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Цена 10 стотинки

В началото бе

-ът

Хаотично издание на СОУ”Иван Момчилов”, Брой 4, Година IV, 21.V.2003 г.
Празничен предваканционен брой!

            ви поздравява с празника на 
град Елена!

Х  О(-:

А

В далечното 
минало Еленската 
котловина и 
околностите й били 
необитаеми. Тези 
места били покрити 
с вековни гъсти гори. 
Оттук минавали тесни 
пътища и пътеки, 
които свързвали 
селищата от двете 
страни на Балкана. 
По тях върлували 
разбойнически групи, 
които нападали 
и ограбвали 
т ъ р г о в с к и т е 
кервани и вършели 
издевателства над 
пътуващите. В тези 
времена тук станало 
събитие, което 

потресло всички с жестокостта си. То се 
превърнало в легенда, разпространявана от 
уста на уста и до днес.

Младият момък Самуил от село Твърдица 
бил пастир в село Къпиново. Той бил снажен 
и красив, с открит характер и добро сърце и се 
ползвал с благоразположението и доверието 
на хората в селото. Денем той пасял овчето 
стадо и огласял с медения си кавал простора, 
а вечер веселял момите по седенките. Не 
минало много време и Самуил си харесал 
една мома на име Елена. Тя отговорила 
на чувствата му. Нямали нищо против и 
родителите на момичето. Двамата млади си 
дали дума да се вземат. Единствено местните 
ергени не стрували хас, че момък от друго 
село им взема момата под носа.

Както се полагало по тогавашните 
обичаи, изпратени били сватовници, 
направили годежа и идвал ред на самата 
сватба. Настъпила есента и по Димитровден 

изтичал срокът, за който бил главен Самуил 
за селски пастир. Вдигнала се голяма сватба. 
Довел Самуил близки и приятели с коне да 
вземат булката. Натоварили чеиза и даровете и 
заедно със сватбарите от Къпиново потеглили 
по горските пътеки за Твърдица, където щяло 
да стане венчаването на младоженците.

Като стигнали мястото, където сега е 
разположен град Елена, сватбарите спрели 
в подножието на Кършов баир, край Балюва 
река да си починат и похапнат. По време на 
този престой от гората излезли въоръжени 
хайдути. Кумът Георги се опитал да успокои 
обстановката и се разпоредил да почерпят 
появилите се млади хора. Но виночерпците 
пропуснали да почерпят главатаря им, който 
стоял встрани намръщен. Това още повече го 
ядосало. Той се разгневил и заповядал да 
се избият сватбарите и се вземат даровете, 
които носят. Започнала кървава разправа с 
беззащитните хора. Те се разбягали да се 
спасяват кой на където види. Но разбойниците 
ги застигали и убивали.

Преданието разказва, че булката с част 
от придружаващите я били обезглавени 
на височината край Чучура. Оттогава тази 
местност била наречена “Еленин гроб” или 
“Кръста” .

Младоженецът с друга част от сватбарите 
бил застигнат по пътя за Твърдица и там бил 
убит. Това място вдясно от южния изход от 
сегашния град било наречено “Самуилец”.

Кумът Георги с други сватбари се опитал 
да избяга на запад, но били настигнати и 
убити на високия хълм срещу махала Долни 
Геновци, известен като “Гергьов рът”.

Заселниците на селището, възникнало 
по-късно на мястото на тези събития, го 
нарекли на името на младоженката Елена. 
Така гласи една от версиите за произхода на 
названието на град Елена.

По “Еленски летопис“

За името на град Елена
Една от многото легенди, които до една са красиви.
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Много хора смятат, че 
усмивката е лековита, но дали 
е така?

Замислете се колко 
често всеки от вас се усмихва. 
Помислете приятно ли ви е 
да виждате само нацупени 
хора около себе си. А не ли 
ви заразява смехът на другите? 
Често се получава така, че не 
сме в настроение, нещо ни 
е криво, всички ни дразнят 
и не можем да намерим и 
минута спокойствие. Една 
такава нервност във вас дразни 
околните и те не смеят да са 
щастливи, за да не ви ядосват.

Или пък вие сте 
раздразнени и ви трябва само 
една дума, за да се разсмеете. 
И когато го направите, не ви ли 
олеква? Не ви ли пада камък 
от плещите?

Защо един млад човек, 
който няма почти никакви 
грижи се впряга за глупости. 
Възрастните са затрупани от 

работа и от проблеми – как да 
отидат на еди-кое-си място, 
като трябва да работят; парите 
взели да свършват, а тепърва 
ще се плащат сметки; на майка 
ви не й е стигнало времето да 
сготви, а баща ви й седи над 
главата и й дава зор: по-бързо 
със салата, че комшията ей сега 
ще дойде да си пием ракията… 
Уж дребни наглед проблеми, 
но ни товарят допълнително. 
Не ни засягат пряко (уж), а ни 
влияят.

Настроенията са 
заразни.Това е причината когато 
сме  в среда на нацупени хора 
и на нас да ни е гадно. Излезем 
от къщи, за да се спасим от 
подтискащата обстановка, а по 
пътя се срещат само умислени 
и намусени хора- мъже, 
жени, деца… включително 
и вие. Но в един момент се 
откъсвате от света и неговите 
проблеми.Събирате се с 
приятели и ги развеселявате…

Толкова е лесно!
Учените са направили 

толкова експерименти и са 
доказали, че смехът засилва 
имунната система. Защо да се 
тъпчем изкуствено с хапчета 
и витамини, когато можем 
просто да се усмихнем. 
Защо да не дарим една 
обикновена усмивка и да 
забравим за момент грижите 
и неприятностите? Толкова 
би било лесно. Вярно ли е, 
че понякога усмивката е най-
трудно осъществимото нещо, 
но сме направили усилия за 
толкова много неща, защо 
да не направим усилие и да 
се усмихнем? Не показвайте 
мъката и проблемите си на 
чуждите хора.Усмихнете се 
и бъдете щастливи! “Щастие 
за всички даром и нека никои 
да не бъде пренебрегнат!” са 
казали братята Стругацки…

Dar

Усмивка ли?!

В далечното минало 
през Еленския край минавали 
важни пътища. В древността 
такива пътища свързвали 
долното течение на  река 
Истрос (Дунав) през Хемус 
(Стара планина) с южните 
земи и стигали до Бяло море 
и Цариград.

Най-старите къщи 
в Елена, строени преди 
кърджалийските нападения, 
били изцяло дървени. В 
къщите от ХІХ в. дървеният 
покрив бил заменен изцяло 
с керемиди, а камъкът 
започнал да се прилага 
по-широко в застройката на 
долния етаж.

М н о г о б р о й н и т е 

прозорци са характерни за 
еленските къщи, оградени 
с високи зидове, зад които 
се криели чисти дворове и 
хубави цветни градинки.

Улиците били застлани 
с калдъръм. 

В Елена е съществувал 
метох на Хилендарския 
манастир. Метохът 
представлявал духовно 
средище за еленчани – тук 
имало килийно училище, 
съхранявали се български 
книги, първенците се 
събирали, за да разрешават 
важни въпроси.

Тук заседавало 
черковното, а също и 
училищното настоятелство.

В Учредителното 
народно събрание след 
Освобождението през 1879 г. 
деветима души са еленчани.

В Елена за герб на 
селището се утвърждават 
изобразените две лъвчета, 
изправени на задните 
си крака и държащи в 
предните си лапи надпис. 
Те са сътворени от Дойно 
Граматик през 1813 г.

Преди Освобождението 
15 автори от Елена и Еленско 
издават 68 книги.

Още през 1812 г. в Елена 
е построена часовникова 
кула. И до днес тя отмерва 
делничните и празничните 
часове за еленчани и гости.

Знаменателни дати, събития и личности 
за град Елена



3Х  О(-:

А

Песничка на броя

Ел
ен

а Т
оп

 10

“Búpbè íapoäe búçpoäeíè,
êúì cbeòëa áúäíèía búpbè,
c êíèæobíocòòa, òaç cèëa íoba,
cúäáèíèòe cè ïoäíobè!

Búpbè êúì ìoùíaòa ïpocbeòa!
B cbeòobíèòe áopáè búpbè,
oò äëúæíocò íeèçìeíío boäeí-
è Áoã ùe òe áëaãocëobè!

Haïpeä! Hayêaòa e cëúíöe,
êoeòo búb äyøèòe ãpeé!
Haïpeä! Hapoäíocòòa íe ïaäa
òaì, ãäeòo çíaíüeòo æèbeé!

Áecbecòeí áeøe òè, áeçcëobeí!
O bëeç b ècòopèÿòa be÷,
äyxobío ïoêopè còpaíèòe,
êoèòo çabëaäÿ cúc ìe÷!”

Túé coëyícêèòe äbaìa ápaòÿ
íacúp÷baxa äeäèòe íè...
O ìèíaëo íeçaápabèìo,
o ïpecbeùeíè còapèíè!

Áúëãapèÿ ocòaía bÿpía
ía äocòocëabíèé òoç çabeò-
b òúpæecòbybaíe è b còpaäaíüe
èçbúpøè ïoäbèçè áeç÷eò...

Äa, poäèíaòa íè ãoäèíè
ïpecbeòëè ïpeæèbÿ, b áeäa
íeoïècyeìa èçïaäía,
ío búpøè cè äúëãa bceãäa!

Áe bpeìe ïècìeíocòòa íaøa
êoãa oáxoäè öeëèé ìèp;
ça bcecbeòobíaòa ïpocbeòa
òÿ áe íeèç÷epïaeì bèp.

Áe è òúæobío poácêo bpeìe...
Toãaç áúëêaícêèé xpaáúp cèí
íabeæäaøe ëèöe ïpeä ãíeòa
ía oòoìaícêè bëacòeëèí...

Ho bèíaãè äyxúò íapoäeí
ïoäïopêa òúpceøe y bac,
o ìúäpeöè! Ïpeç äeceò beêa
bce æèb ocòaía baøèé ãëac!

O bèé, êoèòo öÿëo ïëeìe
èçbëÿêoxòe èç ìúpòbèía,
íapoäeí ãeíèé búçêpecèxòe-
çacïaë b ãëyáoêa òúìíèía.

Ïoäbèæíèöè ça ïpaba bÿpa,
ceÿòeëè ía ïpabäa, ìèp,
aïocòoëè bècoêocëabíè,
çbeçäè búpxy cëabÿícêèé ìèp,

áúäeòe ïpeáëaãocëobeííè,
o bèé, Meòoäèé è Êèpèë,
oòöè ía áúëãapcêoòo çíaíèe,
òbopöè ía íaøèé ãobop ìèë!

Heê èìeòo bè äa æèbee
búb bceíapoäíaòa ëþáob,
pe÷òa bè ìoùía íeê ce ïoìíè
b cëabÿícòboòo bo beê beêob!

Còoÿí Mèxaéëobcêè

1. Тони- “Както преди“
2. Te- “Различен“
3. Undo- “С вятъра“
4. Катрин- “Искаш ли“
5. Хиподил- “Скакауец“
6. КариZма- “Ще избягам ли от теб“
7. Руши- “Il ritmo del mio cuore“
8. Нети- “Стой далече от мен“
9. Сантра- “Светлини“
10. Д2- “Аз те искам“

Õèìí íà Êèðèë è Ìåòîäèé
“Труд”, “24 часа”, 

“Стандарт”, “Новинар”- 
всичко това звучи 
познато! А защо сред 
тях да не се нареди 
скоро и вестник “Хаос”. 
Няма да е лошо, нали? 
Но всичко с времето си. 
Както са казали нашите 
предци: “Бързай бавно!”. 
И така, първото стъпало 
към нашия връх вече е 
покорено.

На 29 март, 
2003 година, част от 
екипа на училищния 
ни вестник гостува в 
едно радиопредаване. 
Вероятно малцина от 
вас знаеха това и може 
би никой не е слушал 
радио в този момент, но 
наистина вестник “Хаос” 
гостува в “Удар под 
кръста”. Предаването се 
излъчва всяка събота от 
13 часа по радио “Велико 
Търново” с водещ 
Стилиян Владимиров.

В този ден темата 
беше: “Чува ли се гласът 
на младото поколение 
в България и по какъв 
начин?”. И нали този 
вестник е своеобразна 
трибуна, където 
учениците от СОУ “Иван 
Момчилов” могат да 
изразяват мнението си 
по конкретен въпрос, 
това бяха точното време 
и място, където трябваше да участва екипът на 
вестника.

Водещият се заинтересува кога и как е 
започнало всичко; кои са издателите; кога се 
публикува вестникът; дали по този начин ние 
изразяваме своето мнение и куп други въпроси 
свързани с тази тема.

Обещаваме ви, че когато изкачим и 
следващото стъпало към нашата слава, ще ви 
информираме.

Кореспондент за вас беше Деси.

Вестник “Хаос” 
на “гости”
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Според лисицата да 
“опитомиш” някого- това 
значи да го направиш 
свой близък. А според 
вас?

“Малкият принц”

Миглена Павлова, III клас
Опитомяването е трудна за 

изпълнение задача. Според мен 
да “опитомиш” някого било човек 
или пък животно- означава да 
спечелиш неговото доверие, да 
покажеш, че не таиш зли мисли, 
че си добронамерен и наистина 
може да се разчита на теб във 
всяка ситуация.

С две думи опитомяването 
означава да бъдеш истински 
приятел на някого, да излъчваш 
сигурност, да го накараш да 
разкрие душата си пред теб, да 
си с него в радост и мъка, тъга и 
болка, обич и омраза.

Всеки приятел трябва да 
бъде “опитомен”- в противен 
случай той ще изглежда като 
100 000 други обикновени хора.

Деница Николова, III клас
Според мен да “опитомиш” 

значи постепенно, постепенно 
да изграждаш приятелство. 
Така както лисицата е казала на 
Малкият принц.

Аз мисля, че лисицата 
е права, защото само така ще 
можем да изградим здраво и 
красиво приятелство.

Едно велико дело…

1. С каква мисъл завършвате 
училище!

2. Какво е пожеланието 
ви към тези, които остават в 
училище?

Веско: 1. Не мога да 
повярвам, че завършвам и в 
близките месеци още ще се 
чувствам ученик.

2. Да се радват на 
училището и да знаят, че това 
е един хубав момент от техния 
живот.

Мария (Шушка):
1. Не се радвам, че 

завършвам, ще ми е мъчно за 
целия клас, най-вече за Борко.

2. Да си правят купона и 
да не мислят, че да завършиш е 
хубаво.

Цецо:
1. Ще продължа да уча. 
2. Изживейте най-хубавите 

си години!
Стелка:
1. Много съм щастлива!
Траян:
1. Гадно ми е. 
2.Да си правят колкото 

може по-голям купон, докато са 
в училище.

Борко:
1. Неприятно ми е, защото 

оставям всички момичета 
самотни!

2. Да учат и да си правят 

купона.
Силвия:
1. Много ми е мъчно.
2. Да се кефят, че още са 

ученици.
Свилен:
1. Гадно ми е, че завършвам, 

но няма накъде.
2. Да завършват по-скоро и 

успешно.
Христо:
1. С тъжни мисли.
2. Да не бързат да си 

ходят
Стефан:
1. Не ми се завършва.
2. Да изкласят като нас.
Сашо:
1. Да се махнем по-скоро 

от тук.
2. Успешно завършване.
Иван:
1. Умирам си от кеф.
2. Да завършват по скоро и 

да си прекарат гадно.
Найден:
1. С радост!
2. Учете здраво!
Владо:
1. Най-хубавите години 

сега започват.
2. Да си прекарат по-

хубаво от нас.

Въпросите зададоха Деси 
и Елена

Символът на Елена- 
Часовниковата кула и перото. 
Всяко от тях може да има значение 
на този ден, 24.V. Часовниковата 
кула ни напомня за нашата 
история, отмервайки всеки час 
от столетия насам. А перото? От 
древни времена с него се пише и 
твори нашата велика история- тази 
на България. И се пише на наш 
език, на български- благодарение 
на Св. Св. Кирил и Методий.

Светите братя са изиграли 
голяма роля в нашата история. 
Написвайки А, Б, В- то, те са 
спомогнали усъвършенстването 
на народа ни. Представете си 
какво би било да говорим на 
български език, а да пишем на 

гръцки. Какво би станало тогава? 
Повечето от нас биха останали 
неуки. И то защо? Защо не сме 
били велик народ? Защо не сме 
имали възможност да завземем, 
която си искаме държава, защото 
не сме били всесилна “империя” 
с голяма военна сила и умни 
управници? Затова ли? 

Не! Всичко е било заради 
нежеланието и невъзможността 
на езичниците. По времето 
на княз Борис I се създава 
българската азбука и се покръства 
народът. Трудности се появяват 
и в богослуженията, тъй като 
повечето от богомолците са неуки 
и не знаят гръцки език, на който се 
четат службите.

Въпреки всички трудности, 
делото на княз Борис се 
осъществява успешно. Трябва да 
сме благодарни на този управник, 
че приема учениците на светите 
братя и осъществява делото им. И 
да сме благодарни на тези светци 
за издигането на държавата ни 
отново, на нейната история, 
култура и вяра.

Днес вече няма нужда да 
сътворяваме азбука, защото такава 
вече имаме, но можем да работим 
за доброто име на държавата 
и за нейното политическо, 
икономическо и социално 
благополучие.

Dar

“Хаос” попита абитуриентите от випуск 2003
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Любовта е...Когато обичаш,
неволно се вричаш
в това, което сам не познаваш
и без да искаш дори
ставаш онова,
което никога не си бил, 

нали?
Душата ти изцяло се отдава
на чувството велико,
което взема, но и дава
едно блажено и малко 

странно нещо
ЛЮБОВТА!
Огнено- изпепеляваща,
понякога и нищожна
тя е реално безкрайна
в живота несправедлив,
където нечестно
два свята еднакви-
един мъж и една жена
се разделят жестоко
от думите на завистта.
Може би тя е нарочно такава
и знае безкрайно всичко за 

нея
що е чувството
   надежда
      начало
         раздяла
            мъка
               болка
                  край...
Какво в действителност 

представлява Любовта? Поток от 
мълнии, които преминават през 
четирите очи на влюбените или 
един цял живот, изпълнен само с 
радост, щастие, прекрасни мигове и 
чудесни преживявания!?

Нож с две остриета 
символизира двете страни на 
любовта- добрата и лошата, която 
често е скучно и еднообразно

Ако човек е влюбен, но 
е егоист, тогава любовта няма 
да преживее дълго. Например, 
когато някой трябва да избира 
между кариерата и любовта, тогава 
наистина се намира в трудно 
положение. Да избере това, за което 
се бори цял живот или да остане с 
любовта на живота си- наистина е 
трудна задача.

Любовта е стъпало към 
сърцето.

Какво означава всъщност 
любов. Може би любовта се заражда 
в древността и с течение на времето 
тя все повече се осъвършенства. 
Човечеството се нуждае от любов, 
за да може светът да стане малко 
по-добър за всеки от нас.

Любовта понякога носи много 
болка, но също и щастие, за това 
човек без любов не може. Любов 

изпитва всеки един от нас, но тази 
обич е различна. Тя може да бъде за 
твоите родители, приятели, а защо 
не и към твоя домашен любимец.

Любовта е чувство, което те 
грабва- искаш или не искаш. Тя не 
пита.

Любовта се среща навсякъде. 
Тя е за всички хора по света. Тя е 
бездънен океан, пълен само с весели 
чувства, без омраза и мизерия, без 
проблемите на обществото. И в този 
океан има място за всеки човек, 
независимо колко е голям, какъв е, 
от коя раса е, беден или богат, хубав 
или грозен. Има ли кой да го обича, 
той е щастлив, а щом той е щастлив, 
всички около него са щастливи.

С много любов всичко се 
постига.

Любовта променя човека, 
дава му перспектива в живота, 
прави го по душа силен и готов да 
рискува заради любимия си, дори 
да загуби това, което има.

Ако искаш да обичаш и да те 
обичат, трябва да изчакаш времето 
да позволи и не трябва да бързаш, 
защото: “Бързата работа е срам за 
майстора.”.

Човекът е заслепен от бързане 
в живота, затова понякога го 
връхлита нещастието “несподелена 
любов”. И когато го сполети 
споделена любов, нека получи 
удовлетворение, не от резултата 
“споделеност”, а от пътят, по който 
е стигнал до него.

За да обичаш някого, ти 
първо трябва да го познаваш. Да 
знаеш какво обича той, от какво 
се дразни и т.н. Ето защо не може 
да съществува любов от пръв 
поглед. От пръв поглед съществува 
само привличане. Чак след като 
опознаеш човека, можеш да кажеш, 
че го обичаш. И вече пламналата 
между двамата любов е обречена 
или на щастие, или на провал.

Когато обичаш някого, по-
добре да го пуснеш на свобода. 
Човек се чувства щастлив, когато е 
на свобода.

В повечето филми любовта 
е разделена между трима. Когато 
се вижда, че от тези трима човека, 
ти си излишният, по-добре ще е да 
си тръгнеш и да им пожелаеш на 
добър път.

И все пак няма изследвания, 
статистика или изчисления, които 

да докажат, че щом двама души 
се обичат, никой не може да ги 
раздели, нищо не може да застане 
между тях.

Любовта е непредска-зуема. 
Не е лъжа че тя може да промени 
съдбата на човека, но също не е 
лъжа, че може от веднъж да разбие 
сърцето на човек и да срине живота 
му.

В днешни дни за тинейджърите 
е много трудно да ги накарат да 
обяснят любовта. Вярно всеки има 
позиция.

Един ще каже- любовта е 
нереална, друг ще каже- любовта 
е... и така.

Любов. Чувства. Мечти. 
Радост. Тъга. Ревност. Брак. Деца. 
Какво е любовта? Любовта е 
чувството, което ни кара да бъдем 
и щастливи и тъжни. Любовта 
е чувството, което ни кара да 
мечтаем.

Най-доброто, най-великото 
нещо, резултат от любовта са 
децата. Децата са плод на любовта 
между двамата. Децата са нещото., 
което им напомня колко се обичат.

За да си истински щастлив в 
любовта, трябва да откриеш човека, 
който да те глези малко повече, 
отколкото ти него, който е готов 
да се жертва за теб малко повече, 
който да те обича малко повече 
отколкото ти него.

Ако намериш точният човек 
до себе си, значи си успял.

Много често Купидон не се 
интересува от мястото, на което се 
намира човек, когато е поразен от 
стрелите му.

Всичко, което се каже за 
любовта, ще бъде вярно. Тя може 
да бъде щастлива, фатална, 
краткотрайна.

Най-често любовта е 
щастлива. Тогава нищо не пречи 
на влюбените. “Тежка форма” на 
щастливата любов е бракът. От там  
нататък не се знае какво може да се 
случи.

Фаталната любов се 
получава рядко, но последствията 
са необратими и тя завършва със 
смъртта на единият или двамата 
влюбени.

От всичко казано до тук може 
да се направи извод, че любовта е 
като огъня- може да бъде полезна, 
но ако е извън контрол- става 
опасна.

По темата размишляваха 
VIIIб клас

Любовта е-е-ех!
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Животът е устроен в 
света, а светът е пълен е 
изненадващи неща, а с тези 
неща е свързан човекът, 
който всеки ден по пътя си 
ги среща.

�
Животът е такъв, че 

за да направиш нещо нито 
трябва да бързаш, нито да го 
бавиш, а да го подготвиш по 
точното време.

�
В живота, за да оцелееш, 

трябва да се бориш, а за да се 
бориш, трябва да си силен и 
изпълнен с воля, за да 
победиш живота.

�
Ако те боли за нещо, 

а ти не можеш да се 
пребориш с болката, тогава 

помисли за себе си, какво 
си причиняваш, зареди се 
с положителна енергия и 
лошите мисли назад остави.

�
Болката завладява 

винаги тези, които са 
уверени в себе си.

�
Ако те боли за нещо, 

сподели го с приятел, 
защото най-доброто 
лекарство против болка- 
това е истинският приятел.

�
Любовта не се разбира, 

а само се изпитва.
�

Любовта е една 
стълбица. Във всяко стъпало 
се е запазило по нещо. В 
първото има много радост. 

Във второто- мъка, в третото- 
щастие, в четвъртото- сълзи, 
в петото- разбирателство, в 
шестото- раздяла и така 
стълбицата на любовта 
никога не свършва.

�
Любовта прониква във 

всеки човек незабелязано и се 
измъква пак незабелязано.

�
Когато някой те излъже 

и ти поиска прошка, ти не 
му я отказвай, прости му, но 
никога не го забравяй.

�
Винаги прощавай на 

тези, които са сгрешили, 
защото може да дойде ден и 
ти да се на тяхно място.

Емине Мурадова

Размисли по житейски теми

Начинаещи писатели

Господ Бог
Господ Бог ни е създал
и живота ни е дал,
за да бъдем мирен народ,
за да даваме живот.

Своят умен син- Христос
е изпратил той при нас,
за да ни предпазва от зло
и да но показва доброто.

Исус Христос родил се в проста пещера
под Витлеемската звезда.
Бог направил туй, за да ни покаже,
че смирен е синът Божи.

Ние трябва да си вземаме урок,
че сме божи народ
и, че не трябва да сме високомерни,
а да сме съвсем смирени.

Миглена Павлова, IIIа клас

Внимание!- забързани шофьори,
С бързи, лъскави мотори,
С прашни и ревящи зверове.
Внимание!- На пътя е дете!

То тича, палаво пресича,
Живота си на вас обрича,
Но иска то внимание голямо,
Нали е бъдещето ви засмяно.

Внимание!- до всички вас шофьори.
И  не поклони, а спазващи закони.
Бъдете винаги нащрек!
Пазете малкия човек!

Даниела Кисьова І клас

Моят град Елена
Елена, Елена таз китна Елена,
ухаеш чудесно на мир и покой.
В таз планина чудесна, прекрасна,
израсла безстрашно в борби и гърмежи.
Елена, Елена, прекрасна Елена!
С цветя и гори, поля и води.
Така ще останеш завинаги ти!
Хубава, смела Елена!

Цветан Николов Vб клас
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1. Името на песен на Щурците, на която 
D2 направиха кавър версия.

2. Псевдонимът на певицата изпълнила 
“Победен”.

3. Заглавието на албум на група 
Акустика.

4. Името на групата на трите момичета, 
отворили фризьорски салон в центъра на 
София.

5. Изпълнителят на песента “Ръцете си 
вдигни”.

6. Името на групата на Катя и Цветелина 
изпълнителки на песните- “Твоят пръв 
урок” и “Само ти”.

7. Групата на Миро и Галя
8. Заглавието на групата изпълнила 

ТИП- ТОП хитът “Скакауец”.
9. Фамилията на певицата Тони.
10. Дебютната песен на Руши 

Виденлиев
11. Звездата на Sniper Records

Хаотичнo музикална кръстословица
Ú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В живота на всеки 
интелигентен индивид (а 
ти сигурно си такъв) идва 
момент, в който сякаш нещо се 
пречупва и всичко изглежда 
по друг начин. Луташ се сред 
идеи, планове, неосъществени 
мечти, разочарования, търсиш 
някаква светлина в тунела, 
но такава няма. Може би 
вътрешно обявяваш хората 
за глупави, зли създания, 
и бягаш от тях. Може би 

копнееш за тяхното внимание 
и отчаяно жадуваш да общуваш 
истински. Думичката, с която 
можеш да обобщиш всичко е 
неудовлетворение.

В такива моменти човек 
обикновено изпада в депресия. 
Причините може да са много: 
гаджето те е зарязало или не 
се разбираш с вашите, или пък 
нямаш свестни приятели.

Внимавай сега: това е 
момент от развитието ти. Той 

не е просто болка, причинена 
от нещо вън от теб. То е като 
изведнъж да прогледнеш. 
Наистина боли, все едно 
невиждана досега светлина 
заслепява едва провикналите 
ти очи, но това е знак, че 
порастваш, че съзнанието ти 
изведнъж се е разширило до 
нови хоризонти и ти можеш 
да се запиташ “Какъв е 
смисълът?”.

Ваня

Без заглавие
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Дежурен по грешки: Рени Симеонова.
Благодарим на всички сътрудници!
Web: haos.elena.bg, e-Mail: haos@mail.bg

Бъдете еленчани и се гордейте с това. 
Никога не забравяйте от къде идвате и 
какви сте. И най-важното, обичайте се...
За мнения: Mihaylov@dir.bg

Изказване на дежурния компютърджия

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

Какво ме гледаш? Времето 
за гледане ми мина, остарях вече, 
мойто момче!

Знаеш ли, че отговор “не” се 
римува с “две”.

Абе къде го е скрила баба 
Илийца, под полата си ли, все 
пак като се има предвид голямата 
гора.

Борисе, ти май мислиш 
само за физиологичните нужди 
на Моника.

Ако се обадиш, така ще ти 
загрея врата, че да ти държи цяла 
зима.

Така ще те разпъна, така ще 
те разпъна, че ще забравиш какво 
е протягане.

Аз съм зодия змия.
- Госпожо, защо не се 

облечете цялата в сиво?
- Защото ще заприличам на 

кравата Сивушка
Държа да ви отбележа и 

тънко да ви подчертая.
Може ли жуженето да спре 

та и аз да кажа нещо.
Ще звъниш само, когато те 

натисна.
Вкарай си клетките в 

мозъка.
Не ви мързи, направо ви 

мързунти.
Качвате ми се на главата, 

пускате едно рядко и ме оливате.
Какво се перчиш? Шевовете 

ти ще се пукнат.
Този път няма да може да 

преписвате, защото ще бдя като 
квачка.

Нарочно седнах зад бюрото, 
за да не ми гледате бримката на 
чорапогащника.

Вчера ти сърбах чорбата, а 
днес супата.

Трудно ми е да си 
представя моя роден 
град с по-различен от 
сегашния си облик. Макар 
и след десет години ми е 
невероятно да повярвам, 
че хората ще се променят 
до основи. Не мисля, че 
всички хора ще оценят 
в какво райско кътче 
живеят и ще успеят да 
опазят неговите природни 
ценности и културни 
забележителности, които 
привличат доста туристи, 
навреме.

О б и к н о в е н о 

хората замърсяват сами 
природата и казват, че 
било мръсно навсякъде, 
но аз мисля, че човек 
има право на избор и 
сам определя начина 
си на живот. Разбира 
се, не всичко зависи от 
жителите на града, но 
те трябва с всички сили 
да подпомогнат добрата 
кауза, за да живеем в една 
чиста и прекрасна Елена.

Маргарита Василева
Vв клас

След десет години аз 
ще бъда по-голяма и вече 
ще работя. Професията, 
която съм си избрала 
е екскурзоводка в град 
Елена.

Когато пристигнат 
гостите, аз ще им 
показвам всички 
з а б е л е ж и т е л н о с т и – 
Къщата на Иларион 
М а к а р и о п о л с к и , 
Д а с к а л о л и в н и ц а т а – 
първото класно училище, 
основано от Иван 
Момчилов.

След десет години 
би трябвало да има 
нови паркове и нови 
магазинчета. Лично аз 
бих построила ново 
читалище, в което всеки 

ден да се прожектират 
детски филмчета.

Малко по-нагоре от 
центъра ще се построи 
Елена-ленд. Там ще бъде 
кът за отдих за деца и 
възрастни. До Елена-ленд 
ще се намира Зоопарк с 
всякакъв вид животни.

Гостите на града ще 
отсядат в нови тризвездни 
хотели.

Бих сложила кошчета 
пред всяко магазинче, а 
пред Общината – малка 
градинка с цветя.

Дано след десет 
години всичко, което 
мечтая да се сбъдне.

Цветелина Манчева
Vв клас

Моят град след десeт години
Добрата кауза

Екскурзоводка в Елена


