Брой 30, АПРИЛ 2015 г.

1 АПРИЛ - ДЕН НА ШЕГАТА
Ден на хумора, Ден на шегата или Ден на лъжата. Мнозина обичат да се
пошегуват, да се посмеят или разиграят някого, но един ден в годината това
не е грях и го правят мнозина. Такава е традицията. Но първоаприлската
лъжа трябва да отговаря на едно условие - да не наранява никого. Затова
ето няколко такива шеги:

Залепете монета от един лев за пода (най-добре за теракота) и се уверете, че има с какво да го
почистите след това. Който и член от семейството да мине, бъдете сигурни, че ще понечи да вземе
намерените парички.
Защо пък да не смените солта в солницата със захар? Знаете ли колко забавно ще стане, когато
дойде време за поднасяне на обяда? Само не забравяйте да сложите в ястието по-малко сол, докато
готвите, за да сте сигурни, че въпросните хора ще поискат солницата. Рая Найденова – 6 В клас

Езерото в „Дружба 1“
Дружбенското езеро е най-голямото
езеро в жилищните райони на
София. Оформило се е преди повече
от три десетилетия от подпочвени
води при изкопни работи за
извличане на строителни материали
за разширяване на жилищния
комплекс. След появата му езерото е
с голи, отвесни брегове, останали от
изкопната яма. Постепенно, с
течение на годините теренът се
благоустроява, бреговете улягат и около него е създаден парк, наричан Езерото. Днес паркът с
езерото предоставя условия за отдих и развлечения. Край западната страна на езерото има пристан,
край който до неотдавна е имало морски клуб. От пристана ежегодно на Йордановден се хвърля
кръст в езерото. От южната страна, съответно на малкия и големия дял от езерото, са изградени
църквите „Св. преп. Наум Охридски“ и „Св. Въведение Богородично“. Елица Стоименова - 5 В клас

ВЕЛИКДЕН
На 1 април 786 г., 6 дни преди Пасха Иисус
влиза заедно с апостолите в Йерусалим, прогонва
търговците от храма, проповядва там и
предизвиква
враждата
на
юдейските
първосвещеници, книжници и старшини, особено
на фарисеите. В сряда на 4 април Юда – един от
учениците на Исус, го предава за 30 сребърника
на Синедриона. Христос се отправя от Витания,
където
извършва
най-голямото
чудо
(Възкресението на Лазар), в Йерусалим, за да
празнува Пасха с учениците си. При Тайната
вечеря извършва тайнството с хляб и вино. В
полунощ отива в Гетсиманската градина край
Йерусалим заедно с апостолите Петър, Яков и Йоан. Сред втурналата се в градината тълпа е Юда
Искариотски – един от апостолите, който целува Христос, което е уговорен знак за разпознаване.
Христос е пленен и отведен в двореца, където свиканият Синедрион осъжда Христос на смърт.
Римският прокуратор Пилат Понтийски отначало не желае, но е заплашен с обжалване до Рим и
накрая потвърждава смъртната присъда. В петък около 9 ч. Христос, заедно с двама разбойници е
отведен от римски войници и разпънат на кръст на хълма Голгота в Йерусалим. Издъхва след 6 часа
около 15.00 ч. Приема се, че Исус Христос е починал около 30-годишна възраст заради греховете на
хората. Йоанна Георгиева - 5 В клас

Да спасиш животинче
Има много животни, които са изхвърлени на
улицата или са се родили там. За съжаление
има
недобросъвестни
стопани,
които
изхвърлят домашните си любимци или
тяхното поколение. Можеш да спасиш коте от
улицата, като си го вземеш вкъщи. Няма
значение, че не е породисто, със сигурност то
ще те обича много и ще създадете силна
емоционална връзка. Така ще направиш едно
добро дело да спасиш един живот. Котката е
самостоятелно животно. Някои хора много
искат да имат куче, но то изисква
изключителни грижи. Ежедневните разходки не са за всеки човек, особено ако нямаш много
свободно време или пътуваш често. Котката не е нужно да се разхожда и е много по-самостоятелна от
кучето. Тя е подходяща, ако нямаш голямо жилище. Трудно ще гледаш куче в малък апартамент, дори
средните породи понякога не са подходящи. Котката може да заема съвсем малко място и не е
претенциозна. Повечето котки сами избират къде да спят и трудно можеш да ги накараш да сменят
любимото си място. Най-често обичат да лягат до главата на стопанина си или спят в дрехите му. Те
могат да допълнят дома ти и да го направят много по-весел, същевременно и уютен. Когато се
прибереш вкъщи, ще те чака любимото ти животинче, което започва да ти се гали и да ти се радва от
вратата. Александър Папазов – 6 В клас

Нещата, които ще изчезнат до 5 години
Шоколадът – това определено не е добра новина, особено за
любителите на това изкушение. Засилената консумация на
шоколад и голямата суша в Бряг на слоновата кост и Гана
може да доведат до недостиг на какао, а оттам и до изчезване
на шоколада, освен ако не се измисли някакъв еквивалент.

Facebook – от няколко години се говори, че животът на социалната мрежа няма да е дълъг. Със
сигурност няма да спре да функционира изведнъж, но се очаква с течение на времето и това да се
случи. Ще видим какво ще стане след 5 години.
Пощенските станции – след 5 години пощенските услуги ще намалеят с около 27%, това найвероятно няма да доведе до пълното изчезване на пощите, но със сигурност ще станат дефицит.
Хелият – много е готино да вземеш един такъв балон, да се надишаш с хелий и да започнеш да
говориш смешно. Прави го, докато можеш, защото статистиката показва, че световните хелийни
резерви намаляват прогресивно и е въпрос на време да изчезне. Александра Симеонова – 6 А клас

Любопитни факти за смеха
1. Когато човек се смее, той гори калории. Разбира се, няма как
да заменим спорта със смях, но все пак е нещо.
2. Смехът наистина е заразен. Звукът от него се регистрира от
човешкия мозък, който изпраща импулси към лицевите мускули и
предизвиква спонтанна усмивка, която в повечето пъти
прераства в смях.
3. Както вече споменахме, смехът е полезен за здравето. Редовният смях повишава
имунитета, засилва концентрацията и подобрява качеството на съня.
4. Хората, които са в голяма компания, се смеят 30 пъти по-често.
5. Хората по-често се смеят на случайни реплики, отколкото на измислени шеги и
вицове.
6. Не само хората се смеят, животните също го правят.
7. Най-лесно човек може да се разсмее, като наблюдава хора, които се опитват да не
се смеят, но не успяват. Случвало ти се е в училище, нали? Алекса Георгиева – 6 А клас

- Кое е това нещо, което е
невидимо във въздуха и ни прави
щастливи?
- Любовта?
- Не, безплатния Wi-Fi.

Бракоразводно дело.
Съпругата:
- Настоявам за развод! Той без мое знание продаде
всичко: от хладилника до тиганите, а парите ги изпи.
Съпругът:
- Аз в моя защита искам да кажа, че тази "идеална
домакиня" разбра чак след две седмици, че
хладилникът, печката и тиганите ги няма!

Майката към синчето си :
– Всяка твоя беля е бял косъм в косата ми.
Синът поглежда към белокосата си баба.
– Като гледам, като млада и ти не си била послушна.
Страницата подготви: Ниа Младенова – 6 В клас
Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.

