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Празникът Рождество възник- 
ва сравнително късно – след IV век, 
и съвпада не случайно с чествания 
дотогава у езичниците рожден ден 
на непобедимия слънчев бог. Така 
празникът, смятан за начало на 
астрономическата година, 
примирява езичество и хрис- 
тиянство: раждане на новото 
слънце, начало на новата трудова 
година, раждане на Исус Христос. 

Празникът започва на 24 
декември - Малка коледа и 
продължава на другия ден с Голяма 
коледа. 

Бъдни вечер /Малка коледа/ е 
един от най-важните семейни 
празници. Той е посветен на дома, 
огнището, но и на умрелите предци. 

В обредността на Бъдни вечер 
ярко се откроява идеята за преход 
от един темпорален цикъл към друг; 
празникът обозначава началото на 
Мръсните дни, които са междинно 
звено между старата и новата 
година. В този план обичаите и 
обредните практики целят едно: 
да помогнат семейството /рода/ 
благоприятно да премине 
препятствията на хаоса и да 
„получи” плодородие, здраве и 
успехи през новия стопански 
период. 

Основно място в празника е 
отделено на обредната трапеза; 
броят на ястията в нея е точно 
определен - те са седем, девет 

К О Л Е Д А 
или дванадесет. Трапезата трябва 
да е отрупана с всичко, което се 
произвежда в домакинството: 
варено жито, варен фасул, сърми, 
пълнени чушки с боб/или ориз/, 
ошаф, туршии, лук и чесън, мед, 
орехи, вино. Месят се обредни 
хлябове, наречени бъдник, овчарник 
/за овчарите/, погача /за всички/. 
Важен елемент в обредността е и 
оставянето на храните по 
трапезата /нейното не вдигане/. 
Повече гозби твърде много 
напомнят житната жертва и 
въобще храните, които се 
раздават на панихидите. 

През деня мъжете избират и 
отсичат бъдника: младо дъбово 
дръвче. Вечерта най-старият мъж, 
стопанинът на къщата, разбърква 
с него огъня,  наричайки:”Колко 
искрици, толко пиленца, шиленца, 
теленца, дечица в тоя дом!” После 
поставя тънкия край на дръвчето 
в огъня; там то остава да тлее 
цяла нощ и да поддържа огъня жив. 
Някъде/предимно в градовете 
първоначално/ избират млада 
елхичка или борче и ги украсяват 
с шарени конци, блестящи ленти и 
различни плодове-пресни и сухи. 
Зеленото дръвче поставят в 
стаята, където ще бъде вечерята, 
за да носи свежест и плодородие. 

Вечерта цялото семейство се 
събира около трапезата. Ястията 
се слагат върху слама, с която 
после връзват плодните дръвчета, 
за да раждат изобилно. 
Стопанинът прекажда трикратно 
трапезата и разчупва питите. 
Всеки трябва да опита от всички 
ястия, за да му върви годината. 
Всички стоят и чакат да настъпи 
полунощ и Коледа. 

Коледа /голяма коледа, божич, 
Рождество Христово/ е празник, 
с който се чества раждането на 
христовия бог-Исус Христос. 
Тогава е началото на Мръсните 
дни , нечистия период, в който 
идват лошите духове и 

караконжолите. Тържеството е 
продължение на Бъдни вечер, 
защото започва още от полунощ - 
с посрещането на ,,добри гости 
коледари”. Коледари могат да 
станат само момци-ергени. 
Тяхната дружина от 10-15 човека 
се ръководи от станеник /цар/. Той 
носи обредното дръвце-ябълка, 
елха:клон със седем разклонения, на 
които са забучени ябълка, кравай, 
червени конци, зеленина, монети. 
Коледарите са облечени в нови 
дрехи, заметнати с ямурлуци, а 
калпаците им са украсени с 
чимширови китки, пуканки, сушени 
сливи. 

Коледарите обхождат всички 
домове. Станеникът изрича 
благословия, предназначена за 
семейството и къщата; после 
дружината изпява песен. 

Стопаните даряват богато 
коледарската дружина с колаци, 
дребни пари, месо, брашно, вино, 
орехи. С част от събраното на 
следващия ден коледарите си 
устройват угощение; друга част 
продават и даряват парите на 
църквата, училището или 
читалището. 

През деня на Коледа цялото 
семейство отново се събира на 
тържествена трапеза: на нея 
задължително има свинско месо. 
След обяда стопанинът и 
стопанката отиват до всяко 
плодно дръвче и го „заплашват”. 
Вярва се, че така  ще усили 
плодородието през годината. 

Преди всичко Коледа е 
неотделим празник от обредния 
комплекс на Мръсните дни, които 
отбелязват зимния преход от 
старата към новата година. 

Валери Хв клас
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От нас за вас 
На  гарата 

Събота е. Всякое боже чедо 
на път е днеска поело. 
Но сякаш ми се струва 
с кола не се пътува. 

Пък с каруца ми се види 
туй магаре зор ще види. 
Остава май едничка 
добрата стара електричка. 

На гарата пристигам 
задъхана с багажа 
и името си даже 
не мога аз да кажа. 

Отивам за билет- 
опашка километър, 
аз искам най-отпред, 
но няма да мина метър. 

След дълго чакане накрая 
стиснала билета 
къде съм, даже аз не зная 
изскачам вън като ракета. 

Отвънка на перона 
няма как да се размина. 
Колички, чанти, хора, 
не знам от‘де да мина. 

Насреща яка лелка 
ми удря рамо тежко, 
тя все пак е дебелка, 
но то си е човешко. 

Изнервена и бясна 
се качвам аз във трена 
и трябва да е ясно- 
и тук не съм спасена. 

От хора и торбички 
купетата са фраш, 
как да разместя всички 
да седна със багаж? 

Славно е да знайте 
с влак да се пътува. 
Е, вие пък опитайте- 
на мен не ми се чува! 

Десислава Хе клас 

На гарата 

Мравка павка, уиски цоква, 
мачка пачка, гризки кльопва. 

Щурец борец изпява песен. 
Мулец с венец избягва бесен. 

Муха с троха разлива бира. 
Пашкул с крака пък вдига гира. 

Стоножка с рoбошка пуца по 
мъжа си. 
Кокошка с брошка опява на сина 
си. 

Хлебарка с мярка пийва си 
текила. 
Комар с омар чинията умива. 

Оса с пчела танцуват ръченица, 
Бръмбар с очила си маже 
лютеница. 

На голямо пиршество 
се събраха всички насекоми, 
на гарата ядяха, пиха 
и надуваха балони. 

Ивелина Хе клас 

На гарата 

Аз бързам, за да не изпусна влака. 
Забързана в навалицата търся пари 
за билет. Надигам очи докато чакам 
да дойде моят ред и виждам него – 
момчето, гледащо към мен. Усмихва 
се, а аз не знам как да реагирам. 
Обърнах глава засрамена. Изведнъж 
усетих как хората викаха зад гърба 
ми: “Ти си наред”, „”Хайде купувай”. 
Взех си билета и тръгнах към пети 
перон. Чух името си. Обърнах се, а 
той бягаше към мен. В този миг 
прозореца в стаята ми се блъсна и 
аз се събудих. 

Меги  Xб клас 

Любовта и омразата 
есе 

Мечтата на хората за любов 
изразява преди всичко нуждата от 
емоционален контакт, разбиране и 
духовна  близост. За нея са изписани 
хиляди томове и са дадени безброй 
определения. 

Любовта е това състояния ,при 
което не можеш да бъдеш щастлив, ако 
не е щастлив и твоя любим. За това 
обаче е необходимо да се  научим да 
обичаме човека до нас такъв, какъвто 
е, а не такъв, какъвто бихме искали да 
бъде. 

За мен любовта е извор на красиви 
емоции и същевременно  на чувства 
неизпитани от нас до сега. Тя е като 
пролетта,тя ни вдъхва оживление,тя 
ни променя,ставаме по-добри просто 
така без да сме го искали. Тя ни 
разкрива нови хоризонти всеки път, 
когато се влюбим. 

Любовта идва,когато и където 
най-малко сме очаквали! И тогава 
разбираме, че точно от това сме 
имали нужда. Кой човек не се нуждае 
от: някой, който да мисли за теб поне 
по един час на ден,да гали косите ти,да 
милва  раменете ти, да целува 
устните ти, очите, ръцете ти? Да е 
до теб, да те слуша, да те търси, да те 
притиска до себе си! Някой, за когото 
да мислиш, да очакваш, да сънуваш, да 
споделяш добро и лошо, с мисълта за 
когото да се будиш и да заспиваш, да 
броиш минутите до срещата. Да 
обичаш!!! 

Любовта те прави зависим и 
неспособен да погледнеш обективно на 
недостатъците и несъвършенствата 
на човека, в когото си влюбен и когото 
слагаш на пиедестал във всички твои 
представи. Любовта е това, без което 
човек не може да бъде щастлив. 
Любовта е живот, съществуване, 
тръпка, сигурност, опиянение...тя е 
най-важното нещо на света и никой, 
който не я срещал,  не може да каже, че 
е щастлив. Любовта е това, което кара 
човек да се бори с живота,дава му крила 
да полети.. .и  да преживява 
разочарованията и трудностите в 
живота доста по-лесно. 

Ïðîäúëæàâà íà 5 ñòðàíèöà
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С Б О Г О М 
есе 

„Догарям поредния си фас. Каква комедия е животът! Знае ли 
човек кога ножът ще опре до врата…или нуждата от най-ненужното! 
Не! В този смисъл на страх и болка аз искам да живея, дори да 
трябва да продам сърцето си на Сатаната, с надежда той да ми 
помогне да оцелея! Не искам да умирам, страх ме е от тъмното, от 
неизвестността. „Ти казваше, аз помня”, както се пее в песента, 
станала мото на краткия ми животец. Станах жалка. Нямам вече и 
приятели дори. От къде да знам, че душата ми ще бъде вечно жадна 
за забрава и лъжи. Живях в илюзия, живота ми диктува една игла… 

Санитарят влиза, гледа ме с празни очи, какво ли си казва – 
„Виж, наркоманката…” може би… И той, и аз, и ти живеем в стъклен 
свят с мечти и нямаме никого, и все пак искаме да бъдем обичани и 
още повече да обичаме. 

Писна ми от тази мъка – аз няма да имам деца, няма никой да си 
спомня за мен, ще умра не само физически, но и психически… Глупости 
вече и не мисля трезво, умирам все пак – разбираемо е! Ако имаш 
деца, моля те, разкажи им за мен, да разберат какво никога не трябва 
да правят, разкажи им за СПИН и иглите, разкажи им и за добрите ми 
страни – имах ли такива въобще…както и да е. аз не заслужавам 
състрадание, само мъничко надежда и нова кръв – може би. Отивам 
си. Броени минути ме делят от ангелския хор или адската порта, по 
– вероятно е второто. Дано Церберът пред нея да бъде добър и да не 
бърза да ме пуска… Имах кученце едно време, помниш нали? Къде ли е 
сега? Дано поне стопанинът му се грижи по – добре от мен! 

Какво представлява СПИН? 
Синдром на придобитата имунна 

недостатъчност. Това е болест 
влияеща върху имунната система, 
като я отслабва до степен, в която 
организмът не може да се пребори 
с различните болести, наречени 
придружаващи инфекции. Синдром, 
който представлява комплекс от 
болести и инфекции. 

СПИН е причинен от вирус, 
наречен HIV – човешки 
имунодефицитен вирус . Той 
преживява в живите клетки, като 
се репродуктира в тях. HIV атакува 
белите кръвни телца, които са 
първата защита на организма срещу 
причинителите на болести. 

Как се предава ХИВ – вируса? 
Вирусът се предава по точно 

определелени пътища: 

ê контакт с инфектирана 

човешка кръв; 

ê специфични телесни 

течности – семенен и вагинален 
секрет; 

ê от плацентата към 

зародиша чрез майчината кръв и при 
кърмене; 

ê при трите вида полови 

контакти/ като при аналния 
контакт е най-голям рискът от 
заразяване, защото анусът е най- 
кръвоснабден, а при сексуално 
общуване лесно се разкъсват 
тъканите и мембраните му/. 

Как не можеш да се заразиш? 
Не можеш да се заразиш при: 
√ ръкостискане; 
√ прегръдка; 
√ суха целувка; 
√ разговор; 
√ използване на общи съдове 

и прибори за хранене; 

√ използване на общо спално 

бельо и дрехи; 
√ ухапване от муха и комар. 

Какви са симптомите на СПИН? 
Типични симптоми са: 

ê увеличени лимфни възли; 

ê суха и упорита кашлица; 

ê загуба на двигателен 

контрол; 

ê нощно изпотяване; 

ê загуба на апетит; 

ê лилави петна по кожата; 

ê бърза загуба на тегло. 

Това са симптоми и на много 
други заболявания, които не са 
смъртоносни. При СПИН тези 
симптоми са многократно увеличени/ 
например нощното изпотяване – 
сутрин може да се изтискат 
пижамата и чаршафът/. 

УПОТРЕБЯВАЙ ПРЕЗЕРВАТИВ 
ПРИ ВСЕКИ ПОЛОВ 

КОНТАКТ! 
ЖИВЕЙ ОТГОВОРНО! 

ЖИВЕЙ...И ЗА ДРУГИТЕ! 
Миглена Xб клас 

Боли и сърцето, и главата, 
нямам вече нищо, тръгвам си 
сама… Кажи на всички, че ги 
обичах, макар и никой да не ме 
разбра!

Безплътна стоя, само кожа и 
кости; студена стая…стенания 
от съседното легло…трябваше да 
съм сама…гледам към чашата с 
вода – празна е като сърцето ми 
сега…пиука някаква машина… 
Това ли заслужих – самота? 
Толкова зла ли бях, че дори 
стената ме гледа с насмешка… 

Хаос цари в душата ми, хаос 
и разкаяние се прокрадват зад 
искрена надежда. Температурата 
се покачва…виждам и първите си 
дни – бях дете и такова си 
останах, не пораснах, не помъдрях 
и за капак на всичко сама си 
умрях… 

Последно сбогом ти пращам, 
не искам никого да виждам, само 
смъртта!” 

Мая Петкова - Xе клас
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АНКЕТА 

АНКЕТА 

1.- Според мен сексът с презерватив е 
по-безопасен за  хората с разпуснат 
сексуален живот и тези, които не се 
чувстват готови да бъдат родители или 
мислят че нямат достатъчно доверие в себе 
си или в партньора си. Може много хора да 
твърдят, че няма разлика между секса с 
или без презерватив, но според мен не е 
така. Затова сексът без презерватив е за 
тези, които искат да изпитат пълното 
удоволствие от акта. 

2.- Според мен е по-добре без 
презерватив, защото когато си с него, си мислиш, че предпазваш 
момичето, а може гумичката да е била с изтекъл срок на годност, 
скъсана или ти да я скъсаш по време на секса и като свършиш, ще си 
спокоен, а всъщност тя ще забременее. Когато правиш секс без 
презерватив удоволствието е по-голямо. Единствените забележки 
са: момчето да знае кога да го изкара и да знае, че не е болен от 
нещо. 

3.- Отговорът е различен за всеки човек. За мен лично добрият 
секс не зависи от презерватив, но естествено, че варианта със не е 
за отхвърляне. 

4.- Сексът с презерватив е по-безопасен, но много по-добре е 
да се прави секс без презерватив. Ако имаш доверие на партньора си, 
само противозачатъчните са достатъчни. 

5.- Със! Защото е безопасно! 
6.- При постоянен партньор сексът без презерватив е нещо 

нормално, а и в такъв случаи предпочитани са противозачатъчните. 
Но все пак презервативът си остава най-безопасният и леснодостъпен 
метод. 

7.- С презерватив. Причина: последствията усложняват 
живота! 

8.- Аз съм на мнение, че трябва да се използва презерватив. С 
него можем да се предпазим от много болести, които в днешно време 
са много опасни, особено за младите хора. Също така те предпазват 
от забременяване. Според мен това е добре, защото едва ли едни 
тинейджъри ще се грижат добре за едно бебе. Всеки има право на 
избор. Дали да прави секс без да се притеснява или да се чуди дали е 
здрав или не. 

9.- Когато решим да имаме интимни отношения с даден човек, 
не трябва да мислим само за моментното удоволствие. Трябва да 
помислим и за това, което може да се случи след това. Аз съм за 
секса с презерватив, защото искам да съм сигурна, че всичко е наред 
и така ще мога да се отдам изцяло на удоволствието. 

10.- Там е работата, че дори и някой да предпочита без, то 
със сигурност ще каже с! Това си е един вид лъжа. Никой не казва 
точно това, което мисли! Затова Аз ще кажа без! Ей така, напук на 
тия, които мислят едно, а всъщност казват друго. 

11.- Аз съм за секса с презерватив. Няма смисъл да рискуваш. 
Никога не можеш да имаш пълно доверие на мъжа/момчето, с което 
си. Дори и да те пази, може да стане някой гаф т.е. да забременееш. 
Което не е страшно за момчето, но е ужасяващо за момичето. Затова 
е по-добре момичето никога да не оставя всичко  в ръцете на момчето. 
И да си ползва предпазни средства. 

Роси, Цвети, Раличка -Хв клас 

АНКЕТА: Секс с или без презерватив? Към теб, читателю 

Срещнеш ли човек, неизлечимо болен, 
преследван от тази жестока болест, 
виждаш в очите му любов към света; очи, 
изпълнени с тъга от залязващото слънце 
в живота му, копнеещи за още и още 
глътки въздух. Не мисли, че този 
изстрадал човек е с нещо по-различен от 
теб. Просто  мисълта за нелепа болест, 
която го е сполетяла съвсем без време, 
го подлудява и той търси в теб отговора 
на вечния въпрос: “Защо на мен?” 

Не му отговаряй, само го притисни 
до себе си и бъди съпричастен към 
неговото нещастие. Почувствай за миг 
топлината и обичта, която този човек 
изпитва към теб, и му я върни в по-голямо 
количество, защото той има по-голяма 
нужда от това. Накарай го да повярва в 
чудеса, както никога досега не е правил. 
Послушай ме, тогава той ще изпита най- 
голямото щастие на земята. Това 
щастие ще го облее изцяло и той ще се 
почувства здрав като теб. Свали от 
лицето му тази грозна маска на 
унищожаващата борба със СПИН-а и му 
върни, макар и за малко, онази усмивка, с 
която се е усмихвал преди, и онези очи, 
така красиви и радостни, а сега така 
мрачни. Гмурни се в дълбокия и 
изразителен поглед, с който те гледа, и 
потърси онази нотка на незалязваща 
надежда у него. Запали искрата на тази 
надежда и се старай тя да се превърне в 
огън. Вдъхни му вяра в невъзможното, 
дори и то да е такова! Припомни му 
многото щастливи мигове в неговото 
съществуване и го накарай да обикне 
живота, колкото и несправедлив да е бил 
за него. Едва тогава ще разбереш, че 
тези твои действия са го потикнали да 
се почувства по-добър и по-значим. 
Всичко друго е в Божиите ръце! 

Росица X а клас
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НОВИ ПРОЕКТИ 
В ПГИ “ Д-Р ИВАН БОГОРОВ” 

Åäèíèÿò ïðîåêò, ïî êîéòî 
çàðàáîòèõà ó÷åíèöèòå îò ÏÃÈ “Ä-ð 
Èâàí Áîãîðîâ” îùå îò ïúðâèÿ ó÷åáåí 
äåí, ñå íàðè÷à “Æèâåé... è çà 
äðóãèòå”.Òîé å íàñî÷åí êúì 
ïîâèøàâàíå çäðàâíàòà êóëòóðà íà 
ìëàäèòå õîðà è ôîðìèðàíå íà 
îòãîâîðíî ñåêñóàëíî ïîâåäåíèå ÷ðåç 
èíôîðìèðàíåòî èì îòíîñíî áîëåñòòà 
ÑÏÈÍ. Èäåÿòà íà ïðîåêòà å ÷ðåç 
èçëîæáè è êîíêóðñè, èçäàâàíå íà 
èíôîð ìàöèîííî-îáðà çîâà òåëíè 
ìàòåðèàëè è ïðîâåæäàíå íà ñðåùè ñ 
êîíñóëòàíòè   ñïåöèàëèñòè 
ãèìíàçèñòèòå äà ñúçäàäàò íîâ 
îáðàçîâàòåëåí ìóëòèìåäèåí ïðîäóêò 
êàòî èçãðàäÿò îòãîâîðíîñò çà 
ñîáñòâåíîòî ñè çäðàâå è çäðàâåòî íà 
äðóãèòå. Èíôîðìèðàíèÿò ÷îâåê å 
çàùèòåí ÷îâåê. Ðúêîâîäèòåë íà 
ïðîåêòà å ïåäàãîãè÷åñêèÿò ñúâåòíèê 
Äîíêà Ìàðèíîâà. Ïàðòíüîðè ïî 
ïðîåêòà ñà: Îòäåë “Ïðîôèëàêòèêà è 
ïðîìîöèÿ íà çäðàâåòî”   ÕÅÈ   
Âàðíà, Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ ïî 
ñåìåéíî ïëàíèðàíå è ñåêñóàëíî 
çäðàâå, Áúëãàðñêè ÷åðâåí êðúñò è ÎÓ 
“Àíòîí Ñòðàøèìèðîâ”. 

Ìëàäèòå õîðà åíòóñèàçèðàíî ñå 
âêëþ÷èõà â ðàçíîîáðàçíàòà ðàáîòà   
èçðàáîòèõà ëåíòè÷êè è ïëàêàòè, ñ íàé- 
äîáðèòå ïëàêàòè èçäàäîõà 
èíôîðìàöèîííè áðîøóðè è 
áþëåòèíè, êàðòè÷êè è êàëåíäàð÷åòà. 
Ïðîâåäîõà ñå êîíêóðñè çà èçãîòâÿíå 
íà ðåôåðàòè, çà ëèòåðàòóðíè òâîðáè 
è çà íàé-äîáúð ïëàêàò. Îñìèòå 
êëàñîâå ãëåäàõà âèäåîôèëìà ïî 
òåìàòà â ÕÅÈ, ñðåùíàõà ñå è 
ðàçãîâàðÿõà ñ ëåêàð   êîíñóëòàíò. 
Ïðåäñòîè ïðåâàíòèâíà ðàáîòà è ñ 
äîáðîâîëöè îò Á×Ê. 

Åêèï îò øåñòèìà ó÷åíèöè îò 
äåñåòè è äâàíàéñåòè êëàñ ñ 

ðúêîâîäèòåë ó÷èòåëÿò ïî 
èíôîðìàòèêà Èâàí Ïàíîâ ñúçäàäå 
ìóëòèìåäèéíèÿ îáðàçîâàòåëåí 
ïðîäóêò “Æèâåé... è çà äðóãèòå”, êîéòî 
áåøå ïðåäñòàâåí íà 1 äåêåìâðè   
Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí çà áîðáà ñúñ 
ñòðàøíàòà áîëåñò. Òîé äàâà 
èíôîðìàöèÿ çà ÑÏÈÍ, íà÷èíèòå çà 
ïðåíàñÿíå íà âèðóñà è 
ïðåäïàçâàíåòî îò çàðàçÿâàíå. 
Ïîìåñòåí å è òåñò, êîéòî ìîæå äà 
áúäå èçïîëçâàí êàòî îáó÷èòåëåí èëè 
ïðîâåðÿâàù çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå çà 
çàáîëÿâàíåòî. Îòäåëåíî å è ìÿñòî çà 
íàé-äîáðèòå åñåòà è ïëàêàòè íà 
ìëàäåæèòå. 

È âòîðèÿò ïðîåêò “Çåëåíîòî 
áîãàòñòâî â ó÷èëèùíèÿ äâîð” çàïàëè 
åíòóñèàñòèòå çà äîáðè äåëà. Òîé ùå 
ïðèêëþ÷è ïðåç àïðèë 2006 ãîäèíà. 
Ïàðòíüîðè ïî ïðîåêòà ñà: 
Îáùåñòâåíèÿò öåíòúð çà îêîëíà 
ñðåäà è óñòîé÷èâî ðàçâèòèå, ÐÈÎÑÂ 
  Âàðíà è Ó÷èëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî 
ïðè ÏÃÈ “Ä-Ð Èâàí Áîãîðîâ”. 
Ðúêîâîäèòåë å ïðåïîäàâàòåëêàòà ïî 
áèîëîãèÿ Ñòîéíà Äðàãîìèðîâà: 
“Ðåøèõìå, ÷å ìîæåì äà âúçïèòàâàìå 
ìëàäèòå õîðà â ëþáîâ êúì ïðèðîäàòà 
è äà ðàçâèâàìå òÿõíàòà åêîëîãè÷íà 
êóëòóðà êàòî ñúçäàäåì áëàãîïðèÿòíà 
ñðåäà â ó÷èëèùíèÿ äâîð. Þíîøèòå 
èìàò ñèëè è åíåðãèÿ, êîèòî ìîãàò äà 
áúäàò ìîáèëèçèðàíè è íàñî÷åíè êúì 
ïîëåçíè åêîëîãè÷íè è òðóäîâè 
äåéíîñòè êàòî îçåëåíÿâàíå, 
áîÿäèñâàíå íà ñúîðúæåíèÿòà è 
ïîääúðæàíå íà ó÷èëèùíèÿ äâîð. 
Íàïðàâèì ëè ãè ñúïðè÷àñòíè, òå ùå 
îòêðèÿò îòðàíî êðàñîòàòà íà 
ïðèðîäàòà, à ôîðìèðàíèòå íàâèöè ó 
ïîäðàñòâàùèòå îñòàâàò çà öÿë æèâîò. 
Îáíîâÿâàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî íà 
çåëåíèíàòà â äâîðà ùå èì îñèãóðè 
ïðèÿòíà îáñòàíîâêà çà îòäèõ è ñïîðò. 

Äîñåãà ñìå çàñàäèëè ÷åòèðè 
ñìúð÷à, äåñåò äúðâåòà òóÿ, íèñêà 
õðàñòîâà ðàñòèòåëíîñò è 70 êîðåíà 
ðîçè â òðè ãðàäèíêè. Ïðåäñòîè îùå 
ðàáîòà ïî îáîñîáÿâàíåòî íà 
ðîçàðèóì è àëïèíåóì è çàêóïóâàíåòî 
íà îñòàíàëèòå âèäîâå õðàñòîâà è 
èãëîëèñòíà ðàñòèòåëíîñò. Íå ñàìî 
îçåëåíÿâàíåòî, íî è îïàçâàíåòî è 
ïîääúðæàíåòî íà çåëåíîòî áîãàòñòâî 
ñà öåë íà ïðîåêòà.” 

Íàòàëèÿ ÁÎßÄÆÈÅÂÀ 

Ïðîäúëæåíèå îò 2 ñòðàíèöà 
Любовта може да приема всякаква 

форма според човека, всеки я разбира 
различно. За мен любовта е да те боли 
сърцето от любов, да чувстваш, че не 
можеш без този човек. Да чувстваш, 
че си жив, да можеш да прощаваш, да 
даваш освен да получаваш. 

Любовта е прекрасно чувство,но и 
най-силната любов може внезапно да 
се замести от илюзия. Внезапно всичко 
красиво може да се пръсне на хиляди 
парчета вещаещи нещастие, които да 
застанат в очите и в сърцата ни. В 
този миг всичко се срутва и любовта 
се превръща в мъка. Мъката ни отнема 
спокойствието....за нея няма лек. 
Измъчваш се и страдаш, защото този, 
който преди миг е бил най-важният 
за теб, е отнел най-безутешното ти- 
любовта!!! Не можем даже и да се 
усмихваме, защото, за да се усмихваме, 
трябва да сме щастливи, а не можем 
да сме щастливи, когато сме наранени. 
Обзема ни тъга и се потапяме в 
безкрайна илюзия. Илюзията, че 
мразим любимия. Омразата не може 
да съществува, когато сме обичали, тя 
не може да замести най-горещите 
чувства между двама души. Когато сме 
наранени, изричаме думите: ”Аз го 
мразя!”- това не е така! Болката е 
голяма от погубените чувства, от 
лъжите,от обещанията за вечна 
любов. Изоставени и неспокойни, 
създаваме омразата като понятие. 
Много унижени хора тръгват по пътя 
на омразата вярвайки, че тя може да 
ги спаси от несполуката.Тогава на 
пътеката срещаме любимия (този, 
който ни е излъгал и измамил) и 
сърцето ни бие по силно от всякога, 
коремът ни се преобръща хиляди пъти, 
а щом срещнем погледа му, краката ни 
се подкосяват ... Е, това омраза ли е??? 

Но в ко нкур с : 
“ Л ю б о в т а  в  н а с ” 

Íàïèøåòå ïî äâå 
ñòèõîòâîðåíèÿ è/èëè åäèí 
ðàçêàç, ïðèêàçêà, åñå äî äâå 

ñòðàíèöè À4. 
Ñðîê:30.01.2006ã. 

Êëàñèðàíå äî 14.02.2006ã. 

Àäðåñ çà èçïðàùàíå: Âàðíà, 
óë.”Ïóøêèí”7. Äåòñêè 

êîìïëåêñ 
çà êîíêóðñà “Ëþáîâòà â íàñ”
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За изданието работиха учениците от Клуба за литература и 
изкуство с ръководител Е.Ковачева 
Набор:Ивелина - X Е, Миглена - X Б 
Предпечат: С. Йорданова 

1  9  2 
5  6  4 
8  7  6 

5  6  4  2 
3  6  7 

9  1  5  6  4 
7  2  6 

4  3  1 
2  4  5 

Èãðàé СУДОКУ !!! 

Ïîïúëíåòå ïðàçíèòå ïîëåòà, òàêà 
÷å âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî 

òðîéíî êâàäðàò÷å äà ñúäúðæàò 
öèôðèòå îò 1 äî 9 

Историята на Дядо Коледа 

Модерният Дядо Коледа е роден от 
въображението на Клемент Кларк Мур 
през 1822 година. Той бил силно 
образован човек и поет от Трой, Ню Йорк. 
Мур пише поемата „Гостуването на 
St.Nicholas”, коледна приказка, подарък за 
неговите деца. 

В поемата той изобразява един 
закръглен, дребничък като елф Дядо 
Коледа, който идва на шейна от Севера, 
дърпана от малко еленче. На лунна 
светлина в дните преди Коледа, той ходи 

от покрив на покрив, тихичко се спуска по комина, за да влезе в домовете 
и да остави подарък на децата във висящите по камината чорапи. 

Климент Мур познавал добре холандския, немския и 
скандинавския фолклор, а поемата му за Saint Nicholas всъщност 
се базира на холандската традиция за Sinter Klass, която се спазвала 
на 24 и 25 декември. 

Неговото описание на дядо Коледа е взето назаем от 
тевтонските и норвежките легенди за палавия, но добродушен герой, 
който е в центъра на зимните празници по тези земи, които имали 
езически произход. 

Въпреки, че Мур е написал разказа си за забавление на своите 
деца, той бил публикуван след година в местен вестник, без да се 
посочва, кой е авторът, и оттогава многократно е излизал със 
заглавие „Нощта преди Коледа”. Тази приказка, плод на чисто 
въображение, но все пак свързана със старата холандска традиция 
за Sinter Klaаs, става една  от най-популярните и обичани традиции 
на американската култура и в целия свят. 

Митът за дядо Коледа не стига дотук. През 1939, кратка история, 
написана от Робърт Мейс, разказва за гальовния Рудолф, еленче с 
червен нос. Десет години по-късно, този разказ е превърнат в песен 
от Джони Маркс. Днес тя е една от най-обичаните коледни песни. 

Има още няколко варианта на легендата 
за Дядо Коледа. Роденият в Германия, но 
живеещ в Ню Йорк карикатурист Наст, 
прави в един местен вестник смешни 
рисунки на добродушно старче, но вече с 
нормален ръст, с бяла брада, закръглено 
тяло и одежди от червен сатен, с бял 
хермелин, шапка със заострен връх, обувки с 
обли върхове и бял колан. Наст нарисувал 
също и дома на дядо Коледа с малка 
работилница за играчки, които се намирали 
на Северния полюс. Дядо Коледа имал голяма 
книга, в която записвал, кои деца са били 
послушни през годината и кои – не! 

Ве
сел
а 
Ко
лед
а 

и 
Щ
аст

ли
ва
 Н

ова
 

Го
ди
на
! 

Сурва, весела година, 
златен клас на нива, 
ч ервена ябълка в 
градина, 
пълна къща със коприна! 
Да си жив и здрав 
догодина, 
догодина, до амина!


