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                  Брой 28, ФЕВРУАРИ 2015 г. 

 

         Заветите на Левски 
 Всекиму ще се държи сметка 

за делата. 

 Всички зависят от 

вишегласието. 

 Всичко се състои в нашите 

задружни сили. 

 Дела трябват, а не думи. 

 Днешният век е век на 

свободата. 

 Дързост и постоянство! 

 Народната работа стои над всичко. 

 Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го 

водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите 

европейски народи. 

 От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи. 

 Техните милиони жълтици нека си бъдат техни! 

 Трябва да се съобразите със закона. 

 Трябва да бързаме, няма кой да ни чака. 

 Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън 

Българско. 

 Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си! 

 

 Без изпит не е приет никой. 

 Не се полъгвайте, че тези, 

които държат парите, държат 

и бъдещето ви, защото тези пари 

те са ги взели от вас, а вие им се 

кланяте и ги въздигате. 

                              

 

 

 

 

 

Страницата подготви: Елица Стоименова – 5 В клас 
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  Свети Валентин се празнува на 14 февруари. На тази дата 

влюбените изразяват любовта си един към друг, като 

изпращат поздравителни картички, бонбони сърчица. 

Обичайно е да се подаряват цветя и валентинки. По-

късно ръчно написаните послания биват заменени от масово 

произвежданите готови картички. В Деня на влюбените 

улиците са украсени с балони във формата на сърце, 

червените рози са най-купуваните цветя, а двойките имат 

повод за поредната романтична вечер, в която да 

отпразнуват любовта си.          Йоанна Георгиева - 5 В клас 

 

 

      Това я издава, че тя си пада по теб 

 Смее се на всичките ти шеги и майтапи. Не си мисли, че си чак толкова забавен, просто 

тя не иска да те поставя в неловка ситуация, като не се засмее на нещо, коeто ти си смятал 

за смешно. Затова полага усилия и се старае да е винаги в настроение, когато сте заедно. 

  Говори на теми, които знае, че са ти интересни. Понякога дори чете допълнителна 

информация, за да може да поддържа разговора. Дори да не обича футбола, тя е готова 

да говори за него с теб, само и само да ти е интересно, когато сте заедно. 

 

  Когато седнете някъде, тя винаги е близо до теб - дори да има място, ще седне 

максимално близко. Надява се, че ще се докосвате случайно, докато си 

говорите/хапвате. 

 Седи до късно в интернет и си говори с теб, без значение, че на другия ден ще става 

рано. Предпочита да спи по-малко часове, но да прекара повече в твоята компания. 

 

 Започва разговор във Facebook 

с някаква смешна статия или 

картинка. Това всъщност е най-

лесният начин за неангажиращ 

разговор. След това, разбира 

се, продължавате да си 

говорите на най-различни 

теми. 

 

 Поства си любимите ти песни на стената си и се надява, че ще забележиш това. Понякога 

го прави и с цитати от песни. Смята, че ако имате общ музикален вкус, ти ще я харесаш 

още повече. 

 Държи се много добре с приятелите ти. Тя осъзнава, че тяхното мнение е важно за теб, 

затова се старае да им направи добро впечатление. 

                                                                                                         Александър Папазов - 6 В клас 
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Ситуации, които показват, че ще бъдете най-добри приятели завинаги 

  Може да излезете навън, да не правите абсолютно нищо и 

въпреки това да си прекарвате страхотно. Често се 

забавлявате повече заедно у дома, отколкото когато сте 

навън с други хора. 

 Често се обиждате, но знаете, че това е от любов, а не от 

лоши чувства. Никога не бихте се наранили съзнателно. 

 Твоето семейство знае много за най-добрия ти приятел и винаги пита как е, кога ще 

дойде на гости и т.н. 

 Знаеш паролите му за Facebook, Skype и т.н., както и той твоите. Понякога просто ти се 

налага да използваш профила му, за да дебнеш някого. 

 Случвало ти се е да се излагаш по много начини пред него, но не ти пука за това. Дори 

се забавлявате, когато си припомняте такива ситуации. 

 Когато излизаш без най-добрия си приятел, всички останали те питат: „Ама къде е Х, 

защо не е с теб?“ Хората са свикнали винаги да сте заедно като „дупе и гащи“. 

Сега, когато ти прочете тази статия, веднага се сети за най-добрия си приятел, 

нали?                                                                              Александра Симеонова – 6 А клас 

 

              Прошката 

  Прошката е избор.  На всеки човек се 

налага да я даде на някого за нещо. 

Много е трудно да простиш на 

приятел, който те е наранил. Когато 

човек прости нечия грешка, той 

надраства себе си. Прощават хората, 

които обичат. Прошката ни освобождава от непрестанното осъждане, 

което ни е довело до омраза към другия. Още от малки сме чували фразата 

„Да грешиш е човешко”. Оттогава сме  виждали много грешки - наши и 

чужди. Завист, лъжа, измама са около нас през целия ни живот. Хората 

обичат да осъждат тези неща като неправилни, но не това е начинът. 

Трябва да се научим да прощаваме, преди да съдим, защото забравяме 

откъде е тръгнало нашето съществуване - от първородния грях. Този грях 

е потънал дълбоко в нас, станал е част от нас. Грешката и прошката са 

две последователи действия. Обикновено, когато чуем думата „грешка”, 

се сещаме за присъда, наказание. Но преди да съдим, ние трябва да се 

научим да прощаваме и обичаме.                            Алекса Георгиева - 6 А клас 
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                                         Насилието в училище 

  Един от основните проблеми в обществото ни и в българските училища е насилието 

сред децата. Все по-често сме свидетели на агресивни прояви и тормоз сред учениците. 

Агресията е насочена към връстници, към  учители, дори към родители. Агресията и 

тормозът може да се изразяват чрез физически или психологически въздействия.  

 Насилието всъщност е навсякъде около нас. Всекидневно много хора стават жертва на 

насилие, без значение къде, кога  и от кого е причинено. 

 Какво кара децата да тормозят други деца? Може би смятат, че така изглеждат като 

герои в очите на съучениците си, но това не е вярно. А може би е резултат от семейни 

проблеми. Ние, учениците, сами трябва да осъзнаем, че насилието води само до насилие. 

 Поради факта, че то става често срещано явление, има опасност да започне да се приема 

за нещо нормално. До голяма степен и телевизията има 

вина. Вече дори анимационните филмчета показват 

насилие и децата започват да си мислят, че боят оправя 

всичко. 

 Ако всички се опитаме да бъдем по-добри, да помагаме и 

вместо да удряме, да подадем ръка. Тогава животът ни би 

бил много по-добър.               Алекса Георгиева - 6 А клас 

 

Общуване с тийнейджър 

  Тийнейджърите не обичат да бъдат третирани 

като деца, нито пък да им се казва какво да 

правят. Макар и все още неопитни, те мислят 

точно като възрастните. Всеки родител иска най-

доброто за детето си, така че ако гледате детето 

ви да страда от ниско самочувствие през 

тийнейджърските си години, вие се чувствате 

принудени да направите нещо, за да му 

помогнете. Затова насърчавайте детето ви да преследва интересите си, дори и да сe 

притеснява. Попитайте го за мнението му. Когато го включвате във вземане на решения 

и покажете, че цените мислите му, то ще изгради в себе си чувство за собствена 

значимост. Тийнейджърите не проявяват рисково поведение, ако имат цели, които да 

преследват, стабилни приятелства и са включени в позитивни дейности.  

 Тийнейджърът няма да послуша родителя, ако той не прави това, което казва. Ако вие 

не сте пример за правилно поведение, вашето дете ще повтори собствените ви грешки.  

Тийнейджърът споделя повече, когато е уверен, че винаги може да дойде при родителя 

при възникнал проблем.                                                     Анджела Маринова – 5 В клас 
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              Едни от най-странните закони 

 В Блуленд (Минесота) е незаконно децата до 12-годишна възраст да 

разговарят по телефона без присъствието на родител. 

 Не се целувайте на гарите във 

Великобритания и Франция. 

 В Айова е забранена целувка, 

по-дълга от пет минути. 

 Не дъвчете дъвка в Сингапур. 

 Закон в щата Охайо забранява 

да се напиват риби.  

 Противозаконно е жена да управлява автомобил, ако пред него не се 

движи мъж, който маха с червено знаме. 

 В Ню Мексико е строго забранено да се появиш небръснат на 

обществено място. 

 На Хавайските острови на гражданите не е разрешено да набутват 

монети в ушите си. 

 В Нова Зеландия на котките не се разрешава да излизат от къщи без 

три звънчета на шията. 

 В Западна Вирджиния по закон никой няма право да отхапе от 

хамбургера на друг. 

 В Аляска ще бъдете извън закона, ако събудите мечка с цел да я 

снимате. В същото време обаче си е напълно законно да я застреляте, 

докато спи.                                                      Андреа Григорова – 6 А клас 

 

Не правете това по време на час! 

Учителите не са глухи или слепи. Недейте да им се набивате в очите, когато правите 

някое от следните неща: 

 Използвате мобилен телефон.   

 Разговаряте с приятели. 

 Преписвате. 

 Предавате бележки. 

 Хвърляте хартиени самолети. 

 Похапвате. 

 Спите по време на час. 

 Бягате от час. 

                                                                                          Рая Найденова - 6 В клас   
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     ЗНАЧИМИ СЛУЧАЙНИ ОТКРИТИЯ      

Има много истории за случайно открити храни: 

Картофеният чипс е създаден, когато готвачът Джордж Крум се ядосал на недоволен 

клиент, който постоянно връщал пържените картофи, защото били сурови.  

Близалките пък се появили, когато Франк Епърсън оставил напитка отвън на студа за 

цяла нощ. 

 

„Кока-кола“ Фармацефтът от Атланта Джон Пембъртън се 

опитвал да направи лекарство против главоболие. Смесил 

различни съставки – не питайте какви, защото не знаем. 

Рецептата все още се пази в тайна. Осем години напитката се 

продавала по аптеките, преди да стане достатъчно популярна, 

за да се продава в бутилки.   

   

  Вулканизирана гума 

Чарлз Гудиър чакал години, за да се случи щастливият инцидент. 

Той прекарал десетилетие в опити да открие начини да направи 

гумата по-лесна за обработка и да остане устойчива на 

температурни промени. Един ден разлял смес от гума, сяра и 

олово върху печката си. Горещината разтопила сместа, но не я 

изгорила. Гудиър забелязал, че след това тя се втвърдила, но още 

можела да се използва. Днес вулканизираната гума намира приложение във всичко - от 

автомобилни гуми до обувки и хокейни шайби. 

  Пластмасата                       През 1907 г. за изолация в електрониката бил използван 

шеллакът. Той се правел от бръмбари в Югоизточна Азия и вносът 

му бил скъп. Химикът Лео Хендрик Бакланд си помислил, че ще 

забогатее, ако успее да направи заместител на шеллака. Вместо 

това обаче получил разтопим материал, който може да издържа на 

високи температури. Бакланд сметнал, че „бакелитът” му може да 

се използва при фонографските записи, но скоро станало ясно, че продуктът има стотици 

приложения.                                                                               Ивайло Каменов – 6 В клас 

История на сладоледа 

Според една от най-вероятните легенди в Европа тайната на 

приготвянето на сладоледа била пренесена през XIII век от 

известния италиански пътешественик Марко Поло след неговата 

обиколка из земите на Изтока. Дълги години в тайнството на 

приготвянето на изкусителния десерт били посветени малцина. 

Един от тях бил известният италиански майстор сладкар 

Валентни - личен готвач на небезизвестната Екатерина Медичи. 

На сватбата на знатната флорентинка с бъдещия крал на Франция Анри II през 1533 г. 

Валентни надминал себе си, поднасяйки на гостите умопомрачителен леден плодов 

десерт, който бил посрещнат с овации. Кралските съветници се постарали рецептата за 

неговото приготвяне да стане държавна тайна, която под заплахата от сурово наказание 

се пазела в дълбока секретност десетилетия.                Александра Симеонова – 6 А клас 
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                      Лечение с чаша топла вода  

 Редица болести се повлияват добре и дори се лекуват с един прост и безвреден 
метод, познат на японците от векове. В Япония пият вода веднага след като се 
събудят. Пиенето на топла вода сутрин на гладно подобрява всички функции на 
организма и му помага да се справя с проблемите. 

 Наскоро научни изследвания потвърдиха ползата от този навик.  

  Пиенето на топла (почти гореща) вода сутрин на гладно помага при доста болести. 

 Ако искаме да сме по-здрави, японците съветват да приложим следния метод: 

След като станете сутрин,  изпийте 2 чаши топла вода! 

Когато закусите, не пийте нищо поне 2 часа. Това важи и за всички хранения изобщо, тъй като 
пиенето на вода след ядене разрежда храносмилателните сокове и нарушава работата на 
стомаха. 

Китайците и японците неслучайно пият горещ чай с храненето, а не студена вода. Проблемът е, 
че пиенето на студена вода след хранене втвърдява мазнините и забавя храносмилането.                  
Диляна Русева – 6 В клас 

 

6 мита за здраветo: 

1. Яйцата са вредни, защото съдържат холестерол. 

 Хората смятат, че яйцата са вредни, защото са мазни, но те имат и протеини, 

които са полезни за теб. 

2. Дезодорантите причиняват рак.  

Това е мит и няма как дезодорантът да причини рак на кожата ти. 

3. Имаш ежедневна нужда от допълнителен прием на витамини.  

Ако се храниш правилно, нямаш нужда от изкуствени витамини. 

4. Сладкото е вредно.  

Ако ядеш много, разбира се, ще си навредиш, но ако хапваш домашно направени 

сладки, няма от какво да се притесняваш. 

5. Обществените тоалетни са пълни с бактерии.  

Обществените тоалетни са пълни с толкова бактерии, колкото и всяко друго 

обществено място. По екрана на телефона ти има повече бактерии. 

6. Ако не си на плаж, нямаш нужда от слънцезащитен крем.  

Независимо от това къде си, слънчевите лъчи ти вредят.  

                                                                                               Ниа Младенова – 6 В клас 
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     Атлантида 

  Атлантида е легендарен остров, 

както и хипотетична древна култура, 

чието съществуване и 

местоположение все още не може да 

бъдат определени. До този момент 

съществуват над 200 000 страници 

научна литература за Атлантида. В 

нея този мит се приема като 

измислица или като правдоподобен 

разказ за наистина съществуващо 

място, унищожено от природните 

стихии. Според някои учени Платон просто си я е измислил, без да предвиди търсенията, 

които ще бъдат породени през следващите 2000 години от историята. Много 

предположения има за местонахождението на Атлантида, но още не е изяснено къде 

всъщност се намира тя. Египтяните описват Атлантида като остров с ширина 700 км, 

състоящ се главно от планини в северните части и по брега и обграждаща равнина с 

правоъгълна форма на юг. Съвременните учени считат, че описанието, направено от 

Платон, е по-скоро измислица, но е възможно същината в историята да е плод на смътни 

спомени за различни събития като вулканичното изригване на Тира. Обаче в античността 

имало философи, географи и историци, които вярвали, че Атлантида, за която Платон 

разказва, била истинска.                                                 Валентин Александров – 6 В клас 

 

Червената книга на Република България е списък със застрашени, 

изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията 

на България.  

В нея са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни. 

Описани са 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 

вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично 

застрашени, уязвими и т.н. През последните 50-60 г. в България са 

изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това 

около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.  

 В Червената книга са вписани 19 бозайника - златката, пъстрият пор, тюленът 

монах, кафявата мечка, видрата, дивата котка, някои видове прилепи и други.  

 В България са установени 409 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени 

в Червената книга. Такива са черният щъркел, осоядът, скалният орел, ливадният 

дърдавец, горският бекас, гълъбът хралупар, белогърбият кълвач, черният 

кълвач, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, египетски лешояд, орел 

змияр, ловен сокол, белошипа ветрушка, червен ангъч и други.  

 От рибите застрашени от изчезване са див шаран, кавказко попче, деветиглена 

бодливка, дунавска минога, михалца,волжка бяла риба, келерово попче, шип и други.      

Габриела Зашева – 5 В клас 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%89%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%8F%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1_%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%8F%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8A%D1%87
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B2_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF
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               Спортен свят 
 

 

 

На районното по шахмат 

учениците от 4-то 

спечелиха второ място. 

 

 

 

 

 

 

               Ползи от спорта 

1. Спортуването удължава живота – 15 минути леки аеробни занимания на ден 

удължават живота средно с три години. 

2. Контрол на теглото - спортът предотвратява натрупването на излишни килограми, 

стапя ги, когато са налице, и предотвратява повторната им поява. 

3. Подобряване на настроението - физическата активност повдига духа и създава 

самоувереност. 

4. Подпомага здравия сън. 

5. Създава се чувство за удовлетвореност. 

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

таланти. 

                                                                                     Алекса Георгиева – 6 А клас 

 

Спортът изисква, но възнаграждава щедро нашите труд и постоянство! 
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 Две блондинки са в пустинята. Едната носи 

прозорец. Другата пита: 

- Сестро, за какво ти е този прозорец? 

- Ми, ако стане горещо, да отворим. 

 

Петрови спят. По едно време Петров се стряска в 

съня си от шепот: 

– You’re gonna die! 

– Ъ? 

– You’re gonna die! 

– Какво става, по дяволите?! 

– Юргана дай, че измръзнах, бе. 

 

 Момиче звъни на гаджето си и го пита: 

– Мили, къде си? 

Той: 

– Ами, скъпа, не ми е добре, почивам си, а ти къде си? 

Тя: 

– В мола, точно зад теб! 

 

  Дебелана в аптеката: 

- Имате ли нещо евтино и ефективно за отслабване? 

- Имаме лепенки. 

- А къде се лепят? 

- На устата... 

 

 Ако пред вас прибяга черна котка,  

а след нея черна мишка, 

а след нея черна внучка,  

то дядото не е теглел ряпата, 

а високоволтов кабел. 

 

 

 

 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   

 

                                                                                                                          Никол Стоянова  - 5 В клас 


