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2 АЗ, РЕПОРТЕРЪТ 

Нашият вестник  –  

традиция и бъдеще  

 

 

Училищният вестник на 137 СОУ се завръща в нов и по – 

модернизиран вариант – електронен.Редакторският екип е малко по 

–различен, но също толкова развълнуван от предстоящото издание.  

Но за да продължим и разработим традицията на нашето 

училище, трябва да се върнем мъничко назад във времето.А именно 

четиринадесет години по – рано, когато е издаден първият брой на 

“К’во да е”. Затова помолих моя събеседник и главен редактор Илиан 

Ашминов да разкаже какъв е бил вестникът на училището.  

Годината е 1997, а месецът март и благодарение на идеята на 

господина , с малко помощ от ученическия редакторски екип вестник 

“К’во да е ” е вече напечатан.И то на хартия в таблоиден формат,а 

тиражът му наближава триста броя. Още “топъл” той се изкупува 

от учители и ученици на символичната цена от един лев. 

В него са засегнати теми, на които никой не може да устои, като 

интервюта с учители, заснети в най – хубавата им светлина.Или пък 

забавни рубрики, като бисери на преподаватели и учащи се.Не могат 

да се пропуснат и “пикантните” новини около любовния живот между 

връстниците.С разгръщане на страниците всички се забавляват и с 

училищните вицове. 

А дойдат ли гости на училището биват възнаграждавани с по 

един брой от вестника. 

”К’во да е” има и по три броя от всяко едно издание,запазено и до 

днес в Народната библиотека “св. св. Кирил и Методий” в София.  



3 АЗ, РЕПОРТЕРЪТ 

За съжаление, обаче, въпреки сравнително големия успех на 

вестника,той е спрян от печат през 2007г. поради трудната 

покриваемост на средствата от отпечатването.  

Това ни води отново до днешни дни и разговора ми с господина по 

хуманитарни науки за предстоящото първо издание на обновеният ни 

вече, училищен вестник.  Попитах го смята ли, че електронният 

вестник ще бъде успешен и положителният  отговор не се 

забави.Сравнихме и старите с новите рубрики и установихме, че горе– 

долу се препокриват.Поисках му, също съвет за рубриките и как да ги 

направим по – интересни, а той ни посъветва да пишем теми пряко 

свързани с учениците и тяхното ежедневие, за да привлечем 

вниманието им. И да пожънем успех.  

 

Валерия 10 б 

 

 

Благотворително дело:  

По Коледа стават чудеса! И ние от 137 СОУ се убедихме в това.  

Получихме около 50 книги дарение от наш ученик от 9а клас. 

Заповядайте в библиотеката да прелистите книгите! 

 

 

 

 

 



4 ОТМОРА 

Характеристики на зодиите 

 

Овен 

21 март - 20 април 

Управляваща планета е Марс.Стихията на тази зодия е 
огънят.Камъни прилежащи към зодия овен са елмаз, аквамарин, 
аметист, лунен камък, изумруд. 
Овенът е много грижлив и обича да помага. Той е чистосърдечен и 
дружелюбен. Лошото при Овена е егоцентризма и прекалената 
гордост, което обяснява желанието за контрол над околните. След 
като създаде семейство не трябва да му се поверява управлението на 
финансите, защото бързо харчи, взима заеми и трудно ги връща. Пада 
си по алкохола. Ако е в добра форма може да спретне голям скандал 

без причина. 

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи 
партньори за Овена са лъвът и стрелеца. В съзряващите години най-
подходящи партньори за овена са девата и козирога.В зрялата 
възраст, когато вече са готови за семейство най-подходящи за тях са 
везни и близнаци.Ако Овенът ви заподозре в изневяра, ще започне да 

ревнува и за да се предпази най-вероятно пръв ще ви изневери. 

 

 

 

 

 

 

 



5 ОТМОРА 

Телец 

21 април - 20 май 

Управляващата планета е Венера. Стихията на тази зодия е 
земя. Камъни прилежащи към зодия телец са 

ахат, брилянт, опал и лунен камък. 

 
           Телецът е миролюбив и добронамерен, умее да се концентрира 
и лесно постига целите си. Телецът може убедително да измъкне 
парите от всеки джоб. Телеца притежава инат, безразличие и 
егоизъм. Той губи позиции, когато се бави с решенията си и не 
използва момента. Освен това трудно свързва материалното и 
духовното, секса и емоциите. Държи се като собственик и властва над 
семейството си по най-гадния начин, макар че изглежда кротък и 
сговорчив. Не вярва на никого. Телецът високо оценява проявите на 

лоялност в труден момент. 

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи 
партньори за Телеца са козирога и девата. В съзряващите години най
-подходящи партньори за него са близнаците и овена. В зрялата 
възраст, когато вече са готови за семейство най-подходящи за тях е 

скорпиона. 

Не е склонен към изневяра, но към подобна постъпка може да 
го провокира единствено поведението на партньора му – капризи, 

отчуждение и непрекъснато променящи се настроения. 
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Близнаци 

21 май - 20 юни 

Управляващата планета е Меркурий. Стихията на тази зодия 
е въздухът.Камъни прилежащи към зодия близнаци са изумруд, 

сапфир, ахат, яспис, гранат, планински кристал. 

 
          Близнаците действат успешно, мислят бързо, забелязват 
фактите многопосочно, имат перфектна памет и ораторски 
способности.        Лошото при тях е, че са неорганизирани, разсеяни, 
непостоянни, негативизмът им е понякога взема връх. Те са вечното 
дете и имат неповторимия талант да преувеличават. Ако искате 

целия град да знае какво мислите – споделете го с близнака! 

         В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи 
партньори за близнака са везните и водолея. В съзряващите години 
най-подходящи партньори за него са телеца и овена. В зрялата 
възраст, когато вече са готови за семейство най-подходящи за тях е 

скорпиона. 

         Можете да ги впечатлите, ако имате завидно самочувствие, не 
му обръщате внимание или реагирате на закачките му с 
пренебрежение и не взимате инициативата в свои ръце - даже видимо 
да не го забелязвате. Трябва да ги държите в напрежение, за да не ви 
изневеряват. Сигурността убива желанието им и  губят интерес към 
съответния обект. 
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Рак 

21 юни – 22 юли 

             Управляващата планета е Луна. Стихията на тази зодия е 
водата.Камъни прилежащи към зодия  Рак са опал, кристал, лунен 

камък. 

           Раците имат покровителствено отношение към хората, но и 
проявяват съпричастност при поява на проблеми, и търпение в 
екстремни моменти. Те са грижовни, благоразумни и трудолюбиви. 
Основен недостатък на раците е, че не могат да проведат никакъв 
разговор, ако съществува и най-малка вероятност тяхното мнение да 

бъде отхвърлено.  

Те са в състояние да излъжат, но не и да приемат вината си. Имат 
непоносимост към критиката. Неподлежат на контрол непрекъснато 
променящите им се настроения, които натрапват на всички. Нищо не 
е в състояние да промени мнението му. Опитва се да създаде 
погрешното впечатление, че е спокоен и търпелив, а всъщност е 

сръдлив и неврастеничен. 

Колкото повече се стремят да изглеждат впечатляващо на външен вид 

толкова са по-комплексирани. 

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи партньори за 
рака са скорпион и риби. В съзряващите години най-подходящи 
партньори за него са близнаци и дива. В зрялата възраст, когато вече 
са готови за семейство най-подходящи за тях е козирога. 
Ако искате да съблазните Рак не бъдете груби. Той търси разбиране 

и одобрение.  
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Лъв 

23 юли - 22 август 

 
            Управляващата планета е Слънце. Стихията на тази зодия е 
огънят.Камъни прилежащи към зодия  Рак са кехлибар, елмаз, рубин, 

топаз, оникс и есмералд. 

          Лъвът е властен, благороден и изпълнителен. Постига целите си 
с лекота, за това хората го обожават и им харесва да му помагат. 
Дисциплиниран, умее да прилага властта си. За съжаление лъвът 
може да бъде и изключително честолюбив, суетен и лицемерен. Не 
приема НЕ за отговор, много често е повърхностен в оценките си. 
Егоцентризма и високомерието му са в състояние да отровят живота 

на целия свят. 

 
В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи партньори за 
лъва са стрелец и овен. В съзряващите години най-подходящи 
партньори за него са козирог и близнаци . В зрялата възраст, когато 
вече са готови за семейство най-подходящи за тях са скорпион и везни. 
За да съблазните Лъва е достатъчно да отреагирате на вниманието 

му към вас по съвсем естествен начин.  

 Ако често го оставяте да скучае непременно ще ви изневери. Същото 
ще направи и ако прекалено често му правите сцени, свързани с плач и 

сръдни. 
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Дева 

23 август – 22 септември 

             Управляващата планета е Меркурий. Стихията на тази зодия е 
земя.Камъни прилежащи към зодия  Дева са ахат, нефрит, малахит, топаз, 
мрамор, изумруд. Девите са логични, чувствени, последователни и отговорни, 
повече интелектуални, отколкото емоционални, но могат да бъдат обаче и 

консервативни, доста еднообразни, прекалено детайлни и критични. 

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи партньори за девата 
са телец и козирог. В съзряващите години най-подходящи партньори за него 
са скорпион и лъв. В зрялата възраст, когато вече са готови за семейство най

-подходящи за тях е стрелеца. 

За да съблазните Дева използвайте класическия сценарий като вечеря на 

свещи.  

Везни 

23 септември – 22 октомври 

           Управляващата планета е Венера. Стихията на тази зодия е 
въздухът.Камъни прилежащи към зодия  везни са опал, изумруд, сапфир, 

бисер, кристал.  

 
Те са честни, искрени и деликатни. Имат високи критерии за красота и 
естетика, верни приятели, много разумни. Те лесно се привързват и то от 
сърце, а не от лукавост. Стараейки се обаче да удовлетворят всички капризи 
на околните загубват индивидуалността си. Прекалено са отнесени и 
непрактични. Склонни са да проявяват привързаност дори към хора, които 

са безразлични към тях.  

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящи партньори за 
везните са близнаци и скорпион. В съзряващите години и в зрялата възраст 

за тях най-подходящи са рибите и стрелеца. 

Везните са усвоили много добре умението да флиртуват. Това не бива да ви 
заблуждава, че биха ви допуснали достатъчно близко до себе си.  
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Скорпион 

23 октомври – 22 ноември 

 
              Управляващата планета е Марс и Плутон. Стихията на 
тази зодия е водата.Камъни прилежащи към зодия скорпион са рубин, 

корал, аквамарин, берил, кристал, малахит, топаза. 

 Скорпионите са духовно верни, неуморими и точни, приятели, 
на които може да се разчита.Те са кариеристи и ревнивци , със 
собственическо отношение към близките и семейството си. Много 
злопаметни. Променлив, лъжлив интригант и то просто заради 
самата интрига. Скорпионът е интелигентен хищник, ревнува другия, 

но пази свободата си. Обича и мрази еднакво – до смърт 

 В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящ 
партньор за скорпиона е рака. В съзряващите години най-подходящ 
партньор за него са представителите на зодия риби . В зрялата 
възраст, когато вече са готови за семейство най-подходящи за тях са 
телец и водолей. 
 Скорпионът не може да бъде съблазнен с прозрачни намеци. В 
секса има нужда от силни емоции и разнообразни експерименти. 

 

Стрелец 

23 ноември – 21 декември 

 

Управляващата планета е Юпитер. Стихията на тази зодия е 
огънят.Камъни прилежащи към зодия стрелец са аметист, сапфир, 

изумруд, ахат, топаз, хризолит. 

Стрелецът е верен и предан приятел, добър слушател, 
благороден и романтичен, добър родител, не прави разлика между 
грубост и прямота. Липсва му прагматичност, прекалено 

оптимистичен, няма реална оценка за възможностите си, разсеян. 
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Стрелците цял живот търсят идеала си – единствен и 
неповторим! 
В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящ партньор за 
стрелците е лъва . В съзряващите години –близнаци, а в зрялата 

възраст за тях най-подходящи са везните. 

 
Трудно е да накараш Стрелеца да се влюби! По-лесно е да осъществиш 
физически контакт-бързо се възбужда, а останалото си идва от само 
себе си, после той е удовлетворил любопитството си и вече няма 

интерес към вас. Той е силно сексуален и харесва разнообразието.  

 

Козирог 

22 декември - 20 януари 

 

            Управляваща планета е Сатурн.Стихията на тази зодия е 
земята.Камъни прилежащи към зодия козирог са оникс, гранат, 
кристал, лунен камък. 
 
Козирозите са организирани, дружелюбни и верни приятели. Те 
умеят да управляват живота си и са далновидни. Целеустремени са и 
винаги достигат целите си. Понякога са склонни към песимизъм и 
меланхолия. Прословутата им целеустременост ги прави егоистични, 
а често и съвсем арогантни кариеристи. Подозрителни са, ако усетят 

несигурност в позициите си се отчайват. 

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящ партньор за 
стрелците е телеца . В съзряващите години –близнаци и скорпион, а в 

зрялата възраст за тях най-подходящи са рибите. 

 
Козирогът е в състояние да направи всяка среща уникална. 
Необходимо е само да преодолее собствената си мнителност и да се 
почувства обичан. 
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Водолей 

21 януари – 19 февруари 

 
           Управляваща планета е Уран.Стихията на тази зодия е 
въздух.Камъни прилежащи към зодия водолей са гранат, циркон, опал, 

сапфир, аметист, лазурит. 

 
Водолеят е скромен, не се стреми към надмощие добър приятел е, 

добър съветник и духовно предан. 

 
Понякога е прекалено разнопосочен, не признава никакви ограничения, 
в стремежа си да осъществи всички свои увлечения става 
повърхностен. Безличен, клюкар, прахосник, майстор по 
сътворяването на всякакъв вид неприятности, дълбоко в душата си е 

скъперник и се срамува от това. 

 
В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящ партньор за 
водолейа е близнака. В съзряващите години –девата, а в зрялата 

възраст за тях най-подходящи са лъвовете. 

 
Водолеите са свалячи, но винаги търсят недостижимия идеал. Те 
лесно се влюбват. Него много повече го интересува духовната връзка. 
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Риби 

20 февруари – 20 март 

 
         Управляваща планета е Нептун.Стихията на тази зодия е 
водата.Камъни прилежащи към зодия риби са бисер, аметист, лунен 

камък. 

 
Рибите са честни и склонни към компромис. Имат прекрасно чувство 
за хумор. Изпълнителни, интуитивни и склонни към съчувствие, но и 
са зле организирани, неуверени, разсеяни, идеалистични. Нямат 

позиция.  

Не умеят да управляват парите си и ги поверяват на безотговорни 

личности. 

В младежка възраст, за любовна връзка,  най-подходящ партньор за 
рибите са рака и везните.  В зрялата възраст, когато вече са готови 
за семейство най-подходящи за тях са девите, но може и да пробват с 
всички знаци, защото една от трудните за тях задачи е да попаднат 

на подходящ партньор. 
 

 

Ванеса и Ирина– 9б 
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Наркотиците 

КОИ СА ТЕ? 

 

Вещества,които могат да направят човека зависим от тях. Според 

българския закон те са 235, но само с някои се злоупотребява по-

масово. 

а) Канабис - Той е най-употребяваният наркотик. Представлява вид 

коноп. Изсушени и надробени листа и цветове от върха на растението 

се предлагат като марихуана /трева/, а смолата, извлечена от тях 

като хашиш. 

б) Опиати - От опиумния мак изтича опиум, от него се отделя 

морфин, който се превръща по химически път в хероин. Има и 

синтетични опиати - лидол /петидин/, метилфентанил, метадон и 

много други. 

в) Кокаин - Бял прах, който се извлича от листата на 

южноамериканския храст кока. Нелегално се предлага и друга форма 

на кокаина - крек. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Зависимостта от наркотиците е заболяване - хронично, но лечимо. За 

съжаление, връщане отново към злоупотреба с дроги/ се случва често. 

Колкото по-рано започне лечението, толкова по-вероятен е успехът. 

Лечението на наркомани е трудно, продължително, скъпо и не винаги 

резултатно. 



15 ДИСКУСИОНЕН КЛУБ 

„На наркомана се чертае някакъв смъртен и неясен рай, той се бои от 

усилието, от болката, от страданието и мисли, че може да излъже 

живота.“ 

 

СКЪПИ ТИЙНЕЙДЖЪРИ 

 

Знаем, че времето, в което живеем, поднася много изкушения и Ви 

изправя пред непознати предизвикателства. С тях може да се 

сблъскате в любимата компания, в дискотеката или най-неочаквано 

на парти с нови приятели. 

Едно от тези предизвикателства е дрогата:марихуана,екстази,хероин 

и други.Много често вие искате да научите повече за тях,но няма кого 

да попитате. 

За да ви предпазим от заблудите и рисковете, които крие 

евентуалната среща с наркотика, Ви предлагаме компетентните 

отговори на един от водещите специалисти у нас – д-р Александър 

Канчелов. Той е психиатър, зам.директор на Националния център по 

наркомани. Специализирал е в Чикаго. Президент е на фондация 

„Гражданско обединение срещу наркотиците“. 

 

Виктория Костова—5б 
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        При зададено начало на народна песен, децата дописват                 

историята по-нататък: 

 

-Кахъри, тежки ядове, 

Дигнете мъгли прахове, 

Радка за вода ша иди, 

Слънцето да я не види, 

Слънцето, кое Месеца! 

Радка за вода отишла, 

Ходила й и са върнала… 

Слънцето мина-замина, 

Месеца не заминава… 

Вариант А 

Майка на мома вайка ли се вайка, Слънце мома не видя 

ала Месецът ако я види, 

майка са моли. 

-Кахъри, тежки ядове 

месеца заслепете, 

Радка ша иди 

Зайците да нахрани, 

Месеца се заслепи. 

Радка зайците да нахрани отиде, 

мома се прибрала и легнала, 

още преди първи петли 

Радка с овцете излезла. 

Слънцето още от сън се будело, 

Зърнало Радка и я запитало. 



17 ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

-Къде така моме хубавице? 

Тя му дума и разказва. 

Слънцето до уши се влюбило в Радка. 

Радка не отвърнала на чувствата му. 

-Аз, Слънце, невеста на Пламен ще ставам. 

Слънцето мъчно и казало: 

-Радке хубава, помисли още малко и 

утре по това време 

ехе …. на онзи хълм. 

Прибрала се Радка и мислила. 

На другия ден отишла на хълма. 

-Слънце, клетва съм дала 

за Пламен да се женя. 

Слънцето сърдито рекло: 

-Добре тогава! 

Три дни и нощи Слънцето мислило, 

измислило ще вземе Радка насила. 

Отишло в къщата на Радка 

и я отвело. 

Вики Костова – 5б 

Вариант Б 

Радка пак за вода ша иди, 

но молитвата майка не слуша. 

Тръгнала Радка и по среда 

на пътя Месецът я заговорил: 

-Радке, мома красива... 

Где ще идеш по туй време за вода? 
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Кахъри , тежки ядове сега надничат  

ще те пазя от тях. 

Ще те водя аз по път, 

по който  тежката тъга  

нема да те застигне. 

Минали дни, седмици, месеци,  

но мома Радка у дома  

не се завърнала. 

Радка и Месецът тръгнали  

по път, път бездънен. 

 Гергана Божкова 5Б  

Вариант  В 

Минало много време. Майката правила едно и също. Радка xодила за 

вода и месеца не я виждал. Един ден когато момичето отивало за вода 

майката забравила да произнесе проклятието. Месецът видял девойчето и 

така се влюбил в нея, че поискал да се ожени за нея. 

  Разчуло се из селото, че Месецът искал да се жени за Радка. Тя не чула 

тези неща, когато отивала за вода Месецът я видял отишъл при нея и я 

попитал: 

-Как се казваш? 

-Казвам се Радка. 

-Ще се омъжиш ли за мен?-попитал Месецът. 

Момичето не можело да реши и се прибрало. Попитало майка си какво да 

прави и тя и́ казала: 

-Следвай сърцето си! 

  На другия ден момичето се срещнало с Месеца на кладенеца и рекла:  

-Съгласна съм да се омъжа за теб! 

Организирали сватба и заживели щастливо.  

Евгени –5б 



                  Вариант  Г 

                  Залюби Радка мамина,  

                  мамина още по- хубава. 

Похвали се на брат си звездни,  

че има невеста приказна,  

която ще вземе за либе. 

И тъй станало:  

Взел Месечко Радка 

 и я качил при него. 

Заминала Радка при свойто либе -  

дето живее на долната земя. 

Молила, молила Месечко  

да я пусне и при либе Танасчо. 

Видял Месецът любовта 

 в очите на Радка 

за нейното първо либе Танасчо. 

Мъчно му станало ,  

че него така не гледа. 

Пуснал Радка - любов единствена  

да си ходи при майка и при либе. 

И тръгнал, 

да обикаля земята 

Да търси друго либе като Радка.  

И още обикаля, но няма като нея. 

Стои сам и чака… 

          

                                

Сабрина– 5б 
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Вариант Д 

 

                              Месецът Радка харесал 
                               Отишъл при майка си  
                                и на нея й дума: 

-Да знаеш, мамо да знаеш  

Каква си мамо загледах 

На долна земя на света. 

Да идеш, при, Бога 

Да го питаш: 

Може ли да я вземете, 

Тук жива да я дигнем 

За нея аз да се венчая? 

Мама бога пита: 

-Боже ле, Боже! 

Моят син мома красива зърна 

За ней иска да се венчае, 

Ала тя е на долна земя. 

Той изпрати ме да питам 

Може ли да я вземем, 

Тук жива да я дигнем 

За нея да се венчае? 

Господ на мама дума: 

-Да спуснем златни люлки 

На Радкини дворове да я вдигнем 

И месеца за ней да се венчае. 

Люлки в Радкини дворове сложили 

И горе я вдигнали. 

Вдигнали сватба голяма, 

                               Месеца за ней се венча.  

                                                                                                                                Марияна—5б 
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 Вариант Е 
 
Месецът видял Радка                                                        
нея той харесал 
искал да я вземе 
за нея той да се венчае. 
 
Отишъл при Радка 
ръката да й вземе, 
но Радка със сьлзи 
му продумала: 
 
- Месецо, не мога 
да стана твоя жена. 
Ние сме различни. 
Аз трябва да се омъжа 
за мъж – човек като мен. 
 
Месецът му стана мьчно 
и си трьгна. 
Прибра се, сподели със 
своята майка през сьлзи. 
Тя го успокои и каза: 
 
-Радка е умна и 
добре постъпи. 
Вие сте различни. 
Не може за нея 
де се венчаеш. 

Йордан -5б 
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Вариант Ж 

 

Майчина Радка се разтревожи,      

помоли се прах и мъгла да падне,      

Радка за вода да иде                                              

Слънце да я не види, нито Месецът. 

Вдитнали се мъгла и прахове,                                               

Радка за вода отишла,                                                                             

ходила и се върнала.                                                         

Слънцето мина замина,                                         

но Месецът не заминава.                                               

Съгледа той Радка , Рада хубавица,                                                                  

па й ръката поиска.                                               

Майка й се разтревожи,                                           

па я не даде.                                      

Месецът се разсърди,                                      

три дни и три нощи,                                 

на небето се не показа.                                                            

А майка все още Радка на дава.                                                 

Търпя Месец, търпя- па се ядоса.                                               

Та накара Бог,гръм тяхна къща да удари.                                                  

Удари Радкената къща                                                       

и майка й почина.                                            

Радка плака ли плака,                                                       

па се мая, накрай се помоли на Месеца,                                                                      

да върне майка й ,                                                            

А тя пък ще го вземе за съпруг.                                             

Месец от гордост молбата не изпълни                                                 

и не върна майката на Радка,                                                        

а тя се закле дорде е жива                                                                  

ни дума да продума ,                                                         

ни снага навън да покаже. 

Симона 5б 
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Разпределението на групите в един клас 

Що е група ?  

 

Групата е съвкупност от хора , събрани на едно място принудително или по тяхно желание. 

Ако хората са прекалено много може групата да се превърне в тълпа от хора . Една група фун-

кционира оптимално, т.е. изпълнявайки най-ефективно своите задачи, подчинени на обща цел, 

в състав от 5 до 12 човека.  

Ние, учениците в един клас също сме група, състояща се от 25-30 човека. И въпреки, че всички 

ние сме събрани заедно с една основна цел – да учим, всеки от нас си има свои други цели и инте-

реси. Често тези други интереси, свързани или не, с взаимоотношенията ни в класа, или група-

та, са по-значими за нас от общата цел, която ни е събрала. Разбира се, различията между нас 

често стават повод за конфликти и разделянето ни в малки подгрупички. Всеки един клас си 

има своите подгрупички и колкото повече са членовете, толкова повече са и групичките. Неза-

висимо от тях, всеки един клас си има някои основни действащи лица: 

1. Лидерът – това е главният в дадена група . Без него няма как дълго да просъществува 

една група. От неговия стил на лидерстване зависи до голяма степен климата в класа. 

Ако той е агресивен и враждебен, вероятно климата ще е напрегнат, ако лидерът е спо-

коен и уравновесен като личност, то и взаимоотношенията в групата е по-вероятно да 

са спокойни и балансирани. 

2. Генератор на идеи –  ролята , която не винаги съвпадаща с тази на Лидера, но много 

значима в групата. Основното , което прави генераторът на идеи е да подхранва група-

та с нови и нови идеи . 

3. Красавецът / Красавицата – на него или на нея всичко му/ѝ  е простено . Обикновено 

красавецът / красавицата те са много суетни и със самочувствие голямо. Шутът 

(хитрецът) – той развеселява всички и пуска някои шегички по време на час или в между-

часие .  

4. Спортния тип – това е спортиста на класа . Той е най-добрият по физическо и както 

се казва ви „слага в малкият си джоб” . Обикновено има добро самочувстие и добър орга-

низатор.  

5. Аутсайдерът – това е най-слабо желаната роля . Той рядко е един . Често той прибли-

жава и други към себе си . Групата го нарича Грозникът , Глупакът или Задръстеният. 

6. Мързелът (непокистът) – обикновено му се спестяват излишните усилия  , защото та-

ка и така той си е такъв и често му се прощава. 
 

Йооана –9 б 
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Бъдни вечер 

На 24 декември се празнува Бъдни вечер, наричан още суха Коледа „Софийско“. 

Този празник се свързва с надеждата за плодородие, здраве и благополучие и се отбе-

лязва в тесен семеен кръг. Бъдни вечер е последният на родилните мъки на Благоро-

дица, които започват от Игнажден - 20 декември и завършват на Коледа, отбелязан 

от православната църква като Рождество Христово. Подготовката за празника за-

почва от ранна сутрин със приготвянето на няколко вида хляб. Момите в семейст-

вото украсяват и приготвят краваи за коледарите. Жените в семейството готвят 

основните храни за трапезата, които задължително са постни: сарми; варено жи-

то; варен фасул. Важният момент на празника трапезата около което се събират 

всички домашни. Вярва се, че колкото по-богата и голяма е тя, толкова по-здрав и 

плодороден домът е през годината. Вечерта стопанинът запалва Бъдника. Трапеза-

та се слага на земята върху разтлана слама. Над нея се поставя чувал със жито и 

отгоре месал (трапезник). Върху него се нареждат храните: - хляб, мед, чесън, лук, 

орехи, постни сарми, туршия, запазени от лятото плодове (ошав). След като се пре-

кади стаята, най-възрастния човек разчупва питката и раздава по една част на 

всички. Едва тогава може да се започне вечерята. Всички са облечени в най-хубавите 

си дрехи и очакват коледарите да похлопат на вратата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабрина 5б 
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Коледа в Дунавската равнина 

В село Дълги Дел област Монтана, Коледа е чудесен празник. Когато се празнува там 

всички са щастливи и весели. Интериорът е много интересен, в тази област е традицион-

но да се постеля слама върху дървен под, а върху сламата одеало от истинска вълна. 

Светлината се създава само през свещи, които са запалени с ръчен огън. Традицията е в 

зала или салон да се събере цялото село, където свещеникът от местната църква с тамян 

поръсва по един предмет от всяка къща.   

Обикновено там празнуват в една къща само хората от семейството, но въпреки това, в 

много случаи идват и приятели на домакините. Преди Коледа там хората са се обличали 

много интересно, жените трябвало да са с носия, а малките деца с рокли. Мъжете обува-

ли потури. Днес за децата е задължително да помагат на по-възрастните жени с готве-

нето, слагането и вдигането на масата. Храната там не е много специална, а традицион-

ните: питката с късмети, сармите, бобът и пълнените чушки, а напитките са: червено 

вино за мъжете и бяло за жените. Там децата имат право да седят при възрастните. 

По традиция най-възрастният мъж разчупва питката. 

 

 Симона Йорданова 5б 
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Какво да правим преди земетресение 
Шест важни стъпки към подсигуряване на безопасността ни: 

1.Начало-проверка за опасности 
-Поставяне на големи и тежки предмети на по-ниски места. 
-Укрепване на осветителните тела. 
-Укрепване държачите на радиаторите от парното отопление за стената или пода. 
-Ремонтиране на всички дълбоки пукнатини в тавани, подове и основи на сгради. 
2.Идентифициране на безопасни места в жилището и навън 
-Под масивни, неогъващи се мебели като например тежко бюро или маса. 
-Далече от места, където има опасност от строшени стъкла. Настрани от прозор-
ци, огледала, картини, библиотеки или други тежки мебели, които могат да ви за-
тиснат или наранят при падане. 
-На открито, далече от постройки, дървета, телефонни и електрически линии, мос-
тове, лифтове и подобни. 
3.Обучете себе си и членовете на семейството 
-Свържете се с Управлението на вашите местни аварийни служби, Гражданска за-
щита или Червения кръст за повече информация относно земетресения. Също така 
прочетете необходимата информация и инструкции как да защитите вашия имот 
от земетресения. 
-Научете децата как и кога да се обадят на 112, на полицията, или противопожар-
ната служба и коя радиостанция да настроят за информация при бедствия. 
-Научете всички членове на семейството как и кога да изключат газта, електричес-
твото и спрат водата. 
4.Личен пакет от необходими вещи при бедствие  
-Фенерче и допълнителни батерии за него. 
-Противогаз или най-малко респиратор,ако живеете в района на химически комби-
нат. 
-Пакет от превързочни материали и други средства за оказване на първа медицинс-
ка помощ. 
-Отварачка за консерви, прибори за хранене, нож, ножичка, свирка, игли и конци. 
5.Разработване на план за сбор и спешна комуникация при бедствие 
-В случай, че членовете на семейството са разделени едни от други по време на зе-
метресение (примерно през деня, когато възрастните са на работа, а децата - на 
училище), разработване за влизане във връзка след бедствието. 
Обаждане до роднина или приятел, живеещи в друго отдалечено от бедствието мяс-
то, определени предварително като „лице за семеен контакт“. След бедствие често е 
по-лесно да се обадите до по-отдалечено населено място. Уверете се, че всеки в се-
мейството знае името, адреса и телефонния номер на лицето за контакт. 
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6.Помогнете на обществото и хората около вас да се подготвят 
-Публикувай в специален раздел във вашия местен вестник или друга медия спешна 
информация относно земетресения. Отпечатайте списък с телефонните номера 
на местните аварийни служби и болниците. 
-Проучете слабите и уязвими места на вашето жилище, жилищния Ви блок. 
-Провеждане на тренировки вкъщи за реда на действие при земетресение. 
-Разговаряйте с представители на компаниите - доставчици на газ, електричество 
и вода относно реда за затварянето, изключването на съответната услуга при бед-
ствие. 

 
 

Какво да правим по време на земетресение 
Ако сте на закрито 
-Останете в леглото, ако сте там когато земетресението започне. Защитете гла-
вата си с възглавница, освен ако не сте под тежък полюлей, който би могъл да пад-
не. В този случай се преместете до най-близкото безопасно място. 
-Останете в помещението, разклащането спре и се убедите, че е безопасно да излезе-
те навън. 
-Бъдете наясно, че електрозахранването вероятно ще изключи или могат да се 
включат противопожарните аларма и система за гасене. 
Ако сте на открито 
-Стойте там. 
-Отдалечете се от сгради, елементи на уличното осветление и жици. 
-Ако сте вече на открито, останете там до спирането на труса. Движението на 
земните пластове по време на земетресение рядко е пряка причина за смърт или 
увреждане. Повечето жертви при земетресение са  в резултат на рухнали стени, ле-
тящи парчета стъкло и падащи предмети. 
Ако сте в автомобил 
-Спрете веднага щом безопасността позволи и останете в превозното средство. Из-
бягвайте спирането в близост до или под сгради, дървета, надлези, мостове, елект-
ропреносни жици. 
-Продължете внимателно след земетресението. Избягвайте пътища и мостове, ко-
ито биха могли да са повредени при земетресението. 
Ако сте затиснат под отломки 
-Не пали кибрит или свещ. 
-Не се движи излишно и не вдигай прах. 
-Покрий устата си с кърпа или подходяща част от облеклото. 
-Чукайте по тръбата или стената, за да могат спасителите да ви локализират. 
Използвайте свирка, ако имате под ръка. Викайте само в краен случай. Викането 



Какво да правим след земетресение 
-Очаквайте вторични трусове. 
-Слушайте предаванията по захранваните с батерии преносими радиоприемници. 
-Използвайте телефон само за спешни повиквания. 
-Стойте далече от пострадалите места и райони. 
-Имайте предвид, че е възможно цунами, ако живеете в крайбрежни райони. 
-Помогнете на ранените и пострадали лица. 
-Почистете от разлети лекарства, белина, бензин или други запалителни течности. 
*Проверете за изтичане на газ. 
*Огледайте за увреждания по електрическата система. 
*Проверете за увреждания по канализацията и водопроводните тръби. 
 
 
 
 
 
 
 
  Теди Петкова– 4б 
 
 
 

Конкурс “Любовта е сила вечна” 

Конкурс - за стихотворение, импресия или кратко есе на тема "Любовта е сила веч-

на". 

Може да участвате само с едно литературно произве-

дение, като задължително посочите двете си имена и 

от къде сте, възраст по желание. Творби, подписани 

само с малко или с галено име няма да се допускат. И 

от морално-етични съображения, напомняме да не ко-

пирате готови текстове от мрежата. 

Изпращайте писмата си на адрес: ivet@az-media.biz до 14 февруари включително. 

Трима от участниците след жребий ще получат награда - по една книга. 

Краен срок - 14 февруари  



Международен конкурс за рисунка "Тъпан бие, хоро се вие"  

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” цели 

също да провокира вниманието на подрастващите 

към самите празници, към духовите оркестри и 

творчеството на Дико Илиев, към музикално-

танцовото богатство на България. Активното поз-

навателно отношение към темата на конкурса ще 

способства за съхраняване на културната памет ка-

то източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализира-

щия се свят. 

а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват деца на 

възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови 

групи:І възрастова грапа – от 7 до 11 г.;ІІ възрастова група - от 12 до 15 г. 

Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрас-

това група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на 

формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те 

се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 април 

2012 - годината на фестивала, на адрес: ул. “Извора” 1, Община Монтана, 3400 Мон-

тана. 

б/ Журирането се осъществява от 5 членно жури, определено от организатора. Реше-

нията на журито са окончателни и неоспорими. 

в/ Критерии за оценка :естетически качества на рисунката; самостоятелност на 

работата; идеен замисъл. 

г/ Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова гру-

па: 

-I място - 200 лв., статуетката на празниците и грамота 

-II място - 100 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамо-

та 

-III място - 50 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамо-

та. 

 

Не забравяйте да ни изпращате своите материали за следващия брой на 
вестника, който ще излезе във връзка с празника на училището (17.03.2012)                             

vestnik137sou@abv.bg 

http://konkurs-bg.blogspot.com/2012/01/blog-post_12.html

