
 

Нов интересен емоционален брой 

  на ЗПГ журналистите 

 

 Ваканция е…училището ви „липсва”, 

нали?  

Ето защо НИЕ , журналистите от 

ЗПГ, подготвихме за вас Нов 

Интересен Емоционален  брой, с 

който да потиснете „носталгията” 

си към училище.  

Забавлявайте се! 



Колонка на главния 
редактор 

 
Коледа и Нова година – едни от най-очакваните и любими 

празници. Всеки очаква с нетърпение да получи подарък и да 
сподели времето си с любим човек. Но покрай празничната 
еуфория не трябва да забравяме да се грижим и за нашата 
планета. 

 Много често ни се случва да купуваме нови вещи, които след 
това не използваме или скоро ни омръзват. Ето защо трябва да 
помислим много добре преди да си закупим нещо, което скоро 
може да се окаже безполезно, следователно да се превърне в 
отпадък и по този начин да навреди на Земята. 

Да не забравяме да носим със себе си еко торбички, които 
освен че са природосъобразни, са и много удобни. 

Нека предпочитаната опаковка за подарък на любимите хора 
бъде от рециклирана хартия, в никакъв случай не използвайте 
полиетиленови материали. А защо сами да не измислим 
алтернативен начин за подаряване? 

Но най-важното в навечерието на Коледа и Нова година, не са 
подаръците, а незабравимите моменти, които ни карат да 
очакваме тези празници с нетърпение! 

 

 

 



 

Предколедно 
състезание 

На 02.12.2012 в ЗПГ се проведе 
състезание между 8а и 9б клас на 
тема „Семейни празници и 
подаръци”. То бе планирано във 
връзка с Деня на християнското 
семейство и ценностите, които 
формира този празник у всеки от 
нас. Още повече, че с 21.11 

започва поредица от християнски празници, естественият 
завършек, на която са Коледа и Нова година.  
В рамките на часа на класа, учениците от 8а и 9б клас  се 
състезаваха, за да докажат своите знания и умения.  
В трите състезателни кръга бяха демонстратирани сръчност, 
умение да се опаковат подаръци, да се аранжират празнични 
букети и да се подреди маса за семеен празник. 
 Наред с всичко споменато, участниците се постараха да проявят 
вкус и да изготвят естетично своите задания.  
На финала оспорваното състезание завърши с надписване на 
картичка със съдържателно послание. 
          Учениците от 9б клас поздравиха с подаръка и цветята 
своите съученици Вилиян и Снежана, които празнуваха 
рождените си дни в навечерието на състезанието. Ива 
Костова 
         Благородната надпревара се състоя в присъствието на 
госпожа Емилия Карамфилкова – ПДУД и класните ръководители – 
госпожа Дзимбова и госпожа Панделиева. 
           Учениците си пожелаха да продължат инициативата си в 
бъдеще, защото тя им донесе много настроение и полезни знания 
за семейните традиции и празници.  

  
 



При  децата от Петрово 

Щастливи сме, че в седмицата преди Коледа, всички 
ние от ЗПГ се мобилизирахме и организирахме 
интересни инициативи, за да отнесем подаръци на 
нашите приятели в Петрово. 



5 неща, които да направим през Коледната 
ваканция 

 
Заедно сме през нашата ваканция. Ето няколко неща, които 
задължително трябва да направим: 
 

1. Подарък на любим за нас човек.  
Не става въпрос само за гаджето , като сме сигурни че 90% от вас това 
си помислиха. Може да е майка ви, баба ви, че ако ще и на кучето си 
направете подарък. :-) 

 

2. Снежен човееееек.  
Живеем в град, където няма много сняг, но ако ви се отдаде 
възможност ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да си поиграем и в снега. А ако 
сте от тези, които са сигурни, че са прекалено пораснали затова – 
приятно цупене вкъщи. ;-) 

 

3. Кажете на хората, които обичате, колко много държите на тях.  

Няма по-добро време от Коледа, за да покажем обичта си към 
близките ни хора. 
 

4. Прочетете някоя книга!  
Айде сега, ако обичате, сдръжте си емоциите. Силно се съмнявам, че 
ако прочетете нещо, ще ви удари някоя буква по главата. :P 

 

5. Ако имате възможност, пътувайте до някъде.  
Дори и за един ден, посетете някоя близка 
дестинация. (Благоевград, Мелник, Рожен). 
Това ще ви зареди с допълнително 
празнично настроение!  

 

Бояна Гоцева и Нели Маринова 11 б клас 



 

Туристическата дестинация, която 
всеки от нас задължително трябва да 

посети през 2012  
 В България има много красиви места, които всеки от нас 
трябва да посети през живота си. Една местност обаче ни привлича 
повече от останалите. Това е крепостта Царевец. Тя впечатлява със 
своята красота и история. 
 Крепостта Царевец се намира в центъра на град Велико 
Търново- символ и част от българската история. Драматична музика, 
разноцветни светлини, лазери и църковни камбани, събрани в едно, 
разказват славната и трагична история на Второто българско царство.  

 
Провежданият  спектакъл „Звук и светлина” е уникална 

атракция и част от магията на Търново. Стотиците цветни светлини и 
трите лазерни лъча, представят моменти от българската история - 
битките срещу османските орди, годините на турското иго, 
революционното движение, както и Освобождението. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Това забележително място е посещавано от около 200 000 души 

годишно. На всички, които се интересуват от българската история, 
това място ще покаже, че не трябва да забравяме кои сме и през 
какво сме преминали, за да бъдем днес независима България. 
  

Съветваме  Ви да не пропускате възможността и да отидете на 
това място. Не знаем за Вас, но ние със сигурност ще го посетим.  

 
  Мария Илиева и Стела Смилянова 11 „б” клас 
 



Идва Коледа. Очакват ни дни, изпълнени с множество приятни 
емоции. Всеки ден ще се събуждаме и освободени от задължения ще 
се отдаваме на забавления. Но представете си, че в един от тези дни, 
някак си случайно станете, не дай си Боже, в 9:00. Осъзнавате, че 
всички приятели спят, Фейсбук е празен и тогава идва ред на скуката.   

Ако случайно попаднете в такава ситуация, не бойте се, имам 
решение! Вместо безцелно да чакате светът да се оживи, предлагам 
ви да изгледате един филм. Но не кой и да е, а един по-специален, 
оставил в мен много емоции и предизвикал размисъл. Филмът е 
Генезис/Inception/.  

Изключително трудно ми е да го опиша, това е като да разказваш 
колко вкусен е шоколадът, на човек, който никога не го е опитвал, с 
една дума - невъзможно. Но все пак, ще опитам.  

Филмът представлява смесица от жанрове – драма,  дължаща се 
на трагедия, белязала живота на главния герой 0рой, екшън, проявен 
в много от сцените, фентъзи, благодарение на които, успяваме да 
разберем футуристичните идеи и изразни средства на Кристофър 
Нолан - режисьорът и сценаристът.  

В сюжета на филма е засегната темата за „най-устойчивия 
паразит – идеята”  и по-точно нейната кражба.     

           
    



 

 

Именно чрез тази кражба, главният герой търси пътя и начина да 
се завърне у дома. И тук спирам. Мисля, че това е достатъчно, за да 
разпаля любопитството  

 
 Ви и да ви накарам да седнете пред екрана с купа пуканки в 

ръце, на фона на падащия сняг и да прекарате два часа в компанията 
на съзвездието от актьори, правещи „Генезис” не просто филм, а 
изживяване.  

 
Насладете се на филмовото приключение, създадено специално 

за всеки един от Вас.  
 
И ако след „Генезис”, „случайно” всяка сутрин се будите по-рано 

от останалите,  ето 10 заглавия, които могат да Ви потрябват:  
 
 “Да спасиш живот”/To save a life/ 
  „Последният подарък” /The ultimate gift/ 
  „Мементо”/Memento/ 
 „Престиж”/The prestige/ 
 “Ефектът на пеперудата”/The butterfly effect/ 
 „Аз, проклетникът”/Despicable me/,  
 “В небето”/Up/,  
 “Как да си дресираш дракон”/how to train your dragon/, 
  „Рапунцел”/Tangled/,  
 „Слушай сърцето си” /Listen to your heart/,  
 „Шифърът на Леонардо”/The da vinci code/.   
 
Весела и филмова Коледа! 

Симеон Здравчев 11 а клас 



Коледна анкета 
 

Послучай предстоящите  коледни и новогодишни празници,  попитахме 
учениците от ЗПГ „Климент Тимирязев” – Кой е най- желаният  
подарък ?  

 

Вижте как отговориха те : 

 

 

 8 %   -   желаят книги, които да четат през свободното си време 

 14 % -  искат да получат фешън глезотийки  

 25 % -  парични средства 

 53 % -  мечтаят техният коледен подарък да бъде изненада 

 

 

А Вие не забравяйте ,че независимо какъв ще бъде подаръкът  Ви , 
малък или голям по размер, евтин или скъп по стойност , най-хубавият 
подарък е този , които е  подарен с любов от близките до сърцето Ви 
хора!!!  

 
      Кристина Къркалова 11б клас 

 



                       Новогодишно меню 
 

Новогодишната трапеза, както на всеки празник, е богата.  Има 
изобилие на различни ястия и напитки. Най- различни мезета, 
няколко вида колбаси, млечни продукти и други. 

Най-главната част на менюто е основното ястие, което обикновено 
е от месо. Пълнени птици, пържоли, капама и рибни продукти. 
Изобилието от напитки също е голямо. 

Тъй като посрещането на Новата година винаги се празнува с 
копмания, често домакините се затрудняват какво да приготвят на 
гостите си.  

Ето едно примерно меню, което мисля, че ще помогне: 
 
    

    

       
            

Салати: 

 млечна салата с орехи 

 руска салата 

 
 
Осново ястие: 

 пълнено пиле с ориз 

 пълнени картофи 

 капама 

 

Предястия: 

 Колбаси 

 пълнени гъби 

кашкавалени, пилешки хапки 

 

Десерти: 
 

 Баклава 

 торта 

 Катя Цурева 11 в клас  



За да няма гафове в 
новогодишната нощ 

 
Напоследък все по-често ставаме свидетели на 

недопустими модни грешки, които виждаме не само 
по улиците, но и по червения килим.  

За да бъдете винаги елегантни и да притежавате 
безупречен моден стил, вижте списъка с деветте 
фатални модни грешки, които никога не трябва да 
допускате.  

 
 Не носете дрехи по-голям размер  
 Не показвайте коремчето си  
 Останете верни на стила си  
 Не носете смачкани, избелели, мръсни и 

безформени дрехи 
 Разголвайте се с мярка 
 Не прекалявайте с аксесоарите  
 Не съчетавайте тесен панталон с прилепнал топ 
 Марковите дрехи не са гаранция за стил  
 Съчетавайте цветовете правилно и никога не 

носете повече от една дреха с ярък, биещ на очи 
цвят 

        
Елена Ханджийска 11 б клас 

 



 
Коледно пожелание на директора  на 

ЗПГ “Климент Тимирязев” 

 
Бъдете живи и здрави, постигайте много успехи и 
нека заедно да защитаваме авторитетното име на 

нашето училище!  



  Коледа мечтана 
 

Навън е бяло и красиво - 
снегът така блести! 
И с пламъчета тъй игриви, 
огънят в каминaта гори. 
 
Снежинки пухкави танцуват, 
покриват бързо влажната земя. 
Върху прозорците рисуват - 
вълшебни, коледни  цветя ! 
 
Сърцата ни-изпълнени с желания, 
 във  тях живеят хиляди мечти. 
Те сбъдват се на Коледа мечтана - 
едно си пожелай и ти! 
 
 
      Костадин Андонов 8в клас  
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