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Н а р о д н а т а 
традиция в първите 
нощни часове на 
коледния празник 
е свързана с 
обичая коледуване. 
Коледари стават 
само неженените 
мъже, но техният 
водач, наричан 
станеник е женен 
и по-възрастен. В 
неговия дом те са 
учили песните, от 
там след почерпка 
тръгват да обикалят 
на групи домовете. 
О б л е ч е н и т е 
п р а з н и ч н о 

коледари са с накичени с коледарски 
питки калпаци, а в ръцете си носят 
“шарени тояги”. Началото на обиколката 
на всяка група се оповестява с гърмеж, 
последван от първата песен на 
дружината. Пред нея вървят няколко 
по-големи момченца, които чукат 
по портите и мяукат, за да известят 
стопаните. Тези предвестници се 
наричат котета, а момченцата, които осят 
събраните дарове и краваи и вървят в 
края на шествието се наричат магарета.

Отвори ли портите предупреденият 
стопанин, чува първата, специално за 
него песен- поздравление. Събраното 
около стопанина домочадие бива 
поздравено с песенно пожелание за 
всеки член на семейството по реда на 
възрастта до новороденото. Никой не 
бива да бъде пропуснат  за словесна 

магия за добруване.
Стопанинът кани около трапезата 

младите мъже и ги черпи с вино и ракия, 
а после момата ги дарява със своя вит-
превит и шарен, писан кравай. Поема го 
водача на коледарската чета и вдигайки 
го високо, изрича над него коледарската 
благословия за цялото семейство. 
Благословията, наричана и молитва, е 
речитатив в скоропоговорка, в която се 
описва мъчителния път на коледарите в 
“реалната земя” на прадедите. Идвайки 
на “горната земя”, те са вестители на 
надеждата, но и носители на закрилата 
на прадедите. Благословията завършва 
с пожелание за здраве, благополучие и 
плодородие за дома и хората.

Обиколили домовете в своя район, 
Коледа по обед коледарите се събират 
отново, за да разделят получените 
краваи на своята изгора, ако повече 
ергени харесват момичето, за неговия 
кравай се наддава. Другите събрани 
продукти и пари коледарите разпродават 
и събраните средства предоставят 
на църковното настоятелство, на 
училището или на читалището. Около 
наддаващите коледари се събират 
излезлите от църковната служба и 
всички се хващат на общоселското хоро. 
Така пред цялата общност момчетата 
показват, че са готови за встъпване в 
брак със своята избраница. Традицията 
повелява, че момчето може да се ожени, 
само ако е коледувало, сиракувало и се 
е борило в студената вода за кръста на 
Богоявление.

Мирела Марчева VIIб клас

Коледа    25 декемвриХ
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традиция в първите Tтрадиция в първите 
нощни часове на Tнощни часове на 
коледния празник Tколедния празник 
е свързана с Tе свързана с 
обичая коледуване. Tобичая коледуване. 
Коледари стават TКоледари стават 
само неженените Tсамо неженените 
мъже, но техният Tмъже, но техният 
водач, наричан Tводач, наричан 

магия за добруване.

T
магия за добруване.

Стопанинът кани около трапезата TСтопанинът кани около трапезата 
младите мъже и ги черпи с вино и ракия, Tмладите мъже и ги черпи с вино и ракия, 
а после момата ги дарява със своя вит-Tа после момата ги дарява със своя вит-
превит и шарен, писан кравай. Поема го Tпревит и шарен, писан кравай. Поема го 
водача на коледарската чета и вдигайки Tводача на коледарската чета и вдигайки 
го високо, изрича над него коледарската Tго високо, изрича над него коледарската 
благословия за цялото семейство. Tблагословия за цялото семейство. 
Благословията, наричана и молитва, е TБлагословията, наричана и молитва, е 
речитатив в скоропоговорка, в която се Tречитатив в скоропоговорка, в която се 

Коледа

T
Коледа

T
надеждата, но и носители на закрилата 

T
надеждата, но и носители на закрилата 
на прадедите. Благословията завършва 

T
на прадедите. Благословията завършва 
с пожелание за здраве, благополучие и 

T
с пожелание за здраве, благополучие и 
плодородие за дома и хората.Tплодородие за дома и хората.

Обиколили домовете в своя район, TОбиколили домовете в своя район, 
Коледа по обед коледарите се събират TКоледа по обед коледарите се събират 
отново, за да разделят получените Tотново, за да разделят получените 
краваи на своята изгора, ако повече Tкраваи на своята изгора, ако повече 
ергени харесват момичето, за неговия Tергени харесват момичето, за неговия 
кравай се наддава. Другите събрани Tкравай се наддава. Другите събрани 
продукти и пари коледарите разпродават Tпродукти и пари коледарите разпродават 
и събраните средства предоставят Tи събраните средства предоставят 

T
по портите и мяукат, за да известят 

T
по портите и мяукат, за да известят 
стопаните. Тези предвестници се 

T
стопаните. Тези предвестници се 
наричат котета, а момченцата, които осят 

T
наричат котета, а момченцата, които осят 
събраните дарове и краваи и вървят в Tсъбраните дарове и краваи и вървят в 
края на шествието се наричат магарета.Tкрая на шествието се наричат магарета.

Отвори ли портите предупреденият TОтвори ли портите предупреденият 
стопанин, чува първата, специално за Tстопанин, чува първата, специално за 
него песен- поздравление. Събраното Tнего песен- поздравление. Събраното 
около стопанина домочадие бива Tоколо стопанина домочадие бива 
поздравено с песенно пожелание за Tпоздравено с песенно пожелание за 
всеки член на семейството по реда на Tвсеки член на семейството по реда на 
възрастта до новороденото. Никой не Tвъзрастта до новороденото. Никой не 
бива да бъде пропуснат  за словесна Tбива да бъде пропуснат  за словесна 
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Мили Дядо Коледа!
Донеси ми каквото 

смяташ, че заслужавам. Все пак 
ще ти кажа каква ми е мечтата- 
искам колело или бегач. Но 
ние нямаме толкова много 
пари, за да си го позволим. Аз 
знам, че ще ми помогнеш да се 
сбъдне. Но най-вече донеси на 
всички хора, добри или ложи, 
здраве и дълголетие.

Помогни на сирачетата 
да се зарадват поне малко. Със 
своите елени им помогни на 
всички завчас.

Най-хубавите празници 
са Коледа и Нова година, 
защото тогава всички хора, 
които се мразят или се обичат 
се сближават и изпитват обич. 
Помогни на целия свят.

Пише ти твоя почитаема 
Александрина

***
За хубавия празник искам 

часовник с картинка Барби, със 
светещи в тъмното стрелки, 
книга “Хари Потър”, за да се 
науча да правя чудните магии 
на това необикновено момче и 
някаква плюшена играчка, за 
да си я гушкам понякога.

Както разбра вече от 
писмото ми, аз искам винаги 

да съм точна, да чета много 
вълшебни книги и да имам с 
кого да си приказвам и кого да 
гушкам.

Искам от теб също 
да зарадваш бедните и 
нещастните хора по света. Нека 
и те почувстват топлината на 
празника. Ти си вълшебник 
и знам, че ще се опиташ да 
изпълниш желанията ми.

празници!

и драга Снежанка!
Аз искам да ми донесете, 

каквото си пожелаете. Най-
важно е да донесете здраве и 
щастие на всички семейства 
и на всички деца, които са 
на улицата, които да изпитат 
удоволствие, които другите 
деца изпитват.

Приятна работа ти желая 
с твоите малки помощници.

Даниел
***

Аз искам от теб само три 
неща. Първо всички хора и 
деца на този свят да са живи 

и здрави независимо дали с 
лоши или добри сърца.

Второ- желая бездомните 
да живеят в къщи, където да се 
топлят.

И трето- мечтая подаръкът, 
който не съм решила какъв ще 
е, но със сигурност искам да е 
от най любящите хора, които 
познавам на земята- също да е 
от сърце с най-голяма радост.

С обич от Невин

***
Здравей Дядо Коледа!
Аз съм едно малко 

момиче, което силно вярва 
в теб. Казвам се Ивелина и 
съм на десет години. Живея 
в град Елена, а този чудесен 
град се намира в една много 
красива страна, България.Аз 
искам да ми донесеш някоя 
красива играчка, с която да 
се забавлявам през студените 
зимни дни, сгушена край 

Моля ти се Дядо Коледа, 
нека мечтите ми се сбъднат, 
а и не само аз да почувствам 
това щастие, а и всички деца 

С много обич Ивелина

Коледна поща

“Хаос”- как, кога, какво?
Обикновено в края на всяка година човек 

прави своята равносметка за отминалото 
време. “Хаотичният” екип също направи 
своята. Това е първият брой на вестника за 
тази учебна година, а за изминалата 2002/
2003 са издадени седем броя от вестник 
“Хаос”. Първият брой излезе по случай 
празника на училището ни СОУ “Иван 
Момчилов”. Във втория брой имаше статии 
относно младите хора, вечерния час и др. 
В коледния- естествено коледни новини. 
Въпреки приятните емоции, които носи 
светлия християнски празник, ние отделихме 
първата страница на децата, загинали при 
трагичния инцидент в дискотека “Индиго”. 
След малко прекъсване излезе и броят 
посветен на 14 февруари. Не пропуснахме да 

отбележим,
че всеки празнува това, което му харесва-

някои Свети Валентин, други- Трифон Зарезан. 
Последва мартенско издание, брой за месец 
април и естествено такъв за празника на град 
Елена.

Във всеки брой си имахме песничка, 
вицове и бисери (ученически и учителски). 
Беше изключително забавно, когато в 
един брой включихме бисерите на нашите 
учители©. Писали сме за любовта, за 
мечтите, за децата и за още куп неща!

А най-хубавото е, че всеки може да се 
включи в “Хаос”. Има едно едничко условие-
оригинална идея!

Дори и ти! Чувствай се поканен!

T
да зарадваш бедните и 

T
да зарадваш бедните и 
нещастните хора по света. Нека 

T
нещастните хора по света. Нека 
и те почувстват топлината на 

T
и те почувстват топлината на 
празника. Ти си вълшебник 

T
празника. Ти си вълшебник 
и знам, че ще се опиташ да Tи знам, че ще се опиташ да 
изпълниш желанията ми.Tизпълниш желанията ми.

С обичTС обич
МиленаTМилена

***T***
Мили Дядо Коледа!TМили Дядо Коледа!
Здравей и честити TЗдравей и честити 

празници!Tпразници!
Здравейте и вие джуджета TЗдравейте и вие джуджета 

и драга Снежанка!Tи драга Снежанка!
Аз искам да ми донесете, TАз искам да ми донесете, 

T
и на всички деца, които са 

T
и на всички деца, които са 
на улицата, които да изпитат 

T
на улицата, които да изпитат 
удоволствие, които другите 

T
удоволствие, които другите 

Приятна работа ти желая TПриятна работа ти желая 

ДаниелTДаниел

Аз искам от теб само три TАз искам от теб само три 
неща. Първо всички хора и Tнеща. Първо всички хора и 
деца на този свят да са живи Tдеца на този свят да са живи 

красива играчка, с която да 

T
красива играчка, с която да 
се забавлявам през студените 

T
се забавлявам през студените 
зимни дни, сгушена край 

T
зимни дни, сгушена край 

T
печката.

T
печката.

Моля ти се Дядо Коледа, TМоля ти се Дядо Коледа, 
нека мечтите ми се сбъднат, Tнека мечтите ми се сбъднат, 
а и не само аз да почувствам Tа и не само аз да почувствам 
това щастие, а и всички деца Tтова щастие, а и всички деца 
по света.Tпо света.

С много обич ИвелинаTС много обич ИвелинаTT“Хаос”- как, кога, какво?T“Хаос”- как, кога, какво?

T
прави своята равносметка за отминалото 

T
прави своята равносметка за отминалото 
време. “Хаотичният” екип също направи 

T
време. “Хаотичният” екип също направи 
своята. Това е първият брой на вестника за 

T
своята. Това е първият брой на вестника за 
тази учебна година, а за изминалата 2002/

T
тази учебна година, а за изминалата 2002/
2003 саT2003 са издадени седем броя от вестник Tиздадени седем броя от вестник TПървият брой излезе по случай TПървият брой излезе по случай 
празника на училището ни СОУ “Иван Tпразника на училището ни СОУ “Иван 
Момчилов”. Във втория брой имаше статии TМомчилов”. Във втория брой имаше статии 
относно младите хора, вечерния час и др. Tотносно младите хора, вечерния час и др. 
В коледния- естествено коледни новини. TВ коледния- естествено коледни новини. 
Въпреки приятните емоции, които носи TВъпреки приятните емоции, които носи 
светлия християнски празник, ние отделихме Tсветлия християнски празник, ние отделихме 
първата страница на децата, загинали при Tпървата страница на децата, загинали при Tтрагичния инцидент в дискотека “Индиго”. Tтрагичния инцидент в дискотека “Индиго”. 
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Песничка на броя
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 10 2. Галя и Сатен- “Топъл сатен”

3. Beyonce feat Sean Paul- “Baby boy”
4. Seam Paul feat Cecil- “Can you do”
5. ЛАишо Шамара- “Усилете звука”
6. Ъпсурд и Белослава- “И твойта майка също”
7. Sean Paul- “Like Glue”
8. Bleack Eyed Peas- Shut up”
9. Румънеца, Енчев, Устата и John- “От утре”
10. Aventura- “Obsesion”

Галя и Сатен 
“Топъл сатен”
За да бъдеш с мен сега всичко 
друго трябва да забравиш И 
за да бъде ден нощта, само за 
мен, само за мен ти мисли

Но не бързай зная как,
може всичко друго да 
направиш.
И за да бъде ден нощта,
само за мен, само за мен
ти мисли

Целувай ме така, тази вечер 
под звездите. Безсънна 
сутринта ни води натам.

нежни целувки, топъл сатен.

нежни целувки, топъл сатен.

Но за мене е нужно да зная,
че в теб съм желана аз
всеки ден.
Колко малко време имаш за 
нас.
Искам да желаеш само
мене и нощта от сатен
ще ни вземе в плен.
Ще бъдем с теб двама.

Целувай ме така, тази вечер 
под звездите. Безсънна 
сутринта ни води натам.

Припев:
Искам да мислиш...

I клас
Йордан : Да, защото 

Дядо Коледа ще дойде!
Гергана: Да, защото ни 

носи подаръци!
Станимир: Да, защото 

дава подаръци!
Наско: Да, защото е 

жив!
Стельо: Не, защото не 

съществува!
Даяна: Да!
Айлян: Да, защото е 

много добър!
Найгюл: Да!
Радко: Да, защото е 

много добър!

II клас
Дани: Не, вече не 

вярвам, защото мама и тате 
слагат подаръците!

Мирела: Не, защото 
хванах мама да ми слага 
подаръците под елхата!

Петя: Не, защото 
веднъж махнах маската му и 
видях, че Дядо Коледа не е 
Дядо Коледа!

III клас
Стефан: Не, защото 

Дядо Коледа са мама и тате. 
И да е съществувал, това е 
било много отдавна!

Елена: Да, вярвам, че 
Дядо Коледа съществува в 
Лапландия!

Иван: Не, не вярвам!
Зекие: Да, вярвам 

защото го показваха по 
телевизията!

Памела: Не, глупости 
и половина!

А ето и моето мнение 
по въпроса:

В лицето на добрият 
старец се откриват много 
положителни емоции, 
изненади, очакване. Хората 
са създали образа на Дядо 
Коледа като олицетворение 
на ценни човешки 
добродетели, за които всеки 
трябва да се сеща не само по 
Коледа- човечност, любов, 
милосърдие, състрадание, 
лоялност.

За Коледните и 
Новогодишните празници 
искам да пожелая на всички 
крепко здраве, щастие 
и късмет. Да не бъдем 
критични както към себе 
си, така и към другите. Нека 
не съдим хората, защото 
така нямаме време да ги 
обичаме!

Весели Коледни и 
Новогодишни празници 
и успех през новата 2004 

Lin_Lin

Анкета
Сред най-малките ученици в

СОУ “Иван Момчилов”
Вярвате ли в Дядо Коледа?

T
Топъл

T
Топъл

За да бъдеш с мен сега всичко 

T
За да бъдеш с мен сега всичко 
друго трябва да забравиш И Tдруго трябва да забравиш И 
за да бъде ден нощта, само за Tза да бъде ден нощта, само за 
мен, само за мен ти мислиTмен, само за мен ти мисли

Но не бързай зная как,TНо не бързай зная как,
може всичко друго да Tможе всичко друго да 
направиш.Tнаправиш.
И за да бъде ден нощта,TИ за да бъде ден нощта,
само за мен, само за менTсамо за мен, само за мен
ти мислиTти мислиTTT

Иван: Не, не вярвам!

T
Иван: Не, не вярвам!
Зекие: Да, вярвам 

T
Зекие: Да, вярвам 

защото го показваха по Tзащото го показваха по 
телевизията!Tтелевизията!

Памела: Не, глупости TПамела: Не, глупости 
и половина!Tи половина!

А ето и моето мнение TА ето и моето мнение 
по въпроса:Tпо въпроса:

В лицето на добрият TВ лицето на добрият 
старец се откриват много Tстарец се откриват много 
положителни емоции, Tположителни емоции, 

Вярвате ли в Дядо Коледа?

T
Вярвате ли в Дядо Коледа?

T
сутринта ни води натам.

T
сутринта ни води натам.

Припев:

T
Припев:
Искам да мислиш само за

T
Искам да мислиш само за
мен и да забравишTмен и да забравиш
цялото време.Tцялото време.
Всеки ден, мислиш за мен,TВсеки ден, мислиш за мен,
нежни целувки, топъл сатен.Tнежни целувки, топъл сатен.
Искам да мислиш само заTИскам да мислиш само за
мене и да забравишTмене и да забравиш
цялото време.Tцялото време.
Искаш мен, вечер плененTИскаш мен, вечер пленен
нежни целувки, топъл сатен.Tнежни целувки, топъл сатен.

TT. Harem- “Sujuca”T. Harem- “Sujuca”
2. Галя и Сатен- “Топъл сатен”T2. Галя и Сатен- “Топъл сатен”
3. Beyonce feat Sean Paul- “Baby boy”T3. Beyonce feat Sean Paul- “Baby boy”
4. Seam Paul feat Cecil- “Can you do”T4. Seam Paul feat Cecil- “Can you do”
5. ЛАишо Шамара- “Усилете звука”T5. ЛАишо Шамара- “Усилете звука”
6. Ъпсурд и Белослава- “И твойта майка също”T6. Ъпсурд и Белослава- “И твойта майка също”
7. Sean Paul- “Like Glue”T7. Sean Paul- “Like Glue”

Стефан: Не, защото 

T
Стефан: Не, защото 

Дядо Коледа са мама и тате. 

T
Дядо Коледа са мама и тате. 
И да е съществувал, това е 

T
И да е съществувал, това е 
било много отдавна!Tбило много отдавна!

Елена: Да, вярвам, че TЕлена: Да, вярвам, че 
Дядо Коледа съществува в TДядо Коледа съществува в 
Лапландия!TЛапландия!

Весели Коледни и 

T
Весели Коледни и 

Новогодишни празници 

T
Новогодишни празници 
и успех през новата 2004 

T
и успех през новата 2004 
година!Tгодина!TT
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Преди няколко 
седмици беше 1-ви 
декември. В цял свят 
хората го отбелязват 
като ден за борба със 
СПИН.

СПИН е част от 
нашата реалност, с 
която се сблъскваме 
всеки ден-в училище, на 
улицата, в дискотеката. 
Мислиш си, че на теб 
не може да се случи?! 
Факт е обаче, че 65 
милиона души са си 
мислили същото преди 
да се заразят. Стотици 
хиляди хора заради 
един миг невнимание 
и прибързаност плащат 
с живота си. От теб и 

само от теб зависи дали 
ще бъдеш
Знам
правилният
факти

на  
Недостатъчност

причинител

заразиш
начина: кръвен, полов, 
и от заразена майка на 
новородено;

Все още не 
открито лечение за 
заболяването СПИН
но медицината има 
сериозни достижения по 
отношение на забавяне на 

развитието на болестта в 
организма;

- Презервативът е 
единственото   средство 
за     предпазване     от 
СПИН и ППИ (Полово 
Преносими Инфекции);

- Хората инфекти-
рани с ХИВ могат 
да нямат никакви 
симптоми, може да 
минат десет години или 
повече от заразяването с 
ХИ В преди да се развие 
СПИН;

- В България   до 
регистрирани 

  от 

Деси

Мисли с главата си!

В много български 
училища са въведени 
ученически униформи. В 
повечето случаи учениците 
негодуват срещу това, но по-
късно се примиряват.

В нашето училище 
е направена анкета: ”За 
или против училищните 
униформи сте?”. Бяха 
записани 100 наши ученици. 
Резултатът е ясен: 62 от тях 
са против, а останалите 38- 
за.

Мотивите на тези , 
които се обявяват против, са 
свързани с това, че не искат 
да бъдат еднакви, не искат 
да изглеждат като другите и 
не желаят да ходят с еднакви 
дрехи на училище всеки ден. 
Но въпреки това първият 

въпрос на всеки беше “Как да 
изглеждат тези униформи?”. 
Нашият екип установи ,че 62 
души са съгласни да носят 
униформи, но само ако са 
хубави. Оказа се ,че повечето 
ученици нямат нищо против 
, ако униформите се състоят 
от дънки и блуза, но не и 
пола или  панталон, с бяла 
ризка или сако. Така , че ако 
моделът е добър, те също 
биха се съгласили.

Останалите 38 ученици 
са категорично за. Те са 
съгласни, но при същото 
условие- “Да, съгласна 
съм, но само ако са 
хубави, защото не искам да 
изглеждам зле!”.

Явно всеки има право на 
собствено мнение. Ако някой 

не иска да носи униформа, 
добре, той така мисли, но 
ако пък друг желае да се 
облича по начин различен 
от този на учениците от 
другите училища, защо и 
неговото мнение да не бъде 
уважено.

От всичко казано 
и написано до сега, 
заключението може да е 
само едно:

Учениците от СОУ ”Иван 
Момчилов” биха носили 
униформи само ако те по-
интересни, по-различни и 
поне малко по- свободни.

За в-к “Хаос” репортер 
бе Dessy.

За и против училищните униформи

T
ще

T
ще бъдеш

T
бъдеш един

T
един от

T
от тях

T
тях. 

T
. 

Знам

T
Знам, 

T
, че

T
че ще

T
ще направиш 

T
направиш 

правилниятTправилният изборTизбор! T! СПИНTСПИН
фактиTфакти:T:

- СПИНT- СПИН-  T-  Синдром TСиндром 
  T  ПридобитаTПридобита  T  Имунна TИмунна 

НедостатъчностTНедостатъчност;T;
- ХИВT- ХИВ   T   еTе   T   вирусът Tвирусът 

причинителTпричинител наTна СПИНTСПИН;T;
МожешTМожеш даTда се Tсе 

заразишTзаразиш сTс ХИTХИ ВTВ поTпо три Tтри 

TTT
не 

T
не 
за 

T
за 

СПИН

T
СПИН, 

T
, 

има Tима 
по Tпо 
на Tна 

- В

T
- В   

T
   България

T
България   

T
   

момента

T
момента са

T
са регистрирани 

T
регистрирани 

445  

T
445  човека

T
човека  

T
  болни

T
болни  

T
  

СПИНTСПИН.T.

ДесиTДесиTвъпрос на всеки беше “Как да Tвъпрос на всеки беше “Как да 
изглеждат тези униформи?”. Tизглеждат тези униформи?”. 
Нашият екип установи ,че 62 TНашият екип установи ,че 62 

не иска да носи униформа, Tне иска да носи униформа, 
добре, той така мисли, но Tдобре, той така мисли, но 
ако пък друг желае да се Tако пък друг желае да се 

За и против училищните униформиTЗа и против училищните униформи

T
негодуват срещу това, но по-

T
негодуват срещу това, но по-
късно се примиряват.

T
късно се примиряват.

В нашето училище 

T
В нашето училище 

е направена анкета: ”За Tе направена анкета: ”За 
или против училищните Tили против училищните 
униформи сте?”. Бяха Tуниформи сте?”. Бяха 
записани 100 наши ученици. Tзаписани 100 наши ученици. 
Резултатът е ясен: 62 от тях TРезултатът е ясен: 62 от тях 
са против, а останалите 38- Tса против, а останалите 38- 

Мотивите на тези , TМотивите на тези , 
които се обявяват против, са Tкоито се обявяват против, са 
свързани с това, че не искат Tсвързани с това, че не искат 
да бъдат еднакви, не искат Tда бъдат еднакви, не искат 

униформи, но само ако са 

T
униформи, но само ако са 
хубави. Оказа се ,че повечето 

T
хубави. Оказа се ,че повечето 
ученици нямат нищо против 

T
ученици нямат нищо против 
, ако униформите се състоят T, ако униформите се състоят 
от дънки и блуза, но не и Tот дънки и блуза, но не и 
пола или  панталон, с бяла Tпола или  панталон, с бяла 
ризка или сако. Така , че ако Tризка или сако. Така , че ако 
моделът е добър, те също Tмоделът е добър, те също 
биха се съгласили.Tбиха се съгласили.

са категорично за. Те са Tса категорично за. Те са 
съгласни, но при същото Tсъгласни, но при същото 
условие- “Да, съгласна Tусловие- “Да, съгласна 
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Това е една история за кърваво отмъщение, 
разказана в далечния XII век от Саксо 
Граматик, преработена от французина Пиер 
дьо Белфоре и адаптирана (приспособена) за 
сценично изпълнение от У. Шекспир. 

И така...
“Хамлет” е трагедия на провинциалния 

драматург Шекспир. Шекспир представлява 
едно отмъщение, в което принцът търси 
възмездие за убийството на баща си. В 
трагедията главните герои са майката на 
Хамлет, Гертруда, баща му играещ ролята на 
духа.Хамлет се преструва на луд, за да смъкне 
всякакво съмнение, че иска да направи заговор 
и да си отмъсти.

Темата е отмъщението, но авторът 
обръща внимание на лудостта на героя. Всеки 
човек е поне малко луд, а Хамлет го показва 
наяве.

Убиец е братът на краля Клавдий, който 
се жени за много кратко време за майка му 
Гертруда. 

Хамлет разбира, че чичо му е убил баща 
му и това жестоко го травмира. 

В произведението се разказва също и 
за любовта на Хамлет към Офелия. Тя се 
побърква от тази любов и се дави в реката. 
Братът на Офелия- Лаерт много се дразни 
от постъпките на Хамлет и решава да му 
отмъсти. 

Хамлет бива изпратен в Англия по грешна 
тревога (мисия).

Потвърждение за произведението, което 
наричаме “Комедия” с смъртта на краля от 
самия му брат. Духът на краля се явява на 
Хамлет ето защо той започва да се прави на 
луд и по този начин разобличава всичко. По-
късно Хамлет е намушкан от Леар (разб.Леарт) 
и всички други герои, кокто кралят и кралицата 
са отровени.

В крайна сметка Хамлет убива чичо 
си, като по-късно братът на Офелия убива 
Шекспир. В същото време Розенкранц и 
Гилденщерн тъжно скимтят и помахват с 
опашки.

Сюжета възтановиха
Храбри Черноризци от Xа клас.

“Хамлет - принц датски”
(сюжет)

, момче на 14 години
 твоите черни очи и усмивки нежни
 си момиче на 16 години, за което

 мисля и желая да бъда до него
 има нещо между нас-
 си влюбена в друг и

 можеш (за съжаление) да
 нищо за

, което чувствам към теб.

юбовта, която изпитвам към теб, в
ная обич между двама влюбени, във
ечното чувство, смисълът на живота...

Eх, ти моя любов,
Yхание на пролетно цвете
oмайващо до лудост всичко
u всеки около себе си.
sамо да знаеш ти, за
oнова, вътре в мен, за
mайните надежди... защото
uскам да си моя
cамо моя, но
how cam I love you?!
bсичко бих направил за теб, за да те
uмам, за да гледам ненаситно
tвоите маслинови очи и да шепна в
yхото ти, колко много те
oбичам, моя любов... моя
uстинска и първа любов.
dавам всичко за теб
oбич моя, дори и да трябва и сърцето си да
uзтръгна, ще го направя
‘(не разбра ли)
tи най-важното, което
uскам в този живот
nървото, за което
dадох всичко и
eдинственото, за което
rискува всичко
sамо и само да те имам, скъпа моя.
tвой съм
aз, за винаги, както и
nечалното ми сърце
dържащо, стискащо все още
i единствената надежда за теб.
tвой съм, oh, my darling-
I love but you don‛t understand it!

By x2(вечно обожаващият те)

For you, my darling
(обяснение в любов)

T
Това е една история за кърваво отмъщение, 

T
Това е една история за кърваво отмъщение, 

разказана в далечния XII век от Саксо 

T
разказана в далечния XII век от Саксо 
Граматик, преработена от французина Пиер 

T
Граматик, преработена от французина Пиер 
дьо Белфоре и адаптирана (приспособена) за Tдьо Белфоре и адаптирана (приспособена) за 
сценично изпълнение от У. Шекспир. Tсценично изпълнение от У. Шекспир. 

“Хамлет” е трагедия на провинциалния T“Хамлет” е трагедия на провинциалния 
драматург Шекспир. Шекспир представлява Tдраматург Шекспир. Шекспир представлява 
едно отмъщение, в което принцът търси Tедно отмъщение, в което принцът търси 
възмездие за убийството на баща си. В Tвъзмездие за убийството на баща си. В 
трагедията главните герои са майката на Tтрагедията главните герои са майката на 
Хамлет, Гертруда, баща му играещ ролята на TХамлет, Гертруда, баща му играещ ролята на 
духа.Хамлет се преструва на луд, за да смъкне Tдуха.Хамлет се преструва на луд, за да смъкне TT

I

T
I, момче на 14 години

T
, момче на 14 години

love

T
love твоите черни очи и усмивки нежни

T
 твоите черни очи и усмивки нежни

you

T
you си момиче на 16 години, за което

T
 си момиче на 16 години, за което

muchTmuch мисля и желая да бъда до негоT мисля и желая да бъда до него
butTbut има нещо между нас-T има нещо между нас-
youTyou си влюбена в друг иT си влюбена в друг и
don‛tTdon‛t можеш (за съжаление) даT можеш (за съжаление) да
understandTunderstand нищо заT нищо за
itTit, което чувствам към теб.T, което чувствам към теб.
ITI вярвам вT вярвам в
lTlюбовта, която изпитвам към теб, вTюбовта, която изпитвам към теб, в
оTоная обич между двама влюбени, въвTная обич между двама влюбени, във
vTvечното чувство, смисълът на живота...Tечното чувство, смисълът на живота...
ETEх, ти моя любов,Tх, ти моя любов,

T
амо да знаеш ти, за

T
амо да знаеш ти, за
нова, вътре в мен, за

T
нова, вътре в мен, за
айните надежди... защото

T
айните надежди... защото
скам да си мояTскам да си моя
амо моя, ноTамо моя, но
ow cam I love you?!Tow cam I love you?!
сичко бих направил за теб, за да теTсичко бих направил за теб, за да те
мам, за да гледам ненаситноTмам, за да гледам ненаситно
воите маслинови очи и да шепна вTвоите маслинови очи и да шепна в
хото ти, колко много теTхото ти, колко много те
бичам, моя любов... мояTбичам, моя любов... моя
стинска и първа любов.Tстинска и първа любов.
авам всичко за тебTавам всичко за теб
бич моя, дори и да трябва и сърцето си даTбич моя, дори и да трябва и сърцето си да

T
тревога (мисия).

T
тревога (мисия).

Потвърждение за произведението, което 

T
Потвърждение за произведението, което 

наричаме “Комедия” с смъртта на краля от 

T
наричаме “Комедия” с смъртта на краля от 
самия му брат. Духът на краля се явява на Tсамия му брат. Духът на краля се явява на 
Хамлет ето защо той започва да се прави на TХамлет ето защо той започва да се прави на 
луд и по този начин разобличава всичко. По-Tлуд и по този начин разобличава всичко. По-
късно Хамлет е намушкан от Леар (разб.Леарт) Tкъсно Хамлет е намушкан от Леар (разб.Леарт) 
и всички други герои, кокто кралят и кралицата Tи всички други герои, кокто кралят и кралицата 
са отровени.Tса отровени.

В крайна сметка Хамлет убива чичо TВ крайна сметка Хамлет убива чичо 
си, като по-късно братът на Офелия убива Tси, като по-късно братът на Офелия убива 
Шекспир. В същото време Розенкранц и TШекспир. В същото време Розенкранц и 
Гилденщерн тъжно скимтят и помахват с TГилденщерн тъжно скимтят и помахват с 
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Какво толкова се 
радваш на оценката си?! 
Виж графат за оценки. 
Там пише среден три, а 
не свещен три.

Дебелото черво е 
по-дебело от тънкото 
черво.

Биоценозата е 
съвкупност от ученици… 
ъ-ъ-ъ искам да кажа от 
организми.

Сега следва 
рубриката “Микрофонът 
е ваш”!

Седни по-наблизо, 
че ревнувам като си 

Ама Мишо, 
любовниците ги въртиш 
пък не можеш да 
завъртиш дна тройка по 

Грейна слънцето и 
мозъците ви започнаха 
да се разтапят… та чак 

Туй число като 
блудна офца се разкарва 
из схемата.

Аполон е превзел 
ЮАР.

Мария Кюри е една 
успяла певица.

Как се казва човека, 
който носи знамето-
знаменател.

Какви са подовете в 
българския език- мъжки, 
женски, детски.

Вицове
Няколко момчета от 

класа остават на изпит по 
математика. Явяват се в 
уреченият ден пияни-заляни. 
Един от тях отваря вратата и 
казва:

- Госпожо пи-пи-пияни 
изпит-пит-питвате ли?

- По принцип не, ама за 
вас ще направя изключение.

Като чул това ученикът 
се провиклан през рамо:

- Ра-ра-работата е 
уредена! Внесете го момчета!

JJJ
Син казва на майка си:
- Мамо, ще се женя!
- Е, как така моето 

момче? Малък си още!
- Как малък бе, мамо? На 

- Да, да.. Ама нали се 
разбрахме да не се жениш 
докато не завършиш осми 

Предупреителна табела 
пред училище: “Внимание! 

Отдолу дописано с 

“По-добре изчакайте да 
мине някой учител.”

JJJ
Знаете ли защо се карат 

две блондинки, когато се 
возет на мотор?

Отговор: Коя да бъде 
откъм прозореца!

Начинаещи писатели

Зима
Тихо се сипе снега навън,
като чели съм в сън.
Бавно пада на земята
и трупа снежни шарки по тревата.
Аз съм толкова замаяна
от неговата красова,
че чувам само песента на ноща.
Която е тъй весела,
тъй звънка,
че искаш да заспиш.
И този чуден сън
никога да не свърши.

Мария Станимирова VIв

Това място тук
е твоето място.
Тук ти можеш

да изкажеш 
своето мнение,

чувства и
всичко,което те

вълнува.

T
Няколко момчета от 

T
Няколко момчета от 

класа остават на изпит по 

T
класа остават на изпит по 
математика. Явяват се в Tматематика. Явяват се в 
уреченият ден пияни-заляни. Tуреченият ден пияни-заляни. 
Един от тях отваря вратата и TЕдин от тях отваря вратата и 

- Госпожо пи-пи-пияни T- Госпожо пи-пи-пияни 

- По принцип не, ама за T- По принцип не, ама за 

Като чул това ученикът TКато чул това ученикът 

38 години съм!

T
38 години съм!

- Да, да.. Ама нали се 

T
- Да, да.. Ама нали се 

разбрахме да не се жениш Tразбрахме да не се жениш 
докато не завършиш осми Tдокато не завършиш осми 
клас?Tклас?

JJJTJJJ
Предупреителна табела TПредупреителна табела 

пред училище: “Внимание! Tпред училище: “Внимание! 
Ученици.”TУченици.”

Отдолу дописано с TОтдолу дописано с 
фулмастер:Tфулмастер:

“По-добре изчакайте да T“По-добре изчакайте да 

TT
е ваш”!

T
е ваш”!

Седни по-наблизо, 

T
Седни по-наблизо, 

че ревнувам като си 

T
че ревнувам като си 
надалеч.Tнадалеч.

Ама Мишо, TАма Мишо, 
любовниците ги въртиш Tлюбовниците ги въртиш 
пък не можеш да Tпък не можеш да 
завъртиш дна тройка по Tзавъртиш дна тройка по 
математика.Tматематика.

Грейна слънцето и TГрейна слънцето и 
мозъците ви започнаха Tмозъците ви започнаха 
да се разтапят… та чак Tда се разтапят… та чак 
миришат!Tмиришат!

Туй число като TТуй число като 

две блондинки, когато се 

T
две блондинки, когато се 

Отговор: Коя да бъде 

T
Отговор: Коя да бъде 

TTТова място тукTТова място тук
е твоето място.Tе твоето място.
Тук ти можешTТук ти можешT

T
Бавно пада на земята

T
Бавно пада на земята
и трупа снежни шарки по тревата.

T
и трупа снежни шарки по тревата.
Аз съм толкова замаянаTАз съм толкова замаяна
от неговата красова,Tот неговата красова,
че чувам само песента на ноща.Tче чувам само песента на ноща.
Която е тъй весела,TКоято е тъй весела,
тъй звънка,Tтъй звънка,
че искаш да заспиш.Tче искаш да заспиш.
И този чуден сънTИ този чуден сън
никога да не свърши.Tникога да не свърши.

Мария Станимирова VIвTМария Станимирова VIв
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Изказване на дежурния компютърджия
Всичко, което търси човек се съдържа в едно
име и един човек. Важното е да го намериш!
А за да го намериш, най-важното е да го
търсиш...
За мнения: Mihaylov@dir.bg


