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Здравейте, скъпи съученици
и наши учители!
В този брой на вестника ни бихме искали да
споделим с Вас едно невероятно послание от наш
учител, който има дългогодишен творчески и професионален
опит в нашето 17 то училище, както и да обърнем внимание на
нашите читатели за план– приема в нашето училище за учебната
2020/2021 година.

Моето училище
На 17 СУ без претенции за изключителност, но от сърце!
Училището мое аз обичам.
Мое ли? – То е на нас, които търсим пътеводен знак към бъдещето
светло,
в което Светът принадлежи на дързостта.
Да бъдеш пръв, начело и напред с науката в крак и в ред!
Реторика ненужна няма тук, на всички нужен е прогрес чрез труд!
Учение, умение и слава – Това училището наше дава!
В най-върховното старание, оглежда се днес нашето желание!
С живота да се справим най-успешно дори понякога да подходим грешно!
Това е – Вие, учениците сте най-голямата ни сила в редиците!
Целта ни обща вас фокусира, с всеки ден изминал скорост тя набира.
За да достигнем до заветния миг, България да украсим със светъл лик!
Училище любимо, процъфтявай!
На всичко в теб усърдно давай, стремеж и воля, смелост и надежда –
От тебе утрешния ден поглежда!
Е. Йорданова
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ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ !
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Моето училище
План – прием за учебната 2020/2021 г.
Как да отговорим на въпросите на
децата, свързани с коронавируса- Кога
ще свърши всичко това?
Рубрика “Български празници”
Рубрика “КИНО”
Рубрика “Интересно”
Рубрика “Забавление”

"Как да отговорим на въпросите на децата, свързани с
коронавируса - Кога ще свърши всичко това?"
Кога ще приключи всичко това? Въпрос, който си задават
възрастните по - често на ум, а децата - на глас, с цялата сериозност на
проблема. Caroline Bologna събира и очертава мнението на
специалистите по темата в статията си "Как да отговорим на въпросите
на децата, свързани с коронавируса – кога ще свърши всичко това?".
Специалистите са единодушни, честността е много важна в тази
ситуация. Децата усещат, че нещо се случва, усещат и когато ги лъжем в
собствената си несигурност. И главите им, за съжаление, са склонни да
родят доста по-страшни сценарии от тези на реалността. За това просто
кажете истината. "Не знам. Не знам кога ще приключи всичко това. Но
редовно търся информация и когато имам отговор веднага ще ти го
дам." Децата нямат нужда да ги засипваме с цялата негативна
информация, но е достатъчно да признаем , че ДА, има проблем, ДА,
гадно е. Има хора, които ежедневно търсят решение за справяне с
вируса. Да, има доктори, които ежедневно се борят за здравето и
живота на болните. Има хора, които ежедневно правят всичко по силите си, за да сме в безопасност. Оставете пространство този разговор
да продължи и да се провежда толкова пъти, колкото е нужно.
Специалистите също така подчертават, колко е важно да признаем
чувствата на децата – тъга, яд, разочарование. Баба и дядо им липсват,
съучениците и приятелите, също. Леля и чичо, братовчедите. И това е
нормално. Има място и трябва да бъде изслушано и зачетено.
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Значи баба и дядо ти липсват. Би било
прекрасно да можехме да бъдем с тях." или дори
"Знаеш ли? И на мен ми липсват. Искаш ли да
поговорим за това?" Децата могат да са
фрустрирани и от липсата на информация и това
също е нормално. Важно е да се зачете и приеме.
Ако децата задават твърде много въпроси по
темата, е много вероятно така да изразяват
тревожност. Но дори и да не е така- осигурете им
чувство за сигурност и безопасност. Прегърнете
ги. Кажете им и им покажете, че сте там и ще направите всичко по силите си
те да са в безопасност. Децата имат нужда от това. За да им осигурите
някакво чувство за контрол и разпознаваемост запазете ясна и
последователна рутина на деня. Съсредоточете се върху актуални задачи,
които можете да изпълните. Подчертайте всички онези неща върху, които
имате контрол и които можете да правите. Да спазвате физическа
дистанция, когато сте навън. Да миете редовно ръцете си. Да пазите
семейството в безопасност. Да се чувате с близките през различни социални
мрежи и канали. Дс подготвите предстоящия празник забавлявай се.
Не забравяйте и да обещаете на детето да го държите информирано(И да
изпълните това обещание) . Информацията, съобразена с възрастта и
темперамента на детето е изключително важна, за да се чувства то спокойно
и сигурно.
Търсете добрите страни на ситуацията. Да можем да издържаме на
несигурност и на неизвестност е белег за добро психично функциониране.
Това е умение, което ще е от полза и за вас, и за децата и в бъдеще, след като
настоящата криза с корона вируса приключи.
И не забравяйте - не сте сами в това. И е ок и вие да изпитвате всички
онези емоции, които изпитват и децата ви. Има различни варианти да
намалите своята тревожност. Като потърсите приятел , или специалист , като
направите нещо приятно за себе си или като намерите начин да сте полезни
на другите. Каквото и да изберете - направете го. И заради вас и заради
децата ви.

Автори :
Борислава Зашева, Детско-юношески психолог
в 81 СУ „Виктор Юго“ , семеен консултант
Владимир Димитров, психолог в 17 СУ
„Дамян Груев“, семеен консултант
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ЛАЗАРОВДЕН
Лазаровден е един от найцветните и жизнерадостни
празници в българския народен
календар, който по традиция
се организира и чества само
от жени. Това е така, защото
този ден съвпада с народния
ден на девойката, която след
като лазарува, вече може да се момее.
Датата на празника се променя всяка година и зависи от
Възкресение Христово.
На Лазаровден подрастващите девойки се
превръщат в моми за женене. Празникът ознаменува момента, в който
обществото им позволява да сресват косите си като възрастните
жени, да носят косатник, да обличат везана риза, да се кичат с гердани,
пръстени и гривни, да носят венец на главата и китка на дрехата. От
този ден на подрастващите момичета им е разрешено и да се омъжат.
На Лазаровден девойките започват да живеят в света на жените.
Традицията на Лазаровден повелява да се пее на всеки член от
семейството, в зависимост от неговата възраст, пол и положение в
обществото. Независимо от това, лазарките влизат в дома с
типичното за празника обръщение: Ой, Лазаре, Лазаре...
Счита се, че къща, която е посетена от лазарки, е щастлива и
благословена, каквото пожелават и те самите, чрез своите песни.
В миналото нашите баби и дядовци са вярвали, че словото, изречено на
този ден, има магическа сила и освен, че ще помогне на девойките да се
превърнат в жени, ще помогне и на пролетта да смени зимата. С вяра в
мистиката на Лазаровден са свързани и много от обичаите, които се
изпълняват. Стопанката на къщата търкулвала сито през лазарките и
гадаела за плодородието според това, как ще падне на земята. Друг
обичай повелява да ги посипва с жито, докато танцуват, а те да се
завъртят с думите: Завърти се Лазаре, че да се въдят пчелите, да се
агнят агънца, да се телят теленца...
Още за Традиции и обичаи на Лазаровден | LifeStyle Framar.bg
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Цветница
Цветница се пада в неделята след Лазаровден, една седмица преди
Великден и е един от най-хубавите пролетни празници. Посветена е на
тържественото посрещане на Иисус Христос в Йерусалим с маслинови и
лаврови клонки. Затова на този ден всички отиват на празничната
църковна литургия с върбови клонки, китки от здравец и други пролетни
цветя. След като свещеникът освети върбовите венчета, те се отнасят
вкъщи и се поставят пред домашната икона. С тях жените баят против
уроки и болести. Обикновено на Цветница се изпълнява и последният
лазарски обичай – "кумиченето". Преди обяд всички лазарки се отправят
вкупом към реката. Всяка девойка носи със себе си китка цветя, върбово
венче или малко хлебче, наричано "кукла". Момите се подреждат една до
друга покрай брега или на моста над реката и едновременно пускат
китката, венеца или хлебчето. Онази девойка, чийто венец или хляб бъде
понесен най-бързо от водата и излезе най-напред, се избира за "кумица"
или "кръстница" на лазарките. От този момент тя се превръща в обект
на специално уважение и почит от страна на останалите момичета. На
третия ден от Великден момата-кръстница кани всички лазарки в дома
си и ги гощава с баница и червени великденски яйца. С тази обща гощавка
завършва и празничният лазарски комплекс, посредством който
девойките демонстрират своя нов социален статус и годността си за
встъпване в брак.
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Според преданието, възприето от
православната църква, след
Възкресението на Христос, Мария
Магдалена сутринта е била
приета при императора и до него
имало поднос с варени яйца – това
била сутрешната закуска на
патрициите. Когато Мария
Магдалена му благовестила за
Христос и Неговото възкресение и
спасението на света, Тиберий
попитал: "Как ще ми докажеш
това чудо?” Когато изрекъл тези думи, яйцата, които били до него, изведнъж
станали червени. Разновидност на това чудо гласи, че след като Мария Магдалена
поздравила император Тиберий с думите "Христос воскресе", той се засмял и
отговорил: "Христос е възкръснал от мъртвите толкова, колкото яйцето в ръката
ти е червено". Но още преди да завърши думите си, яйцето, което тя носела като дар
за него, се обагрило в червено. Затова и Мария Магдалена често е изобразявана на
иконите да държи в дясната си ръка червено яйце.
Страстна семица се нарича седмицата преди Великден. Това е последната
седмица от великите пости. В края на постите от 1 до 3 дни се “тримири” – не се яде
или пие нищо, освен вода. Богослуженията, които се извършват през страстната
седмица са посветени на страданията и смъртa на Исус. Всеки ден от седмицата се
нарича Велик. Най-тържествени са службите от четвъртък до събота. Велики
петък или Разпети петък (Царски часове, Вечерня с изнасяне на Плащеницата,
вечерта – Опело Христово). Това е най-тъжния ден от страстната седмица. На
този ден Божият син претърпява неимоверни страдания. На този ден е разпнат на
кръст, “изтезаван за нашите беззакония и мъчен за нашите грехове”. Исус е пренесен
в жертва за спасението на човечеството. Според Евангелските текстове на
Разпети петък се раздрали небето и земята, слънцето скрило лика си, тъмнина
надвиснала над Голгота. Това е ден за душевно пречистване. На същия този ден Исус
бил погребан. Според православната традиция в края на вечерняка се изнася
Плащеницата и се слага за поклонение. Православните християни минават под
масата с Плащеницата в знак на смирение, покаяние и си вземат осветен здравец от
храма. Католиците пък на този ден се покланят на Светия Кръст. На Разпети
петък постът е особено строг. За духовните лица Църквата повелява да не ядат и
да не пият нищо, дори вода. За Разпети петък народът казва, че и пиле не пее, и
гнездо не вие. Затова на този ден не се подхваща никаква работа.

Автор :
клуб по ИТ “АВАНТЮРА”
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Гергьовден
Г е р г ь о в д е н
е
д е н я т
н а
християнския светец Георги, който според
народните вярвания е покровител на овчарите и
стадата, като от III век той е и покровител на
войската. Гергьовден като цяло е подчертано
земеделски и скотовъден празник. Тогава е и първият
път в годината когато се изкарва добитъкът на
паша, доят се овцете, хапва се агнешко месо и се пие
овче мляко. Още преди да е изгряло слънцето моми и момци отиват да берат цветя и
билки, от които след това правят венци
и окичват със зеленина врати и
прозорци. Традицията повелява в нощта
преди Гергьовден да се дои тържествено
овцата, която първа е родила агнетата
си през текущата година. В кофата се
поставя монета зада бъде висок
млекодобива през годината, а до кофата
се връзва с червен конец букет от
пролетни цветя. Освен това се заплита
с червен конец венец от див здравец,
къпина, коприва и глог. С него се
украсява главата на овцата. Същият
ореол се закачва и на вратата на
кошарата. За да раждат овецете
женски агнето, една от младите жени
ритуално отпива глътка мляко чрез
кухите стъбла на оман. На вратата на
всяка къща се закачват букови клонки,
разцъфтял глог, люляк или други
цъфнали храсти. На Гергьовден домакините окичват и чешмите и кладенците със
зеленина и пускат в котлите с вода стрък коприва за здраве. На Гергьовден за първи
път в годината се приготвя прясно сирене, но без да му се слага сол за да не пресъхне
овчето мляко.
Свети Георги като покровител на войската
Свети Георги е покровител на войската. Според
църквата Георги е роден в Кападокия (Мала Азия).
Имал е блестящо за времето си образование. Едва на
20 години, той получава висока военна титла като
талантлив пълководец. Като син на богати
християни, Георги става страстен привърженик на
Христовата вяра. През 288 година е бил подложен на
жестоки изтезания и е обезглавен по времето на
римския император Диоклециан (284-305) заради
вярата и убежденията си. Георги се превръща в
образец на „идеалния воин -християнин“ и светец-покровител на войната и войската.
В християнската иконография той се изобразява възседнал на бял кон и с дълго копие
в ръка, забито в устата на страшен змей.
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24 МАЙ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

24 МАЙ! ПРАЗНИКЪТ, НА КОЙТО
СВЕЖДАМЕ ГЛАВИ В ЗНАК НА
ДЪЛБОКА ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД
СВЯТОТО ДЕЛО НА ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ
СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ТЕХНИТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ.
24 МАЙ! ПРАЗНИКЪТ НА УЧИТЕЛИТЕ
И ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ ! ПРАЗНИКЪТ НА
БУКВИТЕ И ЗНАНИЕТО! ПРАЗНИКЪТ
НА ГРАМОТНОСТТА!

24 май е български официален празник, известен с името Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост.
Отбелязва се националния празник на просветата, културата и
създаването на глаголицата от Кирил и Методий. Двамата са познати
още като Солунските братя. Първите преводи на свещените писания
(Библията), братята записват именно на глаголица.
Денят на българската просвета и
култура и славянската писменост— по
традиция се почита ежегодно с тържества и
празнични програми. Обикновено в големите
градове пред храмовете сутрин се провеждат
Празнична литургия и благодарствен молебен.
След това присъстващите се отправят в
шествие към централните площади. Там се
откриват тържествата с химна на Република
България. Следват различни програми с
изпълненията на много духови оркестри, хорове,
фолклорни ансамбли и прочие. В училищата и детските градини обикновено също има
празнични програми, с които да бъде отбелязан този светъл български празник.
Химн за празника на 24 май — Празникът има и химн, с който може да се
подчертае още повече значимостта му. През 1892 г. Стоян Михайловски написва
текста на училищния химн с първия си стих „Върви, народе възродени“. Химнът е
озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 14 куплета. Днес обикновено
се изпълняват първите 6.
Панайот Пипков създава музиката към химна на 11 май 1901 г. Този химн, който
вероятно всеки от нас е чувал и може да чуе отново .
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Р уб р и ка БЪ Л ГА Р С К И П РАЗ Н И Ц И
РОДНА РЕЧ
РОДНА РЕЧ, ОМАЙНА, СЛАДКА,
ЩО ЗВУЧИ НАВРЕД КРАЙ МЕН,
РЕЧ НА МАМА И НА ТАТКА,
РЕЧ, ЩО МЪЛВИМ ВСЕКИ ДЕН.
ТЯ ЗВЪНТИ, КОГАТО ПЕЯ,
В РАДОСТНИ ИГРИ ЕХТИ,
ВЕЧЕР ПРИКАЗКИ НА НЕЯ
БАБА ТИХО МИ РЕДИ.
А НАД КНИГАТА УНЕСЕН
РОДНА РЕЧ МИ ПАК ШЕПТИ……..
МИЛВА КАТО НЕЖНА ПЕСЕН,
КАТО УТРЕН ЗВЪН ТРЕПТИ!
Ран Босилек

НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ПЕЯТ ВЕСЕЛО ДЕЦА,
СВЕТЯТ ЧИСТИТЕ ЛИЦА.
И С БОЖУРИ ВЪВ РЪЦЕТЕ,
С КЛОНЧЕТА И РОСНО ЦВЕТЕ
ДРУЖНО ВИЕМЕ ВЕНЦИ
НА БЕЗСМЪРТНИТЕ ПРЕДЦИ.
ДНЕС Е ПРАЗНИК НАЙ-ВЕЛИК,
ДЕН НА НАШИЯ ЕЗИК
И СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ,
ДЕН НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ.
С ТЕХНИ БУКВИ ВСЕКИ ДЕН
НИЕ ПИШЕМ И ЧЕТЕМ
КНИЖКИ БЪЛГАРСКИ,
ЧУДЕСНИ
С ПРИКАЗКИ И РОДНИ ПЕСНИ.
ГРЕЕ ВЕСЕЛО НЕБЕТО
НАД БАЛКАНА И ПОЛЕТО,
ЧУРУЛИКАТ ПОЙНИ ПТИЧКИ
КРАЙ ГОРИ И КРАЙ РЕКИЧКИ.
И В РЪЦЕТЕ С РОСНО ЦВЕТЕ
НИЕ КИЧИМ ЛИКОВЕТЕ
НА УЧИТЕЛИТЕ – БРАТЯ,
ДА ГИ СЛАВИМ ПО ЗЕМЯТА
ВРЕДОМ, ДОКЪДЕТО СТИГА
РОДНА РЕЧ И РОДНА КНИГА.
Иван Давидков
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Топ 7 филми за последното десетилетие:
Интерстелар — Действието на филма се развива в едно близко
бъдеще, в което светът агонизира от липсата на хранителни
запаси, а климатът на Земята рязко се влошава, предизвиквайки
глобална суша, облаци от прах и гигантски пясъчни бури. Тук се
появява и историята на бившия пилот Купър (Матю Макконъхи),
който работи по програма за фермери и
отглежда
царевица.
Тя
е
единственото
растение, което не е покосено от „чумата“
на главнята. Освен за царевицата, Купър се
грижи сам за двете си деца. Стечение на
обстоятелствата
отвеждат
Купър
в
секретен
научен
център,
изучаващ
новопоявила се „червеева дупка“ в близост до
Сатурн. Целта на екипа, представляващ
останки от бившата космическа агенция
НАСА и предвождан от професор Бранд
(Майкъл Кейн) е да се изпрати кораб в
дупката и така да се изследва една далечна
галактика, в която да търси нов дом за
човешката раса

Отвътре навън— на английски: Inside Out е американски детски
анимационен
филм
от
2015
година
на
режисьора
Пийт
Доктър,
а
сценарият
е
на
Доктър, Мег Лефов и Джош Кули.
•Действието
се
развива
в
съзнанието на малко момиче,
като
главните
герои
са
персонификации
на
нейните
емоции. Действието се развива в
съзнанието на малко момиче,
като
главните
герои
са
персонификации
на
нейните
емоции. Филмът е продукция на
анимационното студио Пиксар,
което за пръв път в историята си пуска два филма в една и съща
година – „Отвътре навън“ и „Добрият динозавър“.

Автор :
клуб по ИТ “АВАНТЮРА”
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Paddington

2—

Paddington
2
е
анимационен филм на живо от 2017 г.,
режисиран от Пол Кинг и написан от
Кинг и Саймън Фарнаби. Въз основа на
историите на героя Paddington Bear,
създаден от Майкъл Бонд (на когото
също е посветен филмът), това е
продължението на Paddington (2014) и
е продуцирано от Heyday Films и Studio Canal UK. Филмът,
британско-френска копродукция, играе Бен Уишоу като глас на
Падингтън, с Хю Боневил, Сали Хокинс, Брендън Глийсън, Джули
Уолтърс, Джим Бродбент, Питър Капалди и Хю Грант в роли на
живо. Във филма Падингтън се опитва да получи подарък за
рождения ден на леля си, но се озовава в рамка за престъпление,
което не е извършил.

Отмъстителите:

Краят

— на английски: Avengers: Endgame е
американски фентъзи филм от 2019 г. за едноименния екип
супергерои Отмъстителите на Марвел Комикс. Режисьори са
Антъни и Джо Русо, а сценарият е на Кристофър Маркъс и Стивън
МакФийли. Това е 22-ият филм в киновселената на Марвел и е
продължение на Отмъстителите: Война без край. Премиерата в
САЩ е на 26 април 2019 г. В края на юли същата година става най печелившият филм в историята, задминавайки „Аватар“ от 2009

То

(2017) - В романа на Кинг се разказва за едно прокълнато
градче Дери, щата Мейн, в който живеели Бил Денброу и шестте му
приятели: Майк Хенсън, Бен Ханском, Бевърли Марш, Ричи Тозиер,
Еди Каспбрак и Стенли Урис, известни още като Лъки 7 (според
първата адаптация на То) или the losers club (според втората
адаптация), които са единствените герои, готови да унищожат
завинаги чудовищния клоун, обитател на канализациите Пениуайз,
за да отмъстят за смъртта, както на по -малкия брат на Бил –
Джорджи, така и на всички деца, които са били преследвани и убити
от самия изрод.
Монахинята

—
Преведено
от
английски-Монахинята
е
американски готически свръхестествен хорър филм за 2018 г.,
режисиран от Корин Харди и написан от Гари Дауберман, от разказ
на Дауберман и Джеймс Уан. Това е завършване на 2016 г. The Conjuring 2 и петата вноска във франчайза Conjuring Universe.

Междузвездни войни: Епизод VII - Силата се пробуждана английски: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens е
американски научнофантастичен филм от 2015 г. на режисьора
Джей Джей Ейбрамс и седми в поредицата „Междузвездни войни“.
Премиерата му е на 14 декември 2015 г. в Лос Анджелис, а по кината
в Съединените щати и България излиза на 18 декември 2015 г. За
първи път в кината филмът се предлага и с български дублаж.
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Педагогика на освобождаването
Педагогическата система на Йезуитското училище „Ел Клод“, Барселона, Испания е
наречена „Педагогика на освобождаването“, поради радикалната промяна на
преподаване в училището. Кое наложило промяната?
Липса на мотивация за учене у учениците, постоянна умора, пълна апатия,
изнервеност, хиперактивност и агресия. Първо отменили тежките изпити в края на всяко
тримесечие, след това учениците се учели да се оценяват един друг и да се самооценяват.
Отпаднали агресията и стремежът към съревнование помежду им.
В какво се състои стратегията? Премахнали всички учебници, класическите чинове,
подиуми и дъски. Обучението се реализира чрез съвместна работа. Преобразуваните
помещения са с прозрачни стени и врати.
В
тях
има
много
светлина.
Новосформираните класове са от 50-60
ученика. В зависимост от дейностите и
екипните проекти има по няколко
ментора. Те са на разположение на
учениците, които са главни действащи
лица.
Учебният ден започва в 8.45 ч. и
завършва в 16.45 ч. Учителите с безжични
микрофони запознават децата какво им
предстои през учебния ден. Едва 5 % от
учебното съдържание се преподава в класическата си форма на урок. Учебните предмети
се изучават в проекти по 30 учебни часа като се акцентира на междупредметните
връзки. Всеки проект има тема и включва различни учебни предмети. Пример: 7 клас
имат проект, при който в рамките на 30 учебни часа ще работят върху тема, свързана с
„Първите цивилизации“. Чрез материалите по темата се изучават каталунски и английски
език, биология, история, социални науки. Целта е краен продукт- образователно
списание с тема на броя „Първите цивилизации“. Готовият проект се представя на четири
езика, изучаващи се в училището. Това се случва пред целия клас, а най-много точки носи
умението за говорене пред публика. Дидактическите материали са изработени изцяло от
учениците и преподавателите. Единствените традиционни учебници, които се използват
в учебния процес са по английски и френски езици. Работи се основно в екипи, но децата
имат време и за индивидуални изследвания в области, които са обект на техните интереси
(дизайн, театър, сладкарство, мобилни приложения, фотография и др.). Според
учителите съревноваването и сравняването на
постиженията между учениците внасят само
напрежение. Бъдещето принадлежи на хора,
които ще са компетентни, по-социално

Автор : Дария Надова
Ресурсен учител в 17 СУ
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Как се лови заек?
- Прикривате се зад някое дърво и започвате да издавате звук на морков.
-

Съдията:
- Защо разбихте магазина?
- Защото имах проблем!
- Какъв?
- Ключов.
Днес съм си забравил фаровете
светнати. Намирам
бележка на чистачките с текст:
"Фаровете ти светеха, счупих ти крушките, за да не ти падне
акумулаторът".
Има и добри хора!!!
- Братчед, как кръстихте бебето?
- Алое... на баба си Вера.
- Не разбирам как са ми разбили паролата?!
- Каква беше?
- Годината на коронацията на папа Григорий IX!
- Коя е?
- Хиляда двеста тридесет и четвърта.
Мъж и жена пият сутрешното кафе.
Жената с нежен глас:
- Скъпи, нали не си забравил, че скоро имам рожден
ден?
Мъжът, попарвайки се с кафето:
- Каквооо... Пак ли?
- Тате, колко свещички да сложа на тортата за
рождения ден на мама?
- Е, как колко... 25 както винаги!

- Ако знаех, че си толкова беден, нямаше да се омъжа
за теб!
- Ами аз ти казвах, че ти си ми всичко, но ти ме мислеше за романтик!

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

PAGE 16

Р уб р и ка З А Б А ВЛ Е Н И Я

КРЪСТОСЛОВИЦА
1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26
27

28

29
30
31
32
33

34

EclipseCrossword.com

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

PAGE 17

Р уб р и ка З А Б А ВЛ Е Н И Я

КРЪСТОСЛОВИЦА

ХОРИЗОНТАЛНО
4.
5.
6.
8.
9.
12.
13.
16.
17.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
29.
30.
32.
33.
34.

Числото, получено от умножението на всички константи и параметри в един едночлен.
Подобни едночлени с противоположни коефициенти.
При моделиране на задачи от движение с буквата V се означава ....
Съвкупност от механично обединяване на вещества.
Лихва, която се изплаща, когато в края на всеки лихвен период се олихвява САМО внесения
начален капитал.
Едночлени, които се различават само по коефициентите.
Буквите a, b, c се използват за означаване на .....
Мерна единица за време.
При моделиране на задачи от работа с буквата N или Р се означава....
Константи, параметри и променливи, свързани само с действието умножение.
Равенство, което е вярно за всички допустими стойности на променливите.
Скоростта на сала е ...... на скоростта на реката, по която се движи.
При моделиране на задачи от движение с буквата t се означава....
При моделиране на задачи от работа с буквата А се означава....
Мерна единица за път.
Число, което превръща уравнението във вярно числово равенство.
Сума, изчислена като процент от капитал, която се дължи за неговото ползване.
Мерна единица за време.
Метал, получен от смесване на два или повече метала при тяхното топене.
1/60 от часа.
Уравнения, които имат едни и същи корени или и двете нямат решение.

ВЕРТИКАЛНО
1.
2.
3.
4.
7.
10.
11.
14.
15.
19.
21.
26.
28.
31.

Мерна единица за път.
Скоростта на движение ПО течението на река е ....... от скоростта в спокойна вода и
скорастта на реката.
Модулното уравнение |2х+3|=0 има ..... броя корени.
Величина, която има точно определена стойност.
Сбор или разлика от едночлени.
Лихва, която се изплаща, когато в края на всеки лихвен период се ПРИБАВЯ към внесения
начален капитал.
При моделиране на задачи от движение с буквата S се означава....
Течност, в която има равномерно разпределено вещество.
Отношението на масата на чистото вещество към масата на сплавта (обикновено в
проценти).
Уравнение, в което промеливата участва САМО на първа степен.
Една стотна част.
Буквите Х, Y, Z се използват за означаване на .....
Сумата на два противоположни едночлени.
Скоростта на движение СРЕЩУ течението на река е ....... от скоростта в спокойна вода и
скорастта на реката.
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ФРЕНСКА ПЕСЕН
j veux du soleil
Je suis resté qu'un enfant
Qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde en super plastique
J'veux retrouver Maman!
Qu'elle me raconte des histoires
De Jane et de Tarzan
De princesses et de cerfs-volants
J'veux du soleil dans ma mémoire
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux traverser des océans
Et devenir Monte-Cristo
Au clair de lune
M'échapper de la citadelle
J'veux devenir roi des marécages
Me sortir de ma cage
Un Père Noël pour Cendrillon
Sans escarpin
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil, tu sais
Allez, joue, joue
J'veux faire danser Maman
Au son clair des grillons
J'veux retrouver mon sourire d'enfant
Perdu dans le tourbillon
Dans le tourbillon de la vie
Qui fait que l'on oublie
Que l'on…
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J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
Rien que du soleil
Je suis resté qu'un enfant
Qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde en super plastique
J'veux retrouver Maman!
Qu'elle me raconte des histoires
De Jane et de Tarzan
De princesses et de cerfs-volants
J'veux du soleil dans ma mémoire
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
J'veux du soleil
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