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В броя ще прочетете:
Въоръжи се
с усмивка!

ПГТ
comedy

Денят на
учителя
Музикални
идоли

Нека бъдем
по-добри

Не на
насилието!

Размисли за
грамотността

Halloween

Ученическо
творчество

Международен ден без насилие
България и международната общност
отбелязват Международния ден на
ненасилието - 2 октомври. С тази
инициатива ООН потвърждава значението
на идеите за изграждане на свят
без
насилие, основан на разбирателство и
сътрудничество между държавите и
народите.

Насилието не се измерва само с войните, терора и боевете, но и с думите които
изричаме, за да обидим някого умишлено. Хората приемат насилието като начин да
покажат силата и властта си или да докажат, че са прави. Но те не осъзнават, че
силният човек не би позволил на агресията и гнева да го контролират.
Един свят без насилие би бил прекрасен! Всички хора ще бъдат усмихнати,
всеотдайни и щастливи. Те няма да познават страха и агресията. Щом един човек се
държи добре с друг, другият му отвръща със същото. За жалост, днес хората са
прекалено заети, за да се замислят за истински важните неща в живота, а именно
здравето, семейството и приятелите.
Хубаво е да мислим, че може да има свят без насилие.
Още по-хубаво ще бъде, ако се погрижим той да бъде по-добър!
Даниел Бонев, 9 В

На 5 октомври България и още над 100
държави по света отбелязват Деня на
учителя. Идеята за това идва от
състоялата се през 1966 г. в Париж
Специална
междуправителствена
конференция за статута на учителите
Ролята на учителя, на добрия учител , в живота на всеки от нас е много важна.
Могат да минат години, за да разберем, че ние сме можещи и успяващи хора, заради

наученото от нашите учители преди години.
От работата на учителите зависи нашето бъдеще, единственото време, когато
нашата работа е да учим е това, когато сме в училище. След това в университета и на работа
ние продължаваме да учим и да се развиваме, но навиците ни затова как да учим се сформират
в училище. Има ситуации, когато сме благодарни на нашите учители по български, затова че
са ни научили да се изразяваме правилно, на учителите по английски, затова че са ни дали
средството за комуникация, на учителите по математика, химия, физика и биология, които
са ни научили да задаваме въпроси и да намираме отговори на поставените задачи. Зависи от
нас самите колко сме научили от нашите учители, това е било наше право на избор и ние сме
вземали от нашия учител толкова, колкото сме поискали.
Благовеста Ганчева, 12 Б

Основател на Световния ден на усмивката, както и
автор на популярното усмихнато жълто личице, е
американският график Харви Бел, създал символа като част от
рекламна кампания през 1963 година. Днес усмихнатото лице е
един от популярните емотикони не само в интернет, но и
навсякъде в нашия живот.
Забелязах, че напоследък хората се усмихват по-малко и
се замислих има ли все още неща в живота ни, които да я
пораждат? Ще изложа своите размисли е едно кратко есе, което
се надявам да ви усмихне.

УСМИХНИ СЕ!
Усмивката е най-красивото творение на природата. Ако всеки от нас се
усмихва един път повече всеки ден, в сравнение с предишния, животът ни и
светът около нас ще станата по-красиви и по-добри.
Събуждайте се с усмивка! Това е лесно изпълнимо! И не ми обяснявайте
как животът ни е сложен, труден забързан и няма време човек дори да се
усмихне, защото изобщо не е така! Винаги има време за усмивка!
Усмивката е безценна! Тя помага на хората да бъдат по-добри!
В една популярна песен се пееше : „ Усмивката.... със свойна нишка лека,
човека тя привързва към човека!“ Така че, усмихвате се и денят ви ще бъде
светъл и зареден с положителни емоции!
Мария Караиванова,

12 А

„ШоколаТ“,
„СервEтEорки“,
„ГараШ“, „Най-лонови“ торбички
и още много. В днешно време
голяма част от хората използват,
умишлено допуснати правописни
грешки с цел реклама като„
ШоколаТ“ – сладкарница, която
веднъж посетих в Плевен. При
други условия, едва ли щях да я
запомня, но ето, че името ми се
запамети в главата, именно
защото беше сбъркано. За
съжаление, по-голяма част от
грешките
са
допускани
несъзнателно, защото лицето,
което ги е написало, всъщност е
неграмотен „тип“, бягал от
училище, за да ходи по кафета или
още-по лошото, бягал, защото „в

тая държава образованието
трябва само на тия, които не
могат да въртят бизнес по друг
начин.“ Разбира се, мнозина от
децата, а дори и възрастни хора,
умишлено започват да допускат
грешки, защото така е модерно.

Станало е модерно да пишем на
латиница, използвайки числа,
вместо букви, слято или пък без
пунктуация. Учтивата форма е
непозната за младото поколение.
„Готиното“ е да можеш да се
отбележиш от „Харем“, макар и да
си го написал така: „Ште има
кОпон днеска“.
Принципите на моите връстници
днес рядко са образование,
развитие и себеуважение. Те поскоро клонят към лесни пари и
одобрение от еди- кой си, нищо, че
не го харесват.
Давам един личен съвет на всеки,
който все пак не държи изцяло да се
слее с тълпата: Бъди себе си, учи,
бъди грамотен, защото модата е до
време - знанията са за цял живот!
Гергана Пътова,

12 А

Мисля, че трябва да се срамуваме
от табели като тези! Казват, че
бъдещето принадлежи на нас – младите
хора. Ние трябва не само да се стремим
да правим света по-добър и красив, но и
да даваме най-доброто от себе си, да се
учим и да помагаме един на друг. Не, не е
модерно да си неграмотен и не бива да
допускаме да бъдем неграмотни!

Йордан, 11 Б

И помнете:
НЕ ИСКАМ
и
НЕ МОГА
се пишат разделно за
разлика от
НЕГРАМОТЕН !

“Най-добрият начин да започнеш деня е събуждайки се сутрин да си
помислиш колко хубаво е да донесеш радост поне на един човек днес!
Фридрих Ницше
На 19 октомври светът отбелязва
денят на благотворителността
и като че ли днес актът
благотворителност е едно от
най-противоречивите
дела.
Докато преди да дадеш от себе си
е било на почит, в съвремието ни
се гледа с недоверичвост, защото
никой не прави нищо без да
очакванещо в замяна .
За какво се сещаме при споменаването на думата “благотворителност”? Да
помогнем на болно дете, да засадим дръвче, да прочетем книга на възрастен човек,
да дарим за кауза, която ни е близка. Благотворителността е по-малко въпрос на
пари. Тя е споделяне на общи ценности и съпричастност към различни проблеми в
ежедневието ни, които могат да бъдат подкрепени чрез нашите жестове.
Този ден не е единственият в годината, в който трябва да се сетим, че
можем да помогнем на друго човешко същество – той е просто повод да си
напомним колко голям късмет имаме в сравнение с други, не толкова
облагодетелствани от съдбата, и колко е важно да им подадем ръка в трудните
моменти.
Памела Вучкова ,

11 А

И така, дойде есента, училището, ще дойде и 1-ви ноември, Денят на
народните будители, но преди него е Денят на вси светии, по- известен
като Хелоуин – 31 октомври. Макар и празникът да не е изконно
български, в последните години е толкова нашумял и у нас, че си струва да
отделим една – две странички за него.
Този ден е добър повод да си направим весели, необикновени или
страшнички маски.
Тиквеният фенер също е задължителен.
Не мисля да ви занимавам с информация откъде произлиза
празникът или как се празнува, все пак всички ползваме чичко Google и
всеки желаещ може да провери.
В тази статия ще заложа на хумора. Подбрал съм различни
примери, с които да ви покажа какво да НЕ използвате като костюм за
празника , защото смятам, че неадекватността си има граници.
И все пак, ако нещо ви хареса от костюмите, които ще видите, може
да се чучвствате свободни да ги осъществите.
Ще се видим на 31-ви октомври!
Виктор Доков, 10 А

Слаш е артистичен псевдоним на
Соул Хъдсън. Той е американски китарист,
най известен като бившия соло китарист
на Гънс Ен' Роузис, с които постига
световни успехи през късните 80-те и
ранните 90-те години. В късните години
на Гънс Ен' Роузис Слаш формира
страничния проект Slash's Snakepit, с
които издава два албума. След разпадането
на Гънс Ен' Роузис, част от бившите
членове на групата формират Велвет
Риволвър през 2002 година.
Осем години по-късно Слаш издава
първия си солов албум, озаглавен просто
"Слаш", в който взимат участие голям
брой световно известни музиканти.
Следват още два солови проекта,
съответно през 2012 и 2014 г.
Цветан 9 Б

Ученическо
творчество
Очите му са паметно зелени,но
Злоба няма в тях. Изплашен е
Той сега от мене, навярно
Свикнал е да бъде сам.
Усмивката ми някак си го стопли
Отпусна се, страхът изчезна
И заедно със него всички вопли.
Изкарах го от самотната му бездна.

В прегръдките ми щом се свиеше,
Забравяше за свойта сила.
Той беше звяр, но ме разбираше.
Без да искам бях го укротила.
Тихо, виеше, вече не ръмжеше
Навярно беше ме обикнал той
И спокойно до мен лежеше,
Вълкът в мен бе намерил покой.
Спокойствие във него бях открила
Споделях му своите мечти.
Влюбих се във вълк и не крия
Влюбих се във паметно зелените му очи!
Румяна 11 Б

Very little is needed to make a happy life
it is all within yourself in your way of
thinking
Nikola_10 A
The thing that makes me happy is to
assemble and disassemble something.
This thing makes me feel good, because
I stay alone with myself and I can think
clearly.
When I’m free I like to do this thing at
home because it’s better and quiеt and
there are my tools without which I can’t
do anything and my hobby will be
impossible.
Once I disassembled an electromotor to
check why it doesn’t worked at last I
repaired the broken parts and made it
work again. I felt very happy and proud
of myself.

Dilian_10 A
The thing that makes
me happy is to design
and build something
out of wood, steel and
plastic. I like to make
basically everythingbig, small, efficient or
just for fun. A big part
of building something
is to have tools like
screwdrivers, a
hacksaw, hammer,
nails, knives and
others. When I start to
build something I feel
good, happy, relaxed,
if I don’t hit myself
with the hammer or
something like this.

Asparuh_10 A
Very little is needed to make
a happy life it is all within
yourself in your way of thinking.
For me family and friends are the
most important. They make me
very happy. In my free time I play
football or video games. I’m
happy when I play with better
players because. I can learn new
things from them but I hate to
lose. The main idea when I play
football or video is to have fun, no
matter if I win or lose, just to be
good.

Der Tag der deutschen
Einheit
Der 3.Oktober ist
der Tag der deutschen
Einheit. Das ist ein großer
Tag in der germanischen
und
europäischen
Geschichte. Frei und
souverän sein, ist kostbar.
Die Einigung des
deutschen Volkes war
Gewissenspflicht.

Oktoberfest in Zahlen und Fakten
Oktoberfest ist das andere Gesicht von
München. Das ist das größte Volksfest der
Welt.
Man organisiert es seit 1810 auf
Theresienwiese, 42 Hektar.
Man trinkt bis 7 000 000 Liter spezielles Bier,
5-6% Alkohol.
6 -7 000 000 Trinker besuchen die 37 Zelte
mit 119 000 Sitzplätzen.20% Ausländer.
Mit dem Trinken essen sie 120 Rinder, 60
Kälber und Tausende Hühner.
Jedes Jahr sind ca.50 Menschen von
Bierseideln getroffen.
Mehr als 4 500 Stücke sind verloren. Darunter
sind Kaninchen, Tennisschläger,
Lederpeitsche, Hörapparate und
Zahnprothesen.
Team 10 klasse

ПГТ

comedy

Малко момченце стопира лека
кола. Шофьорът го пита:
- За къде си, приятелче?
- За училището.
- Но то е в обратна посока…
- Още по-добре.

Уважаема госпожо Директор,
Иван Бакалина - той е навсякъде около нас,
Това сме НИЕ,
Това съм АЗ,
Това сме целия КЛАС...
И - имаме
В – въображение,
А - ама
Н – не сме
Б – балъци, а
А - амбициран
К – клас,
А - ако
Л – любите /уважавате/
И - Иван
Н – не се
А – агресирайте..... 

