо се
случва - организират се мероприятия от всякакво естество, има
много доброволчески организации, клубове по танци, спорт...
Има също места - ‘обществени
всекидневни‘, където човек може
просто да отиде да говори с останалите и всеки е добре дошъл.
Като цяло социалният живот тук
е от голямо значение за хората и
постоянно се опитват да правят
неща заедно. Отчасти за да се разведрят от меланхолията на мрачните дни, да се противопоставят
на ветровете и студа, но и защото
ценят високо общуването с останалите. На мен лично много ми
харесва това. Участвам в много от
събитията, постоянно срещам
нови хора, когато имам повече
време, пътувам до съседните градове. Колкото до нощния живот,
Малмьо предлага голям избор от
заведения и места за забавление.
- По-високият стандарт на
живот компенсира ли носталгията по родното и липсва ли
ти всъщност България?
- Стандартът не е толкова определящ, защото не е много по-различно, да, по-уредено е, но
по-скоро е заради отношението -

тук хората са много услужливи и
приветливи, та не е трудно да се
почувстваш като у дома си. Не
мога да кажа, че ми е носталгично, но все пак да разказвам за
България на чужденците ми доставя голямо удоволствие.
- Какво би посъветвала тези,
които тази година или в следващи години ще преминат по
тези стъпки?
- Преди всичко, бих ги посъветвала внимателно да изберат бъдещия си път, не просто да
отидат ‘някъде’ и да учат ‘нещо’.
Важно е, правейки тази стъпка, да
знаят, че точно това е, с което
искат да се занимават и са избрали правилното място. Нужно
е голямо предварително проучване, защото пред младите хора
сега има наистина много възможности и не е лесно да намериш
твоето нещо сред всички тях. Бих
ги посъветвала, ако не са сигурни
с какво искат да се занимават, да
не записват нещо просто ей така,
за да отидат в университет, а да
изчакат до момента, в който се
чувстват подготвени за това, да
прекарат колкото време е нужно в
търсене на себе си и на своя път в
живота. За себе си смятам, че съм
от късметлиите, които успяха да
го направят. Но продължавайки
по-нататък в академичното развитие, особено в чужбина, е нужно
наистина да знаеш защо си там и
какво искаш да постигнеш. Успех
на всички в това нелеко начинание!
Габриела Гагова 10б

Светослав Славков е студент в Холандия. Той учи в университета в
Хага в специалност „международно и европейско право“. През миналата учебна година бе част от 12л клас.
- Защо реши да учиш
и изградени личв чужбина?
ности със собст- По няколко причини.
вени интереси и
Първо, качеството на
разбирания. Уважаобразованието е по-виабсолютно
ват
соко, отколкото в Бългавсеки един от нас,
рия. Второ, в България
независимо от негоима прекалено много
вата националност,
кадри с висше образрелигия или раса.
ование в последните гоВинаги са готови да
дини, докато работните
отговорят на въпроместа си остават съсите ти и да ти пощите и вероятността да
могнат, ако имаш
си намериш работа по специал- проблеми с усвояването на матеността е много по-малка. В чуж- риала.
бина международните програми - Лесно ли се адаптира към обса много разпространени и така становката?
имаш по-голям избор за бъдеща - Адаптацията не беше лесна, тъй
реализация, независимо в коя дър- като отидох в страна, която се разжава в Европа. Стандартът на личава изключително много от
живот в чужбина е много по- България във всяко едно отношевисок.
ние - манталитет, народопсихоло- Кaква точно е специалността, гия, обичаи, култура, език,
която изучаваш?
традиции и т.н.
- Специалността ми е междуна- - Полезни ли са ти знанията,
родно и европейско право. Тя е които получи в училище?
международна и затова се изучава - Много неща, които съм ги учил
изцяло на английски език.
в училище, тук се учат отново в
- Какви са предметите, които из- началото и много хора не се спраучаваш?
вят с тях.Затова бъдете сигурни,
- Първата година в моята програма че нещата, които учите в училище,
изучаваме предмети като консти- ще ви бъдат от полза.
туционно право, публично право, - От какви националности са
криминално право, наказателно студентите там?
право, семейно право, наслед- В моя университет има студенти
ствено право, договорно право, от над 100 националности - предтърговско право и др.
ставители на всички континенти,
- Каква е продължителността на раси, религии и т.н.
лекциите и на учебния ден?
- Как преминава един твой ден?
- Всеки учебен ден трае по мини- - Обикновено според разпределемум 3 астрономически часа. Всяка нието на графика ми в универсилекция и упражнение в нашата тета, защото това е най-важното.
програма са с продължителност Сутрин ставам, закусвам и се придо 2 часа. Обикновено имаме 2 готвям за университета. Отивам
или 3 упражнения или лекции, а на лекции или упражнения, като
отделно имаме срещи на групата, за тях предварително се подготкоето е нещо подобно на час на вям. След края на учебния ден се
класа. Между някои от занима- прибирам и почивам, доколкото
нията нямаме почивки, а между ми го позволява времето, след
други имаме по час и половина което започвам да уча за изпити
свободно време.
или да правя седмичните си за- Какво е отношението на пре- дачи. Вечерта обикновено разпусподавателите към студентите?
каме с приятели.
- Отношението е на изключително
Магдалена Минкова 10б
високо ниво, като към зрели хора

Провокираме ви!
Време е да подновим "главата" на нашия вестник.
Получихме първото предложение - то е на Габриела
Гагова. Очакваме вашите - всички ще публикуваме, а
авторът на най-доброто - ще бъде интервюиран на
страниците на вестника. Адресът ви е известен:
el_vestnik@abv.bg!

д екем вр и 2 015

Нова страница от моя стар живот

Писмо до любимото училище

Кристина Младенова учи „Българска филология“ във Велико
Търново. През миналата учебна година бе в 12а клас. Един от найможещите журналисти в екипа на училищния вестник

Привет на читателите на “В@з
Буки Веди”!
Привет на моите учители, на моето
училище, което дори далеч от мен
е в сърцето ми, в спомените ми, за
което с радост и гордост казвам
пред новите си познати, че ме е направило по-добър и достоен човек!
И си мисля често за “Вазов”; вече
изпитвам носталгия по едни хубави
и ценни, но вече отминали години.
Сега пиша нова и различна страница от моя стар живот.
В началото на XII клас може би
като всеки абитуриент си мислех за
“неограничените възможности” на
столицата, за “българската мечта” -

София. Получих отлична оценка на
изпита по журналистика. По стечение на обстоятелствата обаче размислих, кандидатствах единствено
във великотърновския университет
“Св. св. Кирил и Методий”. Желаех
този път не журналистика, а българска филология. И ето ме сега няколко месеца по-късно съм част от
тази специалност!
Днес съм щастлива от своя избор.
Всеки ден се любувам и наслаждавам на този величествен и старопрестолен град. Доволна съм от
избора си за специалност и мястото, където избрах да се обучавам
в нея, защото и тук има големите
професионалисти, имена в своите
направления! Винаги съм имала
особен афинитет към българското,
най-вече към литературата (във
всичките й проявления), към сблъсъка на различни светове от древността, та до днес. Българската
филология ми предоставя точно
това. И макар да прекарвам деня си
в непрестанно залягане над учебниците и книгите, съм жадна за
още знания, защото ми е приятно
да се занимавам с всичко това!
В моята специалност сме едва 27
души, на практика българската филология е на изчезване. Жалко! Но

всеки избира направление, близко
до него, всеки прави избор за нещо,
друг е въпросът доколко този избор
ще е успешен за завършващия. И
нека отново се върна на колегите си
(още ни е странна думата “колега”,
все ни е на устата да кажем съученик, лекцията да наречем час, почивката - междучасие, а професора
- господин) - харесвам повечето от
тях. Една известна част почти вече
не виждам - пропускат първите си
лекции и упражнения, а с други сме
близки, помагаме си, разбираме се,
разказваме си спомените от детството и училището, дори мога с радост да заявя, че открих нови
приятели и съмишленици. Без да
звуча надменно и самовлюбено,
смятам, че сред нас има и неспособни, защото не е нормално момче
и момиче да са част от тази специалност с оценка от СРЕДЕН 3 на
матурата по български език и литература и да пишат “лекций”! Или
пък когато ни споменават думата
“русофил” от невежество да я асоциират с делфин! (Не се шегувам и
не си измислям!!!) Аз също не съм
безупречна и безгрешна. Всички
сме отишли там да се учим, но все
пак е нужно някакво ниво, на което
да стъпи първокурсникът.
Макар да е странно за моите връстници, аз не свързвам студентския
живот с купони. Всеки има нужда
от забавление, но забавлението не
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бива да е приоритет за студента.
Много хора край мен си мислеха и
ми казваха, че българската филология е лесна специалност, че учиш
нещо, което вече знаеш. С всеки изминал ден се уверявам, че не е така
и то не само за моята специалност,
а по принцип! Ако в училище ще се
примолиш на госпожата по английски да не ти дава домашно, защото
не разбираш задачите по математика, а утре имаш контролно и ще
решаваш цяла вечер, то в университета тези номера не минават!
Никой професор или асистент не се
интересува каква задача имаш по
дисциплината Х. Не ти обяснява
нищо по 100 пъти, а просто ти
казва от къде може да се готвиш
това
са
4-5
(обикновено
учебника/книги за дисциплината).
На лекции не ти диктуват дума по
дума; каквото си записал - това е.
Специалността ми е сериозна и отговорна - обучават ме как аз да обучавам хора! За тази цел аз нямам
право на пропуск , защото не мога
да се изправя след години пред ученици и да си мънкам моите свободни съчинения. Аз и моите
връстници във всички останали направления ще подготвяме идното
българско поколение, а то не заслужава разхайтено и безотговорна поведение.
Вярвам, че съм на прав път, но
само времето ще покаже. Смятам,
че ще получа добра подготовка.
Преподават ми хора със сериозни
изследвания и книги в своята област. Дори мисля, че учителите има
какво да учат от преподавателите в
университета. Те трябва да държат

учениците по-сериозно, но казвайки “по-сериозно” визирам не
строгост, а просто примера си от
преди малко: учителката по английски не бива да отстъпва от домашното заради контролното по
математика (това е просто пример,
без нищо лично), защото учениците трябва да свикват на дисциплина, трябва от ученическите
години децата да се учат да разпределят времето си, а не да привикват към подобни учителски
компромиси, защото после никой в
университета и живота няма да ги
прави за тях и ще им е много потрудно!
Искам да ви посъветвам да цените
годините си в училище. Не си мислете, че имате много за учене, защото сравнено с ученето в
студентските години е капка в морето. Сега имате време за всичко използвайте го ползотворно! Съвсем не ви отказвам от академичните знания, напротив - стремете се
към тях!
Наближават Коледните и Новогодишните празници и по този повод
желая на всички ученици, учители
и на ръководството здраве, радости,
семеен уют, много мечти и найвече желая да съумеете да ги реализирате! На дванадесетокласниците пожелавам успешно завършване, правилен избор за бъдеща
реализация и една незабравима
бална вечер! На любимия ми вестник - още много награди и нови
върхове!

непреработени продукти трябва
да са основата на вашето хранене.
Така привлекателните снаксове и
чипсове са лишени от всичката си
хранителна стойност и са пълни
със захар и мазнини, от които не
се нуждаете. Всъщност в повечето случаи тези храни съдържат
съставки, които тялото ви дори не
може да разпознае. За да спасите
диетата си от тях, хапнете си шепа
сушени боровинки или сурови
ядки, които ще ви дадат енергия
за останалата част на деня.
Специализирайте се в контрол
на порциите
Освен какво ядем, е важно и количеството от дадената храна,
която поглъщаме. Но как да се
контролираме? Използването на
по-малки чинии кара ястието да
изглежда повече, а учени смятат,
че сините чинии потискат апетита
ни и ни карат да се чувстваме посити. Ако се храним бавно,
можем много по-лесно да осъзнаем кога сме се нахранили и кога
просто довършваме порцията, защото ястието е вкусно. Пробвайте
този трик: дъвчете всяка хапка по
5 секунди, изчакайте 3 и след това
пийнете глътка вода. Звучи объркващо, но работи.
Награждавайте се за добрата
работа
В дните, в които сте готови да се
откажете и да посегнете към опаковката с чипс, хапнете си нещо,
което ще ви накара да се чувствате по-добре. Отказването от
всичко, което обичате, е рецепта
за бедствие. Няколко блокчета
тъмен шоколад, по-сладък плод
или пък бисквитка – две няма да

ви навредят, а ще ви накарат да
сте по-мотивирани и готови да
продължите с плана си.
Спортът е много важна част от изпълнението на целите ни. Отделете време за тренировка.
Независимо какво ви държи
заети, вие трябва винаги да намествате дори и 15 минути упражнения в режима си. Всяка
минута, в която не седите пред телевизора или лаптопа, а се движите активно, се брои.
Последно, но определено много
важно за един здравословен
живот, е времето, в което спим. С
тестове и контролни на главата си
е много лесно да останем будни
до сутринта, учейки по даден
предмет. Но това не само ще ни
направи уморени и неспособни да
се концентрираме, но и ще застраши нашия хранителен режим.
Как? Сънят възстановява нивата
на нашите хормони, които стабилизират глада. Също така докато
спим, също горим калории. И
нека не забравяме, че сънят поддържа кожата ни чиста и гладка.
Така че възможно най-често се целете към поне 8 часа сън за вечер.

Здравословна Коледа

Здравословни… в учебно време

Загубата на излишните килограми може да е доста трудна задача. Но не и по време на учебната година?Мислете за това, че учебната година ви държи заети, като за начин да сте по-активни и поздрави. С моите съвети и трикове вие можете не само да достигнете целите си, но и да бъдете
по-енергизирани и позитивни.
Първата крачка към всяко
е и ефективен, и
едно начинание, дори и отслаб- изпълним.
ването, е ефективният и реаНа второ
листичен план.
място седи наПърво е важно да определим
мирането на
своите цели - те трябва да са подходящ план
точни, постижими и прощаващи.
за хранене
Започнете с измерването на тегТук е важно да
лото си, за да можете по-късно да знаем, че една
оцените своя прогрес. Дори и ко- диета
работи
гато не искате да отслабнете, е различно при
важно да следите състоянието на всекиго. Вслусвоето тяло и да бъдете здрави и шайте се в тялото си и определете нанието, мога да ви уверя.
активни. Но ако искате да загу- кой хранителен режим е подхо- И ето, че стигнахме до „тежката”
бите някой друг килограм, е дящ, за да бъде той здравословен. част, която трябва да промените –
важно да знаете, че теглото на И най-значимият съвет - не се това, което слагате в тялото си. Не
един средностатистически ученик опитвайте да се вмествате в нечии бива да забравяме, че 80% от жив гимназията трябва да намалява рамки и не се стресирайте, ако вота на всеки човек във форма е
с максимум един килограм и по- трикът, който ваш приятел ви е храненето му. На пръв поглед очевидни, тези съвети са много ефекловина на седмица.
споделил, не работи и при вас.
Веднъж, щом сте определили И като заговорихме за приятели, тивни и лесни за изпълнение:
Пийте вода
своето желано тегло, изяснете добра идея е да си намерите парЧесто
пренебрегвана
и забравяна,
колко време имате, за да го дос- тньор, с когото да влезете във
водата
е
в
основата
на
живота. Затигнете. Тук идват на място и це- форма. Всичко е по-лесно с притова
трябва
да
приемаме
поне 8
лите от вида на „да отслабна с 15 ятели. Те не само те мотивират, но
чаши
от
течността
на
ден.
Тя не
кг за 10 дена” или „да тренирам и ти помагат да продължиш към
само
ни
държи
хидратирани
и
всеки ден по 3 часа”. Мисля, че е целите си. Когато партньорът ти
поддържа
кожата
ни
чиста,
но
и
очевидно колко нереалистично яде салата и се готви да отиде на
звучат тези планове, но трябва да разходка, е по-малко вероятно ти ни дава повече енергия по време
знаете, че и такива, които не са да „сгънеш” парче пица и да си на деня.
Изрежете от храненето си
достатъчно конкретни, също няма почиваш на дивана. И във време,
вредните продукти
да ви помогнат. Добра насока на в което всеки практически е „на
За
да
видите
желаните резултати,
мислене са цели като „да трени- диета” и е готов да влезе във
които
да
ви
поддържат мотивирам 5 пъти седмично, отслаб- форма, просто трябва да попиташ
рани
и
успешни,
трябва да забравайки с 1,5 кг за седмица”. Това е своите приятели и ще видиш говите
за
вредните
храни. Свежи и
не само реалистичен план, но той рата от ръце. Не сте сами в начи-

Поздрави от Велико Търново!
Кристина Младенова

Отслабването и воденето на здравословен начин на живот по
време на учебната година може да
е тежка работа, но повярвайте –
не е нещо непостижимо. Поставете своите цели и ги следвайте!
Вярвайте в себе си и ще постигнете всичко, което желаете. И не
забравяйте, че по-късно тялото ви
ще ви благодари за направените
усилия. Успех!
Мерилин Писина 10з

При Дядо Коледа в Лапландия
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Лапландия – една страна, която
няма да откриете на картата.Там,
където сезоните имат свой собствен ритъм, където дните и нощите
продължават по 24 часа и където
приказно сияние озарява небето
поне 200 пъти в годината. Край
лапландското градче Рованиеми
търчащи, пищящи, превъзбудени
деца се срещат с добрия старец,
работливите джуджета и северните елени. В сладкарниците ухае
на канелени кубраийки, а навън
дебел сняг е затрупал хълмове,
гори и полета.

Пощенски офис на Дядо Коледа

Едно най-интересните места в Рованиеми е Пощенският клон на
Дядо Коледа. Елфи отговарят на
стотиците хиляди писма на деца
от целия свят. Някои от децата
дори изпращат подаръци на дoбрия старец като вълнени чорапи и
моркови за елените. Най-много
писма пишат децата от Великобритания, следвани от Италия,
Полша, Япония и Китай. Ако вие
все още не сте изпратили своето
писмо, може да го направите на
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Писма

Седалището на дядо Коледа се намира толкова на север, че през неговата територия преминава
линията, отбелязваща началото на
Северния полярен кръг. Замръзнахте ли вече? Ако искате да получите сертификат, с който да се
похвалите пред приятелите си,
трябва да посетите близката
фeрма Нанапиирин, където след
изпълнение на специален ритуал
по кръщаване и символичен лов
на елени, ще ви го издадат.
Лапландия предлага още много
разнообразни
приключения.
Знаете ли, че троловете наистина
съществуват? Можете да ги откриете дълбоко скрити в гората,
където живеят от десетилетия.
Най-възрастният трол ще ви разкаже местна легенда, след което
ще опитате традиционните им
храни и напитки.

Новогодишно

кавата субстанция
на кнедлите. И в
България потупПрочетете, преди да се подготвите за ването по гърба
- сурвакането, е
празника в навечерието на 2016-а
част от празнуваХраните
нето на Новата година - и на него се
В Германия е традиция да се под- разчита да донесе здраве и боаряват розови марципанови пра- гатство. Децата сурвакари обикалят
сенца и да се лее олово. Испанците от къща на къща и пожелават на
са по-креативни: там всеки, който обитателите здрава, щастлива, плоуспее да сдъвче с всеки звън на кам- дородна и богата нова година. Набаните по едно гроздово зърно, среща получават малки подаръчета
може да си пожелае нещо. Поради като бонбони, сладкиши, плодове
това в испанските супермаркети се или дребни суми.
продават пакети с по 12 гроздови
Облеклото
зърна.
В Бразилия Нова година се празНеобичайно приложение в Китай нува задължително в бели одежди.
намира друг плод - мандарината, Цветът на мира, на чистотата и на
която неженените хвърлят в морето, невинността гарантира успешния
надявайки се на любовно щастие старт в новата година. По-малко непрез новата година. В Япония пък винно е това, което носят под горзадължително на масата трябва да ното облекло жените в Бразилия,
има мочи - оризови кнедли, които Италия или Чили - там в празничсъщо носят щастие и обещават ната нощ бельото трябва да е чердълъг живот. Само че в краткосро- вено - в знак на надежда за любов
чен план нерядко се случва да доне- през следващата година.
сат на някого нещастие, тъй като
Забавленията
мнозина могат да се задавят с леп- В Гърция по Нова година се залага

Може да се потопите в магията на
селото на лапландските шамани.
Мястото, на което те живеят, не е
част от Лапландия, нито от никоя
друга страна. Там имат своя граница и собствени закони. И както
е по правило, при преминаването
на граница има митнически и паспортен контрол. Вашият паспорт
е невалиден в приказната страна
на шаманите и затова незабавно
ще ви издадат нов и вие вече сте
пълноправен гражданин на тази
страна. След това трябва да се
пречистите от злите духове. Пречистването се провежда в магическа зала за обреди, сред
обстановка в пълна тайнственост,
заобиколени от трофеи на животни, идоли. Бъдете уверени, потомственият шаман ще изгони
всичките ви зли духове и ще запълни появилата се празнота с
много доброта.
На гости на Снежната кралица -

Лапландски шаман

отправяте се през полетата на
Лапландия, за да откриете нейния
замък. Старица ще ви указва пътя,
но внимавайте за разбойниците,

на игрите - на карти или на зарове,
или пък в казиното. Който спечели,
трябва да е щастлив през цялата година. А който загуби, може поне да
се надява на щастие в любовта.
Известните с бурните си купони
руснаци слагат в последния ден на
годината началото на десетдневна
фиеста. В новогодишната нощ Дядо
Мраз и неговата асистентка Снегурочка носят подаръците, тържествата се правят край елхата. След
президентското приветствие по телевизията идва време за новогодишния тост. За разлика от западните
църкви руската православна църква
следва не Григорианския, а Юлианския календар - затова Коледа се
празнува на 7 януари, а Нова година
- на 13-и.
Който пък реши да прекара Новата
година във Франция, не бива в никакъв случай да очаква буйни празненства и пъстри фойерверки. В
повечето райони на страната новогодишната нощ преминава сравнително кротко. Много от французите
просто се срещат с приятели или
роднини на вечеря, набляга се на
висшата кулинария и шампанското.
Най-голямото парти по правило се
организира на “Шанз-Eлизе”, където стотици хиляди празнуват настъпването на Новата година.
Поздравете близки и приятели
Ако искате да кажете “Честита нова
година!” на много приятели по
света, ето и няколко подсказки:
арабски - Kul ‘am wa antum bikhair;
чешки - Stastny Novy Rok; датски Godt NytÅr; холандски - Gelukkig nieuwjaar; фински - Onnellista uutta vuotta; френски - Bonne année; немски
- Ein glückliches neues Jahr; гръцки Eutychismenos o kainourgios chronos;
унгарски - Boldog uj evet; италиански - Felice Anno Nuovo or Buon
anno, японски - Akemashite Omedetou Gozaimasu; полски - Szczesliwego Nowego Roku; румънски - La

Пощенски офис

които дебнат в гората. Най-накрая, когато успешно достигнете
до царството, Снежната кралица
ще ви очаква на входа на своето
владение. Но за да ви пусне в замъка си, е нужно да разгадаете ле-

Любопитно

 Много от писмата за Дядо
Коледа, адресирани до Северния
полюс и пуснати в пощенската
кутия, наистина се изпращат до
там.
 Коледното дръвче обикновено се отглежда цели 15 години,
преди да стане подходящо за продажба.
 Първата изкуствена коледна
елха е създадена в Германия от
изсъхнали гъши пера.
 Най-гледаният коледен балет
е „Лешникотрошачката”.
 Песента „Jingle bells” първоначално е написана за Деня на
благодарността, а чак след това
става най-популярната коледна
песен.
Multi Ani si Un An Nou Fericit; испански - Feliz año
nuevo.
Виолета Антонова 8б

Подаръците
В Италия хората слагат
подаръците си в купа,
наречена
“Урната
на
съдбата”, която се намира
под коледната елха. След
това всеки член на
семейството минава и си
избира подарък. Често подаръците
могат да имат тема или цвят. Също
така те често се купуват, след като
бъде определена специфична сума
за тях, като това прави получаването
на
подаръка
по-забавно
и
вълнуващо. Интересното е, че и в
Испания имат такъв обичай, но
малко по-различен. Семейството и
приятелите пишат имената си на
листчета и ги слагат в урната. По
две
листчета
се
изтеглят
едновременно и според обичая
двамата души, чиито имена са
изтеглени, ще бъдат верни приятели
през следващата година.
Холандците имат страхотно чувство
за хумор. Те обичат да крият
подаръците в пудинг, наденица или
картоф или пък опаковат малък
подарък в голяма кутия. Те обичат
елемента на изненадата и имат
всякакви креативни идеи, за да
изненадват близките си всяка
година.
В Исландия има 13 Дядо Коледа,
които всъщност са нещо като
пакостливи елфи. Те започват да
посещават домовете от 12 декември
и до 25-и са пристигнали навсякъде.
Всеки от тези герои обича да оставя
пакостливи знаци за своето
присъствие. Често те оставят и
подарък в обувката на детето, а
понякога оставят и картоф, за да
припомнят на някого да бъде добър.
Отново в Исландия между 17 и 22

дения ребус, който ви е приготвила. Дали ще успете да решите
загадката и да влезете в двореца?!
Лапландия е едно изключително
място, което си струва да посетите.То ще ви разкире магията на
неговите многобройни, но отдавна забравени обитатели. Лапландия ще ви подари едно
незабравимо коледно преживяване и ще ви зареди с положителни емоции за цялата година.
Магдалена Минкова 10б

 На празника Дядо Коледа
трябва да посети 842 милиона домове.

За да дари всички с подаръци, той трябва да мине през
около 800 къщи на секунда.
 Всяка минута в цял свят по
Коледа се продават около 180
кукли Барби
 Предшествената фигура на
Дядо Коледа е Св. Николай Мирликийски, живял през 4 век.
 Дядо Коледа има различни
имена по целия свят. В Германия
той се нарича Крис Крингъл, докато в Италия той е Ле Бефана,
във Франция – Ноел, а в Русия –
Дядо Мраз (Дед Мороз), в САЩ
– Санта Клаус.
Сияна Максимова 8б

часа в навечерието на Коледа не се
излъчва телевизионна програма.
Това е гаранция, че времето за
семейството
е
прекарано
пълноценно,
без
разсейващи
фактори, и всички негови членове
могат да празнуват, да дават и
получават подаръците си, отдавайки
пълно внимание един на друг.
В Дания на Коледа имат пакостлив
елф, наречен Ниссе, който се
появява, правейки си шеги с хората.
Той носи червена барета, червен
чорапогащник,
бели
дървени
обувки и сиви вълнени дрехи.
Обичана традиция за датчаните е да
оставят купичка овесена каша в
навечерието на Коледа, за да
съблазнят елфа да ограничи шегите
си до определени граници.
Напоследък открили, че овесената
каша вече не работи. Затова всяка
година нови вкусотии се добавят
към овесената каша на Ниссе, за да
го разсеят и така той да запише
имената на домакините в книгата с
добрите хора и да не прави много
пакости при годишната си визита.
В Шотландия традицията повелява
семейството да изгаря клонки от
дръвчето, докато всеки обявява и
освобождава всякакви враждебни
чувства, които изпитва към членове
на семейството си, към приятели
или колеги. Това е една красива
церемония на прошката.
Сияна Максимова 8б
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Филмова Коледа

Приятно забавление

Празниците не са само време за
гледане на филми, но пък и това
забавление си го бива, когато
сме си на топло вкъщи, а навън
вали сняг. Нещо топло за пиене,
добра компания и хубав филм са
си класиката на зимната почивка.
Моите предложения:

Малко момиче открива, че когато
силно вярваме в мечтите си – те
се сбъдват. Шестгодишната
Сюзън е обзета от съмнения дали
Дядо Коледа съществува в действителност. Нейната майка й
разкрива “тайната” за добрия старец, която пази в сърцето си от
дълги години. Тя е срамежлива и
цинична и се опитва да подмине
чара на съседа им, който е влюбен в нея. Малката Сюзън
пък не очаква да получи
най-специалния подарък
за себе си от списъка,
който е изпратила до белобрадия старец – тя си е пожелала да има баща и
братче, и всички да живеят
в собствена къща. Но когато в магазина за играчки
среща Дядо Коледа, разбира, че е
получила най-истинския подарък,
в който е повярвала…

КОМЕдИя
Сам вкъщи 4

Никак не е лесно да прекараш Коледа с баща си в имението на неговата нова приятелка, дори то да
е претъпкано с всевъзможни
техно-джунджурии, за каквито
мечтае всяко дете! Но тази Коледа Кевин отново е поставен натясно, както и Марв, и неговият
помощник, които не са намислили нищо добро! С още посмешни
и
сложни
приспособления за предотвратяване на престъпления, Кевин
може би ще успее завинаги да попари бандитите… и да събере родителите си!
СЕМЕЕН
Вярвай в чудеса

Малък коментар
Как марсианците празнуват Коледа?

Антония

Виктория

Елиза

Ирен

Илиян

Йоана

Марая

Олга

Никол

Орлин

Виктория – На Бъдни вечер всички се
събират, а на Коледа се подаряват подаръци.
Йоана – Ядат солена яхния от жаби и
голи охлюви. Подаряват си гущери. А
вечерта преди Коледа се нарича
Марсовечер.
Олга – Според мен си подаряват
късметчета.
Ирен – Ето така се поздравяват.
Никол – Марсианците има три очи и
три пръста с топченца. На Коледа
вечерят със слуз от жаби.
Елиза – Подаряват си страшни подаръци.

Орлин – Украсяват надуваема елха
във въздуха. Веселят се, слагат зелен
боб в купа и го изливат.
Антония – Ходят на Луната и носят
тенджера с марсианско ядене. Обикалят около яденето и после го ядат.
Илиян – Ядат торта и пият марсианска бира. Дядо марсианец подарява
мозъци с чесън вместо играчки. Честита Весела Коледа!
Марая – Взимат елха от други планети. Дядо Марсчо влиза през комина.
Преслава 10б

рОМАНтИчЕН
Камъкът на раздора
Притеснителната и много консервативна работохоличка Мередит
тръгва от Манхатън, за да се
срещне с роднините на приятеля
си Евърет Стоун . Но семейство
Стоун приема студено нюйоркчанката и е нужно време, за да
промени отношението си към
нервната непозната.
АНИМАЦИя
Полярен експрес

Ставайте, оправяйте се и се гответе за пътуването на живота си!
Навечерието на Коледа е и ви
предстоят шеметни изкачвания и
спускания по планините, плъзгане през замръзналите поля,
опасно преминаване по мостове
над дълбоки пропасти и топъл
шоколад, поднесен от пеещи сервитьори! Не сте си го представяли, но вие сте в Полярен
експрес!
Иван Жунтовски 9м
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Осемте най-добри
коледни филма

Всеки няма търпение да дойдат
коледните и новогодишните празници. Самата аз още от летните
дни желая зимата да дойде, да завали сняг, а аз в стаята на топло да
гледам филм. Някои от тях сме ги
гледали поне 20 пъти, но винаги
са ни интересни и забавни. Подбрах за вас едни от най-оригиналните коледни филми, по моя
преценка, разбира се.
1. Elf, 2003 („Елф“). Когато си
човек в царството на елфите,
имаш малък проблем с ръста. Затова ти се налага да тръгнеш да
търсиш истинските си корени
далеч от Северния полюс. В главните роли на тази фентъзи комедия са Уил Фарел и Джеймс Каан.
2. National Lampoon’s Christmas
Vacation, 1989 („Коледна ваканция”). Как плановете на едно семейство за хубава Коледа се
превръщат в план за абсолютна
катастрофа – това е рецепта за
много смях. Един от коментарите
за филма е, че като гледаме колко
несръчен е главният герой, се
чувстваме по-добре по отношение
на себе си.
3. Home Alone (1;2;3;4;5), 1990
(„Сам вкъщи”). Кевин Маккалистър (Маколи Кълкин) е забравен
сам у дома на Коледа, докато неговите родители отиват на ваканция със самолет. Той не се
страхува, когато разбира, че е останал сам, но вечерта е посетен от
двама крадци – Хари и Марв.
Кевин им прави различни капани,
за да им попречи. Родителите му
осъзнават едва в самолета, че са
оставили Кевин. Накрая полицията залавя Хари и Марв. Майка
му пристига първа и само минути
след това пристигат бащата и другите деца.
4. The Santa Clause („Договор за

Дядо Коледа“) е коледна комедия
с няколко продължения. Главната
роля е поверена на Тим Алън,
който, макар и да не ви се вярва,
преминава през всички етапи на
трансформацията, за да се превърне в един от най-обичаните
старци на планетата - Дядо Коледа.
5. How the Grinch Stole Christmas - Джим Кери е злият Гринч в
тази стопляща сърцето коледна
история. Макар и под килограми
грим и костюми, Кери е изключително забавен и за малки, и за големи.
6. Jingle All the Way („Коледата
невъзможна“). Арнолд Шварценегер се изправя срещу кошмарите
на коледното пазаруване. Определено не е типичният екшън, в
който сме свикнали да виждаме
Терминатора, но малко разнообразие никога не е излишно.
7. Ernest Saves Christmas, 1988
(„Ърнест спасява Коледа“). Когато
Дядо Коледа решава да се пенсионира, той наема хлапе на неговото
място. Междувременно истинският Дядо Коледа се оказва в затвора точно в навечерието на
Коледа и това е идеален момент за
Ернест Уоръл да заеме неговото
място. Върни играе буйно дете,
което се нуждае от помощ, за да се
превърне в прекрасен младеж.
8. A Dennis the Menace Christmas, 2007 („Коледата На Денис
Белята“) .Коледата на Денис е версия на коледна песен, където г-н
Уилсън изиграва ролята на
Скрудж. Докато Денис има проблеми с буйния си нрав и прави
щуротии, се опитва да даде на г-н
Уилсън Коледния дух, но не се получава.
Никол Маринова 8б

Късмети заКоледната баница
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Коледни пристрастия

Иновативно

Ето, че дойде още една учебна година, а с нея и има-няма 180 дни на недоспиване и стрес по тестове и
контролни. Но не се притеснявайте, защото аз имам решението за всичките ви проблеми с ученето!
Представям ви пет приложения, които ще направят времето в училище доста по-приятно и спокойно.

Вдъхновен от тъмносиньото сако
с двуредно закопчаване, типично
за униформата на военноморските
сили в САЩ, е стилът на „Мичда
замана“, които е силно изразен в
вършите
тазгодишните тенденции за палтоалета
тата. Също така модерни са и плеси. А за
тените жилетки, дето баба ви
финални
плете, които може да обличате
щрихи
през есента. Блузите с висока
можете да добавите клъч и инте- яка или ризи, закопчани догоре,
ресно бижу. Какво остана? Обув- съчетани с дънки или пола
ките - този сезон те са масивни, с
тежки платформи, контрастиращи
цветове и какво ли още не. Но изчистените и елегантни боти и ботуши си остават класика и никога
няма да напуснат модния свят на
зимата.
Виктория Панова 8б

При чантите модата сега са космати чанти, като на този модел
разчитат Marc Jacobs, Louis Vuitton, Fendi и други. На чантите с
къси дръжки пък разчитат Christian Dior, Dolce&Gabbana и
Prada. Чанти с вериги вместо
дръжки, метални чанти, чанти, наподобяващи куфар, или такива с
изкуствена кожа също са модерни
този сезон и стават все по-популярни и у нас.

Зимни модни тенденции

Ароматът на тъкмо изпечени
бисквити създава незаменимо усещане за уют и топлина у дома. А
какво по-хубаво от това, те да са
полезни и да ни накарат да се почувстваме добре?
Рецептата е подходяща за хора, водещи здравословен начин на живот,
защото не включва в себе си захар,
а полезния ѝ заместител- мед.
Нужни продукти:
½ чаша стафиди (тъмни)
½ чаша стафиди (златни)
1 чаша гореща вода
¾ чаша (170гр.) масло без сол
½ чаша мед
1 яйце
1 ½ чаена лъжица ванилов екстракт
¾ чаша (110гр.) брашно
½ ч.л. сода бикарбонат
½ ч.л. сол

1 ч.л. канела
3 чаши (270гр.) овесени ядки
Начин на приготвяне:
1. Слагате стафидите в малка купа
и ги заливате с горещата вода, за да
станат по-сочни.(10мин)
2. В голяма купа разбивате маслото
и медта с миксер - 2 минути. Добавяте яйцето и ванилията и доразбивате, докато продуктите се
смесят.(1минута).
3. В друга купа, използвайки тел за
разбиване на яйца, смесете брашното, содата, солта и канелата. След
това добавете овесените ядки и разбъркайте.
4. В първата смес добавете по
малко от втората, разбивайки с миксера.
5. Премахнете водата от стафидите

Полезни празнични бисквити

Добре би било обаче да знаете някои основни правила според
момичета и момчета от нашето училище

крачка, ако не виждат интерес от
другия пол. И тук се намират
смели момичета, които мислят, че
след малко спиртни напитки нещата се получават по-добре.
Как се издават момчетата, че
флиртуват? Може би усмивката е
един от тези признаци. Широка
или съвсем лека закачлива усмивка всъщност е добър знак, когато става въпрос за флиртуване.
Или пък изчервяването? Въпреки
че момчетата се опитват да изглеждат непробиваеми, изчервяването е обикновена телесна
реакция, когато видят хубаво момиче. Момичетата най-често се
издават чрез контакта с очите.
Постоянно търсят визуален контакт с другия пол. Това означава,
че момчетата са им интересни.
Косата също е от голямо значение. Ако момиче си играе с косата
си, докато гледа към момче, това
означава, че има симпатии към
него. Обикновено те го правят несъзнателно, когато искат да изпъкнат или да привлекат внимание.
Действайте!
Йоана Кирилова 9м

2. Studious
Studious е мултифукционално приложение, което ще ти помогне да бъдеш организиран по време
на училище. Нужно е само да въведеш седмичната си програма и след това да добавяш предстоящи тестове и изпитвания. Приложението предлага известия за наближаващи контролни и
крайни срокове за предаване на проекти и домашни. С него можеш също да си записваш бележки и да заглушаваш телефона си по време на часовете.
3. GeoGebra
GeoGebra е безплатен математически софтуер, който обединява геометрия, алгебра, графики,
статистика, електронни таблици и висша математика на едно място. Освен че е лесен за ползване, той е и безплатен за всички устройства, което го прави напълно достъпен за ученици и
учители. Използван от милиони хора по цял свят, софтуерът предлага опции на много езици и е
приспособим към всеки учебен план.
4. ClearFocus: Pomodoro Timer
Лесно е да се разсеем от телефоните си, когато трябва да вършим работа. Ако наистина трябва
да научите за теста или да напишете домашните си, вие трябва да организирате времето си и да
се концентрирате. Тук идва и Pomodoro Timer – приложение, което ни помага да разделим задачите си на основни части и засича малки почивки между изпълнението им. Приложението има и още много
опции като известия за това, кога приключва почивката ти, както и блокиране на други дейности на телефона
докато учиш.
5. CamScanner
Случвало ли ви се е да отсъствате и после да трябва да преписвате десетки страници с планове
и задачи? Тогава е най-лесно да снимате всичката информация, за да можете на спокойствие
вкъщи да наваксате. И въпреки че повечето камери са с добро качество, често се получават размазани и невъзможни за разчитане букви. Тук е и мястото на CamScanner, който сканира всеки
вид текст и помага за по-доброто му разчитане на мобилните ни устройства.
Това бяха пет от най-добрите приложения, които ще направят живота ви в училище по-лек. Помагащи на обучението ви, те правят тестовете по-малко стресиращи, а домашните – по-лесни и разбираеми.

Тази зима актуални цветове са
пастелните и тъмните. Вечно модерният телесен цвят, в своята
гама от нюанси, преливащи в розови нотки, клонящи към наситеност, ще придадат стил и
изтънченост на визията ви. Подходящи дрехи са тъмни или черни
дънки и плетен пуловер или риза
с интересет десен. За връхна
дреха можете да изберете шлифер
или кожено яке. Пухените елечета
се завръщат, създавайки топлина
и интересен акцент към аутфита
ни. Не по-назад остават всеизвестните infinity шалове, с които

Коледните дни – време
за флирт

Флиртът е приятно изживяване,
което можем да си доставим винаги и навсякъде: да насочиш
нечие внимание към себе си и да
го спечелиш е по-лесно, отколкото си мислиш. Действа на простия, но безотказен принцип
„Усмихвай се и светът ще бъде
твой!“.
Какво е важно, когато флиртуваме? Разбира се, трябва да сме
уверени в себе си, трябва да сме
позитивно настроени и с естествено излъчване, трябва да имаме
приятен външен вид и да не забравяме да се усмихваме. Повечето момчета мислят, че за да
флиртуват, трябва да са чаровни,
уверени и общителни. Но според
други не само това е нужно. Вниманието и доброто отношение са
най-добрите начини за флирт.
Единици са тези, които смятат, че
са им нужни заучени фрази и жестове, а всички момчета са убедени, че след малко алкохол
всичко е много по-лесно. Момичетата пък споделят, че флиртуват
с поглед и тяло. Всъщност те казват, че не биха направили първата

1. Periodic Table
Ако имате нужда от помощ в химията, това е приложението за вас. Освен поредността на химичните елементи, Periodic Table предлага и над 30 факта за всеки един от тях. Приложението
съдържа и интересни тестове за упражнение и усъвършенстване на знанията.

Модата e начин, по който изразяваме своя вкус и поведение, маниера на дадена епоха и най-вече
стремежът и идеалът към красота.
Тя няма граници, но колкото и изтъркано да звучи – модата се
върти, тя се връща към 70-те и 80те, повтаря кройки, материи и се
доусъвършенства.
Заедно със сезоните модните тенденции също се сменят. От топлия сезон, свързан със светли
цветове, рокли, бански, слънчеви
очила, преминаваме към по-студения – Зимата.
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Мерилин Писина 10з

и ги добавете към сместа.
6. Загрявате печката на 180 градуса
и поставяте върху избран съд хартия за печене.
7. Внимателно слагате по 1 супена
лъжица от сместа върху хартията и
с навлажнени пръсти оформяте.
8. Печете от 10 до 14 минути, докато краищата па бисквитите станат
златнокафяви.
9. Оставете да изстинат за 10 минути и се насладете.

Изберете чанти и обувки

(имайте предвид, че блузата/ризата трябва да е запасана в дънките или полата) са хит не само за
лятото, но и за есента и зимата.
Дрехите с ресни също са част от
есенно-зимните тенденции. За вечерта, в която или ще ходите на
дискотека или на купон, може да
облечете къса рокля с дълъг
ръкав, която винаги може да съчеВиктория Панова 8б таете с колан или гердан.

Ботите с малък ток и късите
ежедневни обувки са популярни
в черно и червено. Както всички
ние знаем, „Колкото повече, толкова повече“ може да се отнася за
всичко и това важи и при обувките, но ако имате повече от 50
чифта, си е мания, но пък е от изключителна важност да сте подготвени.
Габриела Гагова 10б
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Лъчо и тото от „СкандаУ“: радвайте се
на хубавото училище, което имате

„СкандаУ“, Павел Колев и антуражът им дойдоха в нашето училище, разказаха ни играта, показаха ни какво е да си супердобър и предадоха уникалната си емоция! Под наслова „Живей
цветно!“ те обикалят цялата страна и посещават различни училища, като за миналия месец са
имали 22 участия. „Живей цветно!“ си поставя за цел чрез хип-хоп музиката да направи училищата по-цветни. Инициатори на събитието са момчетата от група „СкандаУ“. Идеята е чрез събраните пари от билетите „скучните“ училища да се превърнат в едно шарено и по-забавно място. Резултатът ще бъде освен забавление и нестандартно дарение за училището.
Взех интервю от тази уникална група и ето техните отговори.

- Как станахте популярни? Кога
за пръв път ви показаха по телевизията?
Лъчо - За първи път ни показаха по
телевизия TV+. Бяхме на едно благотворително събитие с водеща Симона Пейчева. Тя имаше едно
предаване тогава в BBT. Интересното беше, че имаше една камера и
на телевизията TV+, за която не съм
сигурен, че още съществува.
Тото - Това сега в момента е News7.
Лъчо - И ние дотогава въобще не се
бяхме появявали в телевизор.
Много настоявахме да ни вземат
интервю там на място, а те не, момчета, искаме да дойдете в студиото.
Тото - А ние бяхме на това събитие
заедно с Галя от „Каризма“ и очаквахме да поканят нея, а поканиха
нас. Бяхме направили групата
преди буквално някакви часове и
отидохме да пеем, за да спасим положението. Кръстихме се H Scandal
. Мисля, че това беше първият път,
който ни даваха по телевизията.
Лъчо - След това се засякохме със
Симона в първия МОЛ в София и тя
ни каза: „Вие защо не дойдете другата седмица на гости и при мен“.
След това се срещнахме със Злати и
Ники, като се оказа, че Ники е от
моето село в Кюстендилско, което
беше страхотно. А Злати сега чете
новините в БНТ. Един следобед,
след като бяхме записали първата
си песен „Хляб и сол“, той ми
звънна и ми каза: „Брат, знаеш ли,
че кастингите на талантите са до
вас.“
- Разкажете ми нещо за себе си на колко години сте, къде сте ро-

дени, какво учите или сте учили?
Тото: Аз съм чичо Тото от Враца,
но това не е истинското ми име.
Тото е вече като второ име за мен,
защото повечето ми познати не
знаят истинското ми име. Както
казах, от Враца съм, отидох да
играя футбол в София за един отбор
и останах там, впоследствие се запознах с него и направихме „СкандаУ“. На 24-ри съм, а истинското
ми име е Йонислав Йотов, както
може да ме намерите и във Facebook.
Лъчо: Аз се казвам Лъчезар Евтимов и така съм известен и във Facebook. На 23 години съм и аз като
Тото отидох в София да играя във
футболен отбор.
- Откъде се познавате, как се събрахте заедно и така ли смятате да
продължавате?
Тото: Помниш ли, когато дъските
бяха черни - аз трябваше да изтрия
дъската, но нямахме гъба в нашия
клас. Отидох в съседния, където
беше той, и така се запознахме. За
мен той беше нов ученик, защото не
го бях виждал никога досега. След
това не се бяхме виждали около година, защото той се беше върнал в
Кюстендил.
- Защо музиката е важна за вас?
Какво представлява музиката и
какво се опитвате да предадете
чрез нея?
Лъчо - Ние предаваме чрез текстовете на песните си. Опитваме се да
предадем неща, които за нас са
важни. Имаме и песни, които са за
забавление, с които не се опитваме
да предадем на хората фактически

нищо важно. Има песни обаче,
които са по-социални и там по-сензитивните хора могат да чуят нещо,
което да им бъде полезно в живота.
Вече какво е това, не мога да кажа,
защото всеки изпитва различни
емоции.
Тото - Те дори думите разбират по
различен начин.
Лъчо - И хората в днешно време
много странно мислят, че телефоните, Facebook и всичко са виновни
за това. Те са свикнали единствено
да си пишат, не разбират от интонации и когато кажа нещо иронично,
не могат да го разберат.
- Кой ви подтикна да се занимавате с музика?
Лъчо – Скуката, честно казано.
Тото - А мен ме подтикнаха две
момчета, които по-късно ни снимаха клип. Те направиха едно квартално рапче „Рапа на Чорапа“ и
реших, че и аз искам нещо такова.
Събрахме се 3-4 човека, записахме
една песен и ето ни след няколко години тук. Конкуренцията ни подтикна.
- Смятате ли да се занимавате с
музика като професия или това е
вашето хоби?
Тото - Да ти кажа честно, неусетно
стана професия.
- Откъде идва името на групата
ви „СкандаУ“?
Тото - От магазин за обувки. Минахме един ден оттам, видяхме
името на магазина и ни хареса. Сложихме едно „У“ за уникалност.
- Какво е чувството да пееш пред
много хора и притеснявате ли се,
преди да излезете на сцената?
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Лъчо - Колкото повече хора има,
толкова по-лесно е. Толкова повече
не се притесняваш. Докато ако са 20
човека, можеш да ги огледаш всичките и ако трима не те харесват,
това рефлектира върху изпълнението ти, върху емоцията ти. А когато са 100 000 човека, ти не можеш
да ги огледаш. Избираш си двама
екзалтирани фена, излизаш, пееш и
каквото - такова.
- Каква беше тръпката за пръв
път да запишете песен в студио и
коя беше първата ви песен в студио?
Тото - Ами беше различно при двамата, защото аз за първи път записвах на друго място. А вече заедно
като записвахме, може би Лъчо
имаше по-големи притеснения, защото не познаваше Пепи.
Лъчо – Да, така беше. „Хляб и сол“
я записвахме при бате Пешо, който
за мен беше най-великият рапър.
Интересното за него беше, че песните му изтичаха в интернета с някакви картинки и сърчица и никой
не го бе срещал дотогава. Аз бях изключително щастлив и притеснен,
че го виждам и че го познавам.
- Как според вас се възприемат
песните ви от хората?
Тото - Както им го предложим.
Лъчо - Имаме си привърженици на
песните. Например „Ангели и демони“ не можеш да я възприемеш
по два начина, докато „Хляб и сол“
има различен смисъл във всяка
фраза и можеш да я разгадаеш по
различен начин.
- Има ли бъдеще българският рап

Започваме разговор за влогърството, така модерно напоследък. Дали си признаваме, или не, почти всеки от нас прекарва много
време с влогърите пред монитора. Напишете своето мнение или предложете с кого от влогърите да ви срещнем. И тъй като на моменти ни смущава техният език, очаквайте в следващия брой мнението ни за жаргона в речта

Крис танев: „деца, образованието е важно!“

Не сте се объркали – това наистина го казва познатият ни Крис Танев - 20-годишен, много популярен
влогър (видеоблогър) днес. 48 хиляди последователя в Youtube и още двойно по толкова хора, постоянно
споменаващи името му и говорещи за личността му. Много от вас знаят за него, гледат клиповете му и
споделят мисленето му. Е, аз го намерих и го помолих да ми отговори на няколко въпроса.

- Ти си един от най-популярните
влогъри в страната. Как започна
всичко всъщност?
- През 2007-2008-а с английски клипове, на които не обръщах много
внимание, защото бях мениджър на
други канали. Тъй като имах толкова опит, правейки това, за мен
беше по-лесно от някои влогъри да
натрупам публика.
- Какво представлява да си известен за теб? Как се справяш с многото фенове?
- С феновете не е нужно да се справяш, те си знаят как да се държат.
Глупаците, които ти пишат простотии и те псуват, за да ти привлекат
вниманието, след това се чудят
защо си реагирал негативно и
пишат ‘’ама аз съм ти фен’’...тогава
вече е малко досадно.
- Добър ученик ли беше?

- Ненавиждах социалния експеримент, който наричаме училище...
така де…Шегувам се. Да, доста
добър ученик бях. Деца, образованието е важно!
- Един от последните ти клипове
е „Как да бъдем готини в училище“. А ти един от готините ли
беше?
- В края на клипа показвам колко
всъщност ми пука за популярността
в училище. Забавлявайте се, но не
се впрягайте много. Има доста поважни неща от това и след като приключите със средното образование,
ще разберете, че няма много значение дали си бил популярен.
- Как се забавляваш в свободното
си време?
- Какво е това “свободно време’’?
- Най-забавната ситуация, за
която можеш да се сетиш в мо-

мента е:
- Четвърти или пети клас... зелено
училище... конкурс ‘’мистър и
мисис’’. Избраха ме за един от тримата финалисти, мегаучуден бях.
Тогава казаха да си потанцуваме,
докато вземат решение. Аз се разревах, защото не исках да танцувам.
Също така около 7-и клас се наложи
да обяснявам на госпожата ми по
биология какво е ареола.
- Къде би избрал да живееш и да
се развиваш - в България или в
чужбина и защо?
- Хората бягат от България с обяснението, че ще просперират в чужбина. Когато се замислиш, много
по-вероятно е да преуспееш в държава с по-малко хора, защото
нямаш толкова конкуренция. Разбира се, няма да е чак толкова грандиозно колкото в Щатите, но

на нашия пазар?
Тото - Докато ние съществуваме,
има!
- Какво бихте пожелали на учениците на нашето училище?
Лъчо - Да идват често на училище,
да ритат на хубавото игрище, да
плуват в басейна и да се радват на
хубавото училище, което имат, защото с него сме учили в най-гадното училище в София и сега се
опитваме да помогнем на училищата в страната.
Тото - А вие не сте едни от тях и
трябва да сте много горди с това.
Ще го разберете по-късно.
Лъчо: Всичко е, както си го направите!
Габриела Гагова 10б

Павел Колев:

„Подкрепяйте българската музика!“

Павел Колев е познат на голяма
част от тийнейджърите, за когото
вероятно не знаете, че е плевенчанин. Учил е в 3 плевенски училища
и сега участва със „Скандау“ в проекта „Живей цветно“. Той се съгласи да ми отговори на няколко
въпроса:
- Как започна всичко с влогърството?
- Преди 3 години започнах да правя
клипове, като използвах идеите на
един влогър и постепенно започнах
да снимам мои клипове, в които да
личи моя хумор и идентичност.
- Смяташ ли се за известен и как
се справяш с известността?
- Не, не се смятам за известен. Аз
съм земен човек и винаги бих
спрял, ако някой иска да се снимаме или автограф.
- Би ли ми разказал първата забавна ситуация, за която се
сещаш?
- Ох, това е много труден въпрос.
Ако те питам коя ти е любимата
песен, ти се сещаш за много неща,
нали? Ами като бях в гимназията,
имахме един много лош учител и
той щеше да изпитва в дадения
ден, но тъй като никой не беше
учил, включително и аз, реших да
говоря с господина да не изпитва.
Той естествено каза, че няма как да
стане това, а аз накарах класа си да
излязат от часа и да скандират „Не
искаме да ни изпитвате!“.
- Какво би казал на учениците от
нашето училище?
- Да продължават да подкрепят
българската музика, защото българските музиканти сами организират представянията си, придвижват
се с личните си автомобили и сами
носят оборудването си. Това заслужава адмирации и огромна подкрепа!

определено си има своите плюсове.
България избирам.
- Как измисляш темите за клиповете си?
- Напълно искрено - не знам. Идват
сами.
- Какво те дразни най-много в хората?
- Невежеството и незаслуженото ни
чувство за значимост.
- Какво би посъветвал днешните
тийнейджъри?
- Да не приемат критика от хора,
които не са успели реално да направят нещо с живота си.
- Много от фенките ти се чудят:
“Имаш ли си приятелка?” Какъв
е отговорът?
- За момента - не. Дами - Kristian
Tanev ми е фейсбукът ;))) Страницата подготви Габриела Гагова 10б
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Сръчни ръце
Снежен човек

Рубрика

К О Л Е Д А

Близнаци

ДИМЧО И ИВА

СИМОНА И МАРИНА

Те живеят в град Славяново. Видимо еднакви, те са коренно различни, но непрекъснато са заедно.
Марина обича да рисува, да играе
видеоигри и да готви, докато
страст на сестра й са музиката и
модерните технологии. Често се
карат кой пръв ще използва банята. Когато са разделени, много
се радват, защото не им се налага
да я делят. Не се обличат еднакво,
защото имат различни любими
цветове. Пред нас те споделиха, че
дори стаята им е наполовина розова, наполовина синя.
В училище се справят добре. Любимите им предмети са физическото
и
информационните
технологии, но на Симона й допадат математика и българският
език, докато Марина харесва изкуствата.
В бъдеще Симона иска да бъде
програмистка, а Марина - маникюристка и гримьорка.

Открийте грешката и не пишете така!

Коледен хороскоп

Везни – Дори и навън да
няма сняг, измисли как да
направиш снежен човек!
Скорпион – Бърр! Навън
е студено, но какво ти
пречи да се поразходиш?

Стрелец – Елхата няма
звезда? Да, защото ти си
звездата на вечерта.
Козирог – Коледно настроение! Послушай стари
песни, посветени на празника.
Водолей – Направи списък с нещата, които
искаш да направиш през
2016-а.
Риби – Новогодишната
вечер със стари приятели
е най-добрият начин да
прекараш празника.
Преслава 10б



ПРЕСЛАВ И ЦВЕТИНА

Прецедент - в Vв клас заедно са се събрали три двойки близнаци.
Макар в началото много притеснени, те споделиха пред мен доста
неща, които се надяваме да ви заинтригуват.

Коледните празници
наближават, а с тях
идват веселото настроение и вдъхновяващите идеи. С
лекота можете да
създадете уникална
украса за вашия дом.
Нужни са ви капка
фантазия и сръчни
Те бяха най-притеснени по време
ръце, с които да нана нашата среща! Ива е много
правите
снежен
щастлива от факта, че си има брат
човек. Материалите
близнак, докато Димчо не чак толса подбрани, за да са
кова. Въпреки това те правят
достъпни за всекиго. Те включват бял чорап, памук, бял конец, мъ- почти всичко заедно. Не обичат да
ниста, копчета, очички и цветна лента от плат.
говорят за себе си като за двойка,
а като за отделни личности, може
СТЪПКА 1: Разреби защото интересите им са съжете чорапа на две
всем различни. Димчо харесва
части и горната част
футбола и литературата, свързана
я омотайте с конец,
с него, а Ива обича да рисува.
обърнете я и я наИ двамата се справят добре в учипълнете с разкъсан
лище, но Димчо харесва английпамук, след което
ски, докато на Ива й се отдава
омотайте
другия
географията. Карат се за компюкрай и средата на
търа, телефона, а понякога дори
чорапа, както е покабезпричинно. Нерядко техните казано на снимка № 1.
раници преминават в безобидни
сбивания. Били са разделени и
това не е никакъв проблем за тях.
СТЪПКА 2: След
В
бъдеще Димчо си мечтае да
като направите осбъде
футболист, докато Ива все
новата на полуготооще
не
е решила с какво иска да се
вия снежен човек, е
занимава.
време да развихрите
въображението си и
да го украсите. Залепете със секундно
лепило
очичките
(ако не можете да си
закупите
очички,
може да използвате
копчета), мънистата
(на нослето и устата) и копчетата (на коремчето). Вземете лентичката
от плат и я завържете така, че да наподобява шал. От останалата част
на чорапа, който използвахме за тялото на снежния човек, направете
шапка, като нагънете чорапа навътре и я сложите върху главата на
снежко. Вижте примера на снимка № 2.
Никол Валентинова 8б

Овен – Толкова много
подаръци под елхата!
Какво чакаш? Разкъсай хартията!
Телец – Класните наближават. Стегни се и
изкарай
прилични
оценки, за да има подаръци!
Близнаци – Искаш
нов телефон? Търси го
под елхата!
Рак – Партито няма да
е същото без теб. Обличай нови дрехи и излизай да празнуваш!
Лъв – Любовта няма да
пропусне да ти завърти
главата. Дръж се здраво
стъпил/а на земята!
Дева – 3,2,1! Старт!
Бягай на пазар за подаръци! После няма да
имаш време.

д екем вр и 2015

При тях общи черти почти не открихме. Интересите им са много
различни. Преслав обича да се катери по високи места, докато
Цвети да рисува и пее.
Споровете им са непрестанни и
най-често са за големината на
предметите, които получават.
В училище Цветина се справя
добре, предметите, които й се отдават, са музиката, изобразителното изкуство, български език и
литература, физическо възпитание
и спорт и математиката. Преси пък
горе-долу свързва двата края и в
училище най му допадат междучасията.
Благородната професия на ветеринарен лекар си е избрала Цветина,
а пък Преслав си мечтае да е геймър или паркур.
Убедихте се, че много трудно
можем да обобщим и да посочим
какво научихме за близнаците по
принцип. То е, защото са отделни
личности, различни като всички
нас, но с едно голямо предимство
- имат сигурен и верен приятел.
И не се заблуждавайте – дори и
да се поскарват, те винаги се подкрепят и ще се подкрепят, сигурни сме. Ние, екипът на
училищния вестник им пожелаваме да следват мечтите си и с
много упоритост да ги постигнат!
Иван Жунтовски 9м

Очертай пътя
до подаръците

Провери колко знаеш
и ще се получи...

Станете автори!

По повод Деня на влюбените очакваме ваши
снимки и интересни
идеи! Сега е моментът
да проявите своята
фантазия и оригиналност!
Свържи точките!

Добре дошли в нашето училище,
ви и ви пожелаваме
първокласници! Поздравяваме
големи Коледни подаръци!
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Научете буквите бързо, за да
станете редовни читатели на
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