
Как изглежда нашето поколение
през погледа на актрисата Ернестина Шинова – стр. 2

Кой е най-ценният и най-странният коледен подарък, който сте получавали, и от коя Коледа па-
зите най-хубав спомен? – стр. 4

ГОДИНА 7, БРОЙ 27, УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК НА СУ “Иван Вазов” гр. Плевен декември  2016

Цена 1 лев
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.

Скъпи читатели,
За поредна година ние, екипът на „В@з, Буки, Веди“, ви пожела-
ваме весела Коледа и щастливо посрещане на новата 2017 година!
Без съмнение вие сте тези, които ни дават смелост да търсим исти-
ната, да се стремим към това, в което вярваме, и да се борим за
своето усъвършенстване. Пред вас екипът ни се променя, пораства
и се обновява. Всяка година ние ставаме все по-разнообразни и
различни, по-цветни и ярки, защото намираме нови страни от себе
си, разкриваме интересите и идеите си по-ясно и заявяваме мне-
нието си по-категорично. „Новаци“ и „млади журналисти“, по
страниците на вестника ние работим като едно цяло. И въпреки
разликите ни, „В@з, Буки, Веди“ е мястото, където е прието да не
си като другите, да имаш различни разбирания, да бъдеш новатор.
Нашите очи са отворени широко за света - промените, нереднос-
тите и красотите в него. Поглеждайки към първия ни брой преди
повече от шест години, ние ясно виждаме промените в нашия
екип. Някои от нас вече могат смело да изразяват своите идеи и
убеждения, други пък правят първите си крачки в журналистиката,
но едно е ясно – тук не се колебаем да отстояваме това, в което
вярваме. А вие, драги читатели, сте свидетелите и мерителите в
израстването ни! 

Затова в навечерието на Коледа, най-светлия християнски празник
- празникът за прошка и за благодарност, ние ви пожелаваме да на-
мерите своето призвание и същността си! Пожелаваме ви целена-
соченост и смелост по пътя към искрените мечти, както и приятел,
с когото да споделите пътуването. Нека всяка добрина, която сто-
рите, да се върне двойно, а за всяка грешка да получите прошка и
разбиране. Желаем ви труден път към върха, защото лесната по-
беда не е сладка. Бъдете такива, каквито искате да бъдат тези
около вас! Вярвайте в съдбата си, но не ѝ се доверявайте сляпо! И
знайте, че всичко може да бъде променено, стига да имаме разум и
сила. 

Никога не можем да сме сигурни какво ще ни донесе новият ден,
новият месец, новата година. И винаги имаме очаквания, мечти и
надежда за новото начало. Но нека 2017 бъде различна. Нека за-
почнем годината не с въпроси и любопитство, а с увереност и
смелост. Защото никой не може да направи нашия живот значим
освен ние самите. Затова трябва с непоколебимост да встъпим в
новата година, да не се отказваме от
целите си в нея и да се радваме на
новия старт. И нека началото да бъде
вълнуващо и малко объркващо, но ис-
тинско и носещо ни чувства, които не
сме изпитвали, и идеи, които не ни е
страх да изразим. Нека ви носи и уве-
реност, и съмнение, защото само така
ще опознаете себе си и своите възмож-
ности. Желаем ви вдъхновение и упо-
ритост, чувственост и смелост! 

Весела Коледа и щастлива нова го-
дина, скъпи читатели!

Мерилин Писина 11з

Нашият вестник навърши шест го-
дини. Кои са последните заподозрени

за издаването му – стр. 8

Щедра и щастлива нова година!
Вълшебна Коледа!

Ниагара Георгиева 7а

Колко често изпращате есемес с текст „Весели празници!“ на всич-
ките си абонати? Тази година избери друг начин да поздравиш

приятелите и близките си - нашето предложение на стр. 6
Най-абсурдните и препоръча-
ните от нас най-подходящи
подаръци за Коледа – стр. 5 Колкото повече ядем по празниците, толкова по-зле се чув-

стваме – не си го причинявайте – стр. 7 

Много награди за нас в регионални конкурси
– нашите момичета и момчета очароваха
жури и публика с таланта си да рецитират;
в слово и живопис споделиха представата си
за доброто около нас – стр. 2

Ние се превърнахме в ментори на малки деца от
детска градина, които решиха да издават свой вест-

ник и ни поканиха да им обясним как – стр. 10

Никой не е в състояние да удържи силата на една идея, чието време е дошло! ...



По повод 100-годишнината от рождението на писателя
Роалд Дал РБ „Христо Смирненски” проведе Регионален
детски творчески конкурс под наслов „Магията на доб-
рото около нас” / „The Magic of good around us”. Вдъхно-
вени от творчеството на любимия си автор, в конкурса се
включиха деца между 7 и 14 години от Плевен и региона.
В своите 167 рисунки, 164 текста на български и 72

текста на английски език децата изразиха
себе си и виждането си за това, що е добро, как да го съз-
даваме и пазим и доказаха, че познават и обичат героите
на Дал. Компетентно жури от преподаватели по англий-
ски език, български език и литература, изобразително из-
куство и художници оцени творбите на младите
участници. В категориите рисунка, разказ, есе и стихо-
творение бяха отличени 29 деца. По време на заключи-

телният етап в артзалата на библиотеката отличените
представиха творбите си публика. Сред тях значителен
брой бяха творците от нашето училище. 
Христиана Бакърджиева от 5 клас разкри своето виж-
дане за това, дали магията е само приказна категория или
съществува и в реалния живот. Шестокласничката Крис-
тияна Йотова беше написала прекрасно есе на тема „Ма-
гията на доброто около нас“. Кратко, но пак толкова
вълнуващо, беше стихотворението „Доброто“ на Викто-
рия Стоянова. „Ако до всяко добро същество застане
поне още едно...“. Какво ли ще се случи тогава? Това
представи в есето си Василия Дюлгерова от 6 клас.
Предпочитаниято си към книгата на Роалд Дал „Жира-
фът, пеликанът и аз“ показа осемгодишният Теодор
Кръстев със своята прекрасна рисунка. Магията е там,
където е доброто. Така твърди седмокласничката Биляна
Михова в своето есе на английски език.
Младите таланти бяха наградени с книги и сертификати,
връчени им от директора на РБ „Христо Смирненски” г-
жа Аня Михова.

Иван Жунтовски 10м

Силните жени са като
птици,
понесли на крилете си
света,
наказани до болка да
обичат,
осъдени на вечна са-
мота!...
С това стихотворение на
Златина Великова нашият
журналист Иван Жун-
товски спечели първо
място в конкурса за реци-
тиране на стихове „Аз исках да
ти кажа две слова…“. Той е орга-
низиран по традиция от Регио-
налната библиотека „Христо
Смирненски“. В първия етап ко-
мисията в състав Маргарита Бо-
рисова, Сашка Филипова и Валя

Атанасова прослуша 105 участ-
ници. До втория етап се класи-
раха 31. Провокирани от стиха на
Дамян Дамянов, откъдето и
името на конкурса, нашето учи-
лище представиха  Александра
Лакова, Иван Жунтовски, Изабел
Велковска, Никол Мошева, Пре-
слав Йорданов, Теодора Атана-
сова и Цветина Данчева. 

В сериозна конкуренция бяха от-
личени по трима победители във
всяка възрастова група, журито

раздаде и три поощрителни на-
гради. Преслав Йорданов стана
втори при участниците до 15 го-
дини. В първа възрастова група
първокласникът Преслав Йорда-
нов стана втори. А при участни-
ците над 15 години  Теодора
Атанасова е трета в класацията.
В нейно изпълнение прозвуча
„Среднощна молитва“ на Дамян
Дамянов:

Събличай се, полека се събличай
със грацията дивна на русалка!
От себе си едно след друго свли-
чай
прикритията нежни, ала
малки
на свойта плът свенлива, но
греховна.
Нима е грях тъй да те гледам,
мила?...
Отличени бяха и Александра Ла-
кова и Никол Мошева, които не
успяха да се класират на призо-
вите места, но бяха стимулирани
с поощрителни награди.

Браво на всички участници!
Поздравяваме също и учителите,
които ги подготвиха и подкре-
пяха през цялото време - Станка
Ненчева, Галина Генкова и Еве-
лина Ницова. 

Иван Жунтовски 10м 

Наши любознателни съученици от 5б с класен ръ-
ководител Циклама Иванова посетиха РБ „Христо
Смирненски“ и се научиха как да
търсят дали библиотеката прите-
жава съответна книга. Тяхното
обучение се осъществи благода-
рение на програмата „Бъди сър-
вайвър в морето информация“, по
която библиотеката организира
инициативи и практики за фор-
миране на знания и умения по
информационна грамотност на
малките си читатели. 

Учениците бяха много въодушевени и любопитни.
Бързо усвоиха новите знания и бяха щастливи, че могат

да ги прилагат в ежедневието си, търсейки от своите
компютри вкъщи. Всички деца упражниха наученото

чрез практика. Започнаха с тър-
сене чрез автор. Представителят
на детския отдел Искра Цакова
обясни на децата, че ако търсиш
по автор, трябва да напишеш
имената му в инверсия (Роалд
Дал – Дал, Роалд). Тя изясни на
децата понятието информацио-
нен шум. Те се справиха отлично
и за това щедро ги похвалиха, че

са абсолютни плувци и сървайвъри.
Пожелаваме им много вдъхновение и успехи!

Камелия Григорова 9б

- Здравейте, г-жо Шинова, за мен
е голяма чест да разговарям с вас.
Днешните тийнейджъри позна-
ваме повече Азис, Преслава,
Поли Генова... – не знам да кажа
ли „за съжаление“. Вие участвате
в „Столичани в повече“, в теле-
визионни предавания, откъдето
любими артисти ни станахте вие,
Гъмов, Христо Гърбов, Любо
Нейков... Но съвременните мла-
дежи сякаш оставаме встрани от
театъра?
- Така е..., дори и ти не задаваш точ-
ния въпрос... В смисъл не познаваш
лицата на големите театрални ак-
тьори. Със сигурност не си чувала
за Снежина Петрова, за Мария Ка-
варджикова, за Деян Донков и
много други... Защото сякаш ви е
по-лесно да си останете пред теле-
визора. Театърът е прекрасно пре-

живяване и не се отказвайте от него.
Живият контакт с актьора е много
по-истински.
- Вие сте успяла българска ак-
триса, съпруга и майка. Как
бихте съпоставили детството си с
това на днешните тийнейджъри?
Каква бяхте на тези години? 
- Може би бях просто любопитна.
Интересуваха ме много неща -
наука, изкуство... Исках да съм раз-
лична, като че ли сега всички вие
сте ми малко еднакви. Слушате
една и съща музика, четете списа-
ния, а не книги, гледате едни и същи
филми... Трудно е да си различен,
но си струва. Вярвай ми!
- С кого от вашите родители сте
имали повече конфликти, а и вие
по-късно като майка какви из-
води си извлякохте?
- Може би с майка ми... Когато на
свой ред станах майка, единстве-
ното, за което съм се борила, беше
да остана най-добрата приятелка на
дъщеря си. 
- Плаши ли ви нещо в днешните
младежи?
- Плаши ме това, че не искате да
мислите сами. Приемате всичко на
доверие и наготово. Подлагайте
всичко на съмнение, търсете собст-
вена гледна точка! Търсете причи-
ните за това, което се случва,
анализирайте и само тогава трудно
ще ви манипулират. Интернет и те-
левизията не са безгрешни -  много
често именно оттам тръгват лъжата

и манипулацията.
- Съвременният свят се развива с
необуздани темпове. Промените
са видими във всички сфери. За-
белязвате ли тенденция тийней-
джърите да губят душевността си
в това съвремие? 
— Според мен да... Много е лесно
да си със стадото. Да си уникален, е
трудно. Иска усилия и работа. Оби-
чайте и уважавайте своята уникал-
ност. Това прави света цветен, а не
черно-бял.
- Днес ние не се отделяме от теле-
фоните си - какво е мнението ви
за мобилните телефони? 
- Телефонът е просто средство,
уред, целта му е да прави контак-
тите по-лесни. Когато марката и це-
ната на телефона станат по-важни
от работата, която той върши, значи
си обикновен сноб, парвеню. Това
е.
- Опитайте се да отправите посла-
ние към нас, 15-годишните.
- Вие сте нашето бъдеще. Вие сте
хората, които ще възпитате следва-
щото поколение, нашите внуци. Из-
винявам ви се лично за това, че не
ви оставяме по-добър света, но се
надявам вие да сте по-добри от нас
и да го направите по-добър! Обичам
ви много и уважавам всеки един от
вас. И дори и да не сте прави,
длъжни сте винаги да имате собст-
вено мнение! 

Светлозара Витанова 9з

Ернестина Шинова: Длъжни
сте винаги да имате собствено мнение,
дори да грешите
Познатата на всички актриса Ернестина Шинова е родена на 2 юли 1963г. в град София. Завършва
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство. По-късно специализира в
Италия в „Belle Arti“. Известно време играе в Бургаския театър. Записала е много театрални роли
в кариерата си, а на нас ни е позната и от телевизионното предаване „Комиците“.

Виктория Иванова 10з
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На прицел

Бъди сървайвър в морето информация

С поезия в душата...
Нашите момичета и момчета очароваха жури и публика

в конкурс за рецитиране на стихове

Много награди за нас в
регионален конкурс

Своята представа за доброто споделиха деца в
слово и живопис 



декември 2016 В@з Буки Веди стр.3

-Как се роди любовта ти към
литературата?
-Неусетно. Още в четвърти клас
снимахме видеа с мои приятели
и разказвахме измислени от нас
истории. Всички истории, които
измислях, ги записвах. В пети
клас се опитах да направя жалък
опит за написване на книга. В де-
вети клас започнах да канди-
датствам с някои от
произведенията си в конкурси и
един от тях беше „1000 стипен-
дии“.
-Кои са любимите ти теми за
писане?
-Любими теми нямам. Пиша
това, което ми допада. Вдъхновя-
вам се от това, което ми се
случва. 
-Как разбра за проекта „1000
стипендии“?
-От Facebook, там видях страни-
цата им.
-С какви очаквания се включи
– надяваше ли се да бъдеш из-
брана?
-Не, изобщо не съм очаквала.
Има два варианта - да участваш
за изключителна или за основна
стипендия. Аз кандидатствах за
изключителна само защото
имаше вариант, ако не ставаш за
изключителна, да те върнат едно
ниво и да си продължиш за ос-
новна. Аз не очаквах да спечеля
нито една от двете, но реших да
се пробвам. Кандидатства се с
есе, а за изключителна трябваше
да изпратиш и още един мате-
риал, който може да бъде крити-
чен анализ на текст или твой
личен текст. Но разбира се, това
е само за моята област – литера-
тура. Аз написах свой собствен
разказ. На първи кръг знаех, че
ще се справя. След това на втори
кръг отидох на интервю. Спра-
вих се добре, не мисля, че имах
някакви пропуски в интервюто,
но пак не бях уверена в себе си.
Но както всеки човек тайно се
надявах да успея. И накрая спе-
челих, за което много се радвам.
-Какво друго можеш да ни
кажеш за проекта?
-В проекта може да се канди-
датства в най-различни области –
математика, информатика, театър,
музика и почти всички учебни
предмети. Целта на инициаторите
е  да дават стимул на българската

младеж да се развива в областта,
която им допада. Аз не очаквах да
спечеля, но след конкурса започ-
нах да вярвам повече във възмож-
ностите си.
-Есето или интервюто беше по-
голямо предизвикателство за
теб?
-Интервюто, тъй като есето, ако го
пишеш с желание, което е и целта
на тази инициатива, беше лесно за
мен - аз вярвах в това, което напи-
сах. Докато целта на интервюто е
да те провокират, за да разберат
дали ти си написал есето. Много
се притеснявах за интервюто, за-
щото бях говорила с други сти-
пендианти и те много ме
наплашиха. Предполагам, че
просто трябва да си подготвен и
да вярваш в това, което правиш.
Тъй като за изключителна стипен-
дия интервюто е на живо, това
беше плюс за мен - виждаш чо-
века, с когото разговаряш. Моите
интервюиращи бяха много лъче-
зарни и успях да се отпусна в раз-
говорите си с тях.
-В училище се справяш добре,
но има ли предмети, които те за-
трудняват.
-Всеки предмет е някакво предиз-
викателство за мен, защото трябва
да вложиш старание в това, което
правиш, и труд, за да успееш.
-Какво мислиш за образова-
нието в България?
-Мисля, че има нужда от промени,
но не бих казала, че е съвсем не-
ефективно. Смятам, че учим
много неща, които ще ни трябват
и в бъдеще. Общата ни култура е
много по-голяма от тази в други
държави. Но понякога наистина
ни е много натоварена програмата
и смятам, че трябва да се вкарат
по-различни методи за обучение.
Да се разшири използването на
съвременните технологии.
-Имаш ли идоли или хора,
които те карат да се мотиви-
раш?
-Не, намирам труда на всички
хора около себе си за ценен и
нямам точно един, когото да след-
вам. Всеки е способен на велики
неща и няма защо да идеализи-
раме хората, защото всеки може
да постигне нещо, стига да се
стреми целенасочено към него.
-Какво ще кажеш на учениците
в нашето училище, които не са

толкова ученолюбиви и
„будни“?
-Всеки има възможности, но
трябва да се опитва да ги развива.
С желание и старание всеки може
да постигне и непостижимото.

Иван Жунтовски 10м

Есето на Жанин ще публику-
ваме в следващия брой.

ПРОЕКТ “1000 СТИПЕНДИИ” е
национален конкурс за ученици от 6
до 11 клас. В него може да се
включи всеки ученик в тази възрас-
това група, като за това е необхо-
димо под формата на есе да
представи знанията и разсъжде-
нията си по предмета, в който се
чувства най-уверен. Проектът оси-
гурява годишна стипендия, която
се състои от финансова част, дос-
тъп до професионални консултации
и кредит за книги. 

С желание и старание всеки може да по-
стигне и непостижимото

Жанин Фахд Ал-Шаргаби е ученичка в 10б клас. Тя е отличничка
и тази година спечели изключителна стипендия в раздел „Лите-
ратура“ в националния проект конкурс „1000 стипендии“. Този
изключителен успех ни отведе на разговор с нея, защото оби-
чаме да ви запознаваме с успешни и можещи наши съученици.

Нашето училище бе домакин на 220
деца от различни училища и градове
в региона, които премериха сили в
математическия турнир на името на
Черноризец Храбър. Състезанието бе
за деца от 2 до 12 клас и регистрира
сериозен интерес към математиката.
Това бе нашият начин да отбележим
подобаващо Деня на будителите и да
стимулираме любопитство към поз-

нанието в най-широкия му смисъл.
Организатори на състезанието са за-
едно с нашето училище и СМБ „Пле-
вен – Център“. Най-добрите, заели
призовите места, получиха грамоти,
а всички резултати може да видите
на сайта на училището на адрес
www.sou-ivanvazov.eu или на сайта
на турнира www.math.bas.bg/ch.
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Математика за най-добрите

Така онасловиха
своя празник уче-
ниците от 7б с
класен ръководи-
тел Валентина
Тишкина. Най-
българския за тях
празник те отбе-
лязаха по свой
начин. Бяха изре-

чени с поклон и уважение имената на Христо Ботев, Любен Караве-
лов, Софроний Врачански, Петър Берон… Прозвучаха популярни
стихове на възрожденци, потърсени бяха и будителите днес. Учени-
ците прочетоха и свои творби, в които казаха добри думи за учите-

лите, които учат не само на четмо и писмо, но и ни
превръщат в личности. Владимира Височкова, Никол Пет-
рова, Михаела Георгиева, Паола Данова са само малка част
от участниците в събитието. Те прочетоха и свои текстове,
в които пролича тяхното уважение и преклонение пред вче-
рашни и днешни будители. 
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Будители народни

Знаете ли какъв ден е днес?
Почти всички отговариха с „Да“, но
не посочиха нищо конкретно. Трябва
да гадаем дали от неудобство, или
наистина знаят. Останалите отгово-
риха „вторник“??? и „будители“. 
Какво или кой за вас е будител?
Повечето смятат, че будители са
тези, които допринасят за утвържда-
ване на българското, събуждат съз-

нанието, мотивират ни, хора, които
са постигнали нещо значимо, родо-
любци. 
Може ли да изброите няколко бу-
дители или хора, които по няка-
къв начин са ви мотивирали?
Разбира се, тук се споменаха на
първо място познатите имена на
Левски, Ботев, Паисий Хилендарски,
Вазов и т.н., също и на учители и пи-

сатели. Отличиха се отговори като
„Да, макар и по-прикрити.“,  „Зависи
от човека“ и „Малко. Политиката ги
потиска.“. Повечето категорично от-
говориха, че няма такъв човек за тях.
Има ли будители днес?
Не пропуснахме да попитаме и по-
малките. Те заявиха, че според тях
днес будители са Христо Стоичков,
Меси, Роналдо и Слави Трифонов и
разбира се, техните учители. По-въз-
растните основно споменаваха поз-
натите и най-известни народни
будители, а според останалите в
днешно време тези хора са малко. 
Това проучване ни помогна да се
ориентираме доколко днес осъзна-
ваме значението на думата „буди-
тел“. Надяваме се да бъдем полезни
и на вас – направете своите изводи!

Виктория Енева, Миглена Бурова 8б

По плевенските улици в празничния ден...
Отмина 1 ноември – Денят на народните будители. На тази дата
празнуват всички просветители, книжовници, революционери и буди-
тели на възраждащия се национален дух, водени от стремеж към об-
разование и книжовност. 
Запитахме сме как в днешно време  нашите съграждани  възприемат
и честват Деня на будителите. Точно на самия празник се организи-
рахме и излязохме навън, за да разберем какво означава този ден за
тях. За целта зададохме четири въпроса на случайно избрани пеше-
ходци. 

Денят на нароДните буДители през поглеДа
на нашите съгражДани

Дания Начкова 10б

Как да сляза
от елхата?

Открийте
разликите Преслава Кръстева11б
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Г-н Димитър Митев
Най-ценният подарък не е
материален – това е здра-
вето. Няма най-странен по-
дарък. А най-хубавата

Коледа е спокойната.
Г-жа Диана Йончева

На Коледа не е от значение дали
ще получим желания подарък.
Важно е да разберем посланието
на жеста от любимите хора.
Най-хубавата Коледа е споделе-
ната. Коледа не е състезание по
лъскави украси и скъпи по-
даръци. Коледа е равносметка и
пожелания.

Кой е най-ценният и най-странният коле-
ден подарък, който сте получавали? 

От коя Коледа пазите най-хубав спомен?
Попитахме и свои учители

Г-жа Мая Цветанова

Най-хубавият подарък е
синът ми. Няма най-
странен подарък – всеки
дар е ценен. Всички Ко-
леди са хубави, ако са
прекарани със семей-
ството.

Г-жа Юлия Нинова

Най ценният подарък?
Всички вкъщи да са
здрави. Важно е всички да
сме заедно, защото Ко-
леда е семеен празник. Не
мога да преценя кой е най-
странният ми подарък. 
Имам много спомени от
този празник. Всички Ко-
леди са приятни. Щом
всички сме заедно, винаги

е хубаво.

Г-н Олег Маринов
Най-ценният подарък е да бъдеш с близките
си, да празнувате заедно. Най-странният?!
Някоя вещ, която е по-нетрадиционна, на
шега, или пък не съответства на празника. 
Не помня коя Коледа е била най-приятна. Може
би всичко е по-обикновено. Спомням си, че ко-
гато бях студент, не се празнуваше Коледа.
Бяхме поканени у приятели за празника. Това
явно ми е направило впечатление, защото
беше нещо нетрадиционно и ми се случваше
за първи път. 

Г-жа Ваня Антонова 
Най-ценният подарък е здра-
вето. Когато човек е здрав,
може да постигне всичко.
Като се замисля, най-стран-
ният подарък би бил, ако
някой ме изненада с кънки за
фигурно пързаляне. Може би
защото никога не съм се
пързаляла на кънки на лед. 
Всяка Коледа ми харесва, за-
щото съм със семейството
си. Всяка е специална сама по
себе си. Когато си с любимите
хора, винаги е хубаво. 

Г-жа Биляна Ангелова
Най-ценният е този, който не може да се купи с
пари - здраве, щастие. Няма странен подарък.
Във всяко нещо е вложена някаква емоция. Дори и
най-малките подаръци са ценни, защото не
всички имат възможността да подаряват скъпи
неща. Важно е да е от сърце! 
От детските си години пазя най-хубави спо-
мени, защото тогава се сбъдват съкровените
ни желания. Ние не получавахме коледни, а ново-
годишни подаръци. Дядо Мраз идваше на 31 де-
кември и ги оставяше под елхата. А и тогава
Коледата беше забранена. Но пък вярвахме в
Дядо Мраз и с нетърпение очаквахме да получим
подаръците, които понякога чакахме с месеци. 

Г-жа Росица Анастасова
Най-хубавият подарък за Ко-
леда е, когато се съберем с
близките си хора. Най-стран-
ният подарък е една риба,
която синът ми донесе в най-
лоново пликче, защото много я
харесал, която след това от-
глеждахме в буркан, защото ня-
махме аквариум. Най-хубавата
Коледа е тази, когато разбрах,
че чакам дете. 

Г-жа Йоана Дойнова
Най-хубавите подаръци са
тези от близките хора.
Най-странният подарък,
който съм получавала, е
бележник с рисунки на
цветя, в който също
имаше и стихове. Всяка
Коледа е хубава, защото е
прекарана с хората, които

обичам.

Йоана Кирилова 10м 
Илейн Иванова 8з

- Кой е най-хубавият Ви
коледен спомен?
- Детските спомени, когато
си ходехме на село при баба
и дядо. Зимна нощ, сняг по
метър и половина, всичко
тихо, глъхне, бяло, чисто.
Винаги съм ги свързвал с
посрещането на Коледа в
родното село на баща ми с

баба и дядо, с брат ми, с много настроение и хубави емоции.
- Какъв е най-ценният Ви коледен подарък?
- Не мога да определя някакъв специален подарък… Най-ценният
ми не е от детските години, а вече, когато бях на 26-27. Тогава се
роди дъщеря ми - на 27 декември, така че това може би е най-
ценният подарък, който съм получавал около Коледа. Защото ма-
териалните неща нямат чак толкова голямо измерение. Човек с
възрастта се научава да цени отношението и нематериалните
неща. В този смисъл играчките и подаръците отстъпват на връзки
и контакти с близки хора, на които можеш да разчиташ, и които
знаят, че могат да разчитат на теб. 
- Казахте на четвъртокласниците, на които бяхте специален

гост, че жителите на града са като едно семейство. Коледа е
семеен празник. Как ще отбележи празника Плевен?
- Предполагам, че Коледа ще бъде отпразнувана на самата дата,
24 срещу 25. Хората по традиция празнуват Бъдни вечер и Коледа
с най-близките си в семеен кръг. А до Коледа и след това до Нова
година ще има многобройни концерти, детски прояви, които съ-
пътстват обичайно нашия град. От началото на декември колед-
ната украса ще създава настроение и сред децата, и сред
възрастните. На 5 декември пред кметството и Мавзолея по тра-
диция запалихме коледната елха и посрещнахме Дядо Коледа с
най-малките плевенчани. В самата новогодишна нощ ще има пос-
рещане на Новата година на площада, както напоследък стана
традиция. Осигурили сме участието на известна музикална
група, която е добре позната на българите. Ще има много прояви
с празничен характер. Ще има изненади, които се надяваме да
харесат на плевенчани. Допълнително ще осветим със светлинна
украса тази основна пътна артерия от гарата чак до Кайлъка. Го-
воря за улиците „Данаил Попов“, „Димитър Константинов“ и
„Сан Стефано“. Що поставим над 40 светлинни украси, които ще
работят целогодишно, за да бъде градът по-красив, по-осветен,
по-фееричен, и се надяваме, че това също ще се хареса на пле-
венчани.

- Ще има ли благотворителна дейност?
- Първият благотворителен концерт ще бъде по линия на „Ротари
клуб Плевен“, които на 2 декември организират благотворителна
проява за набиране на средства за построяване на паметник на
Емил Димитров в нашия град. По този начин те чудесно ще се
впишат в коледното и предновогодишно  настроение. Разбира се,
ще има и други благотворителни акции. Всеки е свободен и може
да организира подкрепа на някаква благотворителна кауза.
- А какво мислите за нашето училище?
- „Иван Вазов“ е най-голямото училище с може би най-модерната
сграда, най-добре оборудваната. Аз имам и личен сантимент  към
училището, тъй като тук са учили и дъщеря ми, и синовете ми -
близнаци. Така че впечатленията ми от „Иван Вазов“ са освен че
е най-голямото, е едно от най-красивите, най-модерни, най-добри
училища в област Плевен, не говоря само за община Плевен и
гр. Плевен. Пожелавам на училището, на учителите и на възпи-
таниците да бъдат все така пионери на първо място в образова-
телната сфера в Плевен и областта и да са горди, че са завършили
това училище. Един ден нека и децата им да учат тук, за да про-
дължат родителската традиция!

Камелия Григорова 9б
Мерилин Писина 11з

С микрофон и няколко празнични въпроса при
Георг Спартански, кмет на Плевен
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Езичниците
в Европа и Близкия изток дарявали подаръци по време на няколко зимни
празници, включително и Сатурналии - шумен римски фестивал в чест на
Сатурн, богът на земеделието, който започва на 17 декември. Църковните

водачи са изместили датата на 25 декември и са заели някои от традицион-
ните за Сатурналии ритуали, за да бъдат щастливи хората. Празникът бързо се разпро-
странява в целия християнски свят, макар и някои благочестиви вярващи да се
отказвали да споделят празничното настроение. Пуританските лидери го смятали за
езически и мерзък и всеки гражданин, който празнувал на 25 декември, бил строго по-
рицаван. "Преди 25 години Коледа не беше бремето, което е сега", пише Маргарет Де-
ланд. През 1890 година децата вече можели да се срещат с живи Дядо Коледовци в
универсалните магазини . През 30-те брадатото лице на Дядо Коледа грее от рекламите

Коледните подаръци
•В България освен децата подаръци си разменят и всички близки, роднини и прия-

тели  
•Малчуганите в Германия получават първите си подаръци още на Никулден в

лъснатите си обувки.
•В Америка подаръците могат да бъдат и някакво ястие или сладкиш. На близките

хора се подарява ръчно направен юрган.
•В Белгия до вратата се оставя кашонче и то се пълни с подаръци.
•Унгарците обичат да си подаряват книги, топли чорапи, шейнички, но най-ценени

са ръчно изработените подаръци.
•В Италия за подаръци се харчи почти цялата заплата.
•В Норвегия коледните подаръци раздава козата.
•Холандците си представят Дядо Коледа като конче.
•В Сирия подаръците на малките християнчета носи камилата.

Подаръците по света

1.Човекът, когото ще зарадвате, е:

а) момче - 2т.

б)  момиче - 0т.

2. Най-много часове тя/той прекарват:

а) в бибилиотеката - 2т.

б) пред огледалото - 0т.

в) пред екрана на компютъра - 3т.

3. На каква възраст е:

а) до 10 год.-  0т.

б) от 10 до 15 год.-  1т.

в) над 15 год. - 2т.

4. В училище какви оценки получава?

а) 6-5 - 0т.

б) 4 - 1т.

в) 3-2 - 1т.

5. Социална личност ли е?

а) ДА! - 2т.

б) може да се каже - 1т.

в) Не! - 0т.

Какво да подарим за Коледа?
Предлагаме ви с наша помощ да изберете най-подходящия подарък за приятелите си

най-абсурдните подаръци за Коледа
Ако някога сте получавали коледни подаръци, от които сте останали разочаровани, то значи не сте виждали най-ужасните

предложения за тази година от онлайн магазините...

Чиния за показалеца
Ако се чудите какво да подарите на
някого, когото не харесвате, чиний-
ката за пръст е перфектният подарък!
Със сигурност ще се съсипете от
смях, ако решите да го поднесете в

тържествения момент.
Обици ухо

Момчета, знаете, че с бижута можете
да спечелите сърцето на всяка жена.
Тези обици ще я оставят безмълвна.
Уши изключително много си пасват с
уши. Последен писък на модата, но и
тук е уловката - всеки чифт нови уши

има нужда и от нови обици!

Уред за галене на домашен
любимец

Ако сте прекалено развълнувани от
поредната драматична серия на
турската сапунка довечера или пък
сте прекалено зает да чатите във

Фейсбук и да пускате снимки в Инстаграм, то то-
гава не ви остава никакво време да нахраните
котката, камо ли да й покажете каквато и да е
било любов. Не се притеснявайте! Този уред ще

гали котката ви вместо вас.

Рог на еднорог за котка
Сега е моментът да поднесете на котката си
двойна изненада. Тя ще ви обича вечно!
Плюс това, ако котката ви изчезне, а тя със

сигурност ще избяга, може
да напишете обява “За по-
следен път е видяна с рог на
еднорог”. Ах, че сладко ще
бъде! 

0-1т. Гримове. На това би се зарадвало всяко съвременно
момиче! Ако не се сещаш за по-оригинален подарък, бързо
отивай към най-близкия магазин за козметика.
2т. Дрехи. Ако знаеш размерите на приятеля си, дрехите са
най-подходящи. Всеки би се зарадвал на нов гардероб.
3-5т. Книги. Един не много оригинален подарък, който почти
всеки е подарявал. Но едно хубаво заглавие може прекрасно
да се превърне в идеалния по-
дарък.
6-8т. Компютърна игра. По-
дарък, на което всяко съвре-
менно дете би се зарадвало.
9-10т. Парфюм. Най-подходя-
щият подарък за момче в тий-
нейджърска възраст. Пораснали
и вече възмъжали, момчетата
обичат да привличат женското
внимание, а какъв по-добър
начин от прекрасната миризма,
която ухае от момчето. 

Рокля вендинг машина
Винаги сте се чудили какво е да си
вендинг машина. Тази рокля ще отго-
вори на всичките ви очаквания. С нея
дори ще може да шпионирате га-
джето си без да бъдете забелязана!

Пуловер с бебе
Вярно е, че всяка майка може
да облече пуловер върху кен-
гуруто, докато бебето й е
вътре, но вместо да насърчава
писъците на детето и да при-
влича шокираните погледи на
минувачите, може да сее
ужас по друг начин. Този пу-
ловер с анимирано бебе, из-
лизащо от женския торс, без
съмнение ще предизвика па-
ника навсякъде, където се
появи.

Панталони за пикник
Случвало ли ви се е приятелят ви да
ви отправя дразнещи забележки, че
всичко около вас става в трохи, когато
си похапвате вкусен сандвич. Ако е
така, то той ще бъде неизмерно щаст-
лив, ако приятелките ви се сетят да ви

подарят точно пикник панталон.

Иван Жунтовски 10м
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Всеки свързва зимата с Коледните
празници. Колкото повече наближа-
ват, толкова по-нетърпеливи ста-
ваме. И това се отнася и за малки, и
за големи. Тези празници сплотяват
семейството, даряват с уют. Украся-
ването на елхата, уханието на до-
машни сладки и на ароматни свещи

изпълват последните дни от годи-
ната с хармония. А колко хубаво би
било да завали сняг и малките иск-
рящи снежинки да превърнат Ко-
леда в истинска снежна приказка!
Духът на Коледа е едно неописуемо
вълшебство, от което се нуждаем
по-често. Тогава наистина усещаме
обичта на близките и радостта от
срещите със семейството. А подаръ-
ците и картичките изпълват всичко
около нас с настроение. За всяка Ко-
леда и Нова година си разменяме
подаръци. За Коледа пишем писма
до Добрия старец, а той изпълнява
всяко наше желание със съдей-
ствието на своите верни помощ-
ници. Но напоследък и писмата до
Дядо Коледа започват да се превръ-
щат в електронни и да се изпращат
до неговия имейл адрес. Но съм си-
гурна, че на него му е приятно да
получи ръкописно писмо с детски
почерк, което е автентично и прите-
жава магията на истинското жела-
ние и откровеност. Така Дядо

Коледа ще е убеден в нашите мечти
и ще ги изпълни.
По същия начин стоят нещата и с ко-
ледните картички. Все по-рядко се
случва да намериш в пощенската си
кутия специално адресирана до теб
поздравителна картичка. А това на-
истина е много приятна изненада.

Все по-често си честитим по
телефона или по интернет. Те-
лефонното обаждане за позд-
рав на близък човек също е
мил жест, но се замислете
колко често изпращате SMS с
текст „Весели празници!“ на
всичките си абонати или пък
правите това в социалните
мрежи. Превръща се в еже-
годна практика. В това няма

лошо. Не до всекиго можеш да ад-
ресираш картичка, а е хубаво всеки
да получи поздрав. Но не забравяйте
да изпратите на най-близките си или
да им подарите ръчно изработена

картичка.
Това е традиция от далечната 1843
г., създадена от англичанина Джон
Хорсли, който рисува картичка и я
отпечатва по поръчка на сър Хенри
Коул, британски аристократ. Той
искал картичка, която да изпраща на
познатите си, пожелавайки им Ве-
села Коледа. Хорсли изобразява се-
мейство по време на празника на
фона на библейски картини и тради-
ционна украса. Надписът гласи:

„Честита Коледа и щастлива Нова
година!“. Това пожелание изпълва
повечето картички и днес, макар че
за съжаление все по-често четем и
на родните картички „Merry Christ-
mas!“.
Към 1860 г. поздравителните кар-
тички са цяла индустрия. Започват
да се създават такива и за други
празници. В България навлизат след
Освобождението. Родните картички
започват да се рисуват през 20-те и
30-те години на миналия век. През
80-те години са доста популярни
руските новогодишни картички с
изображения на Дядо Мраз. През
90-те набират популярност пеещите
картички, които са много атрак-
тивни за децата.
Нека магията на коледните кар-
тички остане вечна. Можете да ги
изработвате и сами от картон и
цветни бои или брокат. Не се при-
теснявайте, че не изглеждат като
тези от книжарницата. Те могат
да са още по-мил жест, особено ако
са изработени от детски ръце и са
вложени душа и сърце.

Камелия Григорова 9б

Магията на позабравените коледни картички
Не забравяйте да изпратите или подарите на най-близките си ръчно
изработена картичка

Нека сме добри и състрадателни
през цялата година

Ето че дойде и декември. Снежен или сух, слънчев или мра-
чен. Не знам за вас, но аз сякаш вече не усещам разлика
между сезоните. Разбира се, всеки от тях носи своя отличите-
лен белег. Зимата е тъжна, но красива. Нейният чар е осезаем
именно през декември – месеца на чудесата. Тогава у нас се
събужда онова благородно чувство за правене на добрини. Ду-
шата ни става някак по-светла. Може би това се дължи на
удивлението от появата на Спасителя. Може би така са изгра-
дени представите ни за този светъл празник Коледа. Щедрият
старец раздава подаръци в тихата нощ. Децата очакват с не-
търпение утрото, за да разберат дали са получили мечтания
дар. Коледната нощ протича на отрупаната празнична трапеза.
Семейството се събира и споделя щастието от магията на Рож-
деството.
В този месец декември много страдащи души биват временно

излекувани. Възникват различни дарителски организации,
които имат за цел да помогнат на децата сираци или на хората
в нужда. Обществото искрено откликва на този зов и наказа-
ните от съдбата са зарадвани. Къде обаче изчезва тази благо-
родност след Коледа?! Къде са хората, които искат да
помогнат?! За нуждаещите се спира да се говори, те биват за-
бравени. Техните проблеми остават нечути. Та въпросът ми е -
декември ли е единственият месец, в който трябва да подаваме
ръка? Не трябва ли благородността да е качество, което съ-
пътства човека цяла година? 
Нека не забравяме, че всички същества имат нужда от любов и
грижи не само по празниците. Ако имаме възможност да по-
магаме на околните, нека да не чакаме повод да го направим.
Нека бъдем добри и състрадателни през цялата година.

Магдалена Минкова 10б 

Името му е Антоан Георгиев.

Той е на 17 години и е от 11м
клас. Антоан се интересува от
самолети още от малък, защото
летенето е било хобито и на
баща му. С течение на времето
той започва да проявява инте-
рес и да краде от занаята на
баща си. Пилотирането е доста
интересно хоби, но много
малко хора го практикуват, спо-
деля Антоан. Той решава да
опита нещо различно. Неслу-
чайно се насочва към летенето,
защото може да се учи от баща
си. След няколко опита решава,
че много му харесва, а и раз-
бира, че му се отдава. Не след
дълго започва професионал-
ното си обучение.
Когато Тони лети, се чувства
като птица, защото вижда света
отгоре, което го вдъхновява да
открива нови хоризонти и да
реализира целите си. В самото
начало на обучението си мла-
дият пилот е летял с придру-
жител за по-голяма сигурност,
но от година и половина той

лети сам, като постоянно обо-
гатява уме-
нията си с
нови и нови
фигури.
Към този
момент Ан-
тоан все още
е в процес на
получаване
на документ
за професио-
нално ле-
тене, защото
е необхо-
димо да пре-
мине през
много из-

пити. Той се е справил без-
упречно на медицинския изпит
в Румъния и в момента прите-
жава изключително важния ме-
дицински сертификат. Тони е
летял на няколко вида само-
лети - двуместни, четири-
местни и акробатически. Той
споделя, че това ще остане
хоби и в бъдещето му, защото
не мисли да се занимава комер-
сиално с пилотиране.
За Коледа Антоан си пожелава
най-вече здраве и нищо мате-
риално, а на всички читатели -
да прекарат едни незабравими
и изпълнени с топлота и уют
коледни и новогодишни праз-
ници. На вестника на учили-
щето пожелава много
спечелени награди от състеза-
нията, в които участва, поже-
лава броят на интересните
статии да се увеличава и брой-
ката на продадените вестници
да нараства. 

Йоана Кирилова 10м

Най-младият пилот в България

Моето хоби

* Първото изкуствено коледно дръвче в Германия е направено от боядисани пера на гъска
* Най-ранната позната украса за коледната елха са ябълките
* Най-популярната коледна песен “Jingle Bells” първоначално е написана за Деня на благодар-
ността
* Богът на викингите Один е предшественик на модерния Дядо Коледа. Според митовете Один язди своя
летящ кон, през зимата раздава подаръци, а децата пълнят чорапите и ботушите си с лакомства за коня
* Първообразът на Добрия старец може да се търси в лицето на Свети Никола, останал в историята като благо-
роден и щедър човек
* На празника Дядо Коледа трябва да посети 842 милиона домове
* Дядо Коледа има 6 джуджета:

- Буши Вечнозеления - създателят на вълшебната машина за изработване на играчки. 
- Уънорс Оупънслей - дизайнерът на шейната на Дядо Коледа и отговорник за нейната поддръжка. Грижи се

за елените, които я теглят
- Алабастър Снежната топка прави списъка с послушните и непослушни деца
- Мери Захарния бонбон отговаря за коледните лакомства, помага в кухнята и е личната асистентка на дядо

Коледа
- Шини Упатрий - най-старият приятел на Дядо Коледа и съосновател на тайното селце в Лапландия
- Пепър Минстикс -  пазителят на тайната на селцето на Дядо Коледа

* Елените са: Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, Донър, Блитцен и Рудолф.
Камелия Григорова 9б

Знаете ли как се казват джудже-
тата на Дядо Коледа? А елените?За любознателните
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На сянка на чардака
почивка теб те
чака. 

Дъжд ще те вали
от всякакви пари.

Яки запивки, чаровни
забивки и много ус-
мивки.

Учението на теб се
пада – книгите вади
веднага.

Любов сърцето ти ще
сгрява, когато преспи
вятърът навява.

Ще се редят купон
подир купон, а от
теб се чака да им
даваш тон.

Китка здравец закичи,
здравето със теб ще
да върви.

Годината ти ще е
добра – очаква те пъ-
туване до тай-
нствена страна.

Където и да идеш
ти, късмет ще те
следи.

Приятели ще имаш
много, купонът ще
тече отново.

Необходими продукти:
300г микс сушени плодове
250г пълнозърнесто брашно
50г овесени трици
1с.л. ленено семе, смляно
50мл ябълков концентрат
2 ябълки 
180мл зехтин
1с.л. канела,1ч.л. ванилов екстракт
2 яйца, щипка сол,шепа орехи

Начин на приготвяне:
Сварете сушените плодове. Нарежете на ситно
ябълките и ги поставете в съд с канелата. Приба-
вете вода до средата на ябълките. Оставете да
кипне и след това да къкри, докато плодовете
омекнат, така че да можете да ги блендирате. След
като сте ги направили на каша  ги смесете с кон-
центрата, зехтина, яйцата и ванилията в дълбока
купа или блендер, добавете и останалите сухи
съставки и разбъркайте добре. Добавете сушените плодове и орехи и разбъркайте. Пре-
хвърлете сместа в кексова форма и печете на 175градуса за 1час. Пожелавам ви весела
Коледа!

Виктория Панова 9б

Здравословен ябълков пай с канела и
сушени плодове

Коледните празници са едни прекрасни дни, през които
можем да се видим с най-близките си хора, да споделим
една маса, да се отпуснем и да не се притесняваме, че на
другия ден трябва да ставаме рано за училище. 
С наближаването им наближават
и големите, отрупани с храна и
алкохол маси. При което се за-
почва едно надяждане, преяждане
и лежане по цял ден, като за по-
следно. Малко като “омагьосан
кръг” - колкото повече ядем, тол-
кова повече пада тонусът ни,
чувстваме се зле, усещаме голяма
тежест в корема, поради което из-
питваме силно желание за още
повече лежане и мързелуване. 
На празничната трапеза неусетно
опитваме от всичко, смесваме
различни хранителени вещества, което се отразява зле на
здравето, метаболизма ни и общия тонус. Моето мнение
е, че тази обща неразположеност не води до пълноценна
почивка и приятни емоции. Напротив, много често сре-
щана фраза около почивните дни, която чувам, е: „Ох,
кога ще свършат почивните дни, за да си почина?”. Да
си починете от преяждането и алкохола, който води до

спад в емоционалното и физическото състояние.
При дисбаланси в хранителния прием се очаква реакция
и от страна на стомашно-чревната система. При свръхра-
бота на храносмилателната система е налице риск от раз-

витие на различни
възпалителни процеси, тъй
като храносмилателните жлези
са поставени пред задачата да
разградят обилно количество и
разнообразна по вид храна до
различните й съставки.
А как да предотвратим дис-

комфорта?
На коледната трапеза присъст-
ват традиционни български
ястия и храни като питка,
ястия и предястия
с картофи, варива, сушени пло-

дове, тиква, печени чушки, млечни сосове и други
постни храни. Традиционно на масата има и по-тежки
ястия като пълнени чушки с кайма, свинско, боб на
фурна, капама, сарми, както и пълнена пуйка или пиле.
Всяко едно ястие може да се замени или да се използват
здравословни съставки за сготвянето му. Питката да е на-
правена от пълнозърнесто брашно, да не се използва до-

пълненително мазнина при готвене, да се избягват тежки
меса в комбинация с картофи и боб.
Баклавата и българският тиквеник са традиционни ястия

и десерти, които присъстват на коледната трапеза. В Ин-
тернет има много вкусни здравословни рецепти за слад-
киши от тиква и не само.
Моята препоръка към вас е да подбирате добре храните,
които консумирте на масата и да не прекалявате с коли-
чествата. Нека усещанията да не се определят като пре-
яждане и препиване и ядене като за последно. Това води
до лоши последствия и емоции. 
Бъдете сити, здрави и щастливи!

Антоанета Маринова 12з

До какво води преяждането и как да се храним по празниците?

Йоана Кирилова 10м 

Един ден малката Лилия и майка й излезли на пазар за подаръци. Щом отишли в един
голям магазин, Лилия се отделила от нея и попаднала на странна врата. Станало й
много любопитно и отворила вратата. Но вътре имало портал, който я погълнал. Той
водел към Лапландия.
След около час Лилия се събудила в странна стаичка, която миришела на коледни кура-
бийки. Тя се протегнала и се изправила, но в този момент малки човечета, облечени в
зелени костюмчета със звънчета на шапките, влезли. Когато ги видяла, Лилия се упла-
шила и  изпищяла, а те извадили някакви захарни бастунчета, които служели за оръ-
жия. Те я хванали и я завели при Дядо Коледа. Той я попитал:
- Какво правиш тук, момиченце? Къде е мама?
- О, ами аз и мама бяхме в един магазин, но там имаше врата и аз я отворих и… и…
- По-бавно, миличка! Дай отначало.
И така Лилия разказала цялата история, но вие вече я знаете. След  това Дядо Коледа й
рекъл:
- Стой в кабинета ми и не мърдай! Аз ще донеса горещ шоколад и курабийки.
Но Лилия не го послушала и незнайно как се озовала във великолепна фабрика за под-
аръци. Тя ахнала. Видяла какво ли не - топки, кукли, настолни игри, плюшени мечета,
книги, велосипеди и други. Но една стъклена фигурка й привлякла вниманието. Тя
била прекрасна. Тя споделила пред джуджетата, че има проблем с фигурката. Не била
подарък за дете, а по-скоро за възрастен. Елфите веднага поправили грешката, а Дядо
Коледа се изненадал от качествата на момичето. Почерпил я с горещ шоколад и кура-
бийки и се настанил в големия си червен стол. Лилия сложил в малкото, но меко бяло
столче. Той й казал, че се справя чудесно и я назначава за главен съветник по подаръ-
ците. Тя с радост приела, но помолила в замяна да я върне при майка й, след като си
свърши работата. Те стиснали ръце и Лилия започнала веднага.
След няколко проверки, 5-6 поправени подаръка и един страхотен ден момиченцето
отишло в своята малка, уютна стаичка, която също миришела на бисквитки.
И така дошла коледната нощ. Дядо Коледа натоварил подаръците на шейната, джудже-

тата подготвили елените, а Лилия си събрала багажа и се качила във великолепната
шейна. Но тогава един елф на име г-н Бисквитко я дръпнал за роклята и й казал:
- Ето, вземи тази торбичка. Пълна е с бисквити и сладки, а в бутилката има мляко. Да
се подкрепяш по пътя.
- Благодаря ти! Много мило. – казало момичето и прегърнало господин Бисквитко.

Най-сетне били готови за тръгване. Рудолф потеглил пръв, после и всички други. Не
след дълго шейната наближила България. Лилия видяла къщата си и казала:
Тук сме. Благодаря за прекрасната седмица. Никога няма да те забравя - и прегърнала
Дядо Коледа.
И аз няма да те забравя Сега ще тръгвам. О, да, и това е за теб – отвори го.
Няма начин – кукла Лили! Аз много я исках.
Знам това. Сега ще си кажа репликата „Хо-хо-хо“. До скоро!
И така той отлетял с шейната, а Лилия си прошепнала тихо:
-Хо-хо–хо!

Ива Спиридонова 4г
Пламена Тодорова 4г

Коледно приключение
От електронната поща
Ние двете написахме коледна история за коледния брой на вестника

www.sou-ivanvazov.eu
- Актуална информация за училищния живот, предстоящи
събития и конкурси, пробни зрелостни изпити
- Богат фото- и видеоархив
- Статистика на средния успех на учениците в съпоставка с
изминали години.
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Весела Коледа и ус-
пешна Нова година
от екипа на “В@з,
Буки, Веди”!

Да, така беше! В навечерието на Коледа преди шест години група ентуси-
асти събрахме кураж и сложихме началото. Не си вярвахме много, пре-

мисляхме дни наред всяка дума, четяхме вестници, редактирахме и
променяхме в движение идеите си… И се роди нашият вестник! Аз не

зная дали читателите ни си дават сметка колко време, енергия и труд вла-
гат тези момичета и момче, за да се получи броят, който всеки път ви

предлагаме. Но аз зная и затова искам точно на рождения ни ден първо да
се обърна към тях. Бих била щастлива, скъпи за мен млади хора, ако съв-
местните ни занимания са ви донесли удовлетворение от работата с ду-

мите, ако сте почувствали писането във вестника като един от своите
смисли, ако сте усетили онова вътрешно нетърпение, че има какво да

кажеш и трябва да го кажеш, ако сте придобили самочувствието да убеж-
давате, въпреки… Въпреки евентуалното неодобрение, въпреки другите,
въпреки света, в който живеем…Ако съм ви помогнала да разберете, че
животът /и текстът/ може да ни даде само толкова, колкото можем да си
вземем от него. Че доброто писане и говорене са задължителни, ако ува-

жавате достатъчно себе си и другите!
През тези шест години създавахме вестника с повече от 40 журналисти,

голяма част от които вече са по своя път извън училище. Надявам се,
всеки от тях - с добри спомени и ползи от съвместната ни работа. Защото

са оставили следи – една трета и две първи награди в единствените нацио-
нални конкурси за ученическа журналистика у нас. 

При нас няма нищо задължително – нито включването, нито оставането в
екипа. Но има срокове, които трябва да се спазват, има много труд, който

често се съчетава с контролни и изпитвания – и след като си дал дума,
трябва да я спазиш. Нужен е и кураж, за да се заявиш с името си. И тези
млади хора го правят – не защото са задължени, а заради себеуважението

си! Заради което и аз ги уважавам!
Нашият път продължава! А пътешествениците са на тази страница. Аз ги

виждам усмихнати, лъчезарни и любопитни. Те са се видели обаче като за-
подозрени! Ако трябва да вляза в тяхната метафора и стилистика, ще кажа
на читателите – ами подозирайте ги, съмнявайте се в думите им и им зада-
вайте въпроси… Не знам дали ще можем да отговорим, но със сигурност
по пътя напред ще търсим отговорите. Заедно! Заедно и с новите членове
на екипа, които сега не ви показваме, защото трябва да заслужат това и
първо да докажат на страниците на вестника, че са също толкова любо-

питни.
Нашият път продължава! Пожелавам на всички – създатели и читатели на
вестника, удоволствие от това пътуване! Пожелавам внимателно и гриж-
ливо отношение към българското слово! Пътника път го чака - понякога
уморени от уроци и контролни, друг път бликащи от енергия, тези млади
хора продължават своето пътешествие по стръмнината на собственото си

израстване. Път, по който, надявам се, ще се радват на крачките си цял
живот…

А за всички, които искат да споделят пътя ни – el_vestnik@abv.bg!
Радинка Иванова

преподавател по бълг. език и литература
консултант на екипа

През декември 2010 година издадохме
първия брой на „В@з Буки Веди“

Да си честитим рождения ден на нашия училищен
вестник!

Това сме ние – част от заподозрените по
случая „В@з, Буки, Веди“

Признаваме се за виновни за това, че сме искрени към читателите, че пока-
зваме нашето неподправено мнение върху страниците на вестника. Ето ни и
нас, „под светлината на прожекторите“, „на горещия стол“ или каквато и да е
друга метафора за това, че за първи път заставаме от другата страна – тази
на интервюирания. Кратко, точно и ясно... и разбира се - искрено.

Аз съм Камелия от 9б. В екипа на вестника съм от миналата година и много
се радвам, защото наистина обичам да пиша. Занимавам се както със се-
риозни, така и с развлекателни материали. Бих определила себе си като човек
на изкуството. Занимавам се с актьорско майсторство, тренирам спортни
танци, също така обичам да рисувам.
Пожелавам ви на Коледа и Нова година да се забавлявате много и да си почи-
нете добре през ваканцията, макар че тя никога не стига!

Маги Джи се казва тя, 
много е послушна и добра,
всеки зов за помощ тя от-
чита 
и от пек до здрач е с хими-
калката в ръка.

Да пише много тя обича, 
ред след ред слова реди
и вестникът за туй за нея
важна е задача,
да може в него да твори.

А на всички вас ви пожелава 
весел празник и забава,
успешна следваща година
много щастие и радост нека
има!

(Магдалена Минкова 11б)

Аз съм Иван от 10м клас. Нямам любим пред-
мет в училище, а извън него се занимавам с
театър. Член съм на управителния съвет на
Младежкия общински парламент – гр. Плевен.
Във вестника аз обичам да показвам на чита-
теля забавната страна на училището. Сериоз-
ните материали са по-голямо
предизвикателство за мен. 
За Коледа си пожелавам повече ученици да си
купят вестника ни, а на читателите желая заба-
вен празник, изпълнен с весели мигове и
усмивки!

Аз съм Виолета Антонова от 9б клас.
Пиша във вестника вече от една година.
Създавам основно развлекателни статии,
тъй като сериозните материали са по-го-
лямо предизвикателство. Извън училище
се занимавам с театър и музика, по-специ-

ално пиано, и
обичам да ри-
сувам и да
чета. За Ко-
леда ви поже-
лавам
заслужена по-
чивка и много
позитивни
емоции, прека-
рани със се-
мейство и
приятели!

Аз съм Преслава от 11б
клас и съм във вестника
вече пета година. Не съм
много по сериозните ма-
териали, ще ме откриете
по-скоро на забавната
страница. Винаги съм с
книга в ръка, обожавам
да прекарвам време с
приятелите си и да слу-
шам музика. За Коледа ви
пожелавам една забавна
и красива ваканция!

Аз съм Йоана от 10м клас.
От първи клас съм в учи-
лище „Иван Вазов“. Нямам
любими предмети, но за
сметка на това имам лю-
бими учители. Член съм на
Младежкия общински пар-
ламент – гр. Плевен. Пиша
в училищния вестник от
няколко години. Играя в
училищния отбор по бад-
минтон. Участвам и в
други извънкласни дейно-

сти – народни танци, уча и чужди езици. 
За Коледа не си пожелавам нищо конкретно, защото
имам това, което ми е нужно. А на всички читатели по-
желавам в навечерието на Коледа и Нова година да се
сбъднат всички техни желания!

Името ми е Мерилин, а ако това не е достатъчно трудно за за-
помняне от много хора, фамилията ми допълва ситуацията
(Писина). Уча в „Иван Вазов“ от 9 години, а сега съм в 11з
клас. Трудно може да ме видите на забавната страница –
падам си по сериозни и „скучни“ за много хора материали.
Пиша за всичко, което ме заобикаля, което ми прави впечат-
ление; боря се да провокирам читателите да правят промени
в това, което не харесват в света, и да пазят и ценят това,
което е важно за тях. Изучавам програмиране, обичам да рисувам
и искам да следвам архитектура. 
За Коледа си пожелавам само здраве, а на читателите – да следват
мечтите си и да не се отказват от това, което искат да постигнат!
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Всички сме я изпитвали, независимо на
каква възраст сме - било то като просто
увлечение или като нещо сериозно.
Всеки човек си има някого, когото харе-
сва или пък обича - семейство, приятели,
момче, момиче, домашен любимец, из-
вестна личност… Всички чувства, които
изпитваме - щастие, блаженство, еуфо-
рия, жизнерадост, свобода, мъка, безна-
деждност, съкрушение, разгром и
„малко“ отчаяние, се дължат на това,
колко силно обичаме някого. 
Според мен любовта е една от най-голе-
мите зависимости на човек, която е малко
вероятно той да "изхвърли" от себе си, за-
щото почти винаги хората се подлагат на
промени в себе си само за да се харесат
на някого. Това е единственият минус в
любовта. Коренна промяна в характера
според мен няма как да има, защото
човек е създаден с определен код и нави-
ците, които са му дадени, играят ключова
роля в живота. Без тази ключова роля има
ли смисъл да сме себе си? Навиците и ха-
рактерът на човек са неговият чар, с
който съм сигурна, че ще успее да впе-
чатли този, когото иска. 
Любовта е като сладкото. Колкото повече
сладко употребяваме, толкова повече из-
питваме нуждата да приемаме от това
съвършенство още и още.. Когато си при-

страстен към сладкото, организмът ти
сам ще иска да го получава в по-големи
количества, защото то е станало част от
него. Така е и с любовта. Ставаш зависим
от нея, защото, колкото повече чувства
изпитваш, колкото по-силна е тя, колкото
повече вярваш в нея, толкова тя става
част от теб, става повече от теб. 
Понякога зависимостта от нещо може да
се превърне в напълно обсебване. Грани-
ците са създадени, за да не се преминават
просто ей така. Когато ги преминеш, сам
ще търпиш последствията. Понякога хо-
рата се престарават и то доста, за да се
харесат на някого. Ако човекът от дру-
гата страна не изпитва същото, прекале-
ният контакт с него и прекалените
действия могат да му се сторят странни и
да се превърнеш в досада. Затова според
мен и любовта трябва да си има граници.
Дори да е споделена, не бива да се прека-
лява, защото има опасност по-късно да се
превърне в нещо различно от любов. 
Независимо от всички опасения, които
споделих, аз смятам, че любовта е една
полезна зависимост, от която няма нужда
да се отърваваме, а просто да бъдем ра-
зумни и отговорни. И да й се радваме и
да я отглеждаме грижливо. 

Миглена Бурова, 8б

Отзвук Продължава темата от брой 26 за зависимо-
стите – в нас и около нас

Любовта като зависимост

Момент от приятелската футболна среща между нашето училище и Природоматематиче-
ската гимназия „Академик Иван Гюзелов“ - Габрово. Нищо, че мачът завърши в полза на
домакините – ние дадохме всичко от себе си. А публиката – още повече. Тя бе неумо-
рима до самия край.

По същото време се проведе и баскетболна среща между женските отбори, включващи
момичета от VI, VIII и X клас. Треньорката на нашия отбор Поля Маринова е много до-
волна от своите момичета, независимо че отборът на Габрово грабна победата.

Началото - 2010 година

Година 1, Брой 1

Вестникът е носител на трета награда в Шестия на-
ционален конкурс за ученическа журналистика

“Стоян Михайловски” - 2013 г.

“В@з, Буки, Веди” е лауреат на Седмия нацио-
нален конкурс за ученическа журналистика
“Стоян Михайловски” - 2014 г. - първо място



стр.10 В@з Буки Веди декември 2016

Как се прави вестник? Какво представлява професията
журналист? Как да открием интересните новини около
нас? На всички тези въпроси се опитаха да намерят от-
говори младите „репортери“ от група „Пчеличка“, част
от новия филиал „Приказен свят“ на детска градина
„Щастливо детство“. Целта на малчуганите беше да из-
дадат свой собствен вестник, отбелязвайки подобаващо
Европейския ден на предприемачеството 2016 година. За
това обаче те трябваше да разберат основите на профе-
сията журналист, с което им помогнаха избрани от тях
гости. Гордо можем да заявим, че нашият екип беше
сред помощниците в създаването на първи брой от вест-
ник „Пчеличка“. В срещите с децата участваха Иван
Жунтовски и Йоана Кирилова от 10м, Преслава Краси-
мирова и Магдалена Минкова от 11б и Мерилин Писина
от 11з клас, както и г-жа Радинка Иванова. А ето как меч-
тата на децата стана реалност...

„В@з, Буки, Веди“ посети малките журналисти два пъти
– на 10 и 17 ноември. Покана получихме от директора на
филиала – г-жа Илиана Иванова, както и от учителките
на „пчеличките“. Но определено най-развълнувани от по-
сещението ни бяха малчуганите, които с интерес попи-
ваха всяка наша дума. 

За първи път пристъпихме в „Приказен свят“ на 10 ноем-
ври. Посрещнати бяхме топло и приветливо, а вървейки
по коридорите на сградата, започнахме да си припомняме
годините в детската градина. Сред нас имаше и бивш
възпитаник на „Щастливо детство“, който веднага позна
някогашната си учителка, както и директорката на гради-
ната – оказа се, че за Иван Жунтовски срещата бе не само
професионална, но и много сантиментална. Още с влиза-
нето ни в стаята на малчуганите от най-голямата група –
шестгодишните, детските усмивки ни завладяха. С любо-
питни погледи мъниците следяха всички наши движения
и думи, с нетърпение очаквайки да разберат „тайните“ и
триковете при издаването на вестник. Всеки от нас раз-
каза това, с което сметна, че ще помогне на все още не-
опитните журналисти. Накратко им представихме как се
създава заглавна страница, как се привлича вниманието
на читателя, както и как се правят проучвания и интер-
вюта. Изненадани бяхме от знанията на слушателите във
всяка една сфера на журналистиката. За пример беше

искреният им интерес към предмета на срещата ни,
както и очарователната им любознателност. Показахме
им и броеве от нашия вестник, а те с удивление разгръ-
щаха страниците. Веднага някои от тях започнаха да
четат на тези, които още не можеха. Но първата ни
среща с „пчеличките“ бе само репетиция за истинското
събитие. Най-вълнуващата част предстоеше...
На 17 ноември бе издаден първият брой на вестник
„Пчеличка“. Ние бяхме ментори на техните 5 групи –
всяка от които отговаряше за определена рубрика. Не ни
беше трудно, защото децата разчитаха  на своята пред-
варителна подготовка. Всяка рубрика бе представена
пред гостите от член на екипа ни – ментор на групата,
подготвила страницата. А най-накрая вестникът бе отпе-

чатан и раздаден на гостите на събитието.

Пожелаваме на най-малките това да не е единственият
им брой! И да не забравят, че винаги може да разчитат на
нас.

Мерилин Писина 11з

Нашите журналисти – ментори 
Част от екипа ни бе сред обучителите на малки деца, решили да издадат свой вестник

На 18 ноември учениците от 4д клас имаха гости в учебния си час – кмета на гр. Плевен г-н
Спартански и директора на училището г-н Димитър Митев. Поводът бързо стана ясен – на
тях малчуганите бяха решили да покажат града, който са построили. Очакваха одобрение и
ценни съвети за устройството и управлението на града и за ролята на кмета в осъществяването
на проекти.
Г-н Спартански обогати познанията на малчуганите с примери от ежедневието. Обясни им
нуждата от паркове за отдих, приют за кучета, от закони, наказания за престъпниците, чистота,
здрави пътища. Ние имаме потребност от всичко това, за да сме сигурни и спокойни. Кметът
обеща скейт площадка. Заяви, че предстои изграждане на нов стадион и реновиране на кас-
кадата, която ще заработи в пълния си блясък до броени месеци.
Децата бяха много впечатлени. Те имаха поставена задача от своя класен ръководител Милена
Борисова да затворят очи, да си представят, че са кмет и да решат какво биха променили в
града. Някои разсъждаваха като възрастни и поставяха сериозни въпроси като дупките по пъ-
тищата, високата скорост, изоставени сгради. Други пък не се поколебаха да си помечтаят за
игри и забавления - ледена пързалка, футболно игрище…
Срещата с кмета на Плевен беше много ползотворна и интересна за децата. Виктор подари
на г-н Спартански свое стихотворение, озаглавено „Рецепта за успех“, и го помоли да го пос-
тави в кабинета си. Оказа се, че младият талант обожава да твори и пише дори домашните си
в стихотворна форма. Учениците връчиха на кмета и на директора на нашето училище грамоти
и не пропуснаха да вземат автограф от управителя на града.
Този необикновен учебен час бе част от Световната седмица по предприемачество, а за девета
поредна година Джуниър Ачийвмънт е неин домакин за България.

Камелия Григорова 9б

В какъв град искаме да живеем
показват и разказват наши съученици

Малък коледен коментар
С наближаването на Коледните празници започ-
ват размишленията на децата за желания подарък за Ко-
леда. В малкия коментар в този брой ще ви покажа
най-желаните подаръци от деца в начален курс, също и къде
децата желаят да са в навечерието на Новогодишната
вечер.

Ивайла от 2б клас
иска Дядо Коледа да
и донесе книжка за
четене. Тя желае да

прекара Нова година
вкъщи.

Здравко от 2б клас си
е поръчал на Дядо Ко-

леда ново колело и
предпочита да пре-
кара Нова година

вкъщи.

Абуди от 2б клас е слушал
цяла година, за да получи на
Коледа кола с дистанционно
управление. Той иска
да прекара Нова го-

дина в боулинг залата
на град Плевен.

Йоана Кирилова 10м

Василена от 2б клас
желае за Коледа хо-
върборд и също си
мечтае за едно се-

мейно посрещане на
Новата година вкъщи.

Мартин от 2б клас е
написал в писмото си
до Дядо Коледа, че
иска вертолет с дис-
танционно и желае на
Нова година да е
вкъщи.



Напишете буквите на мя-
стото със съответната кар-
тинка или цифра:

Коледно судоку
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Овен
На Овните ще им бъде трудно да се
идентифицират със своите чувства,
да изберат единен курс на действие и

да се справят с емоциите си. Възможно е дори се-
мейството и близките ви да бъдат шокирани от
вашите извънредни лудории и трудно поведение.
Финансовото равновесие  се върти около спестя-
ванията ви. Необмислени рискове в началото на
годината - през март, юни и август, а след това
през ноември - могат да доведат до загуба на
спестявания. Здравето ви ще зависи изцяло от
емоционалното ви състояние. Положителната на-
гласа помага да заобиколите болестите, а мрънка-
нето и хленченето само ще доведат до изтощение
и неразположение.

Телец
Телците ще плуват в океан от неж-
ност и доверие, които преобладават
в отношенията с другата половина.

Всички проблеми, минали недоразумения и него-
дувания са забравени. В началото на годината
Телците трябва да бъдат икономични, защото
приходите няма да са толкова големи. През вто-
рата половина на годината на Телеца ще се пред-
остави добра възможност да спечелят - не
пропускайте момента, използвайте шансовете си.
Здравословни проблеми не се очакват, но бъдете
внимателни през февруари - не претоварвайте ор-
ганизма си. Наблегнете на физическите упражне-
ния и редовните прегледи.

Близнаци
Много Близнаци през 2017 г. ще изпи-
тат съмнение в чувствата - както
собствените, така и тези на любимия

човек. Какво да не правите: постоянно недоверие,
подозрения могат да предизвикат сериозен раз-
рив в отношенията и да предизвикат отчуждение.
Тази година Близнаците ще прекарат в работа и
притеснения, но усилията ви ще бъдат възнагра-
дени и то толкова много, че   ще усетите вкуса на
спечелените с упорит труд пари. Особено ус-
пешни обещават да бъдат февруари и май. Вни-
мавайте за здравето си и избягвайте тъгата и
депресията  - именно оттам могат да тръгват

всичките ви тревоги. По-често бъдете в компа-
нията на добри приятели, осигурете си положи-
телни емоции и тогава 2017-та няма да бъдете в
опасност.

Рак
Рано е да мислите за стабилни от-
ношения в личния си живот - има
твърде много външни обстоятел-

ства и подводни течения. Въпреки това през про-
летта всички раци ще имат възможност да се
занимаят със себе си и близките. През 2017 г. Ра-
ците трябва да бъдат много внимателни, да не
влизат в дълг и да върнат всички предишни заеми
точно и навреме. През февруари може да ви се
отвори много отговорна и печеливша работа,
която не трябва да отказвате и да поемете с ця-
лата си сериозност и дисциплина. Тонусът на ор-
ганизма е склонен към крайности, здравето може
да ви изиграе трикове, така че трябва сериозно да
му обърнете внимание, както и на всяко заболя-
ване. Заложете на дозираните упражнения и пра-
вилното хранене.

Лъв
Лъвовете трябва да не правят прибър-
зани стъпки, да не се водят от страс-
тите и желанието за експерименти. По
този начин можете да унищожите своя

стабилна връзка. Бъдете верни на партньора си.
Приходите ще растат постепенно и постоянно,
въпреки че финансовите постижения през 2017 г.
не са особено обещаващи. Внимавайте и за здра-
вето. Коварна болест може да хване Лъвовете не-
подготвени в най-неподходящото време, така че
слушайте тялото си и при първите признаци на
болест се свържете с лекар.

Дева
Натоварването и пълното потапяне в
работата не позволяват на Девата да
намери много време за любимия
човек, което е грешка. Именно през

2017 г. на партньора може да му писне и да ви
хлопне вратата завинаги. Затова му обръщайте
нужното внимание, за да не съжалявате. Нача-
лото на 2017 може да бъде финансово проблема-
тично, но не се притеснявайте, всичко ще се

оправи през пролетта. Опитайте се през годината
да спестявате от спечеленото, защото през целия
период ще има непредвидени разходи. Здравето
на Девите обещава да бъде стабилно, но внима-
вайте за емоционалното си състояние и тонус.
Често се усмихвайте, отхвърлете мрачните
мисли, ярост, гняв и безсилие, и се откажете от
лошите навици.

Везни
Личните отношения се очаква да
бъдат непостоянни - ту любовен
разрив, ту обяснение в любов до

гроб. Любимите ви през 2017 г. ще бъдат особено
нетолерантни по отношение на нетърпението ви
и вечните промени в настроението. От финансова
гледна точка, на Везните ще им се иска нещо
грандиозно - мотото на 2017 г. е “плуваш или се
давиш”. Да уцелите десетката няма да е лесно, но
да направите нещо глупаво и да почувствате фи-
нансов колапс - елементарно. Бъдете внимателни!
Везните не трябва да подлагат на изпитание здра-
вето си, но вечните нерви могат да доведат точно
до това. Опитайте се да запазите емоциите си под
контрол, не се паникьосвайте и не изпадайте в
тъжно настроение.

Скорпион
Скорпионите ще бъдат носени на въл-
ните на любовта през цялата година.
През пролетта ще се увлекат толкова

много, че ще загубят главата си. Финансовото по-
ложение на Скорпиона е нестабилно - ту пълно,
ту празно. Въпреки това, ако през годината спес-
тявате, ще бъдете в състояние да избегнете на-
пълно кризите. Здравето обещава да не ви
подвежда, особено ако спазвате хубав режим на
сън и почивка и ядете достатъчно пресни естест-
вени продукти. 

Стрелец
Животът на Стрелците е маркиран от
преосмисляне на връзката им с люби-
мия и по-реалистичен изглед на ней-

ното качество. Необоснованите и прекомерни
изисквания могат да доведат до разпадането на
взаимоотношенията. Особено опасни могат да
бъдат юли и ноември, когато можете да изгубите

голяма сума. Здравословни проблеми не се очак-
ват, но дръжте емоциите под контрол - нервната
ви система няма да ви простя постоянните шо-
кове, които могат да доведат до заболяване.

Козирог
2017-та може да донесе на Козирога
сериозни промени в личния си живот
- среща с неговата истинска поло-

вина. Ако не планирате нещо подобно, бъдете го-
тови да си загубите ума и да се влюбите
безпаметно. Ще се появят допълнителни доходи,
които през лятото с радост ще похарчите за лю-
бимия и забавленията. Здравето ви може да пост-
рада, ако не спазвате редовна диета и не правите
физически упражнения. Във всичко спазвайте
правилната мярка.

Водолей
Умът ви ще бъде зает изцяло от ми-

молетни хобита и развлечения. Началото на 2017
г. ще прекарате на вълните на любовта и скача-
нето от увлечение на увлечение. Приходите на
Водолея през 2017 г. не обещават да бъдат ста-
билни. Причината за това - те не могат да решат
какво да правят с парите: да ги спестят или да
харчат. Погрижете се за здравето си. Спазвайте
режим, вземайте достатъчно сън, избягвайте
стреса, съблюдавайте диета, отидете на фитнес,
разходете се на чист въздух - и болестта ще за-
обиколи дома ви.

Риби
През 2017 г. Рибите може да открият
любовта си в пътуване или чрез Интер-
нет. Дори и случайното познанство

може да доведе до нещо повече. Тази година рис-
кът и парите за вас са несъвместими понятия,
така че не се опитвайте да играете с високи за-
лози, не инвестирайте печалбите си в съмнителни
начинания. По-добре е да умножите това, което
вече имате, тогава приходите ви ще бъдат ста-
билни. Здравето изисква специално внимание и
грижи - не се претоварвайте с работа и физическа
активност. Следвайте диета, сън и почивка.

Преслава Красимирова 11б

Хороскоп
Годината на дървения Петел ни обещава много!

Открийте скритото
послание

ИГРИ

Решение:
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