Вестникът е съвместно издание на Ученическия парламент на 2 АЕГ „Томас Джеферсън” и
клуб „Литература, публицистика и журналистика
Февруари 2010г.
Настоящият брой е по проект „Училището –
инвестиция в бъдещето”, договор номер (ИСУН)
BG051PO001 – 4.2.03 – 0131, Схема за безвъзмездна
финансова помощ „Да направим училището
привлекателно място за младите хора” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”

Ролята на изкуството е, отразявайки света, да
внушава стремеж към красота и човечност!!!

Изкуството е неразделна част от същността
ни. Това е израз на необятна красота и възможност
да изразиш душата и мислите си. Всеки един от
нас намира изкуството в себе си и го отразява чрез
любимите си песни, картини, филми и още
толкова много неочаквани за нас неща. Това са
малки звезди, греещи в небосвода на човешкия
живот – вещество запълващо празнините в нас.
Изкуството представлява всичко това –
своеобразен синтез между чувства и емоции,
между това кой си и какъв искаш да бъдеш и
между твоя личен свят и външната вселена.
За това ще ви цитирам Мартин Лутер:
„Дори да знаех, че утре светът ще се
разпадне на парчета, пак бих посадил моето
ябълково дърво”
Не е ли това красотата на живота. Да
живееш, да твориш и да знаеш, че си оставил
следата си в необятния свят на неизмеримо
големите мечти и копнежи, падения и спадове,
любов и приятелство.
Ралица Цветанова
10 е клас
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Учениците развиват своите таланти, дарби и дарования в 5 училищни клуба.
Клуб Уеб Дизайн, Клуб Изкуство, Клуб Арт Театър, Клуб Театър Ню Глоуб, Клуб Народни
танци задоволяват техните интереси в училищна среда.
Целта на академията е да стимулира развитието на талантите, дарбите и дарованията на
учениците създаване на училищна среда, задоволяваща интересите им. Така в свободното си време
учениците ще могат да творят като ползват професионална информация.
Академията обхваща 5 клуба - Клуб Уеб дизайн, Клуб Изкуство, Клуб Арт театър, Клуб
Театър Ню Глоуб и Клуб Народни танци.

Клубът се развива по проект "Училището - инвестиция в бъдещето".
Работата на клуба е да създаде нов уеб сайт с наименование на проектното предложение.
Този сайт ще бъде място за публикуване на идейни проекти. Учениците в клуба обогатяват
знанията си в сферата на новите технологии и комуникации; получават достъп до световните
софтуерни продукти и по-добро ориентиране в съвременния информационен свят, както и
грамотност и компетенци свързани с графичните програми за създаване на уеб сайт.
Целта на клуба е да се развият уменията на учениците в
създаването на уеб страници и графичен дизайн. Финалната задача е
изграждането на презентативен уеб сайт за клубната дейност на
училището.
Общият брой ученици участващи в клуба е 25 – разделени на
две групи:
І група от 15 ученика от 9, 11 и 12 клас с ръководител Мария
Николова:
Учениците работят на три графични програми лидери в
световния дизайн - Photoshop, Paint Shop Pro и PhotoImpact - за изработка на поздравителни
картички, визитни картички и графики и снимки за създаване на уеб сайт.

Дейности:
• Декември - издаване на коледни картички
• Януари – създаване на визитни картички за
учителите и мини сайт за лично порфолио
• Февруари - създаване на темплейти за бъдещи
сайтове
• Март - изграждане на основен сайт за клубната
дейност в училището
• Юни – издаване в уеб пространството на сайта за
клубната дейност в училището

По време на обучунието учениците изучават
фундамента на html , css1, css2 обхванати в 22 учебни
онлайн урока на английски език (което обогатява и
познанията им по английски език в съвременен
терминологичен аспект) по html и css и 12 урока
обхващащи стратегически планове за изграждане на
динамичен уеб сайт съобразен с новите съвременни
технологии и изисквания. Научават се също да
работят на една от лидерските програми едитори Macromedia Dreamweaver. Тези, които имат
интереси към програмиране, и на Notepad и C++. Учениците се научават, също така, да използват
и JavaScript необходими за съвременните изисквания при изграждане на динамичен уеб сайт.
Учениците се събират 1 път седмично по 2 часа в мултимедийния кабинет, където получават
основни насоки за дадена дейност, а основно нещата се правят онлайн.
За нагледна информация може да посестите сайта на клуб Уеб
Дизайн, който е в непрекъсната разработка:
http://clubwd.clubs2els.com
и основния сайт за клубната дейност на адрес:
http://www.clubs2els.com

През декември месец учениците от клуба Уеб Дизайн
издадоха коледни картички – специална заслуга и похвала за
изработката на картичките – Адриана от 12Б клас и Моника от
12В клас, както и на Ле, от 11В клас за изработката на дизайна на
училищния календар. Специална похвала и на трите за отлична
работа на графичните програми Photoshop, Photo Impact и Paint
Shop Pro.
През месец яуари клубът Уеб Дизайн изработи и визитни картички за учетелите от Втора
Английска Езикова Гимназия „Томас Джеферсън” – от пет варианта беше този на Адриана от 12Б
клас. Специална похвала за отлична работа на PhotoImpact – Адриана от 12Б клас и специална
похвала за отлична работа на Photoshop на Ле от 12В клас, заемаща 2-ро място от петте варианта.
Учениците от клуба разработват през месец януари и февруари уеб страница за лично
портфолио – специална похвала за добра работа в създаване на уеб
страница се присъжда на Веселин от 12 Б клас, на Моника от 12В клас
и на Петър от 12Б клас.
Уеб страниците за лично портфолио предстоят да бъдат
излъчени на сайта на клуб Уеб Дизайн.
Похвала за добра работа в
сферата на дейността на клуба по
изграждане на уеб страници – на Яни от
9А клас, Божидар 9А клас и Атанас 9А
клас.
Похвала за добра работа и на Велимир от 11Д клас в сферата на
познания в областта на php и на Димитър от 12Б клас за познания в
областта на C++.
ІІ група от 10 ученика от 8 клас с ръководител Атанаска Веселинова
По време на обучунието учениците изучават фундамента на html и подпомагат учениците
от І група при изграждането на глобалния уеб сайт за клубната дейност на училището.
Ръководител на клуба: Мария Николова

Клуба развива талантите на учениците в сферата на
изобразителното изкуство. Организира изложби и пленери
съвместно с ученици от Гимназия „Яне Сандански”. Предвиждат
се два пленера през междусрочната и пролетна ваканции. Част от
творбите
ще
бъдат
използвани за естетизация
на вътрешната уилищна
среда във Втора Английска
Езикова Гимнация „Томас
Джеферсън” и Гимназия „Яне Сандански”, както и създаване
на постоянна изложба с ученически творби.
МОТО: „Изкуството и красотата ще спасят света”
Участниците в клуб „Изкуство” си поставят за задача:
 Формиране на естетическа култура и духовна наслада
от общуването с изкуството, природата, с
историческите паметници и духовното наследство на българите
 Запознаване с историята на различните изкуства и с културата на различни региони като
възможност за междукултурен диалог в условията на
глобализиращия се свят
 Развитие на интереси, заложби и таланти.
Дейности:
1. Организиране на училищни изложби
2. Провеждане на 2 пленера с маршрути:
 Мелник - Роженски манастир - Гоце Делчев – Ковачевица
- Лещен – 05-07.11.2009 г.
 Доспат - Ягодинска пещера - Триград – Мугла – Буйнова Смолян - месец април 2010г. Ученически изложби на ул.
„Шипка” № 6
 Творбите на учениците от клуб „Изкуство” ще бъдат използвани за естетизация на
вътрешната училищна среда във 2 АЕГ и създаване на
постоянна изложба с ученически творби.
Дейността на клуба е предназначена за ученици от 12
клас на Втора Английска Езикова Гимназия „Томас
Джеферсън”. Учениците ще поставят програма посветена на
тема „Един ден ученик в 2 АЕГ”. Представянето и ще бъде в
навечерието на 24 май. Това е елемент от ритуализацията на
дейностите по изпращане на зрелостниците. Така учениците
изразяват своите мисли и чувства, както и усещането за
неповторимата индивидуалност на Втора Английска Езикова
Гимназия „Томас Джеферсън”.
МОТО: „Изкуството – да мислиш, да чувстваш, да
обичаш”

Ръководители на клуба:
Лили Почеканова и Ив.
Илиев

Клуб „Арт театър” дава възможност за стимулиране и
развитие на интересите, дарбите, творческото мислене на учениците
от 12 клас на 2 АЕГ „Томас Джеферсън”. В навечерието на 24 май те
ще представят традиционната пиеса „Един ден ученик във 2 АЕГ”. Сценарият, режисурата,
артистичният състав, декорите, костюмите ще се реализират от зрелостниците. Свободата ще
формира отговорност. Клубът възпитава естетически усет, но и усещането за уникалност, както и
за екипност. Създава духовна наслада от съприкосновението с изкуството. Принадлежността към
училищната институция се проявява чрез чувствени, инициативни, действени
млади хора.
Дейността на клуба е в процес на работа по сценария, музикалнотанцовата част и отделни сценични етюди съставляващи част от финалната
концертна програма на випуск 2010.
Ръководители на клуба: Мария Николова и М .Стоилова

В клуба участват ученици от 8, 9, 10 и 11 клас. Идеята е
да се представят постановки на английски език от учениците,
като по този начин се създава възможност за стимулиране и
развитие на интересите и дарбите, както и възможност за позадълбочено, разностранно и интерактивно изучаване на
английски език. Учениците имат възможност да се запознаят и с
професията
на
артиста,
режисьора,
сценариста,
да формират представа за

художника и оператора и
театрознание.
МОТО: „Английският език – мост към културата на
стара Европа”
Клуб „Ню глоуб” продължава традицията на училището
в областта на английския Шекспиров театър, популяризирал

театралното изкуство на училищната сцена със свои интерпретации
на „Много шум за нищо” и „Ромео и Жулиета” на Шекспир и
„Питър Пан” на бери.
Целта на клуба е да се предостави сцена за творческа изява на
ученици с артистични заложби и интереси в областта на езиковата
култура, класическата английска литература и непреходните
човешки ценности. Младите „артисти” и техните ръководители
подготвят постановки за:
 Коледа – „Кошмар преди Коледа” на Тим Бъртън по мотиви
от „Коледна приказка” на Дикенс
 Свети Валентин - края на учебната година.
Мария
Ръководители на клуба:
Методиева
и
Ани Колева

На 05.11.09 и 07.11.09 се проведе пленер в Мелник,
Сандански, Лещен и Ковачевица на клуб „Изкуство” с
ръководител Л. Почеканова.
Ние учениците се запознахме с архитектурата и
природните дадености на местата, които посетихме. Видяхме и
къщи в типичен възрожденски стил.
Научихме се на вярно изобразяване на
преспективата от натура и осъвършенствахме различни
техники и художествена фотография.
Участваха ученици от 8 и девети клас. Всеки, от
които представи рисунка 35/50. Рисувахме пейзажи от
Мелник, Лещен, Ковачевица и характерни особености на
планината Пирин с помощта на пастел, акварел, темпера,
въглен и креда. Постигнахме умения за изграждане на
вярна преценка и овладяхме видовете живописни и
графични тънкости. Също така се запознахме с творчеството на големия български скулптор Крим
Деременджиев, който е създател на паметниците на Гоце Деляев и Яне Сандански
Всяка от направените рисунки отразяваше емоционалното преживяване от досега на
ученика с българската история и природа. Изгради се атмосфера на толерантност между нас и се
сближихме много.
В резултат на този пленер ще бъде поставена изложба за популяризиране работата на клуб
„Изкуство”. Изложбата ще включва живопис, графика и фотографии.

Аделина Манчева 9в
Ивелина Павлова 9в

Срещата между
баскетболните отбори на
2 АЕГ „Томас Джеферсън” и
гимназия „Яне Сандански” – град
Сандански, се проведе на
28.01.2010. в салона на 45 ОУ.
Залата беше изпълнена до краен
предел с ученици и от двете гимназии, очакващи приятни емоции, както се и получи.
Мачът се състоеше от две части по 15 минути. След снимките за спомен, играта започна.
Интригата беше само в първите минути. След няколко ефектни изпълнения на Христофор
Пешлеевски и Антонио Николов, включително и негова забивка, столичани, сиреч ние, натрупаха
преднина. Полувремето завърши при резултат 46:25.
След почивката, въпреки промените в състава, разликата продължи да нараства, най-вече
заради добрата комбинативна игра от играчите ни, като в крайна сметка мачът завърши при
резултат 83:49 в наша полза.
Въпреки че накрая имаше победители и победени, целта на срещата беше изпълнена, а
именно да зарадва зрителите и да покаже, че спортът може да сближава хората.
Христиан Иванов 10а

Създава се танцов състав за народни танци с оглед възпитаване на младите хора в духа
на българските традиции и фолклорна музика, както и за съхраняване и популяризиране на
танцовото изкуство. Изучават се фолклорни популярни хора и танци от всички краища на
България. Основни изяви на състава са по време на традиционните училищни празницил
Клубът е в партьорство с Гимназия "Яне Сандански", където в съвместна концертна изява
съставите се надиграват.
Ръководители на клуба: Теодора Цанова

Клуб „Народни танци” съществува още от миналата учебна година и разполага с 6
мъжки и 6 женски тракийски носии.
Група от ученици, които изявиха желание да усвоят част от българския
фолклор, започнахме да се събираме и усърдно да изучаваме хора от различни краища
на България. Имаме подготвени 3 танца, които представихме на концерта в Модерен
театър по случай патронния празник на училището през 2009г. Получихме много
поздравления за добре свършената работа и това ни даде голям тласък, за да
продължим да се развиваме и за напред. Така, забавлявайки се и тренирайки усърдно,
се потопихме в колорита на българските народни ритми.
Тази година състава ни е в по-различен вид - имаме нови попълнения,
ентусиазирани да научат всичко, което са пропуснали.
Как преминава една тренировка?
Събираме се в малкия салон на училището и правим разгрявка за начало. След
това пускаме музиката и започваме да танцуваме любимите си хора, да разучаваме
нови стъпки, да се забавляваме. По този начин, освен че поддържаме добра форма,
опознаваме по-добре духа на българския народ и традиции, които никога няма да
угаснат, ако има млади хора, като нас, които обичат и се забавляват с народните
танци.
г

Вяра Кунева 10 клас

„Синът ми е на 16 години. Новите му приятели изглеждат страшно. Гримират се в
зловещо черно. Те не разговарят с нас. Идват, влизат в стаята му и слушат силна музика.
Гледат клипове, в които разпъват деца. В къщи не говори. В тетрадката му намерих записано:
„Мразя майка си, мразя баща си, мразя сестра си, която е гадна фешънка. Те съсипват живота
ми и са гадни изроди…” Отчаяна съм. Синът ни никога не е лишаван от нищо. Семейството ни
е с добро материално положение. Не се караме, няма скандали. Не знам какво става.”
Преди около две години емовълната нахлу и в България. В началото това беше група деца
от 14 до 18 години. Сега са многобройни, имаш усещането, че са навсякъде. Защото ги виждаш
по улиците, в училищата, в парковете. Сред децата навършили, 10 години, вече е широко
разпространена емомодата.
В края на 80те години се заражда първата вълна емо – имо, като течение в музиката
разновидност на емоциално заредения пънк-рок. Терминът се появява като иронично
определение за част от групите, които свирят класическо ДИ СИ, което представлява роктемпо,
музикалност и мелодичен вокал с емоционален и самоаналитичен текст. Втората вълна се
появява около 1994 година, като освен разновидност на пънк-рока, емо се припознава и по-тежко
инди и вариации на хардрока, със запазено звучене, но с променена
тематика на текста. В музиката са
характерни елементи като плач, стонове,
викове и крясъци. Текстовете са за
безсмислената
любов,
насилието,
несправедливостта и жестокостта на живота.
Музиката е неистово силна и найхарактерното за нея са продължителните
викове на вокалиста, наречени скрийм. Около 2002 година се
заражда третата вълна емо, която обхваща и нови музикални
стилове. Всичко започва по много безобиден на пръв поглед начин: слушане на определен вид
музика и омраза към тези, които предпочитат да слушат друга музика.
Петнадесет годишно момче споделя: „Скинарите мразят
чалгаджиите, чалгаджиите мразят рапърите, рапърите мразят пънкарите,
пънкарите мразят емотата, емотата мразят всички, че май и себе си, ‘щото
си режат вените… И изобщо всеки мрази всички. И ако ти не си при някой
от тях, всички заедно мразят теб. И знаете ли защо? Защото нямаш
самоличност. А човек без самоличност бива смазван от бой и няма кой да
го защити. Полицията ли? Та кой ходи в полицията?”
Основното в емофилософията е различието от близките си и
околните до такава степен, че те не могат да заемат мястото, което им е
отредено от другите в света. Емотата вярват, че фактът, че никой не ги е
питал дали искат да се родят, им дава основание да са нещастни. Те
смятат, че не само, че не са разбрани от околните, но и вярват, че всички ги мразят. И затова и те
мразят. В „библия на емо” , в която са формулирани 58 заповеди, които всеки последовател
трябва да спазва, четем:
 Отричай всичко изречено от родителите ти
 Всичко, което родителите ти казват, е лошо и вредно. Те те мразят и ти трябва да ги
мразиш.
 Ако си момче, знай, че всяко момиче и момче искат да спят с теб.
 Ако си момиче всеки спи с теб.
 Прическата ти трябва да е такава, че да обърква хората за пола ти.
 Мрази чалгата и тъпите чалга фешъни.
 Режи си вените, когато си сам вкъщи и си скрий белезите с гривни.
 Обличай се в черно, розово или цикламено. Пускай косата си дълга отпред.
 Междувременно пак си нарязвай вените, защото не си го правил вече от 2 дни.
 Ти живееш и се раждаш, докато кръвта ти тече. Ти вече си емо и затова отиваш и
отново си режеш вените.

Звучи страшно, звучи ужасно, но това са фактите. Прието е като своя характерна черта
емодецата да определят себе си като бисексуални, тъй като границите между половете са твърде
размити. Прическите, гримът, дрехите и типичните атрибути за поддържане на стила са еднакви
и за момичетата, и за момчетата.
Когато един човек започне да повтаря поне по три пъти на ден тези заповеди, неизменно
при повторенията ще започне да се ражда убеждението за тяхната вярност.Отговорът е
простичък – психиката се деформира. То се зомбира. Последователите на емо мразят и вярват, че
всички ги мразят.
Емокултурата е манипулативна. Тя насажда у последователите си, състояние, което е част
от симптомите на депресията, а именно:
− Чувство за тъга и емоционална празнота
− Усещане на болезненост, чувство за безпомощност и излишност
− Лесна раздразнителност и изолация
− Суицидни (самоубийствени) мисли и действия
− Недоволство и липса на смисъл в живота
Децата ни се нуждаят от обич, подкрепа и разбиране. Децата, които са чувстват истински
обичани и ценени винаги, дори при криза, оставят мост за връщане. А тези, които продължително
вярват, че са мразени, отхвърлени, неразбрани и нежелани, унищожават всички мостове за
връщане.
Депресивното състояние е реакция на загубата на нещо много ценно в човешкия живот. А
има ли по-голяма ценност от това да обичаш и да бъдеш обичан?
По материали на психолога Камелия Мирчева

Емо стилът възниква покрай
музиката, той е по-скоро микс от
пънка, готика и инди рока; Често
дрехите са тесни, износени или
ретро. Така наречените Emo Kids
(обикновено тийнейджъри), гледат по
различен начин на живота.Те искат
да покажат това на другите хора найвече чрез стила си на обличане. В
цветовата гама на дрехите им найвече преобладават черно, сиво и
други тъмни цветове.

С третата вълна от емо
музиката, в която емо
групите, са предимно
мейнстрийм рок, все повече
тайнейджъри започват да се
наричат Emo, без да са
такава музика или просто
защото да си емо е модерно
и готино. В очите на
обществото пък, Емо феновете се свързват найчесто със склонност към
самоубийство и с постоянни
депресии.

В миналия брой на вестника разказахме за новото поколение деца - така наречените
“индигови деца”.Специалистите ги дефинират като нова и необичайна съвкупност от психически и
поведенчески модели. Отличават се с по-високо интелектуално и духовно ниво, което налага нови
подходи в обучението и възпитанието им. Всичко това се свързва с новата епоха в която влезе
човечеството-епохата на Водолея .Това е време на тотална промяна – както в Космоса, така и в
чувствата, емоциите и поведението на хората в резултат на осмисляне на човешките приоритети.
От тук нататък духовното начало
ще бъде водещо в житейските ни
ситуации и съвсем естествено ще
доведе до промени в общуването
ни. В човешките отношения ще
доминира
позитивността.
Разрушителните
енергии
ще
отслабват
за
сметка
на
съзидателните. И това, както все почесто твърдят астролози, а често и
много учени, не зависи само от
волята на човечеството, а е в
резултат от нова космическа
подредба на небесните тела.
Както вече казахме, човечеството излезе от “Епохата на рибите” и влезе вече в “Епохата на
Водолея”. В този етап сме подложени на мощни сили на промяна, които влияят върху всеки един
от нас поотделно, върху човечеството като цяло, както и върху цялата планета. Принципът на
Новата епоха е: ”Всички сме заедно в това”. Сега ударението е в промяната в посока – индивид
/Риба/ към група /Водолей/.
Знакът на Водолея е свързан с обществения ред,
приятелите, групите и общественото съзнание. Всяка епоха се
дефинира от астрологичния знак в който Полярната звезда се
намира по време на равноденствието. В продължение на около
2000 години Полярната звезда е в зодиакалния знак “Риби”.
Когато Полярната звезда бавно премине от един зодиакален знак
и навлезе в друг, ние се придвижваме от една епоха в
следващата - /цикълът е 2000г./
Епохата на Рибите е формирала в човечеството идеята за
Бога и състраданието. Тази епоха е още известна като епоха на
вярата.
Епохата на Водолея е епоха на изграждане на груповото съзнание и лична отговорност.
В световен мащаб това ще доведе до изграждане на съюзи и глобализация. През тази епоха
ще развием сензитивност към съдбата на света в който живеем. Уроците от “Епохата на рибите” обич, чувствителност, състрадание и опрощение ще намерят приложение не само към близките, а
към всички. Носители на тази нова сензитивност са сегашните поколения деца. Така наречените
деца-индиго. Отношението и подходите към това ново поколение, трябва да съответства на
тяхната нова мисия. Напоследък все повече специалисти в световен мащаб обясняват ескалацията
на агресията сред подрастващите с драстичното разминаване в сензитивността и мисията на
поколенията, а от там и напрежението породено от неразбирането между тях.
По материали от д-р Скот Пек и Шърли Маклейн

Клуб”Здраве” обявява училищна кампания срещу тютюнопушенето. Призоваваме всички
ученици, които имат отношение към проблема да се включат в рубриката на вестника.
Материалите да се предават на пед. съветник - г-жа Миланова и г-жа С. Стоянова.
Клуб”Здраве” организира анонимна група за ученици, желаещи да откажат цигарите. Ще
работим по метода на Алън Кар и Анонимните зависими.
Здравейте приятели!
Радвам се, че отново сме заедно и отново ще поговорим за
цигарите. Знам, че някои ще кажат - стига сте ни говорили за това!
Досадно става. Всички наоколо пушат - и възрастни и млади, и
учители и родители, и лекари и т.н... Да, така е за съжаление.
Трудно ми е да бъда убедителна пред този аргумент. Въпреки
всичко обаче, все повече хора по света, особено сред заможните и
интелигентни слоеве, пушенето на цигари е непрестижно. Дори четох някъде, че млади
американци от престижен колеж определят цигарите”като удоволствие за аутсайдери”. С риск да
обидя някого ще призная, че напълно споделям тяхното мнение-нещо повече, това ме мотивира да
откажа цигарите. Отказването е трудно. За много хора това е невъзможно, макар че 90% от
пушачите страстно желаят да спрат.
Защо пушим? Повечето от нас го правят по навик и защото не могат да спрат. Всеки средно
интелигентен човек знае високата цена, която плаща, гълтайки ежедневно никотиновата отрова.
Това е смъртоносно удоволствие, което действа бавно, но сигурно. Младите хора започват да
пушат по подражание и от желание да демонстрират независимост. Някои може да каже , че
цигарите го успокояват. Истината е, че след като действието на никотина от последната цигара
изгасне, неговият организъм започва да изпитва никотинов глад. Точно в това се изразява
пристрастяването.
Дали ще пушиш или не, разбира се, е твой избор, твое желание, твое решение.
Всеки определя съдбата си сам. Аз си мисля, че има много въпроси, свързани
тютюнопушенето, които всеки от вас си задава и все още не са получили отговор.
Вие се питате: ”Как да устоите на силния натиск, на който ви подлагат приятелите, за да
запалите цигара? Ако вече сте започнали, как да се откажете? Как да вземете решението да не
пушите? Защо лекарите, които знаят вредата от тютюнопушенето, пушат? И т.н. и т.н....
Ще се постараем да дадем отговор на тези въпроси, а изборът е ваш!
К. Миланова

Освен никотина /наркотик, който причинява пристрастяване към
тютюна /цигарения дим съдържа около 4000 химични съставки.
Никотинът едновременно стимулира и потиска нервната
система. Той действа върху сърдечно-съдовата система, предизвиква
ускоряване на сърдечния ритъм, повишаване на кръвното налягане
и свиване на кръвоносните съдове. Друг ефект на никотина е ,
чесъдейства за увеличаване количеството на мастните киселини в кръвта и за образуването на
атеросклеротични плаки.
Тютюнът е коктейл от отрови. Той съдържа:
НИКОТИН

− Основното токсично вещество в цигарите. Отравянето с него не е остро и незабавно, а
хронично и с тежки последици за здравето. Смъртоносна отрова.
− Предизвиква зависимост към цигарите.
КАТРАН

Маслена комбинация от вещества, 60 от които предизвикват рак.

− Уврежда белодробните тъкани.
− Оцветява пръстите и зъбите.
ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС
− Силно отровен газ.
− Пречи на червените кръвни телца да пренасят кислорода от белия дроб до тъканите.
В рекламите си тютюневите компании представят пушенето като чаровно и изискано действие. Те
лансират един привлекателен образ на пушача- строен, активен, мъжествен, секси – изобщо човек,
който ръководи живота си и преуспява. Но всичко това е илюзия. Ефектните реклами не показват
страшното лице на последиците от цигарите - страданията на болните, житейския крах, смъртта.
Озърнете се наоколо и вижте как изглеждат дългогодишните пушачи. Имат ли нещо общо с
красивият мъж от рекламата.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
− Пушенето убива повече хора,отколкото алкохола, пътно-транспортните произшествия и
СПИН взети заедно. В България то е пряка или косвена причина за смъртта на 12000 души
годишно.
− Установено е, че всяка цигара затруднява кръвоснабдяването в малките
кръвоносни съдове в продължение на 2 часа. Човек не усеща това, но
когато пуши цигара след цигара в приятна компания, той ще се почувства
отровен.
− Всяка цигара съдържа 15 известни канцерогенни съставки.
− Човек, който пуши един пакет цигари на ден, за една година ще натрупа в
дробовете си един литър катран.
− Пушенето на цигари причинява физическо и психическо пристрастяване.
− 90% от хората, които пушат, заявяват, че желаят да откажат цигарите.
− Тийнейджърите, които пушат са в по-голямата си част под средно ниво в училище.
− Високообразованите хора са на първо място сред тези, които се отказват да пушат.
Рубриката е подготвена от клуб “Здраве”

„НЕ НА ДРОГАТА”
Съвместна акция на 2 АЕГ, ДПС и 3 РПУ
На 04.02.2010 г. в училището се проведе среща между ръководството на 2 АЕГ и служители
на 3 РПУ. Срещата беше изключително полезна и за двете страни, тъй като се обмени
полезна информация и се набеляза обща стратегия за строги мерки с оглед ограничаване и
предпазване на учениците от достъп на хора, предлагащи дрога. Създаде се организация за
бързо реагиране при сигнал за употреба или предлагане на наркотични вещества в
училището и района. Училищната комисия за превенция на противообществените прояви с
представители на 3 РПУ ще извършват регулярни проверки в района на училището. При
регистрирани случаи на употреба или разпространение ще се прилагат най-строги мерки и
наказания, предвидени в правилника на училището и ЗНП.

На 11.02.2010 год. (четвъртък) клуб „История и цивилизация” с
ръководител Александър Кертин проведе кръгла маса на тема „Идеи на
балканския романтичен национализъм”. Интересни факти по темата
представиха трима ученици – Марио Павлов, Цветелина Георгиева и Димитър
Сотиров. Със своите доклади те изясниха двата типа национализъм –
френския и немския, както и влиянието им върху хората и върху културно-историческото ни
наследство.
Ние, присъстващите, научихме и нещо много важно – че народната история не се намира
само в учебниците или статиите в нета, тя е във фолклора на един народ. Народ с обща душа и
дух, който в песните, преданията и приказките си е излял всичките си сълзи, тревоги, надежди,
желания… Много от нас обаче се чудят защо митологични персонажи, песни и обичаи от
фолклора ни съвпадат с тези на нашите съседки. И се почват препирни и перчене. „Ние сме най!”,
„Не, ние сме най!”.
Да си спомним филма на Адела Пеева „Чия е тази песен”. В него се издирваха корените на
една песен, а се оказа, че те са плъзнали из всички балкански народи. Обяснимо. Фолклорното
наследство е едно на балканите и е обусловено от сходния език и бит на хората. Много по-късно,
когато държавите започват да се разделят и национализират и всяка започва да се бори за
суверенитет това наследство се разделя. Но си остава същото. Едно за всички. Едно за един народ.
И това не би трябвало да ни вдига на бунтове и войни. Напротив. Това показва, че в корените си
всички сме едни. Че в същността си всички сме братя.
Юлиан Димитров 10е

Учител пита в час по
зоология:
- Иванчо, към кое
семейство се отнася
кобрата очиларка?
- Към семейството на
късогледите - отговоря
Иванчo.

- Иванчо, защо след
възкръсването си Христос
е отишъл най-напред при
жените?
- Защото по този начин
новината се
разпространява най-бързо,
госпожо.

Баща гледа бележника на
Иванчо:
- Виж си само оценките - само
едни тройки, нито една
четворка, петица или шестица!
- Тата, нали ни е средно
училището!

1. Последната година в клас бяхме... (брой)
2. Най-щурата постъпка през годините...
3. Часът, в който имаме най-лоша
дисциплина е...
4. Часът, в който имаме най-добра
дисциплина е...
5. Учителят, който ни навиква най-много
е...
6. Преобладаващите оценки в дневника са...
7. Най-много 6-ци имаме по...
8. Най-много двойки имаме по...
9. Последно бяхме при директора, защото...
10. Най-често играем на...
11. Класният ни ръководител най-често ни
говори за...
12. Преди родителска среща сме...
13. След родителска среща сме...
14. Нещото, което обедини през годините...
15. Най-често се караме за...
16. Правим луд учителя по...
17. Уважаваме учителя по...
18. За нас другите класове са...
19. За другите класове ние сме...
20. Най-много накзания има за...
21. Най-много преписани домашни има по...
22. Най-малко научени уроци имаме по...
23. Най-много неизвинени отсъствия имаме от час по...
24. В свободния час...
25. В междучасието...
Една учителка попитала един ученик:
-В какво време е глагола „ще крутувам”?
-В Бъдеще Невъзможно! – отговорил той.
2030 година. Урок по български език”
-И запомнете, деца, главното правило
на пуктуацията: след усмивка запетайка не се слага...
Народно поверие:
Ако от сутрин до вечер по пейките в парковете
е пълно с деца с бири в ръка и цигари в
уста – значи е почнала лятната ваканция.

04.02.2010г.
1. Обсъждане на последния брой на ученическия вестник и създаване на организация за
разпространението му.
2. Анализ на емоционалния фон в училището през изтеклата седмица. Запознаване на
ученическия парламент с днешната акция на служители от 3 РПУ и инспектора от ДПС по
залавяне на разпространители на марихуана в района на училището.
3. Обсъждане на темата и мотото на предстоящия брой на ученическия вестник.
25.02.2010г.
1. Обсъждане на емоционалния фон в училището и възникнали конкретни проблемни казуси в
класовете през изтеклия период.Вземане на решения за конфликта между преподавател и ученик
в 11г клас.
2. Запознаване на ученеческият парламент с програма „Превенция на трафик на хора в училище”.
3. Обсъждане постъпилите материали за новия брой на вестника.
05.03.2010г.
1. Обсъждане на идеи за нов проект - Мозъчна атака.
2. Възстановяване на материали по проект „Училищен информационен Евроцентър”.
10.03.2010г.
1. Участие на ръководството на ученическия парламент в семинар, свързан с подготовката на
Фестивала на Българското образование в НДК през м. Април.
11.03.2010г.
1. Запознаване на ученическия парламент с предстоящото участие на 2 АЕГ във Фестивала на
Българското образование и ангажиментите на училището в организирането му.
2. Сформиране на два работни екипа, които да подготвят и представят 2 АЕГ на Фестивала.
3. Разискване на идеята Ученическия парламент да организира кампания „Не на трафика на
хора”.

В блато в Северна Персия затънал един човек Само главата му
се подавала от мочурището. С цяло гърло той викал за помощ. Скоро
на мястото на инцидента се събрали хора и един от тях събрал смелост
да помогне на нещастника. „Подай ми ръката си” - извикал му той –
„ще те извадя от блатото”. Но потъващият продължил да моли за
помощ и не правел нищо, за да помогне на другият да го измъкне.
„Подай ми ръката си” настоявал той многократно. Отговорът бил само
жалък вик за помощ. Тогава друг човек се приближил и казал:
„Виждаш, че той никога няма да ти подаде ръката си. Подай му ти
твоята ръка, тогава ще можеш да го спасиш”.

Ориенталска приказка
При пророк Илия отишъл един вярващ. Тревожел го въпроса за ада и
рая, искал да знае как да подреди живота си. ”Къде е раят, къде е адът?”обърнал се с тези думи към пророка, но Илия не отговорил. Той хванал за
ръка просителя и през тъмни улички го завел до един палат. През желязна
врата и влезли в голяма зала. Там се блъскали много хора, бедни и богати,
облечени в дрипи и окичени със скъпоценности. В средата на залата на
открит огън в голям казан се варяла супа, която на Изток наричaли „аш”.
От супата се разнасял приятен мирис. Около казана се тълпели хора с
изпити лица и хлътнали очи, всеки се опитвал да си вземе своето.
Спътникът на пророк Илия се учудил, че лъжиците, които тези хора
държали в ръцете си, били големи колкото самите тях, а там, където
свършвали, имало дървена част за хващане. Останалата част, чието
съдържание можело да засити човек, била желязна и нагорещена до
червено от супата. Гладните алчно потапяли лъжиците в казана. Всеки
искал своя дял, но никой не можел да го получи. С усилие изваждали
тежките лъжици от супата, но тъй като били твърде дълги, дори и найсилните не успявали да ги поднесат към устните си. По-нетърпеливите
изгаряли ръцете и лицата си или разсипвали супата върху раменете на
съседите си. Ругаейки, те се биели и се удряли с лъжиците, с които би
трябвало да заситят глада си.
Пророк Илия хванал спътника си за ръка и казал: „Това е адът!”
Излезли от залата и скоро вече не чували адските викове. След дълго
странстване из тъмни коридори влезли в друга зала. И тук имало много
хора. В средата също врял казан със супа. Всеки от присъстващите държал
едно от огромните лъжици, които Илия и неговият спътник вече били
видели в ада. Но хората тук били добре нахранени и в залата се чувал само
тих доволен шепот и шумът от потапящите се лъжици. Хората се били
разделили на двойки. Единият потапял лъжицата и хранел другия. Ако за
някого лъжицата била твърде тежка, други двама му помагали, така че
всеки можел да се нахрани спокойно. Когато се засител единият, идвал ред
на другия. Пророк Илия казал на спътника си: „Това е раят”.
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