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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Януари 2011 година

брой 72

цена 0,30 лв.

Пътуване до Брюксел спечели
дванайсетокласничката Вили
ница Златева,
международния секретар
на Младежкото обединение
Калоян Паргов

През месец януари излязоха резултатите от провелия се фотоконкурс на
Младежкото обединение
в БСП „Покажи България
на Европа”. Сред 88 снимки, представящи България
като древна и модерна европейска страна, с първа
награда е отличена Виолета Иванова, ученичка
от 12 „а” клас в ХГ ”Св.
св. Кирил и Методий" за
нейната фотография, запечатала Белоградчишките скали.Фотографиите са
журирани от международния секретар на БСП Де-

не до Европейския парламент в Брюксел, осигурено
от българската делегация в
Групата на Прогресивния
алианс на социалистите и
демократите в ЕП.

На добър път на нашето
момиче, от което ще очакваме поредната самостоятелна изложба!
„Междучасие”

и фотографа
И в а н
Стоименов.
Първата
наградaтa,
с която
е отлич е н а
Вили, е
публикация
в
сп.
„Eпизод”
и
пътува-

ПЪРВА НАГРАДА ЗА ЕКОПЛАКАТ
ЗА НАШЕТО МОМИЧЕ ПЛАМЕНА
Единайсетокл а с ничк ат а
от Хума н и тарна
гимназия
Плам е на Петрова спечели първа
награда за изработването
на плакат за младежката
кампания "Пести ДНЕС, за
да имаш УТРЕ". Кампанията е част от международния екопроект „Промени
в климата”, по който Хуманитарната гимназия е
партньор от септември миналата година. Плакатът на

Пламена е с послание ”Сивото вече не е на мода, обичай зеленото” и е избран за
най-добър след селекция
на 102 постера на учени-

осем общини в страната в
началото на месец януари.
Целта й беше младите хора
да се научат да събират
разделно отпадъците, за да
могат в последствие да се
рециклират и по този начин да се пестят ресурси.
Във В. Търново домакин
на проявата беше СОУ „Г.
Раковски”, като в кампанията освен Хуманитарна
гимназия, участваха още
три училища.
Хуманитарна
гимназия
получи и специалната награда и грамота за най-масово участие на ученици
при изготвянето на постеци от В.Търново, Шумен, ри и рисунки в кампанията.
Пловдив и Търговище.
Кампанията, по чийто повод е изготвен плакатът, се
Тодорка ГУШЕВА
проведе едновременно в

Проекти
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"ПРИЯТЕЛИ НА КИТАЙ" Е НОВИЯТ
КЛУБ, УЧРЕДЕН В ГИМНАЗИЯТА

Клуб „Приятели на Китай”
бе учреден в Хуманитарна
гимназия "Св. св. Кирил и
Методий" във В.Търново.
Почетен председател на
клуба стана ректорът на
Великотърновския
университет проф. Пламен
Легкоступ. Директорът на
училището Тамара Драганова, зам.-кметът на старата
столица Йордан Грозданов,
възпитаникът на Шаолин
Виктор Азманов, преподавателката
по китайски
език във ВТУ ст. ас. Полина
Венкова и гл. учител Анка
Цончева бяха сред учредителите. В Актовата зала на
гимназията не успяха да
дойдат вторият секретар на

китайското посолство Дзън
Сиенхун и проф. Фу Мин
от Пекинския университет,
но и двамата приеха официалната покана да участват в
асоциацията.
„Идеята за създаването
на клуба е съвместна - на
Великотърновския университет и на Хуманитарната
гимназия. Целта е да запознаем учениците с китайския език, култура и история. Предвиждат се срещи
с носителите на езика,
представяне на презентации и филми за китайските
национални празници, музика, литература и култура", обясни Анка Цончева.
„Преди десетина години

ВИЗИТА
В ПАРЛАМЕНТА
Петима ученици от Хуманитарната гимназия ще
посетят българския парламент.
Екскурзията
до
Народното
събрание е награда
за Денис Заимов
от ХІІ ”в”, Преслав Димитров,
Пламен
Чергаров и Велизар
Иванов - ХІ „б”
и Светослав Мишев от ІХ ”а”
клас за отличното
им представяне
в дебат на тема
”Младите говорят за Европа”.
Дебатът се проведе в училищната библиотека
под патронажа на
председателя на
българската делегация на ГЕРБ в
европейския пар-

ламент д-р Андрей Ковачев.
Учениците дискутираха плюсовете и минусите
от членството на
България в ЕС,
приноса на България в съюза,
българския език
и мястото му в
е в р о п е й с ко т о
езиково
семейство, приемането на еврото като
единна
валута.
Такива
дебати
ще бъдат организирани и в други
училища в областта. Чрез дискусията с ученици,
екипът на евродепутата прави своеобразен сондаж
от гледни точки
на младите хора,
които са бъдещето на България.

в Хуманит арна
гимназия имаше
часове по
китайски език.
У ч е ниците
изучаваха
китайските
йероглифи като
с в о б од н о и з бираем
предмет
два пъти
с едмич но. Надяваме се след Нова
година тази инициатива да
бъде възстановена”, каза
още г-жа Цончева.
На срещата присъстваха
лектори по китайски език от
Великотърновския университет, студенти и ученици,
които имаха възможност
да опитат традиционна китайска кухня с пръчици. Те
вкусиха с удоволствие от
приготвените пелмени
и
салатата с китайски гъби и
водорасли.
,,Mеждучасие"

ПРОМЕНИ
В КЛИМАТА
У Ч Е Н И Ц И
И
УЧИТЕЛИ
УЧАСТВАТ
В
ПРОЕКТ С ЕВРОПАРИ.
Великотърновската Хуманитарна
гимназия
е едно
от 30-те училища
в страната, което
се включи в проекта за обучение
на деца и младежи
във връзка с климатичните промени
„Make the Link −
Climate exchange”.
Проектът се финансира от Европейската комисия
и ще се реализира
в следващите
три години. Дейностите по него се
осъществяват в 6
държави - България,
Великобритания, Холандия,
Сенегал, Кения и

Малави.
Мисията на проекта е да подпомогне младите хора
да са информирани за същността
на
климатичните
промени и тяхното въздействие на
местно, национално и международно ниво. Целта е да
се формира гражданска
позиция
сред
младежите
във връзка с опазването на околната среда и борбата
срещу климатичните промени.
От Хуманитарна
гимназия в проекта
участват шестима
преподаватели и 38
ученици.
Материалите
подготви:
Тодорка ГУШЕВА

екология
в действие
От началото на годината Хуманитарна гимназия е партньор по
проекта „Чрез добра практика към
общо европейско бъдеще”, чийто
координатор е Регионалната инспекция за опазване на околната
среда и водите (РИОСВ) във В.
Търново. Хуманитарна гимназия
“Св. св. Кирил и Методий“, Частният колеж „Аркус” и ОУ „Бачо
Киро” са училищата от общината, избрани да бъдат партньори по
проекта.
Преподавателите А. Цончева,
Сн. Минчева, Г. Пенкова, Цв. Мирославова, Т. Гушева, начело с директорката г-жа Т. Драганова, са
екипът, който ще работи цяла година с ученици, интересуващи се
от екологични проблеми.
Младите хора ще придобият знания по въпросите на опазване на
околната среда, ще се запознаят с
дейността на различни екоорганизации и институции, и ще посетят
защитени местности и територии.
Учениците ще работят в съвместни проекти, дискусии и ще участват в различни екоинициативи.
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Минута е много

Историческо състезание
„ Минута е
много”, посветено на тримата най-велики
с р едн о ве ковни царе - Симеон, Калоян
и Иван Асен
ІІ, се проведе
в училищната
библиотека в
Хума н и т а р н а
гимназия. Три
ученички
от
ХІІ клас - Пламена
Павлова, Кристина
Григорова
и
Валерия
Колева отговаряха на въпроси
в три кръга
по модела на
най-старото
състезание
в
българския
ефир „ Минута
е много”. Момичетата бяха
добре подготвени и показаха знания за
славните български

детели от Първото и Вто- старите български столици
вла- рото българско царство, за Велики Преслав и Търно-

Журналистката
Владислава Андреева
гостува в Гимназията
В Хуманитарна гимназия „Св.
св. Кирил и
Методий” в
час по СИП
Комуникационни
умения гостува
журналистката
Владислава
Андреева,
бивш
кореспондент
на вестник „24 часа” за
В.Търново и Габрово. Тя
има рекламна агенция и
собствен сайт. Завършила
е средното си образование
в нашето училище, след
което е учила история.
Преди година Владислава Андреева заедно с двама колеги стартират голям проект и създават PR
агенция „Оптима” и сайта
www.vtnovini.com.
Чрез
интернет страницата те
информират обществото
за случващото се в България и главно в региона на
В.Търново. Журналистите работят в екип с няколко други интернет страници. Целта им е първи
да отразят новините и да

бъдат най-изчерпателни
сред останалите медии. В
сайта можем да открием
много интересни рубрики. Журналистката и колегите й са се постарали
всички събития и новини
да са достъпни за масовия
потребител.
Влади Андреева показа как могат да бъдат публикувани новини в сайта,
как да се озаглавяват и
други тънкости на професията.За финал сподели
любимите си теми и от
колко време се занимава с
журналистика.
Даяна Александрова,
VIII ”а”
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во. След оспорвана надпревара,
първото
място
спечели Пламена
от ХІІ ”а” клас.
Госпожицата има
изявен
интерес
към историческата наука и мечтае
наесен да следва
право.
Състезанието
на
историческа
тематика се проведе по инициатива на старши
учител
Панайот
Панайотов, който
е автор на книги и
учебници за българската история.
Негова е идеята да
възстанови
този
тип училищни съревнования, които
са се провеждали
преди години в
Хуманитарна гимназия. Последното
такова състезание
се е състояло през
1996г. и е било на
тема „Априлското
въстание”.
,,Междучасие"

ПОСВЕТИХМЕ ЧАС
НА МУЗИКАЛНАТА
ЛЕГЕНДА ДЖОН ЛЕНЪН
Час, посветен
на
Джон
Ленън и музиката
на
„Бийтълс”,
организираха ученици от Хуманит арна
гимназия
заедно със
своята учителка г-жа Валентина Камбурова. В часа
по
журналистика
дойде
инициаторът на единствения действащ фен-клуб на
Бийтълс в България Ангел
Ганцаров.
Великотърновският спортен журналист
представи пред младите
хора своя вестник, по повод
30-годишнината
от убийството на Джон Ленън и разказа за „Бийтълс”- групата
на всички времена. Срещата
бе посветена и на 70 години от рождението на Джон
Ленън и 50 години от създаването на легендарната ливърпулска четворка.
Учениците от Хуманитарна гимназия слушаха хитовете на легендарната рок
банда и получиха по един
екземпляр от паметния
брой на вестника.
Ганцаров е един от най-

ревностните почитатели на
английската рок банда във
Велико Търново. Още през
1981със свои приятели той
създава клуба на почитателите на „Бийтълс” и оттогава до днес, вече тридесет
години, на 8 декември почитат паметта на Джон Ленън .
Великотърновецът има една
от най-богатите колекции,
посветени на ливърпулската четворка. Той притежава
първата плоча на групата,
излязла в България през 80те години и първата книга
на български език „Наричаха ги Бийтълс” от Антоний
Арнаудов, излязла 1982 г.
На всеки 5 години Ангел
Ганцаров издава вестник,
посветен на „Бийтълс” - рокгрупа №1, и на Джон Ленън
- рокпевец №1 на ХХ в.
,,Междучасие"

Щедро сърце
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Коледен благотворителен базар

Ученици от елитната Хуманитарна гимназия организираха Коледен благотворителен базар за пета
поредна година под ръководството на г-жа Валентина Камбурова. Събитието
се проведе на 20 декември
- Игнажден, защото, според

поверието, какъвто човек
влезе в дома ти на този ден,
такава ще е годината. А нашите гости - полазници,
бяха все добри хора.
С помощта на своите близки учениците бяха приготвили кулинарни изкушения
- баници с късмети, погачи,
торти, баклави, кейкове и
оригинални колиета и сувенири. На търг беше разиграна бутилка скъпо и отлежало Сухиндолско вино,
предоставено от г-н Пламен Тодоров (татко на Зорница - 11 „а”). Литераторката Роза Мишева, в ролята
на сомелиер, (още френският крал Филип V узаконява тази професия през
1318 г.) с финес отпиваше

от виното, оценявайки достойнствата на еликсирната
напитка. Учениците окуражаваха и насърчаваха г-жа
Мишева и тя, с поетичната си душа и слово, почти
достигна реалната му цена,
като го продаде на Симона
от 10 клас за цели 25 лева.
Специален гост на тържеството бе началникът на
Регионалния инспекторат
на образованието г-жа Розалия Личева - тя откупи
един от сладкишите на 8-и
а клас и след това го остави на децата да се почерпят,
за което получи грамота
“Щедро сърце”. Със същите сертификати се сдобиха
учителите Роза Мишева,
Снежана Минчева, Маргарита Маринова, Валентина
Камбурова, Ваня Матева.
Учениците бяха облечени
в интересни и традиционни
за празника костюми - Снежанка и Дядо Коледа раздаваха
подар ъ ц и
(грамоти)
за найдобри
журналисти,
спортисти,
истор и ц и
и театрали.
Номинирани
б я х а
момич е т ат а
и момчетата - носители на награди в Националния конкурс
за литературно творчество и журналистика „Стоян
Михайловски” в Русе. За
репортер на годината бе
избрана Мария Недева от
ХІ ”в”, за есеист - Полина
Глинджурска от Х ”а”, а за
коментатор - Нина Петкова
от ХІ „в” клас. Компютърен дизайнер стана
Теодор Буюклиев от ХІ ”а”
клас, а неговият съученик
Борислав Бочев бе избран
за пътеписец на годината.
Сертификати получиха десетокласничката Габриела
Христова - очеркист, Мила
Михайлова от ХІ ”а” - фейлетонист и Пламен Павлов
- спортен коментатор на

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

годината. За оператор бе
избран Манол Емануилов,
фотограф - Виолета Иванова - и двамата от ХІІ ”а”, и
мултимедия - Елена Джонгова, ХІІ ”б” клас.
Шест момичета и едно
момче са номинирани за театрали на годината - всички
за отличното представяне
на Театралната студия към
гимназията в различни конкурси през годината - Георги Цанев, Нина Петкова,
Пламена Петрова, Мария
Пашева, Добромира Василева, Цветелина Петрова,
Анна-Мария Иванова.
Двете дванайсетокласнички - Пламена Павлова
и Петя
К и р ч е в а
станаха историци
на годината. За
спортист на
2010-та
бе изб р а н
Л ю бо слав
Витанов от
ХІІ ”в”
клас, за
водещ бе определена единайсетокласничката Нина
Петкова, а чаровната Рудина Гърдева грабна приза за
най-изискана млада дама
на коледното тържество.
Атракция на коледното
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шоу бяха Емануела и Ивета от ХІІ ”б” клас, които
танцуваха цигански романси и завладяха публиката с
ефектни костюми и пластични движения. Двете момичета си заслужиха приза
„Танцьор на годината”.
Гостите бяха почерпени
с пита - един от символите
на коледните празници, тъй
като хлябът е душата на
Христос, а виното - неговата кръв.
Със събраните пари - 306
лв. и 41 ст. закупихме плодово-зеленчукови пюрета
за малчуганите от Дома за
медико-социални
грижи
- Дебелец, и лакомства за

Дом “Пеньо и Мария Велкови” във Велико Търново.
Г-жа Снежана Минчева и
г-н Чавдар Бонев съдействаха в акцията за събиране
на дрехи, обувки и играчки.
Цветана БЯХОВА, IX „а”

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Теодор Буюклиев (графичен дизайнер), Манол Емануилов, Валерия Колева, Виолета
Иванова, Елена Джонгова, Елица Димитрова, Димитрина Станчева, Рудина
Гърдева, Светослава Иванова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина Петкова, Пламена Петрова, Памела Борисова, Полина Глинджурска.

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010

Празници
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Театралите от Хуманитарна
гимназия в Коледен спектакъл
в предпразничните дни.
Младите театрали играха
едно от най-атрактивните
си заглавия – „Коледата е
възможна”. С този спектакъл те се представиха
блестящо на последното издание на Театралния фестивал на името на
Кръстю Пишурка в гр.Лом
през 2010, където трупата
бе високо оценена от едно
от емблематичните имена на българския театър –
проф. Васил Стефанов.
Домакин
на
коледните спектакли бе Регионална
библиотека
"П.Р.Славейков". ПредстаТеатралната трупа на Ху- влението се игра на сценаманитарна гимназия „Св. та на библиотеката, като с
св.Кирил и Методий” под- това се постави началото
готви коледнa изненадa на съвместен проект меж-

ду културния институт и театралната студия на Хуманитарна
гимназия.
Последният
спектакъл бе в Община
Велико Търново, където в „Коледата е
възможна” талантливите млади актьори се
изявиха на една сцена

заедно с ТЕАТЪР ВЕСЕЛ.
Съвместният проект е част
от празничната програма
"В очакване на Коледа" –
подарък за всички търновци и за гостите на старата
столица, разказа литераторката Маргарита Маринова,
ръководител на Театралната студия.
		
,,Междучасие"

Отбелязахме два от най-тачените
християнски празници
редактор
беше
избрал бълг а р с к о
хоро и неугасващи
български песни.
Оказа се,
че в гимназията
няма човек
с най-поп ул я р н о -

Импровизирано
радиопредаване подготвиха ученици от Хуманитарната
гимназия. Христина Георгиева и Нина Петкова от ХI
”в” клас се превъплътиха в
ролята на радиоводещи на
предаването
„Наздраве”,
посветено на Йордановден
и Ивановден. Водещите
разкриха много любопитни
факти около двата християнски празника, а за своите слушатели музикалният

то име
Иван,
но
за
сметка
на това
т а з и
н е справед л и в о с т
к о м п е н сират
имен-

ниците,
празнуващи
на
Йордановден.
Йордан Стойков от ХI „в”
нагости с питка и мед всички присъстващи, а г-жа Валентина Камбурова поръси
със светена вода от Катедралния храм във Велико
Търново за здраве.На поздравителната програма присъства и Александър Атанасов от ХII „а” клас, който
миналата година бе наймладият участник в над-

преварата за богоявленския
кръст.Тази година в ледените води на река Янтра за
кръста се престрашиха 47
смелчаци, повечето от които курсанти от Военния
университет. Курсант бе и
тазгодишният смелчага, извадил кръста, съобщиха водещите.
Сред гостите на радиопредаването бе и директорът
Тамара Драганова, която с
интерес наблюдаваше изявата на младите журналисти.
Всяка журналистическа
паралелка подготвя тематично
радиопредаване.
Най-предпочитана тема е
за Годината на заека според китайския календар.
След края на годината
на тигъра, която изтече
на 2-ри февруари, 2011
ще сложи край на черната серия от злощастни
събития и ще бъде под
властта на късмета.
Нина Петкова, ХI „в”

Ìåæäó÷àñèå

Гледна точка

Ругатнята
Ругатнята е начин
да се предотврати
физическо
насилие, а,
може би,
п о н я ко га помага и за разтуха от тежкото ежедневие. Във
всеки наш обикновен
ден чуваме поне 5-10
„изказвания” с арогантен характер. Е, някои
се примиряват, у други предизвикват смях,
трети пък дори се разстройват.Но хората не
са виновни за това, че
псуват, разбира се, ако
тези думи не са насочени към някой член
на семейството умишлено, с цел да накърнят
достойнството или репутацията му.Ругатнята
е вид преграда между
двама души. Тя слага
решетка между хората
и предотвратява физически сблъсъци между
тях. Зависи от гледната
точка на индивида. Понякога се случва точ-

но обратното. Заради
някой израз, изпуснат
неволно, може да се
стигне до тежки последствия.
Въпреки
това смятам, че едно
„майната му” е достатъчно, човек да превъзмогне
неразбирателството с някого.След
тежкия ден на работното място, в училище
и т. н., нормално е много неща да ни дразнят
- родители, деца, баби,
дядовци… Арогантните думи към някого тук
са почти неизбежни.
Важно е близките ни да
знаят, че те са просто
първична реакция, без
никакъв умисъл.
Ругатните понякога помагат. Понякога влошават нещата и най-вече
в з а и м о от н о ш е н и я т а
между хората. Но, както в началото казах, аз
ги приемам като бариера срещу лошите последствия… Добре го
казах, нали!?
Айде, майната му и
приятен ден! 			
Елица ДИМИТРОВА,
ХII „б”
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Еврокомисарката
Кристалина Георгиева
изпревари Бойко Борисов
по вот на доверие
За първи път за последните десет години
жена изпревари всички
политици по рейтинг,
който само за един месец се е повишил със
седем процента (56 %).
От десет години насам
жена не е заставала на
първото място по вот
на доверие. На второ
място отстъпва премиерът Бойко Борисов с
47%.
Президентът Георги
Първанов си поделя
едва третото място с
министъра на вътрешните работи Цветан
Цветанов, но за разлика от президента, чийто рейтинг е паднал
едва с 1%, този на Цветанов се е сринал с 14
пункта и е достигнал
до 41%.
Бившата
еврокомисарка Меглена Кунева
пък е с четвърто място в класацията с 34%
рейтинг, повишил се с
2% през последния месец.
Кметът на София

Йорданка Фандъкова
е повишила вота си на
доверие с 5% и през ноември тя е на пето място наред с министъра
на регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев. Неочаквано, но и
трите жени са харесвани повече от министър
Мирослав
Найденов
и Николай Младенов,
които остават на последните места.
В рейтинга на политическите
партии
няма голяма промяна
спрямо месец декември. Вотът на доверие
за ГЕРБ е започнал да
спада през последните месеци, но въпреки
това и сега близо 32%
от българите биха гласували отново за тях.
Положителни промени
има и в числото на негласувалите, които са
намалели с близо 3%.
Кристина ГРИГОРОВА,
XII „А”

Диктатурата на чалгата
Прогресивн о т о
затъпяване на
българското
население доведе до
така наречения стил
в музиката „чалга”.
Днешната музика няма
нищо общо с попфолка, който при нас е “автурски”,
“авгръцки”
и “авсръбски”. Хора
от по-интелигентните
слоеве на обществото създадоха различни групи в социалните
мрежи като „Боже, вземи целия Пайнер и ни
върни рок звездите!”
и „Нека тази обелка от
картоф има повече почитатели от Пайнер”.
Отношението на хората към чалгарската
сган с коси омазани с
гел и тесни педерастки дънки се промени в
последните години. С

израстването си децата разбират какво зло
е тази порнография и
все повече я намразват. Някои вече мечтаят един прекрасен ден
чалгата да бъде забранена със закон, а чалгарската пасмина да
бъде подложена на гонения, убийството на
чалгар да се толерира от властите, като за
всеки убит да има парично възнаграждение
или поне обществено
признание.
Георги Цанев,
ХI ,,A"

Ех,
че
времена
настъпиха! Вместо за уплътнение,
силиконът
се използва за оформяне на
пищни форми и сочни
устни, които възпяват
„проникването” и „банана”. Кръшни млади „девици”, които не
знаят нотната стълбица, са обожавани от
мургавата аудитория,
която пълни VIP ЗАВЕДЕНИЯТА. За съжаление вече
не се възпяват
луната и морето, а се пее за
плътски нужди и изпепеляващото удоволствие
от
тях. Заглавията също крият
„дълбок” смисъл. Преди 15
години хитове

бяха „Радка Пиратка”
и „Тигре, Тигре”, а сега
феновете избухват на
„Йо Йо” и „Палатка”
. Не стига цветущото
творчество, ами ни занимават и с вълнуващия им живот, пълен
с драми и премеждия.
По страниците на лъскавите списания можем да прочетем коя
чий съпруг е отмъкнала и коя е поредната
„мацка”, станала майка на дете от Коко Динев.
Ето това е културният
живот в България! Докато можем да щракаме с пръсти и да извиваме тела под ритмите
на „Късай етикета”, ще
съществуват и „пайнерките”. Докато чалготеките преливат от
хора, парада ще диктува нейно величество
чалгата!
Нина ПЕТКОВА,
XI „в”
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За много години

Нова година, нов късмет!
Нова година, нов късмет! Това си казваме ние,
българите, за да възродим надеждите за нещо подобро през идващата година. Да повярваме, че
новото начало ще ни донесе нови успехи.
Ако не отбелязвахме отминаването на старата и
настъпването на новата година, нямаше да продължаваме напред и да си поставяме нови цели. Нямаше да се откъсваме от старите решения, излишните
емоции, но не и от излишните надежди. Започвайки новата година, ние започваме нов живот - с нови
очаквания, нови мечти и надежди. Търсим нови
предизвикателства, приятели и знания. Ние усещаме новото начало, новите сили и вярваме в нови
истини. Нова година - нови цели и успехи.
Ако нямаше Нова година, едва ли щяхме да знаем
колко и какво сме постигнали и какво още можем.
Ако не си правехме планове, нямаше да оценим
промените, случили се в живота ни, нямаше да се
променим към по-добро. Какво по-хубаво от това?
Нека още дълги години посрещаме Новата година
и новия късмет.
Мила Михайлова, ХI „а”

Всяка нова година ние
си пожелаваме успех и
късмет за следващата.
Преди всичко е важно
здравето, защото без него
няма да можем да изживеем пълноценно годината.
В пожеланието да имаме
късмет се подразбират успехите в училище, работа,
любов и само щастливи
моменти. Има пословица,
която гласи: „Каквито са
ти първите дни от Новата
година, такава ще е цялата година.”
Събираме се близки и
приятели, храним се с
традиционни храни, замесваме си питка и баница с късмети.В дванадесет
часа на 31 срещу 1 традицията повелява главата на
семейството да гръмне
бутилка с шампанско и
цялото семейство и приятели да се здрависат и да
си пожелаят късмет през

предстоящата
година.
Те цяла нощ празнуват и
гърмят фойерверки, за да
изразят радостта си. Найстарият в семейството
обикновено отправя послание към по-младите, за
да ги посъветва и да им
пожелае късмет.
Аз за новата година си
пожелах успешно възстановяване, след като
изкарах тежка травма на
тренировка по борба и
евентуално много успехи
след завръщането ми на
тепиха. Пожелах си още
здраве, защото то е безценно. На всички приятели, роднини, съученици
и преподаватели пожелавам изключително много
успехи, здраве и сбъднати
мечти през 2011.
Павел Тодоров,
ХI,,A"

Нова година - нов късмет! Дали наистина е
така? Всяка нова година
човек очаква нещо ново,
с надеждата за нещо подобро. И ето, както дните
минават ден след ден, и
годините се изнизват.
Вече сме в новата, обнадеждаваща 2011г. Доколко тя ще ни донесе
нов късмет, ще разберем
само когато я преживеем. Всъщност границата
между новата и старата
година е едно денонощие,
в което изпращаме изминалата година. Всичко
ново е хубаво и като всяко
ново начало се радваме,
че то ще ни донесе успехи, повече късметлийски
дни, постигнати желания,
по-добро настроение и
поводи за усмивка. Дори
повече любов! И изобщо
всичко онова, от което се
нуждае човек, което е в
представите и очакванията му.
За да ти се случи нещо,
трябва да повярваш в
него и да се стремиш да
го постигнеш. Има неща,
които не зависят от нас,
но трябва поне да правим
тези, които сме способни
да променим.
Късметът е нещо относително.
Казват, че човек се ражда с пълна торба късмет и
празна торба опит, а целта е да напълним торбата
с опит, преди да сме изпразнили тази с късмета.
Късметлия може да бъде
всеки, стига да вярва в
това.
Човек може да промени
всяко нещо, което желае
във всеки един ден. Има
един миг, който може да
промени живота ни, стига да усетим този миг. За
един миг могат да станат безброй много неща,
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а може и нищо да не се
случи. Но за една година със сигурност ще се
случи нещо, дори човек
да стои и да бездейства,
около него светът прогресира и се случват много
промени.
Една година може да ни
промени напълно. Тя ни
носи радост, тъга, любов,
доверие, щастие, сълзи,
усмивки, приятели, врагове - всичко, което си
помислим. Това по някакъв начин се отразява
върху нас самите. На някого в положителна, на
друг в отрицателна насока. Новата година винаги
е очаквана с трепет и нетърпение за постигане на
нещо ново. Сърцата ни се
отварят за нови емоции
и преживявания. Трябва
да сме отворени към положителните емоции, да
ги посрещаме с отворени
обятия.
През новата година ни
трябва повече търпение и
сили, за да се справяме с
трудностите. Не трябва да
позволяваме да изпадаме
в черната дупка, наречена
депресия и да позволяваме тя да ни погълне. И да
си повтаряме, че дори да
ни се случва нещо лошо,
това лошо е най-доброто
лошо от това, което ни се
е случило
Рени Димитрова
XI „в”
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Годината на Бъни
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Годината на Заека

Според китайския лунен календар 2011 година ще
премине под знака на Белия Заек.
На власт идва най-големият късметлия. Годината на
заека слага край на черната серия и носи чистота, покой, справедливост, любов, доверие и нов – приятен
вкус от живота. Съгласно китайския (източния) луннослънчев календар, започва на 3 февруари 2011 година и
завършва на 22 януари 2012 година. 2011 година е четвъртата от третия 12-годишен цикъл от 60-годишния
период, започнал през 1984 година, съгласно източния
лунен календар. Началото на китайската Нова година
не съвпада с традиционния календар и никога не започва в един и същ ден.
Цвят: Бял; Космически елемент: Метал; Щастливо
число: 2
МАЙМУНА – 1992 г.
През тази година ще можете
да осъществите плановете си и
да постигнете целите си и ще
вървите напред, както сте очаквали. Годината на Заека ще ви
предложи някои отлични възможности за повишение и ако
бъдете активни и внимателни,
ще извлечете полза от това. Семейството и приятелите ви ще
осигурят много щастливи и незабравими моменти през 2011
година.
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ПЕТЕЛ - 1993 г.
Годината на Заека ще бъде по-спокойна за Петела от
2010 година.Трябва да се опитате да контролирате малко
емоции и ентусиазма си през тази година и да проявите
търпение и здрав разум. Като цяло 2011 година вероятно
ще бъде приятна и обнадеждаваща за Петела.
КУЧЕ – 1994 г.
Годината на Заека е изпълнена с възможности за всички
представители на този зодиакален знак. На преден план
ще бъде личният ви живот. Всички социални събития ще
ви дадат възможност да срещнете някой през април, юни,
август и декември.
СВИНЯ (ГЛИГАН) – 1995
г.
Обичате да се забавлявате и да общувате със семейството и приятелите и
през 2011 година няма да
останете разочаровани в
тази насока. Напоследък
не сте били по партита,
но през Годината на Заека
социалните ви контакти
значително ще се повишат, особено през април,
май, юли и октомври,
това ще са най-приятните
месеци за вас.
ПЛЪХ – 1996 г.
Ще бъдете доволни да
видите края на Годината
на Тигъра поради много
причини. Имало е много промени и
те са се случвали много бързо - нещо,
което не е много удобно за представителите на този знак. През Годината на
Заека ще е точно обратното - ще върви
с бавно и стабилно темпо, трябва да
се опитате да бъдете търпеливи и ще
останете доволни от установения прогрес през 2011 година. 		
				
ВАЛЕРИЯ и КРИСТИН,
ХІІ „Б”

