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Цена 10 стотинки

В началото бе

-ът

Хаотично пролетно издание на СОУ”Иван Момчилов”, Брой 2, Година IV, 17.III.2003 г.

           ви подарява своята
слънчева усмивка!
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Мартеница за здраве

Истинското щастие е в мечтите
Когато Ева откъснала 

ябълката от забраненото дърво, се 
сложило началото на човешките 
мъки. Родили се изкушението, 
предателството, нещастието.

Задавам си много въпроси 
по тоя повод и търся отговорите 
им. Но реша ли, че съм ги 
открила, се оказва, че греша.

Всеки има своите мечти, 
желания, стремежи. Всеки по 
свой начин се опитва да ги 
реализира, а дали ще успее, 
е въпрос най-вече на време, 
търпение, упоритост, амбиция... 
Искам да вярвам, че смисълът 
на живота е в щастието. Но то не 
идва просто така. В днешно време 
все по-трудно става да кажеш “Аз 
съм щастлив/а!”.

Причините за това са 
проблемите в ежедневието. 
Затова в трудни времена трябва да 

умеем да се радваме на дребните 
неща в живота (на истинското 
приятелство и дори на една 
усмивка).

Има и друг вид щастие, но 
то се постига още по-трудно. 
За него трябва да се бориш, 
а не просто да се оставиш на 
течението, наречено живот да те 
носи...

А най голямото”висше” 
щастие съществува само в 
мечтите. То е идеал, нещо 
непостижимо за обикновения 
човек.

Хубаво е да мечтаеш, но 
често от мечтите боли. Границата 
между желаното и неговото 
осъществяване може да бъде 
много малка, а понякога твърде 
голяма- това зависи най-вече от 
самите нас.

Ваня

Традицията да се 
закичваме с мартеници е 
възникнала много отдавна. 
Има най-различни мнения 
от къде се е появила. Най-
разпространена е историята 
за хан Аспарух. Веднъж той 
отишъл на лов с цялата си 
свита. На рамото си носел 
и своя любим ловен сокол. 
В един момент кучетата 
се разлаяли и птицата се 
подплашила. Излитайки от 
рамото на господаря си, била 
ранена. Когато владетелят я 
вдигнал и я притиснал към 
себе си, няколко капки кръв 
обагрили бялата му дреха. 
Оттогава всеки път, когато 
тръгнел на лов, той връзвал 
осукани бял и червен конец на 

китката си в памет на птицата 
и за да се предпази от болести 
и нещастия.

С годините традицията 
се запазила, но малко се 
изменила. Когато тръгвали на 
война, мъжете били закичвани 
от любимите си със същите 
тези цветове, като се смятало, 
че това ще ги предпази от 
смърт.

Тази традиция, макар и 
да е езически обичай, все още 
се почита от млади и стари. 
Много хора вярват в това, че 
мартеничката им носи щастие. 
Тя е станала символ на 
пролетта и нейното посрещане. 
Затова, когато видите първия 
щъркел или лястовичка, 
птиците известяващи сезона на 

любовта, свалете мартеничката 
си и я вържете на някоя овошка, 
за да бъде тя плодородна.

И нека се върнем към 
старите традиции и да вържем 
на войниците си по два усукани 
конеца- единият бял, а другият 
червен, и да им пожелаем 
късмет и дълъг живот след 
и по време на войната, която 
нашите управници подкрепят. 
Ако имаме възможност, нека 
вържем и по една мартеничка 
на американци и иракчани, 
за да ги вразуми и опази от 
нещастията!

Но... за съжаление това 
няма да помогне за спирането 
на поредната безсмислена 
война...

Dar
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Прекрасен слънчев 
пролетен ден. Птичките 
пеят, лек ветрец полъхва 
наоколо. Най-приятното време 
за разходка из природата. 
Обаждаш се на приятел и 
решавате да излезете. Къде 
е най-спокойното място за 
такъв момент? Разбира се, че 
някой парк. Вървим си съвсем 
спокойно по алеята и... о-о-о, 
ужас!

Настъпваш нещо. 
Поглеждаш в краката си и 
какво?... Шишенце от сок. 
Подритваш го и продължаваш. 
Но ето, че след няколко 
крачки настъпваш опаковка от 
пуканки. След още няколко- 
станиолче от шоколад и т.н., 
и т.н. А защо? Къде беше 
всичко това до този момент? 
О, да. Изглежда снегът е бил 

затрупал всички боклуци. 
Едва сега, когато се стопи, 
хартийките “разцъфтяват”. 
И защо вместо да хвърлиш 
торбичката от пуканки на 
най-близката поляна, просто 
не я пуснеш на метър от тук  
кошчето за боклук. Усилието 
не е голямо. Само една крачка 
и спасяваш мястото, където 
живееш, пък и от друга страна 
като изхвърляш опаковката 
от вафлата си в кошчето, ти 
помагаш да се създаде нова 
опаковка.

Да, обаче... Ако твой 
съученик те види да вършиш 
това, ще ти се присмее, нали? 
Или просто трябва да се правиш 
на “голяма работа”- ти не си от 
тези “бебешоци”, които слушат 
мама и татко и изхвърлят 
боклуците си в кошчето.

Или по-скоро трябва да 
направим като хората от XI и 
XII век, нали? При тях не са 
съществували сметища и те 
са изхвърляли боклуците си 
направо през прозореца. Но 
в един момент се стигнало 
до там, че плъзнали всякакви 
болести и половината от 
жителите на градовете 
измирали. Въпреки това всеки 
продължавал да си изхвърля 
отпадъците на улицата. Трябва 
ли и ние да стигнем до там? 
Трябва ли и ние да се държим 
така? Трябва ли с това да ни 
запишат в историята? Сам се 
замисли за това!

Знай, читателю, че щом 
някой е измислил кошчето за 
боклук или рециклирането, 
значи те не са излишни.

Деси

Всеки от нас има 
правото на свое собствено 
мнение. Всеки може да каже 
това, което мисли. Може да се 
облича, храни или подстриже 
така, както на него му харесва. 
Но дали с всички хора е така? 
Дали всеки един от нас може 
сам да взема решения?

Отначало мама и татко 
решават кое е доброто за нас. В 
кое училище да учим, с кого да 
си играем, къде да ходим. Но 
ето че идва моментът, в който 
ти сам трябва да избереш, 
сам трябва да избереш какъв 
да стенеш. Като малки 
ние си мечтаем да бъдем 
космонавти, доктори, пилоти, 
балерини, футболисти и 
т.н., но идва време, в което 
ти трябва да решиш с какво 
реално ще се занимаваш. И 
ако до този момент вместо теб 
са решавали само родителите 
ти, ти не можеш да избереш 
дори такова нещо, което 
се отнася само за теб като 

личност. Ти не можеш да 
прецениш нещо сам за себе си 
като самостоятелен човек.

Същото е и с 
приятелите.

Когато си в компания и 
повечето искат да отидат на 
кино, а ти желаеш да отидеш 
на дискотека: кое би избрал?

Разбра се, че ако си някой, 
който лесно се съгласява, би 
приел тяхното мнение. Но 
не е ли тук момента да си 
кажеш: “Стой! Спри, човече! 
Не! Трябва и ти веднъж да 
отстояваш своята позиция!”.

Ето за това става въпрос! 
За силата да избираш сам 
за себе си. Сам да решаваш 
какво да правиш. А не някой 
друг да върви пред теб и да 
се разпорежда със съдбата 
ти! Време е и ти да вземеш 
участие в “играта”. Наистина е 
време да станеш човек.

Готов ли си да се 
включиш и ти?

Деси

Защо мръсотия, а не кошче за боклук?

Изборът- твое лично право Пролетта идва...
Снегът ще се стопи и слънце 

ще изгрее, кокиче ще разцъфне  и 
топъл вятър ще повее.

Идва пролетта, време за 
усмивки, цветя и любов. Нека 
тази пролет да е слънчева и 
донесе щастие на много хора. 
Нека тя предизвика във всеки 
човек само добронамерени и 
красиви чувства.

Щом дойде този топъл 
и приятен сезон, светът ще се 
усмихне, птиците ще пеят сред 
напъпилите овошки. Природата 
нежно ще разцъфне и ще се 
разхубави.

Нека си пожелаем по-
добър живот. Живот, изпълнен 
с приятни преживявания и 
емоции. Пролетта е символ на 
любовта. Обичайте се хора през 
този сезон. И не само през него! 
Обичайте се през лятото, есента, 
особено през зимата. посрещнете 
добрата пролет, която винаги е 
тъй прекрасна.

Ина
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Песничка на броя
На 3 март 2003г. се навършиха 2 години от 

стартирането на единственото радио само за българска 
музика – БГ-радио. Това събитие бе отбелязано с 
грандиозен концерт в “София Ленд”. Главни водещи бяха 
вокалистът на група “Уикеда” – Ерол и Део от предаването 
“Джубокс”. Тъй като те не можеха сами да се справят с 
тази непоносима за тях задача, се наложи Ко-водещи да 
станат Симеон и Богдана от “Стартер” – сутрешния блок на 
БГ-радио.

Въпреки лошата настройка на микрофоните, няколко 
групи успяха да изпълнят своите хитови песни. Това бяха: 
D-2,Атлас, Мастило, Б.Т.Р., Хиподил и сформираната от 
Дони Сборна формация със своята емблематична песен 
– “Страхотен ден”.

Най-важната част от концерта бяха статуетките-
награди. Или поне, ако могат да бъдат наречени така, 
защото бяха толкова зле сглобени, че когато Дони взе 
своята, част от нея се счупи и падна от сцената.

Личностите, връчващи наградите представляваха 
всички културни среди – водещи, актьори, музиканти и т.н. 
С поведение се открои Ваня Щерева, която въпреки че бе 
на сцената, не благоволи да махне дъвката от устата си. По 
същия начин се отнесе и вокалистът на група Шангри Ла- 
Ивайло Александров, който връчи наградата за “Откритие 
на годината”.

Както се очакваше, D-2 взеха най-много награди- 
цели 3.

Най-изненадващо бе, че групи като Антибиотика, 
Ревю, Акустика, Остава и т.н., които стояха на първо място 
в класацията на БГ-радио- “Нашите 20” не бяха номинирани 
в нито една категория. А други като КариZма, които не са 
звучали по радиото през цялата година, спечелиха част от 
наградите.

Също изненадваща бе и наградата за видеоклип, 
защото малко трудно би било да се “види” нещо по 
радиото. Но разбира се, тъй като D-2 взеха тази награда, тя 
обезателно трябваше да бъде връчена.

Ето и списъка на удостоените изпълнители:
«БГ дебют- Тони
«БГ изпълнители на живо- Б.Т.Р.
«БГ композитор- Мехмед Алиев- Мага
«БГ P.R.- Светлана Русева- Stars records
«БГ песен на годината- D-2- “Сто години”
«БГ златна песен- Дони и Леа Иванова- “Спри до мен”
«БГ изпълнителка- Мария Илиева
«БГ текст- КариZма- “Колко ми липсваш”
«БГ изпълнител- Руши Виденлиев
«БГ издател- Ka music
«БГ видеоклип- Руши и Карла- “Лъжи ме”
«БГ албум- D-2- “D-2- 2002”
«БГ откритие- SaFo
«БГ група/дует- D-2
«БГ супер група-

-вокал- Наско от Б.Т.Р.
-китара- Иван Белков от P.I.F.
-баскитара- Валери Ценков от Каффе
-клавишни- Краси от D-2

Деси Ел
ен

а Т
оп

 10 1. КариZма- “Ще избягам от теб“
2. Сборна формация- “Страхотен ден“
3. Руши Видинлиев- “Il ritmo del mio cuore“
4. Хиподил- “Скакауец“
5. Супергрупата на България и Дичо- “Ако някога“
6. Ванко 1 feat Ирина Флорин- “Запази вечерта“
7. Мария Илиева- “Стерео стая“
8. Стратия- “По-близо“
9. Каффе- “Пак там“
10. D2- “Сто години“

Сборна формация “Страхотен ден”

Дони:
Страхотен ден, избрах си очи,
страхотен ден, навън вали.
Страхотен ден, тук има небе,
страхотен ден на цветове.

Слънчевият живот аз избрах за мен
не харесвам долната земя.
Аз избрах си сърце за светлите
неща, аз избрах страхотен ден.

Любо от “Те”:
Страхотен ден, а там долу е мрак,
страхотен ден, избрах си пак.
Страхотен ден, виж погледни,
страхотен ден, ти избери!

Ирина Флорин:
Слънчевият живот избрах за мен.
Не харесвам долната земя...

Spens feat. Lady B:
В този ден страхотен и ти си страхотен.
Направи ме сега твой избор доживотен
между нечуван и хитов- синтеза,
живота формулирай си в простичка теза.
Забил в земята поглед не падай на колене.
На кой се пада да те вдъхновява- на мене.
Романтик, критик, лаик или кретен,
всички сте страхотни- изберете си ден.

Нети:
Слънчевият живот аз избрах за мен
не харесвам долната земя.
Аз избрах си сърце за светлите
неща, аз избрах страхотен ден.

Наско от Б.Т.Р.:
Слънчевият живот аз избрах за мен
не харесвам долната земя.
Аз избрах си сърце за светлите
неща, аз избрах страхотен ден.

Аз избрах- страхотен ден (2)

Дони:
Аз избрах- страхотен ден!!!

}2

Наградите на БГ- радио
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Учителско и
ученическо творчество

Редакционен колектив на броя: Ваня, Деси, Дени, Илина, Роза.
Дежурен по грешки: Рени Симеонова.
Благодарим на всички сътрудници!
Web: haos.elena.bg, e-Mail: haos@mail.bg

Настъпва пролетта, сезонът на любовта. 
Използвайте го по предназначение!
Аз вече го използвам...
За мнения: Mihaylov@dir.bg

Изказване на дежурния компютърджия

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

Усмивки :)))
Здравей, мило алгоритъмче! За мен ти 

винаги ще бъдеш примамлива височина. Твоите 
перпендикулярни граници ме карат да създавам 
уравнения от втора степен с две неизвестни. За да 
ги открием, трябва да извадим родителите си пред 
скоби и да повдигнем чувствата си на квадрат. Имам 
търпение и ще си построим къщичка в равнината и 
ъгъл, заключен между тях.

Кажи на оня, който се върти в окръжността, 
концентрична на твоята, че ще му разбия абсолютната 
стойност и ще го пратя да вади корен квадратен от 
множество с ирационални числа. Любовта ми лети 
откъм плюс къмто минус.

Твой y2

Екологията като наука 
е сравнително нова. Нейното 
зараждане става още в древността.

Македонски ръководи 
хъшовете, защото много добре играе 
карти.

Я ми кажи ти как е на 
Айфеловата кула в Париж, защото 
аз като бях на Айфеловата кула в 
Берлин не беше така.

Германците са най-много, а 
около 2% са немци.

Анета отсъства, но независимо 
от всичко няма да я изпитаме.

Отсъстващият да ми каже кои 
са дежурните.

Сага ти се смееш и аз се смея, 
но внимавай после да не си сменим 
ролите.

Под действието на топлината 
телата се разширяват. Пример: през 
лятото дните се удължават.

Гравитацията е открита от 
Нютон. Забелязва се предимно 
есенно време, когато листата падат.

Пчелата е насекомо от 
семейството на хеликоптерите.

Едната страна на кулата в Пиза 
е наклонена.

Поет- човек, който не довършва 
редовете.

...България, в която Балканът е 
полегнал като бедната Сивушка.

Фотосинтезата е характерна за 
някои животни.

Учителят: вие всичките сте 
магарета! Липсват ви само рогата!

Вазов като стар бохем разкрива 
ентусиазма на въстанието.

Романът започва с вечерта в 
дома на Крали Марко.

Чорбаджи Марко пуска слуха, 
че Огнянов е загинал на място.

Ама аз най-накрая ще 
изгоня целия клас, и ще работя с 
останалите.

Тихо бе, да чуя кой говори!
Роза

VIIIб са хора интересни,
но не си мислете, че са лесни.
Някои модата следят, други пакости редят.
С бързи крачки към компютърната зала
трети стигат като хала.
Щом отсъствията станат много,
при директорката ги изпращат строго.
В час не слушат, но уви,
кой ли ще ги вразуми?
Част от тях са активисти,
най-признати журналисти.
Зорко класната следят,
някой “бисер” тя да каже.
Умната Илина в точния момент
си записва кат‛ агент.
Музикалната Десита, все за нещо ще попита,
бързо мнението си ще каже,
без да и го искат даже,
изяснява, оценява и всеки на място поставя.
А пък новичката Ваня, постоянно е усмяна,
пак върти се нещо в нейната глава.
Биологията много не обичат,
но винаги това отричат
и все при вестник “Хаос” тичат
Е, разбрахте ли сега,
що за хубави деца
ще ви посрещнат във класа?

Любовно обяснение

♥♥♥


