Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...
ГОДИНА 6, БРОЙ 25, УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК НА СОУ “Иван Вазов” гр. Плевен
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Честит празник на словото!
Вестникът е лауреат на Седмия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2014 г. - първо място
Носител на трета награда в Шестия национален конкурс за ученическа журналистика “Стоян Михайловски” - 2013 г.
Носител на първа награда в Четвъртия национален ученически журналистически конкурс “Григор Попов” - 2016 г.

Колонка на редактора

Скъпи читатели,
Намираме се в
навечерието на
празника на българската
просвета и култура,
на Деня на славянската писменост – 24 май. С тази дата се
свързват думи като „светъл“ и
„изконен“, защото именно такъв е
българският език. И макар че
мнозина в днешно време сякаш
са забравили, че са българи, 24
май кара всеки да почувства поне
капка патриотизъм, когато чуе
„Върви, народе възродени…“. Защото все още има добри учители
– и ние ги познaваме. Защото все
още има грамотни българи, а
всеки, който е усетил красотата на
българското слово, заслужава да
отбележи този ден!
Ние, редакционният екип на
„В@з Буки Веди“, се чувстваме

Моите думи за
учителя

Учителят е този, който с усмивка
ни посреща всеки ден. Дори когато му е много тъжно, ще попита:
„Как сте днес?“.
Той е човекът, научил ни на бук-

горди да ви честитим наближаващия ден на писмеността. Съхранявайки по страниците на
вестника българското слово, ние
се опитваме да покажем неговите
безкрайни възможности на вас,
читателите. С всеки брой се надяваме да въздействаме, а името,
което вестникът носи, ни поставя
пред отговорната задача да създаваме истински стойностни материали на роден език. И макар и
в синхрон с модерния свят, ние се
опитваме да предаваме и частица
българщина във всеки брой.
На тази дата има какво да празнуваме! Защото това е единственият
празник, който, преминал през
всякакви режими, е съхранен и до
днес. Защото на тази дата почитаме не българските освободители, а българските съхранители.
И накрая, но не на последно
място, трябва да празнуваме, защото го заслужаваме. Нашият
екип вярва, че грамотността все
още е жива и очевиден признак
за съществуването ѝ сте вие, чита-

вите и държал плахата ръчичка,
опитваща се да напише най-хубавата дума - „мама“.
Той е човекът, който ни разкрива
тайните на науката, но и ни подготвя за срещите с живота; който
учи на благородство и честност,
показва ни какъв трябва да бъде
истинският човек.

телите. Затова се радвайте на
празника истински! А ние ви пожелаваме да предавате и използвате с гордост нашето слово.
Нека този ден бъде денят, в който
ще се обърнете към учителите си

КЕЙСИЕМ ЕООД е българска
компания, работеща в областта
на
информационните
и
комуникационни технологии.
Компанията
предлага
консултантски услуги, цялостно
проектиране, изграждане и

с възхищение и уважение, без да
мислите за оценките, които са ви
писали! Пожелаваме ви да сте защитници на българския език, но
също така и иноваторите му! Пожелаваме ви един истински праз-

Цена 1 лев

ник на духа!

Честит 24 май – Ден на славянската писменост и култура!

Мерилин Писина 10з

 Вече съм голям – азбуката знам
Нашият поздрав към първокласниците – кои са те, както и
как премина празникът на буквите – стр. 5-7
 Изпращаме подобаващо четвъртокласниците
Топли думи от техните класни ръководители и пожелания
за успешен път напред – стр. 8-9
 На репортерските страници може да прочетете и за
Михаела Георгиева 6б много техни успехи и постижения в училище и спорта.

Уроците, преподадени от него, остават за цял живот. Може да забравим датите и дробите, но
урокът за това, как да израснем
достойни хора, завинаги ще помним.
Поклон пред твоята свята мисия,
учителю!

поддържане на ИКТ решения за
бизнеса и образованието.
ОСНОВНИЯТ
ФОКУС
на
КЕЙСИЕМ ЕООД е прилагането
на най-новите технологии в
сектора Образование чрез
използване на добри практики

на водещи, световни компании.
В днешния високо-технологичен
и динамичен свят, всеки трябва
непрекъснато да се развива и да
продължава да учи. С особена
сила това се отнася за сферата на
образованието, което днес

подготвя професионалистите на
бъдещето. Клиенти на КЕЙСИЕМ
ЕООД са всички, които работят в
тази сфера
или искат да
повишат своите умения и
квалификация.
www.keisiem.com
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Пейзаж от моята България

В Петия национален конкурс за
ученическа рисунка на тази тема
своите пейзажи споделиха и художници от нашето училище.
Надпреварата бе организирана от
Националната гимназия за приложни изкуства “Проф. Венко
Колев” - Троян с подкрепата на
Министерството на културата,
Съюза на българските художници,
Националната художествена академия и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Специални грамоти за

Лице в лице
с Мадлен
Алгафари

През март психоложката Мадлен
Алгафари отново посети нашето
училище, за да отговори на нас, осмокласниците, на въпросите,
които си задаваме най-често. Даде
ни много житейски съвети за проблемната ни тийнейджърска възраст.

Основна тема в разговора ни с нея
беше за различните видове агресия
– тема, засягаща всички възрасти,
но най-вече нашата - най-емоционална възраст пубертета. Оказа се,
че агресия не е садизъм и насилие
- това са само „болните” прояви на
агресия. Обясни ни за хормоните
адреналин и кортизон и за това,
как трупането на негативна енергия влияе на нашето здраве от медицинска гледна точка. Знаехте ли,
че във всеки от нас има женски и
мъжки черти без значение от пола
ни. Женски са например загриженост и съпричастност, а мъжки борбеност и упоритост. Проявяват
се в определени ситуации, а количеството им формира нашия характер.
Срещата ни с Мадлен беше ползотворна. Надяваме се след време
да се срещнем с нея отново, когато
темите, които ни касаят, са вече
по-различни.

Камелия Григорова 8б
Виктория Панова 8б

Първи сме в Spelling Bee

Никол Петрова от 6 клас е победителката в Шестото национално
състезание по правопис на английски език „Spelling bee“. Финалът се проведе в София, а до него
достигнаха 30 участници от цялата страна. 30-те победители в
регионалните кръгове показаха
отлични знания, концентрация и
издръжливост в четиричасовия
маратон по спелуване. След изчерпване на думите от списъка за
В@з Буки Веди подготовка състезателите тряб-

своето талантливо участие получиха Виктория Иванова от 9з и
Мелиса Герганова – 9б клас.
С грамоти пък бяха отличени
Христиана Караиванова – 6а, Михаела Милева – 9б, Василена Георгиева – 9з, Изабел Велковска – 9б
и Кристина Горанова – от 9м клас.
Поздравяваме ги и им пожелаваме
още много и все по-престижни награди!

ваше да спелуват непознати за тях
думи.
Състезанието се организира от
Фондация “Корпус за образование
и развитие - КОРПлюС”. То се
осъществява в партньорство с
Фондация „Америка за България”,
Посолството на САЩ и под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Честито на Никол!
Йоана Кирилова 9м

Първолаци честват Деня на Земята

Учениците от първи „б“ клас се включиха с желание и интерес в празнуването на този световен
ден на 22 април, тази година той бе отбелязан за 46 път

В началото на часа, посветен на
Земята, те поговориха и обсъдиха
защо този ден е толкова важен и
как всеки може да се включи в
опазването на нашата планета.
Тъй като тези деца се обучават в
идеите на предприемачеството,
проведоха заниманието си по специалната тема „Явор и зеленчуковата градина“. Първо се запознаха
с историята на малкия Явор,
който участва в проект на училището за създаване на собствена зе-

ленчукова градина, с което класът
оползотвори празно място в двора
с нещо полезно за всички, разбира
защо трябва да се засаждат растения и работи задружно в екип. Научиха кои са стъпките за
засаждане на различните видове
растения - дървета, храсти, треви.
Видяха какво е семе, зърно, кълн,
фиданка. Разбраха нуждата от
дърветата за пречистване на въздуха и на плодните и зеленчуковите растения - за храна.

Книги за смет?!

Деветокласниците от клуб „Млади възрожденци“
се включиха в инициативата „Книги за смет“,
която се проведе за втора поредна година в нашия
град. Взетите книги от пункта за предаване на
пластмаса пред ДКТ „Иван Радоев“ те дариха на
училищната библиотека, за да имат възможност
всички ученици да им се насладят.

Безспорно най-интересната част
бе, когато децата засадиха сами
свое собствено растение по
всички правила – съд, семе, почва,
вода. В очите им личеше радост и
гордост от това, че сами правят
всичко това. Накрая се снимаха
край елхичката в двора на училището ни, която беше посадена от
техните батковци и каки преди
пет години и се учудиха колко е
пораснала.
В@з Буки Веди

Браво на Кармен

Кармен Николова от 3г клас е майстор на фехтовката. Тя
донесе бронзов медал от турнира „Шоколад“ за момичета до 11 години – шпага. Заедно с отбора си е на
трето място за момичета до 13 години на Републиканско
първенство със същото оръжие. Имат спечелени още
един златен, един сребърен и два бронзови медала.
Тя тренира само от месец октомври 2015, а вече е носител на толкова награди – отборно и индивидуално.
Браво на нея!
В@з Буки Веди
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Моята представа
за бъдещето – 70
години след края
на войната

Историята е мъдра учителка, убедени са десетокласниците, които работят
по проект в партньорство с
„Учебна работилница Европа“ - Плевен, както и с организации от Германия и
Румъния

Свободата е най-висшата
ценност. Свобода на духа,
свобода на словото, религозна свобода. Имаме право
да изразяваме мнението си и
да отстояваме позициите си.
За нас, хората на XXI век,
свободата е даденост. А как
щяхме да се чувстваме, ако
живеехме по времето на социализма или нацизма?! Ако
за да бъдем свободни, трябваше да рискуваме дори живота си? Това са въпроси, над
които едва ли се замисляме,
защото за повечето от нас,
младите, това е едно далечно
и непонятно време. Ние, учениците от Xб клас – Магдалена Минкова, Преслава
Кръстева, Габриела Гагова и
Екатерина Симеонова, решихме да се върнем в миналото, за да намерим и
представим биографиите на
българи, които след 1944-а са
били преследвани и репресирани от властта заради
своите виждания и идеи. Проектът, по който работихме,
носи името „Моята представа
за формиране на бъдещето
на Европа – 70 години след
края на войната“. Партньори
са сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен,
както и организации от Германия и Румъния.

В процеса на работа имахме
възможността да се запознаем с художника Данаил
Мицев. Той е бил неудобен на
властта, защото произлиза от
рода на най-заможните хора
в плевенското село Крета. 30
години той не е допускан в
групата на художниците и чак
на 57-годишна възраст успява
да подреди първата си изложба. Други имена, на които
се спряхме, са свещеникът
Евгений Босилков, поетът и
белетрист Петър Ковачев, писателят Георги Марков и политикът Димитър Пешев.
Представянето на биографиите ще се състои през
месец май в читалище „Съгласие“.

Това са хора, които са се борили безстрашно не само за
собствената си, но и за нашата свобода и заслужават
почит.
Историята
помни
своите трудни времена, ние
също не бива да ги забравяме.

Магдалена Минкова 10б

май 2016

Нашето златно момче

В@ з Буки Вед и стр.3

За отличията и многото усилия, които струват те

Най-вероятно сте чували името Захари Маринов. С многобройните си изяви и награди той често става повод за гордост на нашето училище. Ученикът от 7а
клас не спира да впечатлява всички с класирането си в национални олимпиади, състезания и турнири. Ние, екипът на „В@з Буки Веди“, смятаме, че е важно да
отдаваме заслуженото на ученици като него. Затова решихме да проследим неговото развитие и успехи, но първо му зададохме няколко въпроса.
- Спомняш ли си първото състезание, в което участва? Спечели ли награда там и какво
значение има то за теб?

граждаването не ми допада толкова, защото не съм фен на снимките.

- За всички тези състезания сигурно е нужна голяма подготовка. Остава ли ти свободно
време след всички уроци?

- Да, разбира се, че го помня. В
първи клас участвах в Коледното
математическо състезание. Беше
вълнуващо, защото тогава получих и първата си награда – бях на
трето място. Много се зарадвах.
Все още помня щастието си от победата, макар и вълнението да е
поотшумяло с времето.

- Имаш много постижения, и то
в различни сфери. Кое от тях
смяташ за най-значимо?

- Трудно е да се определи, тъй
като всички награди са значими за
мен по свой начин. Ако трябва да
избирам обаче, може би най-голяма гордост ми носи медалът от
Националната олимпиада по информатика миналата година. Тогава бях в 6 клас и се състезавах в
една и съща група със седмокласници и други шестокласници.

- Чувстваш ли още напрежение
преди състезание или то отшумя с времето и натрупания
опит?

- Винаги ще си остане стряскащо
притеснението преди състезание.
Сега обаче познавам потенциалните първенци, имам и приятели
сред състезателите и не се чувствам толкова напрегнат. Но определено помня първите няколко
надпревари с огромното притеснение, което изпитвах.

Четвъртокласниците –
най-добрите
математици в
Плевен

В началото на април нашият град
бе домакин на Пролетните математически състезания във възрастовата група 4-8 клас – престижна
надпревара, която дава много
предимства на отличените и опит
– за всички участвали.

Четвъртокласниците от нашето
училище се представиха най-добре
сред връстниците си от Плевен. С
най-добър резултат - 17,5 точки, е
ученикът от нашето училище
Дениз Потурлиев от 4б клас. Анна
Лалова и Пламен Колев от 4е клас
имат резултат от 12 точки. Волен
Анов от 4д и Велислав Въглев от
4г са с резултат от 10 точки, а
Елина Ковачева от 4а клас е с резултат - 8 точки.

- Да, но малко. Ходя на информатика в събота и неделя по 3-4
часа, а през седмицата решавам
задачи у нас и в училище с госпожа Мария Русева. Подготовката
за състезания отнема време, но
усилията накрая си струват.

- С каква настройка отиваш на
състезание? Победата ли е найважното нещо и какво те мотивира?

- Победата със сигурност не е
най-важното нещо. В крайна
сметка, каквото стане - стане. За
мен състезанията са повече проверка на знанията, отколкото
нещо друго. Разбира се, и победата е приятна – тя е знак за
успех.

- Обиколил си цяла България,
за да участваш в много турнири
и олимпиади. Коя е любимата
ти част от състезанията и обичаш ли пътуването натам?

- Всяко състезание е различно.
Може би пътуването не е точно
любимата ми част, но престоят в
различните градове е забавен и
интересен.
Най-приятното
чувство е удовлетворението, когато решиш правилно задача. На-

- А имаш ли идоли или хора,
които те мотивират?

- По-скоро не. Смятам, че всеки
има свой път и не трябва да идолизираме другите и да се опитваме да бъдем като тях. От
околните трябва да черпим съвети
и опит, но не и да забравяме себе
си.

лашен, щях да се откажа, но не го
направих. Постепенно започнах
да разбирам нещата и ми стана
по-лесно, а съучениците ми се отписваха един по един. Така от начална група 10-11 човека до края
на пети клас останах само аз.

Попитах Захари още един въпрос
– може ли да преброи наградите
си или е загубил бройката. Той се
хвана за главата и отговори, че не
е сигурен.
А ето все пак и някои от постиженията на Захари през годините – от първия медал до
най-скорошния – този от Националната олимпиада по физика 2016 година

На Националната олимпиада по
програмиране, провела се малко
след това, той се изкачи до първо
място и грабна златото, преборвайки конкуренцията.

2015 година носи на Вазовеца
нови успехи, първият от които е в
областта на спортното ориентиране. В турнира, провел се миналата
година,
той
печели
индивидуален медал и спомага за
завоюването на отборна Купа.
На Националната олимпиада той
прибави още едно злато в колекцията си от медали.

Международният есенен турнир
по информатика 2015 година донесе на Захари златен медал, а
ученикът имаше пълен брой
точки.

- Последен въпрос. Знаем, че се
занимаваш с информатика от
няколко години. Но как откри
програмирането и кога започна
да го изучаваш?

- Когато бях в четвърти клас, госпожа Мария Русева набираше
ученици за школа по програмиране. В началото не проявих интерес, но по-късно реших да се
запиша. Не знаех кога започват
уроците, закъснях и не присъствах на първата школа. Когато започнах
да
уча
основите,
останалите вече ги знаеха и бях
затруднен да ги настигна. Бях уп-

той участва в Зимните състезания
по информатика. Там отново се
представя блестящо, класирайки
се на второ място в своята възрастова група.

2016 година – ученикът печели
първия си медал по физика. Захари завоюва бронза на Националната олимпиада, провела се в
началото на месец април.

2013 година - петокласникът Захари Маринов печели първия си
медал – завоюва сребро на Тринадесетия национален есенен
турнир по информатика.

По-късно, същата учебна година,

На Националната олимпиада по
информатика тази година седмокласникът се състезаваше с ученици от осми клас и успя да
попадне в разширения национален отбор по програмиране.

Пожелаваме му много успехи и да
върви само напред и нагоре!
Мерилин Писина 10з

Вълшебно музикално пътешествие

На 22 април се проведе заключителният концерт по програмата „Фортисимо в клас“ в Драматичния театър. Четвъртокласниците ни с много ентусиазъм се включиха във финалното музикално приключение, по време на което показаха много от наученото през годините, в които работеха по проекта

Заедно с Плевенския
симфоничен оркестър под диригентството на Максим
Ешкенази деца от
СОУ „Иван Вазов“,
НУ „Христо Ботев“
и
Прогимназия
„Цветан Спасов“ направиха музикално
пътешествие в различни държави, в
познати и непознати
за тях градове. Четвъ рто к л а с н и ц и т е
трябваше да открият
скъпоценното съкровище „Музика“.

Гостуваха Хари Ешкенази – цигулка и
бийтбокс изпълнителката
Адриана
Николова
ПеченБраво на малките математици и
ката, а водеща на
от нас!
концерта отново бе
Ани
Цолова. Всички
В@з Буки Веди

организатори
не
скриха
приятните
впечатления от знанията на детската
публика, от добре
свършената работа на
оркестрантите, учителите по музика.
Припомняме, че образователният проект
„Фортисимо в клас“ е
финансиран от фондация „Америка за
България“, със съдействието на г-н
Ешкенази и Плевенската филхармония.
През тази учебна година идеите на проекта спечелиха за
пореден път нови
приятели на класическата музика. Част
от него бяха и нашите четвъртокласници.
В@з Буки Веди
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Аплодирайте най-добрите спортисти сред
четвъртокласниците

С много награди и спортен дух те са готови да се влеят в отбора на по-големите и да станат трудолюбиви и успешни петокласници

Участието на нашите ученици в
проекта „Научи се да караш ски“,
за което ви разказахме в предишния брой, безспорно даде звезден
старт за изява на белите писти. На
градското състезание отличените
6 деца се състезаваха с другите
първенци на града. Деца от нашето училище се завърнаха с медали и почетни флагчета за втори
места – Виктория Ованнисян и
Константин Българанов.
Виктория Ованнисян и Анна Лилова са изявени гимнастички.
Участваха в национални първенства - индивидуално, както и като
ансамбъл. През месец май им
предстоят нови състезания с
топка, обръч, на земя... Пожелаваме им нови победи!
Не можем да не се радваме и на

жество медали и
Купи. Трудът и талантът я изтласкват заедно
с
нейния
партньор от друго
плевенско училище,
все на челни позиции.
Успешна бе спортната
й година, в която отбеляза много участия
и награди – в София,
Поморие, Чирпан на
национални открити
турнири за купа „България“, в международен
турнир
в
Виктория и Анна - художествена гимнастика Албания.
Тази година сред найуспехите на грациозната танць- добрите плувци на кроул е Ивана
орка от 4а клас - Гергана Дана- Томова. В турнира на „Училища
илова. Тя танцува вече четвърта Европа“ тя зае трето място в
година. Равносметката - мно- своята възрастова група.

Гергана - спортни танци, Константин, Виктория- ски, Ивана - плуване

До Брюксел и назад

Гергана - спортни танци

Фоторепортаж от едно незабравимо приключение

Само че съвсем не като Алековия
герой, а като българка, заслужила
мястото и пътешествието си.
В края на месец март се случи
моето пътуване до Белгия като награда за представянето ми в конкурса
на
инициативата
„Европейско междучасие“. Имах
възможността да посетя Европейския парламент в Брюксел, където
лично ни посрещна евродепута-

Макар че обичайно Брюксел се възприема
като столица на Европейския съюз, ежемесечните пленарни заседания на ЕП се провеждат в Страсбург, Франция.

Мартин - тенис

Никола Митов тренира карате и
вече има зелен колан. Негова
страст са бойният спорт и английският език.
Страхотен талант със силен дух
на тенискорта е Мартин Михов.
Той се състезава на национални и
регионални първенства по тенис
до 10 години – в Плевен, София,

Ивана - плуване

Никола - карате

Добрич. В клуб „Малееви“ София спечели Зимна купа. Има
много медали и грамоти. Четвъртокласникът е и успешен състезател по математика, а гони и още
по-високи цели в спорта.
Четвъртокласниците са
успешни участници и в
лекоатлетически дисциплини. Донесоха Купа от
футболен турнир между
училищата под ръководството на г-н Маринов. Най-впечатляващ
играч бе Васил Тошев от
4б клас.
Гордеем се с успехите на
нашите малки спортисти!
Да им пожелаем здраво
тяло, здрав дух и бъдещи
победи!
В@з Буки Веди

Когато отидохме и попитахме
малките ученици дали четат по
време на лятната ваканция, ние
бяхме приятно изненадани, когато
разбрахме, че всички, които попитахме, четат книгите си.Относно
това, дали четат по желание, преобладаващият брой от учениците
не четат насила. От друга страна,

четвъртокласниците смятат, че понякога книгите, които са в списъка, не са много интересни.
Извън училищния списък, книги
по желание четат всички. Силно
се надяваме бъдещите петокласници да продължат в същия дух и
да четат колкото се може повече
книги.

Четат ли четвъртокласниците през лятото?

Манекен пис е симоволът на белгийската столица. Няколко пъти в седмицата малкият Жулиен се облича в
различни дрехи по определен график.

В интерактивния музей „Парламентариум“ осъществихме едно своеобразно пътуване във времето
на европейската интеграция и открихме нейното
отражение върху ежедневието ни. Една от уникалните характеристики на центъра е, че той е достъпен на всичките 24 официални езика на ЕС.

Прекрасните хора, с които се запознах. Въпреки че
прекарахме малко време заедно, успяхме да
създадем добри приятелства и да се забавляваме.

тът Светослав Малинов. Запознах се с прекрасни хора от
цяла България. Заедно прекарахме страхотно, разгледахме
Ароматът на това вкусно изкушение се
носи навсякъде из белгийските улици.
з а бе л е ж и т е л Пазенето на талията се превърща в невзъможна задача, разхождайки се поностите в града,
край магазините за шоколад.
беседвахме по
различни теми и
научихме много
за функциите на
Европейския
парламент и за
нашите права
като членове на
съюза. За мен
това бе едно незабравимо приключение,
Силно бях впечатлена от този ресторант, декориран изцяло с
изпълнено
с книги. Топла и уютна атмосфера, изпълнена с жажда за знание.
много емоции.
Магдалена Минкова 10б

www.sou-ivanvazov.eu

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

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

май 2016

Когато искаш нещо, просто го правиш

Така смятат Пламен, Иво и Михаела Маринова? Сигурна съм, че ги познавате. Те гостуваха в града
ни и изнесоха концерт пред феновете си, снимаха се с тях и раздаваха автографи. Реших да използвам случая и да ви срещна задочно с тях.
Братята Пламен и Иво Добреви грабнаха сърцата на журито и публиката още с първото си участие в X-Factor. Момчетата са от Добрич, но живеят и учат в София. След участието си в шоуто
те се занимават непрекъснато с музика. Михаела Маринова е сред финалистите в третия сезон на
X-Factor. След като приключи музикалният формат, тя не спря да се развива и продължи да се занимава с музика паралелно с ученето си. Тя категоричното заяви своето присъствие на българската
музикална сцена, като достигна първата позиция в чартовете на 7 водещи музикални медии и оглави
официалната класация на най-излъчваните български песни в радио и телевизионния ефир.
- Как се престрашихте да телно обучение в
участвате в X-Factor?
училище. Това ознаИво - Всъщност не е много чава, че имаме
страшно. Когато искаш едно сесии, в които си
нещо, отиваш и го правиш. Ако взимаме изпитите.
те е страх, по-добре да не ходиш. Пламен - Аз се
Ние не отидохме със страх, а по- справям и си ходя
скоро със сценична треска. Аз редовно на учиняма да направя нещо, от което лище.
Иво - Има моменти,
ме е страх.
- Извън музиката какво оби- в които е по-натовачате да правите и с какво се за- рено, и загърбваме
някои неща. Но конимавате?
Пламен - Извън музиката се за- гато ни стане по-спокойно, гле- Михаела – Давай, Мише! Ти си и
нимавам с актьорско майстор- даме да обръщаме повече бъди спокойна!
ство. Уча в НАТФИЗ – трети внимание на ученето. Гледаме Пламен – Давай, Пацо! Ти си и
бъди спокоен!
курс. Музиката ми е главното за- всичко да върви паралелно.
- Давай, Иво! Не си ти, не
Иво
нимание, а и това е част от про- - Имало ли е случаи, в които
бъди
спокоен! Не, с Пламен си
фесията все пак. С Иво мислим фенове да ви гонят по улиците
казваме
някоя думичка само ако
да се занимаваме с музика зана- за автографи и снимки? Вие
пеем
на
по-голяма сцена. Найкак реагирате?
пред.
си
даваме гепи и си казчесто
Иво - Аз вече съм в 12 клас. След Иво - Радваме се и сме много
ваме
по
две-три
думи.
като завърша, мисля да уча неща, щастливи, когато стане така. ГлеКои
са
любимите
ви изпълкоито нямат нищо общо с музи- даме да обръщаме нужното внинители
от
световен
мащаб?
ката, но тепърва предстои да мание на всички. Снимаме се с
видя какво ще се получи. Не съм тях и си пишем, когато имаме Михаела - Любимите ми изпълнители са Джеси Джей, Ариана
свободно време.
решил все още.
Гранде,
Джъстин Бийбър, Ед
Михаела - На мен също ми пред- Пламен - Ние сме добри момШийрън,
Тина Търнър…
стои да завърша, но чак дого- чета, който и да дойде, му обръПламен
Ние харесваме долудина.
Извън
цялото
ми щаме внимание.
горе
сходни
изпълнители.
- Работите ли по нови проежедневие ходя на фитнес, свиря
Имате
ли
някакво
мото в жина пиано и цигулка, ходя на екти?
вота?
Иво - В момента работим по
танци.
- Как успявате да съчетаете нова песен, но тя ще излезе Михаела - Аз мога, аз знам.
Пламен - И моето е „Аз мога“.
всичко, което правите в еже- малко преди лятото.
Иво
- Аз нямам такива неща.
дневието си? Имате ли сво- Михаела - Моят проект излезе
Пламен
- Много поздрави на вабодно време?
съвсем наскоро. Може да я чуете,
шето
училище
„Иван Вазов“!
Михаела - Точно поради това, че ако още не сте го направили.
ежедневието ни е твърде натова- - Има ли нещо, което си казЙоана Кирилова 9м
рено, ние с Иво сме на самостоя- вате преди участие?
Йоанна Сиркова 9м

ния.
Наскоро гледах американско издание на конкурса Мини Мис.
Отговорете си, а след това непременно прочетете за нашия журна- Бях смаяна от гледката. Претенлистически експеримент. Ако имате мнение, различно от нашето, дентките за короната – 4-5-гонапишете и изпратете!
дишни момиченца, носеха силен
Всяко дете има играчка, която ват. Статистики показват, че над грим, перуки, дори изкуствени
обича безрезервно. Тя е негов 200 000 българки страдат от ано- зъби, и то с одобрението на
верен приятел. Понякога децата рексия заради спазване на диети. своите родители.
си мечтаят да приличат на своята Често момичета прибягват до Вдъхнових се от една жена,
кукла или супергерой. Подража- крайности, като например да си която решава да вземе нещата в
ването на стила на обличане и на махат ребра, за да изглежда та- свои ръце и да преправи куклите
външния вид на куклите изкри- лията им по-тънка.
на дъщеря си, за да изглеждат
вява от ранна възраст предста- Голяма част от куклите, които се като деца. Изтрива лицата им с
вите на децата за
лакочистител и
естетика. Облиги преобразява
чайки се и гримис помощта на
райки се като
бои. Жената се
своите идолки –
казва
Соня
куклите
Барби,
Сайн и е от
малките
момиТасмания,
а
ченца си поставят
това,
което
за цел, като порасправи, е истиннат, да приличат на
ско изкуство.
тях. Или още преди
Резултатите са
да пораснат…
продават на пазара издигат на наистина зашеметяващи.
Разбира се, няма нищо лошо в пиедестал изкривени стереотипи Аз нямам нейния опит, но реших
това, да искаме да изглеждаме за красота. Тежкият грим и несъ- да опитам да добавя в изражедобре и да се интересуваме от размерните пропорции обаче нието на една кукла детски чар.
мода, но не и с цената на нашето явно се харесват на момичен- Вижте резултата.
здраве. Случаите на анорексия цата. Трудно е да ги научиш, че
Камелия Григорова 8б
сред младото поколение нараст- красотата има различни измереЖурналистически експеримент

Коя от двете кукли е по-красива?
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Музиката - неразделна
част от ежедневието

Кристиана Ламбиева, Цветомира Цанкова от 9з и Магдалена Сименова
от 9м – част от хор „Звъника“, разказват за участието си в новия проект на Слави Трифонов „Игра на хорове“

След като плевенският хор
успя да се нареди сред
петте най-добри формации, които ще се състезават в надпреварата в
„Шоуто на Слави“, решихме да ви разкажем за
техните усилия и надежди. Досега хорът е преминал през първите три
задачи от общо осем. След
изпълнението на първата
от тях, наречена „Любими
български песни“, получиха оценка 5,33 за песента „Светът
е за двама“. Момичетата споделят,
че за тях това е била най-трудната
задача. За да изпълнят песента, се е
наложило да се разделят на 6 гласа,
а по принцип пеят в 3. Момичетата
се подоготвят за задачите упорито.
Репетират до късно всяка делнична
вечер, но успяват да подготвят и
уроците си. През уикендите се подготвят интезивно, като задачата,
свързана с изпълнението на песни
на британката Адел, им е отнела 14
часа. Усилията на момичетата обаче
се увенчават с успех, защото получават оценка отличен за песента
„Set fire to the rain”. Последната
задача в „Игра на хорове“ бе „Балкански песни“. „Звъника“ представи
песента „Nesanica” на македонеца
Тоше Проески. За изпълнението си
получиха доста похвали и се наредиха на четвърто място във временното класиране.
Момичетата споделят, че идеята за
участието им в проекта идва от
бивши хористи, които често ги посещават. Посъветвали ги да се пробват
заради
страхотната
възможност да се срещнат с професионалисти и да променят средата
си. Те са много благодарни и на

своята ръководителка Ваня Делийска, която им се доверила. Момичетата споделят, че емоцията на
сцената е неописиуема и със сигурност си заслужава неуморната работа. Всеки петък хористките
пътуват до София, а веднага щом се
завърнат, с нетърпение очакват да
разберат следващата си задача от телевизионния екран.
За момичетата хорът е като второ
семейство. Всички се подкрепят и
си помагат, а музиката е неразделна
част от ежедневието им. Връстниците на хористките понякога не гледат с добро око на участието им в
групова формация, но за тях това е
нещо уникално и незаменимо.
Цветомира е и солист и в момента
работи по свой индивидуален проект, а съученците на Магдалена са
винаги на първия ред на концерите
на хора. Момичетата имат множество изяви не само в страната, но
и в чужбина.
Пожелаваме на момичетата много
певчески успехи и обещаваме, че с
нетърпение ще следим тяхното развитие. Сигурни сме, че в бъдеще ще
продължават да ни радават с нови
проекти и изяви.
Магдалена Минкова 10б

Мислете, когато държите в ръцете си новата кукла Барби, която са ви подарили

Куклите Барби са може би найизвестните приятелки на малките момичета по целия свят.
Красивата блондинка е идеалът
за женско тяло от повече от 50
години. В стремежа си да постигнат идеала, поставен от американската кукла, някои жени
се подлагат на десетки операции, с които да се доближат до
физиката и лицето на любимата кукла. Има жени, чиято
мания стига толкова далеч, че
причинява здравословни проблеми.
Една такава жена е Валерия Люканова. 29-годишната украинка тежи
само 42 килограма и приликата
между нея и синеоката кукла е
смайваща. Подобренията по външния вид на украинския модел
включват увеличаване на бюста,
оформяне на носа, разширяване на
очите, премахване на ребра, за да
бъде с тънка талия, инжекции ботокс за опъване на кожата, инжектиране на силикон в устните и
увеличаване на скулите със силикон. Дали си заслужава цената на
съвършенството - мисля, че може
де прецените и сами.

Но светлина в тунела има. Наскоро
„MATTEL” - марката, която произвежда куклите Барби, обяви появата
на нови кукли Барби. Новите спътнички на малките момичета имат
различен тип тяло - ниски, високи,
слаби, едри и от различни раси и етноси. По този начин малките момичета ще могат да имат пластмасова
приятелка, на която приличат. Новите кукли вече се продават по пазарите на американските магазини
и получават много позитивни отзиви, а ние се надяваме в най-скоро
време да ги виждаме по щандовете
и на българските магазини.
Виолета Антонова 8б

Вече съм голям – азбуката знам!
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Буквички – родни, познати,
азбука – стройно хорце
сложиха двамата братя
в нашите малки ръце...

С много предварителна подготовка
и вълнения на родители и учители
бе посрещнат празникът на буквите в първите дни на март. Но
най-горди и доволни бяха първолаците, защото пред всички показаха
и доказаха, че могат да четат и
пишат на родния си език. В тържествена и празнична обстановка,
под красива арка от балони наймалките показаха всичките си умения. В страната Букволандия бе
забавно и полезно. Най-малките
ученици получиха специални поздрави от мажоретния и фолклорния
състав в нашето училище.
Като четящи и грамотни хора ние
също се гордеем с най-малките си
читатели и ги поздравяваме за тяхната упоритост и последователност! Поздравяваме и техните
класни ръководители - Даниела
Китева, Евелина Ницова, Мая Тодорова, Сашка Данговска, Пепа Николова и Надя Тодорова, за
прекрасните резултати на учениците им!

1б

м ай 20 16

1а

м ай 20 16

1г

ДВА КЛЮЧА

Ако вече, първолаче,
Знаеш буквите дотук,
Браво, значи, за това, че
Учен си, а не неук!
Ключ държиш към всяка книга –
Азбуката е това!
Имаш ключ, но той не стига.
Тия ключове са два.
Разум с двата се постига.
Умният ги вижда вред:
Даже тук в отвесен ред.

1в

1д

1е
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Към вас, скъпи
м ай 201 6

Мои незабравчици от IV “А“
клас,
Бъдете здрави, бъдете силни,
бъдете приятели и единни!
Нека успехът бъде винаги с Вас!
Сбъдвайте мечтите си смело и
решително!
Запазете добротата на детската си душа!
Аз вярвам във Вас!

Обичам Ви!

Госпожа Стефанова

четвъртокласници!
м ай 2 01 6
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Скъпи четвъртокласници,
Бъдете дръзки като бурята,
жизнерадостни като пролетта, усмихнати като лятото, силни като зимата,
трудолюбиви като есента!

Обичам Ви и оставам Ваша
приятелка!

Госпожа Борисова, класен
ръководител на IV „г“ клас

Скъпи мой четвърти „б“клас,
Винаги ще пазя дълбоко в сърцето
си прекрасните четири години,
които бяхме заедно. Те бяха достатъчно, за да се роди едно голямо приятелство между нас.
Бъдете здрави и благословени, любопитни и любознателни! Живейте така, че да не се срамувате
от думите и делата си!
Превърнете детските си мечти в
реалност и с тях покорете
света!
Вярвам, че ще успеете!

Мили ученици,

Дълбоко вярвам в таланта и
добротата на всеки един от
вас и от все сърце ви желая
един ден да сбъднете всички
свои мечти!
Покорете света, но не забравяйте вашето първо училище
СОУ „Иван Вазов" гр. Плевен!

Госпожа Дочева, класен
ръководител на IV „д“ клас

С обич: госпожа Станка Ненчева

Скъпи ученици,

Бъдете мъдри, упорити и постоянни в преследване на
своите мечти!
На добър час!

госпожа Недкова, класен
ръководител на IV „В“ клас

Мили деца,

Всяко дълго пътуване започва
с малка крачка напред.
Вие направихте първите
крачки, сега ви остава да извървите дългия път.
На добър път, мои пораснали
птички!

Наталия Тодорова, класен
ръководител на IV „е“ клас
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Събитието, което ме разтърси

Журналистически коментар

За безотговорните деца
и родители или кой от
тях е по-виновният

В днешния объркан свят почти
всичко може да ни разтърси - напушени деца, млади момичета с
грим като на 45-годишна жена,
безотговорни родители, пияни
момчета без книжки да шофират,
катастрофи, кражби, побои, телефонни измами, изнудвания, атентати, изнасилвания и още, и
още… Тъй като няма как да коментирам всеки един от по-горните проблеми, ще пиша само за
един от тях. Нещото, което ме изненадва неприятно и разтърсва са
ежедневните катастрофи. Не
мисля, че това е допустимо и с
него трябва да се примиряваме когато си пуснеш телевизора, за
да чуеш новини, първите 3-4 да са
за безотговорни постъпки на “шофьори”, ако мога така да ги нарека. Пияни или предозирали да
седнат зад волана е голям риск не
само за техните животи, а и на
другите. Нямат право! Аз искам
да попитам тези хора после как
живеят с чиста душа, нямат ли съвест, изобщо имат ли желание за
каквото и да е? Но проблемът е
по-голям - освен безотговорни

шофьори обаче, има и безотговорни родители, които дават на
непълнолетния си син да покара
колата с уговорката уж само за
едно-две кръгчета с приятели, а
после да я върне без щети. Е, след
това самите родители си плащат
скъпо за тази доброта, която проявяват към децата си. Най-лошото
е, че заради това не страдат само
те, а и други родители на деца,
които пък нямат никаква представа какво, къде и как правят деим.
И
ТЕ
СА
цата
БЕЗОТГОВОРНИ. За едно нещо
никога не е виновна само едната
страна, но винаги едната е повече
виновна от другата. В случая децата са виновни, защото се качват
в колата, а родителите, защото са
изпуснали първите 7 години.
Виждате ли как от едно безобидно нещо става такова голямо
бедствие? Родители, ако четете
това, най-добре си вземете поука
какви случки биха последвали от
всичко, което позволявате на децата си, после ще си платите
скъпо за това. Въпросът ми е –
след като е толкова лесно да се
предотврати всичко това, защо
никой не мисли предварително
или просто да спазва закона?!

Здравословно

Мария Димитрова 8б

За съпричастието към
различните

Всеки ден по телевизията чуваме
шокиращи новини и за съжаление
лошите са повече. Върху някои
събития
не
можем
да
въздействаме, а само да се
надяваме.
Чувстваме
се
безпомощни, когато става въпрос
за природно бедствие или коварна
болест. Но ако ние, хората, можем
да подобрим положението и сме
способни да спасим един
човешки живот, защо да не го
направим, а трябва понякога да
сме
съучастници
дори
в
застрашаването му?!
Разтърси ме историята на 22годишната Захра Шах Савани от
Иран. Тя изминава дългия път от
Шираз до Бургас и от джамията
до църквата. На 17 години
избягала от родината си заедно с
родителите,
сестра
си
и
семейството си. Живели първо в
Турция, а след завръщането на
родителите ѝ в Иран, тя се мести
в България. Нашата страна ѝ дава
сили и се превръща в нейна втора
родина. Говореща свободно
и
изповядваща
български
християнството, Захра мечтае да
се установи тук за постоянно. Но

Сияйна кожа

държавата ни е на друго мнение и
има колебания да я направи своя
гражданка.
Бюрократичната
машина или пък някои от
чиновниците в нея пречат на едно
момиче да заживее с усещането,
че е като всички нас. А ако
иранката се върне на родна земя,
ще
бъде
екзекутирана.
Безизходно!
По последна информация Захра
остава в Несебър, засега.
Административният съд в Бургас
отмени решението на Агенцията
за бежанците, която отказа да ѝ
даде международна защита. Да се
надяваме, че решението ще
остане в полза на Захра.
Камелия Григорова 8б

Не се страхувайте,
бъдете смели, защото
тероризмът цели да ни
направи слаби и
уязвими!

13 ноември 2015, 13 март 2016, 22
март 2016 – дати, които никога
няма да забравим или дати, които
вече забравихме? Терор, страх,
ужас и стотици невинни жертви.
Но както казваме ние, българите:
„Всяко чудо за три дни“! Седмици
след атентатите траурът е свален,
медиите замлъкват и хората се
завръщат към обикновеното си
ежедневие, а жертвите остават
безлични. Това, да ги забравим, е
като да ги убием отново. По-
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лошото обаче е, че има стотици
невинни загинали, за които никой
дори не говори. Други страни
също страдат от безмилостните
атаки на тероризма. Ирак,
Афганистан, Пакистан, Нигерия и
Сирия – държави, облени в кръвта
на обикновените граждани. Но
тези новини остават далеч от
обсега на медиите. Светът не се
върти около Европа, проучвания
показват че над 80 процента от
жертвите при различни атаки са
отвъд пределите на нашия
континент. Целта на терористите
явно е да всяват масов страх, ужас
и паника - и го постигат. Щом
всички мълчат и наблюдават
безучастно действията им, без
дори да ги отразяват. Светът
обаче вече не е същият и никога
няма да бъде. Мислите си, че това
няма как да се случи на вас, но
грешите. Живеем в един
размирен свят, където никъде не
сме напълно защитени. Докато
има тероризъм, ще има и жертви.
Затова трябва да обединим силите
си в борбата срещу него. Това не
е проблем само на държавите, в
които тероризмът набира сила.
Той засяга и нас като граждани на
света.
Не се страхувайте, бъдете смели,
защото тероризмът цели да ни
направи слаби и уязвими!
Магдалена Минкова 10б

КАК ДА СЕ ГРИМИРАМЕ, АКО
НОСИМ ОЧИЛА

Може да похарчим цяло състояние за козметични продукти, но постигането на сияйна и красива кожа е
почти невъзможно без здравословен и балансиран хранителен режим. За да постигнем изящен външен
Носенето на очила с диоптър може да ви кара да си мислите, че се
вид, трябва да сме сигурни, че си набавяме нужните витамини и минерали чрез храната. Добавяйки
криете зад рамките им, но околните забелязват кога сте използвали
следващите 5 храни в менюто си, вие лесно и безпроблемно ще постигнете бляскава и гладка кожа, осигрим и кога – не. Истината е, че очилата могат да насочат повече
гурявайки на тялото си баланс отвътре и отвън.
вниманието върху лицето ви, а ключът към правилните решения в
1. Домати. Популярни източници
макиажа се крие в това, да подчертаете предимствата си и да изна антиоксиданти, те имат значиберете подходящи рамки.
телен подмладяващ ефект върху
1. Не забравяйте да подхраните лесно и е напълно възможно с накожата, предотвратявайки увисвакожата си с подходящ крем. При предването на деня гримът ви да
нето ѝ и запазвайки свежия ѝ вид.
повечето жени, които носят се изтрие.
Доматите съдържат и важния пиг2. Класическата форма на комент ликопен. Каротиноидът,
тешко око винаги ще изглежда
който придава специфичния цвят
стилно с каквито и да е рамки за
на някои плодове и зеленчуци, гаочила, но най-вече с такива с изрантира 25% по-силна защита от
дължена и повдигната в края коUV лъчите. Други източници на
тешка форма. Също да не
ликопен са гуавата, динята и
забравяме спиралата, тя може да е
червеният грейпфрут.
черна, а ако акцентирате на очния
2. Горски плодове. Тъмно оцветегрим, може да използвате и
ните плодове като череши и бороцветна.
винки са пълни с антиоксиданти,
3. Ако пък предпочитате по-семкоето стимулира произвотството за възстановяването на тъканите, течностите, които приемаме.
пъл очен грим, заложете на черна колаген, осигуряващ здравина както и на фибри, фолиева кисе- Газираните напитки, пълни със
вен или по-ярък цвят за устните.
и стегнатост. Ягодите пък съдър- лина, калий и лутеин. Тъмнозеле- захар и изкуствени подсладители,
С тези 3 лесни стъпки ще постигжат големи количества витамин С ният цвят е знак за съдържанието не могат да са компонент в едно
нете желаната визия с очила за по– най-важният витамин за гладка на големи количества желязо и здравословно меню. Трябва да
и мека кожа. Горските плодове са калций, придаващи здравина на осигуряваме на тялото си нужособено подходящи при борбата с кожата и косата. Други полезни ното му количество вода – препоакне и неравномерен тен.
зеленчуци от тази категория са ръчително е да пием поне 8 чаши
3. Риба и друга морска храна. къдравото зеле „Кейл“ и броко- на ден, за да поддържаме сияен
Освен за мозъка и сърдечносъдо- лите.
въжшен вид. Зеленият чай също
вата система, рибата е необхо- 5. Ядки. Бадемите, източник на е напитка, която би преобразила
дима, за да съхраним младостта витамин Е, са силен хидратант, кожата ви. Той съдържа полифена лицето си. Това се дължи на подходящ за поддържането на све- ноли, които ни предпазват от уломега-3 мастните киселини, които жестта и гладкостта на кожата. Бо- травиолетовите
лъчи,
допринасят доброто кръвоснабдя- гатите на фибри орехи пък подпомагайки предотвратяваване на кожата и по-свежия ѝ вид. съдържат антиоксиданти, микрое- нето на заболявания като рак на
Освен това риби като сьомга, лементи и витамини от В-група. кожата.
скумрия и сардини подпомагат Те са ядките, притежаващи най- Да осигурим на тялото си баланс
хидратацията и ни помагат да из- големи количества омега-3 мастни отвътре и отвън не е трудно!
бегнем сухата кожа и нейния без- киселини, което ги прави ключов Подходящият и здравословен хражизнен облик.
елемент в режими за млада и нителен режим не само кара
4. Тъмнозелени зеленчуци. Спа- здрава кожа.
човек да се чувства по-здрав, но и очила, е важно да използват крем малко от 10 минути.
накът е определено задължи- Не е важно само с какво се хра- също така преобразява външния
на Т-зоната с матиращ ефект, зателна част от едно здравословно ним. Особено важна роля в здра- му вид. J
щото кожата там се омазнява
Виктория Панова 8б
меню. Той е богат на бета-каротин вето и външния ни вид имат и
Мерилин Писина 10з

З А Б А В Н О

- Нечетливо ли говоря? - пита госпожата.

.

.

- Какво означава на български
език изразът „ take up a lot of
space“?
- Заема много космос, госпожо.

.

.

.

- Не искам да виждам чинове по
масите!

.

.

.

- Селянинът от произведението
бил заможен, защото имал свиня
и жена.

.

.

.

- Госпожо, може ли да повторите?

.

.

.

.

.

.

- По какво се предават радиовълните, ученици?
- По радиото, госпожо.
- Знанието не идва от едно четене!

.

.

.

- Докато препишете, ще отиде
конят в барата.

.

.

.

- Сега се смеете вие, смея се и аз,
но накрая на годината ще си разменим ролите.
Йоана Кирилова 9м

Ваканция вкъщи

Без значение дали пътувате някъде, или не, със сигурност сте развълнувани за наближаването на летните месеци, а с тях и на ваканцията. Но може ли да си прекараме добре дори ако сме вкъщи?

1. Може да излезете и да карате колело или скейтборд с приятели или
просто да се разходите. След като
времето най-вероятно ще е хубаво,
излезте из природата, не в мола.
2. Идете на басейн и си направете
парти с приятели.
3. Излезте в парка и си направете
пикник или къмпинг, дори да е в
градината.
4. Опитайте се да направите нещо
сами - сувенир, дреха или декор за
стаята ви.
5. Прочетете книга или гледайте
филм.
6. Направете нещо, за което никога

не сте имали време, но винаги сте
искали да направите.
7. Започнете да тренирате или
просто бъдете по-активни
Без значение къде сте и какво правите, най-важно е да си прекарате
добре и да си починете от уроци и
домашни.

докато учите за тестове и изпити.
Преди да започне изпитването, използвайте същия аромат. Това ще

За досетливите

С лъскава риза
в земята влиза.
С краченца гладки,
същински лопатки,
тунели копае,
умора не знае.
Сутрин за закуска
какавиди хруска.
Досещат се дечицата,
че това е

По скалите се катеря
нещо вкусно да намеря
Все на слънце се припичам,
А подгонят ли ме – тичам,
браня се юнашката,
пазя си опашката,
че и служи за опора
и за кратичка отмора.
Имам звучно име.
Хайде, назови ме!

Нощем спя превита
в малка сива пита.
През деня кръжа
и с крилца жужа.
Щом подуша нещо сладко
лепвам се за него, братко.
Винаги, кога съм гладна,
ставам лоша и досадна,
и нападам с мойто жило то е остро като шило.
Често бъркат ме с пчелата.
Е, коя съм аз?

Искам да призная честно,
мен ме разпознават лесно.
Черна съм, но с бяла гуша,
цялата гора ме слуша.
И защото съм креслива
всички смятат ме свадлива.
Във горите, в долините
аз разнасям новините.
Твоят батко, стринка, кака
знаят, че се казвам

Открий грешката
(гущер)

- Хубаво е да назовавате, а не да
показвате органите от човешкото
тяло, защото, като стигнем до полова система, ще стане страшно.

Смях от класната стая

Разхождайте се, докато учите
Научно доказано е, че леката физическа активност преди важни
тестове и изпити помага при запомнянето поради повишеното
кръвоснабдяване.
Пишете със син химикал
Синият цвят държи мозъка ни активен и максимално ефективен в
дейността си. Това прави нещата,
изписани със син химикал, полесни за запомняне от тези, за
които сме използвали черен цвят.
Докато говорим за писане, известен факт е, че записването на дадена информация веднъж е
еквивалентно на прочитането ѝ
седем пъти.
Напръскайте стаята с непознат
за вас аромат

(сврака)

чар и доброта, а не с лошо и грубо
отношение.
Везни – Време да планираш! Систематизирай своите задачи и
планирани дейности
за лятото и ще видиш колко полесно ще бъде. За разнообразие
изгледай някой филм.
Скорпион – Парите са
ти в кърпа вързани.
Прави, каквото винаги
правиш, и ще се радваш на страхотни резултати.
Стрелец – Труден период. Задълженията са
малко в повече, но ще
се справиш. За да се
разсееш, започни някоя хубава
книга – винаги помага.
Козирог – Помниш ли,
когато не правеше
всичко с цел печалба?
Беше хубаво, нали?
Опитай да върнеш доброто старо
време и не се ядосвай за глупости.
Водолей – Излез, разходи се, поговори с
приятели! Само това
ще оправи лошото настроение.
Риби – Ключови думи
– Вселенски закони.
Спазвай ги, иначе
няма да ти е никак
лесно.
Преслава 10б

Интересно

 Медът не се разваля. Вашите
пра-пра-пра-правнуци може да изпробуди паметта ви и ще ви накара ядат спокойно буркан с мед, който
да си спомните нужната информа- сте купили преди пет години, без
ция. По същия начин може да из- да им стане нищо.
ползвате и различен вкус дъвка  Точно както имаме уникални
отпечатъци на пръстите, така
или бонбон.
имаме и уникален отпечатък на
Стегнете ръката си в юмрук
езика.
ако запомнянето на определена
дума или термин ви затруднява.  Между Северна Корея и ФинТова ще активира мозъка ви и ще ландия има само една държава Русия.
подобри вашата памет.
За да разберете уроците по-лесно,  Франция покрива 12 часови
зони. Разбира се, тя постига това
гледайте документален филм благодарение на бивши колонии,
по темата.
които днес са все още в нейна теТова ще ви даде допълнителна ин- ритория.
формация и ще стимулира способ-  Красивата държава Монако е
ността ви да запомните основите. по-малка от Сентрал парк в Ню
Полезен сайт за безплатни доку- Йорк.
ментални филми е documentaryheaven.com,
който
предлага  Всяка година порастват миинформация по всякакви пред- лиони дръвчета благодарение на
катерички, забравили къде са осмети и теми на английски език.
тавили ядките, които са събрали.
Мерилин Писина 10з  С обикновен молив може да
се начертае линия с дължина
около 56 км.

(осата)

Овен – Ако в момента
си ядосан, не се разпалвай твърде много
и не си го изкарвай на
някого другиго. Първо помисли
дали вината не е в теб и после
взимай секирата.
Телец – Време е за...
всичко! Човече, абсолютно всичко ти
върви – работа, пари,
училище, любов! Само гледай да
не ти се замае главата.
Близнаци – Въпреки
всички гадни неща,
които трябва да свършиш, ще се справиш с
лекота и без много усилия. Обаче
не се пресилвай и приемай критиките положително.
Рак – Време за промяна! Бъди реалист и
разграничавай възможните от невъзможните задачи. Пести енергията
си!
Лъв – Едно пътуване в
чужбина ще ти се отрази добре. Популярността сама ще те
намери, не се страхувай от нея.
Дева – Вършиш
много работа, което е
много хубаво и ти се
отдава. Само един
съвет – влияй на хората със своя

5 съвета, които ще направят
ученето мааалко по-лесно. J

(къртицата)

ХОРОСКОП

.

В@ з Буки Вед и стр .11

Нина Митева 5г

 Най-старата буква е „О“. Тя не
си е променила формата от 1300 г.
пр.н.е.
 Единственото домашно животно, което не се споменава в
Библията, е котката.
 В Източна Африка можете да
си купите бира от банани.

 До Втората Световна война в
телефонния указател на Ню Йорк
имало 22 човека с фамилията Хитлер. В новата версия на указателя
след края на войната нямало нито
един.
 Ако разперите ръце настрани,
разстоянието между края на пръстите на едната и другата ръка е
равно на вашата височина.

 Докато киха, човек не е в състояние да държи очите си отворени.

 Ако се отрежат мустаците на
котката, тя ще започне да губи равновесие и ще падне.
 Всеки месец, започващ с неделя, има петък 13-и.

 Близо 70 % от хората, използващи мобилен телефон, страдат
от синдрома на фантомната вибрация.

 Урината на котките свети под
ултравиолетова светлина.
Йоана Кирилова 9м

Помисли и отгатни

В бяло море зелени корабчета плуват.
Знаят всички земни твари,
не е огън тя, а пари.

Червена паничка
върху дебела лъжичка.

Отговори: таратор, коприва, гъба
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Ивона Георгиева 5г
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Малък коментар

Как се виждате след 10 години
и какво бихте променили в нашето училище,
ако сте директор, попитахме седмокласници

Ива Кирова 7в – Аз искам да работя нещо, свързано с математика
–

инженерство или ядрена физика.
А ако бях на мястото на господин
Митев, бих променила правилника и да премахна докладните.
Според мен те са безпредметни и
трябва да се пристъпи направо
към по-строги мерки и наказания.
Виолета Николова 7в – Моята
мечта е да уча медицина и да
стана лекар. Но ако след 10 години тази мечта не е реалност,

искам да съм учителка, защото
обичам да се занимавам с деца.
Аз съм мислела и преди за нужните промени в училище. Като за
начало е хубаво да се добавят
шкафчета за по-малките. За по-големите може би е по-добре да се
отмени забраната за излизане, защото в лавката е тясно и няма
много място, което не е много
приятно.
Теодора Йорданова 7а – Бих про-

менила нещо, свързано с храната
– училищен стол например, където учениците ще могат да се
хранят с прясна и здравословна
храна. А това, че имаше такъв стол
и не се получи, е може би защото
все още няма голяма приемственост сред родителите. А след 10
години се надявам да уча в чужбина.
Правда 7а – Виждам се работеща
в София като рехабилитатор. А

като за начало искам да кандидатствам в Медицинския университет тук, в Плевен.
Марио 7а – Като директор не бих
променил много – училището е
добро, учителите – също. Може
би щях да помисля за промяна на
начина на подбор на учениците. А
след 10 години се виждам като
елитен тенис треньор или адвокат.
Михаил 7а – Ако бях на мястото
на директора, бих променил само
едно нещо в нашето училище и
това е обзавеждането на последния етаж. Трябва да се купят напълно нови чинове и столове за
всички стаи. Само това, защото
там е най-лошо състоянието на
училищната база. След десетина
години се виждам в чужбина в
някой университет за програмиране или автомобилно инженерство.
Преслава 10б

Пет от най-абсурдните
световни рекорди

Най-грозната риба в света
Тя живее на дълбочина от 600 до
1 200 метра на морското дъно
край австралийското и тасманий-

ското крайбрежие – това е Рибатакапка. Дълга е точно 30см и е
сиво-розова. Няма люспи, вместо
това кожата й е образувана от желеподобна маса.
Най-скъпият корнфлейкс
През 2008г. две сестри от САЩ
предлагат на търг в интернет един
единствен корнфлейкс. Особеното
на тази царевична люспа е, че тя
има същата форма като контура на
феодалния щат Илинойс. Първоначално за корнфлейкса били
предложени повече от 200 000$,
но тъй като аукционната къща не
притежавала разрешение за продажба на неопаковани стоки, тър-

Редакционен екип

гът трябвало да бъде прекратен.
Най-големият балон от дъвка
Питали ли сте се някога колко
може да се надуе един балон от
дъвка, без да се спука? Най-големият такъв балон, надуван някога
от човек, е имал диаметър 58,4см!
Решите ли да пробвате този рекорд, трябва да вземете предвид
следното: можете да използвате
най-много три дъвки от нормална
търговска марка.
Най-старите ядливи яйца
Яйцата са нещо много вкусно –
ако са пресни! Развалените яйца

обаче разнасят много неприятен,
тежък мирис. Сега си представете,
че трябва да изядете яйца, които
са на няколко седмици! В азиатския регион това е кулинарен спе-
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Анимациите във времето назад

Всички обичаме анимации. А всички имаме вече и спомени, свързани
с любимите ни анимационни филмчета. По повод 1 юни ще върнем
лентата назад, като се запознаем с едни от най-старите анимации, за някои от които най-вероятно не сте и чували.
За първата анимация е смятан 3минутният филм „Комични фази
на забавни лица”. Филмчето излиза на 6 април 1906 година в
Америка. В него за първи път са
комбинирани рисунки с кинооборудване. Анимацията представлява рисуване на черна дъска със
стопиране на всеки кадър за заснемане.

ход. Филмът е все още черно-бял,
но ще стигнем и до цветните.
Една известна героиня е Бети
Боп. Тя се появява за първи път
през 1930 година във филмчето
„Замаяни чинии”. Интересен
факт е, че героинята е създадена
като карикатура на танцьорка на
име Хелън Кейн.

Не може да пропуснем и най-известната компания за анимационни филми – „Дисни“. През
1928, пътувайки във влака, Уолт
Дисни създава първата скица на

Една от по-известните анимации
е „Снежанка и седемте джуджета”.
Това филмче е първият цветен
пълнометражен анимационен
филм
на
„Дисни”. За
първи път
се появява
през 1937 година.
Без значение дали сте малки, или
малко по-големи деца, не спирайте да мечтаете и да се потапяте в магията на анимационните
филми.
Виолета Антонова 8б

Мики Маус, който по-късно става
звезда в „Параходът Уили”— първият анимационен филм със звук.
В краткото филмче Мики Маус
си подсвирква, докато кара пара-

циалитет. Пидан са най-често сурови яйца от патица, които се слагат за няколко седмици в смес от
глина, вар, пепел, сол и подправки. През това време белтъкът
се превръща в мазна, кафява или
черна маса, а жълтъкът се оцветява в сивозелено. Те трябва да
имат много остър мирис, но да са
с вкус на яйца. Традиционно се
консумират със соев сос. ДОБЪР
АПЕТИТ!
Най-спортното четириного
Булдогът Тайсън от Калифорния

вместо да върви със собствените
си крака, предпочита да кара
скейтборд. Необикновения си талант булдогът е даказал в множество телевизионни предавания
и игрални филми.
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