Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...
ГОДИНА 6, БРОЙ 23, УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК НА СОУ “Иван Вазов” гр. Плевен
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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.

Цена 1 лев

Патриотично

Клуб „Млади възрожденци“ – обединени съвсем отскоро, те вече
могат да се похвалят с много родолюбиви инициативи, достойни
за похвала и подражание – стр. 2

В каква Европа
искам да живея
след 5 години

Магдалена Минкова от 10б клас заминава за Брюксел през пролетта

Визията на Магдалена за Европа
през 2021 година
бе най-убедителна
- тя спечели симпатиите на журито
и получи награда
да посети Европейския парламент през пролетта.
Маги се включи в конкурс за есе,
организиран от Европейско междучасие, и нашето училище
бе специално поканено да
участва от офиса на Светослав Малинов, който неотдавна бе при нас. Вие
познавате перото на Маги и
от страниците на вестника и
предполагаме сте се убедили
в нейните умения. Честитим
й наградата и пожелаваме
незабравими преживявания по
време на пътешествието. А след
това в текст и снимки ще очакваме
впечатленията й!
Награденото есе може да прочетете на стр. 10.

Полезно

Ако сте от учениците, които не
обичат да четат, искаме да ви помогнем – потърсихме причините
за това. Ако пък сте от тези, които
обичат самотните часове с книга в
ръка, пак прочетете, за да споделите своето мнение – стр. 7

За творческите натури, за аналитичните, за модерните, за любителите на пътешествията, за всички,
които се стремят към себепознанието – стр. 9, 11

Носталгично

Говорят бивши наши ученици СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ЗВЪНЕЦ. Този път сегашността
си споделят специално за любимото училище Моника Маринова - от София и
Юлиян Чапаев - от Лайпциг – стр. 4

Иновативно

Възможно ли е да се научим да
контролираме времето, в което потъваме в социалните мрежи, за да не се почувстваме обсебени от това пространство?!
Какви са нашите предложения – стр. 5

Зима е - ура!

Забавно
Един усмихнат час в детската градина – запознайте се с техните планове за бъдещето – стр. 12
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Представяме ви клуб „Млади възрожденци“

На 31 октомври 2014 год. се учреди клуб „Млади възрожденци“ в нашето училище. Оттогава досега съучениците ни направиха много за училището и града ни.

Основната цел на клуба е утвърждаване на националнопатриотичните ценности и идеали сред
учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в
Европейския съюз. Клубовете
поддържат и развиват интереса на
децата към българската история,
литература и култура, както и към
социалните дейности и спорта.
На Националната среща на клубовете в София, която се състоя на
21 февруари миналата година,
председателят на Общобългарския комитет „Васил Левски“
Васил Василев похвали членовете
на клуба:“Вие развихте въображението си, таланта си, инициа-

тивността си. Вие създадохте
десетки стихове, есета, нарисувахте много картини – една от
друга по-хубави.(…)Децата от
училище „Иван Вазов“ в Плевен
сами написаха сценарий за една
пиеса от Априлското въстание,
сами си ушиха костюмите, сами
си направиха реквизитите и изпълниха пиесата; направиха един
прекрасен макет на селце – такова, каквото е било някога; правят новогодишни картички и
сувенири, продават ги, събират
103 лева и с тях отишли и купили
захар, салам, бонбони, сирене и ги
занесли на едно бедно семейство.“

През
ноември
част от членовете
на клуба бяха
официални гости
на „Народното
събрание“, след
като бяха отличени от академик
Антон Дончев в
състезанието за
есе, посветено на
1 ноември.

През декември
2015 год. деветокласниците от
клуба организираха благотворителност
за
сиропиталището
на отец Иван в
Нови хан. Бяха
събрани средства,
които сме сигурни, че ще помогнат за една
по-лека
зима.
Най-голяма сума
събраха 2б клас.
Благодарим на
тях и всички останали ученици,
учители и родители, които се
включиха в инициативата.
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АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

„Народе????” – припомняме ви думата, написана в края на тефтерчето на
Левски. И ви питаме - какво казва тя. Отговорът може да е само за вас, но
защо не и да го споделите с нас.

Бесилото, убило свободата

Там, в София град,
на ъгъла на един добре познат площад,
издига се бесило,
и гледа го небето тъй унило.

поведение и народна работа,
съставен от заветите на
Апостола. Инициативата е
на Общобългарския комитет
„Васил Левски” и на Община Плевен. На церемонията присъстваха Васил

Ние - Михаела Линкова, Асен
Тенев и Виктория Сиклемова
от 7в решихме да дарим
книги на библиотеката в нашето училище. Дарените
книги са двадесет на брой. В
голямото междучасие отидохме в библиотеката, за да
ги предадем. Не ни отне голяма част от времето, а беше
забавление за нас и имахме
желание да направим доб-

Иван Жунтовски 9м

рина. Жената в библиотеката беше
очарована от нашето добро дело и
ни благодари.

Ивета Иванова, Теодора Томова, Вилена Доцинска и Надина Маринова от 7б организираха благотворителна акция в помощ на
болната малка Илияна от Плевен. Тя се нуждае от голяма сума
за лечението на болестта си. Четирите ученички изработиха
малки фигурки – снежни човечета и моливчета – елхички. Продадоха ги на деца от училището и макар и с малкото спечелени
пари те подпомогнаха лечението на болното момиченце. Който
желае да помогне с финансови средства, може да го направи на
тази сметка: BG66BPBI79231072002701 в Пощенска банка. Титуляр на сметката е Маринела Илиянова Йотова. Нека бъдем
съпричастни и помогнем на малката Илиянка да оздравее и да
живее пълноценен живот като всички нас!
В@з Буки Веди

Умря със него и една мечта надеждата за свобода.
А бесилото голямо не разбрало,
за какво грозно дело е било избрано.

Клубът на възрожденците бе
част от официалната церемония в Актовата зала на
Община Плевен на 9 февруари, където кметът на
Плевен Георг Спартански
подписа Етичния кодекс за

От сърце

(www.sou-ivanvazov.eu) за инициативите и проектите им.

За Илиянка с любов

Умря Великият боец!
Умря на мрачното бесило,
и гледа го небето тъй унило.

Птиците бавно над него се реят,
ветровете яростно в дърветата веят.
И стене от мъка тъжното бесило,
че най-свидния син на България то е
убило.
Теодора Йорданова 7а

Ние ще продължаваме да следим
случващото се около клуба, а вие
следете на сайта на училището

www.sou-ivanvazov.eu

Василев, председател на Общобългарския
комитет
„Васил Левски”, Васил Копчев, почетен председател на
общинския комитет, както и
други членове на клубове от
училища в Плевен.

Актуална информация за училищния живот, предстоящи състезания и конкурси,
пробни зрелостни
изпити
Богат фото- и видеоархив

Статистика на средния успех на учениците в съпоставка с
изминали години.
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Коледно ехо

На Коледа с приятели

В@ з Буки Вед и стр .3

Вкусен празник

Учениците от 5б отбелязаха Рождество Христово, като показаха
какво са научили за него и как се
чества то в различните краища на
света. Водещи на празничната
програма бяха Юлияна Пенева и
Вилиана Петрова. Те представиха
историята за раждането на Божия
син, както и детайли около коледните обичаи – празничната трапеза и нейната символика.

Петокласниците отбелязаха кои са
именниците на този ден и показаха знанията си, като решиха две
кръстословици и една игрословица. Всички участваха активно и
получиха кутийки с пожелания за
идващата 2016 година. Домашно
приготвените сладкиши от джуджетата на 5б бяха вкусната награда за положения им труд.
В@З Буки Веди

Шарен Коледен базар

Малчуганите от 3д клас произведоха стока и я продадоха за над 500 лева, с които помогнаха на Стели

Учениците от 3д клас поканиха и
приеха най-дружелюбно децата
от ЦНСТ – Плевен, за да отпразнуват заедно Коледния празник,
както и преди са го правили. Посрещнаха ги на входа на училището и като стари приятели първо
седнаха в класната стая. Изтеглиха късмети от баницата и получиха подаръци. Отвориха ги и

изненадата беше голяма - разнообразни плюшени играчки, шоколади, бонбони, шапки, ръкавици,
кожена топка, различни игри,
дрехи, обувки, цветни моливи и
какво ли още не. Всеки получи
различен подарък, на който се
радва дълго. Гостите ги поздравиха със стихове.
Ние сме разказвали как още в

Идеята да организираме свое
детско производство е още от
втори клас. Но да имаш идея, е
едно, а да произведеш продукт, да
първи клас учениците от IIIд по- го предложиш на пазара и да го
казваха своята съпричастност продадеш, съвсем не е толкова
към децата в нужда. Останаха лесно.
приятели с тях, за да се убедят, че През целия ноември всички израостават онези неща, които усе- ботвахме коледни картички, сувещаш със сърцето си. А Коледа е
християнски празник, който ни
отваря вратите именно към тези
ценности.
В@З Буки Веди

и да определяме цени, но и да смятаме колко сме вложили в производството.
На 22 декември отворихме касичката, която беше запечатана, и
преброихме цели 529 лева. Отделихме 60 лева, за да започнем
ново производство, за което вече
имаме идеи. А останалите пари

Какви подаръци поискахме
и получихме за Коледа?
Най-желани са парите, следвани от телефони и дрехи

По Коледните празници всеки от нас
получи очаквани и неочаквани подаръци. Тази диаграма показва какво
е имало под коледното дръвче на
някои от нашите съученици. Попитахме 150 човека и това са техните
отговори. Изводите оставяме на вас.
Вижте в коя група попадате и преценете доколко сте уникални, доколко
част от многото и дали това ви харесва?! Ако не сте доволни от резултата, новата година е точно време за
преоценка и промяна. Действайте!
Йоана Кирилова 9м

Полина Макаева от XIм клас e „Спортист на годината” на Плевен за 2015 година. На специална церемония наградата й връчи лично кметът на Плевен Георг Спартански. Приза
Полина заслужи със спечеленото Първо място на Световните ученически игри по
хвърляне на диск в град Вухан, Китай. През годината има спечелени още 3 национални
титли в две възрастови групи – младша и старша.

нири и играчки за елха, като
използвахме в голяма степен рециклирани материали. Към общата работа се присъединиха и
родители и в началото на декем-

преведохме по сметката на Стелияна, в помощ на която още в началото на учебната година
започна дарителска акция в нашето училище. Поканихме Стели

ври отворихме на входа на училището нашия коледен базар. Всеки
ден преди обяд, когато сме на училище, подреждахме щанда и с
учудване наблюдавахме, че изделията ни се харесват и много ученици и възрастни пускаха пари в
нашата касичка, а ние разказвахме, че със спечеленото ще подкрепим деца в нужда. Разбрахме
кои изделия се харесват най-много
и направихме повече от тях. Видяхме, че за да продадем, трябва
да сме любезни и добре да представим своята стока. Научихме се

в класната стая и споделихме нашата идея. Тя ни благодари, но поважното е, че я подкрепяме и
заедно всички й показахме с ръце
вече традиционния за децата от
класа жест на голямо сърце.
Следващото производство, което
смятаме да организираме, ще бъде
ориентирано около друг голям
български празник - 1 март. Ще
изработим сувенири и мартеници,
ще организираме повече щандове
и всички събрани средства отново
ще насочим към деца в нужда.
Учениците от 3д клас

?
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След последния звънец
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В брой 22 започнахме тази рубрика. Решихме да постъпим така, защото през изминалата 2014/2015-а не представихме класовете в края на
учебната година, когато обикновено споделят на страниците на вестника онова, което ги вълнува на раздяла с училището, преподавателите, съучениците. Ето защо им даваме думата да говорят сега. Каним ги отново и в този брой – на адреса на вестника да изпращат
своите писма и да разкажат 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.

Моника Маринова: Вестника приемах като
задължителна част от училищния ми живот

За Моника Маринова последният училищен звънец би през 2015 година. Тя е от познатите лица на випуска и това се дължи на нейната обществена ангажираност, на заниманията й с журналистика в училищния вестник. Моника бе и основен организатор на годишните награди „Ученик на годината“. Много
време, енергия и емоции остави тя в училищния вестник и е една от първите, благодарение на които той
проходи и стъпи здраво на краката си. Ученичка бе в 12л клас.В момента учи славянска филология в Софийския университет.

- Защо избра тази специалност?
- Ако трябва да съм честна, не аз
избрах да уча това, а по-скоро
специалността избра мен. Много
исках да уча в друг университет и
специалност, която няма нищо
общо с езиците. Не успях да се
класирам и да уча, където исках,
но предварително бях кандидатствала и в Софийския университет.
Бях кандидатствала за няколко
специалности, сред които скандинавистика, българска филология и
английска филология. Най-голямо
желание имах за скандинавистиката, която бях писала на първо
желание сред всички специалности. След първо класиране бях
приета със славянска филология.
Нямах представа какво точно
представлява специалността, но
след като се запознах подробно,
ми хареса много и се записах с
нея. Сега съм много доволна от
избраното.
- Какво мислиш за хората,
които вече са твои колеги - за
какво си говорите, какво ги
вълнува, има ли случайно попаднали и т. н.? Как преценяваш подготовката им? А
твоята?
- Подобно на училищните „гру-

пички“, и ние сме разделени според различните си интереси. Но
като цяло през първите месеци
всички се вълнувахме от това, че
вече сме по-зрели. Повечето от
нас живеят на студентски общежития, а това, да живеем без
близки и да разчитаме само на
себе си, е нещо ново. В университета е много различно. От една
страна, е по-спокойно, защото сам
решаваш дали да присъстваш на
лекциите и сам избираш приоритетите си. От друга, е много притеснително да знаеш, че вече не
можеш да разчиташ на това, че ще
завършиш със сигурност.
Всички сме доста подготвени по
български език - това си личи по
упражненията, които правим по
теория на литературата, защото
всички участваме много активно.
Съветвам всички, които са се насочили към някаква филология,
да залягат на обучението си по
български език и литература, защото ще е от голяма полза.
- Какви са взаимоотношенията
ви с преподавателите? А ако ги
сравниш с учителите?
- Отношенията с преподавателите
са доста по-различни от тези с
учителите в училище. Вече не се

Юлиян Чапаев: Моето хоби и
професия е да съм футболист

забелязва такава връзка между
нас и преподавателите. Атмосферата не е същата, тъй като в университета преподавателите имат
лекции със студенти от много специалности и седмично посещават
множество групи с повече от сто
студенти на лекция или упражнение. Дори ние, студентите от една
специалност, не се познаваме
всички. Моята специалност обединява пет различни езика и няма
как всички да се познаваме, тъй
като общи лекции имаме само
през един ден от седмицата.
- Биха ли могли нашите учители да се научат на нещо от
тях?
- Не бих казала, че има на какво,
защото обстановките на преподаване не са еднакви. Лекторите ни
не се вълнуват дали сме научили
уроците си, тъй като това зависи
само от нас. Функцията на учителя е съвсем друга. Освен преподавател, той е и възпитател. От
него и от семейството на ученика
зависи изграждането на навици да
се учи системно.
- Чувстваш ли се на мястото си?
- В началото не бях сигурна дали
всъщност не съм сгрешила с избора на специалност и по-скоро

Юлиян Чапаев е бивш ученик във футболна паралелка в нашето училище. В момента живее в Германия и играе за RB LAIPZIG - отбор в
2 Бундеслига. Какви са неговите спомени за училището ни и прохождането му във футбола и как се е променил след последния звънец, ви
предлагаме сами да прецените.

- Представете се за читателите
на вестника!
- Моята биография е кратка. На 20
години съм. Завършил съм 5 и 6
клас в „Иван Вазов“. Но средното
си образование завърших в друго
училище, защото се преместих да
играя за ЦСКА-София. Моето
хоби и професия е да съм футболист. За мен футболът е всичко,
откакто се помня.
- Откога сте свързан с
училището и какви спомени
пазите за тези години?
- Когато трябваше след 4 клас да
продължа в 5-и, аз реших да кандидатствам във футболната
паралелка в СОУ “Иван Вазов’’ и
никога не съм съжалявал за своя
избор. Моите родители винаги ме
оставяха аз да избирам и да имам
последната дума, давали са ми
съвети, мислил съм върху техните
съвети, но накрая правех това, в
което аз ще се чувствам добре. Та

приеха ме, класен ръководител ми
беше Продан Лазаров. Честно да
си призная, много от учениците
не го харесваха, но аз го харесвах,
защото е стриктен, умен, много
добър човек, който винаги би ти
помогнал. Аз бях много лош
ученик - не говоря за оценките, те
бяха от 2 до 6, но правилата ги
преминавах и г-н Лазаров ме
наказваше сурово. Когато ме
наказваше, знаех защо и си
взимах бележка, чувствах се като
негов син.
- Можете ли да разкажете нещо
интересно от училищния си
живот?
- Един от най-хубавите ми моменти с класа и г-н Лазаров беше
един случай, когато имахме мач за
училището и аз закъснявах, а
всички ме чакаха. Когато влязох,
той ми каза: „Ако днес не вкараш
3 гола, ще имаш закъснение“. Попитайте г-н Лазаров дали тогава

имах закъснение, ако помни, а ако
не, отговорът е, че вкарах 3 гола и
победихме в този мач.
- С какво се занимавахте в
свободното време, бягахте ли от
учебните часове, наказваха ли
ви?
- Когато имах свободно време,

избора на език. Системата на обучение е много различна от тази по
езиците в училище. Учим изключително бързо и по много часове
на ден. Когато навлязох в граматиката на полския език, се очаровах от него. В момента се
чувствам много щастлива, че уча
именно него, а не някой друг език.
- Какво мислиш, поглеждайки
назад, към средното образование, и всичко, което ти се е
случвало? Какво мислиш за
времето, прекарано в училище?
- Мисля си колко безгрижно беше.
Навярно всички са чували от родителите си, че искат отново на
училище. И аз искам да се върна
в училище вече. Имала съм много
забавни моменти в училище и
сега разбирам, че всъщност
всичко, за което сме се тревожели,
не е било чак толкова сериозно.
- А за времето, което посвети на
вестника и на наградите, които

тренирах допълнително, за да
бъда по-добър от другите. И сега
съм такъв. За бягствата от часовете - беше ми любимо да избягам
и да отида да тренирам с по-големите от футболната паралелка на
г-н Пецанов .
- Каква музика слушахте?
- Тогава да си призная не помня
каква музика съм слушал, но сега
определено или American Rap или
нещо българско, но не чалга.
- Как изглеждат тези години
сега, от днешната ви гледна
точка? Какъв съвет ще дадете
на учениците!
- Съвети аз не мога да им давам,
но мога да им кажа да учат езици,
да се занимават със спорт, да слушат родителите си. През моя поглед, да, тези години бяха
незабравими и мисля, че г-н
Митев си е свършил много добре
работата за изграждане на добри
ученици.
- Как минава един ваш ден сега
- по-трудно ли е сега или в
училище беше по-трудно?
- Определено в този живот на мен
никога не ми е било лесно, независимо дали в училище, или сега,
но аз съм роден боец и ще се боря
за мечтите и целите си. Моят ден
минава сега в ходене на уроци по

вие правихте?
- Това ми доставяше огромно удоволствие. Винаги съм харесвала
организационния процес на наградите, въпреки че понякога се е
случвало да будуваме до късно.
Когато виждах колко активни бяха
всички класове и ученици, както
и треската покрай самата церемония, се чувствах удовлетворена. А
вестника приемах като задължителна част от училищния ми
живот.
- Как минава един твой ден?
- Моята програма е доста натоварена и уча по цял ден. Доста
скучно изглежда предвид това, че
живея в студентски град, но компенсирам през уикендите, когато
с колегите ми си избираме дестинация в София и я посещаваме.
- Какво би посъветвала учениците?
- На учениците, както и на бъдещите студенти от СОУ „Иван
Вазов“ пожелавам да бъдат усърдни и да залагат на образованието
си, защото това е единственият
шанс за успех. Нека не подценяват дори странните дисциплини в
университетите, защото колкото
по-рядка е специалността, толкова по-голямо е търсенето на
кадри.
- А какво би им пожелала през
новата година?
- Преди всичко здраве, защото е
най-важно, щастие, късмет и
любов, както и много успехи през
2016 година. На абитуриентите успех на матурите и да не се притесняват. Ако се готвят добре,
няма да се затруднят изобщо.
В@З Буки Веди

немски език, по английски език,
тренировки и мачове. В момента
аз съм в Германия, в гр. Лайпциг
и играя за RB LAIPZIG. Този
отбор е във 2Бундеслига и всичко
е на високо ниво.
- Разкажете нещо за мястото,
където се намирате сега - за
обстановката, за нравите, за
това,
как
приемат
нас,
българите?
- Лайпциг е прекрасен град, хората - също. За това, как ни приемат българите, ще кажа само, че
няма значение какъв си по народност, важното е какъв човек си,
как се държиш с хората. Мен специално ме приеха отлично, бих си
писал шестица поне за това –хаха-ха.
- Ние имаме много добър
футболен отбор в училище, и то
от години - пожелайте нещо на
малките
и
големите
футболисти!
- Ами футбол винаги ще има, а
щом има футбол, ще има и футболисти. Ще им пожелая здраве и
ако искат да бъдат футболисти,
просто постоянно да тренират и
да бъдат отдадени на 100%.
- Желаем Ви здраве и успехи!
В@З Буки Веди

февруар и 20 1 6

Рубрика

Иновативно

За плюсовете на смартфоните

Бързите темпове, с които се движи днешният свят, носят много стрес и по-малко време за почивка.
Много пъти сме разсъждавали каква е вредата от непрекъснатото ни общуване онлайн. От миналия
брой започнахме своята борба – не искаме да ви откажем от седенето пред телефоните и компютрите, а да ви предложим начини да използваме същите тези устройства, които ни объркват и разсейват, в своя полза. Представям ви 5 приложения, които ще направят работата с така любимите ни
смартфони ползотворна, или поне донякъде такава.
1.EatWell
Приложението, създадено от трима българи, е базирано на алгоритъм, който използва въведените от потребителя данни за неговите навици и начин на живот, за да му
предложи индивидуален хранителен режим с конкретни храни. EatWell предоставя
рецепти за приготвяне на ястията вкъщи, както и опции за здравословно хранене
навън.
2.Fooducate (Lose Weight with Fooducate)
Някога да сте се чудили точно колко полезни са пакетираните храни с етикет „здравословни“? Това приложение отговаря на този въпрос. Просто сканирайте баркода на продукта с телефона си и ще получите информация за хранителните му качества.
Приложението предлага и примери за по-здравословни избори, ако има такива.
3. Lumosity
Lumosity е тренировъчна програма, разработена от специалисти по невронауките да
развива мозъка ти и неговите познавателни способности. Приложението използва
серия от забавни и предизвикателни игри, за да тренира различни части от него. Lumosity също така има опции и за следене на прогреса на потребителя. Най-накрая приложение, което да ни прави по-умни!

4.Gym Pact (Pact: Earn Cash for Exercising)
Нуждаеш се от мотивация да отидеш на фитнес? С това приложение ще печелиш пари
всеки път, когато направиш тренировка. Gym Pact ти помага да си поставиш седмични
цели, да тренираш и да водиш по-здравословен начин на живот. Приложението отчита
постиженията ти и ти плаща за изпълнението на всяко едно от тях.

5. WaterLogged
Има голям шанс да не пиете достатъчно вода – нещо, което е задължително за чиста
кожа, бляскава коса и цялостно здраве на организма. Тук това приложение намира
своето място. Използвайте го да отчитате количеството изпита вода и да изпълнявате
дневната си цел. WaterLogged може също и да изпраща напомняния на телефона ви,
поддържайки тялото ви хидратирано и пълноценно.
Мерилин Писина 10з

Да бъдем глобални!

“Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем.
Ако използваме нашата креативна сила 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“ - Сър Кен Робинсън

Планетата Земя е едно малко
кълбо живот в необятната Вселена. Изградена от скали, вода и
въздух, тя е изпълнена с организми във всяко кътче. Ние
всички сме част от тази огромна
система – нашата планета. За да
се развиваме, ние се нуждаем от
чиста вода, свеж въздух и здравословна храна. И Земята е готова
да даде всичко това на всеки един
от нас. Ние обаче имаме някои
проблеми при усвояването на
всички тези ресурси. Сега е време
да се запитаме: „Кои са най-големите проблеми на човечеството
днес?”. Отговорът на този въпрос
е невъзможно да бъде еднозначен.
С тази трудна задача се заеха
страните членки на ООН, които
заедно определиха 17 цели за устойчиво развитие, които да помогнат да запазим планетата си и

да я направим едно сигурно и безопасно място за живот във всяка
една част от нея.
Целите са определени за изпълнение в следващите 15 години и
обещават да изкоренят изцяло
крайната бедност и глада, да се
борят с промените в климата, да
осигурят всеобщ достъп до образование и да унищожат насилието.
В приетата декларация от световните лидери страните поемат задължението
да
постигнат
равенство между половете, да съдействат за устойчивия икономически растеж и създаването на
работни места, да намалят социалното и иконолическо неравенство. Програмата обещава да се
бори за рационалната употреба на
водните ресурси и всеобщия достъп до екологично чиста енергия.
Страните членки на ООН се стремят към
съхраняване
и възстановяване
на екосистемите на
сушата,
сигурност и

достъп на гражданите до правосъдие и благополучие за всички
хора с възможност за здравословен начин на живот.
Как можем ние да помогнем
тези цели да бъдат изпълнени?
Отговорът е прост – разпространете идеята! Кажете на всички,
които познавате и ги накарайте да
разкажат и на своите познати.
Колкото повече хора знаят за глобалните цели за устойчиво развитие, толкова по-успешни ще са те.
Ако всички се борим за тяхното
изпълнение, заедно ще ги направим реалност. Във всички държави. За всички хора. Изтеглете
си приложението на Global Goals
и го споделете с всички. Бъдете
иновативни и интересни, за да накарате повече хора да се включат.
Покажете коя цел подкрепяте наймного, като изпишете номера ѝ на
ръката си или на лист хартия и си
направите снимка. Използвайте
#GlobalGoals , за да може повече
хора да я видят. Чрез социалните
мрежи кажете на приятелите си
да направят същото. Развихрете
въображението си и се възползвайте от креативността си. Не
бъдете безразлични, защото
тези промени са за всички нас и
за нашата планета!
Мерилин Писина 10з
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„Заиграйте се“ със стила си
Не забравяйте да включвате по малка частица от
себе си във всекидневния си стил и да чувствате
удобно собственото си Аз в дрехите си.

Смяната на сезоните неизбежно води със себе си и промяна в гардеробите ни. Непредвидимото време ни предизвиква всеки ден, а нови и
все по-разнообразни модни тенденции изскачат отвсякъде. Така
често можем да се озовем затрупани от дрехи, но нямащи какво да
облечем. Ето няколко лесни начина да направите прехода от мразовитите зимни към слънчевите пролетни дни плавен и в хармония с индивидуалния си стил.

Олекотете дрехите си. Пролетта е
време на обновление – цветята
разцъфват, дърветата се разлистват, а дните придобиват цвят. В
модата също се проявява подобен
период – това е перфектното
време да съчетаете тоалети, които
да отразяват чистотата и светлината на сезона. Леките материи с
деликатни детайли в пастелни
цветове определено са добър
начин да рефлектирате обстановката навън чрез гардероба си. Не
забравяйте, че не е нужно да захвърляте изцяло зимните пуловери
– просто ги комбинирайте с пола в
нежен цвят или панталон с флорален принт и имате нов, подходящ
за сезона тоалет.
Като стана въпрос за принтове,
сега е определено моментът да ги
добавите в гардероба си. Зимата
обикновено е сезонът на тъмните
и приглушени тонове, носещи
енергията на този период от годината. Навлизайки в пролетта, цветните десени са неоспоримо
най-лесният начин да се заиграете
със стила си, предлагайки ви
голям ефект върху тоалета дори и
в малки дози. Заменяйки едноцветен пуловер с тениска с интересен дизайн или избирайки деним
с модернистичен принт, или дори
добавяйки аксесоари с разнообразна текстура – всичко това са
лесни начини да обновите вида си
шикозно и в крак с тенденциите.
В същата категория с десена, цветът е мощно оръжие в модата,
което често бива игнорирано или
не достатъчно добре използвано и
подценявано. Изкушението да се
въздържим от
използването
на ярки
или неочакв а н и
тонове
от страх
от незнание как
да ги съчетаем с
останалите си
дрехи е разбираемо, но всъщност
има далеч по-малко „правила“ относно цветовете, отколкото повечето хора си мислят. Някои от
най-добрите комбинации са креативните като: кобалтовосиньо и
червено, розово и оранжево, ли-

лаво и
зелено.
В я р вайте на
преценката си и
се
не
страхувайте да
бъдете
ярки и
цветни,
защото
това е
свеж и
разтоварващ начин за посрещнете
пролетния сезон и да издигнете
гардероба си на ново ниво.
Аксесоаризирайте. Преходът в
климата е не само възможност да
обновите дрехите си, но и шанс да
експериментирате със своите аксесоари, грим, дори и маникюр.
Прилагането на някои от техниките, споменати по-горе, може да
повлияе силно на тоалета ви: заменянето на големите чанти с
леки клъчове със забавни дизайни, тъмния лак за нокти – с пастелен или неонов, както и
обновяване на грима със светли
пролетни цветове. Всеки елемент
от външния ви вид е важен и може
да бъде използван като огледало
на случващите се промени във
времето, а аксесоарите и гримът
са лесни начини да привлечете
внимание, без да променяте
целия си гардероб.
Забавлявайте се. В крайна сметка
стилът трябва да е отражение на
това кои сме ние и най-добрият
тоалет е непринуден, свеж и индивидуален. Бъдете уверени в собствения си вкус и креативнист и не
мислете прекалено много за „перфектната комбинация“. Вместо
това се фокусирайте върху това, да
се чувствате удобно, стилно и себе
си в облеклото, което избирате.
Добрият гардероб трябва да е
позитивен и повдигащ самочувствието за всеки човек. И докато промените в сезоните
могат да променят някои от
модните ви избори, ефектът
трябва да е същият – тоалетът
е нужно да ви прави щастливи и
чувстващи се максимално добре.
Използвайте момента да експериментирате, но не забравяйте
да включите по малка частица
от себе си във всекидневния си
стил и да чувствате удобно и
собственото си Аз в дрехите си.
Мерилин Писина 10з
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Влогърството измести телевизията и заема все
по-голяма част от ежедневието ни

Все повече време от деня прекарваме в компанията на влогърите и все по-малко – пред телевизора. Гледаме клипове, забавляваме се и какво ли още
не. Дискусията около ползите и вредите е много дълга и нямаме нищо против да я водим на страниците на вестника, но нашата грижа сега, като
пишещи хора, е да не позволяваме на недотам книжовната реч, която се вихри в тези среди, да повлияе грубо на нашето слово. Очакваме вашите
мнения, съгласия и несъгласия по споделените от нашите съученици въпроси относно жаргона в речта ни.

Крис Захариев: В България има бъдеще – аз

оставам тук да го преследвам. Останете и вие!

- Ти си един от най-популярните
влогъри в страната. Как започна всичко всъщност?
- Всичко започна в стаята ми.
Идеи за клипове ми хрумваха постоянно, имах и горе-долу хубав
фотоапарат и реших просто да
пробвам.
- Какво представлява за теб да
си известен? Как се справяш с
многото фенове?
- Хората свързват известността с
цифри, лайкове, споделяния, но
всичко това е временно. По-важният въпрос не е какво е да си известен, а с какво искаш да си
известен, какво ще оставиш след
теб. Иначе с “феновете” се справям много добре, винаги ми е
много забавно, когато се запознавам лично с хората, които ми гледат клиповете!
- Добър ученик ли си?
- Почти отличен!

- Как се забавляваш в свободното си време?
- С приятели, независимо какво
правя, с приятели ли съм - се забавлявам!
- Най-забавната ситуация, за
която можеш да се сетиш в момента, е:
- Че миналия ден трябваше да
отида във Враца, но без да исках
хванах влака в противоположната
посока - за Перник!
- Къде би избрал да живееш и да
се развиваш - в България или в
чужбина и защо?
- В България естествено! Защо?
Защото виждам потенциала!
- Как измисляш темите за клиповете си?
- Хрумват ми от ежедневните ситуации, през които минавам.
- Какво те дразни най-много в
хората?
- Когато са егоисти!

Често в общуването си използваме жаргонни изрази. Употребяваме ги несъзнателно. Те са част
от начина ни на общуване. Някои
използват жаргон рядко, други по-често. Това зависи от общата
култура, от индивидуалния стил
на всяка личност.
Ако съумеем да заменим жаргон с
негова синонимна книжовна
дума, словесното изразяване на
мислите и емоциите ни би придобило по-интелектуално звучене.
Разбира се, съобразно сферата на
общуване, бихме могли да си позволим употреба на жаргонни из-

рази, но това не бива да ни става
навик, тъй като жаргонът не е
пълноценно средство за общуване.
За да се изразяваме интересно и
емоционално без жаргон, трябва
да четем много, да общуваме с
книгите. Всеки би се почувствал
„погален“ от лъча на знанието, когато отвори книга.
Езикът ни е съхранен за нас от
предците ни като завет. Само чрез
неговото опознаване можем да се
научим да го ползваме и с лекота
да творим. Не бива да позволяваме всеки ден жаргонна дума да

- Какво би посъветвал днешните тийнейджъри?
- България има бъдеще, аз оставам тук да го преследвам, останете и вие!
- Много от фенките ти се чудят
имаш ли си приятелка. Какъв
е отговорът?
- Ха-ха не, нямам приятелка.

Габриела Гагова 10б

Как да се изразяваме интересно и емоционално, без да използваме жаргон

изяжда по една книжовна дума,
всеки ден една дума от езика ни
да умира и да потъва в забрава.
Ако това се случва, сме виновни
само ние, хората. Трябва да пазим
и да отглеждаме книжовните
думи. Защото думите не са като
организмите в природата, не умират, могат да живеят вечно. Ние
сме тези, които можем да ги обезсмъртим. Макар и като архаизми,
те са необходими в лоното на красивото българско слово.
Камелия Григорова 8б

Каква ще бъде 2016-а за всеки от нас
според Китайския хороскоп
На 8 февруари изпратихме Годината на Овцата и посрещнахме Годината на Маймуната

Китайската астрология, създадена
преди повече от 3 000 години, е
организирана
около
12
животински знака – плъх (мишка),
вол (бик), тигър, заек, дракон,
змия, кон, овца (коза), маймуна,
петел, куче, глиган. Зодията се
определя според годината на
раждане.
На
8
февруари
изпратихме Годината на Овцата и
посрещнахме
Годината
на
Маймуната. Тя ще продължи до
27 януари 2017.
Родените през 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008 са
зодия Плъх
Вие сте родени под знака на чара
и агресивността. Привидно
изглеждате
спокойни
и
уравновесени,
но
в
действителност криете едно

постоянно безпокойство
и напрегнатост. Основен
елемент - вода; посока север; цвят - червен;
цвете - маргаритка;
дърво - дъб; щастливо
число - 11; камък –
изумруд.
2016 година за вас ще е
много добра. Имате
шанс да наложите нещо
ново и съвременно. Ако сте
необвързани, през 2016 ще
срещнете любовта.
Родените през 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009 са
зодия Вол
Вие сте търпеливи и на моменти
мълчаливи. Когато се опирате на
здравия си разум, действате
интелигентно.
Притежавате

оригинален ум. Ако сте ученик
или студент, ще имате успехи на
предстоящите важни изпити.
Основен елемент - вода; посока север; цвят - син; цвете хризантема; дърво - круша;
щастливо число - 1; камък - лапис
лазули.
Родените през 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010 са
зодия Тигър

Що е то блогър и влогър?

Блогърът е човек, който има
свой блог и създава авторско
съдържание в него. Първият
си служи с текст, а вторият – с
видео.
Влогърите снимат кратък видеоклип по определена тема,
качват го в VBOX7 или YouТube, след това ги споделят в
най-голямата социална мрежа
– Facebook за още по-голяма
популярност. Световната тенденция сочи, че бютивлогърите са съществена част от групата на влогърите. Техните клипове
им носят сериозни печалби.
Първият си служи с текст, а вторият – с видео.
Иван Жунтовски 9м

Има ли място жаргонът в
речта на учениците?

„Качеството на мислите ни е толкова добро, колкото е
качеството на езика ни.“/Джордж Карлин/

В речта на учениците няма място
за жаргон. За жалост обаче интернет и социалните мрежи налагат
все повече съвременни жаргони,
които са общодостъпни и масово
употребявани. Този тип общуване
измества изцяло богатата българска лексика и се трансформира в
динамично развиваща се жаргонна лексика. В модерния и високотехнологичен свят, в който
живеем, интензивно се обогатяват
думите, наречени „жаргон“. Толкова бързо навлизат нови думи, че
модерното днес е старомодно
утре.
Всеки тийнейджър смята, че използвайки думи като „лайквам“,
„тролвам“, „поствам“, „брадър“,
„френд“ и други е много оригинален, а всъщност не осъзнава, че
безразборното използване на жаргон говори за ниска култура и
беден духовен живот. Ако жаргонната дума е единствената, с която
можем да се изразим, това е признак, че не само речникът ни е
беден, но и мисленето ни не е
много богато. „Качеството на
мислите ни е толкова добро, колкото е качеството на езика
ни.“/Джордж Карлин/
В съвременния свят, в който жи-

Тигърът никак не обича да му е
скучно. Той винаги търси
приключения. Основен елемент дърво; посока - изток; цвят червен; цвете - карамфил; дърво явор; щастливо число - 7; камък –
рубин. 2016 година ще бъде
трудна за вас и ще ви постави
сериозни изпитания за решаване
и преодоляване. Материалните
придобивки трудно ще идват при
вас. Възможно е да не ви
провърви и в любовта.
Родените през 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011 са
зодия Заек

веем, библиотеките са изместени
от електронни книги и ако е старомодно да посетиш библиотека,
то само нежеланието за обогатяване на речта би ти попречило да
отвориш електронна книга на
личния си смартфон или таблет.
Преценката, къде и как да се изразяваме и какъв тип общуване да
предпочетем, е въпрос на възпитание, култура и личен избор.
Ясно е, че използването на жаргонни думи трудно може да бъде
премахнато, но решението кога и
къде е уместно да ги използваме,
си остава наше.
Неоспорим факт е, че думата на
2013г., според Оксфордския речник на английския език, е „selfie”.
Наложилият се жаргон идва от
“selfshot” и се използва за автопортретна снимка, направена с
мобилен телефон и пусната в социалните мрежи. Използването на
думата „селфи“ се е увеличило за
последната година със 17 000%,
което е категорично доказателство, че използването на жаргонни думи е невъзможно да спре.
Но не забравяйте – изборът остава
наш. Както и отговорността за казаното и стореното!
Симеон Янев 8м

Най-много от всичко цените себе
си - суетни и педантични сте и
държите винаги да изглеждате
добре и във форма. Основен
елемент - дърво; посока - изток;
цвят - сив; цвете - роза; дърво топола; щастливо число - 4; камък
– сапфир. По отношение на
здравето и самочувствието 2016
няма да ви създаде проблеми. Ще
се научите да се радвате на помалките неща. Хората с творчески
нагласи
ще
намерят
многообещаващи перспективи.
Камелия Григорова 8б
Продължава в следващия брой.
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ПРИСТРАСТИЯ

Защо учениците не четат?

Осъзнавам, че е крайно иронично
да пиша статия за това, защо
никой вече не чете, но въпреки
това го правя. И не казвам, че
никой вече не чете. Очевидно хората го правят. Но защо имам
чувството, че те стават все поголяма рядкост?
Четенето е трудно – ето защо.
Поне по-сложно от гледането на
телевизия и играенето на видеоигри. Книгите изискват концентрация, докато мигащите и
светещи устройства на XXI век
правят всичко вместо нас. В свят,
изпълнен с технологии, мозъците
ни са по-заети от всякога. Затрупани от факти, псевдофакти,
пълни измислици и слухове,
всички те публикувани като безусловна истина, осъзнаването на
това, от какво се нуждаем и какво
трябва да игнорираме, е тежка и
изморителна задача. Но ние си
мислим, че правим повече – с няколко кликвания можем да резервираме билети до всяка точка на

света, да се свържем с хора от различни народности, да напазаруваме нужните за нас стоки.
Смартфоните ни са истински оръжия в ръцете ни – те имат речник,
калкулатор, имейл, уеб браузър,
GPS, календар за задачи, приложения за времето, музикален
плеър и още хиляди опции. Те
стават все по-силни и изпълняват
все повече и повече функции. А
хората пишат SMS-и, докато
ходят по улицата, пращат имейли,
когато чакат на опашката в магазина и разбира се, проверяват
какво правят онлайн приятелите
им, докато обядват с тези от реалния свят.
Но има една малка уловка – това
не ни прави професионални жонгльори с дейности. Всъщност е
точно обратното. Мислим, че сме
толкова информирани и че знаем
всичко, което ни е нужно, но изпадаме в панически страх, когато
батерията на смартфона ни покаже 5%. И не осъзнаваме колко

всъщност зависим от технологиите в днешно време. Жестоката
истина е, че в днешно време ставаме все по-трудно функциониращи
без
телефоните
и
компютрите си, а мозъците ни все
повече се „свиват“ пропорционално на яркостта на екраните.
Вече е трудно да оставим устройствата си и да отворим книга, да
забравим света на мигащите
иконки и да се озовем в историята, която авторът разказва.
Свикнали да откриваме решенията на проблемите си само с
едно кликване и минимална мозъчна дейност, ние сякаш очакваме и книгите да имат изскачащ
магически екран с ключовите
думи, така че да разберем какво се
случва. Очакваме края, преди
дори да сме разбрали идеите на
писателя. Преди да сме отворили
книгата вече мислим за варианта
просто да я оставим и да се върнем в измисления свят, който сме
си изградили в социалните

Ще успееш ли да прочетеш?

Ако обичаш предизвикателствата и книгите, този списък е подходящ за теб. Тук са
събрани четиридесет предложения за книги, които трябва да прочетеш през 2016 година. Правилата са книгите да са започнати и завършени в рамките на тези 12 месеца. Ръкавицата е хвърлена. Предизвикани сте! Прочетете и споделете!

○ Книга, базирана на приказка.
○ Книга, която е спечелила национален конкурс.
○ Бестселър за млади възрастни.
○ Книга, която не си чел/а от детската градина.
○ Книга, чието действие се развива в Европа.
○ Книга, която има по-малко от 150 страници.
○ Бестселър на Ню Йорк Таймс.
○ Книга, чийто филм излиза тази година.
○ Книга, препоръчана от някого, когото току-що си
срещнал/а.
○ Книга за самоусъвършенстване.

○ Книга, която можеш да прочетеш за ден.
○ Книга, написана от знаменитост.
○ Политически мемоар.
○ Книга, която е 100 години по-стара от теб.
○ Книга, която има над 600 страници.
○ Научнофантастичен роман.
○ Книга, препоръчана от член на семейството.
○ Графичен роман (комикс).
○ Книга, която е публикувана през 2016.
○ Книга, в която главният герой прилича на теб.
○ Книга, в която действието се развива през лятото.
○ Книга, заедно с нейната предистория.
○ Мистерия с убийство.
○ Книга, написана от комик.
○ Дистопичен /антиутопичен/роман.
○ Книга със синя корица.
○ Книга с поезия.

○ Първата книга, която видиш в книжарницата.
○ Класика от 20 век.
○ Книга от библиотеката.
○ Автобиография.
○ Книга, отнасяща се за пътуване.
○ Книга, в която има непозната за теб култура.
○ Сатира.
○ Книга, в която действието се развива на остров.
○ Книга, за която си сигурен/на, че ще те забавлява.
○ Книга с антоними в заглавието.
○ Трилогия.
○ Книга, която те кара да плачеш.
○ Книга, излязла в годината ти на раждане.
○ Книга, чийто автор има същите инициали като
теб.
○ Забранена книга.
○ Първата книга на популярен автор.
○ Книга, написана от някого, който е под 30 години.
○ Книга с къси истории.
○ Книга, чието действие се развива в бъдещето.
○ Книга, написана от автор, от когото никога не си
чел/а преди.
○ Книга, която си започнал/а, но никога не си завършил/а.
○ Книга, която те плаши.
○ Книга, чието заглавие е една дума.

Преслава Кръстева 10б
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мрежи.
А книгите са толкова важни! Четенето стимулира мозъчната дейност, намалява стреса и повишава
качеството на съня. То развива нашите способности да се фокусираме, речника и въображението
ни. Книгите са познати като предпазно средство срещу много болести като депресия, хронично
безпокойство и дори болестта на
Алцхаймер. Четенето ни кара да
чувстваме и усещаме, помага ни
да усъвършенстваме начина, по
който общуваме с другите, прави
ни по-интересни и желани събеседници. Списъкът с предимствата може да продължава до
безкрайност, включвайки постигане на по-добра изразителност и
по-високо самочувствие, но
мисля, че всички тези качества са
познати, поне на тези, които се
интересуват от темата. Но по-важният въпрос е: „Колко хора все
още четат?“. Мнозина все още си
мислят, че просто нямат време. И
често това е отговорът, който ще
получите, ако попитате някого
дали чете. Обществото ни за-

трупва с информация. Телефоните, лаптопите и компютрите ни
– всички те предлагат връзка с
широкия свят. Така че ние се
убеждаваме, че защото сме свързани със световната отворена
мрежа, не се нуждаем от такава
отживелица като четенето.
И уверяваме останалите, че, да,
ние четем, защото сме видели
някоя и друга публикация във
Фейсбук или Туитър или сме прочели по-голямата част от статия в
онлайн списание. За жалост обаче
не мисля, че това се брои. Преглеждането на постове не отнема
дори и частица от времето, нужно
на мозъка да се активира и да започне да работи на пълни обороти.
Дори и прочитът на тази статия не
се брои. За да се свърже човек с
текста, да се включи в историята
и да усети пълната полза от четенето, са нужни малко повече усилия. Не е лесно да се „изключим“
за кратко от Интернет света и да
отворим книгата, но повярвайте –
определено си струва!
Мерилин Писина 10з

Да гледаш и да не
виждаш

„Та те имат очи: трябваше да бъдат честити.“ (Дядо
Йоцо от едноименния разказ на Иван Вазов)

Да гледаш, означава да използваш очите си, които са ти дадени по природа. Да виждаш, е
нещо по-висше. Това е да
чувстваш със сърцето си, да
разбираш с ума си.

Природата ни е дала сетива, с
които да усещаме света, но и да
го анализираме. В противен
случай губим истинската представа за него. Гледаме, ама не
виждаме. Изграждаме свой
свят, както на нас ни се иска.
Но в определен момент това
може да се окаже балон, който
да се спука. И какво?! Ставаме
жертва на самите нас, на излъганите ни чувства и нашите
илюзии. А ако това се повтори
много пъти, обвиняваме късмета, случайността, други
хора. Не търсим вината в себе
си, не се вглеждаме достатъчно
в хората около нас. Сигурно те
искат да ни помогнат, да ни
подадат ръка в тежък за нас момент. Но ние не виждаме тяхната
добронамереност.
Подминаваме ги, ставаме безчувствени, трупаме горест в
душите си. Нищо не ни интересува!

Преди известно време в автобус N 15 в Бургас един 16-годишен
тийнейджър
преби
възрастен човек поради направена забележка към приятелката му. Хората в автобуса
гледат и не реагират по никакъв начин. Гледат, ама не осъзнават, че един ден те може да
са на мястото на пострадалия

човек. Задържат младежа, но
след известно време го пускат.
Нима съдии и прокурори гледат и не виждат проблема днешните младежи и безотговорността им към света, в
който живеят.

Виждаш, когато събираш информация за околния свят и
разсъждаваш по всяка важна
тема или въпрос на деня. Проникваш в смисъла на нещата и
показваш, че си деен, че живееш, за да променяш света
към добро. Какво да кажем за
войната по пътищата? Всеки
ден новинарските емисии започват с това. Хора, употребили алкохол, дори и дрога,
летят по нашите тесни, пълни с
дупки пътища. Загиват предимно млади хора - бъдещето и
надеждата на нацията ни. Държавата прави статистики, но не
създава строги закони и не ги
прилага, както е правил хан
Крум Страшни.
Изнасят се в чужбина кадърни,
предприемчиви хора. Други изчакват удобен момент да сторят
същото. Обезлюдява България.
И след време и името й няма да
го има. Няма да я има „чистата
и свята република“, за която е
мечтал Васил Левски.

Ние сме честити, защото сме
дарени от Бог с очи. За да виждаме, не само да гледаме. И да
се вглеждаме – в другите, в
себе си, в света около нас.
Дамян Пенков 8м

Честит Трифон Валентин!
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Трифон Валентин!

Свети Валентин или Трифон Зарезан? Повече от необвързаните читатели на вестника ще предпочетат да празнуват българския празник Трифон Зарезан, но влюбените в навечерието на 14 февруари със
сигурност ще празнуват Свети Валентин. Според мен ще има и хора, които ще се възползват и от
двата празника. Аз избирам да празнувам Трифон Валентин – направете го и вие! Съзнавам, че е найлесното решение, но пък струва ли си да го мислим толкова!

Римскокатолическия празник Свети Валентин честваме заради християнския мъченик на име Валентин.
На този ден хората си разменят така наречените „валентинки“. Това са картички с любовно послание, които
се подаряват или поставят на тайно място, за да ги намери получателят им. Желателно е да са от таен обожател.
Българският народен празник Трифон Зарезан честваме заради лозарите, соколарите и градинарите. Традицията повелява на този ден да наблягаме на виното. В кръга на шегата казваме, че този празник го честват
необвързаните и зарязаните или просто тези, които мислят, че не им върви в любовта.
Но който и от двата празника да предпочетете да празнувате, трябва да имате хубава идея за подарък за
любимия човек или за веселата компания. Универсална идея е бутилка хубаво отлежало вино. Момичетата
на Свети Валентин биха се зарадвали на свеж букет от рози или каквито и да е други цветя. Друга идея е
плюшена играчка или ръчно изработена картичка. Интересна любовна книга също е възможно да разпали
романтичната обстановка в навечерието на празника. Според мен най-подходящият подарък е колие със
сърце или с буквата на любовта на получателя. Момчетата са малко по-сложни в избора за подаръци. Но
един подходящ подарък и за двата пола е рамка със снимки от любимите ви преживявания заедно. Този подарък ще ви върне назад във времето и ще си спомните за неописуемите чувства, които сте изпитали тогава.
Любовта е прекрасен подарък, който рано или късно всеки от нас ще получи. Не си мислете, че не ви върви
в любовта или че никой не ви харесва, ако все още не сте намерили голямата любов. Всичко идва с времето
си. Нито цветята цъфтят по-рано, нито пък слънцето изгрява в полунощ. Когато му дойде времето, това,
което е ваше, само ще ви намери!
Йоана Кирилова 9м

“Самотен” Свети Валентин

Да си сам на Св. Валентин, може да означава много неща и те не са задължително неприятни

14 февруари – денят на влюбените или денят на самотните? С
наближаването на празника във
въздуха ухае на любов. Рози, плюшени мечета, шоколадови бонбони - навсякъде е романтично!
Влюбени двойки се разхождат по
градските улици, хванати за ръце.
Щастието и усмивките им са заразни за случайните минувачи.
Всеки иска безусловна любов.
Всеки мечтае за пеперудите в стомаха. А когато си сам на празника
на влюбените, желанието да
бъдеш обичан така се засилва, че
причинява тъга.
От друга страна, празнуването на
любовта в определен ден не е найразумното нещо на света. Да си
сам на Св. Валентин, може да означава много неща и те не са задължително неприятни. Липсата
на половинка не означава, че не
притежаваш нужните качества, а
че просто все още не си срещнал
подходящия човек. Пък и да
бъдеш сам на празника на любовта, е и полезно, защото някои
равносметки неизменно напират
именно в такива специални дни.
Фактът, че хората избират да празнуват различни празници по различен начин, не значи нищо
друго, освен че имат потребност
да празнуват. Ето някои предложения как да отбележите деня, когато сте сами.
Може да се съберете с приятели,
да отидете на кино заедно или да

се помотаете из мола. Това също
е вид любов. Приятелите винаги
ще бъдат до вас и ще ви заредят с
положителни емоции.
Приложете си шоколадова терапия. Всички обичаме това сладко
удоволствие. Поглезете се с парче
торта, бонбони или сладки, а за
талията ще мислим после.
Може да си организирате вечер на
киното. Разположете се удобно на
дивана и се снабдете с огромно
количество пуканки. Ето 3 филма,
които ще внесат настроение във
вечерта ви:
1. „Фатално привличане”

Mъж изневерява на жена си с колежка. Последната полудява напълно и проваля живота му.
Излизането на срещи и романтичните закачки изглеждат много помалко атрактивни, когато на
екрана се развива фаталният
екшън с участието на Майкъл
Дъглас.
2. „Франсис Ха”
Главната героиня е 27-годишна
танцьорка, която се опитва да
подреди живота си, след като найдобрата й приятелка, с която
живее, се изнася. Филмът ще ви
остави с приятното усещане, че

сте готови да се впуснете в живота и имате сили да правите това,
което ще ви направи щастливи.
3. „500 дни от лятото”

Момче се влюбва до полуда. Момичето – не! Филмът припомня
по един добър начин, че всеки от
нас минава през лоши връзки и
остава сам за известно време.
Важното е любовта да не умира в
сърцето ви и да продължавате да
вярвате и да търсите този някого,
който някъде там ви очаква. Пък
знаете ли, може да се окаже, че
още утре за вас ще бъде Свети Валентин.
Магдалена Минкова 10б

Денят на влюбените – в
противоречие с вярата и
традициите ни?
Февруари е месецът, в който отбелязваме празника на любовта в
Деня на Свети Валентин. От
гледна точка на религията българите сме православни християни
и празници като Свети Валентин,
Хелоуин, Деня на благодарността,
които са католически, ни поставят
пред противоречие с нашата вяра
и с нашите традиции. Докато едни
предпочитат да останат верни на
източноправославното учение,
други с радост са готови да отпразнуват Деня на влюбените и да
зарадват любимия човек с подарък. Според мен обичта трябва
да се изразява не само в един ден,
а през цялата година. Тъй като
така или иначе темата за любовта
ще бъде актуална този месец,
предлагам няколко заглавия на романтични филми, които несъмнено ще повдигнат духа ви. Пък и
така няма да се налага да търсите
отговора на въпроса кой е по-важният празник за вас. “Титаник” и
“Тетрадката” представят по найвъздействащ начин две романтични истории. Предполагам
обаче, че те са ви почти до болка
познати, затова ще ги подмина и
ще фокусирам внимание над няколко заглавия, които определено
има с какво да спечелят вашия интерес.
Незабравимата
Излязъл преди повече от 10 години, филмът все още успява да
завладее сърцето на зрителя, без
значение дали го гледа за първи
или пореден път. “Незабравимата” разказва историята на двама
тийнейджъри от Северна Каролина. Ландън Картър се изявява
като звездата на училището.

Живее за мига, без да мисли за
последиците от действията си и
избягва да крои планове за бъдещето. Животът му претърпява
обрат, когато среща Джейми Съливан. Тя е затворена и консервативна и в много отношения е
неговата пълна противоположност. Филмът е базиран на книгата „Незабравимата разходка” на
писателя Никълъс Спаркс.
Почти любов
Тук ще се срещнете с Аштън
Къчър и Аманда Пийт, които вли-

зат в ролите на Оливър и Емили.
Героите им се запознават по
време на полет от Лос Анжелис
до Ню Йорк. Макар физическото
привличане да е много силно, двамата все пак решават, че не са
подходящи да имат връзка. Налага
се да изминат цели седем години,
за да осъзнаят, че са родени един
за друг. През това време Оливър и
Емили минават през различни
преживявания и връзки с други
хора и все някак успяват да поддържат приятелството помежду
си. Режисьор е Найджъл Кол, а
сценарист - Колин Патрик Линч.

С дъх на канела
Романтична драма, в която участват Чанинг Тейтън и Аманда Сейфрид.
Режисьорът
Ласе
Халстрьом и сценаристката
Джейми Линден се събират за екранизацията и на този емоционален роман на талантливия писател
Никълъс Спаркс. Джон е млад
мъж, който таи гняв в себе си.
Живее с баща си Пол, с когото не
са в добри отношения. Търсейки
цел в живота, той избира да се запише в американската армия. Отпуските прекарва в родния град
при баща си. Малко преди края на
поредната си отпуска той се запознава със Савана - млада колежанка, която е гост на града.
Савана е пълната му противоположност. Тя обича да чете, изкарва отлични оценки и членува в
програма за помощ на бедните.

Любовта връхлита и двамата неусетно. Обаче Джон трябва да се
върне на служба и заминава, но
продължава да поддържа връзка
със Савана чрез писма в продължение на години.
Иван Жунтовски 9м
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ПРИСТРАСТИЯ

Обичате ли да пътувате, да търсите и откривате?

Е, аз ще ви предложа няколко интересни находки за 2016. Отделете време и разнообразете ваканцията или уикенда. Пътувайте в България! А
след това смело ни разкажете дали си е струвало!

1. Природен парк „Небесните пасбища“ се
намира в село Осиковица, на 70 км от
София и 15 км от Правец. Това е прекрасно

място за отдих и размисъл, място с невероятно красива природа. Там можете да се
разходите по пътечката на Мечо Пух и да
посетите неговото скривалище, да отидете
на гости в къщичката на бабата на Червената Шапчица, да видите наживо Алф…
2. Аязмото в Бачково – един вълшебен
извор! Ако посетите Бачковския манастир,
не пропускайте възможността да отидете

до Аязмото и да пиете от лечебната вода на
извора. По пътя си ще минете през немного
гъста гора, полянки, масички от дънери и
водопади.
3. Чудните мостове са скален феномен, намиращ се в Западните Родопи. В началото

са представлявали една пещера, образувана под рушащото действие на речните
води. С течение на времето части от нея се
срутили и се образували величествените
мостове.
4. Стобските пирамиди се намират над
село Стоб, в западния дял на Рила планина.
Средната височина на пирамидите е между
7 и 10 метра, някои отделни пирамиди дос-

Сръчни ръце

Органайзер за нашето бюро

Училището върви с пълна сила!
Уроците стават по-трудни, а ние,
учениците, се чудим как да се измъкнем от изпитванията. Е, наистина доста е напрегнато, но пък
след години ще бъдем благодарни за нашето обучение. Всеки
запълва различно свободното си
време - някои излизат с приятели,
други са пред електронните игри,
а трети се чудят какво да измайсторят. Ако си творчески тип, виж
предложението ми за органайзер
на училищни материали за бюро.

след което обвийте и опаковайте
различните му части по ваш
избор. Сложете различните окраски и вече можете да наредите
своите химикалки, моливи, гумички и всичко останало, за което
се сещате.

С този органайзер и вашите родители ще бъдат доволни, че бюрото ви не е разхвърляно, и вие
ще можете по-лесно да намирате
нещата, които са ви необходими.

Никол Валентинова 8б

щера и е обитаван от монаси отшелници

чето са конусовидни и завършват с
каменна шапка, наподобявайки гъби.
5. Потопената църква на яз. Жребчево, „Св.
Иван Рилски“ се намира на територията на

през Възраждането. Този скален манастир е разположен на Шуменското плато, в
близост до село Хан Крум.
7. Скалният феномен „Окото на Осмар“ се
извисява над Осмарските скални манастири.
Намира
се
в
местността

село Запалня, потопено през 1965 при изграждането на яз. Жребчево. Църквата е
единствената останка от селото.
6. Ханкрумовски скален манастир, за чието
изграждане е използвана естествена пе-

„Осмарски боаз“ северно от село Осмар,
обл. Шумен.
Камелия Григорова 8б

ГРИВНА

За направата на гривна са ви нужни
ножица, връзка за обувка, линия,
маркер и сламка.

Стъпка 1: Измерете сламката с линия
и отбележете с маркер през един сантиметър. Срежете по отбелязаното.

Стъпка 2: Сгънете връзката за обувка
на две и закрепете горната част с

Първо трябва да подготвите материалите си. Намерете кутии от
обувки, рула от кухненска хартия,
опаковки от пасти за зъби и
пластмасови или кафени чаши.

Също така ви трябват и украсителни детайли. Трябват ни цветна
хартия, различни изрязани цветчета или по ваш избор окраски и
всякакви други подръчни материали, които имате. Изрежете и
подредете по ваш избор органайзера в капак от кутия за обувки,

тигат до височина 12 метра. Стобските пирамиди са с разнообразна форма, но пове-

тиксо. Вземете дясната част на връзката
и промушете една от
частите на сламката.
След това промушете
лявата половина в същата част. Продължете, докато стигнете до края.
Стъпка 3: Завържете долния край на
връзката за обувка. Махнете тиксото
и направете възел на горната част.
Промушете долната част през гор-

ната част и носете с гордост!

Виолета Антонова 8б

Здравословно и вкусно
Овесени блокчета

ПРОДУКТИ

200 гр.овесени ядки
200 гр.сушени плодове
100 гр.орехови ядки
3 с.л. мед
Начин на приготвяне
• В купа разбъркваме
овесени ядки, ядки (бадеми, лешници, орехи,
тиквено семе, ленено семе, сусамено семе), сушени плодове (кайсии,
стафиди, сини сливи, манго, ананас).
• На водна баня разтопяваме мед, за да стане по-течен, и го прибавяме
в купата с ядките и плодовете. Омесваме добре (получава се лепкава,
твърда и ронлива смес).
• Взимаме тава и изсипваме сместа в нея. После печем за 10-13 минути.
• След това, нарязваме на правоъгълници или квадратчета.
• По желание, половината на блокчето се потапя в разтопен черен шоколад. В зависимост от добавените съставки, всеки път се получава
нещо различно и вкусно.
Виолета Панова 8б

Бъдете творци

Продължаваме да ви провокираме с предложение за
нова „глава“ на вестника ни. Имате пълна свобода
да творите в различни стилове.
Представяме ви предложението на Габриела Гагова.
Очакваме и вашите на познатия адрес:
el_vestnik@abv.bg
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За Захари и Хриси – в първо лице

февруари 2 016

Най-големите математици сред
най-малките ученици

Чували ли сте за Захари Маринов от 7 „а“ и Хрисимира Драганова от 5 „а“? Тези наши
Те влязоха в оспорвана надпревара на 13 декември, когато се
съученици представят достойно училището ни в състезания и олимпиади – по кои предмети, проведе ХХІII Национално Коледно математическо състезание
ще разберете от първо лице. Ще прочетете и интересни неща за тайните на успеха.
и показаха на какво са способни. Браво на тях!

- Можете ли да ни разкажете
малко повече за състезанието
по информатика „Джон Атанасов“, в което участвахте неотдавна и което всъщност е
поводът да се срещнем с вас?
Захари – В състезанието участват
пет възрастови групи – E (4-5
клас), D (6-7клас), C (8 клас), B
(9-10клас), която е най-голямата
група. Има и група A (11-12 клас),
която се подготвя за международни състезания. Аз участвах в
група (D-C), защото двете групи
са сборни.
Хриси – Аз участвах в група E,
най-малките, 5 клас.
- За първи път ли участвахте в
състезанието?
Захари – Аз участвах за трета година. Състезанията са общо четири
–
Есенен
турнир,
Олимпиада, Зимни състезания и
Пролетно състезание.
Хриси – Аз участвах за първа година и съм доволна от представянето си.
- Захари, какви са спечелените
ти награди до момента?
Захари – На есенния турнир, проведен през ноември 2015, спечелих първа награда. Когато бях в
пети клас, спечелих второ място
на есенното състезание, на Олимпиадата бях на първо място, а на
Зимните състезания бях на трето
място. В шести клас се състезавах
със седми на Олимпиадата и бях
на второ място.
- Кои учители ви подготвиха?
Хриси – Г-жа Клавдия Иванова и
г-жа Мария Русева.
Захари – Г-жа Мария Русева, а

по-нагоре се
включва и гн
Павел
Петров.
- Подготовката
ви
трудна ли
беше?
Захари
–
Подготовката е тежка.
съВсяка
бота и неделя
се
з а н и ма ва м
по няколко
часа.
Но
тази година
ще е полесно, защото ще съм
с
шести
клас, освен
на Олимпиадата, когато ще съм с
осми, и се надявам да вляза в разширен Национален отбор, но това
не се знае.
- Кога е Олимпиадата?
Захари – Общинският кръг вече
се проведе, но по-важни са Областният и Националният.
- С какво ще запомните състезанието?
Хриси – С това, че се постарах да
постигна нещо и се надявам, че
успях.
Захари – За Хриси това беше
първото състезание и беше доста
трудно за нея. Аз съм доволен от
представянето си.
- Кой е любимият ви предмет в
училище?
Хриси – Математика и информа-

От първокласниците първо място
завоюваха Виктория Ангелова,
Мартин Иванов, Силвия Панчева,
Теодор Кръстев, Радослав Богданов. На второ място са Александра Симеонова, Виктор Доков,
Емилия Червенкова, Никол Иванова, Десислава Миланова, Максим Моисеев-Рубиса, Цветина
Данчева, Борис Дяков, Ира Карабиберова, Даниел Тодоров, Стиан
Симеонов, Марина Петкова и Марина Боева. И на трето място е Василена Гайдарова.
Оспорвано бе състезанието и при
второкласниците. Първо място
заеха Валерия Заркова, Росица
Денчева. Трети са Олга Станева,
Калин Маринов, Кристина Златанова, Кристиян Търнов, Рая Ве-

тика.
Захари – Може би математика,
физика, химия, биология.
- Хриси, чували сме за твоите
успехи и в спортните танци,
сподели нещо повече.
Хриси – Тренирам в КСТ „Дъга“
в ДНА. Доскоро имах партньор и
се състезавах в двойка, а сега
участвам в състезания със солови
изпълнения.
- С какво искате да се занимавате?
Хриси – Още не съм решила, но
се надявам, че ще е нещо с информатика.
Захари – Нещо свързано с физика
или биология.
- Благодаря ви. Пожелавам ви
успех!
Камелия Григорова 8б

В каква Европа искам да
живея след 5 години

Понеделник сутрин, 4 януари
2021 година.
Какъв красив снежен ден! Ранна
утрин е, а аз вървя по блестящите
парижки улици. Не бързам, има
още време, докато започнат лекциите ми. Казвам се Магдалена,
студентка съм по журналистика
втора година. Вървейки по улицата, си мисля колко много времето променя съществуването на
хората. Вглеждам се в лицата на
случайните минувачи по площад
„Конкорд” и се наслаждавам на
усмивките им. Хората излъчват
спокойствие, мир, любов. Страхът
е изчезнал от очите им, сега те
сияят. А във въздуха над Париж се
носи романтика. Усещам я, тя
бавно потъва в сетивата ми и споменът за онази студена и печална
Франция изчезва дълбоко в съзнанието ми.
Влизам в любимото си кафене.
Поръчвам си лате и сядам на масата, от която гледката към площада е невероятна. Мисля си как

светът, в който живеем, се променя, а
всички ние допринасяме за неговото развитие или упадък.
Дали обаче всеки
човек осъзнава ролята
си в обществото?
Спомням си, когато
бях ученичка. Тогава
нашите преподаватели ни казваха, че
сме бъдещето на България, а и на целия
свят. Повтаряха, че
носим промяната, от която се
нуждае човечеството, за да вървим към добро. Едва ли обаче по
онова време осъзнавахме, че това
всъщност е нашата житейска
мисия, която се превръща в лична
борба за всеки от нас.
Наскоро се чух с една моя съученичка. Бях приятно изненадана от
това, което ми разказа. В момента
тя учи медицина в София. Попитах я как е студентският живот,

доволна ли е от образователната система. И
знаете ли какво ми отговри? Каза ми, че ако
някой бе й задал този
въпрос преди пет години, отговорът щял
да бъде, че в нашата
държава няма управия, но сега тя не съжалява, че е останала
в България. Доволна е
от лекторите, от университета, от общежията. Каза ми, че
думи като привилегирован, подкуп, фалшификация все по-рядко
се чуват по коридорите. Възможностите за реализация след завършаване на обучението са се
повишили значително, както и
програмите за специализация на
студентите. Разказа ми как по улиците вече няма боклуци, защото е
въведена екополиция, а глобите за
изхвърляне на отпадъци на необозначени за това места са много

Предизвикваме ви
Уважаеми читатели,
Сигурни сме, че сред вас има различни таланти и творци, които досега не са събрали смелост да се
изявят. Във вестника ни вие може

високи. Емигрантите намаляват
броя си, защото работните места
се увеличават. Съдебната система
е справедлива, а управниците работят за благото на народа. Все
повече хора са доволни и щастливи в държавата ни.
Излизам от кафето и в следващите няколо пресечки ме обземат
още по-дълбоки размисли. След
като се чух с моята приятелка,
носталгията ме обзе силно. Може
би и аз трябваше да остана в България вместо да градя живота си
някъде другаде. Но преди пет години не смятах, че мога да се реализирам в собствената си родина.
Сега съм наистина щастлива, че
младите хора не напускат страната ни, а работят за нейното развитие.
Ето,
че
наистина
промяната сме ние. Европа, а и
светът, стават едно по-добро
място за живеене. Хората осъзнават, че трябва да се вгледат в
грешките на миналото, за да съградят добро настояще и още подобро бъдеще.

личкова и Симона Цветанова.

На първо място сред третокласниците се нареди Мария Динкова.
Втори са Теодор Илиев и Пламена
Тодорова. Трети са Димитър Мирчев, Самуил Енчев, Габриел Йорданов, Дарина Илиева, Момчил
Агапов и Моника Дерекова.
Четвъртокласниците бяха най-мотивирани. Първи е Волен Анов.
Втори се нареждат Велислав Въглев, Мартин Мончев, Дениз Потурлиев. Третото място си поделят
Кирил Танов, Радослав Христов,
Христо Христов, Анна Лалова и
Виктория Ованнисян.
Пожелаваме им нестихващ интерес към математиката!
В@З Буки Веди

да разкажете и да покажете
своите умения или пък да ни насочите към свой приятел, съученик, за когото заслужава да
разкажем.
Очакваме ви и с много добри новини, предложения за нови рубрики, идеи за срещи с интересни
хора, разкази за свои преживявания.
Адресът, на който може да коментирате прочетеното и да давате
свои предложения, е:
el_vestnik@abv.bg

България

Ако се чудиш къде по света,
ако се чудиш къде е дома.
Просто назад погледни,
родината добре запомни.

Плодородна ни е земята,
реколта отрупва полята.
Морето вълнисто синее,
родно слънце над селата грее.

Ветреца хладен косата вее,
орачът в полето семето сее.
Високи и зелени планини,
речни, тучни долини…

Ако се чудиш къде по света,
ако се чудиш къде е дома.
Магдалена Минкова 10б
Назад ти се върни,
Първа награда в национален кон- България вечно помни!
курс на Европейско междучасие
2016 г.

Теодора Йорданова 7 клас
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Какъв е твоят характер?

Виж тази къща! Използвай първата си реакция, за да избереш коя от тези стаи би посетил първа, преди всички останали. Обърни внимание на детайлите в нея, които те
привличат. Стаята, която си избрал да посетиш – това си ти.
Ако си избрал:
Стая 1: Избрал си покрива, където има и място за забавление.
Това показва, че си човек, който
обича да гледа отвисоко. Преценяваш хората обективно, сякаш
виждаш нещата по-добре от останалите. Саксията с това голямо
цвете показва, че обичаш екзотиката. Басейнът показва, че обичаш
забавленията. Детските плувни
играчки са свидетелство, че детското е още в теб. Рядко се спираш
на едно място, обичаш да пътуваш на колкото се може по-далечни места.
Стая 2: Първият акцент в твоята
стая е часовникът, което показва,
че си точен и на теб може да се
разчита. Обичаш да разсъждаваш
върху нещата от живота, но понякога го правиш повече от необходимото. В момента имаш нужда
от спокойствие. Картината на стената показва, че често се вглеждаш в миналото и дори се
упрекваш за някои постъпки. Уважаваш роднините и приятелите
си, а празното креватче показва,
че ти липсва някой от тях.
Стая 3: Избрал си банята. Имаш
нужда от освежаване. Трябва да
се освободиш от някои мисли,
които те карат да се страхуваш за
бъдещето си. Малко несигурен си
в момента, но си готов на промени. Обичаш да се грижиш за
себе си, държиш да изглеждаш
добре. Опитваш се да избягаш от
многото хора и да останеш насаме
със себе си. Интересното обаче е,
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че имаш вид на
човек,
който
лесно се впуска в
авантюри.
Стая 4: Избрал
си уютна спалня.
Ти си стабилен в
този етап от живота си. Намерил
си любовта, а ако
случайно не си –
тя чука на вратата ти. Обичаш
да се грижиш за
някого. Държиш
на морала и ценностите. Искрен
човек си, добър
приятел. Достатъчно мъдър си, за
да откриваш лъжата, и бързо отминаваш неискрените хора. Може
би ти липсва малко увереност да
направиш нещата, които винаги
си искал.
Стая 5: Най-голямата стая с наймного предмети в нея. Този избор
показва, че си широко скроен
човек. Винаги търсиш максимума, а ако не го получаваш – си
тръгваш. Креслото показва, че на
този етап от живота си се чувстваш удобно и няма да променяш
нищо. Снимките са символ на обкръжението ти – държиш на приятелите.
Саксията
показва
грижовност – обичаш да получаваш такава. Само твоят прозорец
има пердета, а това е признак, че
си с богата душевност.
Стая 6: Ти си избра кухнята. Това
показва първо загриженост за

Антистрес оцветяване

Антистрес книгите за оцветяване от тийнеийджъри се превръщат в едно бързо набиращо популярност хоби за разпускане и успокоение. Те са изпълнени с красиви градини,
цветя, градове и
всевъзможни интересни изображения, но се
отличават с едно
от другите книги
- изпълнени са с
малки детайли,
които отнемат
време и прецизност за оцветяване, но
резултатът - прекрасна, изразяваща индивидуалността картина, си заслужава. Опитайте и споделете!

Станете репортери

Ако фотоапаратът или словото като възможност за себеизразяване са вашата страст, то
мястото ви е сред нас. Може да предложите
интересни свои снимки или пък да се станете
репортер. За целта е нужно да заявите желание на адлеса на вестника и да се представите, като разкажете повече за себе си и ни
напишете как да ви открием.
Очакваме ви на адрес: el_vestnik@abv.bg

Глас от класната стая

Учител си преподава урока: …
малък по-голям триъгълник,
който не е квадратен…

…

В час по биология госпожата
призовава учениците да обърнат
внимание на костите, които тя
носи.
- Госпожо, тези кости човешки
ли са?
- Да, разбира се, това са кости от
бившите колежки - отговаря госпожата.

…

Госпожата по физика си предава
урока:
- Архимед е казал „еврика“.
Знаете ли какво означава „еврика“?
- Това е името на жена му!

…

близките хора, а след това и, че ти
самият имаш апетит към живота.
Сега си в етап на промени – нещо
се готви в твоята фурна. Какво ще
е то, зависи изцяло от теб. Поеми
нещата в свои ръце, но внимавай
да не повториш старите си
грешки! В любовта си прекалено
доверчив, въпреки че вече са те
разочаровали.
Стая 7: Избутал си лошите мисли
в килера и сега очакваш да ти се
случат онези хубави неща, за
които мечтаеш. Имаш обаче да изкачваш стълба. Подредените рафтове показват, че подреждаш и
степенуваш приоритети в живота
си. Пералнята показва, че съвсем
скоро си имал объркване какво
действие да предприемеш, но
спокойно, вече си измил едно
„петно“ и сега си уверен.
Никол Валентинова 8б

- Хайде сега да се хванем за
средните отсечки!

- Ти, с дъвката, мини първо през
кошчето!

…

- Аз се смея и вие се смеете, но
накрая ще си разменим местата!

…

- Иване, какво си си опънал краката? Що не ги качиш на тавана?!
Я излез аз да те опъна на дъската!

…

- Приберете всичко в чантите и
пишете! Хайде, часът започна!
Тук да не е козметичен салон!

…

- Ако не млъкнете, ще изгоня
всичките и ще работя с останалите!

…

- Като нямате учебници, ще пишете! Иначе откъде ще преписвате на контролните?!
Йоана Кирилова 10м

Любопитни ли сте?

В нашия живот има много интересни неща, върху които не
сме се замисляли. Ще ви представя малка част от тях.

1. Заснемането
на екстремни
филми, пълни
с летящи хора,
п р е с кач а щ и
огромни пропасти,
или
сцена с много
опасни и големи животни е доста трудно дори
и за най-добрите оператори. Но на
помощ им идва „зеленият екран“,
който им помага да заснемат
филма, като просто се преструват,
че скачат отвисоко, но всъщност
падат върху меки дунапренени кубове. А след това монтажистите се
заемат с най-важната работа и от
зеления екран те правят желаното
място на филма.
2. Замисляли ли сте се как се раз-

пределя безжичният интернет във
вашия дом. Когато сте най-близо
до рутера, ще имате по-силен сигнал за интернет, отколкото в друга
стая или зад повече от три стени.
3. Знаете ли как се подреждат монетите в машина за храна или
кафе? Монетите се разпределят

чрез своя размер в различните отделения, като се плъзгат надолу,
след като сме ги пуснали, за да си
закупим напитка или храна.

Никол Валентинова 8б

Непременно направи
поне тези 5 неща преди
края на гимназията!

Капсула на времето

Виктория Панова, 8бклас

Запазвайте стари тетрадки и предмети от
училищните си години и ги сложете в
кутия с надпис “НЕ
ОТВАРЯЙ ДО…”!
Намери нови приятели

Започнете да говорите със свои съученици, с които не общувате
обикновено! Няма нищо по-хубаво от повече приятели.

Опиши преживяванията си и ги
запази, за да си спомняш след години!

Иди някъде само с приятелите си
и си устроите приключение!

Напиши писмо до себе си и го
прочети след 10 години!

Отиди на приключение
Започни дневник

Напиши писмо до себе си

Виолета Антонова 8б

Един ЧАС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Посетихме малчуганите от подготвителния клас в нашето училище, за които тяхната учителка твърди, че са много старателни и ученолюбиви. Че как
иначе?! Но за да проверим, си поговорихме с тях и се убедихме не само че са трудолюбиви, но и чертаят завидни планове за бъдещето си. Ще се
радваме, ако се осъществят. А пък ние, репортерите, да се гордеем, че сме ги познавали още като невръстни деца!

Това е Меркан. Той е на шест
години и като порасне, иска да
работи в книжарница, защото
това му допада. Харесват му
училището
и учителката. Намерил e много
добри приятели!

тересния факт, че нейната коса
никога не е подстригвана и наистина е много дълга. Сподели
ни, че има котка на име Тифани и куче, което се казва
Додо.

Александър. Tой е второто
момче от детската градина,
което иска да стане футболист.
Неговият любим отбор е „Барселона“. Малкият сладур ни
обеща, че като стане в първи
клас, ще слуша много и ще
опровергае всички, които мислят, че футболистите са хора
без интелeкт и култура.

Валерия на шест години, избрала си е една много хубава
професия - иска да стане доктор, за да спасява човешки животи.

А тази хубавица носи името
Тина. Като порасне, иска да
стане акушерка. Тя е ходила в
Дисниленд, Букурещ, посетила е вулкана Етна в Сицилия
и на круиз. Любимото й детско
филмче е „Замръзналото кралство“, а от него си харесва
Елза. Също така ни разказа ин-

Дани, като порасне, иска да
стане футболист, а неговият
любим футболист е сред едни
от най-добрите в света – Кристиано Роналдо .
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Някои от многото им рисунки
Иванина си е избрала доста
интересна професия - иска
да стане изследовател на динозавърски кости.

Това са Цветелина (вляво) и
Габи (вдясно) двете кукли
искат да станат
балерини. Габи извън училище
ходи на занятия по рисуване. И
двете през свободното си
време обичат да играят.

На 17 декември децата от
подготвителния клас са се
включили в благотворителната
инициатива на Регионалния
исторически музей и са измайсторили с много старание 9
сурвакници.

Криси е доста активен в училище и извън него. През свободното си време тренира
баскетбол, карате и кунг фу. В
събота и неделя ходи на шах.
Иска да стане спортист.
Хубавелката на снимката се
нарича Лили. Тя мечтае да

Издава: ЛАБЕЛ ООД - гр.Плевен
Предпечат: FFDprepress.com
Печат: FFDprint.com

стане учителка. През свободното си време обича да играе с
братчето си, което е на 2 години.
Госпожа Силвия Бетовска сподели, че всички деца са много
трудолюбиви и с удоволствие
работи с тях. Похвали ги, че на
Коледното тържество са се
представили много добре и
сега се подготвят за 8 март.
Мария 8б и Пламен 12и
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