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Празничен брой

В началото бе

-ът

Хаотично издание на СОУ”Иван Момчилов”, Брой 1, Година III, 1. Ноември. 2002 г.

Можеш да се включиш в             по всяко 
време, ако имаш интересна идея!
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Уроците на 
Момчилов

 Не оставяй за 
много време без работа, 
труди се да работиш 
умерено, разтуха за 
почивка имай умерена.

*
 Имай живот 
редовен – сиреч имай 
разпределено времето 
си за работа, за растуха, 
за ядене и за сън.

*
 Отбягвай причини, 
които докарват гняв и 
скръб, като що те са много 
вредителни на здравето.

*
 Недей стоя 
седнал много време и 
затворен на едно място.

Думи за Иван Момчилов
 Учител добър, вещ 
книгоиздател, ревнител, 
върл на просвещение и пръв 
на книжовното дружество,  
основател е бил про нашто 
Възрождение.
 Първото класно училище 
за учители в България е открито 
в Елена през 1844г. От Иван 
Момчилов.
 “Даскалоливница” – Петко 
Р. Славейков го именова в своя 
“Нова мода календар”, Цариград, 
1860 г.
 В  своето  училище Момчи-
лов въвежда гимнастическите 
упражнения и премахва пръчката 
като възпитателно средство.

Здравейте, аз съм Ели от 
7клас.
Честит празник на всички!
Участвам в този вестник, 
защото ми създава голямо 
удовоствие и ми е приятно 
да работя с този екип.

Казвам се Ваня от 8 клас.
Обичам литературата, макар 
че предпочитам да седя пред 
компютъра вместо да чета. 
Затова мисля, че бих могла 
да работя и във вестника, и в 

новото ми училище.

Hi, аз съм Деси от 8 клас 
Желанието ми да съм част 
от екипа на този вестник, се 
основава на мечтата ми да съм 

журналист.
Пожелавам на всички ученици 
много, много любов и само 

извинени отсъствия.

Аз съм Илина от 8 клас, участвам в 
направата на този вестник, защото 
е забавно и интересно. Посланието 
ми към вас за Деня на Народните 
будители, е да бъдете ведри, будни и 
винаги в час.

Казвам се Валентин от 8 клас.
Участвам в този вестник, за да помогна 
за създаването на повече развлечения за 
учениците. Пожелавам на всички да са 

здрави и усмихнати.

Здравейте, аз съм Роза от 9 клас. 
Участвам в този вестник, защото ми е приятно да се 

занимавам с журналистика.
Пожелавам на всички ученици здраве и много любов.
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“Паникън  Уайаскър” 
са готови с най-новия си 
клип към песента “Човек 
а не човек” от втория им 
албум – “Пънчо”.

Това е вторият им 
клип след този на песента 
“Нов петък”от дебютния 
им албум – “Дигитал 
зомби”, който спечели 
наградата на телевизия ММ 
за най-добър алтернативен 
албум.

Група P.I.F. започват 
снимки към най-новия си 
сингъл – “Цялото небе”. 
Той ще бъде включен към 
новия албум на бандата 
заедно с хитовете “Мечта” 
и “Отлъчен”.

След успеха на 
парчето “Не се съмнявай в 
мен” Мастило заснеха клип 
към песента “Памукови 
облаци” по текст на 
Виктория  Терзийска 
и музика на Десислав 
Манчев. Тази песен е от  
дебютния албум на групата 
озаглавен “Игуана”.

Освен, че е вид плод 
думата “Портокал” носи 
смисъла и на българска 
рок-група известна с 
песните си “Кадифено 
канапе”, “Прилеп” и “Ти”. 
Наскоро музикантите 
записаха  4  по ред сингъл 
наречен “Коцко”. Той е 
българският вариант на 
песента на американския 
рапър JZ, озаглавена 
“I just wont to love you” 
(Аз просто искам да те 
обичам).

Българските звезди 
Дони, Нети, Ирина 
Флорин и Нина Николина 
изнесоха заедно на 6 
октомври концерт пред 

българските емигранти в 
Лондон. Те завършиха това 
грандиозно събитие със 
звучните песни “Хубава 
си моя горо” и “Облаче ле 
бяло”,  на които заедно с 
тях пя и цялата публика.

От своя страна 
Добрин Векилев, известен 
повече като Дони, започна 
снимки към последното си 
парче, което е в дует с Лея 
Иванова и е наречено “Спри 
до мен”. Благодарение на 
съвременните технологии 
тази песен успя да 
стане факт, въпреки че 
известната българска 
певица е починала през 
1979 г. при самолетна 
катастрофа.

Най-новата новина 
за дует КариZма е, че 
те са съдени от тяхната 
звукозаписна компания- 
Polysound начело, на 
която стои Данчо Рап 
Георгиев. Причината за 
този спор е, че Миро и 
Галя не са изпълнили 
договора подписан със 
своя директор. На първото 
дело известният дует 
не успя да присъства “... 
поради отсъствието им 
от страната...” съобщи 
личният лекар на Миро. Ако 
на следващото свикване на 
съда, което е на 14 януари, 
се яви само адвокатът им, 
дует КариZма ще бъдат 
осъдени.

Музикални нoвини

1.Тони – “Е- с@мота@”
2.Ирина Флорин  - “Код любов-заличен”
3.Мария Илиева  и Те – “Аll  right”
4.Руши Видинлиев и Карла Рахал –“Лъжи ме”
5.Undo – “Само ти ме разбра”
6.Стенли – “Студено цвете”
7.София – “Син талисман”
8.D.2 и Deo –“ Две следи напред”
9.Графа – “ Имаш”
10.Deep Zone Project и Айя  - “Влизам в теб”

BG Топ 10

“Лъжи ме”
Руши Видинлиев и Карла Рахал

Карла:
Пак е край във ден студен
губиш време, губиш мен.
Твойта снимка аз държа
цветен спомен за лъжа.
Без любов тя избеля
кажи, че дишаш любовта.
Сега отварям аз очи
пред мене искаш да си ти.

И до кога така, искаш да мълча
нямаш ли  мечти с безмислени игри.
Моля те кажи, дори
да са лъжи , че в теб живея,
че вярваш още в нас.

Кажи ми (2) 
Лъжи ме(2) 
Бъди до мен (2) 
Лъжи ме (2)

Руши:
Гледам  твоето лице,
моят свят държиш в ръце.
На ум  крещя “Обичам те”
пред теб мълча усмихвам се.
Тръгвам връщам се и пак
пред мен усетих нейн мрак.
В тъга заспивам уморен
в нощта  сънувам те до мен.

И до кога така, не искам
да мълча, не искам пак
игри, а истински мечти.
Моля те кажи, дори да са
лъжи, не вярваш ли, че аз
не вярвам вече в нас.

Кажи ми…(2)

Защо  насила с тебе все мълчим?
Защо ли двамата все мълчим.(2)
Защо ли двамата
така грешим?
Все мълчим.

Песничка на броя
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 Сигурно често сте 
чували някой да казва “Само 
ако знаех това, което знам 
сега …”.
Искало ли ви се е да 
продължите?
Ами опитайте ето така…
1. Щях да се вслушам в 

сърцето си повече.
2. Щях да се радвам повече  

и да се тревожа по-
малко.

3. Щях да разбирам 
колко бързо отлитат 
ученическите времена 
…и изведнъж трябва да си 
търся работа…

4. Щях да се притеснявам 
по-малко какво мислят 

другите хора.
5. Щях да се наслаждавам 

пълноценно на 
жизненността си и на 
гладката си кожа.

6. Щях да знам, че красотата 
ми се крие в любовта ми 
към живота.

7. Щях да се замисля 
колко много ме обичат 
родителите ми и да 
вярвам,че  правят всичко 
по силите си за мен!

8. Нямаще да се страхувам 
да се държа като дете.

9. Щях да съм по-дръзка.
10. Щях да търся у всекиго 

добрите му страни и да 
го харесвам заради тях.

11. Нямаше да си губя 
времето с хора, които са 
“известни”.

12. Щях да се запиша на 
танци.

13. Щях да харесвам тялото 
си такова, каквото е.

14. Щях да вярвам в 
приятелите си.

15. Щях да бъда приятелка, 
на която може да се 
вярва.

16. Щях да съм по-
внимателна в преценките 
си и по често да показвам 
благодарността си, със 
сигурност!

Материала подготви: Илина

Само ако знаех …

Усмивки
Майката на Иванчо го 

пита:
- Иванчо кога ще си 

оправиш оценките? 
- Мамо аз всеки ден се 

опитвам да ги оправя, ама 
учителката постоянно държи 
дневника при себе си.

*
Учителката пита:
- Тони, какъв цвят е 

разтворът, който получи?
- Червен.
- Правилно седни, 

шест.
- А твоят, Пешо?
- Оранжев
- Четворка, седни.
- А твоят какъв цвят 

е?
- Черен.
- Двойка! Клас, 

залегни!
*

Една учителка се 
прибира вкъщи и казва на 
мъжа си:

- Днес им обяснявах, 
обяснявах, обяснявах урока 
и накрая аз го разбрах.

*
Учител диктува задача 

на ученици:
- Две групи работници 

слагат плочи на тротоар 
дълъг двеста метра. Групите 
са една срещу друга. Първата 
група напредва за час с два 
метра, а втората с три. След 
колко време ще се срещнат 
двете групи?
 - След половин час 
в най- близката кръчма.- 
отговаря ученик

Вицовете събра: Валентин

Златна есен

 Златна и щастлива дар-дарува есента. Кичи с шарена премяна дървета, 
тревички и цветя. Тя  обсипва ги със злато и ги кичи с гиздава премяна– да 
се радват, докато сланата ги покоси. Тя за малките дечица носи плодове, тя 
праща на орачи благодатни дъждове.

Невин Адемова Кязимова , III клас, СОУ “Иван Момчилов”

Начинаещи писатели
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1. Какво си казваш сутрин 
преди да тръгнеш за 
училище?
А) ужас – няма ли да 
свърши по-скоро тази 
седмица;
Б) ако днес не се сетят 
да ме изпитат, ще бъде 
върха;
В) супер-дойде време за 
училище;

2. В колко часа ставаш за 
училище;
а) в 7:00 вече съм на 
крак;
б) ами, честно казано, 
когато се събудя;
в) около 7:30-обличам 
се набързо и тръгвам;

3.Защо ходиш на 
училище?
А) за да науча нещо;
Б) защото нашите ме 
карат;
В) за да се срещнем с 
приятелите и от време 
на време да разглеждам 
картинките в учебника;

4. Кога и как учиш?
А) системно, всеки ден;
Б) само пред изпитване и 
пред контролно;
В) кой пък е казал, че 
уча?

5. Спазваш ли вечерния 
час?
А) естествено че да;
Б) от време на време;
В) не!

6. Често ли бягаш от 
час? 
А) не, разбира се;
Б) ако избяга половината 
клас и аз бягам;
В) винаги, когато ме 
стегне шапката;

7 Кое най ти допада:
а) който се учи, той ще 
сполучи;
б) книгата е прозорец 
към света, но аз съм 
културен и минавам през 
вратата;
в) купонът и гаджето 
на първо място! Винаги 
готов(а)!

Тест
 Устно ли 
ще изпишете 
изречението.

*
 Не съм казал, 
че ще ти оставя слаб 
за годината, само 
казах, че те оставям 
в същия клас.

*
 Стига сте се 
замярвали с ръцете.

*
 Мислете, а не 
блейте като бухали.

*
 П р е к р а с н о , 
прекрасно. Седни си 
– две.

*
 Ако стане 
земетресение, аз 
изхвърчам, защото 
съм най-близо 
до вратата, а пък 
вас нека ви тупат 
тухлите  по главите!

*
 Д е ж у р н и я т 
да бръкне в кофата, 
да вземе гъбата, 
да изтрие дъската, 
понеже съм с 
маникюр и току виж 
съм го развалила.

*
 Добре, че 
има решетка на 
прозореца иначе щях 
да се хвърля.

*
 Позволявам ви 
да си носите елки, но 
ако ги забравите, ще 
се наложи да смятате 

наум с химикал.
*

 Има една лоша 
и една добра новина. 
Лошата е, че добрата 
липсва.

*
 Ама моляви се 
ученици - гледайте 
какво говоря.

*
 Росене, я бързо 
излез от чина?

*
 К о г а т о 
разговаряте с мен, 
ще мълчите.

*
 Учителят по 
биология обяснява 
структурата на 
камилата. Стоян не 
внимава и шушука. 
Учителят казва:
 - Абе, ей, 
Стояне. Гледай 
ме иначе няма 
да разбереш как 
изглежда камилата.

*
 - Иване, кажи 
ми миналото време 
на глагола “женя се”.
 - “Взех си 
белята”.

*
 - Иване, кажи 
бъдещето време на 
глагола “крада”
 - “Влизам в 
затвора.”

Внимателно записва: 
Илина

Учителски бисери

1 n t l
2 l n t
3 l n t
4 l t n
5 l t n
6 l t n
7 l t n

Най-много l- III
Най-много t- II
Най-много n- I

 I- Ти си 
безнадежден случай. 
Сигурно често се 
отбиваш в дирекцията. 
Не те съветвам да зубкаш 
цял ден, ама може да 
прочиташ по малко- 
няма да ти е излишно. 
Иначе пък си спокоен 
човек и се радваш 
на живота. Взимаш 
училището на шега, но 
бъди по-внимателен/а.

 II- Златната 
среда. Съчетаваш 
полезното с приятното. 
Не си зубърче-това е 
добре! Учиш когато 
и колкото трябва. 
Учителите май не те 
мразят- късметлия. 
Продължавай в същия 
дух.
 III- Г-це/Г-не 
Вундеркинд, време е 
за забавление. Стига с 
тези уроци! Успокой 
малко душата! Не всичко 
е шестици, но не ме 
разбирай погрешно- не 
те карам да захвърляш 
учебниците. Само 
те съветвам да ги 
използваш по- умерено.
 Илина

О
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Редакционен колектив на броя: Вальо, Ваня, 
Деси, Ели, Илина, Наталия, Роза. Най- накрая го направих това чудо! Не 

изглежда много добре, но следващият 
път ще се постарая повече...
За мнения: Mihaylov@dir.bg

Изказване на дежурния компютърджия

Издава се с любезното съдействие на Съвета на 
Европа, спонсориран от Ирландското правителство.


