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                  Брой 27, ЯНУАРИ 2015 г. 

 

Ползата от четенето на книги  

 Тренира паметта - когато помниш героите и 

следиш сюжетната линия.  

 Успокоява - като се потопиш в света на 

книгите, ти забравяш проблемите си.  

 Обогатява речника - докато четеш, научаваш 

нови думи.  

 Машина за знание - каквато и книга да четем, 

тя ни дава някакво знание.  

 Намалява скуката - един хубав роман винаги 

може да прогони скуката. 

  Клуб „Училищни медии“ сред книгите. 

 Евтино забавление - винаги можеш да отидеш в библиотеката, ако не можеш да си купиш 

книга. 

 Подобрява съня - когато четеш преди сън, тялото постепенно заспива и на сутринта се 

чувстваш бодър. 

 Развива въображението - различният сюжет на всяка книга ни дава нови идеи и ставаш 

по-креативен.   Ниа Младенова - 6 В клас 

 

 „Не се доверявай на човек, който 

не носи (не чете) книга.“ Лемъни 

Синкет 

 „Да прочетеш само една книга е 

като да си вземеш само едно парче 

от пакета с чипс.“ Даян Дуейн 

 

 Младите журналисти на 

кино. 
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                   Приятелството 

  Приятелството е най-хубавото нещо, което може да получиш  в живота.  Независимо  как сме 

се сприятелили, изведнъж ставаме по-сигурни, тъй като имаме човек до себе си, който ни 

помага и подкрепя.  

  Приятелството ни кара да се чувстваме значими и разбрани. В него няма принуда, защото  сами 

избираме с кого да бъдем приятели. Човек е щастлив, когато прекарва часове наред в споделяне 

и е радостен от факта, че кара и другия да се чувства добре.  

  Много често си мислим, че повечето ни познати са наши приятели, но в един момент се оказва, 

че грешим. Едва когато приятелството премине през изпитание, се разбира дали е истинско. 

Истинският приятел остава с нас и в радост, и в беда и е винаги готов да помогне с каквото 

може.  Да задържиш приятел е умение, което не 

всеки притежава, и затова повечето хора губят 

приятелите си. Затова ние трябва да сме 

всеотдайни и добронамерени към хората, които 

сме избрали за наши приятели. Когато не сме 

честни с тях, те започват да губят вяра в нашата 

преданост и взаимоотношенията умират.  

Приятелството е основен фактор да бъдем 

щастливи. Всяко щастие е двойно, когато е 

споделено с  приятели.  Алекса Георгиева от 6 А 

клас  

                                                                     Журналисти от вестника пред своите нови броеве. 

Мечтите на децата                                                                                                                 

 Често децата мечтаят, когато пораснат, да работят определена професия. 

Момичетата искат да бъдат модни дизайнерки, балерини, учителки, манекенки, лекари, 

певици и други. Момчетата желаят да бъдат полицаи, пожарникари, футболисти, 

автомобилни състезатели и т.н.     Някои мечтаят да имат нов модел телефон или 

таблет, а децата без родители мечтаят за семейство, което да ги обича и закриля.  

 Повечето мечтаят да 

пораснат, за да бъдат 

независими. Но когато 

пораснат, разбират, че най-

хубавият момент от 

живота е детството.  

Йоанна Георгиева – 5 В клас   

  

 Хорът на училището. 
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ФОРТИСИМО В КЛАС    
   За четвърта поредна година в училище госпожа Нора Преждова, 

преподавател по музика, работи по програмата „Фортисимо в клас“. Това 

е образователна програмата за класическа музика с национален обхват. В 

часовете по музика професионални класически музиканти запознават 

децата с 9-те основни симфонични инструмента - цигулка, виолончело, 

контрабас и китара, флейта и обой, валдхорна (фагот) и тромпет, барабани. 

След демонстрация как се свири, всяко от децата получава инструмента, 

опитва се да засвири на него и научава любопитни истории за музикални 

техники, велики композитори и техните най-популярни произведения. 

 Флейтата е музикален инструмент от групата на духовите 

инструменти. 

 

 

         

„Фортисимо в клас“ - ударни 

инструменти, с учениците от 5 А. 

 

 

 

 Виолончелото (известно още като чело) е 

музикален инструмент от групата на струнно-

лъковите инструменти. Прието е да се смята, че 

челото е предимно класически инструмент, но  

всъщност не е съвсем така. Групи като „Бийтълс“, 

„Бийч Бойс“, „Пинк Флойд“, дори и „Металика“ 

използват чело в записите си.  

 

 „Фортисимо в клас“ при 5 Б. 

 

 

 Валдхорната е музикален инструмент от групата 

на медните духови инструменти. Наименованието 

й идва от немския език: разделено на две части: 

„валд” и „хорн” означава съответно горски рог. 

Инструментът е произлязъл  от ловджийски рог и е 

служил първоначално за сигнали при лов, при 

тържествени събития и за военни сигнали. 

Фортисимо с валдхорна в 5 В клас.  
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Три невероятни места в България, които да посетите 

          Белоградчишките скали 

  Най-величествените скални групи 

обграждат Белоградчик: Мадоната, 

Конникът, Монасите, Ученичката, Лъвът, 

Мечката, Адам и Ева, Замъкът. Пред тази 

гледка човек онемява. Наименованията 

на всяка скална фигура са плод на 

народното въображение. Флората около 

скалите включва много ендемити, 

специфични за Балканите и записани в 

Червената книга на България. 

Животинският свят е представен от 

скален орел, бухал, малък лешояд, черен щъркел, вълк, глиган, благороден елен, сърна, сънливец и 

други. От Белоградчик тръгват няколко пътеки, виещи се край Белоградчишките скали, подходящи за 

разходки с велосипед. 

  Чудните мостове са скален феномен, 

известен също с името Скалните мостове. 

Разположени са в Западните Родопи, в 

подножието на връх Голям Персенк. 

Скалният феномен се намира на 80 км 

южно от Пловдив. В миналото мостовете са 

представлявали пещера, образувала се под 

рушащото действие на речните води. С  

времето части от нея се срутили, 

образувайки величествените мраморни 

мостове. Двата големи моста са 

обезопасени и пригодени за туристически 

цели. Може да се премине върху и под тях. 

 

  Крепостта Царевец е синоним на величие, 

слава и богатство. Това е уникално място за 

среща с миналото на България и историята 

на нейните велики царе, което привлича 

десетки хиляди туристи всяка година. 

Крепостта се намира на едноименния хълм в 

старата част на Велико Търново, недалеч от 

центъра, и е превърната в архитектурно-

музеен резерват.  Анджела Маринова – 5 В 

клас 
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     Природни феномени 

  Полярното сияние е оптично явление, наблюдавано в 

небето над полярните райони на Земята, образуващо се 

вследствие на взаимодействието между заредени 

частици от слънчевия вятър и магнитосферата. 

Явлението може да се оприличи на поразително красив 

танц на разноцветни светлини в небето. Това е  

невероятно и спиращо дъха природно зрелище. Само си 

представете 

как в тъмната полярна нощ в небето внезапно се 

появяват разноцветни лъчи и го осветяват цялото с 

различни преливащи се цветове. Полярното сияние 

е в основата на много легенди и митове на 

северните народи. Викингите вярвали, че сиянията 

са воини, препускащи на коне през небето, а според 

ескимосите добри духове палят светлините, за да 

осветят пътя на мъртвите към отвъдния свят.     
Габриела Зашева – 5 В клас 

 

 

Езерото Хилиър или розовото езеро  

  Хилиър е езеро, разположено на остров Мидъл, 

който е най-големият от архипелага Решерш, 

разположен недалеч от южните брегове на 

Западна Австралия. Особеното за това езеро е, че 

цветът на водата в него е розов. Розовите солени 

води  изглеждат толкова поразително, че 

пътниците в самолетите, които минават над него, 

стават от седалките, за да му се насладят 

възможно най-дълго. През 1950 г. екип от учени се 

заема с изследването на розовото  езеро. Те се 

надявали да открият в солените му води особен 

вид водорасли, образуващи червен пигмент и 

виреещи в други подобни езера в Австралия. Но 

пробите с вода от Хилиър не съдържали такива 

водорасли. Независимо че езерото е доста плитко 

и водата е безопасна за плуване, повечето туристи, 

които стигат до езерото, отказват да влязат във 

водите му. Езерото Хилиър изглежда така, все едно 

е изкуствено създадено, с участието на химикали. Истината обаче е съвсем друга, а розовият 

цвят на езерото и до ден днешен си остава загадка за учените.     Диляна Русева – 6 В клас 
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                                          СЕЛФИ или ЮСИ 

  Асоциацията на американските психиатри официално обяви, че снимането на селфита е 

заболяване. Науката всъщност потвърди онова, за което се говори отдавна - че постоянното 

самоснимане издава проблеми със самочувствието и неспособност за овладяване на чувството 

на самота. 

        Според тях има три фази: 

1. Това е състоянието, в което човек си прави минимум три селфита на ден, но не ги публикува. 

2. Хора, които се снимат сами три или повече пъти дневно и 

публикуват снимките. 

3. Най-сериозната фаза се характеризира с неконтролируемо 

правене на селфита по всяко време на деня, повече от шест пъти 

на ден и публикуването им.  

               А вие от кои сте?  

 

   Някои смятат селфитата за признак на самовлюбеност, други - за загуба на време, но е трудно 

да се отрече, че тази мода стана нещо като нова виртуална идентичност.  

               Затова ето няколко съвета за добро селфи: 

 Не снимайте отдолу. Най-добрите снимки се получават, ако държите смартфона малко 

по-високо от равнището на очите. 

 Не снимайте отражението си в огледалото със светкавица. 

 Източникът на светлина да е пред вас и меко да огрява лицето ви. Избирайте смартфони 

с добри камери, за да можете да правите хубави кадри и при лошо осветление, и в 

движение.  

 На позирайте. За добро селфи е изключително важно да се държите естествено. 

 Фонът също е много важен за красиво селфи – огледайте се да няма зад вас мръсни 

чинии и неподредена стая.  

 Само не нацупвайте устните си като кокошо дупе! 

 За хубаво селфи върви по-добре просто открита позитивна усмивка.  

 

    Коя е думата, която се използва за групово селфи? Отговорът е "юси“.  

От англ. usie „групово селфи”, т.е. селфи, включващо двама или повече души. 

Нараства тенденцията, свързана с използване на юсита, които имат по-голяма социална 

стойност от селфитата. Чудесно е да се уловят мигове, които да споделиш с други хора. За 

разлика от селфитата, юситата 

са свързани повече с 

взаимоотношенията, отколкото 

със самия теб.  

Александра Симеонова – 6 А 

клас 

 

II А клас с ръководител 

Антоанета Цанева. 
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Екзотични плодове и техните полезни свойства 

Кокосовият орех има много полезни за здравето свойства. Микроелементите, които 

се намират в млякото и в меката част на кокосовия орех, възстановяват силите и 

подобряват зрението.  Кокосовото мляко успокоява болното гърло и помага при 

язвена болест. С кокосово масло се лекуват рани, порязвания, изгаряния. Кокосовият 

орех се препоръчва на хора, които искат да качат мускулна маса. 

Помелото е нискокалорична храна, богата на витамин А, С, B1, B2, фибри, 

антиоксиданти, калий, магнезий, калций, желязо и натрий, правещи го ценен 

помощник в борбата с вирусните заболявания. Подходящо е за различни видове 

диети. Сокът от помело пък се препоръчва при лечение на хипертония и 

сърдечносъдови заболявания (понижава кръвното налягане и  предпазва от 

атеросклероза), укрепва имунната и нервната система. Помелото се справя и с извеждането на токсините 

от тялото, активирайки бъбречната функция, храносмилателната система и черния дроб. То стимулира 

и образуването на белите кръвни телца. 

Важно е да се знае, че нарът е наистина витаминна граната. Той е изключително 

богат на витамин C и успешно може да замества лимона по нашите географски 

ширини. Плодът се разтваря, зрънцата се събират като капки роса и се разнася 

невероятен аромат. Разбира се, трябва да се внимава с петната от аления като кръв 

сок. Смята се, че помага и при висока температура, ангина и кашлица, както и при 

пневмония, анемии, дерматити. 

Плодът от манго се яде пресен, добавя се в плодови салати, използва се при 

приготвянето на сладкарски изделия и като гарнитура в някои месни ястия. Плодовата 

киселина стимулира храносмилането. Екстракт от плодовете на африканско манго е 

истински хит сред продуктите за отслабване и топене на мазнини. Мангото стимулира 

дейността на бъбреците и червата. Сокът му е полезен при малокръвие, спомага за 

укрепване стените на кръвоносните съдове, засилва апетита.      Елица Стоименова – 5 В клас 

Вредните храни са вкусни, но опасни 

Ето и 6  от тях: 
1. Кренвирши – ужасно вредни. Няма кренвирши от месо. Това е комбинация от най-гнусните 

животински остатъци (МОМ - млени органи и мазнина), соя, сланина и вода, като месото много често е 

под 20%. Често в тях се откриват остатъци от кости. 

2. Майонеза – френският специалитет е хубав, когато е домашно приготвен. И понеже у нас няма такъв, 

по-добре не я яжтe. По същия начин, по който мазно се маже отгоре на филията ви, се намазва и от 

вътрешната страна на тялото ви. 

3. Безалкохолни напитки – Най-много излишни килограми и различни гастрити се причиняват от 

тяхната употреба. Ако трябва да избирате, ползвайте тези със съдържание на захар или царевично-

гликозен сироп, но не и с изкуствени подсладители. Изхвърлете ги от менюто си. Ако не можете, 

заменете ги с натурални сокове - ще си навредите по-малко. 

4. Бяла захар/изкуствени подсладители  – бялата захар е най-краткият път за 

качване на килограми. Най-дълголетният народ на света – японците, почти не 

използва бяла захар. 

5. Чипс/пържени картофи  – чипсът е калорийна бомба, която не носи на 

организма нищо друго освен вредности. Затлъстяването е неговото отроче. Нищо 

полезно за организма не ви дават тези храни, а поемат изключително много 

мазнина, която повишава калоричността им до 10-12 пъти.     Никол Стоянова – 5 В клас 
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Стресът в училище  
  Имаш  ли чувството, че родителите ти не разбират колко голям е 

стресът, на който си подложен в училище? Те може би казват, че 

нямаш заем, който трябва да изплащаш, семейство, което трябва да 

изхранваш, или работодател, на когото е трудно да угодиш. Въпреки 

че е така, вероятно смяташ, че и ти в училище си подложен на също 

толкова голям стрес, колкото родителите ти, дори може би по-

голям. Защо учениците изпитват толкова голям стрес в училище? 

Една от причините са постоянните тестове, контролни, 

подобряване на успеха и т.н.  А за други проблемът е, че искат да са 

приети от определена групичка в класа и се чувстват зле, ако не се впишат в нея. 

Учениците, които имат поне 7-8 часа сън, се справят по-добре в училище, защото те 

са по-малко напрегнати и раздразнителни.     Елена Колева – 6 В клас 

 

                              Най-странните фобии на света 
Често сме склонни да придаваме твърде голямо значение на малките си ежедневни страхове. 

Ако обаче те са придружени със задух, гадене, обрив и силно чувство на тревожност, тогава 

тези страхове имат своето място в световната медицина. С други думи, това са фобии. 

Вижте най-странните фобии, от които хората наистина страдат: 

 Страх от дървета. 

 Страх от тиня. 

 Страх от всичко ново. 

 Страх от това да ходиш на училище. Болните от нея деца действително чувстват силна 

тревожност от мисълта, че трябва да са в клас всеки ден. Това им причинява сърцебиене, 

гадене и преди всичко води до дълбока депресия. 

 Страх от асиметрични дупки, от огледала, от цветя. 

 Страх от красиви жени - засяга хора и от двата пола и обикновено е свързано с трудности в 

социалното общуване. 

 Страх от празника Хелоуин. 

 Непрекъснатото чувство, че някъде по света има патица, която те наблюдава.                       

Андреа Григорова – 6 А клас 

 

Чудовища от гръцката митология 
 

ХИМЕРА – митично триглаво чудовище, има глава на лъв, тяло на 

коза и драконова опашка.  

 

       ЦИКЛОПИ – еднооки великани, груби и недодялани, но сръчни 

ковачи.  

ЦЕРБЕР – кръвожадно триглаво куче. Пускало всеки да влезе в подземното 

царство, но не пускало никой да излезе. Било укротено от песента и лирата 

на Орфей.          Валентин Александров - 6 В клас 
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                                Малко известни факти при снимането на филми 

 Ричард Харис, който играе магьосника Дъмбълдор в „Хари Потър и философският 

камък“, три пъти отказвал ролята. Когато узнала за това, малката му внучка казала: 

„Дядо, ако не участваш във филма за Хари Потър, никога повече няма да си говоря с 

теб.“  

 По време на снимките на „Роки 4″ Силвестър Сталоун казал на Долф Лундгрен, 

изпълняващ ролята на съветския боксьор Иван Драго, че сцената с боя помежду им 

трябва да изглежда максимално правдоподобна. В резултат на един от ударите Сталоун 

влязъл в болница, където престоял 8 дни. 

 В сцената от „Мисия Лондон“, в която Любо Нейков като готвач обезглавява 

откраднатите патици, не е имало никакво насилие над крякащите животинки. Но за да 

мируват в ръцете на актьора, те предварително  били упоявани. 

 Брад Пит толкова усилено тренирал за ролята си на Ахил в „Троя“, че малко преди старта 

на снимките контузил ахилесовото си сухожилие и те трябвало да бъдат отложени. 

 Движенията и ударите на Брус Лий понякога са толкова бързи, че стандартните 24 

кадъра в секунда не могат да ги хванат.  

 Как е създаден учителят Йода? Филмовият гримьор Стюарт Фриборн за моделирането 

на куклата Йода взел за основа своя облик и добавил към него характерните бръчки на 

Алберт Айнщайн.          Александър Папазов - 6 В клас 

 

 15 ЛЪЖИ, КОИТО ВСЕКИ Е КАЗВАЛ КАТО ДЕТЕ   

1. Не съм го счупил, то така си беше. 

2. Не, днес не са ме изпитвали. 

3. Не пуша, тия цигари в джоба ми са на един съученик. 

4. Чичо ми е полицай. 

5. На село при баба ми си имам гадже. 

6. С едно дете от нашия клас решаваме задачи по математика, ще остана да спя у тях. 

7. Нещо ме боли главата и май вдигам температура, а и целият съм се схванал. Май е по-

добре утре да не ходя на училище. 

8. Учил съм го, госпожо, и го знам, ама точно сега нещо се притесних и не мога да се сетя. 

9. Дай 50 стотинки, утре ти ги връщам. 

10. Всичко си изядох, бабо. 

11. Не съм играл на компютъра, цял ден 

учих. 

12. Ще си подредя стаята. 

13. Тая игра съм я превъртал за един ден. 

14. Не знам кой е изял шоколадовите 

бонбони. Не съм аз. 

15. Не съм го удрял. Както си играхме, и 

той изведнъж почна да реве. 

 Клубът е отново на кино. 
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 АВТОМОБИЛИ НА БЪДЕЩЕТО 

 

„Амфибията“ на швейцарската компания „Ринспийд“  

„Амфибията“ е първата кола, която може да бъде 

карана както под вода, така и на сушата. 

Оригиналната идея е вдъхновена от филма за 

Джеймс Бонд от 1977 г. „Шпионинът, който ме 

обичаше“. Автомобилът може да се гмурка на 10 

метра дълбочина под водата с 3 км/ч, а на сушата 

развива максимална скорост от 120 км/ч.  

 

       „Сферата“ 

През 2007 г. индиецът Харша Рави печели наградата „Млад 

дизайнер“ в Австралия с екодизайна си на футуристичен 

автомобил на 2017 г. Концепцията е на автомобил, който ще 

може да прави почти всичко. Според Харша неговата кола ще 

бъде от 88% пластмаса, което намалява енергията, нужна за 

производство, с 30%. „Сферата“ ще се задвижва със слънчева 

енергия. 

 

             БМВ „Ловос“ 

Суперколата „Ловос“ имитира естествени форми и 

използва слънчевата енергия. Дизайнът е съставен от 

една-единствена част, която се повтаря 260 пъти. Всяка 

от тези части е покрита със слънчеви фотоволтаични 

клетки, които могат да бъдат разгъвани и сгъвани. 

 

 

„Тойота“ NORI 

 

 Тази кола е икономична и с уникален дизайн. Задвижва се от слънчевата енергия, която улавят 

няколкото слънчеви панела по повърхността на купето.      Ивайло Каменов – 6 В клас 
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                                                           СНИМКИ ОТ КОЛЕДНИЯ КОНЦЕРТ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Сборна група на 

ученици от  III клас 

с ръководител 

Дора Найденова. 

 

 

 

 

 

 

Трио 

„Искър“ 

 

 

 

                                                                                                                                             Емили Илиева - балет 

      

 

 

 

 

 

София Линкова – спортна гимнастика                                                   Ученици от IV А клас.  

 

II Г клас с 

ръководител 

Надежда 

Йосифова. 

                      

 

 

           Всички снимки от концерта може да видите на Фейсбук страницата ни. 
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 Днес получих следния SMS: "Аз живея в къщата отсреща. 

Хайде да се запознаем!"  

Аз отговорих: "Аз живея срещу моргата и някак си не ме 

блазни предложението." 

             *** 

- И как разбра, че той е пиян?  

- Когато получих SMS: "Обади ми се, не мога да си 

намеря телефона". 

           *** 

Един праща SMS на приятел:  

- Защо не вдигаш?  

Отговор:  

- Забравил съм си телефона вкъщи. 

 

 

 

 

Потребител прави IQ тест. 

Системата: 

- Въпросите приключиха. Изпратете SMS ID на 

номер XYZ, за да получите резултата. 

Потребителят: 

- В ред ли сте? Да изпращам SMS, без да знам 

колко струва? 

Системата: 

- Поздравления! IQ теста минахте успешно! 

 

 

 

 

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   

 

 

 

 

      

   Съвет: След автобус и момче не се тича - следващият е след 5 минути.  Рая Найденова - 6 В клас 


