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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.

Носител на първа награда в Петия национален ученически журналистически конкурс “Григор Попов” - 2017 г.

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

Карина Цанкова 9 клас

Коледният дух е в сърцата ни! Той ни изпълва с топ-
лина и светлина! Не можем да го купим, нито до го за-
емем от някого.
Нека ви разкажа какво е Коледа за мен. Тя е уханието
на горещ шоколад, канела, ябълков сладкиш, домашни
гозби и уют. Тя е въздухът, който витае между усмихна-
тите лица, и топлината на незабравимите мигове с
близките ни.
Коледа е начин да покажем любовта си. Това е времето,
когато забравяме за себе си и се отдаваме на прия-
тели и роднини, когато уютът на празника приканва
гости да прекрачват прага на дома ни. Когато повече
подготвяме и подаряваме, отколкото очакваме.
Коледа е във вълшебството на декорацията. Без-
бройните блещукащи лампички, разноцветни гир-
лянди и ухайни елхички носят топлина, живот и
светлина в късите студени зимни дни. 
Обичам Коледа! Тя ми дава годишната доза вълшеб-
ство, от което се нуждая!
Когато топлите ботушки оставят проскърцващи
следи в хрупкавия сняг, а по-късно затръшнем теж-
ката входна врата, отделяща зимния студ от топли-
ната на камината, нека тогава прогледнем и за
хорското нещастие и се опитаме да го превърнем в
щастие. Нека помогнем на някого – така ще усетим
магията на Коледа още по-силно. Ще я видим отра-

зена в благодарните очи на другия. Нека бъдем добрият
пример – вдъхновяващ и заразяващ! Нека бъдем до-
стойни носители на младостта и добрината, защото те
са движещата сила на света! Бъдете състрадателни и
живейте пълноценно!
Помнете, че ако не откриете коледния дух в сърцето си,
няма да го намерите и под елхата!

Весели Коледни празници на всички!
Божена Михайлова 5а

Открийте коледния дух в сърцата си

 „Честита Коледа” или „Честито Рож-
дество Христово” - как се поздравя-
ваме за празника, защо смесваме
езическото и християнското – стр. 5
 Защо Дядо Коледа е червен и защо
не остарява? – стр. 5
 Как да направим тази Коледа раз-
лична и незабравима - стр. 5 и 6
 Коледният дух у българина – стр. 7

 Чуйте гласа на студената тишина и
вижте танца на снежинките – стр. 7
 Кажи ми каква музика слушаш, за
да ти кажа кой си - стр. 7
 Коледни усмивки и вдъхновение ни
пожелава още един наш учител, бивш
ученик на “Вазов” - стр. 2

 Скъпи Дядо Коледа, пишат ти уче-
ници от втори, пети и дванайсети клас.
 Какво си пожелават те – стр. 4 и 8

 Какво мислят с днешна дата някои
от първите – тези, които създадоха
вестника преди седем години – стр. 10

 Как се празнуват Бъдни вечер и Ко-
леда в две плевенски села – наши ет-
норепортери споделят наученото от
разговорите в първо лице – стр. 3
 С няколко бързи импровизирани
въпроса за изконното и родното при
Десислава Радева, съпруга на Прези-
дента на Република България – стр. 3

 Какво е за теб Коледа - стр. 11
 Празнично пътешествие в ста-
рогръцката митология - стр. 9
 Нашите пожелания като късмети за
новогодишната баница - стр. 8

Незабравима
Коледа с нас

Откровена Коледа

Коледни писма

Рожден ден на
Коледа

ЕтноКоледа

Забавна Коледа

Коледни въпроси
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- Една от темите в проведената дис-
кусия беше за народните будители.
Ние от екипа на „В@з Буки Веди”
защитаваме идеята, че трябва да се
отдава необходимото уважение на
всяка будна личност, оставила
белег в историята ни. Установихме
колко много паметници в града ни
не се поддържат и колко са неиз-
вестни улиците с имена на будители
и борци за свобода. Затова създа-
дохме инициатива, свързана с по-
чистването на паметници и табели.
Какво мислите за това? 
- Значи вие сте истински будители!
Това е много добра идея, защото ви-
наги има нужда от патриотични ини-
циативи и е похвално, че и вие сте
поели подобна. Наистина има улици,
които дори аз не знам чии имена
носят, а по-късно забравям да
проверя. Затова е много добра идея,
че напомняте за улиците и

паметниците, които всички просто
пропускат. Това е решението – някой
да забележи пръв.
- Какво е мнението Ви относно това,
че повечето деца свързват датите 31
октомври и 1 ноември с чуждест-
ранния празник Хелоуин, вместо с
Деня на будителите? Смятате ли, че
важи и за други празници?
- Смятам, че Хелоуин не се приема
точно като празник в България, той е
създаден просто за забавление, повод
е за маскиране и игри. За американ-
ците Хелоуин е аналог на нашата За-
душница. Но те са превърнали
празника си за почитане на мъртвите
в маскарад, което може понякога да
ни се струва повърхностно.  Това по-
велява тяхната традиция и със сигур-
ност има по-дъблок смисъл. Но това,
че много българските тийнейджъри го
отбелязват, е различно. За тях е
просто повод да се повеселят, а денят

на будителите няма такава цел. За
това, че пренебрегваме собствените
си празници, сме си виновни сами, въ-
преки че рядко го осъзнаваме.
- Откъде се зароди идеята за създа-
ването на кампанията “Живата
вода на България”?
- Зароди се от наблюденията върху
сина ми и досега ми до младото поко-
ление. Интересува ме подходът на
младите в различни ситуации. Затова
реших да започна работа с деца. За-
щото българските традиции, предава-
нето и опазването им са от
изключително значение. От много
отдавна се занимавам с това, но сега
като съпруга на президента имам
възможност да я осъществявам в по-
голям мащаб.

Камелия Григорова 10б
Християна Тасева 9з
Цветелина Тикова 9б

- Кога за първи път прекрачихте прага на
училището ни и какво ви направи най-ярко
впечатление тогава?
- Едва ли бих могла да възстановя това свое пре-
живяване в детайли, но все пак си спомням не-
търпението и как всичко ми се струваше красиво
и много тържествено. Мисля, че и в този първи
ден, а и след това, за мен училището винаги е
представлявало едно приключение – забавно,
пълно с предизвикателства и непрестанно под-
хранващо любопитството ми към науката, света
и хората.

- Какви са спомените ви от СУ “Иван
Вазов”? Какви са спомените Ви с учителите
и класа?
- Бяхме многоброен клас с различни интереси,
занимания и амбиции, но винаги сплотени и ус-
михнати. Споменът за сияйната усмивка на пър-
вата ми учителка г-жа Янка Кучева и сега ме
кара да се усмихвам и се смятам за невероятна
късметлийка, че всичките ни учители се ста-
раеха и успяваха не само да ни разкрият въл-
шебството на света, но и да запазят будния ни
дух и да ни направят добри, състрадателни и ус-
пешни хора.
- Как продължихте образованието си по-на-

татък и защо решихте да се върнете тук? 
- Винаги съм имала интерес към английския
език и съм се възхищавала на красотата и из-
яществото на изказа на класиците в английската
литература, затова в един етап от живота си раз-
брах, че това е най-логичното нещо за мен – да
се опитам да предам любовта си към езика на
следващите поколения и още повече в родния си
град. Аз съм човек с разностранни интереси и е
невероятно съвпадение, че сега английският
език е този, на който се публикува първо инфор-
мация за технологични открития и междуна-
родни новини, а и всичко най-вълнуващо в света
на литературата, музиката, киното и социалните
медии.
- Коя страна предпочитате - на учителя или

на ученика? 
- Смятам, че всяка от двете носи със себе си
много и различни предизвикателства. Когато си

от страната на ученика, не

осъзнаваш на-
пълно стой-
ността на това,
да имаш въз-
можността да
общуваш с хора,
които безко-
ристно и всеот-
дайно да
споделят с теб
всичко, което
знаят - познания
и житейски
опит. Когато си
от страната на
учителя обаче,
трябва да под-
държаш баланса

между това, да направиш материала лесноразби-
раем и интересен, да обогатиш “сухата” материя
с ярки и запомнящи се примери, и да поддър-
жаш учебната атмосфера топла и приятелска, за-
пазвайки известна дистанция.
- Според вас училището ни променя ли се
към по-добро или обратното?
- Всяка промяна (дори и плановете за такава) се
осъществява с цел напредък. Промените в по-
следните години донесоха със себе си нови из-
исквания и отговорности както за учителския
колектив, така и за учениците. Методите на пре-
подаване се осъвременяват постоянно и  въ-
преки че технологиите напредват със сериозни
темпове, смятам, че успяваме да се движим в
крак с тях. Нововъведената система за училищна
безопасност е просто част от новата реалност, в
която всички ние живеем и тепърва ще доказва
полезността си.
- Какво бихте пожелали на учениците си за
Коледа? 
- Пожелавам както на учениците, така и на целия
колектив на СУ “Иван Вазов” много здраве, ус-
мивки, любов и вдъхновение, както и много въл-
шебни мигове на щастие с най-близките им!
Весели празници!

Християна Тасева 9з

И нашите учители са били ученици, и то във „Вазов“

Едно от най-големите ѝ постиже-
ния за 2017 година е триумфът на
най-силния международен турнир
по тенис в света за момичета и мом-
чета до 10 г. „Смриква Боул“ в Хър-
ватия. Роси става шампионка при
момичетата с трудна, но заслужена
и много сладка победа във финала
над Шанис Роаньо (Франция).
Лагер в академия „Муратоглу“ е
една от наградите за този прести-
жен успех. Друга голяма победа на
Роси е в международния турнир по
тенис при момичетата до 12 г.
„Изида къп“. По време на ATP тур-
нира Garanti Koza Sofia Open мла-
дата тенисистка получава
възможността да се срещне с една
от големите звезди на тениса в мо-
мента Роберто Баутиста Агут, който
през миналата година печели тро-
фея в София. Роси попада сред 8-те
най-добри момичета и момчета в
нейната възраст според ранглистата
на БФТ. Нашето момиче вече е част
от националния отбор на България
по тенис за момичета до 12 години.
В края на октомври Росица печели
квалификационната надпревара за
момичета в София, което й осигу-
рява лидерството в ранглистата до
12 г. и място в А националния тим.
При четврътокласничката победите
се редят една след друга, но разбира

се успехът е свързан с много усилия
и упоритост. Роси мечтае тенисът
да се превърне в нейно професио-
нално поприще, а идолът й е Ро-
джър Федерер. Вече 6 години
младата тенис звезда трупа не-
уморно точки  и се изкачва все по-
високо в ранглистата. Ние, от екипа
на училищния вестник се възхища-
ваме на успехите на младата де-
войка и стискаме палци на Роси в
предстоящите турнири. Искрено й
пожелаваме да сбъдне своята мечта
и да видим нейното име в светов-
ната класация на най-добрите тени-
систи. 

Магдалена Минкова 12б

Национална спортна слава

Нашият училищен вестник бе част от на-
ционална изложба, открита на 30 октом-
ври в Мраморното фоайе на Столичната
библиотека – София. Изложбата е част от
проекта „Училищният вестник – гласът
на младите” и е посветена на 1 ноември –
Деня на будителите. За участие в нея
бяхме официално поканени от Столич-
ната библиотека и Ученическия парла-
мент на Софийската гимназия по
строителство, архитектура и геодезия
„Христо Ботев”. 
Експозицията съдържа оригинали на учи-
лищните вестници „Школско звънче“ и
„Нашенче“ от 1939 година, както и ориги-
нали и копия на ученически вестници от
София, Русе, Разград, Стара Загора, Пле-
вен, Пловдив. 
Изложбата бе открита от директора на
Столичната библиотека Юлия Цинзова и
директора на Софийската гимназия по
строителство, архитектура и геодезия
инж. Доротея Дончева в присъствието на
журналисти и много от редакционните ко-
легии на ученическите вестници.
Щастливи сме, че редакционният екип на

вестника бе поставен сред днешните буди-
тели. Но това едновременно ни и задъл-
жава – да продължаваме здраво да работим
– с грижа за днешния и утрешния ден! 

В@з Буки Веди

Репортерите от „В@з Буки
Веди” – сред младите буди-

тели на новото време
Йоана Дойнова, преподавател по английски език

В навечерието на Коледа пожелавам на
всички много усмивки и вдъхновение

Росица Денчева от 4в клас е само на 10 години, а зад гърба си има
вече стотици награди, Купи, медали и какви ли не отличия. Част е

от националния отбор на България по тенис, мечтае да стане
добра поне колкото Роджър Федерер

Така определиха организаторите всички млади хора от страната, които издават
училищни вестници

Разговор за предците ни, за
изконното и родното

С няколко импровизирани въпроса към Десислава Радева, съпру-
гата на президента на РБ

Всеки народ има традиции, които ревностно спазва и с
които се гордее. Те са пъстри и характерни, родени през
различни периоди от историята, допълнени и усъвършен-

ствани в настоящето. Ние, българите, имаме както
славно минало на могъща държава, така и падения, от
които не бива да се срамуваме, а да се гордеем, че пред-

ците ни са успели да ги преодолеят. А в нашите вени кипи
тяхната кръв. Гените ни съхраняват едни силни и необуз-
дани характери, единни и патриотични индивидуалности.

Само предаността към изконното и родното е пътят,
който ще ни опази и ще поддържа гордия ни дух. Уважа-
вайки езика и културата си, ние заедно можем да се пре-

борим с пошлостта и деградацията. Хубаво е, че
понякога го осъзнаваме и се опитваме да го реализираме.
Госпожа Десислава Радева, съпругата на президента на
Република България, е основател  на гражданско сдруже-

ние „Живата вода на България”, една благородна инициатива за опазване на българските традиции и дух. На 8
ноември в зала „Гена Димитрова” на РБ ”Христо Смирненски” - Плевен се проведе затворена среща с ученици от

гимназиален етап, организирана от сдружение „Живата вода на България”. Дискусията тематично беше на-
сочена към популяризиране на българския фолклор, българската култура и литература, родното слово. Презента-

цията беше впечатляваща и ни накара дълбоко да се замислим над ценностите си. След края на срещата
помолихме г-жа Радева да отговори на някои важни за нас въпроси. 
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Проучихме коледните традиции в българското село

Коледа и Нова година са едни от
най-обичаните празници. Те са
съпроводени от много подаръци,
храна, музика и танци. 
Всичко това е забавно и вълну-
ващо. Какво е Коледа без подаръ-
ците? Какво бихме правили, ако
не получим най-новия модел те-
лефон, таблет, лаптоп, дрехи,
обувки и т. н? Как ще празнуваме
без шумната обстановка на заве-
денията? За съжаление това е,
което вълнува много от хората
преди Коледа. 
Съществуват обаче традиции,
някои от които рядко се спазват в
днешно време. Например коледу-
ването. Колко от нас знаят какво
е усещането, когато коледари по-
чукат на вратата и започнат да
пеят своите песни за здраве и бе-
рекет? В колко домове се пекат
традиционните колачета, които
трябва да бъдат раздадени на
всички членове на тяхната група?
Вероятно не много... 

Това обаче не е краят. Прекрасно
е чувството да стоиш край запа-
лена камина в зимен ден и заедно
със семейството си да украсяваш
сурвачката, с която на Нова го-
дина ще обиколиш домовете на
роднините си. Е..., в днешно
време доста от семействата изби-
рат по-лесния вариант - да купят
украсената с цветни лентички и
панделки от щандовете на колед-
ния базар. Но по нея липсват гир-
ляндите от пуканки и всички
украшения, които въображението
е родило.
Колко пъти са ви казвали: „Не ми
се занимава с украсяване”? Поне
аз често съм го чувала. Украсата
е това, което не само прави праз-
ника по-цветен, но и зимата - по-
уютна. Когато видиш украсената
си стая, не ти се излиза от нея.
Щом започнеш да поставяш иг-
рачките на елхата, не ти се иска
да спреш... Запалването на лам-
пичките носи магическо усещане.

Трябва да се почувства! Освен
това в украсата, в цветовете има
много символика – на доброта,
любов и благодарност. В тези три
думи се крие и основното посла-
ние на Коледа. 
Това е празник за семейството!
На този ден трябва да бъдем с
най-близките си хора. В колед-
ната нощ желанията се сбъдват и
не е важно материалното, а това,
което усещаме със сърцето си –
най-чистата обич и радостта, ко-
гато отвориш своето коледно под-
аръче. А това, което подаряваме
на близките си, не е задължи-
телно да бъде огромен и скъп
подарък. Дори най-малкият жест
стопля сърцето, защото точно
това е смисълът на Коледа – да
правим добро и да зарадваме лю-
бимите си хора, за да бъдем и ние
щастливи. 

Илейн Иванова 9з

Всичко на Бъдни вечер се случва
около  масата. Под нея се застила
шарена черга -  така, както е
шарен животът на човека, и се
поръсва слама. На масата се  пос-
тавят най-малко 7 постни ястия,
колкото са дните в седмицата,
или 9, колкото месеца една майка
очаква да се роди детето, или 12,
колкото са месеците в годината.
Четиридесет дни преди Коледа
всички са спрели да ядат живо-
тински продукти, за да пречистят
тялото и душата си. И така на ма-
сата има пълнени чушки с ориз и
лук и печена тиква, боб, ошав,
орехи, варено жито, баница с
ябълки, сушени плодове, лук,
чесън, мед, питката с монета. В
нашето село на питката й казват
„колата” и така е направена –  да
прилича на четири колелета на

волската кола, с която от полето
са докарвали всичко, което се е
родило там. И на четирите го-
дишни времена прилича. И те се
сменят така през цялата година.
Всички сядат рано на трапезата,
та да узреят рано житата. Мал-
ките деца се търкалят върху сла-
мата, но само в една посока, за да
полегнат житата от плод и да са
удобни за жетва. Житните
зрънца, които са паднали от сла-
мата, се събират и слагат в яслите
на добитъка, че да се народят
много малки агънца, теленца,
прасенца и пиленца.
Само майката може да става по
време на вечерята, но тя трябва
да се движи приведена, че да се
навеждат ниви и овошки от плод.
Питата разчупва най-възрастният
от всички мъже. Първото парче

се поставя пред иконата, а оста-
налите раздава от най-малкия до
най-възрастния. Само в един ос-
тава монетата и той ще е късмет-
лия през цялата година.
В огнището гори дебело дърво
през цялата нощ. Ако от него се
пръскат искри, годината ще е бо-
гата на реколта и веселие. В къс-
ните часове тръгват групите на
коледарите, които наричали в
стихове за здраве и плодородие, а
домакините ги даряват с малки
хлебчета, орехи, ябълки  и др.
Когато всички се навечерят, мъ-
жете тръгват да ловят врабчета.
На Коледа рано сутринта жената
ги сварява, а след тях сварява и
кокошка. С това в Селановци за-
почват да ядат храни от животин-
ски произход. Едва след това се
заколва прасето и започват без-
крайните зимни празници.

Диляна Кушева 9б

Как се празнуват Бъдни вечер и Коледа
Наричат я Суха Коледа, Малка Ко-
леда, Кадена вечер, Божич. На
този ден свършват четиридесетд-
невните коледни пости, които са
Заговезни. На Бъдни вечер важна
роля играят бъдникът, трапезата,
каденето и обредните хлябове.
Бъдникът е специално избрано
тригодишно право дърво. В гората
го отсичал момък, носел го вкъщи
и го палели в огъня. Според на-
родното суеверие бъдникът под-
държа през цялата година огъня в
огнището. Обредните хлябове са
три вида. Първите са посветени на
Коледа. Вторият вид хлябове са
посветени на селските занаяти -
земеделие, скотовъдство, на къ-
щата и покъщнината. Третият
хляб е приготвен за коледарите,
които ще дойдат да коледуват.
Всички видове хлябове се месят,
придружени с ритуали и песни.
Според песните брашното се сее
през три сита, възпети като копри-
нени. Кади се, като се използва па-
лешникът, а водата, с която се
замесва брашното, се донася с бял
котел от мома или млада булка,
оженена през есента преди Бъдни
вечер, която още не е раждала.
Трапезата на Бъдни вечер трябва
да бъде изобилна, а храните на нея
- нечетен брой и постни. До тра-
пезата се поставят различни пред-
мети - ремъкът на ралото,
напълнена с житни зърна ръка-
вица, паничка с пясък, кесия с
пари, сито с житни зърна и вър-

зани за него с червен конец боси-
лек и чесън, сърп. Вечерята на
Бъдни вечер винаги е в семеен
кръг и трябва непременно да бъде
кадена. Най-възрастният мъж или
жена прекадява с тамян най-на-
пред масата, след това всички ос-
танали стаи и помещения в дома,
накрая двора и обора. Според на-
родното схващане с каденето се
прогонват злите и нечисти сили.
Вечерята на Бъдни вечер започва
рано, за да узреят рано житата. По
време на яденето хората не трябва
да стават, за да лежат квачките
върху яйцата и да измътят пи-
ленца. Остатъкът от хляба се слага
на полицата, за да израснат високо
житата през лятото. От трапезата
на Бъдни вечер се запазват оре-
хите, суровото жито и недогоря-
лата свещ за следващите кадени
вечери. Самата трапеза според
вида на храните има поминален
характер. При сядането около нея
някъде се оставя празно място - за
мъртвите (починал близък или
роднина). През нощта софрата не
се прибира, защото хората вярват,
че починалият ще дойде на ве-
черя. Около трапезата на Бъдни
вечер се гадае. Гадае се за времето
през всеки месец от новата го-
дина, за очакваната реколта от раз-
личните култури, за здравето на
всеки член от семейството, за
предстоящия брак на момите. 

Миглена Марчева 8б

Какво споделиха нашите баби
ЕТНОРЕПОРТЕР

село Селановци село Обнова

Сурва, весела година,
догодина, до амина.
По Йордановден да има
люта снеговита зима!
По Гергьовден из нивята
дъжд да напои житата!
По Петровден благо слънце
да погали всяко зрънце!
Та Кръстовден да ни свари
със препълнени хамбари!
Сурва, весела година
догодина, до амина!

…

Снежна, сурова година –
да ни е честита!
И от днеска до амина –
радост до насита!
Изобилен плод в градина,
пшеница по ниви
и в кошари близнета
агнета игриви!
Свежа пролет, здраво лято,
плодовита есен,
по горите, по полята
и в дома ви - песен!

…

Сурва, сурва година,
весела година,
зелен клас на нива,
голям грозд на лоза,
жълт мамул на леса,
червена ябълка в градина,
пълна къща със коприна,
живо-здраво догодина,
догодина, до амина!

…

Елица Борисова 8б

Къде се крие магията на Коледа?
Доколко спазваме коледните и новогодишните традиции?

На 1 декември в училищната сто-
лова се проведе вкусно и забавно
състезание - по здравословно хра-
нене. Учениците от първи клас
трябваше да изготвят меню и да
направят здравословна закуска с
предоставените им продукти за
едва 30 минути. Журито бе компет-
ентно - д-р Виткова от  Медицин-
ския университет, г-н Йочев и г-н
Илиев от РЗИ - Плевен, д-р Пачева
от отдел „Здравеопазване“ на Об-
щината и г-жа Русева от Асоциа-
цията по здравни грижи.
Медицинската сестра, която беше
и водеща на мероприятието, спо-
дели, че всеки ден при нея идват

деца с оплаквания, причинени от
неправилно хранене. Също така,
че всеки трети ученик е с наднор-
мено тегло. Тя усърдно се опит-
ваше да покаже на
първокласниците, че да се хранят
здравословно е от изключително

важно значение. Те пък всички се
впуснаха с удоволствие в това при-
ключение - имаше готвачи, прода-
вачи, дори и медицинска сестра и
главен готвач. След оспорвана
битка на журито му се наложи да
избере победители, колкото и
трудно да им беше. В крайна
сметка третото място спечелиха
„морковите” от 1а клас, а почет-
ното второ място заеха „черешите”
от 1д. На първо място застанаха
„ябълките” от 1г, радвайки се, че са
постигнали всичко без помощта на
никого. Но в крайна сметка ня-
маше загубили, защото всички на-
учиха много важен урок - че

храненето здравословно може да
бъде полезно, вкусно и забавно!
Подробна информация за състеза-
нието може да видите в училищ-
ния сайт.

Зина Махмудова 8б

Внимавайте с храната по Коледа! Послушайте съветите на най-малките,
първокласниците!

Здравословното хранене
може да бъде и вкусно
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Скъпи Дядо Коледа!
Пише ти Елина от 5б от Плевен.
Тази година искам да подариш уют
и топлина на хората, които най-
много се нуждаят от тях. Жела-
нието ми за Коледа е да
ощастливиш и обнадеждиш тези,
които са изгубили вярата, че съще-
ствуват чудеса. Моля те, върни им

обратно усмивките!

Коледа
В камината Бъдникът гореше,

баба питката печеше,
а навън пухкав сняг валеше.

А елхичката зелена
беше пищно украсена.

Боб в гърнето ври,
има чушки и сарми.
Хайде да се съберем!
Сладко да се наядем!
Коледа е светъл ден!
Да сме живи, здрави

чак до старини.
Навред да има само добрини!

Камен Василев 5б

Скъпи Дядо Коледа, аз желая здраве на
всички по света. Често виждаме хора без до-
мове по една или друга причина, боледуващи,
които трудно се лекуват, семейства, които
нямат храна. Сбъдни желанията им за по-
добър живот! Много ми се иска да има разби-
рателство между всички нас. Има много
сираци – бих искала те да са възнаградени с
любящо семейство!
Е, благодаря предварително! Знам, че ще на-
правиш, каквото можеш. За мен не се безпо-
кой – аз съм добре.

Никол Маринова 5б

Скъпи Дядо Коледа, всяка
година аз получавам много по-
даръци. Тази година не искам
да поръчам за себе си. Искам
всички хора по света да имат
домове и те да са изпълнени с
надежда и щастие. Искам де-
цата да имат усмивки на ли-
цата, да се забавляват..
Новините да са по-добри, да
няма бедствия и ката-
строфи. Благодаря ти!

Дарина Димитрова 5б

Моето Коледно пожелание
Идва Коледа – свещен празник,
който прави хората щастливи.
Нека всеки човек сбъдне поне едно
свое желание! Нека всички хора по
света да са щастливи! Пожелавам
си тази година на този празник
да няма хора извън домовете,
които да гладуват и да не усетят
коледната магия.
Нека всяко дете да получи по-
дарък за Коледа, за да е радостно
и щастливо! Нека хиляди детски
очи грейнат в усмивка!
Нека на тази Коледа всичко се
промени – хората да станат по-
добри!

Ванеса 5б

Скъпи Дядо Коледа, аз съм на еди-
надесет години. Имам всичко –
уютен дом, храна и дрехи. Нямам
нужда от скъпи подаръци за Коледа.
Искам някои неща, които до из-
пълниш в най-скоро време. Първо,
много те моля, направи така, че
всички хора по света да са щаст-
ливи! Отмени войните и злите наме-
рения!Защити всяко дете от
болести!Нека никой да не бъде сам
на празника! И най-накрая – направи
света едно по-добро място за жи-
веене!

С обич: Пламена от 5б

Писмо до Дядо Коледа
Днес Коледа е – празник свят.
Камбани празнично звънят.
Снегът се сипе на парцали
върху притихналия град.

До Дядо Коледа писмо
с надежда седнах да напиша.

Мечтата ми голяма
сега ще му опиша.

С любов дари децата по земята, 
на които липсва надеждата им

свята.
Да има кой да ги прегърне

и щастието вечно да им върне.

Стопли на хората сърцата, 
Да няма злоба по земята!

Василена Бояджиева 5б

Скъпи Дядо Коледа, пише ти...

Страницата подготвиха Преслава
Кръстева 12б и Иван Жунтовски 11м



Запалих се по спорт-
ните танци от една
приятелка, която тре-
нираше от отдавна. И
така започнах да
ходя на уроци.
Първите три години
не ми беше страст и
не тръпнех в особено
нетърпение за часо-
вете по танци. Дори
не танцувах добре -
бях много скована.
Впоследствие си на-

мерих партньор. По-
степенно започнах да
усещам и да чув-
ствам танца. Вече
виждах смисъл да
стоя в залата толкова
дълго време. 
В момента танцувам
с друго момче вече от почти две години. Има съвместимост между нас,
разбираме се. С него постигаме успехи благодарение единствено на уси-
лията и търпението ни.
Първото състезание беше в Асеновград. То беше тласъкът към нашето
развитие в спортната дейност. Имаше седем двойки и ние се класирахме
първи със сравнително малко тренировки. Освен това сме ходили на
изяви и в Стара Загора, Монтана, Шумен, София, Казанлък и много др.
Сега съм отдадена изцяло на спорта и всеки ден тренирам. Независимо
че имам сериозна травма и чувствам силни болки в коленете. Полагам
много усилия. Искам да съм модел за подражание на по-малките в
клуба. Това ми дава стимул. Сега ми предстои състезание в Албания.
Това е първото ми състезание в чужбина, което е след около един-два
месеца, затова тренирам усърдно и се надявам да се представя добре!

Елица Борисова 8 „б“ клас 

Тренирам все по-усърдно и
се надявам да печеля още

успехи
Разговаряме с Цветина Аспарухова от 8 клас

за нейната страст - танците

Какво наближава? Ами разбира се, Коледа и Нова го-
дина! Нова година всички знаем кога е. Ако още нямате
планове за празнуване, съм сигурна, че поне сте уточ-
нили датата. Ами Коледа кога е? Отговорът на 90% от
българите ще е 24-26 декември. Ами да, нали излизаме
ваканция, получаваме подаръци от Дядо Коледа и най-
важното – имаме повод да празнуваме. Малка част от хо-
рата ще отбележат, че на 24 е Бъдни вечер. А с какво
свързвате Бъдни вечер – с това, че ядем постни храни.
А защо е така – защото такава е традицията. Но е та-
кава, защото на този ден християните се подготвят ду-
ховно – чрез пост, изповед и молитва да приемат Светото
причастие и така достойно да посрещнат Рождество
Христово. Рождество Христово, а не Коледа! Е, за това
става дума!
Знаехте ли, че не е едно и също и че винаги сме гре-
шали, оплитайки различните празници и обичаи, вярва-
ния и символи. Но представата вече е толкова
изкривена, че ние сме повярвали безусловно. Потърсих
информация в интернет, за да си отговоря на въпроса. В
търсачката написах просто „Коледа”. И ми излезе това:
„Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич, е
един от най-големите християнски празници. На него
християните честват раждането на Сина Божий Иисус
Христос.” Нека разплетем мистерията!
Рождество Христово слага начало на ново летоброене.
Рождество Христово е граница във времето и празник на
празниците за християните. Отбелязва се на 25 декем-
ври (по григорианския и новоюлианския календар), на 6
януари от арменската църква. Тогава какво е Коледа? Ко-
ледата е най-големият, хилядолетен, изключително
важен предхристиянски (езически) празник на Слънцето,
на сезонния кръговрат, на възраждащата се природа, на
края на зимата, на неизменната победа на Доброто над
Злото, на оптимизма. Изначално той няма нищо общо с
християнството и това едва ли има нужда от доказване.
Добре, но щом двата празника са различни, чии са оби-
чаите, които спазваме – на Коледа или на християнския

празник? Предхристиянски са и гаданията и предсказа-
нията, и играта на късмети, и кръглата пита - символ на
Слънцето, и преобличанията и маскирането като жи-
вотни, духове; предхристиянско е и самото „коледуване”.
А кой е Дядо Коледа? Дядо Коледа, известен по света
още като Санта Клаус, Свети Николай, Крис Крингъл, е
едновременно исторически и митологичен герой, чието
име се свързва с носенето на подаръци. А коледната
елха? За първи път елхата става коледно дръвче в Гер-
мания. Старите германци вярвали, че в нея живее духът
на гората, който ги закриля, а по-късно вечнозеленият
цвят на клоните и ̀вече означавал вечна вяра в Христос.
От германските обичаи дошъл и този, елхата да се укра-
сява с играчки, светлини и под елхата да се оставят
много подаръци. Това е християнски символ, но е типи-
чен пример за объркването на понятията, защото всички
го наричаме коледно дръвче и малко по-рядко нового-
дишно. Със сигурност двата празника са се оплели
здраво и вече са станали едно, а Коледата е християни-
зирана. Коледа е обогатена, променена и примесена с
християнското честване на Рождество Христово и Свети
Николай, като за различните социални групи, поколения,
дори индивиди тези елементи са в различни съотноше-
ния. Така днешната Коледа е изгубила част от древната
си езическа сакралност, но е придобила нов, по-богат
смисъл, с приемането на идеята за Рождеството. 
Подаръците, елхата, сладките, украсата, празничната
трапеза съдържат в себе си огромен чар.  Превърнали
са се в българска традиция и със сигурност се случва
така, че по време на тези празници семейството се
събира заедно и се създава една уютна атмосфера, при-
месена с радост и обич, с детски смях. Нека всичко си
остане така. Нека празничният дух да бъде винаги жив!
Но нека тази година вместо „Честита Коледа” да си по-
желаем „Честито Рождество Христово!”. Нищо повече.
Само за да помним какво празнуваме. И нека добрият
старец да ви възнагради с мечтания подарък!

Камелия Григорова 10б
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Коледни въпроси
Коледа не е Рождество Христово!?

Ще бъдем доволни, ако благодарение на нас тази година вместо „Честита Коледа!” си
пожелавате „Честито Рождество Христово!”. За да знаем и помним какво празнуваме!

Коледа е празник, на който
всички ние се събираме със
семействата си, забавля-
ваме се и си разменяме по-
даръци. Това се повтаря
година след година и
въпреки че никога няма да
ни омръзне, има начини да
направим този специален
ден още по-вълшебен и
приятен.
Предлагаме ви няколко интересни идеи, които да допринесат за при-
ятното прекарване на цялата компания. Вместо цяла вечер да седим
на масата, можем да организираме забавления, в които всички могат
да участват. Това не само че ще бъде интересно за малки и големи,
но и ще сплоти семейството.
По време на вечеря би могъл да се проведе разговор за изминалата
година, да се върнем назад и да си припомним всички хубави мо-
менти. А ако накрая си пожелаем следващата година да бъде още
по-добра и си представим всичко, което искаме да ни се случи, ще
се заредим с надеждата за нови прекрасни спомени и хубавото на-
строение ще ни съпътства по време на цялото празненство.
Храната заема важно място в нашия празник. Всички ние сме виж-
дали прекрасните сладкиши по витрините на сладкарниците и мага-
зините. И определено на всички ни харесва да има такива на
коледната ни трапеза. Но няма ли да е по-интересно, ако празнич-
ният десерт е приготвен от нас самите. Ако по този начин изнена-
даме близките си, всички ще се радват на прекрасния жест, а ние
ще сме горди от себе си и ще допринесем за приятното прекарване
на всички.
Предварително изберете подходящ текст, който да прочетете на ця-
лото семейство. Може да е коледна приказка или разказ. Ако го ха-
ресат, това може да стане традиция и да се чете на всяка Коледа. А
предложения по темата може да намерите на стр. 6, направени от
нашата Ходеща библиотека.
Нека направим Коледа различна и приятна! Нека я запомним, за да
разказваме за нея на приятелите си още дълго време. Защото на Ко-
леда трябва да бъдем щастливи и да се веселим с близките си. Ако
опитаме нещо ново, ако променим нещо в коледните си занимания,
навярно ще се почувстваме освежени и заредени с нова енергия за
предстоящата година. 

Илейн Иванова 9з

Как да направим тази
Коледа различна?

Кои са джуджетата?
Някои казват, че са девет, а други
твърдят, че са шест. Древно поверие
гласи, че през последния ден на Ко-
леда джуджетата палят своите
факли и излизат от селцето в плани-
ната, за да отпразнуват успешно из-
пълнената работа. Известни са
имената на шест от тях.
Буши Вечнозеленият - създател на
машина за изработване на играчки
Уънорс Оупънслей - грижи се за

елените на Дядо Коледа
Алабастър - прави списък с по-
слушните и непослушните деца
Мери - тя отговаря за коледните
лакомства
Шини - приятел на Дядо Коледа 
Пепър - пазителят на тайната за
селцето, в което живеят

Елените
От легендите знаем, че Дядо Коледа
говори всички езици, за да разбира
писмата, изпратени му от деца,
които живеят в различни краища на
света. Знаем, че за една нощ той ус-
пява да обиколи целия свят. Да, това
може да се обясни с часовата раз-
лика, но как ще обясним летящата
шейна с елени? Шейната на Дядо
Коледа лети, защото това придава
вълшебството на целия празник,
това е символ на любовта и очаква-
нето, че ще се случи нещо хубаво.
Нали по Коледа стават чудеса?!
Знаем ли, че елените на Дядо Ко-
леда са девет? Да, девет са и се ка-
зват Дашер, Денсер, Пренсър,
Виксен, Комета, Купидон, Донър,
Блитцен и Рудолф. За Рудолф е из-
вестно, че има червен нос, а защо?
Американски биолог открил, че този
орган дава възможност на елените

от впряга на Дядо Коледа да виждат
в мъглата и да преминават препят-
ствията по пътя си. Какво значат
имената на елените? Дашер - Изу-
мителен, Дансер - Танцьор, Пренсър
- Луда глава, Виксен - Кавгаджията.
Нека да вникнем по-внимателно в
образа, вълнувал поколения наред.
Да започнем със страната, в която
живее – Лапландия. Лапландия е
най-северната област във Финлан-
дия. Тя е най-голямата, но и най-
слабо населена, а столицата й
(Рованиеми) е културен и туристиче-
ски център. Нека затворим учебника
по география и да се концентрираме
върху визията на Дядо Коледа.

Задавали ли сте си въпроса
защо е представян като дебел,
нисък мъж, чиято брада и коса

са винаги снежнобели? А защо е
червен? И защо не остарява?

Реших в разсъжденията да ми по-
могнат мои съученици, които много
пъти са се срещали с него и вече

като пораснали, са си задавали по-
добни въпроси.

Отговорът на момчетата:
Дядо Коледа е червен, защото
така е изобразен в рекламата на
Кока-Кола. Той е пълен и нисък, за-
щото всички ниски и пълни хора се
възприемат като добродушни. Бра-
дата и косата му са снежнобели,
защото, от една страна, се асо-
циират със снега, а от друга
страна, със зрелостта и опита.
Шейната му лети, защото лете-
нето е символ на магическото, на
митичното, а знаем, че за него се
носят само легенди.
Момичетата:
Червеното по костюма на Дядо Ко-

леда е символ на кръвта на Иисус
Христос, а бялото е символ на чи-
стотата и добротата в сърцето
му. Бялата коса и брада са
свързани с мъдростта, а ръстът
му означава, че е здраво стъпил на
земята. Като малка си предста-
вях, че елените  му имат крилца и
добротата кара шейната да лети.
Дядо Коледа минава през комин, за-
щото доброто трябва да премине
през трудности, за да дойде при
нас.
Легендите:
Митът за Санта Клаус или Дядо Ко-
леда датира още III-IVв. Въпросният
Дядо Коледа е Николай Чудотворец,
който произхожда от знатно семей-
ство и след смъртта си е признат за
светец. Говори се, че подхвърлял
кесии с пари на хора, готови да из-
вършат грях заради бедността си и
изчезвал. Веднъж св. Никола под-
хвърлил три кесии на трите дъщери
на един разорен търговец, защото
били на път да останат без зестра и
да станат блудници. Други легенди
разказват, че св. Никола пускал ке-
сиите през комина и те падали в
прострените чорапи. Има още, но да
се върнем на въпроса – защо Дяда
Коледа е червен? Разказва се, че
Николай Чудотворец е носел чер-
вени дрехи.
Независимо от легендите, които
знаем, ние трябва да вярваме, че
има нещо вълшебно, което ще ни
подари любов и капка щастие -
неща, които не могат да се доне-
сат с шейна, защото те живеят в
сърцата на нашите близки и
именно те са Дядо Коледа.

Анна Стайкова 10б

Знаем ли кой е Дядо Коледа? 
И защо не остарява? А защо е червен?

Всяка година децата чакат с нетърпение Дядо Коледа, който ще им напълни къщата с по-
даръци. От край време се води спор за съществуването на въпросния мъж. Носят се легенди,
че той живее в Лапландия, че има огромна работилница, пълна с джуджета, които правят по-

даръци за послушните деца.
Моето хоби

Асеновград 28 май 2017 година
Първото ни състезание със завоювано 1 място
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Първата история, която ще ви предложа и много горещо
препоръчвам, е „Даровете на влъхвите“ на О, Хенри. Чу-
вали ли сте за влъхвите? Те са поднесли даровете на мла-
денеца в яслата и така въвели обичая да се разменят
подаръци. Е, тази история ни показва, че и в ден-днешен
има хора като влъхвите, но в нашия случай тях ги споява
силната връзка на любовта. Това е един вдъхновяващ и не-
забравим разказ за саможертвата, за това, истински да
обичаш някого, да искаш да го зарадваш, каквото и да ти
струва това, да искаш да бъдеш винаги до него. След тази
история бях зашеметена, нямах думи – кратка, ясна, кра-
сива, но най-важното – оставяща незаличим отпечатък в
съзнанието на читателя. Според мен в днешно време
трябва да четем повече такива истории, за да ни подтикнат
да се замислим какво е отношението ни към другите, какви
сме самите ние и какви искаме да бъдем, как да по-
стъпваме и как да доказваме, че сме добри хора. А също и
колко можем да направим за човека, когото обичаме, за-
щото нищо не е невъзможно, щом я има онази искрица
любов! 
Втората история, която също мога да ви препоръчам, е „Ко-
ледна песен“ на Чарлз Дикенс. Тази книга ни разказва за

промяната на един човек. Не е лесно от материалист и
егоист да се превърнеш в щедра и отворена за другите лич-
ност, нали? Отговорът е, че е почти невъзможно, а в наши
дни наистина много хора забравят да живеят истински, те
живеят само заради парите и скъпоценностите си. Но тук,
след като проследим нишката от началото до края, можем
да се убедим, че главният персонаж – сърдития скъперник
Скрудж, който държи само на себе си и на своето богатство,
успява да се промени. Няма да ви казвам нито как, нито
защо, ще ви оставя удоволствието сами да откриете това в
книгата. По-важното тук е друго, че щом лош човек като
него може да се промени, значи и всеки друг може да го на-
прави. Бихте ли били готови на промяна към по-добро,
бихте ли желали една щастлива и несамотна Коледа. Ако
да, то прочетете книжката на Дикенс и няма да съжалявате.
Досега ви препоръчах две истории, които илюстрират
всички добродетели на този свят празник, две истории,
които могат да ви научат на много и които наистина биха
засегнали нещо дълбоко у вас, но сега идва следващият
ми вариант. Следващият текст за вас е повече в моя стил
на четене, защото е книга, изпълнена с вълнения, при-
ключения, страх и много тръпка, а именно – „Приказка без

край”. Знам, че не е нещо, свързано с Коледа, знам, че дори
няма общо с темата, но ви го препоръчвам, защото ако
търсите различно, интересно и завладяващо от първата до
последната страница, това е за вас. На всяка моя Коледа
я препрочитам. Не знам защо, може би заради начина, по
който настръхвам, докато преминавам през всеки ред, а
съзнанието ми рисува невъзможните картини на всички
премеждия, преминаващи по същия начин през съзнанието
на малкия ни герой, а може би просто защото винаги, когато
я чета, изпитвам нуждата от една приказка, която никога не
свършва, от един свят, на който мога да се отдам напълно
и да живея вечно в него. Това прави моя празник по-разли-
чен, по-истински! Прочетете произведението на Михаел
Енде, ако и вие търсите приключение и тръпка, точно като
мен.
Е, препоръчах ви три чудесни творби, а сега оставям
всичко във ваши ръце. Бъдете смели, никога не е лошо да
рискувате да прочетете нещо ново или пък да се позабав-
лявате, като препрочетете нещо старо. Нека вашият праз-
ник бъде изпълнен с любов, приключения и много щастие!
Разчитайте и на книгите за това!

Християна Тасева 9з 

Непременно прочетете 
Здравейте, читатели! Ходещата Библиотека отново е с вас – този път с препоръки за красиви и интересни истории, които

може да прочетете по Коледа и това да ви направи много щастливи.

-Ако бяхте учител по добродетели, на
какво бихте научили своите ученици?
-Трябва да бъдат добри хора. За да са
добри хора, трябва да бъдат честни, спра-
ведливи и лоялни. Когато човек е честен
към себе си и към другите, нещата се по-
лучават. Да бъдат благородни, толерантни,
да бъдат отзивчиви. Според мен всичко
това може да се назове с общата дума доб-
рота.
-А какво бихте им пожелали за Коледа?
-Най-вече да бъдат здрави, разбира се, и след
това да бъдат внимателни към всички хора около тях, като внимателни,
според мен, означава същото - да са добри. Да ценят близките си, да
ценят всеки един приятел и всеки един човек, защото според мен затова
ни е дадена тази дарба - да имаме разумq да мислим и да можем да
оценяваме нещата край себе си. Ценните неща са това - човешките
взаимоотношения и добродетели. Всичко друго е преходно - може  днес
да придобием някакъв предмет, утре да го загубим, на третия ден от-
ново да го придобием – преходно е.

Светлана Томова,  
преподавател по руски език

-Ако бяхте учител по добродетели, на какво бихте на-
учили учениците?
-На уважение и себеуважение, на отговорност,
самодисциплина, тактичност, вежливост, при-
знателност, дружелюбие, щедрост, милосъ-
рдие, грижовност, гъвкавост, творчество.
Пожелавам на всички здраве, много радости,
усмивки, добронамереност и любознателност.

Йоанна  Иванова, 
преподавател по философия

Нарастващата тенденция към консуматорско об-
щество влияе много неприятно върху децата. Научава
ги да поставят личната изгода над етиката, честността,
любовта. Друга негативна тенденция е, че ние по-
лесно опознаваме външния свят, отколкото собстве-
ното си вътрешно пространство. Най-прекрасният
подарък, който бих направил на децата, е да им по-
могна да достигнат до прекрасната си вътрешна същ-
ност. Откриването на собствената изобретателност,
творческо мислене, отношение към красивото, стре-
меж към знания и духовност, осъзната потребност за
притежание на добродетели е най-хубавото нещо,
което може да се случи на едно дете според мен.“ 

Димитър Димитров, 
заместник-директор 

Пожелавам ви магията на коледната нощ да
превърне всеки един ден от новата година във
вълшебна приказка! Мечтайте, защото по Коледа
всички желания стават реалност.
Весели празници!

Гергана  Радковска,
преподавател по физ. култура и спорт

Скъпи ученици, 
Пожелавам Ви преди всичко здраве и усми-
вки през новата година. Бъдете умни, бъдете
красиви, но преди всичко останете
добри хора. Не отхвърляйте
ничия протегната ръка, не ли-
шавайте никого от добра дума.
Бъдете честни, бъдете чисти в
мислите си и най-вече останете
човечни!

Росица Анастасова, 
заместник-директор

Весела Коледа!
Успешна и пълноценна 2018 година!

И ние, от своя страна, пожелаваме на ръко-
водството на училището, на своите преподава-
тели и на всички служители в СУ „Иван Вазов”
весели и незабравими празници!
Бъдете здрави и успешни! Бъдете щастливи и
обичани!

Редакционният екип на „В@з Буки Веди”
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О т к р о в е н а  К о л е д а

1.”All I want for Christmas” е
песен на Марая Кери, която
обикаля света и звучи навсякъде
по празници.

2.”Jingle Bells” е включена в
повечето учебници по музика на
малчуганите. От малки сме
запознати с нея и определено я
свързваме с някакви спомени. Не
я пропускайте!

3.“We Wish You A Merry
Christmas” се изпълнява от врата
на врата в Америка. За българина
не е толкова популярна, но според
мен е весела и подходяща.

4.“Jingle Bell Rock” е песен, която
аз лично научих от поредицата
„Сам вкъщи“. Няма Коледа без
Кевин Маккалистър,
следователно и без „Jingle Bell
Rock”.

5.”O Christmas Tree“ звучи у нас
всеки път, когато украсяваме
елхата. Песента е преведена и на
български и дава възможност да я
слушаме и на роден език.

Това са песни, които аз
препоръчам и които слушам.
Оказва се обаче, че вкусовете са
различни и всеки един от нас има
своята музика, дори и по Коледа.
И не забравяйте, че музиката
определя кои сме.

Направих малко проучване сред
мои близки и приятели. Попитах
ги каква музика слушат по Коледа
и отговорите изобщо не ме
учудиха. Някои казаха, че не
слушат музика, а си пускат
телевизора на случаен канал. По
това разбрах, че не се интересуват
особено от празника.

Други приятели казаха, че обичат
да ходят на концерти на известни
личности. За тях музиката
сближава хората и доста често се
случва да се запознаят с някого
само защото слуша същата
музика като тях. Приятно ми бе
да науча, че те са себе си по всяко
време на годината!

Четирима от интервюираните
казаха, че за тях Коледата без
Марая Кери не е Коледа. Рядко
съм ги виждала да слушат
българска музика и
ето, че дори по
празници
предпочитат
песните на други
народи. Всъщност
хитът на Кери, който
преди малко
споменах “All I want
for Christmas”
обиколи света и се
счита за коледно
парче номер едно в
много държави.
Скритите послания
в него някак успяват
да приобщят всички
нас!

Топ отговорът, който
получих, беше
очакван. Той бе, че
по празници не
слушат определен
тип музика, стига да
се забавляват! И тук
стереотипът, че
българинът умее да
купонясва на
всякаква музика,
напълно се

потвърди. По-важно е
настроението и не подбираме
особено песните, които ни
веселят. И макар че това е идеята
на празниците, аз мисля, че всеки
от нас е това, което чете, слуша -
всеки от нас е уникален. За да
бъде празникът наш и да ни
донесе удовлетворение, трябва да
открием себе си в него и да го
превърнем в своя празник. Па
макар и част от общия!

Зина Махмудова 8б

Коледа – най-вълшебното време
в годината. Коледни песнички,
ярки светлини, аромат на зима и
дим. Великолепен танц на сне-
жинки, бавно залязващ под про-
жектора на уличната лампа.
Топъл и уютен дом, в който се
носи аромат на канела и любов.
Малки и големи деца в нетърпе-
ливо очакване на белобрадия ста-
рец. Цветна елха със щастлива
звезда. Хармония от усмивки, же-
лания, любов, надежда и магия.
Всичко е толкова красиво, бяло и
уникално в своята простота. Оби-
чам зимата, обичам и този праз-
ник, но тази година неговата
магия не стига до мен. Погълната
от множеството задачи  и пълно
ежедневие, аз оставам далеч от
цялото вълнение около коледните
приготовления и това малко ме
плаши. Може би това е една от
неприятните последици от по-
растването. Няма го онзи детски

плам, онази наивна вяра в добрия
старец… 
За първи път се замислих за
всички онези хора, за които праз-
ниците са делници. Ние, учени-
ците, очакваме с нетърпение
всеки повод да не сме на учи-
лище и сме еднакво щастливи
както на Коледа, така и на Велик-
ден. Една от основните причини,
поради които очакваме празника,
е фактът, че не сме на училище.
Как обаче се чувстват всички
онези хора, които работят на
Бъдни вечер и Коледа? Усещат ли
коледния дух и има ли за тях под-
аръци от Дядо Коледа. Как се
чувстват те, ако се далеч от се-
мейството си, далеч от топлината
на домашното огнище. За първи
път си дадох сметка, че на праз-
ниците всъщност сме просто его-
исти. За нас е само повод да
седнем на добре отрупаната маса,
забравяйки за всички послания,

които носи празникът, а именно
да бъдем по-добри, по-смирени и
по-истински. Да усетим колед-
ната магия в днешното забързано,
хаотично ежедневие е трудно. Но
чуйте гласа на студената тишина
и вижте танца на умиращите сне-
жинки. Забавете малко темпото и
позволете на тази зимна приказка
да ви завладее. Това ще опитам
да направя и аз. Празниците не са
само почивка от работа или по-
чивка от училище. Тяхната цел е
да ни обединяват, да ни накарат
да се замислим кое е ценно за нас
и да му отделим време. Да помис-
лим за малко и за другите, да от-
ворим сърцата си. Това всъщност
е Коледа, една истинска магия на
сътворението, на началото. Пос-
тавете и вие ново начало и тази
Коледа помислете за другите, за
които празниците са просто дел-
ници.

Магдалена Микова 12б

Чуйте гласа на студената тишина и
вижте красотата на снежинките

Магията на Коледа! Тя се изпа-
рява в момента, в който Дядо Ко-
леда престава да те радва с
подаръците, за които цяла година
си мечтал. Почти никой от нас не
помни точно кога се е случило
това, но е неизбежно. След раздя-
лата с белобрадия старец започ-
ваш да виждаш някои други
страни на празника. Дядо Коледа
вече не е символът, който виждаш
веднъж годишно, защото си затру-
пан от рекламни материали с не-
говия облик непрекъснато…
Коледният дух живее до момента,
в който ние хладнокръвно и безот-
говорно го убиваме. Как? И аз си
зададох същия въпрос и реших да
се разходя из дискотеките, кръч-
мите и магазините. Знаете ли, че
вече няма свободни места в пле-
венските заведения за вълшебната
коледна нощ или както се изрази
един сервитьор “всичко е full-
max”!Това е чудесно, не мислите
ли?! Какво по-хубаво от това,
вместо със семейството у дома,
край елхата, да плащаме много
пари за ядене с най-нискокачест-
вените продукти, за доволно коли-
чество спиртни напитки и
облъчване с балкански ритми!? А
може би и обгазяване?! Коледният
дух ще бъде заглушен още с пър-
вия тон на любимия ви кючек в
коледната нощ!
Освен чалгата, високите цени и
лошите метеорологични условия,
кичът, който ни заобикаля, пре-
връща коледния дух в средство за
изкарване на пари. Влизайки в
някой магазин, веднага чуваме Ко-

ледната песен, която вече не съз-
дава коледно настроение, а те от-
блъсква, защото от 1 декември я
слушаме постоянно. След като
чуем познатата мелодия, в полез-
рението ни попада грозната елха,
която някой с не особено стилни
виждания е накичил с толкова
много гирлянди и играчки, че  зе-
леният цвят на китайския продукт
във форма на елха не се вижда. Ре-
шавам, че ще се абстрахирам и ще
се отдам на пазаруването, но уви,
всяка закачалка за дрехи е увита с
гирлянди във всички цветове на
дъгата. Харесвам си блуза, реша-
вам да отида в пробната, за да
видя как ми стои, но огледалото не
се вижда от любимите гирлянди.
И ако с този кич търговците смя-
тат, че ще събудят у мен коледния
дух, уви, грешат. 
Ясно е, че Дядо Коледа рано или
по-късно ще трябва да се пре-
върне от добрия белобрад старец
с пълния чувал за послушните
деца в символ. Но от нас зависи с
какво съдържание ще го изпъл-
ним. Единствено от нас зависи до-
колко ще го почувстваме и докога
ще го носим в себе си. 
Коледният дух! За мен това е щас-
тието, любовта, топлината в сър-
цето. А кой друг, ако не
семейството си, трябва да носим в
сърцето си? Не е нужно да тър-
сите коледния дух, защото той
живее у вас, просто му дайте въз-
можност да се разкрие и той ще
направи Коледата ви незабравима!

Иван Жунтовски 11м 

Коледният дух… у съвременния
българин!

Кажи ми каква музика слушаш, за да ти кажа кой си!
Музиката, която слушаме по Коледа, трябва да умее да ни придава празничен дух.

Предлагам ви най-значимите коледни парчета, които могат да ви накарат отново да
се почувствате като деца в предстоящите празнични дни.

Забранено за лица под 16-годишна възраст!

Наближава Коледа! Любимият празник на децата. Това е времето от
годината, когато цялото семейство се събира около празничната тра-
пеза и коледният дух оживява. По Коледа се случват чудеса. Да погово-

рим за чудесата на 21 век... С български адрес, с плевенски адрес…
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Късмети за новогодишната баница
На празничната коледна или новогодишна трапеза винаги има домашно
приготвена баница, в която слагаме и късмети. Нетърпеливи да видим
какъв ще е късметът ни през новата година, бързаме да вземем най-го-

лямо парче, в което някой вече е скрил нещо за нас.
За да бъдат тези моменти наистина изпълнени с веселие, ние от екипа
на училищния вестник споделяме няколко идеи за забавни късметчета.

И не забравяйте, че по Коледа се случват чудеса!

Скъпи Дядо Коледа, пише ти …
Защо ли винаги питаме само най-малките какво си пожелават за Коледа и какво искат да намерят в коледната утрин под ел-

хата. Празникът е за всички. Точно заради това изненадващо, без предупреждение, попитахме дванайсетокласници  какво биха на-
писали в своето писмо до Дядо Коледа. Четете с усмивка и размисъл! Четете и знайте, че от нас зависи с какво съдържание ще

изпълним символа Дядо Коледа, след като вече е престанал да бъде Добрият старец с пълния чувал. 

Досега мъдростта от
тебе бяга, но сега ти

най-приляга!

На тебе мързелът се
пада – да мързелу-

ваш ти приляга!
Съвсем ще му отпус-
неш края, но късмета

ще намериш, зная!

През новата година,
ще пътуваш ти до

тайнствени страни!
Май, май билетът ти

е до Дубай!

Здраве, щастие,
късмет, любов, пари
– през Новата година
във всичко на теб ще

ти върви!

Каквото и да пред-
приемеш ти,

късметът няма да ти
изневери!

Очакват те велики
дела – в учебника по
история ще ти е от-
редена цяла глава!

Щъркелите литнаха
на юг, но бебе ще за-

плаче тук!

През новата година
всичко ще върви по
ноти, в джоба ти ще
има все едри банк-

ноти!

Здрав ще си през таз
година, бодър, весел

– до амина…

Любов, любов,
любов… дали за нея
си готов? И да не си,

това те чака – по-
бързай, ще изпуснеш

влака!

Тази Коледа реши
теб с награда да

дари – получаваш
безвъзмездно нещо
ново и модерно! Ще
ни возиш ли, кажи, в
колата нова с четири

врати?

Йоана Кирилова 11м

Страницата подготвиха
Преслава Кръстева 12б и
Иван Жунтовски 11м
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Наскоро прочетохме това, което се
опита да разколебае възгледите ни
за модернизираното общество и
по-точно за връзката между инте-
лектуалния напредък и развитите
технологии. Всеки от нас мисли,
че най-богатите хора в света, и то
най-големите компютърни гуру-
та, щу предоставят на децата си
неограничен достъп до интернет,
ще позволят създаване на мно-
жество профили и ще осигурят
най-модерните джаджи. Разбира
се, първата причина, която ни води
към тези предположения, е, че бо-
гатите родители могат да купят
всеки нов хит на децата си. Вто-
рата е, че децата, за които това е
начин на живот, трябва да са на
„ти” с компютрите, за да послед-
ват успешния бизнес на бащите
си. И третата е, че много хора смя-
тат, че технологиите помагат за из-
учаването на предметите в
училище, развиват рефлексите и
мисловната дейност. 
Затова някои училища са оборуд-
вани с интерактивни дъски, все
по-разпространена е практиката за
общуване между ученици и пре-
подаватели по имейл адрес. Това
са възможностите и удобствата,
които ни предоставя новото време.
Те наистина улесняват модерния
човек, спестяват време и разходи,
помагат за осъществяването на
контакти, дори развличат. Когато
на ученик му е поставена задача,
да направи презентация или док-
лад по някаква тема, той има въз-
можността да намери помощна
информация, снимки, статистики
и дори има възможност да ги из-
вади на хартиен ностител. Когато
искаш да участваш например в ли-
тературен конкурс, можеш да из-
пратиш своето произведение на
организаторите по имейл – бързо,
лесно и безплатно, вместо да го
изпращаш по пощата и то по иро-

ния на съдбата да пристигне ден
след последния срок. Социалните
мрежи осъществяват връзка
между роднини и приятели в
други градове или в чужбина. Това
е една благородна мисия, която не
позволява на хората да страдат
едни за други. Със сигурност дос-
тъпът до интернет и компютър-
ните джаджи си има още много
плюсове, които улесняват учещи и
работещи и ми се струва крайна
забратната на Бил Гейтс, децата
му да не използват смарт техноло-
гии до 14-годишна възраст, защото
в тази особена възраст тийней-
джърите трябва да са в крак с вре-
мето. Не мисля, че компютрите
развиват интелектуално, но съм
сигурна, че развиват по-бързи
рефлекси, особено на децата,
които играят виртуални игри. Не
смятам, че вредят сами по себе си
на интелектуалното развитие, ако
бъдат използвани по-рядко, при
нужда. Крайната забрана или вма-
ниачаването по тях води до емо-
ционални проблеми при
подрастващите. Вярно е, че както
нашите родители са използвали
само книги за допълнителни мате-
риали, взети най-често от библио-
теката, така можем и ние. Вярно е,
че те сега са реализирани хора, от
които зависи настоящето ни, а
като малки са играли на дама, а не
на „Subway surfers”. Със сигур-
ност няма как да знаем докъде ще
ни доведе модерната техника, за-
щото тя тепърва се развива. Но за
да не обремени обществото,
трябва да се търси баланс – нито
пълна забрана, нито прекалена
употреба. 
Не трябва да се заменят книгите,
тетрадките и химикалите с таб-
лети, защото ръчното писане раз-
вива мисловната дейност. Пагубна
за развитието на най-малките
обаче е играта на смартфона. Едно
3-годишно дете, което още няма
познания за света, познава общо
20 човека и още не може да изго-
варя добре повечето думи, не бива
да израства с телефон в ръка, за-
творено по 12 часа на ден. Това
вече се превръща в универсализа-
ция, а родителите се радват колко
са „грамотни” децата им, щом са
успели да свалят сами приложе-
ние. Радват се на това повече, от-
колкото на една цветна рисунка с
още неразличими обекти на нея.
Стигнах до извода, че балансът е
важен, а най-малките не трябва да
играят с телефон, а с пластилин,
не трябва да рисуват с Paint, а на
лист с цветни моливи, пастели,
флумастри, а защо пък да не изца-
пат вкъщи нещо с боички, защо да
не нарисуват и стената?! 

Камелия Григорова 10б

Обичате ли Коледа? А обичате ли
храната по Коледа или по празни-
ците като цяло? Е, не знам за вас,
но в Древна Гърция много са я
обичали. Там са се появили едни
от най-интересните и запомнящи
се манджи, като една от тях е Тан-
таловата супа от бульон, зеленчуци
и месото на сина му Пелопс. Или
пък гозбичката от Тиестовите
деца, сготвени от Атрей, неговия
скъп брат. Ама това е забавно, не
мислите ли?! Особено ако е по спе-
циален повод. 
Когато прелистваш старогръцката
митология, виждаш през две стра-
ници следното: „Хера мрази
този… Хера мрази онзи… Хера
преследва този… Хера опитва да
убие онзи…“ Е, ясно, че мъжът й я
ядосва, ама чак толкова ли?! Пред-
ставям си колко разногледа ще
стане богинята на брака, ако Зевс
си доведе някоя от любовниците
на свещената планина. Всички ще
се опитва да ги изпепели с поглед
дотолкова, че накрая може и без
очи да остане. 
Малко се отклоних, но се връщаме
отново на празнична тематика. Се-
мейството по Коледа е винаги за-
едно, събират се, пеят песни, ядат,
пият, веселят се. Е, при боговете
олимпийци сбирките са малко по-
сложно нещо, защото, ако ще се
събират семейно, те трябва да за-
мъкнат на Олимп някъде около по-
ловината светско население.
Напълно сериозно говоря. Зевс ре-
довно изневерява на жена си Хера,
тича по тази или онази с цел да се
развесели от тежкия си брачен
живот с мрънкащата жена (а тя на-
истина е голямо мрънкало). Така е
и при повечето богове и затова
само се множат. Проблемът е, че
винаги повечето враждуват или се
мразят и събрани на едно място,
най-вероятно биха се хванали за
косите. 
Както така си говорим за брачни и
семейни връзки, се сещам за Пиг-
малион, който, горкият, толкова
мразел жените, че се влюбил в
собственото си произведение –
една каменна женска фигура.
Може да е лошо да се шегувам с
такава история, но трябва да се от-
бележи, че човекът е умен. Все пак
статуята не може да го нарани, от-
блъсне, разочарова или да му изне-
вери. Хера май се нуждае от мъж
статуя. Само отбелязвам.
Минахме покрай коледните праз-
ници, покрай семейни сбирки и
лични взаимоотношения, така че
защо сега пътуването ни през
гръцката митология не се отбие и
на една сватба, а по-конкретно
сватбата на Пелей и Тетида. Както
предполагам,  знаете, има един
фразеологизъм „ябълката на раз-

дора“. Този израз води корените си
от едно „леко сбиване“, провело се
на това празненство. Понеже
Ерида, богиня на лъжите, кавгите
и малките интриги, всеизвестна
със славата си на скандалджийка,
не била поканена. Е, като не я по-
канили, само я придизвикали. От
яд тя търкулнала една златна
ябълка, открадната от дървото на
Хеспериадите, на която пишело:
„На най-красивата“. И естествено
Атина, Хера и Афродита я видели
и се хванали за гърлата. Имало
женски бой, дърпане на коси, раз-
мяна на нецензурни думи също,
предполагам, но в крайна сметка
Зевс ги поусмирил, а по-късно Аф-
родита с измама спечелила ябъл-
ката. Но разбира се, как да
изневери на леко надменната си
същност или на егото си, което
поддържа теорията, че тя е най-
прекрасна и нежна от всички.
Такъв спор обаче днес не може да
се породи, защото днешните мом-
чета не ценят само красотата на
момичетата, дори за тях тя изобщо
не е важна. Права съм, нали?!
И сватбен бой имахме вече. Може
би пропускам нещо… О, да, какво
е един празник, парти, сватба, съ-
биране, пир, събитие или каквото
още се сетите без музика. И това
ни отвежда до бога на музиката и
изкуствата – Аполон. Прекрасният
бог твори незабравими симфонии
на всички инструменти, а когато
има голямо събиране на Олимп,
именно неговите мелодии правят
забавленията истински. И той
обаче си имал някакво дадено са-
мочувствие като бог на музиката.
Марсий го предизвикал със своята
мъничка (прокълната, както почти
всеки предмет, род, човек или съ-
щество изобщо в този древног-
ръцки свят) флейта на двубой.
Нотите се леели и от двама им и
това дори в днешно време би било
интересно да се види, но разбира
се, Аполон победил. От яд чак ко-
жата му одрал. Както казах, трябва
да си запази достойнството. Имало
и втори подобен случай, ала много
по-оспорван, и това била музикал-
ната битка на Аполон с бог Пан,
който естествено загубил. Всички
хвалели музиката на Аполон с из-
ключение на един – цар Мидас,
предпочитащият простичката му-
зика на бога с кози крака. Поради
тази причина Аполон така му се
ядосал, че опънал ушите му. Така
Мидас останал с магарешки уши.
Скъпи читатели, как решават спо-
ровете си олимпийците. Можем да
се поучим от тях.
Почти всичко в този свят на бо-
гове, герои, чудовища и какво ли
още не е прокълнато. Танталовият
род (на онзи, който сготвил сина

си) е прокълнат да страда. Родът на
Едип пък да спре да съществува.
Прокълната от Атина е флейтата
на Марсий. Прокълнатият от Арте-
мида Актеон трябва да бъде елен,
а после и достигнат от ловците си
приятели и изяден. Прокълнатата
от Атина Арахна - паяк. Като цяло
мисля, че много векове след тях…
и ние го правим – и ние се самоиз-
яждаме или изяждаме някого, про-
клинаме, злепоставяме… Само че
никога няма да си признаем, няма
да го разкажем. Чудя се защо – в
света на Олимп са го смятали за
нещо естествено, явно. 
Мога да продължа така много
дълго време, във старогръцката
митология може да се намери
много смешен материал, а дори и
да е трагичен, това не ми пречи да
го претранспонирам в комичен, но
ще спра дотук, за да ви кажа нещо
сериозно за край. Знаете, че има
богиня на домашното огнище –
Хестия, нали? Е, може тези всички
персонажи да не са истински,
може всички тези богове, герои и
истории да са измислица, за да си
обяснят хората света тогава, но
щом са имали богиня на домаш-
ното огнище, то значи за тях са
били важни домът и семейството,
въпреки че тя е една от второсте-
пенните. Важно е, че я има. Дори
нашите предци са осъзнавали поне
малко важността на семейството
въпреки всички онези ужасни род-
нински връзки в митологията,
които ви представих. Имало е поне
искрица семейна любов и тази бо-
гиня е единственото доказател-
ство. Описвана е като
най-кротката, благата, милосър-
дната и добрата от всички олим-
пийски богове. Ето такива чувства
трябва да ни обладават по най-
светлите ни празници, а защо не и
всеки ден. Но и няма нищо по-ху-
баво от това да се събереш с род-
нини и приятели край една хубава
камина и вместо да пиете, ядете,
усилвате музиката и да правите
неща, за които на другата сутрин
ще съжалявате или изобщо няма да
помните, по-добре на този ден сед-
нете около един „огън“ или по
точно вкъщи на топло с най-скъ-
пите си хора и прека-
райте един хубав
празник заедно, защото,
признавате или не, все
по-малко сме заедно в
такива важни моменти,
а трябва. Затова ви по-
желавам една щастлива
Коледа или едно щаст-
ливо Рождество Хрис-
тово! Няма значение
името, нямат значение
обичаите - важното е да
бъдете обединени не
само когато ви спохож-
дат лошите моменти, а и
в хубавите, на празници
като този. Нека Хестия
се отбие и пред вашето
празнично огнище и го
направи пълно с щастие
и усмивки! 

Християна Тасева 9з 

П р и с т р а с т и я
Празнично пътешествие в
старогръцката митология

За храната, пиршествата, взаимоотношенията на древните гърци

Особен поглед Ние коментираме, вие решавате
Заглавие в пресата като „Децата на най-богатите учат в училища без ком-
пютри” ще ви се стори ли „жълто”, или ще му повярвате?

“Техническият директор на еВау изпратил децата си на училище без ком-
пютри. Същото се отнася и за децата на други гиганти – Google, Apple,

Yahoo!, Hewlett-Packard. Точно към такъв подход преди 10-15 години още се
придържал и Бил Гейтс, който до 14-годишна възраст не позволявал на

трите си деца да използват смартфон. Но и след навършването на тази
възраст бащата ограничавал „електронизацията им”. 

Наскоро на училище тръгна и британският принц Джордж. Но малко внима-
ние се обърна на това, че в неговото училище в Югозападен Лондон е забра-

нено ползването на компютърни джаджи.”

www.suivanvazov.com
- Актуална информация за училищния живот, пред-
стоящи събития и конкурси, пробни зрелостни изпити
- Богат фото- и видеоархив
- Статистика на средния успех на учениците в съпо-
ставка с изминали години.
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Привет, любимо училище!
Щастлива съм, че отново имам
възможността да напиша нещо,
което да е част от училищния
вестник! Вълнувам се като преди
три години, понеже „В@з Буки
Веди” за мен бе и си остава по-
вече от трибуна, повече от извън-
класно занимание. Да пиша в него
бе чест, бе повод за гордост, но бе
и отговорност.
Радвам се искрено, че вие, млади
журналисти, продължавате тази
традиция, че творите и се разви-
вате, че заявявате позициите си,
че търсите и показвате значимото,
доброто.
Пишете, издавайте брой след
брой, печелете награди, но пом-
нете, че освен всичко това трупате
опит и знания, придобивате уме-
ния, развивате се като личности.
Щом ви има вас, има я и искрата!
Бъдете горди и благодарни, че
имате възможността да сте част
както от екипа на вестника, така и
от училището! Оценявайте въз-
можностите, които ви предоставя
животът, или тези, които сами сте
си завоювали (те са даже по-
сладки), използвайте ги по най-
добрия начин. Искам да пожелая
на всички вас здраве, творческо
вдъхновение и още много поко-
рени върхове!
Ще си позволя да изменя една
позната нам фраза така: „Най-
добрите сте и по-добри от вас
няма!” 
Поздрави!

Кристина Младенова, Випуск 2015
ВТУ. . .

Казвам се Лиана Христова от
випуск 2015г. и участвах в екипа
на вестника от самото му създа-
ване. Моята журналистическа
дейност продължи четири години,
през които научих много, срещ-
нах се с много хора и най-вече из-
питах удовлетворение от това да
видя труда си сред страници,
които всекидневно са в ръцете на
някого.  Ако можех, бих се вър-
нала, за да участвам отново в
екипа. Годините, в които имах
тази чест, ме научиха на възпита-
ние, търпение и упорство. Затова
бих искала да обърна внимание на
настоящите журналисти и да им
кажа да не се отказват от целите
си и след години да отворят стра-
ниците на вестника, за да срещнат

топлия спомен от училище. 
Специални благодарности към
всички учители на СУ „Иван
Вазов“ - прекрасни професиона-
листи и добри хора, които ни на-
учиха на много повече от това,
което пише в учебниците. Нека
Коледните празници донесат на
всички Вас топлина около семей-
ното огнище, много поводи за ра-
дост и любов! 

Лиана Христова, Випуск 2015
СУ ”Климент Охридски”. . .

Много се радвам на пока-
ната да ви гостувам! 
Искам да пожелая на екипа на
вестника и на всички ученици на
"Иван Вазов" да бъдат много це-
леустремени и упорити, точно
както бяхме ние преди седем го-
дини, когато започнахме да изда-

ваме вестника. Не беше лесно,
тъй като беше нещо много раз-
лично от нещата, с които се зани-
мавахме, но също беше и едно
интересно предизвикателство.
Обръщам се към всички с поже-
лание и за успех в учението, да
следвате смело мечтите си и най-
вече много положителни емоции
и моменти!

Памела Дилова, Випуск 2015
УНСС. . .

Казват, че за светлото
бъдеще се грижат по-
литиците, за светлото ми-
нало - историците, а за
светлото настояще - журна-
листите. В този ред на
мисли бих искала да позд-
равя целия редакционен
екип на вестник „В@з
Буки Веди!

Бъдете обективни и отдадени, ко-
гато информирате читателите си,
защото тяхното доверие е най-
важната "отплата" за Вашия труд!
Винаги пишете със сърцата си.
Запазете творческата си мотива-
ция, спокойствие и професиона-
лизъм и бъдете все така
енергични, последователни и не-
зависими в своята журналисти-
ческа работа. Радвам се, че
успявате!

Бъдете здрави и още по-успешни!
Ралица Георгиева, Випуск 2015

СУ ”Климент Охридски”

В навечерието на най-светлия
християнски празник – Коледа,
ще ви разкажем историята на
нашия вестник. Накратко и без да
издаваме тайните на екипа. „В@з,
Буки, Веди“ е рожба на неприми-
римия дух и увереността. Преди
цели седем години бе издаден
първият му брой – коледен, по
случай предстоящите празници.
От тогава до днес екипът ни се
променяше често – мнозина се от-
казаха, защото осъзнаха, че рабо-
тата не е лесна. Ентусиасти пък се
включваха и разнообразяваха на-
шата група от млади журналисти.

Но въпреки промените, целта ви-
наги е била една – да повишим
нивото на ученическата журна-
листика, а и да направим промяна
в ежедневието си. Да се научим да
забелязваме детайлите, да търсим
интересното, различното, да оце-
няваме необичайното. И ето, че
четири национални награди по-
късно, „В@з, Буки, Веди“ става
все по-категорично издание, за-
щото заявява мнението и гледната
точка на нас – младите. Тези,
които трябва да направят про-
мяна. Затова ще продължаваме да
забелязваме, да пишем, да изли-

заме от рамките на
„приетото“ и да бъдем
различни.
А на вас, читателите на „В@з,
Буки, Веди“, пожелаваме весели
празници, изпълнени с магията на
коледното чудо. Призоваваме ви
да спрете да гледате към малките
незначителни проблеми и да тър-
сите истинското и стойностното в
живота. И дано новата 2018 го-
дина ви донесе промяната, която
желаете. Но запомнете едно – тя
няма да се появи без труд. Защото
човек сам гради своята съдба. За-
това ви предизвикваме да сте ино-
вативни – именно най-странните
и на пръв поглед налудничави

идеи ще променят света. Търсете
приключения – не чакайте те да
ви открият. Градете собственото
си щастие, но не забравяйте да
озарите с доброта околните. На-
мерете това, което ви носи удов-
летворение, което обичате.
Научете се да оценявате своите
качества, но търсете и недостатъ-
ците си. Преодолявайте предизви-
кателствата на живота и с гордо
вдигната глава и категорични
стъпки чертайте своя път. Не при-
емайте лесното за дар и трудното
за изпитание, а знайте, че именно
тежките моменти ни правят по-

силни. 
И накрая – радвайте се на всяка
една секунда от живота. Бъдете
разумни, но не пренебрегвайте
стойността на момента. Живейте
сега, а не утре, след седмица, след
месец... Дано Коледа вдъхне в ду-
шите вяра в доброто, а Нова го-
дина донесе истински
преживявания с близки и при-
ятели, нови запознанства, по-
широк хоризонт. Нека надеждата
за бъдещето се поднови с идва-
нето на 2018 и щастието от нас-
тоящето да разпали искрата в
сърцето на всекиго.

Скъпи читатели,

Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година! 
Мерилин Писина 12з

На шега или наистина, изпълнихме седем лета. Оттук нататък започваме да
се учим, като първокласниците. Истината е обаче, че сред нас, пишещите,
има и първокласници, и второкласници – едни прохождат в занаята, други за-
добряват, с трети се разделяме… За да започнем отначало… За да започнем
осмата си година. Не очакваме кой знае колко от нея – ще бъдем доволни,
ако ни донесе поне още една награда! 

Пожелаваме дълголетие на вестника, който списваме с грижа и отговорност!
Благодарим на всички, малки и големи, които винаги отговарят на нашите въ-
проси и ни приемат сериозно!

Съкровена Коледа – с най-близките и най-любими хора!
Редакционният екип на „В@з Буки Веди”

Честит седми рожден ден на „В@з Буки Веди”!
Честито, млади вестникари!
Първите седем години са
успешни.
Постигнахте върхове.
Сега остава да се задържите
и да достигнете нови.
В първия брой ви написах:
Вярвам ви!!!
След седем години: "Вярвам
ви, подкрепям ви и се гордея
с вас!!!" 

Димитър Митев,
ваш читател

Какво мислят с днешна дата някои от първите -
тези, които създадоха вестника



Овен (21 март - 9 април)
Ти си огнен знак и роден лидер!
Готов си за предизвикателства и
си готов да вложиш много енер-
гия в нещо, което те впечатли. Ти
играеш, за да спечелиш и си
готов да работиш усилено.

Телец (20 април - 20 май)
Ти си обаятелен по природа и
обичаш да изглеждаш и да се
чувстваш възможно по-добре.
Внимаваш в детайлите и си
съсредоточен в своите неща.
Обичаш хората, лоялен си
към приятелите си.
Близнаци (21 май - 20 юни)

Ти си общителен и обичаш
да говориш! Имаш чар и
успяваш да убедиш хората
в своята гледна точка. Об-
ръщаш много внимание на
детайлите и си любопитен.
Обичаш приключението.

Рак (21 юни - 22 юли)
Ти си мил и внимателен със
своите приятели и семейство.
Имаш търпение, мил си и
състрадателен към другите и
пръв се впускаш да успокоя-
ваш приятел при нужда.
Лъв (23 юли - 22 август)

Твоето слънчево настроение е
радост за всеки! Ти си забавен
и обичаш да си сред хора,
които ти се възхищават. Ти ожи-
вяваш купона и с това радваш
приятелите си. Подкрепяш ги,
като им казваш "Ти можеш!".

Дева (23 август - 22 септември)
Ти си работяга и перфекционист
във всичко, което правиш. Ти си
лоялен приятел, който се
вълнува от чувствата на дру-
гите. Защото си добре организи-
ран, планираш чудесни партита!
Везни (23 септември - 22 октомври)

Ти си превъзходен приятел и се
справяш добре в екип. Имаш
чар и успяваш да се сработиш с
хората. Честен си и приятелите
ти ти вярват, затова са склонни
да ти доверяват най-дълбоките
си тайни.

Скорпион (23 октомври - 21 ноември)
Обичаш магията и мисте-
риите и останалите обикно-
вено са очаровани от теб.
Обичаш да си лидер. За теб
твоите приятели са като твое
семейство, но въпреки това
споделяш тайните си само с
един или двама.

Стрелец (22 ноември - 21 декември)
Имаш дарбата да виждаш най-
доброто у хората и си внима-
телен към тези, които се
нуждаят от помощта ти. Ти си
оптимист по природа и това е
добре за всички твои прия-
тели.

Козирог (22 декември - 19 януари)
Ти си практичен земен знак,
реалист, работлив и със
сръчни ръце. Ти си последова-
телен и обичаш да планираш и
нещата да са точни. Имаш ре-
путацията на човек, който дава
добри съвети.
Водолей (20 януари - 18 февруари)

Няма значение дали са
ниски, или високи, слаби
или силни, богати или
бедни - обичаш всички
свои приятели, без значе-
ние как изглеждат. Вярваш
в мира и в справедли-

востта и си готов да помагаш за това.
Риби (19 февруари - 20 март)
Ти си човек, пълен със
съчувствие към другите. Ти
си чувствителен и разби-
ращ по отношение на
своите приятели, добър си
към тях.

Йоана Кирилова 11м
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Забавна Коледа
Тест

1.Коледа има вкус на...
А) канела;
Б) печена пуйка;
В) кисело зеле.

2.Коледа има мирис на...
А) ванилия;
Б) портокалови кори;
В) шарена сол.

3.Коледа има звук на...
А) любимите коледни песни;
Б) латино мелодии;
В) чалга ритми.

4.Коледа носи усещане за...
А) уют;
Б) подаръци;
В) посещение на нощни заведения.

5.Коледа ми напомня за...
А) Дядо Коледа;
Б) сняг;
В) ядене.

6.Коледа е време за чу-
деса, моето чудо ще е да...
А) се събера със семейството;
Б) ми купят подаръка, който искам;
В) се запозная с любимата ми из-
вестна личност.

7.Коледа е време, в което
мога да призная...
А) любовта си;
Б) грешките си;
В) колко скъп подарък искам.

8.Коледа е празник за...
А) отделяне на време за любимите
хора;
Б) харчене на пари;
В) преяждане.

Най-много отговори В
За теб Коледа е празник, който е за-
булен под шапката на комерсиализа-
цията, но ако се вгледаш
по-надълбоко в него, ще откриеш
многобройни зрънца истина, които
са като пътеводители в живота ни.
Всяко зрънце пази в себе си
мъдрост за смисъла на живота. Ог-
ледайте се и вижте колко забързан
живот живеят всички около вас.
Сякаш задачите са много повече, от-
колкото е времето, нужно за тяхното
изпълнение и така хората все не
могат да смогнат със своите за-
дължения. Толкова много бързаме,
че понякога забравяме за истинските
и стойностни неща в живота. Коледа
е празник, който може много да ни
научи, стига да се вгледаме по-над-
ълбоко в него, далеч от трапезите и
заведенията!

Иван Жунтовски 11м 

Какво е за теб Коледа?

ХороскопХороскоп

Помогнете на коледарчетата
да стигнат до къщичката.

Най-много отговори А
За теб Коледа не е обикновен ден като
всички останали. Това е период от годи-
ната, когато доброто ескалира, ден, който
ни напомня, че силата на вярата е огромна
и е способна да сътворява чудеса. Ти си от
тези, които истински вярват и са способни
да свалят всички ограничения на съзна-
нието, които обличат едно събитие като
невъзможно и със своята силна вяра го
превръщат във възможно. 

Най-много отговори Б
За теб Коледа е топлината на семей-
ството, тръпката, когато отваряш подаръ-
ците, спокойствието, сигурността, която ти
дава къщният уют... Обичаш да знаеш, че
около теб има хора, които обичаш и които
те обичат. Чувстваш се в безопасност, топ-
лината в погледите на семейството, бога-
тата трапеза, коледната музика ти помагат
да разбереш колко малко е нужно, за да си
щастлив... 

Коледна
кръстословица

2 - светлосин
3 - жълт

4 - тъмносин

5 - виолетов
6 - оранжев

Иван Жунтовски 11м

Станете репортери
Докато празнувате, пътувате,

почивате или някак се забавля-
вате, бъдете наблюдателни и

регистрирайте: 
езикови грешки,

красиви пейзажи, 
любопитни срещи, 

забавни ситуации... 
Направете го с текст или

снимка и така ще може да го
споделите с нас.
Пишете на адрес

el_vestnik@abv.bg.
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