
 

Какво?... 

ХОРА И СЪБИТИЯ 

Стр. 2-3 Кога? Къде?... 

З А  В С Е К И Г О  И  В С И Ч К О  

ВЕСТНИКЪ 
Брой 2, XII. 2012 година ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

ИДВА  ЛИ 

КРАЯТ  
НА 

СВЕТА ? 

2012 г. - поредната  
или последната? 

Древните пророчества започват да се сбъдват, земята се разтриса от земетресения и 

вулкани, урагани бушуват по целия свят. Огромни вълни цунами заливат бреговете в 

различни точки на земята. Дошло ли е времето на Апокалипсиса и прави ли са маите, 

че краят на света е на 21.12.2012 г.?... 
Стр. 4-5... 

Анкета:  

“Вярвате ли в края на света?”…. 

Стр. 6 

в 
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“The Graveyard”  

 На 18.12. в Актова зала беше поставена 

пиесата “The Graveyard” (“Гробището”) от 

участниците в студио “Театър на английски език” 

с ръководител г-жа Ива Узунска. Фантастичните 

декори бяха реализирани с помощта на 

художествено ателие “Творчеството на боичките” 

с ръководител г-жа Наташа Неделчева. 

 Вкратце за сюжета ни разказва Симона от 

IX Г клас, веднага след участието й в пиесата: 

“Майката на едно момченце е вещица и го оставя 

на един надгробен камък, защото я преследват и 

всъщност дори -  залавят. Всички актьори, 

облечени в бяло, представляват духове на 

починали. Малкото момче живее в гробището. 

Втората част от пиесата показва един бал с 

участието на духовете, вампира  и момчето. “ 

 Атмосферата в залата напълно претворяваше 

тайнственото и мистично усещане —прозорците бяха 

затъмнени, само сцената се осветяваше, боите от 

декорите фосфоресцираха сред мрака. Актьорите 

представиха едно емоционално пътуване в отвъдния 

свят, направиха публиката съпричастна с 

усещанията на главния герой, попаднал сред 

сенките. 

 След спектакъла актьорите споделиха колко 

са доволни от участието си и как цялата подготовка, 

както и самото представление, са били 

 На 27.11.2012 в Актова зала на гимназията 
се проведе презентация, организирана от г-жа 
Панайотова. Имаше много гости - бивши 

преподаватели и ученици, които бяха дошли 
специално, за да почетат патрона на гимназията - 
Фредерик Жолио-Кюри. 

 Акцентът беше поставен върху интересни 
снимки - на учители и ученици, като на една от тях 
се видя момичето, превело химна на гимназията на 
испански език; имаше снимки на гимназията отпреди 

доооста време (когато е била заедно с I ЕГ). Сред 

тях беше и орденът „Св. Св. Кирил и Методий”, с 

който училището ни е било отличено. Всеки от 
учителите напълно естествено стана и каза по 
няколко думи за престоя си в IVЕГ. Бях впечатлена 
повече от спомените на учениците; чух имена на 

настоящи мои преподаватели и по-специално -  
учителят ни по ФВС- Светлин Бурханларски. Като 
завършек на презентацията имаше викторина, 
свързана с това, което бяхме чули и предполага се - 
запомнили. 

 Малко по- късно някои от сегашните ми 
учители взеха думата. Г-жа В. Илиева по френски 

език  разказа за това как нейният клас, когато е 
била ученичка - с класен ръководител г-жа Р. 
Здравкова - е имал желанието (и по-точно хъс) да 
участва във всички начинания, които IVЕГ 
организира. 

 В края на събитието се обяви, че тъй като 

сме на нещо като „рожден ден”, подобава да се 
почерпим по подходящ начин. Е, за жалост, не 
всички имахме тази възможност....  

 Излизайки от училище, видях, че почти 
всички преподаватели имаха рози. Изведнъж, някак 
странно, след всичко видяно и чуто, се почувствах 
горда от 

факта, че 

Снимка: laboto.com 
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Подготвила: Екатерина, IX Г клас 
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На снимката:  Преслав Георгиев от IX И 

клас. Това е човекът, който по свое 

желание всеки път, когато види, че е 

необходимо, подменя българското 

знаме на парадния вход на гимназията!  

Владимир Градев 

Свещено ли е още 

изкуството? 

  

Професор Владимир 

Николаев Градев е 

преподавател в катедра 

„История и теория на 

културата” в СУ „Св. 

Климент Охридски”, 

София, бивш посланик във 

Ватикана и възпитаник на IV ЕГ „Фредерик 

Жолио – Кюри”, Варна. Неговите 

изследователски интереси са постмодернизъм, 

психоанализа, изследване на пола и прочие; 

носител е на редица отличия, автор на 70 

научни публикации, от които множество на 

английски, френски и италиански език. 

На 29.10. проф. Градев с вълнение се 

завърна в училището тридесет години след 

завършването си, за да направи презентация 

по темата „Свещено ли е още изкуството?”, 

впечатлявайки немалко учители и ученици с 

изящество на изказа  и богатата си култура. 

Срещата бе осъществена по инициатива на г-

жа Катя Попова, ръководител на дискусионен 

клуб „Четенето като активна позиция”. 

Съпоставяйки нивото на изкуството и религията 

в България, проф. Градев смята, че 

съвременното изкуство днес не е оценено 

достатъчно. „По мое време ние изключително 

много се интересувахме от модерното изкуство” 

- споделя той, - „Изкуството преди всичко ни 

носи естетическа наслада. То позволява на 

въображението на художника, писателя, 

музиканта, актьора да играе.” 

В началото на Ренесанса хората 

започват да наричат художника творец. Тогава 

се е смятало, че то е изпълнено със 

свръхестествена сила. Век по-късно се създава 

изящното изкуство. Стремежът на това време е 

създаването на нещо ново, творецът търси 

вдъхновение отвъд реалността. Идва ред на 

модерното изкуство, съставено главно от 

абстрактни форми, бягащо от всякакво 

подражание на реалността. Една от многото 

представени творби беше и абстрактният бял 

квадрат на бял фон… 

Времето на лекцията изтече неусетно… 

Проф. Градев обеща отново да се завърне в 

*** 

  Изкуството у нас не се цени по начина, 

по който това се случва в чужбина. 

Българинът без да се замисли, хвърля в нощен 

клуб големи суми за безсмислени удоволствия, 

но не би вложил средства в картина примерно. 

И поради липсата на каквито и да било 

материални блага в сферата на 

нематериалното, резултат от манталитета на 

българина, художниците започват да се питат 

дали абстрактните рисунъци върху платната 

ще изхранят семействата им. Писателите се 

чудят дали от техните драсканици върху 

пожълтели страници на прашни тефтери може 

да се изкара някоя стотинка. Това ги 

принуждава все повече да излагат изкуството 

си в чужбина, където то бива оцененявано.  

Подготвила: Александра, IX Г клас 

Снимка: laboto.com 
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В последната година краят на света е 

най-обсъжданата тема, определен от 

календара на маите за 21.12.2012 г. Денят 

все повече наближава и предсказанията се 

роят непрестанно – от апокалиптични 

картини до твърдения, че Земята ще мине в 

друго енергийно ниво, свързано с 

трансформация на човешката душа. 

 Какво представлява календарът 

на маите? 

Календарът на маите се използва за 

големи интервали от време, по-точно 5125 

години. Цикълът, който отброява 

календарът в момента, се нарича Петото 

слънце. Той е започнал на 13 август 3114 

години пр. н. е. и завършва на 21 декември 

2012 г. Според легендата на маите 

предишните цикли са завършили с 

разрушения, предизвикани от земетресение, 

урагани, изригване на вулкани и потоп. 

Означава ли това край и на света, 

в който ние живеем?   

С индикациите за „приближаващия край 
на този свят" се занимава специална наука –  
есхатология. Очакванията и пророчествата за 

унищожителни катаклизми не са от вчера, а 

броят им е огромен. Краят на света след 

броени часове не е нито първият, нито 

последният. Нека си припомним  

кратката история на песимизма 

през последните хилядолетия: 

• Първото известно апокалиптично 

пророчество е от 2800 г. пр Хр. Надпис 

върху асирийска глинена плочка твърди, че 

светът бързо се приближава към края си. 

• Надпис в египетска пирамида е „по-

щедър" – според него нашият свят ще 

изчезне през 1960 г. За щастие, открит е по

-късно. 

• Ацтеките са очаквали катастрофален 

катаклизъм в края на всеки техен 

календарен цикъл (18 980 денонощия). За 

да не настъпи, принасяли човешки жертви. 

• Философът Сенека прогнозира, че  краят 

на света ще настъпи в пламъци: „Всичко, 

което виждаме и харесваме днес, ще изгори 

в световния огън, който ще устрои един нов, 

млад и щастлив свят." Десет години след 

неговата смърт, през 79 г. изригнал Везувий 

и мнозина повярвали, че пророчеството се 

сбъдва. 

• Първите християни смятали, че Второто 

пришествие ще настъпи още по тяхно 

време. Това е отразено в евангелието от 

Матея, както и в Откровението на Йоан. 

• Римският папа Инокентий ІІІ пък насрочил 

края на света за 1284 г., прибавяйки 

числото на дявола 666 към годината на 

основаване на исляма. 

• През 1373 г. византийският учен Исаак 

Аргир смятал всяка корекция на неточния 

юлиански календар за излишна, защото на 

човечеството му остават само 119 години 

живот (тогава са се навършвали 7000 

години от приетата дата на сътворението). 

• На 1 февруари 1524 г. 20 хиляди 

лондончани напуснали домовете си, защото 

астролозите предсказали втори потоп. 

• Самият сър Исак Нютон (1643-1727 г.) е 

посветил години на изследване на Библията 

и е стигнал до заключението, че краят на 

света ще настъпи през 2060 г. 

• В наши дни очаквания за глобален 

катаклизъм са свързани и с планетата Х 

(Нибиру или дванайсетата планета). През 

май 2003 г., тази мистична 

планета  трябваше да удари земята и да 

унищожи всичко живо, но стълкновение не 

се случи, планетата така и не се  появи. 

Затова бе назначена нова дата за края на 

света... 

Краят на света?!…. 
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 ЗВЕЗДИТЕ ГОВОРЯТ  

 Около въпросната дата – 21.12.2012 

г. – се наблюдава интересно астрономическо 

явление – т.нар. парад, когато няколко 

планети се разполагат в неголям ъглов 

сектор, гледано от Слънцето, а някои от тях и 

видимо са близо една до друга. Такъв парад 

е имало през 1982/1983 г. Теоретично е 

възможно такова положение да породи 

приливни сили върху Слънцето, които да 

предизвикат промяна в неговата активност. А 

слънчевата активност влияе не само върху 

климата, но и върху сеизмичната активност 

на нашата планета. Досега обаче глобални 

катастрофи при подобно „особено" 

подреждане на планетите не са 

наблюдавани, въпреки че „голям парад" (с 

участието на Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран) има средно на 20 години. През 2012 г. такъв 

няма, но около 21 декември конфигурацията наистина е доста интересна. Гледано от Слънцето, от едната 

му страна, само на 1 градус една от друга са Венера и Сатурн, до тях е Меркурий. От другата страна са 

Земята и Юпитер (ъгловото разстояние между тях е около 17 градуса). Марс, Уран и Нептун са встрани от 

линията, близо до която са петте планети и Слънцето.  

Какво може да се случи, ако повърхността на Слънцето 

станат мощни изригвания? 

Високоскоростен облак от заредени частици се насочва към Земята. 

Първият облак слънчева плазма връхлита нашата планета и предизвиква 

силна геомагнитна буря. Повреди в електрозахранването в десетки 

страни. Токови удари спират влакове, повреждат системите за 

авионавигация, милиони пътници остават блокирани по летища и гари. 

Прекъсват мобилните връзки и интернет. Ярки нощни сияния се 

наблюдават в отдалечени от полюсите райони. Радиационният фон рязко 

се покачва. Застудяване. Сфинксът и великата пирамида в Гиза са 

покрити със сняг. Активират се вулкани… 

 Възможно ли е всичко това? Да, но това не означава “край” на света и не е необходимо да 

поглеждаме с подозрение всеки път небето при всеки по-бурен порив на вятъра... 

Просто една илюзия?!... 

 За всичко това все по-често се говори в медиите, правят се филми, пишат се книги, създават се 

сайтове в Интернет. Семената падат в плодородна почва. Информацията за края на света започна да расте 

като снежна топка, около нея се появяват все по-несвързани помежду си факти, а когато не достигат факти 

- някой просто си ги измисляше.  

 Показателно е и мнението на сегашното население на Мексико, което се смята за потомът на маите. 

Официалното им мнение е, че се спекулира с календара на праотците им. Това обаче не попречи на 

предприемчиви търговци да монтират огромен дигитален часовник в град Чиапас, който отброява секунда 

по секунда изминаващото време до края на света.Часовникът бе стартиран преди една година—на 22-ри 

декември и естествено предизвика непрестанен наплив на туристи... 
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Предреченият край?!... 

 Да живеем като за последно или да махнем с 

ръка  и  да  си  кажем „Глупости“? . . .  

Ако очакваме нещо да се случи, несъзнателно 

започваме да се държим така, че самото ни 

поведение се превръща в предпоставка то да се 

случи. Можем просто да приемем “предречения 

край” като край на развитието на човешката 

цивилизация в една определена нейна посока, а 

след това скок – надолу, нагоре, настрани... Зависи 

АНКЕТА:  

“Вярвате ли в края на 

света?”…. 

Анкетата е проведена в IV ЕГ. 

Анкетирани са стотина ученици. 

Ето и някои от отговорите им:  

„ А дано, но надали!”;  

 „Краят на света не идва...или поне не сега.” 

„Краят на света не идва, просто идва краят на постоянните филми и реклами за 

21.12.2012!!!” 

„НЕ...НЕ...НЕ...НЕ... 

Просто ще е тъпо, ако умрем...” 

„Да-а-а!  :D  Хари Потър ще ни спаси! Ии… лютеницата свърши! Трагедия!” 

„НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ Само ще ни убие смъртоносен заек   ^.^   ^.^   ^.^” 

„На 21.12.2012 г. ще има край на света. Ще дойдат извънземни и ще прибират хора с 

летящите си чинии, за да правят експерименти.” 

“Само когато падне и последната ЯРЕБИЦА.” 
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Подготвиха: Никол, Слава и Мира, IX Б клас 
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Най-забавните и странни извинения на ученици 

 

Всеки ден — училище, всеки ден — домашни…   

Понякога ни се случва да “забравим” някое.  

Ами сега?... 

  

 Доброто, старо извинение „кучето ми изяде 

домашната работа” се оказва едно от най-

скромните извинения за 

липса на домашна работа. 

Изглежда животинките се пристрастяват към вкуса на хартия - но освен 

върху най-верния приятел на човека, вината вече да се пренася и върху 

други, далеч по-екзотични питомци: "Червеите ми го изядоха 

(домашното)", "Змията ми спа върху него", "Тарантулата ми го полази".  

 Шпионаж, стряскащи духове и заплахи с опряно дуло на 

пистолет се включват в списъка на най-странните и забавни причини, с които учениците са 

обяснявали липсата на домашно пред учителите. Стигало се е и до там, че младеж най-

откровено обяснява, че не могъл да изпълни учебните си задължения, защото предишната 

вечер бил много разстроен, тъй като умрял героят му в World of Warcraft. 

 Най-честите и “честни” оправдания на учениците са също и „Имаше компютърен срив”, 

“Цял ден нямах Нет” или „Котката изяде мишката (на компютъра)”. 

 Ето и още някои интересни извинения за ненаписано домашно (не черпете вдъхновение 

обаче — трудно ще минат пред нашите учители):  

 "Един човек ми хвърли чантата в морето"; 

 "Хамстерът ми си направи гнездо в него";  

 "Баща ми го взе със себе си по време на командировката"; 

 "Извънземните ми го откраднаха";  

 "Забравих го върху печката и изгоря";  

 "Изкълчих си пръстите на дясната ръка";  

 "Дори майка ми не можа да го напише";  

 "Влязоха крадци и взеха раницата ми, за да изнесат откраднатото".  
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Тук не става въпрос за любовта - за онази, която те изпепелява 
отвътре, за чувството, пораждащо усмивка на лицето, за онази, без която не 

може да се живее... 

Това, което искам да кажа е, че любовта има много аспекти. Тя се 

проявява в жест, мимика, поглед. Може да накара някого да се почувства по-
добре, може да изтрие някоя сълза или да окрили нечия душа… 

Сега идва ред на сърцето - то чувства, не мисля, че може да мисли. 

Спрямо възрастта ни обаче то се променя - превръщаме се в коравосърдечни 
души, мислещи само как да прекарат днешния ден, за да дойде следващият. 

Няма го размисъла за живота, за чувствата, за емоциите, които са като „диви 
коне” (според Паулу Коелю) .  

 Забързани в ежедневието, ние забравяме заобикалящия ни свят. 
Действията ни се повтарят ден след ден… И така - докато не осъзнаем, че 

сме пропилели най-хубавите си моменти. 

Снимката, изобразена по-долу, илюстрира думите ми - или поне така се 

надявам. Когато сме малки, имаме желание за всичко - да нахраним 

бездомните животни, да се радваме на снега, да рисуваме, снежният човек 
също е важен. Постепенно обаче мечтите и желанията ни се променят. 

Нямаме желание за нищо, ставаме просто егоцентрици, мислещи само за 
това как да прецакат някого.  

 Не зная... Това определено е тема, по която може да се говори и пише 
много. Но целта на тази 

статия, лично за мен, е да 
напомня на всички читатели, 

че не трябва да се 
съсредоточават само върху 

определено нещо, приемайки 
го за даденост. Защото 

животът е това, което ни 
заобикаля, докато кроим 

други планове (Джон Ленън)

… 

За любовта, криеща се във всеки един от нас 

Екатерина, IX Г клас 
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Какво е любовта? 

Камелия Димитрова,  

IX А клас 

 

Любовта е чувство на привързаност, 

симпатия, тя е дълбоко, неизразимо чувство, 

което се споделя от близки и влюбени. Това е 

потребността  човек да бъде всеотдаен на 

друг човек. 

Всеки изразява  любовта си по 

различни начини. Някои хора харесват да 

получават внимание от любимия човек, да 

бъдат обгрижвани с всевъзможни неща. Други 

не се нуждаят толкова от това, колкото от 

подкрепата и от това да знаят, че имат 

някого, на когото могат да разчитат, и щом 

този човек е там - всичко ще бъде наред. 

Любовта не е присъща на индивида, за 

нея трябват двама. Нали смисълът се крие във 

взаимността? Винаги влюбеният дава всичко 

на своята половинка, без да иска нищо в 

замяна, това е едно от положителните неща, 

които можем да извлечем от прекрасното 

чувство. 

Когато сме влюбени, ние ставаме по-

добри хора. Спираме да мислим само за себе 

си, защото вече в живота ни се е появил и 

друг човек, за когото ни е грижа. Ставаме все 

по-прекрасни и по-добри с всеки изминал ден. 

Но не всичко е розово в една връзка, 

винаги има спорове или кавги, защото ако ги 

нямаше, връзките на хората щяха да бъдат по

-мимолетни и не толкова интересни. Идва и 

мигът на сдобряването, защото в любовта 

правиш понякога компромиси и даваш втори 

шанс, защото никой не е безгрешен. Когато 

сбъркаш някъде, се надяваш да има човек до 

теб, който да ти покаже грешката, който да ти 

подаде ръка, когато паднеш, и който да те 

обича всеки ден, независимо от това как 

изглеждаш външно. Важното е какво се крие 

вътре в теб. Защото когато влюбен, се 

вглеждаш във вътрешното Аз на човека, а не 

във външния му вид. Както казва Малкият 

принц: „Най-същественото е невидимо за 

очите.” Истински се вижда само със сърцето…   

Любовта е нещо, което всеки един от 

нас ще изпита - рано или късно. За добро или 

за лошо, тя идва точно тогава, когато най-

малко сме я очаквали. 

Знаете ли защо сърцето на 

човек е отляво, а не по 

средата? 

…. Защото, прегръщайки 

човека, когото обичаме…. 

Неговото сърце запълва 

празната ни страна… 
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 Всички сме чували за езика на тялото, чрез който 

понякога може да разберем много повече, отколкото от думите 

на човека, който говори. 

 Невербалната комуникация представлява 70% от общата 

комуникация, тя включва: езика на тялото, жестовете, тона на 

гласа. Частите от тялото, за които говорим, когато разчитаме 

невербалния език са: глава (лице, чело, очи, вежди, бузи), ръце, 

крака, торс. 

 ОЧИ: Човек може да „гледа” по хиляди начини. Очите 

издават чувство за вина, тъга, радост, страх и др. 

Изследователите са доказали, че ако един човек гледа друг 

право в очите напористо, може да развие власт над него, а 

другият съответно – чувство на покорство. Очите могат да 

покажат дали човек е надежден, искрен или грижовен. 

Играенето с очи и прекаленото мигане предполагат измама или 

лъжа. Хората с плавни движения на очите се възприемат като по

-искрени и честни и носят комфорт в 

разговора. Ако веждите се свеждат 

надолу и към центъра на лицето, това е сигнал за раздразнение. 

Защо е важно да гледаме хората в очите, докато разговаряме? 

Визуалният контакт е много важен, когато двама души водят 

разговор. Гледането на събеседника в очите показва уважение, 

самочувствие и скъсява дистанцията. Много е неприятно да водиш 

разговор с човек, който избягва погледа ти. Вместо да те погледне, 

той предпочита да гледа в една точка, във върха на обувките си и навсякъде другаде, но не и в 

теб. 

УСМИВКА: Има 50 вида различни човешки усмивки, за които използваме повече от 80 

лицеви мускула. За да проверим дали една усмивка е истинска, трябва да проверим дали 

присъства характерната извивка в средата под външния ъгъл на очите. При истинска усмивка 

формата на лицето бързо се променя (нормален вид до усмихнато положение). 

РЪЦЕ: Ръцето могат да ни помогнат да разпознаем измамата. Неведнъж сме виждали 

хора, които правят разни жестове с ръцете към лицето си -  силен показател за измама. Когато 

някой лъже в разказа си, често разказва „анимирано”, с много жестове, понякога правейки 

фигурки с ръцете си (например пистолет, като съединява ръцете си и преплита пръстите, двата 

показалеца са изправени и са един до друг). Ако седите със скръстени пред тялото ръце, това 

означава, че поставяте бариера пред себе си за събеседника, обикновено е символ на страх или 

интровертност, но може да означава и че лъжете. 

Докосването е общуване. То може да бъде приятелско или агресивно. Начинът, по който 

човек се ръкостиска отразява нивото на доверие и нивото на комфорт, също и душевната сила. 

Хора, които се ръкостискат силно, са смятани за по-уверени. Ако някой стои с ръце на 

хълбоците си, може да показва агресия или бдителност. 

      

Внимавайте с езика на тялото си, понякога то говори повече от нас и ако някой знае 

как да го разчете, може да разбере за вас неща, които вие самите не знаете. 

Езикът на тялото 

Подготвил: Красимир, IX Б клас 
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Татуировките и пиърсингите сред младите хора 

 

Какво подтиква днешните тийнейджъри да покриват 

телата си с пиърсинг и татуировки? 

Казано накратко – харесва им. Самата идея притежава 

някаква привлекателност. Сред младежи все повече се 

популяризира поставянето на прочувствени надписи и фрази на 

различни езици, най-често английски, арабски и китайски. 

Разбира се, страховете на родителите за козметичните 

манипулации, на които се подлагат децата им, не са напълно 

безпочвени. При липсата на опит и стерилизация, поставянето 

на пиърсинг от аматьор може да завърши неблагоприятно. Най-

голям процент заемат случаите с провален пиърсинг на езика. 

Следва процедурата, разделяща езика на две, превръщайки го 

в змийски. Напоследък в интернет пространството са се 

завъртели покъртителни снимки на пиърсинги по необичайни 

места по тялото – по пръстите на ръката, кожата на китката и 

клепачите, заобиколени от 

гноясала кожа, плачеща за 

лекарско внимание. Колко прекрасно, не мислите ли? 

Татуировките също крият известен риск. Поставянето им по 

нестандартни места – езици, полови органи и очни ябълки, води 

със себе си много рискове. Рак, 

хепатит… Списъкът не е малък. 

И въпреки всички тези рискове и 

опасности стои въпросът - защо 

причиняваме това на телата си? За 

някои това е желанието да изпъкват 

сред тълпата, да са различни, 

уникални. Други заявяват, че са го 

поставили, за „да изразят своята 

индивидуалност". За други отговорът се крие в тръпката от самата 

процедура. Трети подражават. На идоли, звезди от сцената, 

съученици от компанията. А ги има и тези, за които татуировката или обицата носи някакъв 

скрит и интимен смисъл. Напомняне за нещо любимо, за скъп човек. А щом веднъж сме решили 

да се татуираме, с какъв избор разполагаме? 

Буквално не съществува друга част, освен устната кухина, която да не 

може да бъде покрита с татуировки в наши дни. Типичен пример е Zom-

bie Boy, станал популярен от видеоклипа към песента на Лейди Гага - 

Born This Way. Всеки сантиметър от тялото на 26-годишния канадец е 

изписан с мастило, включително лицето и темето. По-екстравагандните 

варианти са поставяне на силиконови импланти, с които се постига 3D 

ефект на татуировката, както и процедура, при която най-горният пласт 

кожа се обелва с нож в определена форма, която при зарастването 

придобива перленобял цвят. Така се създава впечатлението за 

естествена татуировка по рождение.  

Но най-важното - както пиърсингът, така и татуировките са един 

своеобразен начин за демонстриране на свобода. Затова е нужно човек сериозно да обмисли, 

преди да отиде в студиото. Неразумно е тийнейджърите да се сдобиват с татуировки и 

пиърсинги с единствената цел да се опълчат на родителите си или да привлекат внимание от 

връстниците си.  
Подготвила: Александра, IX Г клас 



С т р а н и ц а  1 2  В Е С Т Н И К Ъ  

Дъбът 

Марин Мавровски, 

XII Е клас 

 

     В един древен, но модерен град, насред 

парка стоеше самотен дъбът.Той все още 

беше млад филиз,който едвам устояваше на 

студените ветрове и на злата зимна кралица. 

Беше самотен. Нямаше кой да го закриля и да 

омилостиви ветровете. 

Дойде пролетта. Птиците се завърнаха 

в своите стари гнезда. Дъбът бе весел. Беше 

порастнал и пременен в зелено. Малките 

птиченца обичаха да си играят в клоните му и 

често го заговаряха. 

̶  Как прекара лятото ? – попита едно 

малко, слабичко врабче. 

̶  Беше ми много студено. Нямах сила, 

за да устоя на вятъра. А и ми беше 

много скучно и самотно без вас. 

̶  Сега радваш ли се,че сме тук ? – 

попита малкото слвейче. 

̶  О, толкова съм щастлив! Вие винаги 

ме развеселявате. Вашите вълшебни 

гласчета ми разказват за далечните 

страни,в които сте били. 

     Така играеха по цял ден птиченцата и 

дъбът. Веднъж, на свечеряване, под крехките 

клони на младия дъб, седна едно момиче. Тя 

беше с руса коса и сини очи. Казваше се 

Виктория. Страдаше. Плачеше. Защо? Никой 

не знаеше. Дъбът се натъжи. Той не можеше 

да ѝ проговори. На сутринта Виктория си 

тръгна. Дъбът цял ден мисли за нея. Питаше 

птиците, но никой не я бе виждал преди. 

Вечерта момичето отново се върна. Отново 

плачеше. И тогава заговори: 

           ̶ Всички ми се подиграват. Обиждат 

ме. Каквото и да правя, никой не иска да 

говори с мен. Дори и ти! Знам, че е глупаво. 

Все пак ти си просто един дъб. Едва ли 

можеш да ме чуеш, а дори и да успееш, няма 

как да ми отговориш.  

     Момичето продължи да ридае и си тръгна. 

Дъбът много искше да ѝ помогне. Знаеше, че 

никой не заслужава да бъде нещастен. Той не 

можеше да говори, но можеше да пише 

послания в земята. Вечерта момичето не 

дойде. Дъбът се притесни. Не знаеше дали не 

ѝ се е случило нещо лошо. Той я чакаше. 

Чака, чака... след три нощи Виктория дойде 

отново под клоните на дъба. Този път беше 

весела. Усмивката не слизаше от лицето ѝ. 

Дъбът се зачуди какво ли се е случило. Беше 

щастлив също като Виктория. Тогава тя 

отново заговори:  

           ̶  Омагьосана съм! Най-мощната магия 

достигна моето сърце! Влюбена съм!  

     И продължи да мечтае. В съзнанието ѝ 

изникваха историите от приказките. В тях 

любовта винаги побеждава! Виктория винаги 

бе мечтала да изживее историята на 

Пепеляшка. Беше готова да чака дори 1000 

години, но да дочака своя рицар на бял кон, 

който да ѝ разкрие истинската любов. 

Представяше си един измислен свят, в който 

властват единствено доброто и любовта. 

Място, където няма болка, няма страдание, 

няма сълзи, има само радост. В този измислен 

свят Виктория бе щастлива. Сълзите вече не 

разваляха красотата на лицето ѝ. Усмивката 

удобно се настаняваше и нежно откриваше 

щастливата душа на момичето. За радостта на 

Виктория нямаше граници. Тя се сгуши в 

стеблото на дъба и спокойно позволи на 

Хипнос да я приеме в обятията си.  
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Две сенки 

 

Две движещи се сенки, 

хванати за ръка. 

Момче и момиче, 

тръгнали в нощта. 

 

Луната огрява пътя им. 

Звездите сякаш им шепнат. 

Вятърът разделя пръстите им, 

но те няма да се пуснат. 

 

Две движещи се сенки, 

хванати за ръка. 

Момче и момиче, 

тръгнали в нощта. 

 

Очите им говорят. 

Устните мълчат. 

Ръцете им се молят, 

умовете им шептят. 

 

Две движещи се сенки, 

хванати за ръка. 

Времето и Любовта, 

неразделни на света. 

     Но една вечер дъбът се разбуди от 

весели гласове. Полусънен, той разтвори 

своите клони и видя фигурите на момче и момиче. 

Чудеше се кои ли са те. Момчето бе с черна коса и 

очи като нощта. Погледът му беше буден, пламенен, 

магичен. На лицето му бе изписана огромна радост. 

Сякаш радостта на целия свят бе събрана в него. Щом 

дъбът погледна очите на момчето той си спомни за 

Виктория, защото в тях той съзря любовта. След миг 

разбра и името на момчето – Пламен. До него, сияеща 

от радост, стоеше Виктория. Очите ѝ горяха от 

щастие. Усмивката не искаше да се раздели с 

прекрасните черти на лицето ѝ. Любовта, тази 

магична сила, бе завладяла сърцата на младите души. 

Дъбът сияеше от щастие. Надяваше се и той един ден 

да познае тази бяла магия. 

*** 

     След 50 години дъбът все още бе в парка. Отдавна 

не беше онова малко, беззащитно филизче. Беше 

огромен и величествен. Неговите клони покриваха 

голяма поляна, изпълнена с по-малки дъбове. Крехки 

и все още млади, те бяха децата на величественото 

дърво. До него сияеше малко по-малката корона на 

друг дъб. Това беше неговото семейство. Той играеше 

с тях. Сияеше. Клоните му бяха отражение на 

радостта. Той бе познал любовта.  

     Слънцето весело се смееше и с лъчите си огряваше 

семейството на дъба. Беше лято. Птиците се веселяха 

сред множеството клони на дърветата. Сякаш радостта 

на целия свят се бе събрала на Дъбовата поляна. Така 

я наричаха всички. На това място, под тази красота, 

стояха Пламен и Виктория. Бяха на преклонна 

възраст. Дъбовете ги закриляха от сърдитите лъчи на 

веселото слънце. Но дали бяха все още влюбени? 

Дали любовта още изпълваше сърцата им? 

     ̶  Обичаш ли ме? – попита Виктория Пламен. 

     ̶  Защо ме питаш? – отговори той – никога не съм 

преставал да те обичам. Ти си моето съкровище. Ти ме 

правиш щастлив. Помниш ли какво си обещахме? 

     ̶  Докато смъртта ни раздели. – промълви 

Виктория. 

     ̶  Дори и тя няма тази сила. Защото любовта ще 

живее вечно. 

Джули, IX Б клас 

Рисунка: Кремена Добрева, XII Г клас 
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*** 

Светът е различен. 

Някак студен, 

някак безличен. 

Реалност ли е, 

или една шега 

към нас, глупаците, 

вярващи на всичко сега. 

Непукизъм. 

Ирония. 

Начин на живот - 

идиотска пародия. 

Живея там, някъде, 

в мислите, в душата, 

далеч от съдбата саката. 

Моя реалност или 

фантазия, не зная, 

но я обичам  

тая лудата, необикновената, 

мелодия на красотата. 

*** 

А ако утре няма вече,  

ако има само тук, сега,   

тогава, кажи, какво ще ти пречи,  

къде ще хвърлиш собствената си вина ?  

 

Пак ли ще чакаш толкова време,  

пак ли ще продължиш да мълчиш,  

още ли ще носиш това бреме -  

прав ли ще си, или ще сгрешиш?  

 

Ще се усмихнеш ли спокойно, без тревога,  

ще мислиш ли честно, че си щастлив?  

Ще кажеш ли тихо, без злоба  

"Няма утре, но днес още съм жив"?  

Джули, IX Б клас 

Юлия, IX Б клас 

Р
и
с
у
н
к
а
: 

К
р
е
м

е
н
а
 Д

о
б
р
е
в
а
, 

X
II

 Г
 к

л
а
с
 



С т р а н и ц а  1 5  Брой 2, XII. 2012 година 

График на празниците през декември: 

20 декември — подготовка за края на света; 

21 декември — начало на края на света; 

22 декември — официално празнуване на края на света; 

23 декември — край на края на света; 

24 декември — Бъдни вечер; 

25 декември — Коледа; 

30 декември — подготовка за Новогодишната нощ; 

31.12 — Нова година 

3 януари 2013 г.— край на света по стар стил; 

5 януари 2013 г.— отучва се Краят на света. 

На „чудното” и „прекрасно” място -  Олимп  

се развива драма по-голяма даже и от „Листопад”. 

Вече трета вечер Хера причаква Зевс с тефлоновия 

тиган , който си е купила от телешопа. Ала тъкмо 

когато загуби надежда, че мъжът й никога повече 

няма да се върна, тя забеляза един странен 

клатушкащ се силует. Волооката реши, че въпросната 

персона трябва да си получи заслужено. Така и 

стана. Това беше Зевс. След челния удар (буквално), 

той получи комоцио и бе откаран в Токуда. 

       Някъде по същото време Гея се усетила, че 

има твърде много деца  и трябва  да взема детски 

надбавки. Това вероятно е разбило бюджета на 

„тогавашния финансов  министър”. Ала и това не е 

всичко: Зевс не си е плащал здравните осигуровки 

много години. 

Не след дълго всичко се наредило (поне в рамките 

техните представи): Хера продължила да гледа 

Телешопа, финансовото състояние  на Гея се 

подобрило значително. Тя решила да си построи няколко незаконни  вили на брега на морето. 

    Атина основала уебсайт, наречен уикипедия, и споделила всичките си знания. 

    Посейдон пък (да не остане по-назад) основал аквапарк. 

 На Ахил му омръзнало да гони бос Хектор, та си направил маратонки „Найк”. А богинята 

Нике се почуствала засегната (не й плащал дивиденти за името). 

    Извод : всички искат да се комерсиализират.  

Боговете сигурно са полудели… 

Небивалица 

Подготвил: Милен, IX В клас 
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Л ю б о п и т н о  з а …  С Ъ Н Я  

 

 „Уфф… Часовникът… Още мааалко…         

Само пет минутки…” 

 Вероятно това са мислите на всекиго от вас 

рано сутрин. Искате да останете още в топлото 

легло, да се наспите до насита… 

 А знаете ли, че…. 

1. Хората прекарват около 1/3 от живота си в сън 

(приблизително 25 години…). 

2. Без храна човек може да издържи много повече 

време, отколкото без сън. 

3. Думата “сън” идва от старата европейска дума 

“sleb”, която буквално значи “да бъдеш слаб, 

бавен”. 

4. При делфина само едната половина на мозъка може да спи! По време на сън едното 

полукълбо на мозъка се намира в състояние на дълбок сън, докато другото е напълно 

активно. Благодарение на това, делфините не потъват, докато спят. При опасност “активната 

половина” събужда спящата и вече тогава делфинът “мисли” какво да прави. Тези морски 

бозайници прекарват около 1/3 от живота си в сън, досущ като хората. 

5. С течение на времето и главно заради стремителното 

развитие на технологиите, средната продължителност на 

съня при човека се е съкратила от 9 на 7 и половина часа. 

6. Във вече нефункциониращите затвори и лагери 

мъченията по метода на депривацията (лишаване от сън) 

са били най-ефективният метод за самопризнание. 

7. Учените единодушно смятат, че причината за 

сънливостта се крие единствено в недоспиването. Ако 

човек е сънлив или му се доспива от някаква скучна 

дейност, то именно недоспиването, а не умората, е 

единственият виновник за това състояние. 

8. Силно хъркащият човек събужда “кроткия” си съсед по 

сън средно около 20 пъти за една нощ, което прави около 

1 час загуба от общия сън на “слушателя”. 

9. След първите 5 минути от събуждането 50% от 

сънищата безвъзвратно се забравят, а на десетата минута 

са забравени вече над 90% от тях. Има много хора, които 

се оплакват от това, че не сънуват, но това всъщност не е 

така – всички виждат сънища, докато спят, но просто не ги помнят. 

10. Жените страдат от безсъние почти 2 пъти повече от мъжете. 

11. Остава загадка как едни от най-великите учени са усъвършенствали човешката 

зависимост от сън - Леонардо да Винчи успешно е овладял техниката на полифазния сън, при 

който е дремвал по 15 минути на всеки 4 часа; Никола Тесла пък спял само по 2 часа на 

денонощие, като останалото време е посвещавал на научната работа; а най-много е спял 

Айнщайн – по „цели” 4 часа на денонощие. 
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В Р Е М Е Г У Б К А 

Ако се смяташ за умен/умна,  

НЕ решавай този тест!!! 

1. Колко години е продължила Стогодишната война? 

А) 116 г.;    Б) 99 г.   В) 100 г.;    Г) 150 г. 

2. В коя страна са измислили панамската шапка? 

А) Бразилия;    Б) Чили;    

В) Панама;             Г) Еквадор. 

3. В кой месец се отбелязва Октомврийската революция? 

А) Януари;    Б) Септември;  

В) Октомври;   Г) Hоември. 

4. Как се казва крал Георг VI-ти? 

А) Алберт;   Б) Георг; 

В) Мануел;   Г) Валентин. 

5. От какво животно произлиза името на Канарските острови? 

А) Канарче;    Б) Кенгуру;  

В) Тюлен;   Г) Плъх. 

6. Участваш в надбягване. Задминаваш втория в надбягването.         

На коя позиция си? 

7. Бащата на Мари има пет дъщери: Нана, Нене, Нини, Ноно и …. . 

Как е името на петата дъщеря? 

Отговори... 
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Свържи с линии (и криви) А с А, В с В и С с 

С, без да напускаш очертания правоъгълник 

и без да пресичаш линиите! 

 

 

1. Стогодишната война продължава 116 

години, от 1337 до 1453 г. 

2. Панамата е изобретена в Еквадор… 

3. Октомврийската революция се отбелязва 

на 1 ноември... 

4. Името на крал Георг е Алберт, той го 

сменя през 1936 г. 

5. Названието на Канарските острови 

произлиза от латинското Insularia Canaria и 

означава Остров на тюлените.  

6. Ако си отговорил, че си на първо място, си абсолютно неправ! Ако задминеш втория в 

надбягването и заемеш мястото му, ти си втори!  

7. Отговор: Нуну?... Не! Разбира се, че не! Името й е Мари!  

Ако резултатът ти е под 3 т., по-добре се заеми с 

нещо по-лесничко като: 
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ВОДОРАВНО: 

1. Магьосническа игра във въздуха. 

4.  Другото име на Смийгъл. 

7.  Боец в Древен Рим. 

9.  Един от мускетарите. 

11. Социална мрежа. 

13. Едно от имената на Пипи. 

14. Магарешка кашлица. 

ОТВЕСНО: 

2.  Капитанът на Черната перла. 

3.  Кой е Парис във филма “Троя”? 

5.  Начин за музикална изява в заведение. 

6.  Цветя — символ на любовта. 

8.  Мъхест паяк. 

10. Свободолюбиво домашно духче. 

12. …., който живее на покрива. 



Брой 2, XII. 2012 година ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” 

Вестникъ 

е продукт на съвместната творческа 

дейност на студио “Млад литературен 

талант” с ръководител г-жа Невяна 

Павлова. 

Ако искате да се включите с лично 
творчество, идеи или рисунки, пишете 

ни на vestniky@abv.bg. 

Рисунка: Гергана Алексиева, IX В клас 


