Бр. 9, ФЕВРУАРИ 2013 г.

140 години от гибелта на най-великия син на
България – Апостола на свободата.
Васил Иванов Кунчев, Дякона, Игнатий,
Джингиби или просто Левски са едни от многото имена, с които
е известен Апостола на свободата.
Васил Левски е български революционер, идеолог и организатор на българската
национална революция, национален герой. Основател е на Вътрешната революционна
организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК).
Левски бива заловен при Къкренското ханче от турската полиция и е отведен в София,
където го очаква неравен процес. Заради раните си Апостола не може дълго да бъде
идентифициран. Викат се свидетели, които в отказа си да признаят биват наказвани. Не
можейки да понесе тази несправедливост, Левски се признава за виновен в обвинение, че
единствената му цел е била да помогне на Родината си с честни средства. Присъдата е
изпълнена на 19 февруари 1873 г. в околностите на София. Отива си борбена и
възвишена личност, патриот, национален герой, светец…
Днес името на Апостола се произнася с уважение и признателност. Бива възпят от
именити поети като Ботев и Вазов. Левски остава в историята с делото си, но не като
обикновена фигура - той е безспорен пример за поколенията, носител на националната
идея, образ на революцията. (Стефания Драгомирова, VI Б)

Клуб
"Художествено
слово" и "Театрално
студио" изнесоха
рецитал, посветен
на гибелта на
Апостола на
свободата.
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На 5 февруари се простихме с Леда Милева, авторката
на една от най-любимите детски песнички „Зайченцето бяло”. Писателката почина навръх
рождения си ден, оставяйки след себе си безброй
стихове и пиеси за деца. Родена е на 5 февруари 1920 г.
в София в семейството на поета Гео Милев и
актрисата Мила Керанова. Първото си стихотворение
пише едва на 9-годишна възраст.
Леда Гео Милева е българска писателка, преводачка, детска учителка, деятелка на
културата, общественичка, дипломатка. Автор e на повече от 30 стихосбирки за деца.
Основните й книги за деца са:„Зайо на разходка“, „Мустакатият Иванчо“, „Влакче през
града“, „Пътечките на дъгата“ и др. (Катрин Върганова, VI Б)

Да си седмокласник
Да си седмокласник в основно училище е
добре, защото вече си с повече опит и леко
поумнял. Познаваш всички учители и имаш
изграден имидж пред тях. Свикнал си с
обстановката. Опитваш се да покажеш всичко
най-добро от себе си и се стремиш да
докажеш, че заслужаваш отлични оценки. Все
пак те са ти нужни при кандидатгимназиалните изпити. Ученето идва в
повече, но е уж за наше добро. Но паралелно
с него в социалния живот на тийнейджъра се появяват приятелски връзки, които с
времето стават по-силни. Специално за мен това да си седмокласник е етап, който
неминуемо трябва да се премине, за да се продължи уверено и целенасочено напред.
Може би някъде в схващанията си бъркам, но все пак това е моето мнение. Така че да си
седмокласник е един неизбежен етап от големия училищен цикъл.
Наскоро си купих една книга и прочетох в нея нещо за българското образование, което
ми направи силно впечатление, и искам да го споделя с вас. В нея пишеше, че първото
нещо, което се внушава на децата, е неуважение към учителите и презрение към
образованието. Че учителите, ако пишат двойка на нечие дете, баща му не го наказва,
а отива да се кара с тях. Защото той е пратил дето си в училище не за да учи и да се
образова, а за да не му се пречка вкъщи. Да бъде образован за българина не е достойна
цел, а ненужно губене на време. Децата растат с убеждението, че за да успеят в тоя
живот, трябва да намерят лесния начин. За момченцата идеалът е да мачкат послабите, а за момиченцата да имат силикон и някой богат чичко за приятел. До там им
стигат мечтите.
За жалост това е реалността и съм съгласен с автора, въпреки че има и много родители,
които държат на доброто образование на своите деца и искат за тях най-доброто. (Марио
Сердаров- Moris, VII В)
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Свети Валентин е празник, на
който влюбените изразяват любовта
си един към друг, като изпращат
поздравителни картички, бонбони
сърчица. Обичайно е да се
подаряват цветя.
Името на празника идва от един
християнски
мъченик,
наречен
Валентин, живял през 3-ти век.
Постепенно празникът започва да се
свързва с романтичната любов.

На този ден още през 14-и век започва да става традиция да се разменят любовни
послания под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са
сърцето и образът на крилатия Купидон.
Французите са тези, които поставят началото на традицията върху картичките да се
пишат послания. Те са тези, които първи започват да купуват и скъпи подаръци за Деня
на Свети Валентин.
В Англия хората задължително си изпращат любовни послания. Интересното е, че
освен на любимия човек там е прието послание да се подготви дори и за домашните
любимци. Девойките, които все още не са минавали под венчилото, пък хвърлят в реките
хартийки с написани върху тях имена на мъже. Смята се, че първото изплувало листче е
и името на бъдещия жених.
Традицията в Дания е такава, че момчетата изпращат валентинките без подпис и дамите
сами трябва да се досетят кой е подателят. Друг типичен обичай за страната е да се
изпращат и изсушени цветя. (Ирис Карагьозова и Гергана Димитрова, VI Б)

Благодарение на
клуб "Оригами"
подарихме на
любимите си хора
оригинални
валентинки.
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Картичка за мама
Тази картичка е красива, нежна и може лесно да я направите. Това,
което ви трябва, е бял лист хартия или картон, един лист цветна
хартия, ножица и флумастери или моливи. На задната страна на
белия лист нарисувайте очертанията на пеперудки. Изрежете само
крилцата и ги прегънете леко навън. След това залепете отдолу
цветната хартия, така че да се вижда под крилцата. След това
напишете „Обичам те, мила мамо!” (Велислава Стоянова, VI Б)

Вкусен начин да изненадате семейството си
Мъфините представляват малки кръгли кексчета. Появяват се в
Англия, впоследствие се разпространяват и в Америка, откъдето
стават известни по цял свят. Те се приготвят от брашно, бакпулвер,
кисело мляко, масло, яйца и плодове на парченца или шоколад по
желание. Пекат се в специални форми.

масло - 1/2 ч.ч.
шоколад - 85 г натурален
яйца - 2 броя
какао - 3 с.л.
захар - 1 ч. ч.
брашно - 2 и 1/4 ч.ч.
сол - 1 щипка
сода - 1 ч.л.
айран - 1 ч.ч.
ванилия - 1 ч.л.
Сложете хартиени формички на формите за мъфини и загрейте фурната на 180 градуса.
Разбъркайте добре размекнатото масло със захарта. Постепенно добавете яйцата,
ванилията, какаото, айрана. Разбъркайте всичко много добре и почнете да добавяте
пресятото със солта и содата брашно. Бъркайте с шпатулата и добавете парченцата
шоколад. Напълнете формите със сместа до половината от височината им. Сложете ги да
се изпекат за около 20-25 мин. Готовите мъфини се изваждат от формичките.
В интернет има много разнообразни рецепти за мъфини. (Елизабет Димитрова, VI Б)
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Шалът
Разбира се, носенето му е цяло изкуство. Защото само с един възел може да
промените външния си вид за секунди. Предимството му е, че освен небрежно
наметнат на раменете или врата, минава за колан, бюстие и дори тюрбан.
Най-разпространеният начин за носенето му е да сгънете квадратния плат на
две и да го осучете в ръцете си - премята се на врата и се прави най-обикновен
възел.
Хит е и да завържете модерния аксесоар в най-долния
му край. Получава се като голям гердан, който
нанизвате на врата, а той виси до ханша ви.
Във всекидневието залагайте на по-спортни шалове.
Хубавото на този стил е, че е подходящ както за мъже,
така и за нежния пол.
Има и модели с ресни, които правят и най-обикновената
блуза да изглежда актуална.
Успешно се вписва и като колан. Омотайте го на
талията така, че с двата му края да направите панделка.
По този начин ще промените формата на рокля, риза и
дори потник. (Ивана Петрова, VI Б)

Лесни прически
Конска
опашка е
най-лесната
и бърза
прическа за вдигната дълга и средно дълга
коса. Независимо дали имате права, чуплива или
къдрава коса, с конска опашка ще изглеждате
страхотно. Такава прическа е подходяща за
училище, спорт и други занимания, защото
изглежда стилно е
и много удобна.

Ако имате приятелка, която да ви помогне в
сплитането на плитката, би било по-бързо и успешно,
но и сами бихте могли да се справите.

За тази прическа трябва само да имате дълга коса, сръчни пръсти и
най-вече желание. След като косата ви е разресана, я разделете на две.
Оставете си по един кичур пред лицето от всяка страна, а за да не ви
пречат, ги хванете с фибички или панделка. (Ивана Радева, VI Б)

5

Изяви в 4-то училище

Клуб „Художествено слово”

Вечер на математиката

„Фортисимо в клас” с ударни инструменти и флейта

Клуб „Училищни медии”

Страницата подготви Елица Михайлова, VI Б
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Спортен свят
Три първи места за възпитаниците на Елица Петрунова

Отборът ни по баскетбол за момчета от възрастова група V-VII клас взе I място на
районното първенство. След оспорвана борба с другите два отбора – на 108 СОУ и
Англо-американската академия, нашият отбор бе с по-добра точкова разлика.
На районното първенство по волейбол момчетата победиха в двата мача и заслужено
спечелиха I място.
Момичетата също достигнаха до финала. Във финалния волейболен мач отборът на
108-о поведе с 1:0 гейма, но нашите изравниха за 1:1. В последния решаващ гейм
нашите момичета не се поддадоха на напрежението и показаха, че са по-добри
технически, тактически и психически, като поведоха с 2:1 гейма.
Сега и трите отбора продължават в следващия етап на ученическите игри – зонално
първенство. Ако и там покажат добра игра, се класират за следващия етап – градско
първенство. С всеки следващ етап отборите на 4-то училище ще са изправени пред
по-добри и силни отбори, но се надяваме да покажат отново добра и силна игра.
Успех, спортисти!

Вземи правилното решение – спортувай!_________________
(Страница Спорт: Виктор Младенов и Георги Митев, VI Б)
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Пациент влиза при зъболекаря, целият треперещ от страх.
Зъболекарят казва:
- Ето, ако искате, ще ви налея една водчица, да пийнете за
кураж.
- Добре, давай.
Изпива една водка и докторът го пита:
- Как е, още ли ви е страх?
- Да, малко. Дай още две големи водки.
Обръща двете водки за нула време. Докторът пак го пита:
- Сега как е, събрахте ли смелост?
- Да, сега съм смел! Само да посмее някой да ми пипне зъба!

- Извинете, но съм ви извадил здравия
зъб. Ще се наложи да извадя и болния.
- Нищо-нищо. Добре, че не сте очен
лекар!

- Искам ръката на дъщеря ви!
- Малката или голямата?
- Как? Нима ръцете й са различни?
Програмист е сред природата на
пикник с приятелката си. По едно
време казва:
- Виж, какво синьо небе! Точно като на
Windows 98!

Страницата подготви Алекс Костадинов от VI Б

Вестникът е към клуб
„Училищни медии“
с ръководител
Силвия Костадинова.
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