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                             Брой 18, ЯНУАРИ 2014 г. 
 

 

  Нова година е празник, когато се отбелязва 

краят на текущата и началото на следващата 

календарна година.  

Всички култури, с годишен календар празнуват 

по свой начин Нова година. 

Всеки народ в продължение на векове е създавал 

и предавал от поколение на поколение 

новогодишните си традиции и поверия. Ето 

защо те са толкова разнообразни, но са 

обединени от вечната човешка надежда, че новата година ще бъде по-щастлива от старата.  

 Руснаците след дванадесетия удар отварят вратата на дома си, за да приветстват новата 

година. Прието е да си разменят подаръци, най-често шоколадови бонбони. 

 Англичаните по традиция не посрещат новата година с шумни празненства, нито пък е 

прието да канят гости. 

 Шотландците ходят на гости дори на хора, които не познават. Обичай е да излизат облечени 

като коминочистачи. 

 Испанците излизат на улицата и си разменят подаръци, когато часът удари 12. 

 Португалците закачват над новогодишната маса добре запазен грозд и 

докато часовникът отмерва дванадесетте удара, всеки бърза да откъсне и изяде 

последователно 12 зърна, като в същия момент си намисля желание за всеки от дванадесетте 

месеца. 

 Японците посрещат новата година рано сутринта на 1 януари, поздравяват се 

с чаша студена вода и след края на обичайните 108 камбанни удара всеки бърза да се изкачи 

на високо, за да приветства слънцето. 

 Етиопците запалват огромни огньове, около които 

устройват тържества, шествия, игри и танци. 

 Китайците слагат на новогодишната трапеза нарциси 

 В западните култури начало на новата година е 1 януари. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8A%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81
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                                    Лично творчество  

София...  
Град, потънал в мрак и тъмнина, дори денем ми 

изглежда зловещ.  

Душите на хората в тази столица от ден на ден 

стават все по-самотни и хората все по-

затворени и неприветливи.  

Качвам се сутрин в автобуса и виждам 

мрачните им лица. Виждам как ме гледат, все 

едно съм им враг. Дрехите тъмни, очите 

тъжни…   

 Това не е градът, в който израснах ... Всички се промениха. Не мога да ги позная. Хората не 

разговарят. Обръщат си гръб. Затварят се в себе си, в домовете си. Децата вече не играят на 

площадката пред блока.  

 

   Ами Витоша ...  

Тази прекрасна и живописна планина вече не е същата. Вървиш, а около теб мъгла и тъмнина. 

Оглеждаш се. Страх те е. Въображението ти рисува. Рисува ти сенки. Сенки, които те следват. 

 

   Димът и пепелта обвиват като в пелена София, но и хората. 

   Никой вече няма вяра.  

   Казано е, че “надеждата умира последна”, но не ... вече не е така ... или те грешат, или   душите 

ни са умрели.  

   Няма я вече тази искра. Искрата в очите на децата, на възрастните.  

   Всеки се крие.  

   Крие се в своя собствен свят и не иска да повярва, че все още ИМА НАДЕЖДА. 

 

                                                                                       Автор: Андреа Аламанчева от 7 В клас 
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                Спортен свят 

 
                                     Физически ползи от спорта 

Физическа подготовка - Децата, които спортуват, развиват добра обща физическа подготовка и 

си създават здравословни навици за цял живот.  

Премахване на стреса - Спортът позволява на децата да изчистят съзнанието си от учебни и 

социални затруднения, буквално да избягат от напрежението. 

Усъвършенстване - спортът дава на децата приятен начин да развиват своите таланти. Правейки 

нещо добре, те добиват самочувствие, учат се как по-ефективно да напредват и да постигат по-

високи резултати.  

Здравословни навици – спортуването способства за предотвратяване на злоупотребата с цигари, 

наркотици и алкохол.  

 

 

 

 

Отборът ни по 

волейбол за 

девойки спечели 

първо място на 

районното 

първенство. 

 

                      

 

 

 

 

 

                    Вземи правилното решение – спортувай!  
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  Един невротик се реди на опашка за билети за влака. 

След дълго чакане, изнервен до крайност, стига до 

гишето и поръчва: 

- Моля един билет за влака от 18,30 ч. 

Касиерката: 

- До къде ще пътувате? 

- Ама много сте любопитна, бе госпожо! 

                       *** 

 

 

 

  Мъж, който постоянно бил хокан от жена си, че е 

световнонеизвестен, един ден се втурнал вкъщи, 

размахвайки вестник в ръка: 

- Жена, вече съм известен! Във вестника пише за мен! 

- Какво пише, бе, я покажи! 

- Ето виж, тук на 60-а страница пише, че градският 

транспорт е превозил през изминалата година един 

милион пътници - и аз съм в това число! 

                       *** 

 По телефона:  

- Скъпи, нещо лошо те чувам!  

- Аха, опитвам се да не дишам в слушалката, че току-що ядох чесън. 

 

 

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   


