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                      Брой 19, ФЕВРУАРИ 2014 г. 

 

  Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти 

сини; мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и 

изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се 

оживяваше от една постоянна и естествена веселост! Странно! 

Тоя момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за 

смърт, който се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на 

нощта, на пустинята, на премеждията имаше весел нрав! 

 

  Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му 

изчезваше от лицето, погледът му добиваше сериозно 

изражение, гласът му беше глас, който налага, който 

заповядва; словото му, просто и безизкуствено, вълнуваше, 

смущаваше, убеждаваше. Отдето помина (а той мина 

навсякъде), по дирята си остави нови ламтения, 

повдигнати въпроси, разбудени жажди.  

        - Иван Вазов, из повестта "Немили–недраги", глава ХI, 1883 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Рецитал, посветен на Апостола на свободата – Васил Левски, изнесоха клубовете   

„Художествено слово“ и „Театрално студио“ с ръководител Румен Бозаджиев 

http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB
http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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                                    Цитати от произведения  

        “Мечо Пух”  

- Как се пише „любов“? – попита Прасчо.  

- Тя не се пише, тя се чувства… – отвърна Пух. 

                                 *** 

        “Питър Пан” -  Джеймз М. Бари 

- Защо сега не можеш да летиш, мамо? 

- Защото съм възрастна, миличко. Когато хората пораснат, 

те забравят как се лети. 

- А защо забравят? 

- Защото вече не са весели, невинни и безсърдечни. Само веселите, невинните и 

безсърдечните могат да летят. 

                                     *** 

“Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно.” 

                                     *** 

 

                “Хари Потър” -  Дж. К. Роулинг 

“Недей да съжаляваш мъртвите, Хари. Съжалявай живите, и най-вече онези, които 

живеят без любов. Като се върнеш там, можеш да направиш така, че по-малко души да 

бъдат осакатени и по-малко семейства да бъдат разделени.“ 

                                     *** 

              “Чарли и шоколадовата фабрика” – Роалд Дал 

 ”И най-вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото най-големите тайни 

са скрити на най-неочакваните места.”   

                                     *** 

            „Загубената пчела“ - Елин Пелин 

„Детето, което захлупи вчера пчелата под чашата, още 

спеше спокойно и сладко. То даже не подозираше, че бе 

направило зло на едно малко насекомо, което през целия си 

живот не знае друго, освен труд и труд.“  

                                    *** 

            „Малкият принц“ - Екзюпери 

"Винаги ще има още една възможност, още едно 

приятелство, още една любов, една нова сила. След всеки 

край има ново начало." 

                                      *** 

 

     „Че съм умен - умен съм, но защо съм толкова красив?! Сигурно, защото съм 

скромен, а скромността краси човека.“ - „Карлсон, който живее на покрива “ 
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                 Спортен свят 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Момчетата в червено-бели екипи ни зарадваха със спечеленото първо място на    

районното първенство по баскетбол. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

 

                             Вземи правилното решение – спортувай!  
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Мъж към съпругата си сънено:  

-Скъпа, ще изключиш ли телевизора? 

-Не мога, мили, в киното сме. 

                  *** 

Младеж, завършил университет и постъпил 

на работа във фирма. На втория ден шефът 

го извикал и попитал: 

- Ти силен програмист ли си? 

- Как да ви кажа? 

- Е, силен ли си? 

- В общи линии, да. 

- Тогава ще се заемеш с преместването на 

компютрите. 

 

 

       Запознанство в чата: 

- Здрасти, да се запознаем! 

- Нямаме нищо общо, нямаме общи познати! 

- Ти към кои си плащаш тока? 

- Към ЧЕЗ! 

- И аз! Знаех си, че имаме нещо общо!  

            *** 

   Интервю за работа.  

- Имате ли препоръки от предишното място?  

- Да, препоръчаха ми да си търся нова работа. 

 

 

 

  

 

  

Вестникът е към клуб  

 „Училищни медии“   

 с ръководител   

 Силвия Костадинова.   

 


