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Весела Коледа!

ПРОЕКТ BG051РО001-4.2.05 “Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзЕвропейски съюз
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Frohe
Weihnachten!

Joyeux Noël!

КОЛЕДА не е просто ден от седмицата, не е сезон, тя е състоя-
ние на духа. Това е времето на ваканциите,  ледените пързалки 
и боя със снежни топки,  на вкусните закуски на баба, на дългите 
утринни събуждания и внезапните заспивания с любимия кота-
рак до печката.
Времето на подаръците, на танцуващите пламъчета в камина-
та, на мигащите коледни лампички, на късметчетата в джоба. 
Времето, когато даряваш обич и получаваш обич!
Времето на трепетните очаквания и щастливите сбъдвания. 
Аз ви ги пожелавам от все сърце и душа! Весела Ко-
леда!

Магдалена Атанасова, директор на
Езикова гимназия “Пейо Яворов”

В навечерието на най-красивия празник пожелавам на всич-
ки бивши и настоящи възпитаници  на ЕГ „П. Яворов“ мно-
го сбъднати мечти, положителни емоции, силно творческо 
вдъхновение и вярата в това, че всеки ден, всеки месец и 
всяка година могат да бъдат по-добри от всички предишни! 
Весела Коледа!

Мая Милева, първи главен редактор на вестник 
„Елит” – 1995 год.

Merry Christmas!

Michael Habenbacher
Fachberater/Koordinator
-Zentralstelle für das Auslandsschulwesen-
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Изречено
Здравейте, скъпи ученици 

и учители на ЕГ ”Пейо Яво-
ров”! Казвам се Мърморко и 
съм едно от най-работливите, 
красиви, сръчни, добри, неве-
роятни и скромни джуджета 
на Дядо Коледа или както е 
по-известен сред нас – шефа. 
Пиша Ви, за да издам някои 
неща от кухнята на Лапландия 
и по-точно от работилницата 
ни, защото просто ме човърка 
отвътре да ги споделя с няко-
го и не мога да се сдържа да 
не ги кажа (дано шефът да не 
ме усети). Ако 
някой от вас 
си мисли, че 
е много лесно 
да си от екипа 
на стария бе-
лобрад старец, 
– е то тогава 
много се лъже! 
Изобщо не е 
лесна нашата 
работа – та ние 
работим непре-
станно! Изпъл-
няваме какви 
ли не желания, 
дори и да не ни 
се нравят, пра-
вим подаръци 
- от изящни хи-
микали и подложки за чаши, 
до цели красиви и луксозни 
къщи. А питате ли как елените 
ги мъкнат тези къщи и особено 
ако са на другия край на све-
та? Не! Вас не ви интересуват 
проблемите на другите! Дока-
то вие се печете на плажа и се 
забавлявате, ние работим и се 
трудим за вашите прищявки. 
И за колко непослушни деца 
си затваряме очите! Колко Ко-
леди сме спасили! Ах, а колко 
време имаме за себе си? Почти 
нямаме такова време! Ето на-

пример преди седмица бяхме 
готови за стачка, че нямаме 
достатъчно дълга отпуска, но 
един „довереник” (ами! чист 
подмазвач) на шефа, реши да 
ни разубеждава. Е, в крайна 
сметка, бяхме разубедени, за-
щото бла, бла наближавала Ко-
леда и не било време за глупос-
ти… Но както и да е, ще карам 
по същество – специално за 
ЕГ, Дядо Коледа е подготвил 
много шестици и изпълнени 
желания, но, ВНИМАНИЕ, те 
са само за старателните и при-

лежни уче-
ници (да, за 
цялата гим-
назия), така 
че особено 
този месец, 
бъдете много 
п о с л у ш н и , 
старателни 
и прилежни, 
не ядосвайте 
учителите си 
и моля, не си 
пожелавайте 
къщи! А за 
у ч и т е л и т е 
шефът е под-
готвил колед-
ни подаръци, 
така че и Вие 

бъдете много послушни и не 
пишете много двойки, поне по 
Коледа! Аз ще ви оставям, че 
трябва да тръгвам. Някое хлапе 
е решило, че за празника иска 
истински камион и сега едната 
му гума обикаля работилни-
цата и всява паника у всеки, 
изпречил се на пътя й (а и как 
иначе, нали ще бъде смазан) 
и понеже аз съм най-смелият 
измежду колегите, отивам да я 
спра! Весели празници!

Ваш, 
Мърморко

• Петър Вълев 
от ХІІ а клас, 
заел V място на 
математическо-
то състезание 
„Вергил Кру-
мов”. Браво и 
на г-жа Ив. Пет-
кова;
• Момичетата 
от отбора по 
футбол, заели І 
място на Колед-
ния турнир;
• Даяна Миро-
славова Аджемова от VІІІ б 
клас, заела ІІ място на Мате-
матически турнир „Черноризец 
Храбър” , ІV място на Коледен 
математически турнир ;
• Ваньо Тодоров Попазов от 
VІІІ б клас, заел ІV място на 
Математически турнир „Чер-
норизец Храбър”, Х място на 

Математичес-
ко състезание 
„Вергил Кру-
мов” и VІІІ мяс-
то на Коледен 
математически 
турнир;
• Михаела То-
дорова Попа-
зова от VІІІ б 
клас, заела Х 
място на Ма-
т е м а т и ч е с к и 
турнир „Черно-
ризец Храбър” 

и  VІІІ място на Математическо 
състезание „Вергил Крумов”;
• Димитър Георгиев Плугаров 
от ІХ б клас, заел ІІ място на 
Математически турнир „Черно-
ризец Храбър”. Браво и на г-жа 
Д. Павлова;
• Айлин Айханова Акифова 
от ІХ б клас, заела V място на 

Математически турнир „Черно-
ризец Храбър”. Браво и на г-жа 
Д. Павлова;
• Росен Станиславов Ангелов 
от ХІ в клас, заел V място на 
Математически турнир „Черно-
ризец Храбър”;
• Дамян Красимиров Костов 
от ХІ в клас, заел VІ място на 
Математически турнир „Черно-
ризец Храбър”.
• Джакен Танер от ІХ а клас, 
спечелила поощрителна награ-
да в конкурса 1000 стипендии;
• Велиана Иванова, спечелила 
І награда в Международен кон-
курс за поп и джаз изпълнители 
в Словакия - Австрия;
• Вяра Добрева, ХІІ б клас - 
спечелила стипендия за езици 
от Американска фондация за 
България.

Радина, ХІІ б клас

Браво! Браво! Браво!

Един въпрос 
– чЕтири отговора

Коя Е
най-досадната
КолЕдна пЕсЕн?

Миряна, VІІІ а клас:
„Last Christmas”
на Марая Кери.

валя, Х в  клас:
„Jingle bells”

Мария, ХІ а клас:
„Ооооh, Christmas tree, 
Christmas tree!”

Mарио, ХІІ в клас:
„Габи, кажи ми една пе-
сен, че не се сещам!!!”

Браян, VІІІ в клас,
Силвия, ХІІ б клас

Езикова Гимназия 
“Пейо Яворов” 

ви кани на своя 

коледен 
концерт

Кога:
19 декември 2012 г.

Къде:
залата на 
общината
Начало:
18.00 часа

• Михаела Михайлова 
от ХІІ а клас преминава и 
във втори кръг на кастинга 
на „Ескейп”.



Страната на Дон 
Кихот или тореадори-
те е известна с много-
бройните си празници 
и фиести през цялата 
година. Различни фи-
ести са свързани и с 
традиции, които при-
вличат безброй реални 
и виртуални туристи. 
Те привлякоха и мен.  
А коледните и нового-
дишните празници са едни от 
най-очакваните, най-вече от 
децата. Ще ви разочаровам ли, 
ако ви кажа, че в Испания на 
Коледа децата не получават 
подаръци от Дядо Коледа? Да, 
вярно е, но не защото са били 
много непослушни, а защото 
традицията в Испания е друга. 
Ще се опитам да ви запозная 
накратко с нея.

Празникът се нарича Los 
Reyes Magos или Тримата влъх-
ви.

Тримата влъхви е общоприе-
то название в западноевропей-
ската традиция на влъхвите, 
които, водени от Витлеемска-
та звезда, стигнали до Витле-
ем, поклонили се на новороде-
ния Божи син Исус Христос и 
му поднесли даровете си. Спо-
ред католицизма те са с царски 
произход, ето защо са известни 
още и като Тримата царе, Ца-
рете – магьосници или Трима-
та мъдреци. 

Поклонението на влъхвите 
се отбелязва в дните на 5 и 6 
януари (Богоявление). В Испа-
ния това са неработни дни и 
всяка година на 5 януари се ор-
ганизират тържествени шес-
твия, наречени la Cabalgata de 
los Reyes Magos или Парадът 
на Тримата влъхви. Те яздят 

камили или са качени на ог-
ромни платформи и раздават 
лакомства на децата. И как-
то по-рано споменах, децата 
там очакват подаръците си 
не от Дядо Коледа, а от Три-
мата влъхви. Затова вечерта 
преди да си легнат в леглата, 
оставят лакомства за Царе-
те и слама за камилите им на 
видно място, за да ги забеле-
жат. На 6 януари сутринта 
децата с радост откриват 
своите подаръци. Но трябва 
да отбележа, че Царете също 
като добрия старец получа-
ват писма с описание на же-
лания подарък и преди да го 
изпратят проверяват в спи-
съка си, дали детето е било 
послушно. А за непослушков-
ците носят само въглен. И ед-
новременно с вълнението от 
разопаковането на подаръ-
ците, на трапезата се под-
нася задължително Roscón 
– пръстеновидна сладка пита 
с шоколадов пълнеж, украсен 
с желирани плодове. И докато 
ние, българите, търсим парá 
в питката и късмети в бани-
цата, испанците желаят да 
видят в тяхното парче роскон 
предварително поставената 
специална фигурка, защото 
този, който я намери ще бъде 
цар на къщата. 
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Коледа в Япония не се отъж-
дествява толкова с религия, кол-
кото със създаване на усещане за 
веселие и щастие. На много мес-
та ще видим украшения и колед-
ни елхи, ще чуем коледни песни 
и ще срещнем хора, радващи се 
на празника. Всичко това е по по-
добие на Запада. Една от най-лю-
бопитните коледни традиции на 
японеца включва посещението 

на Kentucky Fried Chicken – ре-
зултат от силното американско 
влияние през 70-те и 80-те годи-
ни на ХХ век. 

Японският Дядо Коледа се на-
рича  Санта-сан или г-н Санта и 
е еквивалентен със западния бе-
лобрад старец. „Весела Коледа!“ 
е Мери Курисимасу! - също по-
добно на Запада.

Денислав, XII a клас

Коледа в Япония

Знаете ли, че:
Японците също 

празнуват Коледа!
Интересен факт е, че японците 

празнуват Коледа, незави-
симо от това, че само 
около 1 % от тях 
са християни… 
Въпреки че тя 
не е нацио-
нален праз-
ник и няма 
за японците 
онзи смисъл, 
който има за 
християните, 
Коледа още 
от началото на 
декември в ця-
лата страна цари 
празнично коледно на-
строение и веселие – пищ-
ни илюминации по площади и 
търговски улици правят вечер-
ните разходки приказни. Изящ-
ни, окичени с внимание и вкус, 
огромни коледни елхи радват 
малки и големи в търговските 
центрове. Хората пазаруват под 
звуците на всеизвестните колед-
ни песни. Ярки надписи “Колед-
но намаление” мамят зоркото 
око на майките и татковците. 
Децата подскачат насам-натам 
из магазините, оглеждат с трепет 
преливащите от изобилие щан-

дове с играчки и „събират идеи 
”, които после споделят в 

писъмце до милия 
Дядо Коледа…

Друг задъл-
жителен еле-
мент, освен 
подаръците 
за децата , 
разбира се, 
е т.нар. „ко-
ледна тор-
та” – торта 

с пандишпа-
нови блатове, 

много сметана 
и пресни ягоди.

Колкото и странно 
да звучи, Коледа е най-оча-

квана от младите влюбени. Това 
е празникът, който влюбените 
двойки прекарват по особено ро-
мантичен начин. Резервациите за 
ресторант, хотел, екскурзия или 
круиз за Коледа се правят месе-
ци преди това. На 24.ХІІ срещу 
25.ХІІ влюбените задължително 
си разменят подаръци. Обикно-
вено това е ден, в който се пра-
вят най-много предложения за 
брак или обяснения в любов.

Диан, ХІІ б клас

Любопитно: 

първата Коледа в Япония е 
отпразнувана още през 15 век, 

благодарение на католическия 
мисионер Св. Франциск Ксаверий, 
един от пионерите на християн-
ската мисия в Азия и един от 
основателите на ордена на 

йезуитите…

Тримата влъхви  

Мелхиор  (Мелчор)  – възрастен мъж с бяла 
коса и брада от Европа. Мелхиор е поднесъл в 
дар смирна.  Този храст вирее в Етиопия и Сома-
лия. Смолата от смирна е с червеникав цвят, има 
лечебни свойства и благоуханен аромат. Била е 
толкова ценена в древността, че стойността й се 
равнявала с тази на златото. Смирната символи-
зира човечеството.

Гаспар - най-младият и красивият от тримата 
мъдреци. Той подарил тамян под формата на ароматни свещи. Те са 
направени от благоуханни растителни смоли и масла, които, като 
се запалят, отделят дим с характерен аромат. Тамянът се използва 
от много религии в църковните церемонии като символ на Бог.

 Балтазар –  с черна брада и произхожда от Африка. Балтазар да-
рява злато – най-ценният от металите и символ на царската власт.

 Милена, ХІІ а клас

Тримата влъхви и значението 
на подаръците им

Смирна
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Коледните и нового-
дишните празници са 
хубаво нещо. Те събират 
и сплотяват хората и ся-
каш тайнствена магия 
или вълшебство обгръща 
цялото земно кълбо... 
и то приказно засиява. 
Това е чудесно  време да 
се потопите в една нова 
култура, където всяко 
едно градче и селце има 
свои собствени тради-
ции, обичаи, песни... А 
ако ви се струва, че те 
си отиват прекално бър-
зо, то има начин да се 
забавлявате по-дълго и 
мястото е Испания.  И 
тук, както в много страни 
по целия свят, коледните 
и новогодишни празници 
са едни от най-очаквани-
те през цялата година. Те 
започват на 8 декември 
и завършват на 6 януари 
- Богоявление. През този 
период по улиците, ти-
пично за Испания, могат 
да се наблюдават забе-
лежителни паради, танци 
и коледни песни, които 

Коледа и Нова 
година в Испания

Приказка за стълбата

Роскон  (Roscón)
продукти за тесто:
650 г брашно, 150 г мля-
ко, 100 г масло, 40 г мая, 
140 г захар, 7 г сол, 2 
яйца, 20 мл портокалова 
есенция, 70 г настъргана 
кора от лимон и порто-
кал, индийско орехче

За украсата:
1 разбито яйце, фили-
рани бадеми, желирани 
плодове,50 г захар, малка 
порцеланова фигурка

Приготвяне:
От продуктите се замесва 
меко тесто, което се ос-
тавя да втаса един час. 
За това време то удвоява 
обема си. Оформя се като 
голям геврек и от долна-
та му страна се скрива 
порцелановата фигурка. 
Пръстеновидната пита се 
намазва с яйце, увива се 
в намазан с олио целофан  
и  се пече един час във 
фурната. След това пита-
та се намазва с остатъка 
от яйцето и се украсява 
с желираните плодове, 
бадемите и захарта, като 
отново се пече за около 
20 минути. Готовата пита 
се разразява на две части, 
като помежду им се слага 
сметана или шоколад. 

торонес  
(Turrones)  са 
типични коледни 
сладки в Испания. 
Това са различни 
видове халва – със 
сушени плодове, 
бадеми, фъстъци и 
др. Халвата може 
да бъде мека или 
твърда.

Халва с жълтъци  (Turrón de yema)
Продукти: 400 г смлени бадеми, 300 г кристална за-
хар, 1 яйце, 3 жълтъка

Начин на приготвяне:
Продуктите се замесват до получаването на хомоген-
но тесто, което се поставя в съд с желаната форма и 
се оставя в хладилника за четири дни. На петия ден 
готовата халва се намазва с яйце и се пече до златисто 
във фурната.

се изпълняват както от 
местните хора, така и от 
чужденците, избрали да 
празнуват в Испания.  

Официално Коледа 
стартира на 22 декемв-
ри, когато започват и мъ-
ките на Дева Мария. На 
този ден по телевизията 
се излъчва петчасова 
коледна томбола, на ко-

ято деца, пеейки, теглят 
печелившите цифри. 
Всички са изключително 
развълнувани и тръпнат 
в очакването техният 
номер да е печеливш, 
защото предметните и 
паричните награди са 
много и миналата година 
са били раздадени на-
гради на стойност 2,32 
млрд. евро. Дните 24 и 
25 декември са едни от 
най-запомнящите се по 
време на зимните праз-
ници. Тогава актьори 
пресъздават Рождество 
Христово. Нощта на 24 
е позната като La Noche 
buena, т.е. Бъдни вечер, 
по време на която цяло-
то семейство се събира 
около богатата трапеза. 
На нея задължително 
трябва да присъстват 
морски дарове. А децата 
обикалят къщите на сво-
ите съседи и си разменят 

монети, похапват вкусни 
лакомства и халва, наре-
чена турон (много твър-
да, приготвена с мед и 
бадеми). 

В новогодишната нощ - 
31 декември,  испанците 
празнуват на площадите 
или в баровете със се-
мейството и с приятели. 
И цяла Испания с не-
търпение очаква настъп-
ването на Нова година. 
Според испанците чер-
веният цвят носи късмет 
и затова голяма част от 
тях се обличат в червени 
дрехи. А предпочитаната 
напитка е шампанското и 
пенливото вино.  Малко 
преди да настъпи полу-
нощ всички подготвят 12 
зрънца грозде и когато 
останат точно 12 секунди 
до настъпването на Нова 
година се изяжда по едно 
гроздово зрънце с всеки 
камбанен удар, като си 
намисля желание. За 
изпълняването на тази 
традиция е необходи-
ма сръчност и бързина. 
Смята се, че който успее 
да го направи, ще има 
късмет през идната годи-
на и желанието му ще се 
сбъдне. 

Михаил, ХІІ б клас

Беше студено септемв-
рийско утро и слънцето 
тъкмо се подаваше иззад 
хоризонта, огрявайки мок-
рия от първия есенен дъжд 
двор. Небето, което беше 
плакало цяла нощ, сега бе 
ясно и из него прехвър-
чаха гарги, търсещи нещо 
вкусно за закуска. Щом 
свършеха с угощението, 
те се вдигаха високо във 
въздуха, кръжаха извест-
но време наоколо, грачей-
ки победоносно, и накрая 
самодоволно кацаха върху 
училищния покрив. Дър-
ветата, обагрени с топли-
те цветове на есента, 
наблюдаваха от местата 

си училището и шепне-
шком обсъждаха какво 
се случваше там. Едно от 
дърветата, което стоеше 
по-встрани и сякаш над-
ничаше през училищния 
прозорец, беше чудно 
украсено в коледен дух 
с останки от изолацията. 
До съседната сграда око-
ло кръгла импровизирана 
масичка  бяха насядали 
няколко мъже и играеха на 
карти. Увлечен в играта, 
единият от тях твърде къс-
но забеляза черната птица, 
която се спусна и отмъкна 
парче от сандвича му.

- Проклета птица! – из-
пищя той и замахна запла-

шително към отлитащото 
създание, което сякаш за 
да му се подигарае, напра-
ви лупинг във въздуха. В 
отговор мъжът взе един 
камък от земята и с всичка 
сила го запрати по птица-
та. Камъкът полетя нави-
соко, но вместо да повали 
целта си, той се удари в 
един от работниците на 
скелето, който незнайно 
защо, тъкмо се мъчеше да 
се покатери на покрива на 
сградата. Той се изпусна и 
падна върху дъската, из-
работена собственоръчно 
от ученически чин. Бързо 
се изправи, огледа се на-
долу и като видя кой го е 

подредил така, му отвър-
на с цветуща благословия 
по български и му нареди 
веднага да се връща на ра-
бота.

Мъжът на земята смъм-
ри нещо под носа си и 
направи ядосана гримаса. 
„Проклятие!“ – помисли 
си той. Не стига, че беше 
пропътувал цялата страна, 
за да дойде до този забутан 
град, ами сега го караха и 
без пари да работи. Той 
набързо напъха остатъ-
ка от сандвича в устата 
си, махна на останалите, 
които тъкмо обсъждаха 
красноречиво училищната 
директорка и своите най-

благородни намерения, и 
с нежелание се насочи към 
стълбата.

Когато стигна до нея, той 
се хвана за студения метал 
и започна да се катери с 
невероятната скорост на ле-
нивец. Като погледна наго-
ре, за да се хване за първата 
дъска, той случайно забеля-
за на покрива птицата, коя-
то бе причина за парещата 
болка в дланта му и за това, 
той да се върне на работа. И 
в този момент взе решение. 
Щеше да се изкачи чак до 
самия връх, щеше да хване 
онази гнусна твар и да й от-
скубне всичките пера. Едно 
по едно. Мъжът се закиска 
злорадо и продължи да се 
катери, но този път с много 
повече ентусиазъм.

Прод. на стр. 7



Æèâîòúò â ó÷èëèùå   декември 2012   7

Скъпи Дядо Коледа, 
Това сме ние - зайците на VIII а клас. Като 

всеки един човек ние обожаваме Коледа. Ха-
ресваме семейните събирания, украсяването 
на елхата и вълшебството на празника. Обича-
ме да получаваме и подаръци ..., а като стана 
дума за тях, искаме да споделим, че се нуж-
даем от малко повечко шестички, стига вече 
с тези слаби оценки. Изпрати ни повече 
късмет на контролните, повече усмивки 
и добро настроение на учителите.

Нека магията на Коледа да донесе мно-
го здраве, незабравими моменти, дни, из-
пълнени с веселие, мир и любов по све-
та!

И като всички ученици ние не сме привър-
женици на учебната дейност и си поже-
лаваме много ваканции през зимата, из-
пълнени с веселие, радост, усмивки и 
много зимни битки.

P.S И към всичко това добави много 
подаръци под елхата ... ние няма да се 
разсърдим! 

С обич, зайците на VIII a клас 

Писма до Дядо Коледа

Прод. от стр. 6
Като стигна до втория етаж на 

скелето, той забеляза, че трудно ще 
се изкачи по-нагоре, защото пътят 
му беше блокиран от друг работ-
ник, боядисващ изолацията. Той 
се приближи към него и грубо го 
бутна.

- Какво искаш? – попита другият 
с раздразнение.

- Отмести се, за да мога да се кача 
нагоре.

- Че какво ще правиш нагоре? Там 
вече има кой да боядисва.

- Аз таман си почивах там долу 
при другите момчета, ама една пти-
ца ми отмъкна закуската. О, колко 
проклети твари има по земята и 
колко съм ядосан аз! А вие там 
горе, вие...

- Добре, ще те пусна. Но само ако 
ми дадеш... една цигара.

- ... на!
Нашият работник му подаде една 

смачкана цигара, направи кисела 
физиономия и продължи да се из-
качва нагоре по стълбата.

За негово нещастие на третия 
етаж пътят му отново беше пре-
пречен от друг глупак, който най-
нагло се правеше, че работи. Като 
го разтърси и му каза да се дръпне, 
другият отвърна:

- Тук няма работа за тебе. Слизай 
надолу.

- Няма да сляза. Пусни ме! – про-
дължи да настоява твърдоглаво ра-
ботникът.

- И що ще търсиш там горе?

- Искам да стигна ония птици на 
покрива и да им видя сметката, за-
дето ми развалиха деня, че и глава 
ме боли сега. Ах, вие, само да ви 
пипна...

- Добре, ще те пусна. Но искам 
нещо в замяна.

- И ти ли? Ах, мръсници такива... 
Какво искаш?

- Дай ми една запалка. От няколко 
часа вече и един фас не съм запа-
лил.

Работникът се ядоса. Не стига, 
че цигарите му обраха, ами сега и 
огънчето му взимат. Какво ще пра-
ви без него? Но той беше готов на 
всичко - само и само да се добере до 
горе. Затова, като пожела на другия 
много здраве, на него и на цялото 
му семейство, му подаде запалката 
си и продължи нагоре.

До покрива оставаше само още 

един етаж. Но като че ли всички 
предварително се бяха наговорили 
срещу него. Там го очакваше още 
един мъж, препречващ славното 
му изкачване, който най-вероятно 
също щеше да иска нещо, за да го 
пусне. Затова нашият човек реши 
да го изпревари и директно попита 
на висок глас:

- Какво искаш да ти дам, за да ме 
пуснеш нагоре?

- Че що ти е да ходиш горе?
- Аз бях ей там …, почивах си с 

другите. Ама горе на покрива има 
едни пернати, заради които бера 
грижи сега. И цигарите ми взеха, 
и запалката. Искам най-после да ги 
стигна и да им разкажа игричката 
на гадинките. Ах, ще отмъстя за 
моето нещастие!

- Абе, хубаво, хубаво. Я кажи, па-
зиш ли още онова малкото шишен-

це с гроздовата...
- А, не! Само не и него. Последно-

то ми е и нямам друго такова. Най-
хубавата карнобатска ракийка!

- Ами стой си тука тогава. Е, хва-
ни оная четка и почвай да бояди-
сваш тоя перваз.

-Но ако ти дам шишенцето, аз ще 
бъда най-нещастният! Ти ми взи-
маш човещинката. Човещинката ми 
взимаш, бе човек. Разбираш ли?

- Напротив – най-щастливият! 
Нима не знаеш? Алкохолът вреди 
на здравето.

- На ти ракията, проклет да си! Да 
се напиеш и да паднеш отгоре дано. 
Мръдни се сега да мина.

Гневен и сърдит като буреносен 
облак, той се изстреля нагоре по 
стълбата и стигна до последното 
стъпало. Качи се на последната дъ-
ска на скелето и се хвана за ръба на 
покрива. Това е! Стигна го. Само 
още малко. Само още малко и щеше 
да отмъсти на тия мръсни твари. На-
пъна се да се набере и ха да се дигне 
горе, един камък го фрасна в гърба 
и го свали отново на скелето. Работ-
никът не успя да запази равновесие, 
залитна назад и полетя стремглаво 
надолу като пералня от цигански 
прозорец на четвъртия етаж към 
пищно украсеното „коледно” дърво. 
Вятърът яростно го шибаше в лице-
то и гърмеше в ушите му. В пани-
ката си, той разпери широко ръце и 
замаха, сякаш се надяваше да литне. 
Но последната мисъл, която мина 
през ума му гласеше следното:

- Брей, то не било лошо да си пти-
ца!

И кацна на един от клоните.
Диан Димитров, ХІІ б клас

Приказка за стълбата

   Скъпи Дядо Коледа, ние сме VІІІ б клас и в 
съзнанието ни има много повече коледни же-
лания, отколкото думи по немски.
  Някои искаме таблет, скъп телефон, да гле-

даме  WWE /кеч/ на живо, други искаме хели-
коптер, но общото желание на всички нас  е 
кранчето на мивката в класната ни стая, да 

бъде поправено, защото ни  разсейва 
и много често изпускаме по някоя 
дума или буква в час. 
 Искаме Viel Spaß и УМ за всеки 

час! Искаме здраве и късмет, за да 
сполучим занапред и да останем такъв 

задружен клас с много успехи и отлични 
оценки! Искаме усмивките винаги да са 

на лицата ни ! Искаме да имаме 
много възможности и ако въоб-

ще можем да си помечтаем, да 
правим по-малко контролни!

С много обич, VІІІ б клас

Скъпи Дядо Коледа, 
Ние, учениците от Vlllв клас, мечтаем 
да видим прелестите на Франция. Желаем 
да отидем в Париж, да посетим Айфеловата кула 
и Лувъра. С нетърпение всеки един от нас чака да 

разбере, какво е усещането 
да практикува френски език с хора, които 

цял живот са го говорили. Освен това просто желаем 
всички да имаме добри оценки и всички да сме заедно 
както в момента! Обичаме те - VІІІ в клас



Госпожо Господино-
ва, Вие имате опит като 
директор, според Вас 
има ли разлика между 
поколенията ученици?

Огромна. Много често 
се връщам назад в го-
дините и виждам колко 
инициативни бяха учени-
ците, много по-отговор-
ни при изпълнение на 
поставените им задачи и 
много по-активно участ-
ваха в училищния живот. 
Те бяха инициатори на 
много училищни изяви и 
всеки випуск искаше да 
остави свой отпечатък в 
училището, където е за-
вършил основно образо-
вание. Разликата между 
поколенията е огромна, 
но и днес има много буд-
ни деца, търсещи новото 
и стремящи се към успех 
и се радвам, че някои от 
тях са възпитаници на 
ОУ ”Христо Смирненс-
ки”, Дулово.

Как характеризирате 
възпитаниците на ОУ 
”Христо Смирненски”?

Мисля, че нашите въз-
питаници се отличават, 
имат свой почерк. Каз-
вам го с удовлетворе-
ние, защото получаваме 
много ласкави отзиви за 
всички, които са излез-
ли от нашето училище и 
продължават образова-
нието си в други средни 
училища. Колегите наис-
тина са доволни от под-
готовката на нашите уче-
ници, от участията им, от 
дисциплината. Радвам 
се, че ние сме успели да 
ги научим да се трудят, 
да се борят с проблеми-
те и да ги преодоляват. 
Техните успехи и добри 
резултати – това е на-
градата за нас.

Насърчавате ли въз-
питаниците си към 
продължаване на об-
разованието им в дру-

ги градове?
Ние провеждаме кон-

кретна работа, когато 
трябва да си изберат 
новото училище. Има-
ме родителски срещи, 
разясняваме Наредба-
та, условията, балооб-
разуващите предмети. 
Не поставяме преграда 
и спирачка пред уче-
ниците, които искат да 
напуснат училище след 
VІІ клас, защото това е 
право на избор на всеки 
един.

Кои от най-талантли-
вите Ви ученици през 
изминалите години са 
станали възпитаници 
на ЕГ”Пейо Яворов”?

Те са много, наистина 
много. Няма да избро-
явам имена, за да не 
пропусна някого. Има-
ше случаи, когато цяла 
паралелка ученици за-
минава да учи в други 
училища, едно от които 
е ЕГ.

Коледа наближава. 
Как обикновено ОУ 
”Христо Смирненски” 
посреща празника?

Нашето училище има 
традиция в това отноше-
ние. Цикълът коледни 
празници започва отра-
но – изложби, базар на 
предмети, изработени 
от ученици и родители, 
издаване на училищен 
вестник „Ученически бу-
дилник”, в който се отра-
зяват постиженията на 
учениците и завършва 
с коледен концерт, дело 
на всички ученици, учи-
тели и родители.

Какво бихте пожела-
ли на всички ученици 
и учители във връзка 
с предстоящите Колед-
но-новогодишни праз-
ници?

Преди всичко здраве, 
защото, когато човек е 
здрав, той има желание 
за всичко, има мечти, 
които да преследва и 
реализира. Пожелавам 
им с лекота да преодо-
ляват всички трудности 
пред тях, да се борят и 
да вървят напред.
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Здравейте!
 Аз съм Мариела от VIII а клас и съм от град Дулово. 
Идвам от ОУ „Христо Смирненски” с директор г-жа 
Стоянка Господинова. Разговарях с нея като стажант-
репортер на ЕГ „Пейо Яворов” от клуб „Елит”. Ето как 
протече нашият разговор:

Характеризирайте 
Вашите ученици та-
кива, каквито Вие ги 
виждате.

Моите ученици! Те са 
толкова много  и тол-
кова различни! И по 
възраст и по характер, 
и по интереси, и по въз-
можности… Но онова, 
което ги прави ценни за 
мен, е че те са МОИТЕ 
ученици.  За тях аз и 
колегите ми – учители-
те от ОУ „Иван Вазов“ 
-  отделяме  цялото си 
трудово ежедневие, пък 
и голяма част от свобод-
ното си време. Защото 
те са нашите „рози“, тях 
„отглеждаме под пох-
лупак“ и за тях ние сме 
отговорни. Дори и кога-
то се разделим след VІІ 
клас.

Вазовци са страхотни 
хора!!!

Кои от най-талан-
тливите Ви ученици 
станаха възпитаници 
на ЕГ?

Политиката на наше-
то училище е насочена 
към удовлетворяване на 
индивидуалните обра-
зователни потребности 
на учениците, към оси-
гуряване на възмож-
но най-добри условия 

за реализирането им в 
гимназиалната образо-
вателна степен след за-
вършен седми клас. Аз 
съм изключително горд 
с успехите на моите 
ученици, защото всички 
те продължават обуче-
нието си според своите 
интереси и възможнос-
ти! А в ЕГ постъпват 
ученици с интереси към 
хуманитарните учебни 
предмети: Обикновено 
те са най-креативните 
личности – умеят да об-
щуват, имат творчески и 
артистични наклоннос-
ти. 

От випуск 2012 г. три-
ма от общо петима но-
минирани за „Първенец 
на годината“ станаха 
възпитаници на Ваша-
та гимназия: Михаела 
Попазова, Ралица Трен-
дафилова, Даяна Ад-
жемова – носителката 
на приза! Те са не само 
отлични ученички, но и 
истински лидери с раз-
ностранни интереси.

Какво ще пожелаете 
на своите ученици?

Да имат щастливо 
детство и дръзки мечти!

Какво ще пожелаете 
на учениците от ЕГ?

На учениците желая 
здраве, сили и упоритост 
в преследването на 
мечтите си.

И най-важното – да 
бъдат личности!

В предния брой ви 
обещахме, че на 
всяка цена ще про-
ведем интервюто и с 
г-н Кононов, дирек-
тор на ОУ “Иван Ва-
зов”, гр. Силистра. 
Най-после успяхме 
да го намерим

Над броя работиха: Десислава, ХІІ б клас и Александра,
VІІІ б клас /гл. редактор/;
Заместват ги: Радина, ХІІ б клас и Ивана, VІІІ а клас;
Репортери и журналисти: Силвия, Ресмие и Вяра от ХІІ б клас;
Маринела, VІІІ а клас; Християн, VІІІ а клас; Диляна, ХІІ а клас
Фотографи: Гергана, ХІІ б клас и Брайън, VІІІ в клас;
За нас работи: Ванушка Димитрова
За net контакти: p.yavorov@gmail.com, vanushka_dimitrova@abv.bg

От тази година вестникът се 
изработва от членове на клуб 

“ЕЛИТ” - вестник с традиции” по 
проект “Да направим училището 
привлекателно за младите хора”.

ВИЗИТКА:
Стоянка Иванова 

Господинова

19-годишен стаж 
като директор

Между тинейджъри:
- Решил съм да си на-
правя татуировка.
- Родителите ти няма 
ли да се ядосат?
- Не. Аз говорих с тях, 
съгласни са.
- Тогава за какво ще се 
татуираш?

* * *

Ученик към баща си: 
-Тате, класната те вика 
в училище.  
-Защо? - пита таткото.  
-Ooo, не знам, не съм я 
виждал от месец...

* * *
Между ученици: 
- Не ми извиниха отсъс-
твията! 
- Защо? 
- За медицинската 
бележка платих на 
ветеринарния, а той 
писал, че съм преял с 
люцерна.

Силвия, ХІІ б клас

ВИЦОВЕ 
ЗА НАС

Åêèïúò íà â. “Åëèò” Âè ïîæåëàâà 
ÂÅÑÅËÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ!


