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Ето какво сподели господин
Юрий Тодоров :

• Лятно училище в Рим „ ООН – създаване, структура, функциониране. Цели
на хилядолетието за развитие“. В него
участваха учениците Вилиана Илиева,
Владислав Цеков от 12. Д и Георги
Еленков от 11. А, заедно с преподавателя от ГПЧЕ Лариса Василева. Нашите
представители участваха в работата на
лятното училище, благодарение на спечелените първи места в конкурс за разработване на ученически проекти в горен курс към ЦОО, към който ГПЧЕ е
активен партньор.
• Национална викторина на английски
език "Образование на бъдещето“, организирана от фондация“Дарби“. Учениците Георги Еленков и Мартина Григорова от 11.а клас, Деница Димитрова и
Иван Димитров – 11.в клас спечелиха
първо място и правото да участват на
финала в София на 15 март 2013. Учителите, подготвили и мотивирали отбора,
са Силвия Златанова и Анна Митова.
• Многоезичното състезание за учебната
2012-2013г. До Националния кръг, проведен в Благоевград, от ГПЧЕ – Плевен
бяха допуснати Кристина Ценова – 11.а
клас
–
Английски
език-Немски
език, Деница Димитрова – 11.в клас и
Бояна Тодорова – 10. в клас – Английски език-Руски език, Ясна Мускова – 11.
г клас – Немски език – Английски език,
Йоанна Цекова – 11.е клас – Френски
език – Английски език, Здравко Петров
– 11.ж клас и Яна Василчева – 10.ж клас
–Испански език - Английски език. Отличени на Националния кръг са: Йоанна
Цекова 11.е – 2 място, Бояна Тодорова
10.в – 7 място, Ясна Мускова 11.г -8
място (в най-многобройната група,от 37
души)
• Общински междуучилищни игри по

футбол. Участвахме с отбори във
всички възрастови групи – 5-7 клас,
8-10 клас и 11.12 клас. И трите наши отбора продължават участието в
следващата фаза на игрите през
март 2013г. Ръководител на отборите е преподавателят по физическо
възпитание Емил Тодоров.
• Десетдневка, посветена на Деня на
народните будители. Всички класове, под ръководството на класните си ръководители и консултирани от преподавателите по история
и български език, проведоха час
на класа, посветен на будителството. В зала“Катя Попова“ се състоя спектакълът „Вие България ли
търсите“ , подготвен от Литературна работилница към ГПЧЕ с
ръководител Ангелина Маркова.
• Международната среща по проекта "Young Europens contributing
to a better future"- гр.Шарлероа в
Белгия. Нашият екип - Силвия
Aлександрова
и
Aлександра
Kалинова от 11. E клас, Владимир
Цеков от 11. Б клас, Eмилиян
Mанолов от 12. Ж клас и
Mарияна Kрачунова, преподавател по математика в ГПЧЕПлевен и международен координатор на проекта. Успешно се
представиха
с
тема
за отношенията между Европейския съюз и страните и структурите извън него.
• Антиспин кампания, проведена
на 30 ноември, организирана от
трите СИП-a - Биология и здравно
образование с преподаватели Цветослава Манчева, Стефка Николаева и Стела Кузманова, подкрепена от Ученическия съвет.
• Традиционен турнир по тенис на
маса, посветен на 135- годишнината от Освобождението на Плевен, организиран от Ученическия
съвет и преподавателите по Физическо възпитание Теодора Стефанова, Емил Тодоров, Симеон Вълков, Росица Каратанчева и Пламен Нанков. През тази година
турнирът беше съпътстван и със

Естествено, че с много неща.Да работиш
с млади ентусиазирани хора и да си част
от успешен колектив, е удоволствие.
И в професионален, и в личен план изпращам годината с удовлетворение. И
това е нормално, защото постигнатото и
реализираното е видимо,измеримо и
стойностно.
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници отчитаме, че екипът
от ученици, учители, непедагогически
персонал и ръководството върви в правилната посока. Безспорен факт са отличните резултати на учениците във
външни оценявания, държавни зрелостни изпити, национални олимпиади, конкурси и спортни състезания.
В професионален план имах удоволствието да бъде част от екипа, който разработи новите учебни програми по чужди езици и нови държавни образователни изисквания.Работих с невероятни
професионалисти-университетски преподаватели и колеги от езикови гимназии.Дейностите са част от проекта на
МОМН „За по-качествено образование“.
Десет години ГПЧЕ печели проекти по
програма „Коменски“ и от колегите,които са работили, знам за прекрасните изяви на нашите ученици в международни форуми. През тази година взех
участие в работни срещи в Литва и Финландия.В чужбина за пореден път се
убеждавам.че нашите ученици като знание на чуждия език и интелект се открояват,техните продукти и презентации са
безупречни.
Доманиките ни в Литва се бяха постарали да ни подготвят интересни преживявания.Особено емоционална беше срещата с шаман,който дошъл от Сибир и
се заселил в дивата природа. Той живее
сред вълци, рисове и бухали и е част от
един уникален природен резерват, който
финансово се подпомага от ЕС.
Хубавият момент за Гимназията е спесъстезание по шахмат. Ето и победителите: Николай Дашев – 7. клас, Даниел
Станчев – 9. клас, Веселин Нанков - 12.
клас, по шахмат - Петър Ганов – 7. клас
• Състезание за решаване на кръстословици по природни науки, организирано
за учениците от десетите класове от
клуб“Физика без формули“, с ръководител Надежда Вълева. Участваха 16 отбо-
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челването на нови два проекта по
„Коменски“, единият от които е езиков с
Литва.
През лятото участвах в работата на журито на международен конкурс „Диалози
на руски език-диалози между културите“
и през октомври бях покакнен на заключителните мероприятия и обявяване на
резултатите в Москва.Незабравим в паметта ми ще остане празничният концерт
по случай 5 октомври-Международният
ден на учителя,който се състоя в Държавния Кремълски дворец-най-голямата
зала в Русия.Великолепен концерт на

млади изпълнители и веднага се сещам
за
нашите
таланти
Борис,Димана,Йоана,Теодора,Свилен,Дани,
Павел и много други,които със същия
успех са събирали и ще събират аплодисментите на взискателната публика. Пожелавам им подобни сцени и признания!
Празничният концерт на талантите на
Езикова гимназия на площада през май
беше събитие от градска величина. Отдавна нямам спомен толкова хора да изпълнят площада и да се веселят от душа.
Иначе в съвсем личен план за моето семейство беше напрегната, но и много
успешна година. Дъщеря ми Елица,която
завърши нашето училище, след като се
дипломира във ВУЗ, спечели сериозен
конкурс. Да видиш, че от 1121 кандидати
единствената шестица на писмен изпит е
на твоето дете, чувството не може да се
предаде.Радостите и успехите на децата
са щастливите мигове за родителите!
В навечерието на празниците искам да си
пожелаем най-вече здраве и късмет!
Всичко останало ще се получи !
ра от по трима ученици, които с интерес
се занимаваха с предоставените им
кръстословици и ребуси. Победител е
отборът на 10.в клас – Владимир Илиев,
Данчо Ангелов, Николай Илиев.
• Празник на руския език „Ах, эта школа!“, подготвен от преподавателите по
руски език.
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Какво е Коледа?За някои Коледа
е един от най-големите църковни празници в християнския свят.За други Коледа символизира надеждата,но тя е
различна за всеки и може да бъдe открита навсякъде около нас : в снежинките, падащи навън, в детските очи, в
мечтите.И аз съм обикновено човешко
същество, и аз имам мечти и надежди,а
моето Коледно послание към света е
да бъдем по-справедливи и добри точно както символа на празника – добрият старец Дядо Коледа.
Ние живеем в забързано ежедневие и не обръщаме внимание на малките неща.На това, колко всъщност са
малки мечтите и нуждите на хората и
колко прости са те.Как някои деца
имат нужда от прегръдка и простичкото „Обичам те!“,а човекът до теб иска
да чува: „Нужен си ми!“.Как бедният и
измръзнал бездомник скита из тълпите
по заснежените улици и проси,но за
какво всъщност: за хляб или за любов?
Майка Тереза е казала: „На света има
повече глад за любов, отколкото за
храна.“ И е истина : понякога една усмивка може да нахрани човек повече
от филия хляб.Защото ние караме скъпите си коли, живеем в луксозните си
жилища и се наслаждаваме на егоистичния ни живот за сметка на другите.Защото за всяко наше благо ние сме
лишили друг от това право.А не сме ли
всички равни по рождение според Всеобщата декларация за права на човека?
И не заслужаваме ли всички равни
шансове за развитие?С какво ние сме
по-способни от други?Защо например
в Африка на всяка минута умират по 4
деца на възраст до 5 години, и то от
недохранване,докато ние пълним всяка
сутрин кофите пред дома ни с останалата храна от вечерята ни?А защо в
страни като Мавритания в 21-ви век
все още има хора,които живеят в робство и човешките им права биват ежедневно потъпквани?А колко хора в света живеят на прага на бедността!Те
няма да се наслаждават на коледната
елха или апетитната празнична вечеря.Та повечето от тях дори нямат дом!
Ами горките деца от социалните домове,които няма кой да им поднесе подарък,да ги прегърне и да им каже,че са
обичани.Да им напомни,че не са родени на този свят, за да доказват нищо и
са
перфектни
такива
каквито
са.Защото макар и по Коледа да има
добри хора,които да се сещат за тях и
да им даряват дрешки и играчки,те не
успяват да се докоснат до тях и да им
дарят надежда и любов – това,от което
наистина имат нужда.
Светът
е
едно
голямо,студено,страшно и несправедливо
място,в което всеки е сам,изправен в
битка на живот и смърт за оцеляването
си.А нали се хвалим,че сме станали по-

хуманни и справедливи?Вместо това
цялото богатство на страната ни е в
ръцете на 1% от населението.Богатите
стават все по-богати и все понезаинтересовани,а данъците им намаляват.Бедните пък нямат достъп до образование и здравеопазване.Медиите
изглеждат свободни,а всъщност се контролират от група хора.Телефоните се
подслушват,всичко се фалшифицира.А
живеем в демокрация,която всъщност е
кошмар!Не!Много е нечестно.Има хора,за които правиш всичко, а те как се
отплащат?В този забързан, луд свят
като пешки държим се,но и кралете са
глупци.А къде е честта, щом я прекрачваш и с лъжи служиш си?Обикновения
и добър човек знае,че няма нужда да си
едър,за да си смел,добър и справедлив!
И точно в този свят всеки от нас също
така има и възможността да се изяви
като герой,Героят на Новото време.Да
дари светлина и надежда,да направи
нещо добро,но нека не е само по Коледа,защото по този начин опорочаваме
празника с нашия егоизъм,за да успокоим съвестта си.Защото аз вярвам,че
ние можем да построим мост от светлина и несправедливостта да победим,за едни по-светли празници и посправедлив свят.
Весела Коледа!
Деница Гетова,12 а клас

Беше горещ летен ден. Калина гледаше
сина си Тодор как учи сестра си да кара
колело. Само ако знаеше, че скоро животът и ще се промени завинаги... В двора
на къщата влязоха съседските деца Никола и Петър – добри деца на пръв поглед,
но и малко бунтари. Калина не одобряваше приятелството на Тодор с тях, та той
беше едва на осемнадесет години, а те на
двадесет и шест. И все пак тя беше горда
със своите две деца, които сама беше отгледала.
Четири години по-късно, след рожденния ден на Никола и Петър, двадесет и
две годишният Тодор се прибра късно и в
лошо състояние. Първоначално майка му
си помисли, че е прекалил с алкохола, но
след като видя разширените му зеници,
разбра какво е станало – синът и има сериозен проблем с, както тя ги наричаше,
“бялата отрова”. На следващия ден след
дълъг и сериозен разговор Тодор призна
пред Калина и Мария, вече шестнадесетгодишна, че е зависим от най-лошия порок – наркотиците. Той обеща, че няма да
взима повече такива неща, но това продължи още година, а той изглеждаше все
по-зле. Калина беше принудена да вземе
тежко решение, но за добро.
- В клиниката ще му помогнат – повтаряше си тя всеки ден.
След година престой там, Тодор беше
убеден, че се е отказал от този страшен
порок, а и сестра му му липсваше. Той
убеди майка си да го прибере вкъщи.
Няколко месеца той беше отново онова

младо и изпълнено с живот момче,
което караше майка му да се изпълва с
гордост и обсипваше сестра си с безброй целувки всеки ден като за последно. Много скоро Тодор разбра, че
осемнадесет годишната Мария е попаднала в лоша компания и е зависима
от “бялата отрова”. Той тръгна да търси момчетата, подтикнали сестра му
към тази пропаст и по пътя срещна
Петър, който все още беше зависим и
като че ли вече все по-близо до смъртта. Брат му Никола идваше от отсрещната улица и двамата убедиха Тодор
да се “позабавлява” за последен път с
тях ,както преди. Това беше последният път, в който той опита от “бялата
отрова”.
На следващата сутрин съобщиха на
Мария и Калина, че Тодор е открит в
една малка уличка на две преки от
дома си – наркотиците бяха отнели
живота му. След погребението Мария
забрави за порока, който погуби брат
и едва на двадесет и четири години.
Тя не се отделяше от майка си, намери
си добра работа и помагаше на Калина
за всичко.
След четири години Мария разбра,
че има рядко заболяване на главата.
Губеха и се моменти и правеше неща,
които твърдеше, че все едно някой и
казва да ги направи. Кратката употреба на “бялата отрова” беше причинила
на двадесет и две годишното момиче
фатални последствия. След няколко
месеца тя се влюби в Илия, добро и
умно момче, лекар по професия. Хапчетата, които пиеше, и помогнаха бързо да се възстанови и скоро с него се
сгодиха. Сватбата трябваше да бъде
малко преди Мария да навърши двадесет и пет години.
Един ден след петдневна почивка на
планина Мария и бъдещият и съпруг
отидоха да видят Калина. Тя беше
щастлива да види дъщеря си толкова
жизнена и усмихната. На Илия му се
наложи да излезе за малко по работа, а
Мария каза на майка си, че ще сложи
вода за чай. След двадесетминутно
чакане Калина отиде да види защо се
бави дъщеря и. Когато влезе в кухнята, Мария стоеше на прозореца.
- Така трябва – повтаряше тя и сякаш
беше в транс.
Калина стоеше вкаменена и не знаеше какво да каже на едничкото и останало дете, за да слезе оттам. Докато се
приближаваше тихо към нея, Мария
направи още една крачка и полетя надолу от осмия етаж. Писъкът на майка
и прониза настъпилата тишина. Мария
я нямаше вече. Желанието на Калина
за живот се изпари за секунди точно
както на дъщеря и. Двете и деца си
бяха отишли на една и съща възраст.
Година по-късно Калина седеше до
прозореца и мислеше колко несправедлив е животът с нея. Горещият летен ден и навяваше болезнени спомени. Сега самотата беше нейна найдобра приятелка...
Бетина Георгиева
Клуб”Млад журналист”,12.д клас

************
Пишу тебе короткое письмо,
Слова и буквы сказаны давно.
Я не Пушкин и точно это знаю,
Но из любви к тебе я умираю.
Сердце бьется сильно в груди,
Скучаю я , но безразличен ты.
Я так ждала, душа скорбила
Тебя я больше всех любила.
И вдруг в семнадцать лет
Подумала, что счастья нет.
Расставлю точки по местам.
Если хочешь – поверь моим словам.
А если нет – забудь меня.
Я больше не люблю тебя!
Кристин Андреева, 12 В клас

Es ist Herbst im Herzen.
Nur gelbe Arinnerungen
in meiner öden Seele.
Die Äcker werden
mit schwarzen Raben bedeckt.
Es würde früh kalt.
Allein gewandert.
Mondlicht springt über
die Schatten der Bäume.
Es ist schon Morgen.
Wind streicht über dem Herzendraußen fällt Schnee.
Преслава Чернаева 12.а
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Этим зимним вечером
Мои минуты тянутся часами.
Луна хмурится за туманами
И опять, в черное одеты облака,
Смотрят хмуро на меня.
Снег медленно падает.
Снежинки поют песни жуткие,
А мелодию играет
Зябкий ветер уже... десятые сутки.
А там, на дальних холмах,
Черные ветви тонких тополей
Что-то шепчут по воле своей
И шатаются на небесах.
Несколько звезд встают
В хоровод и без волнения
Ко мне быстро отправляют
Яркие сновидения
О каком-то прошлом времени.
Или о каком-то прошлом мире.
Машины сердито спешат куда-то.
Люди теряются в тумане.
Я всё видел после заката,
Наблюдая за собой в стакане.
А часы на белой стене
Моей тюрьмы движутся
Все медленнее и медленнее,
А всё на свете времени боится.
Почему-то я не вижу свое отражение в зеркале.
Почему-то свет луны уже стал невидимым.
Только тусклые лучи городских фонарей...
Чувствую их стрелы прямо в душе своей.
Заснуло тихо опять сердце.
Ему опять там, в колодце
Жизни, снится порывистый сон
В котором Бог в Землю влюблен.
Там, на дальних холмах,
Появился ангел с золотыми волосами.
И их волшебный запах
Летал между небом и тучами.
Она смотрит на меня с опаской
И робко мне улыбается.
Ласкают меня лучи её улыбки яркой Душа моя зажигается.
С глазами как синее море,
И с слезами как волны бурные,
Она смотрит прямо в глаза мне
И тихо спрашивает "Почему?.."
А потом внезапно, как и появилась,
В белом тумане взлетела к Эдему.
И вот прошла одна жесткая минута
Моего бессмысленного существования.
Жизнь продолжается в страданиях
Или... сама жизнь - выдумка. Бред.
Сон. Мое бурное воображение…

************
В волнении моих мелких тревог,
В тревожности моих тленных забот,
В голосах серьезных учителей,
В нелепости душевных НЕдрузей,
Мне снова снится сон порывистый
Мне снова снишься только Ты.
Ах,
Не улыбайся мне так ласково –
Нельзя!
Или рассудок улетит навсегда,
Видя, как блестит улыбка твоя.
Но знаешь,
Улыбнись! Согрей ты дни мои в холодном мире;
Останься еще немножко в этом мареве,

Где нет тревог, где нет тревог.
Вернёмся назад, до нашей разлуки,
Оставь ты мир и забудь неудачи,
И в мечте со мной себя потеряй,
Кружиться в нашем танце давай.
И без бремени, без горечи,
Лишь тебе я расскажу
Что до сих пор меня мучило,
Что до сих пор меня сердило.
Тяжело Глупцы всякие готовы трепать мне нервы,
Не понимая мир отравляются мысли.
То, что я люблю, словно никто не любит У них в глазах злоба,
Им только хочется... пить.
Мне жаль их. Мне жаль тебя.
И вот опять я сижу у окна,
И вот опять я проклинаю мир,
И вот опять я ищу твой эликсир,
И вот опять ... ты мне нужна.

Вярвате ли, че се случват чудеса на Коледа?
Жоржета Каменополска(учител по български език и
литература): Твърде възрастна съм, за да вярвам в чудеса. Само децата вярват, и то защото ние, възрастните, им вдъхваме тази вяра. За да се случи чудо, ние
сами трябва да му помогнем.
Десислава Тодорова(учител по английски език): Надявам се да се случват.
Мария Пелова(учител по химия): Не , защото вярвам в
хубавите неща, които хората създават.
Иван Алексиев 12 В клас
Нона Патаринска 12.а: Вярвам, защото всеки човек има
нужда да повярва в нещо добро особено по време на
празниците.
Николай Димитров 12.а: Да, защото когато вярвам ,те
се сбъдват.
As I lie here quietly on this dark lonely hill,
Павел Колев 12.а: Да, защото излъчвам положителна
waiting for children with big bags to fill.
енергия и я предавам на околните.
I dream of old memories of hunger and pain,
Емилиян Манолов 12.ж: Не, на Коледа не стават чудеand of hot blood falling softly like rain.
са, стават когато им помогнем.
Кристина Димитрова 12.е: Разбира се, стига да вярваIt's that time of year when creatures abound,
ме в тях.
on streets and on sidewalks, in every small town.
Яна Цакова 12.б: Да, вярвам, че Коледа изкарва на поTheir numbers are growing and I take my fair share,
каз най-доброто от хората. Ставаме по-добри, мили и
on each Hallows Eve, so children beware!
отзивчиви.Обзети от коледния дух, по-често показваме
любовта си към близките и може би именно в това се
My fangs are well sharpened and dripping with gore,
състои коледното чудо.
my claws have been scratching behind every door.
Даяна Александрова 8а: Вярвам, защото се случват.
My hair is all bristled and standing on end,
Хората не могат да живеят и да бъдат щастливи без
waiting and watching for someone to rend.
чудеса.
Димитър Иванов 10.д: Това е едно от най-красивите
You cannot outrun me, you can not get away,
чувства. Ако човек вярва силно в това, тази вяра е споI'm faster than lightning, my victims might say.
собна да се превърне в реалност.
My stomach is growling and my nerves are on end,
Божидар Динков 10.г: Ще повярвам, когато ни върнат
so don't look behind, I'm coming my friend.
контролните по информатика.
Велизара Тодорова 10.ж: Вярвам, защото детското в
Your bones I will crush in my powerful jaws,
мен още живее.
your flesh I will render, with my deadly claws.
Любомира Захариева 11.в: Не, защото, за да повярвам в
There's no use in screaming, you will never be heard,
тях, трябва да ми се случи.
for your throat I will slash, before your first word.
Таня Миленова 8.д: Вярвам, защото чудесата наистина
съществуват. Просто трябва да желаеш нещо истински
Halloween night is the best time of year,
и то ще се сбъдне.
for feasting and drinking with friends in good cheer.
Какво си пожелавате за 2013?
Watch out for us children, we're making our rounds,
Жоржета Каменополска : Пожелавам си най-вече здраin all the small villages and all the small towns.
ве, всичко друго може да се купи. На дванадесетокласИван Димитров ниците пожелавам успехи през следващата година и
да не разчитат на чудеса, за да си вземат матурите, а
да положат усилия и да се представят успешно!
Симеон Вълков: Най-вече здраве.
Диана Николова: Здраве и успех!
Навън е снежно, бяло,
отрупано със сняг.
Децата веселят се
дори когато падне мрак.
Снегът, Коледа вещае,
цялата къща апетитно ухае.
Лампички красят дома и
романтиката се вселява на всекиго в ума.
На този светъл празник стават чудеса
и хората показват любовта си към света.
Семействата се сбират на вечеря,
а подаръците под елхата според старата повеля.
И чудото се случва, щастие навред кънти.
Щом щастливи са хората, Коледа навред блести.
Eмилия Димитрова 10. А клас

Meilleurs Souhaits pour Le Nouvel An!
Que les Fêtes soient riches de joie et de gaiété, que la
nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité et
que tous les voeux formulés deviennent réalité!
XIe classe
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СКОРПИОН
Обичайната ти
невъзмутимост
през годината
възмутено ще
изригне.
Прояви стоическа търпимост
и важен успех на изпита ще постигнеш.
После ще пееш от радост.
На морето – очаква те сладост.
СТРЕЛЕЦ
Юпитер ще ти изпрати
знак
и ще се почувстваш голям юнак.
На 1-ви януари още сутринта
може да си вирнеш от гордост носа.
Но ще видиш знак в небето,
скептично ще си наведеш лицето
и хоп – на земята те чака късмет.
Наведи се, вземи го и смело напред!
КОЗИРОГ
Годината идва с
гръм и трясък
и сърдечен блясък.
Ревността остави да
си почива
и с въпроси чувствата недей затрива.
Малки жестове очаквай, приеми,
смело на известното заложи.
На матурите загадка ще трябва да решаваш,
Допитай се до неща, които познаваш.
После си шапка на тояга.

Ученик: „ Има замисъл! ‘’
Учителя: „ Какъв?’’
Ученика: „ Дълбок!’’
 В час по математика учителка пита
учениците: „ Знаете ли колко е 4x4 ?’’
 По време на диктовка по английски Мълчание....
език госпожата чете “ a son” (син), а Учителката: „ 60 000лв. чисто нов
ученик пише “Asan” (име).
джип!’’
ТЕЛЕЦ

В
час
по
физическо
 Контролно по история.
Година с много изненавъзпитание
момче
Ученик пише за ежеднеди
прави
норматив
и
повието
на
славяните:
и неочаквани награди.
казва
мускулестите
си
„
Славяните
стават,
мият
Но умната я давай със парите,
крака
на
съученичка:
си
зъбите
и
отиват
на
раособено що се отнася до жените!
„
Виж
от
тичане
какво
бота.”
Духовното на преден план сложи,
става!”
 В час по български
на кино, на кафе в Мола отиди.
Ученичката: „ Ехее,
език. Ученичка чете стаколко
много
косми
тия за катастрофите в
БЛИЗНАЦИ
може
да
има
човек
от
България: „ И-и става
Главата ти пълна с разни
тичанее!”
членно сблъскване”
идеи 
Госпожа
към
учеУчител:
„
Стига
с тия членове ! ‘’
една по една ги изтръскай от
ник:
”
Много
грозно
пишеш!”

Учител
към
ученик:
„ Кой е нарисунея.
Ученик:
„Ама
от
сърце!”
вал Мона Лиза? ‘’
Отдай се на туризъм
 Учител пише изречение на дъската и Ученик: „ Леонардо ди Каприо.”
и се зареди с оптимизъм.
пита ученик: „ Има ли смисъл в това
На морето с приятели ще идеш,
изречение?”
много дискотеки и клубове ще видиш.
Леко с алкохола обаче,
като разбереш, че студент си вече!
РАК
През новата година
послушай съвет,
получен неискано от
важен човек.
Инвестирай в стара мечта
и сложи на колебанията ясна черта.
Студент ще станеш велик,
защото си голям умник!

La
Navidad
española
Испанската Коледа, както и в други
страни ,си има своите традиции.За начало на коледните празници се смята
22 декември.Това е денят , в който се
тегли коледната лотария и започват
училищните ваканции.В навечерието
ЛЪВ
на Бъдни вечер, за разлика от българиЛидерството ти през
те, испанците доста похотливо хапват
ВОДОЛЕЙ
годината ще важи,
пуешко, морски дарове, риба, всякакви
Година на истината предстои
но царският жезъл ще
сладкиши
от
типа
на
отвори й широко врати.
ти натежи.
“полворонес” ,подобни на курабийките
Хубаво слушай, дълбоко
Ще поискаш да си направиш бягство,
и “turrón¨, представляващ както бяла,
мисли
ще решиш, че безделието е богатство.
така и тахан халва ,пълна с ядки. Пийи всяко нещо с усмивка мери. Не се поддавай на лъвския мързел
ват вино , шампанско и сайдер. ПодобГодината е важна със знак от приятел,
и недей да играеш навързано –
но на българските коледари,те също
не се обиждай, ако те нарекат – мечтаматури ще държиш все пак,
обикалят къщите, пеейки традиционтел.
стегни се и бъди юнак!
ните “villáncicos¨, срещу които получаПланувай, но мечтай!
ДЕВА
ват малки подаръци.Всичко това проНа училището скоро ще сложиш край.
Ако усещаш сърцето си дължава и следващата вечер, но за разпразно –
лика от обичайното, децата, а пък и
РИБИ
тази година е
възрастните не получават подаръците
Тази година ще е много усподходящa, за да го
си на сутринта на 25-ти декемвпешна,
напълниш.
ри.Традицията повелява , че подаръцистига да не направиш стъпка Обич и здраве – това ти е важно,
те се донасят от тримата влъхви(Los
грешна.
с тях дупките хубаво ще запълниш.
Reyes Magos-Царете магьосници), коиУчи си уроците, почивай умерено,
Смело наливай и после отпивай,
то според Библията са носителите на
не стъпвай чак толкова наперено.
ако имаш книжка, на пияна глава не шо- даровете за новороденият Исус.В нощМатурите ще си вземеш от раз,
фирай!
та на 5-ти срещу 6-ти януари децата
а после – да почерпиш у вас!
ВЕЗНИ
слагат обувките си в някоя част на къТази година ще е виртуална,
щата,където ще намерят подаръците си
ОВЕН
но емоциите - съвсем реални.
на сутринта. Ако са били послушни, на
Ако януари си на мерник,
Непознат профил ще ти стане
сутринта намират подаръка си , ако ли
бомба от усмивки приготви
приятел,
не – обувките им са пълни с въглища и
и стрелците порази.
а ти на нова услуга ползвател.
сажди.Също интересен факт е традициГодината ще е чудесна,
Ще валят събития и покани...
ята в Каталуня “Tío de Nadal¨(Nadalзапочни я с песен.
И много снимки – все подбрани.
Коледа на каталунски). При нея на 8
Март, април и май
В училище много внимавай,
декември дънер се завива с плат и всяще се срещаш с овци,
слаб ученик не ставай!
ка вечер му се дава да яде (сладкиши и
но пък няма да боли,
Мартина Стефанова – Випуск 2012 лакомства) .В навечерието на 24 декемзащото овенът си ти.

Редакционен екип : Надежда Вълева
Жоржета Каменополска

ври малчуганите налагат с
пръчки Тío de Nadal и той
започва да “ака” лакомства.Смятана е за една от най
-странните традиции в света, но е факт , че е доста интересна!
En
la
noche
de
Navidad
Se comparte mucho más que regalos,
Se comparte ese amor con sinceridad,
Que guardamos para nuestros seres queridos más lejanos .
¡Feliz Navidad,amigos!
Австрия
В края на годината австрийците си
подаряват прасенце талисман. Традицията се зародила преди много години, когато на заклета стара мома подарили истинско прасенце, украсено
със сърце от позлатена хартия. След
това тя си намерила съпруг.
Оттогава се смята, че прасенцето носи
късмет. Днес в някои австрийски села
на коледната трапеза се поднася мляко с ориз, в което е скрит бадем. Този,
който го намери, получава за награда
прасенце от бадемово тесто, за да му
носи късмет.
Иначе прасенцето талисман, изработено от пластмаса, кадифе, калай и
бронз, служи за украса на коледната
елха. Понякога то приема формата и
на коледен сладкиш, подправен с канела, карамфил и лимонова есенция.
А на трапезата по традиция се поднасят шаран със сос от бира, хляб с
джинджифил и понички.

Графично оформление : Асен Вълев
Андрей Дончев

