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В БРОЯ ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ:

Моят любим автомобил

В броя ще намерите още:
Познаваме ли музеите в София
Време за забавление
Ученическо творчество

Денят на
народните будители
е посветен на
делото на
книжовниците ,
просветителите,
борците за
национално
освобождение. Тези,
които са съхранили
духовните ценности
и морал на
българската нация
през вековете. Сред
тях са имената на:
Григорий Цамблак,
Владислав
Граматик, поп Пейо,
Матей Граматик,
св. Иван Рилски,
Неофит Бозвели,

братята Димитър и
Константин
Миладинови, Георги
Стойков Раковски,
Васил Левски, Христо
Ботев, Иван Вазов,
Стефан Караджа,
Хаджи Димитър,
Любен Каравелов,
Добри Чинтулов и още
стотици борци за
свобода на народа! За
първи път Денят на
народните будители
се чества през 1909 г. в
Пловдив и е обявен за
общонационален
празник в памет на
заслужилите българи.

Първи ноември е Ден на народните будители. Това е ден, в който
всички почиват, но не всички знаят защо са освободени от мястото, където
работят или учат.
Но какво всъщност означава думата – будител? Всеки един човек
тълкува тази дума по различен начин. За някои означава човек, който през
целия си живот активно популяризира и извeжда като приоритет знанието
за националната история и правилната употреба на родния език, както и
преклонението към родната култура и етнос. За мен, будител е човек,
който чрез словото може да пробуди един цял народ и да го подтикне да
изкаже мнението си на глас без да изпитва страх от нищо и никой.
Само този човек, според мен, може да се нарече будител.

Химн на Народните
будители
текст и музика
Добри Христов
О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни
Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот

Ботев, Левски - великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

Александър Ножаров 12 А

На 21 ноември се отбелязва
Денят на телевизията. Датата не е
избрана случайно - на нея през 1996
година се е състоял първият Световен
телевизионен форум.
ООН утвърждава силата на телевизията като медия, която
достига до най-голям брой хора и има най-голямо обществено влияние по
цял свят.
На този ден е хубаво да помислим дали телевизията може да
замести книгата.
Бъдещето на четенето на книги не е много бляскаво. Вкоренено е
единствено в миналите поколения, когато книгата е била начин за
почивка и развлечение. Съвремието настъпва с бързи темпове, а с него все
повече и повече нещата се променят.
Личното ми мнение за телевизията е, че е средство за масово
оглупяване. Безбройните сериали и предавания, които се излъчват всеки
ден, пропиляват времето и не донасят никаква полезна изформация.
Правени са изследвания в семейства, на които е отнет телевизора за
няколко дни. Резултатите са направо невероятни! Семействата изпадат
в паника и не знаят какво да правят, защото са забравили как да общуват
помежду си.
За съжаление, телевизията е
едно от средствата, които убиват
книгата. Много от бестселърите се
превръщат във филми и предпочитаме
да гледаме час и половина филм,
отколкото да прочетем книгата.
Когато четем, в съзнанието виждаме
картини, чрез написаните думи
можем да усетим мирис, вкус, да си
представим как изглеждат героите,
как изглежда написаният свят.
Четенето развива способността за
мислене. Затова аз смятам да бъда
мислещ човек!
Всеки сам решава кога и колко телевизия да гледа.
И все пак моят съвет - четете повече книги!
Кристиян Георгиев 10 А

На 21-ви ноември Православната църква чества празника Въведение
Богородично, а в българския народен календар той е посочен за Ден на
християнското семейство.
Историята на празника е следната: Според Светото писание на
този ден родителите на тригодишната Мария я завели в Йерусалимския
храм и отдали в служение Богу.
Йоаким, Ана и малката им дъщеря били
съпътствани по пътя от своите роднини и
приятели - млади девойки със свещи в ръце, вървящи
пред светата Отроковица, а след тях родителите
водещи
Девата
до
Йерусалимския
храм.
Първосвещениците и служителите в храма ги
посрещнали с пеене на свещени химни. Дева Мария e
поставена на първото стъпало пред храмовия вход
и за почуда на всички присъстващи, неподдържана
от никого, тя се изкачила свободно по 15-те
стъпала и се спряла на най-горното.
Най-ранното известие
за честването на празника е
от края на 1-ви век.
Семейното ходене на
църква
днес
символизира
влизането на тригодишната
Мария в храма и напомня на
бащи и майки за духовните им
задължения към децата.
На този ден родителите или учителите водят децата в църквата.
Представени на Бога, те ще растат благочестиво в послушание към родителите си и
чистота на нравите.
В миналото този ден се е чествал в много ограничен кръг - само с родителите и
децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да
измолят за семейството си здраве и благоволение. След това в дома, събрани около
огнището, на чаша вино, топла пита и вкусна гозба, чествали - освен празника
Въведение Богородично - и здравата връзка помежду си. Масата оставяли
неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома.
На този ден, народът ни гадае какво ще е времето през цялата следваща година.
Ако е топло и слънчево - зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а плодородието слабо.
Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото - дъждовно, а реколтата богата.
Иван 10 В
Петър 10 А

На 28.11. ние – учениците от 10 в
клас – посетихме Политехническия
музей. Повечето от нас бяха там за
първи път.
Пътуването ни до там беше много
забавно – пресякохме центъра,
закачахме се с тийнейджърки и
тийнейджъри от други училища,
малко свалки /защо да не съчетаем
полезното с приятното?/, смях,
емоции и не усетихме кога
стигнахме.
В музея всеки от нас се впечатли от
различни експонати. Но тъй като
ние сме специалност „Монтьор на
транспортна техника“, ще започнем
разказа си с трите ретро автомобилa.
Централно място в колекцията от
автомобили
заема
“Форд
А”,
произведен през 1928 г.
За
интересуващите
се
от
историята на автомобилната техника
твърде любопитен е и триколесният
“Месершмит КР 200”. Произведен е
през 1952 г. в Германия от
самолетните заводи “Месершмит”.
В музея се пазят още реликви,
илюстриращи
развитието
на
автомобила през годините на
миналия век – “ФИАТ 509” от 1924 г.,
“Татра” от 1939 г., “Пакард”,
“Понтиак”, “Опел”, ЗИС, “Победа”,
ГАЗ и др. Типичен представител на
малките автомобили е популярният у
нас през 1937 – 39 години “ФИАТ 500Тополино”.

Служителите в музея бяха много любезни и ни
оставиха да ги разглеждаме и вътре в салона, и под
капака.
Разучихме двигателите им, системите, с които са
оборудвани, общото им устройство. Не можехме да
пипаме, но гледахме и питахме колкото искахме.
Въпреки че те са действащи автомобили и ходят на
ретро паради, нямаше как да ги запалим там вътре в
салона, макар че много ни се искаше. Резервоарът
на Форд имаше вместимост 100 литра!
Нищо чудно – първите автомобилопроизводители
изобщо не са имали цел да пестят горивото и
разхода на автомобилите от тази епоха е
пословичен!

ДВГ, разработен от българин и работещ с
водород вместо с нефтени горива, също ни
впечатли много. Той е измислил как да раздели
водата на водород и кислород и да изгори
водорода, като въртящия момент се създава от
топлината, получена при изгарянето му. Но е
много обемиста и скъпоструваща апаратурата и
затова все още не е намерил приложение.
Старите велосипеди също имаше какво да ни
разкажат – колело, изработено изцяло от
пластмаса, друго нямаше верига, а въртящият
момент се предава с кардан и какво ли още не!
Петър Берон – всички знаем, че е създателят
на рибния буквар, но едва ли някой знае, че се е
увличал много от астрономия. В музея са
съхранени неговите далекогледи, небесни карти
и записки от наблюденията му на необятното
небе.

Научихме колко много открития има
българската наука в областта на
космонавтиката.
Храните на космонавтите са в малки
пликчета – като сашета. Пести се място.
А и как ще се храниш, когато си в
безтегловност – храната ще плува, лети
около теб и я ходи, че я стигни! Затова
всички полезни хранителни съставки са
извлечени от храните, изсушени са и ти
директно си изсипваш прахообразната
храна в устата!
Но имаше едни спагети с шунка,
които изглеждаха много апетитно! И си
бяха цели, а не на прах! Както бяхме
гладни след дългия учебен ден много ни
се искаше да ги пробваме!
Колекцията на фотографска техника
от повече от 200 години беше доста
богата. Напъхахме си главите в черния
чувал зад фотоапаратите от 18-ти век, за
да усетим преживяванията на нашите
прародители!
Няколко стари пиана също бяха
център на внимание на групата. Някои
се опитаха да изсвирят нещо на пиано,
нищо, че бяха „на трезво“. Не им се
получи.

Анна – Мария и Жана, 10 В

Битова
техника,
съобщителна/
телевизори и т.н./, информационни
технологии / Джон Атанасов –
българинът,
изобретил
първия
компютър/,
физични
апаратури,
измервателни уреди, ................
Не искаме да споделим всичко
видяно и научено с вас, но едно може
със сигурност категорично да заявим –
организирайте
се
и
отидете!
Последният понеделник
на всеки
месец музеят работи без входна такса.
А работещите там са много мили хора
– разказваха ни и ни показваха всичко,
без да щадят сили и време! А има
официална такса за беседа – 20лв – но
те не я поискаха и го направиха от
добра воля!
Ние, учениците от 10 в клас вече
имаме план за посещение и на други
музеи в София до края на учебната
година!

В броя ще научите интересни факти
за някои от най-известните
марки коли

Джамал 9Б
Четете и следващите броеве,
в които ще ви запознаем с други
от любимите си автомобили!

8

Моята любима марка автомобил

„Нисан Мотър Къмпани“
е японска компания, 2ри по големина
производител на
автомобили в Япония
след „Тойота.
Ранна история
Историята на Nissan
Motors може да се
проследи
до
три
отделни
компании
основани в началото на
20-ти
век.
Първата
компания,
The
Kwaishinsha Company, е
основана през 1911 г. за да
произвежда
моторни
превозни
средства,
които по това време са
били
авангарден
продукт.
Първия
автомобил
на
тази
компания, чийто име
DAT
произлиза
от
първите
букви
на
фамилните имена на
основателите
на
Kwaishinsha, е пуснат в
продажба през 1914 г.
Jitsuyo Jidosha Co. Ltd. е
втората компания, която
е създадена през 1919 г.
за
да
произвежда
триколесни
моторни
превозни средства.

През декември 1933 г.,
компанията Dat Jidosha
Seizo
се
слива
с
автомобилното
подразделение на Tobata
Casting и сформират нова
компания с име JidoshaSeizo
Kabushiki-Kaisha.
Името на тази компания е
променено на Nissan Motor
Co
през
1934
г.
Първоначално
се
произвежда
малък
автомобил наречен Datsun,
но през 30-те и 40-те
години,
компанията
измества производствения
си фокус за да посрещне
военните
нужди
на
Япония. В този период
Nissan произвежда военни
камиони,
самолетни
двигатели и торпедни
катери

Основния завод на Nissan,
намиращ
се
в
град
Yokohama, е пощаден по
време на Втората световна
война.
Компанията
продължила да произвежда
камиони и през 1945 г.
Производството на коли
Datsun е възобновено две
години по-късно през 1947 г.
Компанията
става
инициатор на спогодба за
технологично
сътрудничество
с
британския
автопроизводител
Austin
Motors.

Нисан
навлиза
на
американския пазар през
1959 г., когато сформира
дъщерната
компания
Nissan Motor Co USA и
започва да внася своите
коли от Япония. Нейния
първи истински успех
идва точно по време на
петролната криза от 1973
г., когато икономичния
Datsun Sunny започва да
се
харесва
на
чувствителните
към
разхода
на
гориво
клиенти. През 1980 г.
Нисан
започва
да
произвежда автомобили
на територията на САЩ.
През 1962 г. започва
продажбата
на
автомобили в Европа.
Първото
задгранично
предприятие
за
производство на "Нисан"
е открито през 1959 г. в
Тайван; сега задгранично
производство на "Нисан"
има в 20 държави.

Аспарух 10 А

АВТОМОБИЛИ НА БЪДЕЩЕТО
Формула Е
В този брой даваме начало на
една нова рубрика, в която ще ви
запознаваме с иновациите
в
автомобилостроенето.

Все повече в автомобилите за масова
употреба навлизат електромобилите.
Това е обяснимо – голяма е
първоначалната инвестиция, но затова
пък след това зареждането и пробега им е
изключително изгоден.
Затова в този брой на нашия вестник
решихме да ви разкажем за формула Е.
Провежда се от 2 години в световното
автомобилно „надбягване“.
Формула Е е автомобилен шампионат за
едноместни открити болиди с
електрическо задвижване под егидата на
ФИА. Дебютното състезание във Формула
Е е на 13 септември 2014 г. в Пекин, като
на старта застават 10 отбора с по два
болида. Състезанията от календара се
провеждат по улиците на световни
мегаполиси и през първия сезон са общо
десет /Москва, Лондон, Монте Карло и
др./. Заради сравнително краткия пробег
на един електрически болид, всеки пилот
разполага с два, като в рамките на
задължително спиране в бокса той трябва
да смени болида с изтощена с такъв със
заредена батерия.

Новост е и т. нар. FanBoost - след гласуване на
феновете в социалните мрежи преди всяко
състезание трима от пилотите получават
правото да използват еднократно петсекундно
увеличение на мощността.
За да се намалят разходите и неудобствата за
града-домакин, свързани със затварянето на
улици, състезателният уикенд, познат от
Формула 1, тук е сведен до рамките на един ден.
Сутрин се провеждат двете свободни
тренировки по 45 и 30 минути, като пилотите
разполагат с пълната мощност на болидите от
200 кВ (270 к.с.). По обед се провежда
квалификацията за място. Същинското
състезание, наречено При (ePrix), се състои в
късния следобед и трае около един час.
Мощността на болидите е ограничена до 150 кВ
(202,5 к.с.), като еднократната употреба на
FanBoost увеличава мощността до 180 кВ (243
к.с.). Пробегът с едно зареждане на батерията
трае около 25 минути, затова правилникът
предвижда задължително спиране в бокса, при
което вместо да се презарежда батерията
(пълното презареждане отнема около 50
минути, пилотът се качва във втория си болид.
Минималното време за това спиране в бокса се
определя в деня на състезанието. Смяната на
гуми е забранена.
Всеки отбор разполага с двама пилоти и
четири болида. По време на състезание броят
на хората в екипа на един отбор е ограничен до
осем – един отборен шеф, двама състезателни
инженер, един анализатор на данни и
четирима механици, като в това число не
спадат пилотите и персоналът, отговорен за
двигателите.С цел намаляване на разходите
болидите ще струват не повече от 350000 евро.

Спарк-Рено SRT_01E
Електрическият двигател е произведен от Макларън и е същият, какъвто фирмата
използва в суперавтомобила Макларън P1. Акумулаторните батерии са създадени от
Уилямс, като първоначално те са разработени за суперавтомобила на Ягуар C-X75.
Петстепенната скоростна кутия е Хюленд. Технически партньор на шампионата е Рено.
Доставчик на гумите е Мишлен, като те са едни за сухо и мокро.
Максималната скорост на болида е 225 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч - 3 секунди.
Максималното допустимо тегло на болида заедно с пилота е 888 кг (от които
акумулаторните батерии са 320 кг), а максималните габарити са 5000 мм дължина, 1800
мм широчина и 1250 мм височина. Издаваният от болида шум при висока скорост е
около 80 децибела и е по-висок от този на автомобил с бензинов двигател (70 децибела).
Вече 30 ралита са изгледали феновете на болидите от Формула Е. И продължават. И
вероятно приближаваме денят, в който няма да има Формула 1 с традиционните ДВГ, а
ще преминем изцяло към употреба на нетоксичните, евтини и бързи електромобили и
техните спътници електрическите батерии

Джемал 10 В

Моят любим футболен отбор
“Манчестър Юнайтед” е английски футболен отбор, създаден на 1 март 1878
г. под името “Нютън Хийт” от работниците на железопътната гара в Нютън
Хийт, Голям Манчестър. Това били хора, обединени от общата си страст към
футбола, които организирали мачове срещу състави от работниците на други
железопътни гари.
Десет години след създаването на Манчестър Юнайтед, се сформира лигата
на Англия. За съжаление “Нютън Хийт” се подценяват и не виждат в себе си
достатъчно капацитет, за да се включат в нея.
След четири години, през 1892 г., клубът от Манчестър все пак решава да се присъедини. За съжаление,
следващите няколко години са доста тежки за клуба и пред 1902 г. той е близо до фалит.
Спасението за тима идва в лицето на Джон Хенри Дейвис - местен собственик на пивоварна. Именно той
прекръства отбора на Манчестър Юнайтед.
Юнайтед печели първата си титла през сезон 1907-1908 ,а през следващия добавя към трофеите и Купата
на Англия. Стадион "Олд Трафорд" е открит официално на 19.02.1910 в мач срещу Ливърпул, като същия
сезон "червените дяволи" отново триумфират като първенец на Англия.
През 1968 се случва и най-голямата трагедия в клуба - "Червените дяволи" играят в турнира на
Европейските шампиони и през Февруари гостуват в Белград,където мачът завършва 3:3. След мача се
качват на самолета и излитат,но кацат принудително в Мюнхен заради мъгла.След това отново излитат, но
повреда в двигателя на самолета води до една от най-големите трагедии в историята на футбола.
Манчестър Юнайтед е най-успешният клуб в английския футбол, след като е спечелил рекордните 20
титли. Феновете на английския отбор са близо 659 милиона, а клубът има стойност 2,23 милиарда щатски
долара.
Велизар Георгиев, 10 А

Футболният клуб Борусия Дортмунд е създаден на 19
декември 1909 година от група младежи, които са били
недоволни от ръководения от местното църковно
настоятелство тим на "Тринити Ют". Младежите са играли
под зоркото ръководство на свещеник на име Дювалд.
Основателите се спрели на името Борусия, което всъщност е
латинското наименование на Прусия.

Първият екип на Борусия е бил
синьо-бяло райе и черни гащета.
Борусия притежават най-големия
стадион
в
Германия
"Вестфаленщадион" с капацитет 80 720
места, от които 60 000 са седящитте. В
момента съоръжението носи името на
един от спонсорите на тима и се казва
"Сигнал
Идуна
Парк".
"Вестфалци" са първият отбор в
света, чийто акции са пуснати в
свободна продажба.
Адем Халимов , 10 А

Футболна кръстословица

1
1

За да решите кръстословицата,
използвайте нашите упътвания
Вертикално
1. Името на известен бразилски
футболист, сега играе мини
футбол.
Футболен отбор от Франция.
2. Бразилски футболист, известен
с финтовете си.
3. Треньор на „Байерн Мюнхен“.
Вратар на „Милан“.
4. Футболист на ПСЖ
5. Футболист на „Сасуоло“
Хоризонтално
1. Хоризонтално – ако решите
правилно кръстословицата, ще
получите името на носителя на 3
златни топки.
Дарин и
Християн 9Б

2

3

4

5

6

7

Да си размърдаме мозъците!

Трябва да влезете в една стая, пред
която има бодигард. Пред вас има
трима души.
Първият застава пред вратата.
-7! - казва гарда.
-5! - му отговоря първият и влиза
Вторият отива до вратата.
-6! - каза бодигарда.
-4! - му отговорил втория и също
влиза
Третия стига до вратата.
-5! - каза гарда.
-3! - влязъл и третият.
Ваш ред е...
-4! - казва бодигарда
Какво ще му отговорите, за да
влезете?

От кабинета на кмета,
изчезнали важни
документи, свързани с
извозването на софийския
боклук. До офиса на кмета
достъп имат само трима
човека - чистачка,
секретарка и една
счетоводителка. Кмета
ядосан започнал да ги
разпитва дали знаят кой
може да е взел документите
и всяка обяснила:
Чистачката: Когато влязох в
стаята имаше документи на
масата.
Счетоводителката: Не съм
виждала тези документи.
Секретарката: Оставих ги
между 13 и 14 страница в
телефонния указател на
бюрото, но незная кой ги е
взел от там.
Кмета се ядосал страшно
много, защото било
очеизвадно, че една от
трите жени лъже.
Коя е лъжкинята и защо?

Кои животни виждате на снимката?

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

9В

12А

1. Не се влюбвай в косите – те
побеляват,
не се влюбвай в очите – те лъжат,
не се влюбвай в лицето – то само
привлича,
а се влюбвай в сърцето – то само
обича!
2. Сълзите са думите, които
сърцето не може да изрече.
3. Любовта е като плаващ пясък –
колкото
по-дълго
пропадате,
толкова по-трудно е да излезете!
4. Научих се без да гледам – да
виждам. Без да слушам – да чувам.
Научих се със сълзи да се смея, да
търся, докато намеря. Но без теб
не мога да живея!
5. Ще мечтая пак за тебе през целия
ми ден, колко ми се иска ти да си до
мен...Аз да те прегърна с двете си
ръце, на тебе аз да знам своето
сърце. Мечтая и си вярвам, дори и да
не стане – споменът за тебе вечно
ще остане.
6. Да обичаш значи да бъдеш
направен от сълзи и въздишки, от
пламък и вярност, докато не се
превърнеш в купчина пепел.

• Не съм принцеса, няма нужда да
бъда спасявана. Аз съм кралица –
държа всичко под контрол!
• Яд ме е, че вложих толкова много
чувства в хора, устроени да бъдат
празни.
• Разбирам защо ме мрази: защото
всеки път, когато ме погледне,
той отново разбира, че съм найголямата му слабост.
• Не думите, а държанието показва
истинските чувства!
• Дадеш ли нещо истинско, ще
получиш същото в замяна.
Тами 9Б

Деси С. 9А

Велин 9Б

Петър 9А

Майка отива да прибере
детето си от детската градина и
какво да види – всички деца в
пясъчника със смартфони, а
лелката на пейката.
- Веднага се събудете как не ви
е срам. Не ви ли е страх, че
някое от децата ще избяга?
- А, къде ще избягат, при нас
Wi-Fi има само в зоната на
пясъчника – невъзмутимо
отговаря лелката.

Татко, влюбена съм в едно момче,
което живее далеч. Аз съм тук, а той
живее в Австралия!
- Как се случи това?
- Виж, срещнахме се в един сайт за
запознанства, после ми стана
приятел във Facebook, проведохме
няколко дълги разговора с WhatsApp,
призна ми в Скайп и сега от два
месеца сме заедно чрез Viber...
татко... имам нужда от твоето
одобрение и от твоята благословия!
- Разбира се! Оженете се с едно "ДА"
в Twitter... купете децата от Amazon,
платете с Paypal. И ако един ден не
можеш да го търпиш повече, продай
го в OLX !

Ученик от 12 клас се
явява на матура.
Минути преди
началото от
комисията питат:
- Има ли някакви
въпроси или неясноти
преди да започнем?
- Да - по какво е
матурата?

Връща се дете от
училище и пита
баща си:
- Татко, ти бил ли
си войник?
- Да.
- И войниците от
нищо не се
страхуват, нали?
- Да.
- В такъв случай
можеш да погледнеш
бележника ми.
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