
137СОУ
Електронен 

вестник

Брой 3 март 2012г. 

Аз, репортерът 
и  Робин Худ. 

 Интервю взето от най   – младия       
член от Клуб “Млад журналист”

В рубриката “Любопитно” 
– Как празнуват Св. 
Валентин по света. 
Музикални новини.
 И още на стр. 12

Или, или. 
Какво 
празнувахте 
миналия 
месец, Св. 
Валентин 
или Трифон 
Зарезан? 

Да се гордеем с традициите си. 
Месец март и прекрасните ни 
празници.

Хобито на моя учител 
За свободното време, готвенето и 
разходките в планината. Специално 
интервю с избран учител от нашето 
училище на стр.3 

Красиви слова  
Ученици споделят 
техните есета с нас 
на стр. 21

Клуб “Вдъхновени от Калиопа”
 и техните творби на стр. 19

ДДДДДД : ДДДДДДД ДДДДДД XД
ДДДДДДДДДДД: ДДДДД ДДДДДДДД 
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Аз, репортерът 

Робин Худ 
Теодора Петкова IVб клас

На 21.12.2011г. (сряда) в актовата зала на 137-мо СОУ „А. Кънчев“ беше проведен кастинг 
за участие на ученици от 1-ви до 4-ти клас в драматизацията  на приказката „Робин Худ“.  
От 4б клас на кастинга се явиха двама ученици – Жаклин Недева (Ж) и Валентин Павлов 
(В).

На първия въпрос - Защо решихте да участвате в този кастинг? Получените 
отговори бяха:

Ж. – За да се забавлявам.

В. – И преди съм участвал, харесва ми, а и нямаше друг кандидат.

 – Кой е Робин Худ?

Ж.- Английски герой.

В.- Смел Англичанин.

- Какво знаете за него?

Ж. – Взимал пари и бижута от богатите и ги давал на бедните.

В. – Имал приближени, които му помагали да взима пари и накити от богатите,една 
малка част задържал за себе си, а с другата част подпомогнал бедните.

– С какво Ви помогнаха родителите?

Ж. – С тоалета.

В. – С костюма и насърчение.

– А учителите?

Ж. -  С тоалета, репликите и изработването на декора.

В. –Дадоха ми текста, помогнаха ми а си науча репликите, напътстваха ме.

– Колко време Ви отне да подготвите участието си в кастинга?

Ж. – 1 седмица.

В. – 3 дни.

Хобито на моя учител 

Хобито на моя учител 
За да покажем своите учители в друга светлина.

Всеки един човек има нещо, в което е най – добър и често пъти то е най – приятното му занимание. 
Нещото, което го успокоява и го прави щастлив, независимо как е минал денят му.

Учителката, която в 
момента стои пред нас 
вероятно би започнала часа 
си със следните въпроси :
 “Деца, има ли някой днес, 
който да е благоволил да 
си отвори учебника и да е 
научил новия урок за днес ?” 
или пък “Добре, някой знае ли 
през коя година е създадена 
българската държава? ” 
Може би вече се досещате 
по какъв предмет преподава 
нашият събеседник. Да, по 
История, но тук всякакви 
въпроси свързани с 
история или училище са 
СТРОГО ЗАБРАНЕНИ!

   С усмивка Нора Топалова ни приветства и се съгласява да даде интервю за новата ни 
рубрика “Хобито на моя учител”. Настаняваме се удобно на масата пред учителската стая и 
започваме с кръстосания разпит, а междувременно нашата колежка Ванеса Берова заснема 
случващото се. 
- Какво е любимото ви хоби?
- Когато имам свободно време обичам да чета книги. Не само исторически книги, но и книги 
за развитието на човека и за неговата еволюция. Разбира се, обичам да чета и за много други 
неща.
Госпожата сподели с нас, че предпочита спокойствието и тишината, както и да се грижи 
за семейството си. Тя обича да проявява творчеството си в кухнята. Рядко експериментира 
пред печката, но когато семейството ú я предизвика, тя дава всичко от себе си. Успехът е на 
нейна страна, когато стане дума за готвене, а и не само. Сподели още, че наскоро вкусовите ú 
предпочитания са се променили и в момента харесва повече да прави сладкиши. Любимият 
ú сладкиш, с който тя привлече нашето внимание бе тирамисуто. Най – харесваното основно 
ястие от нея и нейното семейство е лесно за приготвяне и същевременно много вкусно. Това 
е гювечето.
Разходките сред природата също са и на сърце. А любимото ú място за релакс е Витоша. 

Валерия Xб и Ира IXб
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Хобито на моя учител 

- Госпожо, Вие следвате ли 
някакви модни тенденции? 
       - Модата е за хора с големи 
възможности, но всеки може 
да изглежда добре, дори с 
малко вложени средства. За 
мен модното е всичко, което 
ти е удобно. И аз обичам да 
нося поли, но дънките са по 
– практични, дори когато те 
опръска кола лесно можеш да 
да се справиш с проблема.
И в края на интервюто я 
помолихме да ни довери 
любимата си рецепта 
за Родопски пататник.

Продукти: 
1 кг картофи 
1/2 ч.ч. олио
1 ч.ч. натрошено сирене
3 с.л. джоджен (сух)
1/2 с.л. черен пипер 
1 л. сол 
 
Начин на приготвяне:
Обелвате и настъргвате суровите картофи(като стържете картофите ги поставяйте в съд с 
вода иначе потъмняват). Слагате настърганите картофи в дълбок съд, като ги изцеждате от 
водата. Добавяте сиренето, джоджена, черния пипер, солта и олиото. Омесвате добре...
Заливката: В дълбок съд слагате брашното, яйцето, олиото, 
солта и добавяте вода докато се получи рядка каша.
Намазвате тавата с олио и разстилате половината от заливката, слагате сместа с картофите и 
разстилате останалата част на повърхността. Печете около 45 мин. на умерена фурна до златисто.

За заливката: 
1 ч.ч. брашно 
3 л. олио
1 яйце 
щипка сол

1 март
Иво Станев Vб

Месец март е месец на мартениците. Названието “март” идва 
от латински “мартус” посветен на бога на войната – Марс. 
Мартеницата е малко украшение от бели и червени конци, с 
което българите се закичват  всяка година на 1 март Носенето на 
мартеници е български обичай. В класическия си вид мартеницата

представлява усукани бял и червен конец, най - често вълнени. Цветовете имат строго определен 
смисъл: червено - кръв, живот; бяло - чистота, щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата 
жена в семейството да връзва на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки. 
Затова с мартеница се украсяват сватбените китки и сватбеното знаме; с мартеница се кичи котлето, 
в което се дои първото мляко на Гергьовден; с мартеница се завързват събраните на Еньовден билки.
Баба Марта е един от най – почитаните обичай, запазил се и до наши дни.

Каква е легендата?
Хан Аспарух тръгнал на път за превземане на територии. Семейството му се колебаело дали 
е жив, най – вече сестра му. Затова той взел бяла прежда и една птичка и казал  да занесе 
връвта, като знак, че е жив. Но птичката се одраскала и потекло кръв. Така мартеницата 
станала бяла и червена. Прабългарите са живеели в централна Азия, оттам идва и мартеницата.
Има поверие, че през март хората не бива да се подстригват, защото се 
смята, че ако си направиш нова прическа, ще си “подстрижеш” ума.

Докога се носят мартениците?
Мартениците се носят до появата на първото цъфнало дърво или на първата прелетна птица тоест 
до настъпването на пролетта. След това се поставят под камък и по тях се гадае. Ако след един 
месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна и удачна. В някои краища на България с 
мартеници се окичват и домашните животни и плодните дръвчета. Понякога мартеницата се пуска 
в най-близката река „че да върви, както тече реката“. В други краища на Бълария момите поставят 
мартениците под възглавницата си и според поверието,който момък сънуват за него ще се омъжат.

Какви са тенденциите в днешни дни?
Новите модели са на футболни отбори, с дракони (все пак е годината на дракона), с цветенца, 
с имена, зодии, анимационни герои, но най – търсените мартенички са със следните надписи: 
мама №1, татко №1, печен шеф, супер баба, супер дядо, готин колега, сестра чудо, брат 
мечта и секси гадже. Материалът, от който са направени най – често е текстил и пластмаса. 
Не са скъпи, дори ако ги купиш от интернет цените са от 0,25 лв. До максимум 0,45 лв.

Какъв е обичаят? 
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Мартениците на 137мо
Тази година от 27.02 всички ученици ще имат възможността да разгледат и закупят 
мартениците на 11 б клас, чийто профил е по програмата на Джуниър Ачийвмънт, с 
ръководител г-жа Стефка Маноилова. Дано бизнесът на фирмата им бъде успешен,а 
съучениците ми доволни от изделията им.

 

 

Съвет! Как да изработим сами мартеница подкова?
С помощта на шаблон очертаваме подковата върху чиния и я изрязваме. След това започваме да 
навиваме прежда около подковата. Следим всяка намотка да е плътно до другата. Правим две 
подкови бяла и червена(до средата с единия цвят, а другата половина с другия) и нанизваме мъниста.

3 март 
Вики Костова Vб

3 март е най-значимият национален празник в България. На този ден през 1878 г. в 
Сан Стефано се подписва предварителният мирен договор между Русия и Османската 
империя. Този договор слага край на Руско-турската война и донякъде урежда статута на 
новообразуваната българска държава.
От 1888 г. датата е известна като Ден на освобождението на България от турско робство. 
Утвърдена е за национален празник през 1990 г. На този ден в цялата страна има празници, 
от всеки прозорец се вее българското знаме, а в столицата се провежда военен парад с 
участието на президента.

Не съм те никога избирал на земята.
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.
Аз те обичах не защото си богата,
а само затова, че си родина моя.
И българин съм не заради твойта слава
и твойте подвизи и твойта бранна сила,
а заради туй, че съм безсилен да забравя
за ослепелите бойци на Самуила.
Да търси който ще във теб сполука бърза
и почести и власт със страст една и съща,
страданието мен по-силно с теб ме свързва
и нашата любов в една съдба превръща.
Атанас Далчев

• Гордеем ли се днес достатъчно със своето минало ?
• Защо все по – често празникът се свързва с почивката от училище, а не с паметните 
му събития?
• Какво се промени в ценностната система на българина? 
• Станало ли е задължение честването на значими празници? 
Очакваме Вашите отговори и коментари на имейл адреса ни: vestnik137sou@abv.bg 
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Или, или   

Трифон Зарезан 
 

Ира IXБ
Свети Валентин

или

Трифон Зарезан или Свети Валентин
В днешно време всеки е чувал за 14 февруари.
По един или друг повод всеки е празнувал 
този празник .. някои от любов към любимия 
човек , други от” любов към алкохола”. 
Много хора се чудят кой от двата празника 
да празнуват. Е разбира се, че ако имате 
половинка до себе си, с която се обичате 
ще празнувате Свети Валентин, но това 
не пречи да съчетаете и двата празника в 
едно. Какво по-прекрасно от романтична 
вечеря на чаша вино с любимия човек?! 
Ако пък все още не сте намерили 
вашия “принц на бял кон” или вашата 
принцеса - не се отчайвайте! И за 
вас са помислили хората .Отидете в 
някой бар и упражнете своите флирт 
способности. Защо всъщност 14 февруари 
да не сложи начало на новата ви връзка?! 
Но може и да не ви е до любов в този ден. В 
такива случаи можете да се съберете с други 
ваши приятели , с които сте на едно мнение 
относно този ден и да си сипете по едно .
Варианта да  сте единствения на мнение 
,че  14 февруари тази година не е за любов 
е минимален, със сигурност има и други 
самотници като вас! Звъннете няколко 
телефона и си намерете компания за вечерта.
Е надявам се да съм ви помогнала с избора 
. И в двата случая няма да съжалявате.

Свети Валентин 
Симона VБ

Свети Валентин е празникът на 
Влюбените. Той не е български празник, 
но много влюбени го празнуват. Този 
ден (14 февруари) се свързва с Купидон, 
който се вярва, че изстрелва стрели на 
любовта. В днешно време на този ден 
мъжете правят романтични подаръци на 
жените или момичетата, но напоследък и 
жените им отвръщат. Момчетата най - често 
подаряват рози, други цветя, различни 
вкусотии, бонбони или ухайни подаръци. 
“Обичам те”, са думите, които могат 
да заменят всички подаръци на света. 
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Да се гордеем с традициите си 

8 март – 
Стефани IXб

Денят на жената

Не забравяй да направиш картичка за мама, баба или кака. Нали обичаш техните 
усмивки. Подари им ги!

Осми март е международния ден на жената. Празнува се всяка година на този ден. Първият 
ден на жената е отбелязан на 28 февруари 1909 в САЩ по инициатива на Американската 
социалистическа партия. Идеята за създаване на международен ден на жената се появява 
след протеста за подобряване условията на труд се свързва с първата масова проява на жени  
работнички през 1857г. в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на 
протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Основният инициатор е германката 
Клара Цеткин. В България осми март започва да се празнува след девети септември 1944, 
отчитайки приносът на жените в производството културата, науката и обществения живот. 
Денят е официален празник в редица държави и се отбелязва от мъжете, като подаряват 
цветя на жените около тях. На тази дата се засвидетелства любовта и уважението  към 
майката, заслужила си да носи тази „титла”, заради покорността си, заради живота, който 
е дарила, заради всеотдайността си и милата усмивка, дори когато прикрива сълзите. 
В днешно време много от жените се надяват не само на букети, а на нещо различно. 
Жените обичат да получават не само скъпи подаръци, но и силни думи, показващи 
любовта на любимия към тях и признанието като нежен пол.

Сирни Заговезни
(Прошка)

Сабрина Vб и Стефани IXб

Източноправославните християни празнуват Сирни заговезни (Прошка) винаги в неделя. 
По традиция на Сирни заговезни близки и познати се опрощават помежду си за всякакви 
провинения през изминалата година. В неделя се палят огньове и след като прегорят, се 
прескачат за здраве. После около тях се играят хора и се пеят песни. Затова празникът се 
нарича още „Поклади”. В някои краища на България е разпространен обичаят “оратници” 
– това са факли от слама, които всеки стопанин завърта около главата си и по този начин 
прогонва злото от къщата. Много популярен е и обичаят с хвърляне на стрели. Всеки 
ерген изстрелва с негов лък (с подострена пръчка на върха, на която е стрелата, на която 
има специална дупка) запалена стрела в двора на момата, която си е харесал. Обикновено 
това продължава до полунощ на Заговезни. Семейството на момата стои будно, за да гаси 
пламъците, докато тя самата събира стрелите. Която мома събере най – много стрели от 
двора си, тя е най – харесвана. За трапезата на Заговезни се приготвят баница със сирене, 
варени яйца, варено жито и халва с ядки. Прието е да се извършва и обичаят “хамкане”. На 
червен конец се завързва и се спуска от тавана, парче бяла халва или варено яйце. Най – 
възрастният мъж завърта конеца в кръг и всеки член от семейството, главно децата, се опитва 
да хване или халвата или яйцето с уста. Който успее, ще бъде жив и здрав през цялата година.

Добре е да се знаят обичаите и 
традициите, да се пазят и предават от 
поколение на поколение. Този празник ни 
учи на уважаваме по – възрастните от нас, 
да сме смирени и да умеем да прощаваме 
и да молим за прошка. Не е срамно да 
поискаш прошка и да признаеш грешките 
си, ако искаш Бог да прости твоите: 

Вълшебните думи 
1. Можеш ли да кажеш “Извинявай!”, 
ако не случайно си сгрешил,
можеш ли ти грешки да прощаваш, 
някой некоректен щом е бил?
Би ли казал кавалерски “Моля!”
с цвете или обич във ръка?
Плува ли в гърдите ти на воля 
щедро и добро “Благодаря!”?

Прощавай и помагай!

Припев: 
“Моля, извини, благодаря ти! ”-
думи по – целебни и от лек, 
щом отрониш словото крилато, 
просто ставаш истински човек!

2.Нека бъдем умни и етични, 
 за да ни съпътства обичта,
 думи най – божествени изричай : 
 “Моля, извини, благодаря!” 
Те прощават всяка горделивост, 
влизат през златни врати,
тъжни и обезценени разсмиват, 
с тях приятел, можеш ли, върни! 
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Или, или   

Трифон Зарезан 
 

Ира IXБ
Свети Валентин

или

Трифон Зарезан или Свети Валентин
В днешно време всеки е чувал за 14 февруари.
По един или друг повод всеки е празнувал 
този празник .. някои от любов към любимия 
човек , други от” любов към алкохола”. 
Много хора се чудят кой от двата празника 
да празнуват. Е разбира се, че ако имате 
половинка до себе си, с която се обичате 
ще празнувате Свети Валентин, но това 
не пречи да съчетаете и двата празника в 
едно. Какво по-прекрасно от романтична 
вечеря на чаша вино с любимия човек?! 
Ако пък все още не сте намерили 
вашия “принц на бял кон” или вашата 
принцеса - не се отчайвайте! И за 
вас са помислили хората .Отидете в 
някой бар и упражнете своите флирт 
способности. Защо всъщност 14 февруари 
да не сложи начало на новата ви връзка?! 
Но може и да не ви е до любов в този ден. В 
такива случаи можете да се съберете с други 
ваши приятели , с които сте на едно мнение 
относно този ден и да си сипете по едно .
Варианта да  сте единствения на мнение 
,че  14 февруари тази година не е за любов 
е минимален, със сигурност има и други 
самотници като вас! Звъннете няколко 
телефона и си намерете компания за вечерта.
Е надявам се да съм ви помогнала с избора 
. И в двата случая няма да съжалявате.

Свети Валентин 
Симона VБ

Свети Валентин е празникът на 
Влюбените. Той не е български празник, 
но много влюбени го празнуват. Този 
ден (14 февруари) се свързва с Купидон, 
който се вярва, че изстрелва стрели на 
любовта. В днешно време на този ден 
мъжете правят романтични подаръци на 
жените или момичетата, но напоследък и 
жените им отвръщат. Момчетата най - често 
подаряват рози, други цветя, различни 
вкусотии, бонбони или ухайни подаръци. 
“Обичам те”, са думите, които могат 
да заменят всички подаръци на света. 
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Да се гордеем с традициите си 

Трифон Зарезан
Стефани IXб

Трифон Зарезан (или Ден на лозаря) е български 
народен празник в чест на свети Трифон. Чества се 
от лозарите, соколарите,градинарите и кръчмарите 
на 14 февруари. По обичай рано сутринта стопанката 
омесва хляб — пресен или квасник. Освен това сготвя 
и кокошка, която по традиция се пълни с ориз или 
булгур(сорт грозде). Кокошката се вари цяла, а след 
това се препича на саджак (скара, която се поставя 
в огнището). В нова вълнена торба се слага питата, 
кокошката и бъклица с вино. С такива торби на рамо 
мъжете отиват на лозето. Там се прекръстват, вземат 
косерите(лозарските ножици) и от три главини 
всеки отрязва по три пръчки. След това отново се 
прекръстват и поливат с донесеното вино лозите. 
Този ритуал се нарича „зарязване“. След това всички 
се събират и избират „царя на лозята“. Едва тогава 
започва общо угощение. „Царят“ е окичен с венец
от лозови пръчки, който носи на главата си, и с друг венец, който слага през раменете си. 
Той сяда на колесар. Лозарите теглят колесаря и под звуците на гайди, гъдулки и тъпан се 
отправят към селото или града. Там спират пред всяка къща. Домакинята на дома изнася 
вино в бял котел, дава най-напред на царя да пие, след което черпи и хората от свитата му. 
Останалото вино в котела се плисва върху царя и се изрича благословията: „Хайде, нека е 
берекет! Да прелива през праговете!“. Царят отговаря на благословията с „Амин“. След като 
стигне до своя дом, царят се преоблича с нови дрехи и, окичен с венците на главата и през 
раменете си, той сяда на дълга трапеза да посрещне хора от цялото село. Затова за цар на този 
празник се избира заможен човек. Следващите два дни, наречени във фолклора „трифунци“, 
се почитат за предпазване от вълци. Тогава жените не режат с ножици, за да не се разтваря 
устата на вълка, не плетат, не предат и не шият. Приготвят обреден хляб и след като раздадат 
от него на съседите, слагат залъци от хляба в кърмата на животните — за предпазване и на 
добитъка, и на хората от вълците. Празничната трапеза пък трябва да бъде приготвена с 
необходимото внимание от страна на домакинята. Още в ранни зори тя става, за да приготви 
прясна пита. За целта са необходими единствено 1 кг брашно и 1 чаена лъжичка сол. Брашното 
се пресява, за да остане само най-чистото от него. След това трябва равномерно да се посоли 
и от него да се замеси тесто, като се прибавят 2 чаени чаши хладка вода. Тестото се меси 
докато започне да образува шупли. След това направената пита се изпича в добре загрята 
предварително фурна. След като питата е готова, се покрива с памучна кърпа, за да не изсъхне 
кората й. Като основно ястие по стар български обичай се препоръчва пълнена кокошка.
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Любопитно  Любопитно  

Денят на Св. Валентин   
по света
В Испания  празникът  се  празнува не на 14 февруари, 
а на 1 май. Негов символ  е„кралицата“ , най-красивото 
момиче.
В Бразилия пък свети Валентин „идва“ чак през лятото 
– на 12 юни.

В държави като Иран и Саудитска Арабия не е прието да се празнува денят на влюбените. 
Дори са предприети специални мерки за неговата забрана. В магазините не се разрешава да 
се продават плюшени играчки, валентинки и въобще всичко, което се отнася за този празник. 
Истината е, че даже в цветарските магазини по това време не могат да се намерят червени рози. 
Хм, тъжна работа… я, да продължим с по-весели държави...
Жителите на Франция и Италия си празнуват Деня на св. Валентин като нас. Не, по-скоро 
ние сме като тях. Подаряват си подаръци и се обясняват в любов. Само, че подаръците им са 
различни. Италианците обикновено си подаряват сладки лакомства, а французите – най-вече 
бижута.
В Дания има традиция да си даряват цветя. Задължително свежи и красиви с прикачена картичка 
към тях.
Британците пък съвсем го удрят на чувства. Те подаряват картички не само на своите близки 
и роднини, а и на…домашните си любимци. Колко мило! Домовете си украсяват с ароматни 
свещи и валентинки, които само са изработили. Истинска романтика.
В Англия празникът леко напомня някогашното коледуване у нас – децата ходят по домовете, 
пеят песни и очакват с нещо да ги дарят. Освен това англичаните си закачват значки с името 
на любимия човек. В Уелс на 14 февруари пък можете да видите къщи, украсени с издялани от 
дърво „лъжички на любовта“ декорирани с ключета  ключалчици, тоест “ти намери ключа към 
моето сърце“.
В Русия най-много им е провървяло в това отношение, тъй като могат да празнуват деня на 
всички влюбени два пъти в годината! Разбира се, че подобно на нас, те са заимствали празника 
на Св. Валентин от католическа Европа, но си имат у свой – денят на благочестивите съпрузи 
Св. Св. Петър и Феврония, който отбелязват на 8 юли.  Колкото да обичаите, руснаците са взели 
отвсякъде по нещо. Подаряват си цветя и картички валентинки, играчки и какво ли още не. 
Денят на Св. Валентин е вторият по важност празник в САЩ след Коледа. На всеки 14 февруари 
американците си разменят огромни количества шоколадови бонбони, цветя и подаръци, както 
и най-различни плюшени мечета.
В Германия също празнуват подобаващо, почитайки своя Св. Валентин от Раетия. В църквите 
той е изобразяван като защитник на малките деца.

Как да изберем
перфектнияподарък за своятаполовинка ?

Валерия Xб

  Пухкави плюшени играчки, безброй павилиони отрупани 
с красиви букети, тематични картички във формата на сърца, 
сладкиши и дори татуировки са били и продължават да бъдат 
начините, чрез които всички влюбени доказват любовта си 
към любимия. Трескави подготовки и месеци на размишления  
приближават всеки един обичан и обичащ до Деня на 
влюбените, а именно Св. Валентин. Четиринадесети февруари 
е денят, в който всеки един човек лети в небесата, опитва се да 

предположи каква изненада му е подготвил любимия и си гризе ноктите в очакване 
на точната валентинка в която да пише “Обичам те”, а това е кодовата дума на този 
празник. Всеки един от нас свързва Св. Валентин с много любов, червен цвят и подаръци.
 А какъв би бил правилният подарък, само ти знаеш, но ще се опитам да ти дам няколко съвета за 
перфектния подарък.
Към мъжката част от читателите.

Навярно  всеки един от вас се тюхка и си удря главата в стената, когато наближи празника на влюбените 
или по – точно  любимият  празник на вашата половинка. Казвате си: “Е, чак пък да е толкова любим ?”, 
но е така! Св. Валентин е дори един от най – обичаните празници от нежната част на света. Всяко едно 
обичано момиче с нетърпение чака този празник и по – точно подаръка или жеста, с който вие сте избрали 
да покажете колко много я обичате.
И така, в следващите изречения ще ви издам част от тайните на женския разум, очакванията и желанията на 
вашите половинки, за това четете внимателно, може да не ви се отвори друга възможност! 
Като за начало момичетата ОБОЖАВАТ ДУМИТЕ! Пробвайте се да напишете няколко реда и се постарайте 
да бъдат всевъзможно най – чувствените, които можете да измислите, а ако не успеете, намерете един ваш 
съученик или приятел, който може да ви помогне, подкупете го и напишете един прекрасен стих. Купете или 
още по – добре направете, валентинка и там напишете вашия импровизиран стих, добавете няколко сърчица 
и целувки, запечатайте го в красив плик за писма и следвайте инструкциите по- нататък.
Добре ще е да знаете, какво е ЛЮБИМОТО ЦВЕТЕ на гаджето ви, ако не знаете, разпитайте нейните 
приятелки, ако и тогава не успеете да разберете какво е то, една или няколко червени рози ще свършат 
работа.Пъхнете валентинката (ако е по – голям букетът) измежду цветята или (ако е една роза) помолете в 
цветарския магазин да я закачат за стеблото на цветето.
Това е перфектният подарък за по-свит бюджет, но ако сте отделили малко повече средства, можете да 
добавите и следните неща:
Романтична вечеря в ресторант или закуска в леглото. 
Някое по – скъпо бижу. Ръчно изработен гердан или обици.
Поздравление с любима песен по радиото или по Фейсбук. 
Има толкова много варианти за подаръци измежду които можете да изберете , но важното е да запомните, 
че момичетата ще харесат всеки един ваш жест на обич, независимо дали той е голям и скъп или пък малък, 
но от сърце! Важен е жестът! 
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Какво търся ?

Мъжете харесват жени :
- На високи токчета, защото те подчертават  
краката и правят походката секси.
- Харесват дългите коси – така жените 
подчертават женското в себе си, без значение 
дали е на черта или на степени, филирана или 
не, с бретон или не.
- С лек грим – дългите мигли и сочните 
устни. Малко спирала, бледи сенки и гланц.
- По – светъл тен на кожата, въпреки че 
всички жени ходят на солариум или се мажат с 
разни бронзанти.
- Поддържани нормално дълги нокти 
на ръцете, но няма значение, дали е френски 
маникюр, ноктопластика или обикновен лак. 
Стига да са поддържани. 
- Да изглежда добре в дрехите си, които 
носи, да са им по мярка , спретнати и съчетани 
добре. 
- Харесва им загатването на прелестите на 
една жена, а не пълният показ.
- Харесват леките дамски парфюми, а не 
тежки, та чак да им става лошо.

Жените харесват в един мъж:
- Най – вече такива, които се държат като 
мъже.Харесват силните мъже, но не физическата 
им сила, а трябва да създават впечатление на 
лидер, да имат самочувствие на успял човек.
- Стил и мода. Всяка жена обръща внимание 
на мъжкия вкус към дрехите.
- Непредсказуемите мъже, най – малкото 
защото обичат да бъдат изненадвани.
- Мъже, които знаят какво искат.
- Интелигентността и чувството за хумор – 
много жени си падат по по – умно и интелигентни 
мъже, особено, когато това не са единствените им 
качества. 
- Добротата – всяка жена се чувства по 
– сигурна и по – защитена с мъж, който е готов 
да и помага и да я подкрепя винаги. Доброта е 
качество, което сближава хората.
- Да бъде общителен – може би най – 
важният компонент в привничането на жените.

КАКЪВ УЧЕНИК СИ?
1.Как се събуждаш в началото на учебната седмица? 
- Бодър и ентусиазиран, тръпнеш от желание да отидеш на училище; 
= Упоритият звън на алармата не е в състояние да те разсъни и пропускаш 2-3..... часа; 
+ Ставаш по задължение, че започва поредното мъчение. 

2.През голямото междучасие... 
+ Отиваш за кафе и Bakerolls; 
- Не се отлепяш от стола, за да преговаряш уроците; 
= Гладен като вълк, си готов да разкъсаш всички по пътя за баничките. 

3.Когато си неподготвен за часа,... 
=  Смело вдигаш ръка,  учителката те подканя,  а ти с усмивка молиш  „Може ли да пия
вода?”; 
+ Извиняваш се преди часа, че кучето ти е изяло тетрадката и цял час „пей-сърце”; 
- Не се притесняваш, защото това не се случва. 

4.Когато носиш слаба оценка вкъщи,... 
+ Обещания и оправдания красиви слушат мама и тати, но никак не са щастливи; 
- Нямаш слаби оценки; 

5.Когато очакваш завръщане от родителска среща,... 
- Спокоен гледаш телевизия вкъщи, защото знаеш, че „Всички обичат Реймънд”; 
+ Чупиш пръсти и правиш разбор на своите постъпки, гледаш умно и пиеш вода на малки
глътки; 
= Знаеш какво ще кажат по твой адрес и си лягаш в леглото точно в шест. 

Най-много + : Безхаберието 
те гони и гледаш немърливо 
на даскалото.... Значи един 
ден ще стане човек от теб  
Най-много - :  Стремиш 
се да се харесаш на всеки 
учител,  но зад гърба ти 
твоите съученици  не спират 
да те наричат „зубар” 
Най-много = :  Ти си 
средностатистически 
ученик.  При повече 
старание и бой от 
родителите има потенциал 
да станеш отличник.
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Музикални новини
Валерия Xб

Този месец станахме свидетели на две престижни музикални събития, а именно наградите “Грами” и 
“Брит”. Както всяка година те бяха гледани от стотици зрители  по целия свят и обсъждани доста дни след 
техния край. Но за съжаление на фона на цялата пищност и забава, съпроводена с най – големите музикални 
хитове от изминалата година, музикалната гилдия изпрати поредната легенда от тази сфера – Уитни Хюстън. 
Жена дарена с прекрасен глас, изпяла множество хитове,сред които  “I will always love you” от саундтракът 
към хитовия филм “Бодигард”. Покойната Уитни била намерена, часове преди началото на церемонията по 
връчване на Грами, в хотелската си стая – удавена в собствената си вана. Разбира се, много статии и приказки 
се изписаха и изговориха от тогава за мистерията около смъртта ú, но никой не може да бъде сигурен, дали са 
били хапчета или наркотици, за които самата певица твърдяла, че са нейният порок и убиец, или пък наистина 
тя е била заспала след смесване на алкохол с изписаните ú хапчета. Жалкото е, че мениджърът на певицата 
разкри няколко дни след смъртта на Уитни, че тя е планувала голямо завръщане на сцената през лятото, след 
близо три – годишната си пауза. И на двете церемонии тя бе почетена от многото ú колеги чрез техните песни, 
в които постоянно се чуваше :“Уитни обичаме те”, “Това е за теб Уитни.” 
На церемонията по връчването на  наградите “Грами” абсолютен фаворит беше изпълнителката изпяла най – 
нашумелия хит тази година “Rolling in the Deep” – Адел. Тя си тръгна с цели шест статуетки, с които изравни 
рекорда на своята колежка Бионсе.
Адел спечели в категориите “най – добър албум ” , “най – добра поп песен” , “най – добър запис”, “албум 
на годината 21 ”, “песен на годината - Rolling in the Deep” и “най-добра поп вокална компилация отново за 
албумът ú 21”. 
Рок изпълнителите “Фу файтърс” взеха пет статуетки и благодариха на феновете си за подкрепата им, защото 
изминалата година за бандата била доста значима. 
Джей Зи и Кание Уест бяха наградени за съвместният им проект - песента “Otis” и албумът “Watch the Throne”. 
Сред номинираните за статуетки бяха Риана, Кейти Пери, Лейди Гага, Бруно Марс и други. А за атмосферата 
на шоуто се погрижиха с изпълнения – Крис Браун, Кейти Пери, Адел, Кели Кларксон, Бруно Марс, Риана, 
Колдплей и мнозина други.
 Вечерта на наградите на Великобритания “Брит” отриха Колдплей с енергизиращо изпълнение. Непосредствено 
след това бе наградена безспорната фаворитка Адел за “най – добър соло изпълнител”, като победи също 
толкова успешната си колежка Джеси Джей. Разбира се бяха споменати и двете музикални загуби - Ейми 
Уайнхаус и Уитни Хюстън.
 Последваха на награди за:
“интернационален мъжки соло изпълнител” – Бруно Марс, 
“изборът на критиците” – Емели Сенд, 
“британски сингъл” – One Direction с песента “What Makes you Beautiful”,                
 “интернационален женски соло изпълнител” – Риана, 
“албум на годината” – Ед Ширън с албума “Plus”,   
“британски мъжки соло изпълнител” – Ед Ширън
“британска група” – Колдплей
“интернационална група” - Фу файтърс
“британски пробив изпълнител ” - Ед Ширън 
“интернационален пробив изпълнител” – Лана Дел Рей 
“британски албум на годината от MasterCard” – Адел, чиито албум, според проучванията, се е продавал на 
всеки шест и половина секунди. Но по време на речта си певицата бе прекъсната от  водещия на наградите 
Джеймс Кордън , на което Адел отвърна със среден пръст.   
Вечерта беше озвучена от Оли Мърс(Ollie Murs), Ед Ширън(Ed Sheeran), Риана(Rihanna), Бруно Марс(Bruno 
Mars), Флоренс(Florence), Адел(Adele), Ноел Галахърс хай Флаинг бъртс (Noel Gallagher’s High Flying Birds) и 
Блър(Blur), които закриха вечерта.

Приготвяйте кредитните карти 
70 % намаление! 

Смята се, че драконът е обагрен с агресивни цветове, но противно на очакваното за електрикови 
нюанси, тази година на мода са пастелните- лавандула, пепел от рози, прасковено, мляко с 
какао, карамел, бамбук и много други. Въпреки това редица известни дизайнери залагат 
и на не дотолкова пастелните цветове, като яркото жълто или пък смелото цикламено.
Както казват повечето известни стилисти “класиката си е класика, тя винаги ще е 
модерна”, това важи и за този сезон. Ако вашият стил е по – елегантен, мога да ви дам 
няколко съвета. Защо не експериментирате? Ще запазим елегантността в основата на 
тоалета, но ще я разчупим с малко цвят и нотка спорт. Ако полите тип “молив” или пък 
вталените рокли са вашата страст този път ще ги премахнем. Да експериментираме, купете 
си дънки в нестандартен цвят, нека да бъдем различни и стилни по свой собствен начин. 
Цветът на тоалета може да бъде в няколко нюанса на един или два цвята. Аз залагам 
на цикламеното, електриков цвят, привличащ погледите на противоположния пол и 
черното, класическо винаги на мода, може да се съчетае с почти всичко. Комбинацията от 
цикламени дънки и изчистена блуза с 3/4 ръкав, черно сако,(на което можете да навиете 
ръкавите, за по – спортен вид), средна по големина дамска, черна чанта и обувки с висок 
ток, можете да добавите красиво черно колие, което без проблеми ще изпъква на фона 
на блузата Ви  – е една перфектна комбинация за излизане с приятели на кафе или кино. 
А ако сте запланували парти вечер, заменете черните обувки с флорални , сакото с късо 
яке (ако харесвате кожените може и такова) и аксесоарите с подходящи за новия тоалет. 
    Ако вашият стил е спортен, мога да ви предложа един много практичен тоалет. Вземете 
кремав на цвят потник с мъжки гръб и добавете към него широка риза, която можете да 
вържете небрежно на кръста си или пък се поровете малко повече из дрехите на щанда 
за по – широка блузка (например с какаов цвят) с падащи ръкави. Когато я облечете 
ефектният мъжки гръб на потника и презрамките му ще се покажат. Прибавете към тоалета 
къси панталонки по възможност същия цвят, като потника и обуйте равни обувки с цвета 
на широката блуза/ риза. Това пък е перфектният спортен аутфит за всяко време и място.
Това беше от мен, хайде грабвайте кредитните карти, обуйте най – удобните си обувки, 
вземете приятелка/и с вас и на бегом към мола.

Според китайският календар 2012 година е годината на 
дракона, той се свързва с успеха и неочакваните обрати. 
Промените са съпътствани с много премеждия и нови 
запознанства, а как да приковем погледите върху нас, освен 
да сме в крак с модата и да се носим по ръба на вълната. Точно 
сега е и времето да напазарувате уникални обувки, дрехи и 
аксесоари на половин цена. За мен това е времето на изгодните 
сделки, а когато видя  70 % намаление по витрините на магазините, 
се зареждам “с една торба пари” и започвам обикалянето. 
Като за начало ще започна с актуалните цветове тази година.
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Свободно време на учениците 
приятно и полезно

Дани Vб

Всеки ученик е различен от останалите. По – малките 
ученици използват свободното си време за игри навън, на 
компютъра и за тренировки. По – големите също тренират, 
но те мечтаят за хубави тела, затова повечето от тях 
седят във фитнес залите. Всички търсят нови и приятни 
запознанства, както в интернет, така и навън. Единственото 
тяхно задължение е да учат, за да имат по – добро бъдеше. 

В свободното си време учениците трябва да съчетават полезното с приятното. Спортът е 
на първо място, защото по този начин човек се освобождава от стреса, поддържа тонуса 
си и прави красиви тела. Запознанствата с различни хора, също играят важна роля, защото 
по този начин човек взима добрите качества от другите, има на кого да разчита за добро и 
лошо, споделя и развива своя език. 
Друго важно качество е разходката и изучаването на нашата красива страна. Децата си 
почиват и научават различни неща за създаването, разширяването, за живота на хората в 
тяхната родина. 
За мен е много важно всеки един мой съученик, през свободното си време, да се занимава 
с неща, които ще му бъдат полезни и занапред, защото това е най – голямото удоволствие, 
което може да изпита един ученик. Да съчетае полезното с приятното! 

Минала любов
Както си вървях,
ненадейно те видях...
Беше пак със нея,
а аз по тебе все копнея...

Ти също се обърна
и ме зърна...
Погледът ти в мен се впи –
пламнаха искри...

Грейна ми душата,
но ти обгърна й снагата
и зад нея се прикри
да не виждаш моите очи...

После ме отмина...
Болката като лавина
отне ми светлината,
смаза ми душата...

                    Ангелина Христова – 7а клас                            

Париж
И  по улиците 

             на Париж

се разхождат хора
 
               най-различни:

зли, добри и ...

              романтични.

Но най-странните за мен
                  
                 са  влюбените,
 
 що припяват като птици 

                       в летен ден...

                              Марти Драганова –7 б клас

Подарък
Искам да ти подаря
подарък жив,
подарък необикновен,
подарък светъл и красив...
Вземи тоз слънчев ден
и погледът ми в тебе устремен...
Вземи тез слънчеви лъчи,
които греят в моите очи...
Спомняй си за мен
във всеки слънчев ден!

                   Габриела Хранова – 7б клас                         
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Скитник
Скитник е той – сам,
скитник без плам...
Скитник с дупка в душата,
скитник - загубил светлината...
Скитник с посърнало лице,
скитник с тъжно сърце...
Скитник с ужасна съдба
на самотник в тази тъма....

                                 Марти Драганова 7б клас                      

Съперница
За лунна вечеря мечтаеш,
на която да го омаеш.
И в нощ тиха, красива
да танцуваш щастлива.
Че аз го обичам ти знаеш,
но за мене нехаеш...
Използваш умели изкуства,
играеш си с чуждите чувства...
Искаш във капана твой
неусетно да се хване той.
Но знай, съпернице строга,
да се откажа от него не мога!
                                         
                  Даниела Борисова – 7а клас                             

Сърцето ми
Сърцето ми има ли чувства,
има ли своя душа,
владее ли тайни изкуства,
изпитва ли мъка, тъга?!
Не зная... Но то ме боли,
когато гледам света
през твойте студени очи...
И...отново се буди!
В стомаха хвъркат пеперуди
и пърхат с огнени крила,
усетили зова на  л ю б о в т а.

                       Габриела Хранова – 7б клас                            

Любовта като стока
Есе

Мартин Илиев  11б клас

          Любовта е най-възвишеното чувство. То съществува единствено между хората и е 
най-прекрасното, което може да се случи на един човек. Още от раждането си децата са 
обградени от любов и през целия си живот те я търсят и пазят. Защото тя е най-ценното в 
човешкия живот. Тя е незаменима и за това всеки я пази като съкровище, като нещо много 
скъпо.
       Любовта не може да бъде нужна, защото не е стока. Не  може да се разменя и продава. 
Най-възвишеното чувство няма цена,стоката има такава. Любовта е състояние на духа, 
стоката се измерва с материалното.
       Човешкото същество се отлича с ум и сила, но чувствата му могат да го превърнат и в 
марионетка, всяка проява на слабост в общество, в което се цени материалното, може да 
го погуби. Често ,за да оцелеят, хората продават най-ценното, което имат-любовта. Ако 
не я продават, те я разменят. Друга причина за това отрицателно явление са страстта към 
забогатяване и борба за власт. В нито един случай, в който любовта е представена като 
стока или подхвърлена, човек не може да бъде оправдан. Аморална е замяната на чувствата. 
Защото любовта е ценност , по-скъпа от всички богатства. Нищо и никой не може да замени 
майчината и бащината любов. Любовта на родителите към децата е биологична, но е 
израз на привързаност. Любовта между мъжа и жената също е незаменима. Тя е изразена 
много ярко в поемата на П.Р. Славейков ‘‘ Изворът на белоногата ‘‘ . Лиричната героиня 
Гергана избира либето си.  Забележителна е тази устойчивост на девойката, забележителна 
е нейната любов към българщината. Днес в 21в. българската жена е коренно различна. 
Тя е еманципирана, което не е отрицателно явление, но за съжаление стремежът към 
материалното и съвременната жена,води до размяната на любовта като стока. 
           Показателен пример за друго измерение на любовта е родолюбието. Българската теория 
от края на Възраждането дава основание да оттегли, че любовта към родината довежда до 
жадуваната свобода. Сега живеем в друго време-неприлично. Въпреки трудното ежедневие 
на българина, той трябва да се ръководи от високи морални ценности. Днес често се налага 
въпросът-родина към чужбина, любовта срещу материалното. Какъв е изборът? Не е ли 
между разума и чувствата.Важно е да се запази любовта, защото е крехка и често мимолетна.
Когато тя става разменна монета, се обезценява, а човекът се стреми към нея отново и 
отново. Веднъж разменена като стока тя не е същата.Дано не се окаже,че в лабиринта на 
живота тя е единствената алтернатива и твоя пътеводна светлина...
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Любовта като стока
Есе

 Любовта е едно от най-красивите и възвишени човешки чувства,то носи радост и опиянение 
в човешката душа,облагородява и я кара да се стреми към добро.Истинската любов ни кара да 
приемаме другия какъвто е в действителност с добрите и лошите му страни.Защото любовта 
означава да обичаш не само положителните качества,но и да се съобразяваш с недостатъците на 
човека,когото обичаш.
Тя окрилява въображението ни и ни подтиква да изпитваме нови емоции, да бъдем активни, да 
търсим непознати теории.
С всичко това, любовта прави живота ни по-богат, по-разнообразен и по-интересен.
Превръщането на любовта в стока унищожава ценността й, отнема цялото й изящество и красота.
Да се превърне любовта в стока означава, че сме я използвали като средство за размяна, че в 
отговор на любовта не търсим ответна любов,  някаква печалба или изгода.Но в тази търговия 
човек всъщност губи, защото отдава най-достойното и ценно нещо от себе си-възможността да 
обича искрено и по своя воля.
В стремежа си към слава и богатство някои хора са готови да пожертват самите себе си-своето 
право на искрена и щастлива любов.В тази „търговия“ някои предлагат тялото си, други-душата 
си без оглед на цената, която трябва да платят.Но човек, който търгува с любовта си, рано или 
късно е обречен да бъде нещастен, защото никой не може да принуди сърцето си да изпитва 
чувства, ако те не съществуват.Любовта е свободен избор на сърцето, тя идва неочаквано и 
внезапно.Да превърнеш любовта в стока, означава преди всичко да пренебрегнеш това право на 
сърцето да обича свободно, да се съобразява единствено със собствените си желания.
Разбира се, хората са различни и постигат щастието по различни начини.Превръщането на любовта 
в стока е също вид избор, който можем да живеем добре и дори в мир със себе си.Съществуват 
хора, за които парите са по-важни от любовта и те решават да я пожертват, за да си осигурят 
охолен и спокоен живот.
В човешкият живот има най-различни ситуации.Всеки ден ни изправя пред избори, от които 
се определя бъдещето ни, а също така и съдбата си.Едните проблеми решаваме със сърцето си, 
а другите-с ума.Важното е да премисляме добре своите решения, да не се обричаме на живот, 
който не можем да понасяме.
Смисълът на любовта е в нейната духовна красота, в способността й да поддържа вярата ни в 
човешките идеали.
Човек не може да живее нито само с материалното, нито с духовното, той е обречен да се 
съобразява и с двете.Но в изборите, които прави, той трябва да умее да разделя нещата така, че да 
опазва онези страни от своята личност, които поддържат вътрешното му равновесие и хармония.
Превръщайки любовта в стока, ние можем да спечелим богатство, но това ограбва достойнството 
ни и правото на щастливо съществуване.А в подобна сделка печалбата излиза твърде скъпо.

Мадлен Василева Василева 11б

Вярвам в любовта
Есе 

 Вярвате ли в чудеса?Чудеса, които ви карат да летите, да срещате какви ли не 
чудати същества и хора. Може би, не. Но вярвате ли в любовта? Аз вярвам в нея. Тя 
винаги може да победи болката между хората. Винаги има любов в майчината целувка, 
бащината ласка, в усмивката..Любовта е навсякъде около нас и винаги ще съществува, 
защото е непобедима.
 Някой ще попита какво е любовта? Това е най-голямата наслада в човешкия живот. 
Завладее ли ни, и разумът не може да ни помогне. Тя ни управлява и напътства, отвежда 
ни в Рая, но понякога и доста силно ни наранява. Това е най-силното чувство, което 
човек може да изпита. Любовта не пита, а връхлита без време, място и предварителни 
уговорки. Идва и преобръща света ни. Открива пред нас безбройни мечти и ни помага да 
открием смисъла на живота.
 Влюбването е  неописуемо. Всеки един човек чувства любов по свой собствен 
начин. Някои не умеят да изразяват любовта си, но я таят в сърцето си. Любовта те кара 
да се радваш и да се чувстваш добре само при мисълта за любимия човек. Учи ни да се 
жертваме в името й. Може да бъде изразена по безброй начини-чрез прегръдка, целувка, 
подарък, дори малък жест или компромис от страна на човека, когото обичаме.
 Обичаме да обичаме и да бъдем обичани. Да сме около хора, които ни обичат и ние 
ги обичаме ни кара наистина да бъдем щастливи. Това е най-хубавото нещо, което можем 
да имаме.Светът е изпълнен със злоба, завист и омраза, но любовта идва на „бял кон“ и 
побеждава всички врагове.
 Любовта е красива, но и доста силно наранява. Отваря рани, болката, от които е 
непоносима. След тези рани, човек се страхува да обича така истински, както преди, но 
човек се учи от грешките си.
 Любовта е най-прекрасното чувство, което човек изпитва. Нищо не може да 
я победи дори смъртта, защото истинското и святото никога не умира. То е вечно и 
безгранично.

Ирена Красимирова Иванова 10 б 
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