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Докога се носят мартениците и какво да направим с тях…
  На първи март 
празнуваме Баба 
Марта - един от най-
почитаните български 
обичаи с хилядолетна 
традиция. На този 
ден хората, дърветата 
и животните се 
закичват за здраве и 
успех с мартеници, 
направени от пресукан 
бял и червен конец. 
•Те се носят до 9 
март - църковния 
празник на Свети 40 
мъченици или до 25 
март - Благовещение.  
•Мартеницата може да 
се свали и при първото 
виждане на щъркел, на 
лястовица, кукувица 
или на цъфнало дърво. 
  Мартениците 
са направени 
задължително от два 
пресукани конеца 
- червен и бял. В 
някои райони на 
страната конците 
са само червени, в 
други - многоцветни, 

но с преобладаващо 
червено. Този цвят 
според народното 
поверие има силата 
на слънцето и дава 
жизненост на всяко 
същество. Белият 
цвят символизира 
чистотата, невинността 
и радостта. 
  Една легенда гласи, че 
мартеници връзвали 
по българските 
земи траките. Те 
задължително слагали 
мартеници по времето 
на пролетните 
мистерии, които 
символизирали края на 
студа и пробуждането 
на природата за 
нов живот. Самият 
Орфей кичел лирата 
си с мартеници. 
Според древните 
тя символизирала 
безкрая на живота 
и безсмъртието 
на човешкия дух. 
•Неомъжените 
момичета трябва да 

закачат мартеницата 
отляво, до сърцето, 
а омъжените – да си 
я вържат на ръката. 
•Ако мартеницата 
се сложи под камък, 
след време се гледа 
дали има мравки под 
него, ако има, тогава 
годината ще е добра 
за животновъдите. 
•Други поверия 
гласят, че мартеницата 
трябва да се хвърли 
в река, за да може на 
собственика ѝ да му 
върви по вода и да има 

успех през годината. 
•Но най-често хората 
окичват дръвчета 
с мартениците си. 
Ако скоро след това 
дръвчето цъфне, 
годината ще е 
плодородна. 
  И до днес хората 
вярват, че ако си 
нарекат един ден от 
месец март, могат 
да съдят по него за 
това каква година им 
предстои.

 Дарина Павлова, VI Д 



Мартенички

 Баба Марта днес 
едничка,

вързала е мартеничка,
да сме живи, да сме 

здрави,
всяко зло да ни 

забрави.
Бели, румени, засмени

с много здраве 
подарени –

децата подават 
ръчички,

да им върже 
мартенички.

Габриела Колева, 
III Г клас

Баба Марта 
мартенички

бели и червени дава.
Децата с румени, 

червени бузки
всички ѝ се радват,

пеят и се смеят.
Но когато братята на 
Баба Марта я ядосат,
започва времето да 

захладнява 
и после, като ѝ мине, 

пак се оправя.
Ема Благоева, III Г клас

  Баба Марта
 

Баба Марта идва тук 
при нас,

да върже мартеници на 
целия клас.

Да бъдем бели и 
червени, радостни и 

щастливи през цялата 
година.

Голям Сечко, Малък 
Сечко 

спрете да ядосвате Баба 
Марта!

Да има радост, да има 
щастие 

през цялата година.

Маргарита Милчева, 
III Г клас

8 март - ден на мама или на жената

 Международният 
ден на жената се 
празнува всяка година 
на 8 март. Това е ден 
за международно 
признание на 
икономическите, 
политическите 
и обществените 
постижения на жените.
 Празникът постепенно 
става част от културата 
на много страни. В 
някои от тях денят 
губи политическата си 
страна и става просто 
повод за мъжете 
да изразят своята 

симпатия и внимание 
към жените около тях – 
нещо като комбинация 
от западните празници 
Ден на майката и Свети 
Валентин.
  Денят на жената 
на свой ред е 
международен 
празник, чиято цел 
е да вдъхновява 
жените в страните 
по света. Традицията 
започва с първия 
Национален ден на 
жената на 28 февруари 
1909 г. в Америка, с 
кампания за по-добро 

заплащане и право 
на глас на жените 
след декларация от 
Социалистическата 
партия на Америка. 
През 1911 г. денят се 
почита за пръв път 
в Австрия, Дания, 
Германия и Швейцария 
на 19 март. Над 
един милион души 
присъстват на митинги 
и кампании за правата 
на жените да работят, 
да гласуват, да бъдат 
обучавани, да заемат 
публични длъжности 
и да се прекрати 

дискриминацията.
 Ден на мама или 
на жената, с него 
изказваме уважение 
към нежната половина 
от човечеството, 
като под формата на 
подарък, мил жест, 
ръчно изработен дар 
или много любов, 
засвидетелстваме 
обичта и уважението 
си към любимото 
прекрасно цвете. 
Нашите идеи са 
за качествени, 
здравословни 
подаръци, които ще 
предизвикат приятни 
емоции в човека, на 
който ги дарявате – 
вашата майка, жена, 
сестра, близка дама. 
Обичайте и уважавайте 
майките си! Подарете 
им по едно цвете и по 

една голяма прегръдка! 
Те го заслужават! 

  
Дарина Павлова, 

VI Д клас



 По време на Руско-
турската война (1877 
– 1878) в началото на 
август 1877 г. генерал 
Николай Столетов 
организира отбраната 
на Шипченския 
проход, като разполага 
Шипченския отряд  на 
връх Свети Никола, 

връх Орлово гнездо 
и връх Шипка. 
Решителните сражения 
се водят на 9-14 август 
1877 г. Защитниците 
показват изключителен 
героизъм и 
въпреки численото 
превъзходство на 
противника, атаките 

Поклон пред героите ни са отблъснати.  През 
1934 г. на върха е 
построен Паметникът 
на свободата, до който 
водят автомобилен път 
и каменно стълбище. 
Паметникът е част от 
Парк музей „Шипка“. 
Трети март е избран за 
национален празник 
на България. Датата 

слага начало на Третата 
българска държава 
през 1878 г. след 
подписване на мирен 
договор между Русия и 
Османската империя, с 
което се слага краят на 
Руско-турската война 
от 1877- 1878 г.
Леда Димитрова, VI Д 

клас

Къде ли е гробът на Апостола
 Къде са костите на 
Апостола? Гробът му 
остава една от най-
големите загадки. 
Васил Левски е 
екзекутиран на 18 
февуари 1873 в София. 
Има версия, че нощта 
след обесването на 
Левски тялото му 
е било пренесено и 
погребано в олтара на 
църквата "Св. Петка 
Самарджийска". Делото 
било извършено от 
Христо Хамбарков - 
клисар на "Св. Петка 

Самарджийска", 
свещеник Кръстьо 
Стоилов и Илия 
Джагаров, участник 
в четата на Христо 
Ботев. През 1937 г., 
когато се честват 100 
години от рождението 
на Апостола, съпругата 
на Илия Джагаров - 
Мария, също споделя, 
че Левски е погребан в 
олтара на църквата "Св. 
Петка" на ул. "Мария 
Луиза".  

Ирина Петрова, V А 
клас



Какво е Family link 
 Контрол върху 
телефона на детето
Family link е 
приложение, с което 
родителите могат 
да контролират 
телефоните на 
своите деца. Могат 
да поставят лимити 
за използване на 
устройството или да 
виждат информация 
за това, което тяхното 
дете търси в Goo-
gle или гледа в You 
Tube. Също така 
децата трябва да 
получат одобрение 
за инсталирането на 
приложения от Google 

Play или App Store.
Насочвайте детето 
към качествено 
съдържание
Наблюдавайте 
активността на детето. 
Помагайте на детето 
си да взима разумни 
решения за действията 
си с устройството 
благодарение 
на отчетите за 
активността, 
показващи колко време 
прекарва в любимите 
си приложения.
Управлявайте 
приложенията на 
детето
Удобните известия 
ви дават възможност 
да одобрявате 
или блокирате 
приложенията, които 
детето ви иска да 
изтегли от Google Play 

Магазин.
Подхранвайте 
любопитството на 
детето
Може да е трудно 
да разберете кои 
приложения са 
подходящи за детето 
ви, затова Fami-
ly Link ви показва 
препоръчани от 
учители приложения, 
които можете да 
добавите директно 
към устройството на 
детето.
Следете времето на 
ползване
Задайте ограничения 
Вие решавате колко 
е подходящото време 
за ползване за детето 
ви. Family Link ви 
дава възможност да 
задавате времеви 
ограничения и време 

за сън за устройството, 
така че да помогнете 
на детето да намери 
баланс.
Заключвайте 
устройството на детето 
Независимо дали идва 
време за игри навън, 
за вечеря или просто 
за занимания заедно, 
можете отдалечено 
да заключите 
устройството, когато 
дойде моментът за 
почивка.Наблюдавайте 
местоположението на 
детето
Полезно е да можете 
да намерите детето 
си, докато е навън. 
За целта можете да 
използвате Family Link, 
стига детето да носи 
устройството си.

Авторът използва 
Family Link

Лично пространство
 Има моменти, в които 
децата се нуждаят 
от по-специално 
внимание, но понякога 
нахлувате твърде 
рязко в личното 
пространство на 
децата, без да си давате 
сметка, че това не 
само не е редно, но 

накърнява сериозно 
техните права. 
Децата усещат чуждото 
вмешателство. 
Родителите забравят 
обаче нещо много 
важно, че децата 
заслужават уважение, 
неприкосновеност 
на личното си 
пространство, 
независимо от 
възрастта си.

 Свобода на децата
  Често се случва 
възрастните да 
получават упреци от 
децата си, че техни 
съученици вече са 
получили разрешение 

да правят нещо сами. 
Например да идат на 
кино, на гости, дори да 
пренощуват при най-
добрия си приятел и 
т.н. Но понякога дори 
примерът на съседчето, 
което обикаля 
само кварталните 
улици с колело, не е 
достатъчен, за да убеди 
някои тревожни майки 
и татковци, че е време 
да дадат по-голяма 
свобода на детето си.

 Как да разбираме 
децата 

  Хората имаме 
уникалната 
възможност да 
боравим със словото 
и езика, затова трябва 
да общуваме и да 

разбираме другия. 
Просто поговорете с 
детето си. 

Най-бързият начин 
да ни разбере някой 
е да му кажем какво 

искаме. 
  Понякога обаче 
това никак не е 
лесно. Не намираме 
подходяща дума, не 
можем да изразим 
правилно смисъла на 
това, което казваме, 
предпочитаме да 
мълчим. Възрастните 
разполагате с по-голям 
набор от заучени 
думи и понякога пак 
е трудно да бъдете 
разбрани. 
Автор: Shinobu Kocho, 

V А клас

Страница за родителите

Как да разбираме децата си



 Пролетното 
равноденствие е 
свързано с много 
обичаи и традиции, 
които и до днес 
преплитат в себе 
си езически и 
християнски вярвания. 
Още в древността 
денят на пролетното 
равноденствие е бил 
важен религиозен 
празник.  Той 
слага началото на 
астрономическата 
пролет, когато снегът 
отстъпват място на 
тревата. 
Предшествениците 
на келтите са създали 
много мегалитни 
паметници, които 
са се използвали 
за предсказване 
и наблюдаване на 
равноденствията и 
слънцестоенията. 
Пример за това 
е всеизвестният 
паметник 
Стоунхендж в днешна 
Великобритания. 
Според някои 
предположения той 

представлява древна 
астрономическа 
обсерватория.
Любопитно 
предположение е, че 
в деня на пролетното 
равноденствие, 
яйцето може да се 
задържи вертикално. 

Може би произходът 
на това вярване е 
от Древен Китай, 
когато се смятало, 
че задържането на 
яйцето е възможно на 
Ли Чун – първият ден 
на пролетта и първия 
ден от китайския 

слънчев календар.  
Установило се, че 
яйцето най-вероятно 
наистина може да се 
задържи изправено 
в точния момент на 
равноденствието 
заради разположението 
на Земята и Слънцето. 
На 21 март денят и 
нощта стават равни и 
вие може да опитате 
да задържите яйцето 
вертикално, за да бъде 
късметът с вас през 
цялата година.

Виктория Лазарова, 
VI Д клас

Как започват 
Валентинките

 На този ден още 
през 14 век в Англия 
започва да става 
традиция да се 
разменят любовни 
послания под формата 
на т.нар. валентинки. 
Съвременните символи 
на любовта сега са 
сърцето и образът на 
крилатия Купидон.  
 

Нещо за празника 
Свети Валентин 

Свети Валентин 
се отбелязва на 14 
февруари в някои 
страни като Ден на 
любовта. На тази дата 
двойките изразяват 
любовта си един към 
друг, като си изпращат 
поздравителни 
картички и подаръци 
с формата на сърце. 
Традиционно 
се празнува в 
англоговорящите 
страни (Valentine's 
Day) и някои страни от 

Южна Америка (като 
„Празник на любовта и 
приятелството“). 
 

Подаръци за 
валентинката ви 

♥Бонбони с балони 
♥Чаши с ваша обща 

снимка 
♥Цветя 

♥Плюшена играчка 
♥10 листчета с 

причини защо го/я 
обичате 

♥

Елизабет Димитрова, 
VI Д клас

Празникът на любовта

 Пролетното равноденствие



Всички учители и 
ученици познават 
онлайн средата 
и знаят какво е. 
Няколко от ползите 
при обучението в 
електронна среда 
при учениците: са 
спестяването на 
транспорт при тези, 
които живеят по 
далече от училището 
си; повече свободно 
време и повече време 
за написването 

на домашните; 
получаването на 
насоки по изучаваните 
предмети; развиването 
на творчески 
възможности 
(презентации, проекти 
и т.н.). 
За учителите ползите 
са, че не е нужно да 
разрешават конфликти 
между учениците, 
работят в по-спокойна 
среда, не се налага 
да пътуват дълго до 

училище, тестовете 
се проверяват 
автоматично, пести се 
време и хартия.
Вредни страни при 
онлайн обучението:  
ученици и учители 
стоят пред 
устройствата по 
много време и това 
довежда до разваляне 
на зрението. Също 
някои деца не излизат 
от дома си и спират 
да се социализират. 
Липсата на движение 
също е вредна, защото 
учениците седят през 
целия ден на стол или в 
леглото.
Учителите не знаят 
кога ученикът работи 
в час. Часовете са 
по-кратки и не стига 
времето, за да се 
преподаде даденият 

урок или да се решат 
задачите. Други 
минуси са, че не всички 
имат лаптопи или 
таблети. Най-големият 
проблем при всички 
е интернетът или 
техническите проблеми 
с платформата. Но и 
децата понякога лъжат, 
че нямат интернет. 
Често родителите 
стоят до децата си и 
им подсказват или им 
решават тестовете. 
След онлайн 
обучението много от 
учениците завършват с 
отличен успех за края 
на годината, което 
доказва, че да учиш 
в електронна среда, 
никак не е зле, нали?

Йоанна Игнатова, 
VI Д клас

За обучението в електронна среда

 Г-жа Доника Борисова и директор Таня 
Груева взеха участие в проект по Еразъм 
"Комуникация в действие" в Берлин, Германия. 
Разказаха на учениците за празника ни 1 март и 
традициите, свързани с него. Децата изработиха 
в екип мартеници, измерваха, конструираха   

геометрични фигури и решаваха задачи.

"Комуникация в действие"



Журналистите на кино За филма "Петя на 
моята Петя"

40 години след смъртта 
на любимата ѝ поетеса 
Петя Дубарова, 
ученичката Петя ще 
открие смисъла в 
това да живее и обича 
истински. Новата 
учебна година започва 
с внезапни промени. 
Нов директор, 
нови правила и 
тежък инцидент, 

който променя 
живота на група 
приятели. На фона на 
несправедливостта 
в гимназията Петя 
решава да се бори 
срещу всичко, което 
превръща съучениците 
ѝ „в консервни кутии 
без етикети“, защото 
системата обича 
послушните и не 
толерира различните.

Владислава 
Владимирова, V А клас

Петя Дубарова е родена 
на 25 април 1962 г. в 
Бургас в семейството 
на прогимназиална 
учителка Мария 
Дубарова. Петя 
Дубарова започва да 
пише стихове в най-
ранна детска възраст, 
като нейните първи 
публикации са във 
вестници и списания. 
За съжаление тя не 
е имала приятели, 
въпреки че е била 
известна млада 
поетеса, изключително 
общителна и 

лъчезарна. Една вечер, 
докато се забавлява в 
дискотека в курорта 
Боровец, Петя среща 
шведа Пер, в когото 
се влюбва. Той остава 
първата ѝ и единствена 
любов. Водят активна 
кореспонденция 
известно време, след 
което той просто 
престава да ѝ пише. 
Преживява го много 
тежко. Тя е обзета 
от тежки мисли, 
свързани с отчаяние 
и разочарование от 
човечеството.

 Учениците от клуб "Училищни медии" с 
ръководител г-жа Силвия Костадинова се 
запознаха с живота и творчеството на поетесата 

Петя Дубарова.

1. Налей в керамична 
чаша гореща вода, като 
внимаваш да не се 
изгориш!
2. Сипвай вътре 
захар, докато спре да 
се разтваря и трудно 

държиш лъжичката.
3. Излей сместа в 
стъклена чаша.
4. Завържи кламера в 
единия край на конеца, 
а молива - в другия.
5. Сложи молива 

върху чашата, така че 
конецът да е опънат, а 
кламерът да е потопен 
в захарния разтвор.
6. Остави чашата да 
престои на студено 24 
часа, когато изтекат, ще 

видиш, че по конеца са 
се образували захарни 
кристали.

  Виктория Лазарова, 
VI Д клас

  Как да си направим захарни кристали



Изпитани рецепти от Кристиян 

    Локумки
Продукти:
750 гр Брашно
1 кофичка кисело мляко (400 гр)
1 ч.л. сода бикарбонат
2 пак. ванилии
2 с.л. пудра захар

Начин на приготвяне:
Замесваме меко тесто от брашното, киселото 

мляко, содата, ванилиите и пудрата захар. 
Разточваме го на дебелина около 5 мм, нарязваме 

го на квадратчета с размери около 5-6 см. Във 
всяко квадратче поставяме парченце локум (по 

желание може да се сложи орехче или вместо 
локум да се използва някакво сладко), навиваме 
на руло и нареждаме в тава за печене. Пекат се 
в предварително загрята фурна на 180 градуса 

за около 15-20 минути. Готовите локумки се 
поръсват с пудра захар. 

Карамелизирана млечна баница
Продукти:
3 яйца 
1½ ч.ч. захар
1 пакет юфка (200 гр.)
100 гр краве масло
750 мл прясно мляко
2 пак. ванилии
Начин на приготвяне:
1.Правим карамела, като разтопяваме ½ ч.ч. с 2-3 
супени лъжички вода. Когато карамелът е готов, 
добавяме на тънка струя прясното мляко, като 
непрекъснато бъркаме. След като карамелът се 
смеси с млякото добре, го махаме от котлона и 
добавяме ванилиите. Оставяме го да се охлади.
2.Разтопяваме кравето масло и заливаме с него 
юфката. Разбъркваме ги добре. Слагаме ги в 
предварително загрята фурна на 180 градуса да се 
запекат за около 10-15 минути, като разбъркваме 
периодично.
3.Разбиваме яйцата със захарта добре. Към тях 
добавяме добре охладеното карамелизирано 
мляко.
4.Изваждаме от фурната запечената юфка и 
я заливаме със сместа от яйцата, захарта и 
млякото. Връщаме обратно във фурната, докато 
баницата се надуе и порозовее отгоре. Готовата 
баница се поръсва с пудра захар. Приятен апетит!

Десерт с чия и 
кисело мляко

1/2 кг кисело мляко
4 с.л. чия семена
2 с.л. мед
Сладко по желание

 Най-напред семената 
от чия (4 с.л.) се 
накисват в киселото 
мляко (1/2 кг) и се 
оставят да абсорбират 
течността и да 
набъбнат. Най-добре 
е да се разбъркат с 
киселото мляко и да се 
оставят за една нощ в 
хладилника. Добавя се 
към сместа медът. 
 В стъклени бурканчета 

или десертни купички 
се редуват ред чия 
с кисело мляко, 
ред сладко и това 
се повтаря. Отгоре 
десертът се украсява 
с пресни плодове и се 
сервира.

                                        •••

Кристиян Михайлов, VI Д клас





Легенда за България
 Легендата разказва, 
че когато Бог решил 
да раздава земя на 
отделните народи, 
българинът работил 
на нивата и поради 
тази причина отишъл 
последен за своя дял.
Но Господ вече бил 
раздал цялата земя. 
Замислил се какво 
да му даде, не му 
останало вече нищо. 
Тъй като българинът 
бил известен със 
своята пословична 
доброта, скромност 

и трудолюбие, Господ 
решил да му подари 
част от своята земя – 
от рая.
И в действителност, 
България е всеизвестна 
със своята красота, 
реки и планини, 
плодородие и 
куп невероятни 
забележителности.
Държава с невероятна 
история.

Александра Кискинова, 
VI Д клас

Странни места в България

Зеленото око край 
Панагюрище

Рудникът е служел за 
добиване на цветни 
метали. Днес той 
е изчерпан и се е 
превърнал в голям 
кратер, който е 
запълнен със застояла 
вода. Въпреки своята 
нефункционалност, 
гледката към него днес 
е наистина поразяваща. 
Сякаш природата е 
украсила тази оставена 
от хората дупка и я 
е превърнала в нещо 
наистина красиво.

Орлово гнездо 
Тази малка къщичка, 
кацнала на скалите 
над Лакатник, 
определено е едно от 
интересните места в 
България. Известна е 
като Орлово гнездо и 
представлява заслон за 
алпинисти. Къщичката 
е закрепена с метални 
пръти в скалата на 
около 300 метра над 
река Искър. До нея 
обаче можете да 
стигнете единствено с 
обезопасително въже 
и знания в областта на 
алпинизма.

Божият мост е 
уникално творение на 
природата, което няма 
аналог в България. В 
продължение на векове 
река Лиляшка бара е 
ваяла подземна пещера 
в покрайнините на 
врачанското село 
Лиляче. Тогава реката 
явно е била доста 
пълноводна, защото 
сводът на пещерата 
е висок почти 50 
метра. В днешно 
време нивото й е 
спаднало значително. 
През лятото реката 
почти пресъхва, но 
мястото продължава да 
удивлява с красивите 
си форми. 

Стобски пирамиди в 
Рила

Стобските пирамиди 
са скални образувания, 
формирали се от 
лесно рушащи се 
скали и почва, в 
следствие на течащата 
вода от дъждове или 
снеготопене, която е 
отмила горния скален 
или почвен слой. При 
оттичането на водата се 
получават ерозионни 
бразди, които с 
времето нарастват, а 
частите от скалата и 
почвата, които остават 
незасегнати от тези 
бразди, остават по-
високи и образуват 
чудати форми.

Радостина Михайлова, 
V клас
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МАЛКО УСМИВКИ

Баща пита Иванчо:
- Иванчо, защо 

телевизорът не 
работи?

- Не съм специалист, 
тате, но първо 

мисля, че трябва да го 
включиш.

•
Майка пита Иванчо:

- Защо плачеш?
-Сънувах, че 

училището е изгоряло.
- Не плачи де, това е 

само сън!
- Плача точно заради 

това ...

Блондинка звъни на 
съпруга си и го пита :

-Къде са децата?
Той: на английски.

Тя: Оффф... Wear is the 
children?

•
Иванчо в час по 

география.
Госпожата: Иванчо 

ще ти пиша 3, ако ми 
отговориш на един 

въпрос!
Къде се намира Индия 

на картата?
Иванчо: Там.

Госпожата: Къде там?
Иванчо: Е, това вече е 

втори въпрос?
•

Дете към баща си:
-Тате, тате, много 

човеци копаят дупки.
-Сине не се казва 

човеци, а хора.
По-късно…

-Тате, тате, един хор 
падна в дупката.

•
Десетгодишно хлапе 

реве с пълно гърло.
– Татко си отиде-е-е!
– Не плачи, той ще се 
върне – успокоява го 

майка му.
– Няма-а! Взе ми 

електронната игра!
•

Родителска мъдрост:
- Не наказвай детето 

си там, където се 
съединяват тапетите!

•
-Татко, татко, заведи 

ме на цирк!
- Това пък защо? Всеки, 
който иска да те гледа, 
нека да дойде при нас.

•
- А на мен татко ми 

обеща, че ако завърша 
срока без двойки и 

тройки, ще спре да пие!
- И?

- Ето го, тича 
радостен - имам 

двойка по химия…
•

Телефонът звъни в 
дома на наскоро оженил 
се лекар. Негови колеги 

го канят за игра на 
карти. След разговора 

той казва на младата 
си съпруга:

- Спешен случай!
- Сериозно ли е?

- Много! Трима лекари 
вече са там!

•
- Най-много ме е страх 

от зъболекари и от 
тъмното!

- Е, що па от 
тъмното?

- Защото не знаеш 
колко зъболекари има 

там.
•

- Как да спра да го 
обичам?

- Сложи си гласа му за 
аларма.

•
Блондинка на 

шофьорски курс. 
Стигат до знак 

СТОП и тя спира. 
Учуден и доволен от 

нея инструкторът се 
усмихва.

След няколко минути:
- Е, хайде тръгвай вече. 

Какво чакаш?
- Чакам да светне 

зелено!


