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Какво ще има във вестника: 

„Аз, репортерът“  

„Денят на будителите“  

“Денят на толерантността” 

“Опознай България и чужбина” 

“Дискусионен клуб” 

“Лично творчество” 

“Хоби и отмора” 

 

17 Ноември 2011г. 



“Аз, репортерът” 

Как ми се иска да надникнем в миналото, настоя-
щето и бъдещето, да се поровим в тях, да узнаем 
всичко, всичко да видим... 
Твоят терен на изява. Необятност! Ти си главният 
актьор, ти си тишината, която след миг ще избух-
не, ти си този, който посажда  стъпка след стъпка, 
който оставя следи. Със факела на вярата: Напред!  
Нека нашият вестник да бъде Спасение за тези, ко-
ито търсят решение на проблемите си; Гордост за 
тези, които са донесли слава на себе си и учили-
щето; Стремеж за тези, които са водени от въобра-
жението и амбицията си; Битка за тези, които тво-
рят. Да буди посърнали съвести и да стопля зако-
равели сърца. Край на безценното хабене на енер-
гия, сега тя се активира да послужи за по – смис-
лени дела: Да пишем! 
Да четем! Да мислим! Да действаме!  
Понякога и слепият проглежда...  



Денят на народните будители е посветен на делото на 
книжовниците, просветителите,на борците за национално 
освобождение, съхранили през вековете, духовните цен-
ности на нацията и нейния морал-Йоасаф Бдински, Цамб-
лак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пе-
йо, Матей Граматик, Св.Иван Рилски,Неофит Бозве-
ли,братята Димитъл и Константин  Миладинови, Георги 
Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Ва-
зов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, 
Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст 
и българско самосъзнание. За първи път Денят на народ-
ните будители се чества през 1909г. в Пловдив. През 
1945г. е забранен.Честването му се възобновява  от 36-то 
Народно събрание на 28 октомври 1992г., когато е обявен 
официално за Ден на народните будители и за неприсъст-
вен ден на всички учебни заведения в страната.  
 
"Обществото на знанието и хуманизмът на XXIв." е темата 
та деветата научна конференция,която организира в Деня 
на народните будители Университетът по библиотекозна-
ние и информационни технологии. 
 
 

“Денят на будителите” 



Книжовността, книгата и четенето, културно-
историческото наследство в условията на обществото на 
знанието са проблемите, на които е посветен научния 
форум. 
 
Докладите от конференцията се публикуват в сборник от 
университетското издателство "За буквите-О писменехь", 
което издава научна литература и едноименния илюст-
рован вестник за книжнина, култура и културно-
историческо наследство с международна редколегия, в 
която участват едни от най-известните слависти и старо-
българисти. 
 
Единствен по рода си, в-к. "За буквите-О" писменехь из-
лиза два пъти годишно-за Деня на славянската писме-
ност-24 май и за Деня на народните будители-1 ноемв-
ри. 

Диана 9а  



“Денят на толерантността” 

Откъси от съчинения за толерантността на начален етап:  





“Опознай България и чужбина” 

                               *Преживяно 
 

Снимките са от Турция на 
Християн 5а 



 

Снимки от Италия на Симона 5б: 



           Предстоящи конкурси 

Подмененият конкурс  
 

Мечтали ли сте поне за малко да бъдете някой друг? Да имате друг живот, друг 
характер, други приятели, други (свръх)възможности... Сега си представете, че 
това е възможно! Ако имате на разположение точно 24 часа, за да се подмените с 
някой литературен герой или героиня, кой или коя искате да бъдете? 
Споделете защо избрахте точно тази личност, какво ще направите през това де-
нонощие на нейно място? 
ИК „Кръгозор” се вдъхновихa от романа „Подмененият”. А коя е вашата книга? 
Героят на американската писателка Брена Йованоф би платил всякаква цена, за 
да бъде нормален като останалите, да бъде обикновено момче... А вие кой лите-
ратурен герой искате да бъдете? 
Развихрете въображение, забравете рационалната мисъл и се отдайте на мечти-
те си, защото един от вас ще спечели устройство за четене на електронни книги :) 
Как може да се включите в конкурса: 
РЕГЛАМЕНТ 
1. Участници 
- В конкурса могат да участват всички без възрастови ограничения. 
- Всеки може да участва в конкурса само един път, само с една история. 
2.Изисквания 
- Може да се подмените само с литературни герои. 
- Текстовете трябва да са с дължина максимум 1800-2000 знака, в рамките на стра-
ница - страница и половина формат А4). 
3. Придружаваща информация 
Трите имена на автора, години, адрес и телефон за обратна връзка. 
Форма: Текст в свободен стил (есе, стихотворение... в каквато форма можете да 
разгърнете най-добре своята идея) [1]. 
Начин на изпращане: 
- на e-mail:konkurs@kragozor.com до 11 декември 2011 г. включително. 
- по пощата - с пощенско клеймо най-късно от 4 декември 2011 г. включително. 
На адрес: 1124 София, ул. „Светослав Тертер” № 2, ап. 4 до ИК „Кръгозор” 
5. Оценяване 
Кой може по-добре да оцени избора на литературни герои, от хората, които всеки 
ден са „заобиколени” от тях J Целият екип на издателство „Кръгозор” ще преценява 
и избира оригиналните хрумвания и искреността на текстовете. 
Победителят ще бъде обявен на 19 декември на сайта на ИК „Кръгозор”: 
www.kragozor.com. 
Голямата награда е: устройство за четене на електронни книги Pocketbook 602 pro, 
осигурено от БГкнига. 
Четенето е винаги модерно..., но може да бъде още по-модерно :) 

http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_3805.html�


Национален конкурс "Моите детски мечти"  
 
ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и 
даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от 
тях област на изкуството.  
РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от 5 до 18 години в 
следните направления: 
І. Литературно творчество 
Възрастови групи: 
Първа група - 6 – 10 г.; 
Втора група - 11 - 14 г.; 
Трета група - 15 - 18 г., 
Участниците трябва да изпратят написани от тях стихотворение, разказ, 
есе или приказка в три екземпляра, напечатани на машина или на ком-
пютър по тематиката на конкурса – „Моите детски мечти”. 
Всяка творба трябва да съдържа следната информация: 
- Трите имена на автора; 
- Възраст, клас; 
- Училище, извънучилищно звено, школа; 
- Точен адрес, пощенски код, телефон; 
ІІ. Изобразително изкуство 
1. Раздел - Рисунка 
Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки по тематика-
та на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се изпол-
зването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пасте-
ли , графика, молив, туш, колаж. 
Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и 
илюстровани книги. 
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: 
- Трите имена на автора; 
- Възраст; 
- Училище, извънучилищно звено; 
- Точен адрес, пощенски код, телефон; 
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: 
- Първа група - от 8 до 10 г.; 
- Втора група - от 11 до 14 г.; 
- Трета група - от 15 до 18 г. 
Отличените участници ще получат дипломи и материални награди.  
За най-добро представяне във всеки раздел ще бъде връчена специал-
на награда на името на Национален дворец на децата.  
1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на деца-
та, ст. 420 
Конкурсните материали не се връщат и се използват за благотворителни 
цели. 
Церемонията по награждаването на класираните участници ще се със-
тои на 24.02.2012 г. от 11.00 ч. в Националния дворец на деца-
та.Награди, неполучени до три месеца след церемонията по награжда-
ването, остават в наградния фонд на НДД. 
Национален дворец на децата - тел. 920 23 17 в. /420, 408/; 929 28 95 
e-mail: npc.bg@abv.bg 
Краен срок - 24 февруари 2012 
 

http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_8526.html�


Конкурс за детска рисунка 
"Къде живее дядо Коледа"  

 
Мили малки приятели, 
 
Вече наближават Коледните праз-
ници и започнахме да мечтаем ка-
къв подарък искаме Дядо Коледа 
да ни донесе. Но той се е изгубил и 
Вие можете да му помогнете да 
намери пътя към дома. ...Как ли? 
 
Грабвайте моливи, боички и нари-
сувайте рисунка на тема "Къде жи-
вее Дядо Коледа?" 
Във SkyCity Mall ще събират Ваши-
те рисунки от 15.11.2011 г. до 15.12.2011 г. На гърба напишете имената и го-
дините на малкия художник, както и телефон за връзка. 
 
Както винаги и този път ще има много награди за участниците в конкурса, кои-
то ще бъдат разпределени в две възрастови групи – до 6 г. и до 12 г. Във вся-
ка група ще бъде излъчен по един победител, който ще получи Голямата наг-
рада. 
 
На 17 декември 2011 г. от 11:00 ч. ще се проведе детско Коледно парти с игри 
и много подаръци. По време на партито ще бъдат наградени участниците в 
конкурса. 
 
Скъпи деца, рисувайте бързо, за да може Дядо Коледа да успее да приготви 
всички подаръци, и ще го чакаме заедно на 17 декември 2011 г. в SkyCity Mall. 
 
Краен срок - 15 декември 

http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_6835.html�
http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_6835.html�
http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_6835.html�
http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_6835.html�


Национален конкурс за ученици "За по-добър климат в училище"  
 

Събитието се организира от Фондация „Мадара-България“ с подкрепата на издателство "Алфа-Омега" 
 

Целта на това събитие е да насочи интереса на децата и юношите върху възможностите за подобряване на вза-
имоотношенията между връстниците за справяне с проблемите на враждебност и насилие в класа и в училище-

то. 
 

Условия: 
Три възрастови категории от 9 до 12 г. от 12 до 15 и от 16-18 г. 

Варианти за участие: Идея, Разказ, Фотоконкурс на тема "За по-добър климат в училище" 
 

Идея: Предложения за подобряване на училищния климат чрез различни активности в училището или класа. 
Размер до 3 страници А4 

 
Разказ: Темата на разказа трябва да се отнася до взаимоотношенията в класа и училището. Размер до 5 стр. А4 

 
Фотоконкурс: Тема - взаимоотношения в класа и училището. Снимките трябва да са направени през тази кален-

дарна година. Размер А4.Един участник може да изпрати до 3 снимки. 
 

Адрес, на който се изпращат творбите: 
Фондация Мадара-България, п.к.50, София 1504 

 
За справки: E-mail foundation_madara@yahoo.com 

 
Победители в конкурса ще бъдат обявени в края на м. януари 

Награди: Спечелилите първо, второ и трето място за идея, разказ и снимка във всяка възрастова категория ще 
получат грамоти и книги. Датата и мястото на връчването ще бъде уточнена допълнително.  

 
Краен срок - 12 декември 

 
 

http://konkurs-bg.blogspot.com/2011/11/blog-post_3521.html�


“Дискусионен клуб” 

Здраве 

Нека кажем НЕ на алкохола! 
Алкохолът в много случаи е вреден за организма. 

Повече от 83% от българите употребяват алкохол.  
Въпреки че алкохолът се поглъща бързо от тялото, 

той се усвоява сравнително бавно и може да повлияе до 
48 часа след приема му. Въпреки това той оказва инди-
ректно влияние върху тялото за по-продължителен пери-
од от време – намалява качеството на тренировката и 
възстановяването. 
Симона 5б  
 
 
 
 

Вредата от цигарите 

Тютюнопушенето - рисков фактор за забременяване 
по време на Родителите трябва да знаят, че това е изк-
лючително силен мотив да изоставят цигарите на вре-
ме и да имат контрол върху децата си. Съставът на 
тютюневия дим , който вдишват децата не се различа-
ва съществено от този,който вдишва самият пушач. 
Важно е майките да знаят, че децата, изложени на па-
сивно пушене много по-често страдат от кашлица, хре-
ма, простудни заболявания и други. 
Вики Владимирова 5б 



Здравословно хранене 
“ЛОШАТА ХРАНА” -  ЗНАЕМ ЛИ 

С КАКВО СЕ ХРАНИМ ? 
Аз съм Сабрина от 5 клас и знам,че е важно храната която 
ям да е чиста и качествена. На моята възраст 11г. най-

често разчитам на моите родители. Те ми помагат да разбера кое е здравослов-
но и кое е вредно. Е, понякога и аз като всички си купувам така наречените 
“боклуци”, но рядко. Все пак се изкушавам, нали съм дете. 

За радост на децата от нашето 137мо СОУ „Ангел Кънчев” нашите учители 
много държат на здравословното хранене и наблюдават редовно какво се пред-
лага. Знам, че както моята майка е спокойна за това какво ям в училище, така и 
всички родители могат да са сигурни. Има много съученици с наднормено тегло, 
има и такива, които тепърва започват да напълняват. За някои от тях е важно да 
се натъпкат с чипс, който съдържа едни от най-вредните вещества - изкуствени 
оцветители, домати на прах и др. 

За децата е важно да ядат много пресни плодове. Трябва да има и двига-
телна активност. Мама много често се кара на брат ми. На неговата възраст 
трябва да се движи повече, за да изгради здраво тяло. Той обаче постоянно седи 
пред компютъра и рядко излиза. Обича дюнери, бургери и спорeд мен се храни 
нездравословно.  

В храните често срещаме буквата Е със някаква цифра до нея. Например Е
-102 показва опасност към алергии, астма и др. 

Е-220 разрушава витамините и отслабва бъбреците в организма. Като се 
замисля най-чистата храна е от баба и дядо на село, там всичко е натурално и 
полезно. „Лошата храна” уврежда и интелекта на децата. Но както знаем всички, 
ако сами не си помогнем няма кой. 

Затова ви призовавам- яжте само “добра храна”, защото след време орга-
низмът ви ще откаже и ще се чудите, защо сте болни и дебели. Аз вече започнах 
и се чувствам страхотно. Ако не знаете нещо питайте учител, родител, лекар, ни-
кой няма да ви откаже помощ. Спортувайте повече и по-малко стоите пред 
компютъра и телевизора, там няма нищо полезно за вас и вашето тяло.  Паза-
рувайте здравословни и качествени храни! 
 

 



                  Здравословно хранене 
 

Плодовете и зеленчуците определено зареждат по пълноценен и ефективен 
начин организма ни с витамини, минерали и други ценни нутриенти. Тайните на 
здравословното хранене е да се храним правилно и да снабдим организма си с 
качесвена храна. Когато се храним правилно така ние предпазваме тялото си и 

нас самите от много болести. 
Има много проблеми, които възпрепятстват правилното хранене като напри-

мер: забързаното ежедневие и липсата на време, наличие на огромно количество 
на некачествени продукти, липса на финансови възможности, липса на знание от-

носно това, как трябва човек да живее и да се храни здравословно. 

10 съвета за Здравословното хранене 
Хранете се 3-4 пъти дневно по едно и също време. 

Вода с лимон или зелен чай са добър заместител на кафето. 
2-3 литра вода на ден са полезни за организма, а ако спортувате можете повече. 

На закуска можете да прибавите и малко плод. 
С всяко хранене приемайте белтъчини. 

Закуската е най-важното хранене за деня. Не е  необходимо да е голямо количес-
тво храна. 

Хранете се разнообразно. Експериментирайте. 
Намалете храните, които съдържат рафинирани въглехидрати, транс-мазнини, ов-

кусители и консерванти. 
Яжте храни, които са богати на сложни въглехидрати, влакна, витамини и минера-

ли, нискокалорични и без холестерол. 
10. Ограничавайте захарта и солта. 

Паолина 10б 



 
СЕМЕЙСТВО 

КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО ВКЪЩИ И РАЗБИ-
РАТЕ ЛИ СЕ СЪС СВОИТЕ РОДИТЕЛИ? 

МАЛКО СЪВЕТИ: 
ВЕЧЕРЕН ЧАС?!  
ТОВА, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ ВИ ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ПРИБИРАТЕ РАНО, НЕ ВИ ПРАВИ 
МАЛКИ.  
ИМА ВРЕМЕ ДА ХОДИТЕ ПО КУПОНИ И ОСОБЕНО АКО СТЕ В ГОЛЯМ ГРАД, РАЗ-
БИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАТ. 
“НЕ МЕ ПУСКАТ ПО ДИСКОТЕКИ?!”  
РОДИТЕЛИТЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ЗА СРЕДАТА, В КОЯТО СЕ ДВИЖИТЕ. ПО-
ДОБРЕ ГИ ЗАПОЗНАЙ С ЧАСТ ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ! ТАКА ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПО-
СПОКОЙНИ. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА  ВКЪЩИ?!  
РОДИТЕЛИТЕ ТИ СА ИЗМОРЕНИ ОТ РАБОТА И С УЧАСТИЕТО ТИ В ДОМАКИНС-
ТВОТО- САМО МОЖЕШ ДА ГИ ЗАРАДВАШ ТАКА. 
СТИЛ НА ОБЛИЧАНЕ?!  
СТИЛЪТ НА ОБЛИЧАНЕ ОТРАЗЯВА ТВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ, ПАЗАРУВАЙ С 
МАЙКА СИ И Я УБЕДИ, ЧЕ ТОВА Е ТАКА. 
УЧЕНЕТО 
 ОТДЕЛЯЙТЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА УРОЦИТЕ. СЛЕД ВРЕ-
МЕ ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ УЧЕНЕТО ОТВАРЯ "ВРАТИ" . 
ИМА ЛИ НЕРАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ТЕБ И РОДИТЕЛИТЕ ТИ? ЗА КАКВО НАЙ-
ЧЕСТО СПОРИТЕ? ЧУВСТВАТЕ ЛИ СЕ ОГРАНИЧЕНИ? СПОДЕЛЕТЕ... 

Сияна 9а 



“Лично творчество” 

 

 
Времето просто лети, то не лекува.. тайно се надяваш, с надеждата жи-
вееш и пак време пропиляваш. Нямало е шанс за Вас? Има, научи се да 
се възползваш от него. Било е твърде късно? Не е, винаги можеш да 
почнеш от начало. Не искаш да си тук повече, омръзна ли ти да живе-
еш? Не е така, хубавото тепърва предстои... 

                              Научи се 
Научи се да оценяваш това, което ти дават, защото не ти го дават нап-
разно! За теб тук, при нас, винаги ще има място. Не си излишен ти, не 
го мисли. Той променя живота ти, докато тревожиш се без причина. Аз 
съм тук, при теб, за това мен ме има! Обичай с цялото си сърце, преди 
то да стане на цели две! 

                       Когато тъжен си 
Когато тъжен си, вдигни глава и гледай прекрасното небе! 
Когато тъжен си, полети, не забравяй, че имаш криле! 
Когато тъжен си, погледни слънцето, то ще ти покаже, колко много 
обич трябва на света да се покаже! 
Когато тъжен си, помни, че аз съм тук и, че мен ме има, когато тъжен 
стоиш, и няма къде да отидеш.   

Сиана 9а 

                     Времето просто лети                      Времето просто лети 



                                Те са там 
 

Те са там, чакат се взаимно...  
По пътят за сърцата си, се разминават непрестанно.  
Не осъзнават всъщност колко обич крият и лъжат се, че в друг ще я отк-
рият!  
Двама напълно непознати, той любовен сигнал й прати... 
Тръгна след лъжливото му сърце, останало без капка надежда за момиче, 
което го обича, 
но така и не разбра, че това момиче на нея прилича. Безброй дни посве-
тени на това сърце, 
безброй нощи плачейки, и знаейки, че само той може да ги спре...  
Лекарят на душата й, единствен той остава 
а Тя.... Тя избра сърцето си завинаги на него да посвещава!  
Той дойде в оня мрачен ден за нея, обаче тя влюби се в друг.  
Обърна се света за него, и остана завинаги по нея луд!   

Диана 9а 



Игривото кучен-
це 
 
Моята приятелка  
чудесно кученце си има. 
Всеки ден разхожда го, 
за него време има. 
 
То е много палаво, 
умно и красиво 
и щом топката му подадеш, 
с нея си играе и не спира. 
 
Ала един ден 
кученцето разболя се, 
и започна то 
тихичко да плаче. 
 
След ден-два излекува се 
и хитър план плануваше. 
Когато кокълче му дадеш, 
зад шкафа си го криеше. 
 
Но ние кокълчeтата намерихме 
и бързо ги преместихме. 
Преди вечеря стоеше 
и храна с жален поглед търсе-
ше. 
 
Оказа се обаче, 
че игривото кученце 
влюбило се в парка беше 
и да си играе скимтеше. 
 
Заведохме го в парка, 
а то приятелче намери си. 
С него те лудуваха и не спира-
ха, 

Есен моя 
В последният ден от седмицата 
дошла съм отново да те видя. 
Слънцето красиво,тревичката зелена, 
а пъстроцветните листа малко по малко си оти-
ват. 
 
Любимият ми сезон-не крия, 
красотата в него искам да открия. 
Албуми от снимки правя до насита 
и всяко кътче желая да опиша. 
 
Катеричките малки пъргави 
обикалят покрай мен, 
сякаш искат да разкрият 
щастието в мен. 
 
Пеещите врабчета-тихи и безбройни 
обичат топлия вятър без проблем. 
Любовта си безумна подарявам на теб,  
знаейки, че утре ще бъде друг ден, но различен 
от днес. 
 
Зимата я чакам с нетърпение, 
бялата, меката и всеотдайна зима. 
Да усетя как прегръща ме 
и без думички дори-да насладя й се. 
 
Копнея аз на този лист 
да довърша моя стих 
може и с две-три изречения 
мелодията на птиците да взема, 
и да я превърна в измислена поезия. 
 
Есен моя,тъй прекрасна 
толкова красива беше, 
толкова обич ми донесе. 
Душата моя изпълни я с щастие, 
прегърна ме,обсипа ме, 
показа ми живот,пълен с радост, 
без нещастие. 
 
В последният ден от седмицата 
дошла съм отново да те видя. 
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Един слънчев и хубав ден космонавтът Били Копърсвил решил да разбере дали сме сами в Слънчевата система. Но това било сери-
озно предизвикателство дори и за супер герой. За това той размислил. Досетил се, че човешки крак не е стъпвал на Марс. „Трябва 
да бъда пръв стъпил на червената планета”-мислел си той. Речено-сторено. Били взел ракета със совалка под наем. Ами ако оглад-
нее? Е, той разбира се се бил приготвил за това. Взел сандвичи и три литра вода, облякъл скафандърът и скоро започнало обратно-
то броене. 
-3, 2, 1, 0. ИЗЛИТАНЕ! 
Копърсвил се разтреперил от излитането, но скоро се озова в космоса. Той полетял в ракетата, когато натиснал анти гравитацион-
ния  бутон. За жалост двигателя се повредил. 
-Проклятие!- извикал Били. Но не можел да поправи двигателя. Тогава той се качил на совалката и се изстрелял със светлинна ско-
рост. По неволя се озовал с много рани на Марс.  
Той слязъл от совалката и чак когато стъпил на планетата осъзнал, че е забравил храната и водата. Повървял малко на гладен сто-
мах и спрял. Усетил ,че някой го дебне. Били видял, че нещо се е промъкнало пред него и се скрило зад една скала. Той проверил 
зад нея и видял малко зелено човече. Било с едно голямо око, шест тънки и дълги ръце и закръглено коремче. До него имало опле-
шивяло куче, но с две лапи и тъпи зъби. 
-Ачо-мачо-поздравил марсианеца. Стомахът на Били къркорил и тогава зеленото човече му дало лилаво пилешко бутче. Били го 
изял и се почувствал по-добре. Той започнал да изучава марсиански език. След много изучаване на този език, станало време да си 
тръгва. Но как? Совалката била разрушена. Били не знаел какво да прави. Марсианеца имал отговор на въпроса. 
-Арга-он бени нео- (това означавало „Аз имам НЛО”) казал марсианеца. Били се зарадвал. Качил се на НЛО -то, сбогувал се с из-
вънземното и тръгнал. Скоро кацнал на Земята. Слязъл от НЛО -то и един от един милион репортери го попитал: 
-Има ли живот на Марс? 
-Да и то доста дружелюбен.                                                                                                                                                        Иво Станев 5б 

***  
В нашия роден край 

детето щастливо играе. 
Птичките весело пеят     
потоците бавно се леят. 
Навсякъде мирише на гора 
И расте зелена трева.      

Вики 5б 

*** 

Защо обичам математиката? 
 

„Математиката е онова, чрез което хората управляват природата и себе си`` 
Развитието на математиката условно се разделя на няколко периода.Началото на всеки се ознаменувало със забележително научно 
постижение.В зората на човешкото общество откритие в процеса на практическата дейност числата са били използвани при прими-
тивното броене на предмети, дни и т.н. Първо възникват понятията по-голямо,по-малко,равно,а по-късно събиране и изважда-
не.През цивилизацията възникнали умножението и делението.Едни от най-известните математици са Аристо-
тел,Архимед,Евклид,Аполоний и др. 
Развитието на геометрията води до разглеждане на различни, пространства. 
Развитие получава и алгебрата. Запазвайки основата си, тя преминава към изследване на операции, които по своите формални 
свойства само приличат на аритметичните операции, в множества, елементите на които не са задължителни числа,а обекти от про-
изволно естество. Математиката носи името от Хилберт.В днешно време са създадени нови области: теория на игрите и теория на 
информацията, които намират приложение в различни области на науката.Аз обичам математиката и лично за мен тя е невероятна 
наука. С нея мога да науча нови неща, а и много интересни раздели.Математиката е съвкупност от знания, изучавящи понятия като 
количество, структура, пространство и промяна. 
Обучението и е двустранен процес и в него участват активно две страни-учители и ученици. Не е възможно да научиш някого на 
нещо, ако той самият не желае това. Натрупването на знания трябва да става постепенно, с награждаване и най-вече без пропуски. 
При пропуски в знанията е възможно да не можем да намерим изход във всяка ситуация. 
Без нея не можем.Аз обичам математиката,защото винаги разбирам дали отговора е верен.                                                   Йордан 5б 
 
 

ЕКСПЕДИЦИЯ ДО МАРС 



“Хоби” 

Моето хоби е рисуването.Да рисуваш 
за мен е творение.Още от много малка рисувам 
и това ме прави щастлива и до днес.Докато тво-
ря върху белият лист, изразявам себе си и заб-

равям за случващото се около мен.Да рисуваш е нещо 
прекрасно и смятам, че още много хора, които знаят как-
во е да хванеп молива, за да сътворят един различен 
свят, могат да го кажат!Когато имам свободно време 
обикновено съм с колелото в парка,но с мен винаги взе-
мам скицник,молив и гума.Навсякъде можеш да рисуваш, 
защото всичко около теб е нова идея за още една краси-
ва рисунка!Желанието е ключът към красивите картини и 
рисунки.Не е нужно да си нито някой художник, нито ня-
кой професионалист, за да държиш молива!Само едно се 
изисква-каквото ти е на душата, това рисувай!Лесно и за-

бавно е!!  
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Войната на боговете 
(екшън, драма) 

                       КИНО 
                     Препоръчваме ви: 
 

Дилъри на време 
(фантастика, трилър)  

Точната бройка 
(комедия, романтичен)  

Смърфовете  
(анимация)  

Погрешен завой 4 
 (ужаси) 

                                 Ванеса и Ирина 9б 
 
 



 ОБЛЕКЛА 
Тази зима на мода са палта-
пелерина. Също така модерни са и 
мъжки дрехи но в женски стил. 
През този сезон подвластни на 
модните тенденции са ярките 
цветове: РОЗОВО, ОРАНЖЕВО, 
ЧЕРВЕНО, ЛИЛАВО, И ЗЕЛЕНО. 
Плетените дрехи също са на мо-
да, като пуловери, жилетки и по-
лута, но водещи са пелерините. 
Дългите и късите поли във всяка-
къв цвят се комбинират лесно с 
тях. 
ПРИЧЕСКИ  
Късите прически са отново пред-
почитани. Кестенявия цвят пък си 
остава най-атрактивен. 
ОБУВКИ 
Черни и кафяви ботуши с висок ток 
са класика. Модерни са и боти, но с 
връзки. 

                 МОДА 

През този сезон особено актуални са пле-
тивата.По- пъстри и разнообразни от вся-
кога.Заложи на топла жилетка с удължени 
краища,които си превръщат на 

шал,пелерина тип мексиканско пончо 
или интересен аксесоар.Избери моти-
ви в бежаво-кафявата гама или пък 
много шарени.Прибави паети,кожени 
или дървени брошки пискюли като до-
бавка.Това е хитът през зимнят се-
зон:Плетено и шарено. 

Владимира 4б 
 

На мода са баретите.Това са шапки 
които се поставят в задната част на 

главата.На мода са и тесните дънки и 
широките кецове.  

   
Вики Владимирова 5б 

 

Марката Акропол съществува от 1998 го-
дина.Основният предмет 
на дейност е производст-
во и продажба на горни 

трикотажни изделия. Но-
вите тенденции и модни 
решения предложени от 
марката се предлагат в 

разнообразие на цветове. 
Дизайнът е класически и 

удобен.Фирма Карина 
произвежда висококачест-
вена дамска конфекция. 
Облеклата се характери-

 
Нетрадиционно за зимата, на мода ще са ярките цветове.Ако искате да бъдете в крак с модата, из-
бягвайте да носите тъмни нюанси.Ако решите, че това това са твърде ярки (смели) цветове за вас, 
можете да използвате ярки цветове аксесоари, като небрежно преметнат шал, ботуши, гривна, 
шапка и др.Винено червено и тъмносиньо са също сред предпочитаните цветове този сезон.За рок-
лите, пристегнати в талията с колан, туниките да са с паднала талия.Друг хит през зимата ще бъде 
панчото.Туниката с панталон за пореден път е един от най-горещите модни трендове.Има ги във 
всякакви видове.Къси панталонки, отзад дълги, ярки, едноцветни, плетени и др. 

Ботушите през зимата ще са напълно разнообразни, едва ли ше има жена, която няма да е в крак с 
модата.Те могат да бъдат заоблени, заострени, с дебел ток, с тънък ток, висок, нисък и т.н.Но е за 
предпочитане да са от велур, змииска кожа или лак. 
 
През няколко години се завръщат точките на мода, и сега есен – зима 2011/12 е поредна-
та им спирка. Дизайнерите са вмъклани много неща – шалове, блузи, аксесоари, пантало-
ни, рокли и др. на точки. Ако все още нямате в гардероба си дрехи на точки, направете го 
сега. 
Сияна 9а  



                      Готварство 

Негърче 
Необходими продукти за тестото:    за сиропа  
1 яйце                                              6 с.л. захар 
1 ч.ч. захар                                      6 с .л. вода 
1 кисело мляко                                2 с.л. какао 
50 мл. олио                                      1/2 пакетче масло  
1/2 ч.ч брашно 
1 ч.л. сода  
2 или 3 с.л. какао 
1 ч.л канела  
Тестото: 
В купа разбивате яйцето и захарта с миксер.В отделна купа разбърквате киселото мляко и сода-
та.След като шупне, прибавяте олиото и захарта с яйцето.Разбъркате сместа.Към нея добавяте при 
непрекъснато бъркане предварително смесените брашно, какао и канела. 
В малка тавичка слагате хартия за печене и изсипвате сместа.Печете на 180 градуса 45 минути. 
След като изстине се надупчва с вилица и след това се залива със сиропа 
 
За сиропа: 
Смесвате всички продукти за сиропа в малък съд и поставяте на котлона, при непрекъснато бъркане 
докато маслото се разтопи.  
 
Накрая по желание може да се поръси с пудра захар.   
 
Добър апетит!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Деси 5г  



                    Спорт 

Yo-Yo мания Yo-Yo - то е заразяваща игра. Прието е като международен спорт. Всяка година се 
провежда световен шампионат. Има много видове Yo-Yo - та, те се определят по фирми, цени и 
стилове на игра. Към Yo-Yo - тата има различни аксесоари, като Yo-Yo холдъри, ръкавици за игра, 
тежести и други. Трикове за Yo-Yo - та могат да се учат в интернет пространството чрез Yo-Yo 
expert. От името на Димитър: 
                     Yo-Yo - то е страхотно. Аз лично предпочитам разширени Yo-Yo - та, или още нарича-
ни butterfly. Любимият ми трик ове Boing-e-Boing. От името на Тони: Yo-Yo - то е супер занима-
ние. Всеки може да го пробва. Любимият ми трик е eli hops. 
Препоръчваме го на всички!                                                                            Антонио и Димитър 5б 

За началото на спортното плуване в България има две основни тези. Първата (по-
разпространена и официално приета) е, че то е родено на 28 септември 1931 г., когато в Со-
фия на басейн "Дианабад" се провеждат Балкански игри по плуване с участието на България 

и Гърция. Втората теза (по-слабо известна) сочи датата 18 май 1923 г., когато във Варна е 
учреден Български Народен Морски Сговор (БНМС) - организацията първа ръководила и 
администрирала плувния спорт в тогавашна България. Датата 18 май 1923 г. привлича все 

повече поддръжници. През 2008 година за първи път 18 май е честван във Варна. Основният 
недостатък на датата 28 септември 1931 г. е, че тя не е свързана с общобългарска плувна 

проява, докато 18 май 1923 г. е. Експерти предполагат, че датата 18 май 1923 година в край-
на сметка ще надделее.Най-известните журналисти, които пишат за плуване в България в 

момента са Николай Г. Кръстев (в. Дневен Труд), Василен Димитров и Иван Цанов (Първи 
Български Плувен Сайт). В миналото най-запалените по плуването журналисти са били 

Александър Бойнов (починал) и Иво Палийски. Най-популярният плувен статистик е Румен 
Атанасов от Пловдив. Най-популярната плувна медия е Първи български плувен сайт с около 7000 
хита дневно - собственост на Асоциацията на българските плувци, създаден на 8 юни 2002 г Симо-

на 5б  

Таекуон-до е пътят на ударите с ръце и крака. То е с корейски произход. Негов 
създател е генерал Чой Хонг Хи. Той комбинира техники от Карате и Те-Кион. Хората, 
които го практикуват се стремят да усъвършенстват уменията си в овладяване на това 
бойното изкуство. Периодично те се явяват на изпити и получават колани: бял, жълт, 

зелен, син, червен и черен. Препоръчвам Ви този спорт, защото развива кординацията на 
движенията, самодисциплиата и уважение към останалите. Таекуон-до е един найстина 

чудесен спорт за деца и ученици.                                                         
 

Йоана Иванова                                                            
   IV б  клас  



“Отмора” 

Здравейте, Приятели!Може да се отпуснете, защото няма нищо 
страшно в рубриката “Отмора”! Уверяваме Ви, че ще Ви харе-
са и че ще се забавлявате! 
 

Хороскоп за месец Ноември 
ОВЕН (21.03-20.04) 

През ноември много от овните ще са претоварени и раздразнителни. Важното за тях ще 
е да запазят самообладание към въпроси свързани със здравето и живота. 

Мнозина от представителите на зодия овен ще получат признание за своите дела – чрез 
награда или повишение. През ноември ще е хубаво овните да се оправят с изоставените си 
проблеми и неприятности. Сега е точният момент, но нищо не минава без конфликти.Може да 
се появят затруднения и пречки при получаването на пари или уреждането на финансови доку-
менти. За  някои хора овните през ноември ще послужат за пример на подражание –било то в 
маниери и думи, държание и действия или външния вид. Ако забележите вашите маниери у 
близките си хора не реагирайте все едно са ви откраднали самоличността – дайте им разни съ-
вети, ако са решили да почнат същата работа като вас, а ако пък копират прическата ви  не му 
отдавайте чак толкова внимание. 

Телец (21.04-21.05) 
Ноември е подходящ за промяна в живота на телците. Отдавна имат чувството, че в него 

няма ред и завършеност. Имат чувството, че живеят някакъв живот, който не е истински, а пре-
ход към по натам. Трябва да приемат, че живота е сега и да живеят в него. Ако си наемат жили-
ще, не трябва да чакат някой все да им подава ръка. Трябва да започнат от само-себе си и 
щастието ще ги застигне бързо. Това се отнася и до съветите с препоръки, защото може да има 
много. През ноември за телците е месец на опознаване – може да срещат себе си в друг човек 
и това да не им хареса, но ще го преодолеят; може да получат някой приятни и някой не чак 
толкова хубави изненади. Ще могат да предприемат определени стъпки към изграждане на ня-
кои промени в живота им. Ще имат радости свързани с поколението им.. 



БЛИЗНАЦИ (22.05-21.06) 
През този месец ще се отъждествявате с хората, които Ви заобикалят. Ще Ви се струва, 

че  ги разбирате по-добре, а и че всички хора си приличат. Между другото, сред Вашите близки 
ще преобладават хора, с които си приличате, и по тази причина не може да очаквате особени 
проблеми. Що се отнася до хората, които не познавате, не правете прибързани изводи. Всъщ-
ност, това не е повод да стресиране или да престанете да общувате посмейте се заедно с 
всички, на своите „издънки”, и продължете с изискванията си. Освен това ще направите и съот-
ветните изводи за своите грешки. Не се стряскайте! Това ще бъде и залогът за Вашия успех 
през ноември. Любовния ви живот ще ви зарежда със спокойствие и сигурност, но винаги са 
възможни неочаквани събития свързани с временни раздели поради различни професионални 
или семейни причини. Едно неприятно събитие в живота ви ще доведе до промяна в плановете 
ви и подреждане на приоритетите ви. Хубави моменти в дома ви свързани с лични празници. 
Радостни новини около успехи на близки хора и др. 

РАК (22.06-23.07) 
През ноември на преден план излизат задълженията. Правете това, което трябва, и кое-

то сте обещали. Силата на волята Ви ще бъде насочена към Вас самите, и ще бъде изключи-
телно силна. От това обезателно трябва да се възползвате, за да решите най-накрая нещо 
сложно или скучно. Подгответе се, защото работата ще бъде трудна и продължителна! Дано Ви 
потръгне! През втората половина на месеца ще може да проявите обаянието, което е свойстве-
но само на Вас. Това ще Ви помогне да се усетите като неповторима личност и да повиши уве-
реността в себе си и в своята привлекателност. Месецът ще Ви донесе възможност да започне-
те нови романтични отношения, като инициативата за тях в началото може да проявите Вие. 
Благата, които ще Ви дава съдбата ще се увеличават, а мърморенето на недоброжелателните 
и заядливи хора ще Ви се струва дразнещо. Любовта Ви очаква в по-голямата част през ноемв-
ри. модели на поведение. 



ЛЪВ (23.07-23.08) 
Този месец ще бъде удачно време за развитие на личните отношения. През първата половина 
на ноември ще може конструктивно да обсъждате възникващите проблеми в отношенията, ще се 
появят повече общи теми за беседи с близкия човек. Ще се налага вербалния контакт и ще може-
те по-често да споделяте своите мисли и планове. Първата половина на месеца ще донесе заси-
лена сексуална активност. През втората половина на месеца отношенията ще станат по-меки, 
хармонични и чувствени. Периодът е много подходящ за често и близко общуване с всички хора. 
Ноември през втората си половина може да донесе на самотните Лъвове нови романтични за-
познанства, и възможност за започване на любовни отношения. Трябва да търсиш подходящия 
начин. Голямата част от ноември ще си ангажиран с домашни проблеми и семейни грижи. Вни-
мавай бюджета ти да не пострада от екстравагантни и неочаквани загуби, затова вземи се в ръце 
и не се води по собствените си капризи.  
 
 

ДЕВА (24.08-23.09) 
През ноември общуването ще стане много по-динамично. Все по-често ще казвате на хората 
всичко онова, което си мислите за тях, и все по-често ще избирате онези, с които желаете да об-
щувате. Ако нямате интерес към беседата, която се води, ще сте в състояние да го кажете пряко 
и открито. Ако не умеете много добре да отказвате на хората, то сега е отлично време, да се нау-
чите да казвате „не”. През периода също ще имате голямо количество кратки пътувания. Месе-
цът ще се окаже благоприятен във финансово отношение. Ще можете не само да направите ус-
пешни покупки, но и да подобрите своето материално положение. При решаването на всички фи-
нансови въпроси ще Ви съпътства успех. Опитайте да се заемете с нещо необичайно, магнетич-
но и завладяващо. През ноември ще си пълен със сили, планове и възможности за тяхната реа-
лизация. Няма да ти се седи на едно място, ще имаш желание да общуваш и да вършиш малки и 
големи дела. Може да възникнат усложнения с партньора – колкото по пунктуален и задължаващ 
бъдеш, толкова по-безхаберен и безотговорен ще бъде той, не издържайки критиката и опита ти 
за натиск.  



ВЕЗНИ (24.09-23.10) 
През ноември има какво да желаете от паметта. Бързо ще схващате, за секунди ще се 

включвате в решаването на проблема и ще давате нужни и полезни съвети, но също така бър-
зо ще забравяте за какво е ставало дума. Общите неща ще запомняте, но детайлите - не. Това 
се отнася и за бъдещите планове. Записвайте се. Повишеното внимание ще бъде от полза. То-
ва ще даде възможност не само да ангажирате вниманието на хората около Вас със ставащо-
то, а и да вникнете вътре. Ще се задействат Вашите творчески навици и умението бързо да ре-
агирате и да взимате решения – най-добре в кулинарията или в умението да създавате сами 
уют и красота в дома. 
Стремежът към интересно общуване и интелектуална хармония с любимия човек ще даде усе-
щане за близост и топлина. През ноември ще настъпи доста спокойно и комфортно за вас вре-
ме. Ще имате известни притеснения свързани с работата си.  
 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
През ноември силните ви страни ще бъдат слабостите на околните. Търсете ги, и ще има 

на какво да се опрете, за да осъществите целите, които сте си поставили. Само че обърнете 
внимание, че слабостите, които се набиват на очи, съвсем не са онези, които ви трябват. Вед-
нага ще забелязвате или онова, което искат да Ви покажат, или някакви свои страхове и опасе-
ния. Само че ако човек Ви е нужен, за да можете посредством него да постигнете нещо, той 
трябва да Ви допълва, а не да Ви дублира. Това се отнася не само до достойнствата. Проблем 
ще бъде и Вашата самонадеяност. Решете какво  можете, какво ще се получи, какво няма да се 
забележи и какво ще бъде забелязано и оценено. Не губете време и сили. Отдели внимание на 
дома си –добре ще е да се избавиш от натрупаните вехтории без да съжаляваш. През ноември 
ще съумееш да се преобразиш и да започнеш нов живот. Успешни ще са всички мероприятия 
насочени към обновление.  

Ноември обаче ще донесе и придобивка за дома ви, която може да е планирана или коя-
то ще дойде като подарък. 



СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) 
Ноември е изключително подходящ за проява на сила и самостоятелност от страна на стрелци-
те. Нека животът Ви проверява за сила и издръжливост, в отговор и Вие няма да бездействате. 
Ще можете да осъществявате контакти с хората, да си намерите нови приятели, сътрудници и 
съмишленици. Втората част на ноември ще Ви позволи активно и много успешно да решавате 
всякакви въпроси, свързани с Вашето семейство. Може да започнете да се занимавате с ре-
монт, особено ако планувате, да го направите самостоятелно. В останалите сфери е по-добре 
да снижите активността, както и да редувате дейността с почивка. Опитите Ви да направите 
всичко по-добре, ще са успешни както за Вас, така и за другите. Не е изключено много добре да 
знаете, кой какво иска, на кого какво е нужно, и какво не му достига. Това, обаче, се отнася са-
мо до индивидуалния подход. На всички едновременно няма да може да угодите – даже не се и 
опитвайте. Обаянието ти ще въздейства на противоположния пол по фантастичен начин, зато-
ва ще ти върви в любовта. Много ще зависи от емоционалното ти състояние – колкото е по-
хармонично, толкова по-добре ще се нарежда живота ти. Ноември е време на баланс и натруп-
ване на енергия. Всичко ще се нареди малко по-късно.А до тогава трябва да се заемеш с пла-
ниране на бъдещите планове.  

КОЗИРОГ (22.12-20.01)  
През ноември ентусиазмът Ви ще бъде понижен, но съвсем не може да се каже, че това 

ще Ви спре, или ще се откажете от своите цели. По-скоро няма да сте така напористи при тях-
ното осъществяване! Ще започнете да се вслушвате в онези, които Ви съветват, да направите 
някакви корекции, или ще започнете да се стремите към едно конкретно нещо, въпреки че око-
ло Вас има твърде много интересни неща. Ако за месеца сте си набелязали някакъв финален 
скок в работата или в личния живот, бъдете убедени, че няма да се състои. Ще действате със 
същата скорост и ще полагате предишните усилия - нищо повече. Едно е, когато Ви избират по 
съвкупни заслуги, а съвсем друго - когато се оценява конкретната изява. Може и да не направи-
те нужното впечатление! Може би си заслужава, да действате екипно. 



ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
През първата половина на ноември ще сте готови на всичко, само и само да постигнете поста-
вените цели. Разбира се, „на всичко” е прекалено силно казано! От една страна, в някои момен-
ти ще бъдете готови да вървите „с рогата напред”, но от друга няма да го афиширате, а ще 
предпочете да действате по-завоалирано. При това положение може да възникнат нюанси. Мо-
же да не Ви достигнат хитрост и комбинативност, а може да сметнете плана си малко мръсни-
чък и да предпочете да не посвещавате приятелите си. Знайте само, че самостоятелен успех е 
много малко вероятен! В един момент е вероятно да се окажете с неизяснени перспективи и 
мъгливо бъдеше. Затова е по-добре да  си изберете по-легален път. Много подходящ за целта 
е вариант e услуга  за услуга. Ще бъдете в състояние да търсите нови и по-успешни пътища за 
реализация на собствените идеи. За още по-голяма ефективност не  забравяйте присъщото Ви 
очарование.През ноември те очакват важни събития в областта на кариерата, възможно е да 
се наложи да се занимаваш с нови проекти. Постарай се това, което правиш да не е в ущърб на 
семейните дела и за сметка на вниманието към близките, за да не провокираш конфликти с тях.  
 

РИБИ (20.02-20.03) 
Първата половина на ноември ще се окаже доста напрегната. Това време ще донесе 

значително повече оптимизъм, макар и на моменти да не е съвсем обоснован. Може да се отк-
рият нови перспективи, но да се прецени, доколко те са реални, ще се окаже съвсем не лека 
работа. Постарайте се да си намерите достойно занимание, и да му посвещавате своето време 
и сили. Времето също е добро и да помагате на другите хора да се занимават с благотворител-
ност.  

За съжаление през периода обкръжаващите могат да започнат да използват Вашата 
доброта за своите, користни интереси. На тези, които се опитват да злоупотребяват с Вашата 
доброта и щедрост, трябва да се стараете да обръщате по-малко внимание и да не хабите за 

тях своето време, сили и средства. Новите запознанства, осъществени през този период, могат 
да доведат до перспективни отношения, но само в случай, че не бързате с  тяхното развитие.  

Ванеса и Ирина 9б 



                         
Вицове 

       
      Бисери 

* Подчертайте с кръгче .  
* От тия два жълти триъгълника, ще избере-
ме синия! 
* Простите числа са числа, които не се делят 
на никое друго число, освен на себе си и на 
всички останали....  
* Ако не си дадеш бележника ще ти пиша в 
бележника, че нямаш бележник!  
* Той бил бедна душица - имал само едни 
гащи на гърба си.  
* Последните два чина да излизат моментал-
но, утре да си доведат и родителите!  
* Аз се опитвам да ви развеселя, а вие се 
смеете!!!  
* Ти като говориш с мене ще мълчиш! 
* Сега ще отворя вратата и един по един ще 
ви изхвьрля през прозореца. 
* Ученикът слуша музика в час по музика!  
* Запишете с цветен химикал...-А може ли с 
червен? 
* Излизате на двора да играете, без да на-
пускате теритирията на училището.-А ако 
излезе топката отвън?-Чакаш някой да мине 
да ти я подаде... 
* Затова Бог приспал Адам дълбоко, взел 
негов орган и създал жена 
* От бедрото на Адам пораснала жена. 
Така създал жената, за да не му е скучно, 
* Но Адам нямало какво да прави сам ,Бог 
го приспал и му извадил дроба,за да създаде 
жената. 

Християн 5а  

Съпруг и съпруга вечеряли в къщи и по ед-
но време се звъни на вратата. Жената се 
стреснала:  
- Леле,мъжа ми си идва!  
Съпругът и хоп-скочил в гардероба. По ед-
но време се усетил, излязъл от гардероба 
и казал:  
- Брей, жена, с тия командировки, как сме 
се изнервили! 
 
Ясновидец се оплаква на доктора  
- Докторе, спрях да виждам бъдещето.  
- Тъй ли?...И откога това?  
- От следващата седмица. 
 
Късно през нощта се чука на вратата на 
сарафин.  
Сарафинът отваря и го нападат двама.  
- Какво искате от мен?  
- Сто килограма злато!  
- А може ли да ви дам сто и пет?  
- Може!  
- Жено, злато мое, ставай, за теб са дошли! 
 
Два домата пресичали улицата. По едно 
време единия го сгазила една кола а други-
ят се провикнал хилейки се: 
-Ставай бе, кетчуп! 
 
Учител води курс по география на 20 блон-
динки. Задава въпрос: 
- Къде се намира Америка? 
Никол, една от блондинките става и нами-
ра Америка на картата. 
- Браво! А кой е открил Америка? 
19 блондинки стават и в хор отговарят: 
- Никол! 
 
Мъж отива в престижен исторически музей 
във Франция. Спира се на един обект и 
пита човекът, който го развежда: 
-Това картина "Селянин чопли семки" ли е? 
-Не-е! Това е огледало 12 век 
 
Поли 10б  



Ако желаете да се включите в направата на 
нашия вестник, да споделите мнение или 
просто да ни благодарите, пишете ни: 

vestnik137sou@abv.bg 
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