
 

 
 

Брой 4 

 
Вестникът се издава от клуб „Млад журналист” 

      Училището трябва да бъде най-красивото място във всеки град и село – толкова 
красиво, че непослушните деца да бъдат наказвани със забрана да ходят на училище на 
следващия ден”                                                                                               Оскар Уайлд                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

165 години от рождението на Христо Ботев165 години от рождението на Христо Ботев165 години от рождението на Христо Ботев165 години от рождението на Христо Ботев    

                                поет, журналист, революционерпоет, журналист, революционерпоет, журналист, революционерпоет, журналист, революционер    
Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира! 
 
Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, 
 а разумът за разбирането и на най-простите истини,  
така също науката, образованието и развитието са потребни 
 за който и да е народ, за да достигне до известна степен на  
своето благосъстояние..."  

 
         в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 1874 г. 
 

 

150 години от рождението на Алеко Константинов 
     писател и юрист, автор на книгата „Бай Ганьо” 
                 Познат под псевдонима Щастливеца 
      Основател на туристическо движение в България 
 Убит при атентат срещу съпартиеца му Михаил Такев 
                        
 Ако бихте желали да си имате девиза, коя бихте си взели? 
                     - Свобода, честност и любов. 
 
              Европейци сме ний, ама все не сме дотам!…  
                       из "Бай Ганю журналист" 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект „Коменски” 

На 21.11.12г. XII ОУ „Елисавета 
Багряна” посрещна своите гости по Проект 
на програма „Коменски”. Ученици в 
народни носии приветстваха децата от 
Румъния, Италия, Полша и Турция с 
погача.Празничната програма беше 
открита от Директора на ХІІ училище, г-жа 
Величка Христова. Всеки от партньорите 
се представи чрез презентация и интересни 
изяви: песни, танци, демонстрации.  
За гостите ученици от 5 клас с 
преподавател г-жа Кирилка Кирова 
представиха урок на тема „Екология и 
чистота”.  
Коледно тържество 
За поредна година на форума на училището 
с много празнично настроение ученици, 
учители и родители присъстваха на 
Коледно тържество, в което се изявиха 
танцовите състави „Шоу денс”, „Да 
успяваме заедно”, вокална група „Деница”  
Престижно отличие за ученици 
   Росен Стойнов от ІVб клас и Халил 
Халилов от VІІб клас от ХІІ ОУ „Елисавета 
Багряна”  са отличени с грамоти за І-во 
място и голямата награда – по един МП-З 
плеър в конкурса за детска рисунка на 
тема:„Как искам Европейският съюз да 
промени моя град”  
На 15.12.2012 г. в гр.София в гранитна зала 
на Министерски съвет на официална 
церемония номинираните ученици, 
получиха своите отличия от министъра на 
културата Вежди Рашидов и министъра по 

управление на средствата от Европейския 
съюз – Томислав Дончев. 
Рисунките на двамата ученици ще бъдат 
изложени на специална изложба в Брюксел. 
Сертификати за участие 
   През месец декември в РИО Сливен бяха 

раздадени сертификати на ръководителите 

на клубовете, участвали във Фестивала за 

учене през целия живот  NELLI. Със 

сертификати бяха отличени и младите 

журналисти Светослава Пенчева  и Самуил 

Георгиев.  

Награди 
за учениците,  участвали в национален 
конкурс „Коледна магия” за коледна 
картичка и пожелание, организиран от РБ 
„Сава Доброплодни” – гр. Сливен. 
Росен Лазаров от Iа клас – специална 
награда за пожелание 
Росен Стойнов от IVб клас – II награда за 
пожелание и II награда за картичка 
Ирена Тодорова от VII клас – поощрителна 
награда за картичка 
Наградите връчи кметът на община 
Сливен, инж. Кольо Милев 
                                  *** 
Стоян Стоянов Тенев от IIIб клас спечели 
трето място на Коледен турнир по джудо. 
                                  *** 
Симона Тодорова от VІІа получи ІІ място в 

класацията за детска рисунка на 

Националния конкурс – изложба „Трифон 

Зарезан”, организиран от детски комплекс- 

гр. Сунгурларе.  

 
 

                                             135 години от рождението на Пейо Яворов 
                                            поет, драматург, революционер   
                                              Аз не живея: аз горя. Непримирими  
                                                            в гърдите ми се борят две души:  
                                                            душата на ангел и демон. В гърдите 
                                                            те пламъци дишат и плам ме суши    („Две души”)             

 
                                                            Душата ми е стон. Душата ми е зов.                                      
                                                            Кажете ми що значат среща и разлъка?  
                                                            И ето аз ви думам: има ад и мъка -    
                                                            и в мъката любов!               ( „Стон” или „На Лора”)        
 



 

 

Класирани ученици за Областния кръг на олимпиадите: 
по физика 

Божидар Динев, Симона Тодорова, Хюлиа 
Салиева от 7а и Елфуда Гюдюлова, 
Константин Костадинов от 7б. 
по астрономия 
 Георги Златев и Самуил Георгиев от 6в 
клас. 
по български език и литература 

Венелин Пашов, Габриела Андонова, 
Наталия Георгиева, Радина Омайникова и 
Сусана Кондян от 5б клас, Десислава 
Георгиева от 5 в клас и Екатерина Петрова 
от 6 б клас. 
по математика 

Добромир Петров 6а , Георги Ангелов 6а 
клас. 
по история и цивилизация  
Радина Омайникова 5б , Константин Енев 
7б и Джулиан Милчев 7б. 

 
по биология и здравни науки 
 Константин Енев 7б . 
по химия 
Софи Динева 7б , Хюлиа Салиева 7а , 
Константин Енев 7б , Мария Топалова 7а. 
по география 

Габриела Иванова-5а, Вилислава Илиева-5в, 
Георги Ангелов-6а, Силви Кадийска, 
Веселина Колева,Хюлиа Салиева -7а, 
Константин Константинов-7б 
 

 Националната олимпиада „Знам и 

мога”- Елена Казакова от 4а клас 

 Националното състезание „Ключът на 

музиката ” всичките 15 участници от 
четвъртите класове се класираха за 
областния кръг 

 Дейности по природните науки 
     
    Учениците от 5б клас показаха своите 
знания на открития урок по човекът и 
природата на тема „Замърсяване и опазване 
на въздуха” на 08.02.2013г при г-жа 
Кирилка Кирова. Поканени бяха директора 
на училището, г-жа Величка Христова и 
помощник- директора, г-жа Маргарита 
Урумова, както и колегите от 
методическото обединение на природните 
науки: г-жа Дочка Георгиева, г-жа Стоянка 
Йосифова и г-жа Стоянка Стаева. 
                           *** 
     На 18.02.2013г учениците от 7 клас 
представиха открит урок по физика и 
астрономия на тема:„Звук и слух”. 
Учителят по физика г-жа Стоянка Стаева 
сподели пред репортерите на вестника, че 
целта на този урок е чрез методите на 
дискусията да се направят изводи за 
вредата от шума и използването на 

мобилните телефони върху здравето на 
човека и най-вече на децата. 
      Урокът по физика и астрономия бе 
интегриран с дейността на клуб „Мога да 
споря” с ръководител  г-жа Ст.Славова. 
Учениците бяха разделени на 2 отбора с 
показателни имена:”Тишина и мир” и 
„Шум и хаос”.Те спориха по темата за 
влиянието на честото използване на 
мобилните телефони и слушането на силна 
музика в дискотеките, като представиха 
тезите си ”за” и „против” чрез презентации 
и открита дискусия по въпросите. 
Присъстваха около 30 гости, учители по 
физика от областта, сред които старши 
експертът по природните науки и екология, 
г-жа Маринова, ръководството на 
училището в лицето на г-жа Христова и 
 г-жа Урумова, учители от ХІІ училище. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
        
 

                                                    Урокът по физика – различният урок 
 



 
 

 
Tретокласниците от клуб 

„Зелени алтернативи" с ръководител г-жа 
Марияна Вълчева посетиха информационния 
център и участваха в беседа за защитените 
растения в природен парк "Сините камъни". 
Проведоха поход до Халката, като изследваха 
скалните образувания в парк "Чудесата на 
природата".  
Клубът „Уча и играя безопасно в интернет 

среда” работи по проект УСПЕХ втора 
година, но интересът и ентусиазмът на децата 
се е запазил. Ръководителката на клуба г-жа 
Илка Петрова се стреми да провокира 
нестандартното мислене, самостоятелността и 
развитието на творческите способности у 
учениците.  
С много настроение и усмивки децата 
изработиха компютърни коледни картички и 
колажи. Направиха изложба, която беше 
разгледана с голям интерес от техните 
съученици и родители 
В клуб за модерен балет „Да успяваме 

заедно” винаги настроението е много весело. 
Ръководителката г-жа Жана Ташева се грижи 
да осигури най-хубавите танци на 
момичетата.Тя е определила за главна цел на 
клуба - да разтовари децата от напрегнатия 
ден. Да научат нови класически стъпки и пози, 
свързани с балета.   
   В клуб ,,Екология и чистота” с 
ръководител Р.Добрева учениците съчетават 
полезни и приятни дейности. Те провеждат 
походи, изработват контейнер за боклук, 
правят табла, съчинения, рисуват и много 
играят. Виктор и Мартин споделиха, че в този 
клуб се забавляват и участват в него, за да 
научат как да опазват природата в бъдеще. 
В клуб „Приказен свят”  учениците от ІVа 
клас развиват своите литературни знания  и 
творчески умения под ръководството на г-жа 
Емилия Даскалова. Те четат книгата  
„ Малкият принц” на А.С.Екзюпери и 
опознават героите. Представят в рисунки 
образите в романа. Разсъждават над думите 
„най-същественото е невидимо за очите”, учат 
се да откриват доброто и красивото, за да го 
отгледат у себе си, както малкият принц 
отглежда своята прекрасна роза. Учениците с 
желание посещават часовете, а времето 
прекарано заедно минава неусетно 
   „Тази година участниците в клуб „Мога да 
споря”са пораснали с една година. Това се 
отрази на работата ни, и най- вече на 
конкретните дебати. Те се подготвят 
предварително по-задълбочено, а самият спор  

 
 

стана по-интересен и изводите от него 
осъзнати.”- казва ръководителката  
г-жа Стефка Славова. 
  Учениците са се разделили на два отбора с 
имена „Торнадо” и „Мълнии”  
 Клуб „Архимед”работи за първа година по 
проект УСПЕХ. Под ръководството на г-жа 
Марияна Иванова учениците с много  
желание и интерес овладяват тайните на 
математическата наука, развиват своите 
техники и въображение чрез решаването на 
логически и практически геометрични задачи.  
  В клуб „Математика за всеки”с 
ръководител г-жа Елена Льолева учениците 
решават забавни задачи и ребуси, развиващи 
логическото мислене, правят чертежи и 
изработват тела, което предизвиква 
въображението и точността. Те знаят, че 
добрият математик трябва да бъде и 
съобразителен, и те се стремят към това. 
  В клуб „Любопитно и практично 

моделиране” с ръководител г-жа Ст.Стаева 
децата се учат на различни и интересни 
техники за изработване на изделия с много 
желание и старание. За постигане на целта си, 
те работят в екип 
 Клуб „ Шоу-денс”работи за първа година по 
проект УСПЕХ. Ръководителката г-жа 
Даниела Павлова сподели:„ Целта е учениците 
да се развеселят, да се разтоварят от 
напрегнатия ден. Искаме да участваме в 
конкурса „Слънчева бесепада” в гр. 
Пазарджик. Мисля, че участниците в клуба се 
забавляват много и винаги са усмихнати.Те 
комбинират танците с фитнес, а работата в 
екип дава добри резултати.  
   В клуб “Бързи, смели, сръчни” учениците  
с ръководител г-н Т.Кондев придобиват 
способности и умения за работа с карта, 
компас и ориентиране в природата.Физически 
укрепват в походи, спортни игри и плуване. 
Изучават различни техники за връзване на 
възли, разпъване на палатки, стрелба с лък, 
конна езда, развиват качества за бързина, 
ловкост и смелост в неочаквани ситуации.  
Клуб „Мини футбол” с ръководител г-н 
Николай Колев предоставя възможност на 
учениците, участващи в него, да спортуват и 
развиват своята двигателна култура. Те 
усвояват техники за точна стрелба, 
изпълняване на дузпи, изпълнение на пряк 
свободен удар, тъч и други  елементи от 
футболната игра. Техните изяви са свързани с 
участие в мачове с отбори на други училища. 

  



    
 
 
   

Резултати от проведения конкурс  
за текст на български език  
за химн на проект „Коменски” 
 

 
 

Приятели 

Езици ни делят, 
език ни обединява. 
Различия изчезват, 
културата остава! 
 
”Коменски” ни събра, 
в град Сливен под Балкана 
и литват към дома 
добрите пожелания. 
 
Пространство ни дели, 
английски ни сплотява 
в душите ни гради 
приятелска държава. 
 
Танцьори и певци, 
художници, артисти… 
посрещаме деня 
със погледи лъчисти. 
 
Партньори ще сме ние, 
сега и догодина. 
В учение и игри 
проектът ще премине. 
 
Ще свърши и това 
прекрасно начинание, 
но в нашите сърца 
”Коменски” ще остане! 
Габриела Иванова 5а, 
първо място  
 
Приятелството  

Приятел в нужда се познава, 
в беда до теб застава 
и винаги в добро и зло  
протяга своята ръка. 
Без приятели не можем  
в този свят суров. 
Приятелят за теб  
на всичко е готов. 
 
 

 
 

 
 
 

Проект,,Коменски” ни събра 
и приятели сме ний сега.  
Захласваме се във игра  
с приятелите ни от света.  
Вилислава Илиева 5б,  
второ място 
 
  Химн на приятелството  

 
 Приятели сме ние всички,  
 другари сме добрички.  
 И във всяко зло и тъмнина  
 приятелството пръска светлина. 
 
На теб ще вярвам знай! 
Предателство от мен не чакай! 
Приятел в нужда се познава,  
на помощта му се надява. 
 
Приятел ако имаш ти,  
на него ти се довери.  
На път далечен тръгнеш ли, 
приятел верен си вземи! 
 Илиян Илиев-5б клас,  
трето място  
 
 

 
 
 
Коледа е! Истина се ражда 
като мъничка сълза.                                          
Може тя да е от щастие, 
може да е от тъга. 
  
Коледа е! Нека да е щастие! 
Бог сълзите ни брои 
и в борбата за надмощие 
нека то да победи! 
  
Весела Коледа и Щастлива 
Нова Година! 
Росен Лазаров от Iа клас,  
носител на специалната награда  
за пожелание в конкурса „Коледан магия” 
 
 



 
 

 

Една лястовичка пролет не прави 
  Този израз, станал 
пословица, е от 
баснята на Езоп, в 
която се разказва за 
един разточителен 
юноша, който 
пропилял цялото 

бащино наследство, останал му само един 
плащ, но когато видял, че една лястовичка 
вече се е върнала, той сметнал че скоро ще 
е пролет и продал и него. Но настъпили 
студове, лястовичката загинала, а  
разточителният младеж с негодувание я 
обвинил в лъжа. Пословицата идва от 
баснята, но може би и самата басня е 
написана по друга древна пословица, която 

се среща в една от комедиите на Кратин 
(умрял 423 г.пр.Хр.). Аристотел също 
цитира тази пословица. 
                                   *** 
    Живеем в свят, в който преобладава 
злобата и завистта. 
     Притиснати от грижи и проблеми, ние 
въпреки това се справяме и продължаваме. 
Но всеки един човек е като капка в блато.  
     Ако един човек се бори със света  сам, 
едва ли ще успее. Наш дълг е да се борим 
за един по-добър свят заедно. Така както 
една птичка пролет не прави. Трябва много 
птички да долетят, за да пристигне 
пролетта.                                                      
                            Жулиета Пенчева 6в клас                          

                            
                               *** 
     В един град живеел човек, който обичал 
всичко около него да е хубаво и подредено. 
Пространството пред блока, в който живеел, 
било сиво и еднообразно, затова решил да 
го направи цветно и уютно. През есента 
започнал да осъществява идеята си. 
Изравнил плочките, след това оформил 
градинките, обградил ги  и засадил цветя. 
Направил кът с пейки и катерушки, 
истинска радост за децата. Всички съседи 
минавали и му се радвали, но никой не му 
се притекъл на помощ. 
                             

 
*** 

        Дошла пролетта и всичко се 
раззеленило и цъфнало. Всички се 
възползвали от новата градинка и си 
почивали навън. Човекът всеки ден поливал 
и почиствал градинката, но това не му била 
основната работа. Наложило му се да 
пътува за известно време. Голямо било 
разочарованието му, когато се върнал и 
видял всичко увяхнало и занемарено.    
За съжаление се потвърдили думите, че една 
птичка пролет не прави. 
                               Самуил Георгиев 6в клас                        

Комарът и мухата 

    Срещнали се двама стари приятели – 
комарът и мухата. Примрели от глад, те 
решили вечерта да се нахранят. Комарът 
предложил на мухата първо той да се 
нахрани, а след това тя, защото човекът, ако 
посегне да я убие, той да може да го жилне 
и да я спаси. Но мухата нали била лакома, 
предпочела той да си ходи по своя път, тя – 
по своя. Нахранил се комарът, но след 
ужилването човекът се събудил. Когато 
светнал лампата, видял мухата и я убил. 
    Поуката от тази басня е да не бъдеш 
лаком, защото ще бъдеш наказан. 
                                                    
                        Екатерина Петрова 6б клас 
 

Фермерът и магарето 

     Имало един фермер, който отглеждал 
много животни. Всички те живеели в 
разбирателство, но един ден то било 
нарушено от магарето, което се мислело за 
много хитро и по-умно от другите животни 
във фермата. Магарето решило да изплаши 
овцете. Наметнало си вълча кожа и влязло 
при тях. Като го видели овцете, помислили, 
че ги напада вълк и започнали да блеят 
силно. Фермерът се събудил, взел си 
ловната пушка и като помислил магарето за 
вълк, го застрелял. 
    Поуката е, че който поставя капан на 
другиго, сам попада в него. 
                            Деница Йорданова 6 б клас 

Най- ценното в живота ми 

    Има много ценни неща в моя живот, но 
само едно от тях мога да нарека съкровище - 
това е моята сестра. Тя ми носи радост, 
гордост, много усмивки и весели мигове. Тя 
е едно беззащитно същество, което се 
усмихва и се радва на всеки. Тя се появи в 

моя живот като една звездица, която 
осъществява детските мечти. Тя е цветето,  
което детето подарява на майката, тя е 
Слънцето, което изгрява сутрин. Мими е 
всичко, което човек може да нарече щастие. 
 
                            Памела Иванова 6а 

 



 
 
 

Приказка за човешката мъка 

 В един малък град на име Ничия земя се 
роди едно момиченце. Родителите му бяха 
бедни и нямаха с какво да го хранят, затова 
бащата рече на майката: 
    - Жено, нямаме пукната пара. Ако това 
дете остане при нас, ще загине. Аз викам, да 
го оставим пред църквата, та дядо поп да се 
погрижи за него. 
    Жената със сълзи в очите се съгласи, 
защото знаеше, че детето не се чувства 
добре при тях.  
    Една мрачна и сякаш тъжна нощ майката 
зави детето си в едно одеялце и го сложи в 
една кошница. Тръгна бавно към църквата. 
Когато пристигна, тя застана пред големите 
порти и от очите й рукнаха неудържимо 
сълзи. С майчина ласка прегърна своето 
дете, целуна го и побърза да го остави, за да 
не я види някой. 
    На сутринта попът чу детски плач. Когато 
видя кошницата с детето, се зарадва много. 
Кръсти  го Мария. Заживяха заедно цели 
шест години. Но един ден попът почина. 
Кметът на градчето знаеше, че църквата не 
носи пари и затова реши да я събори. На 
нейно място той си построи хотел. 
    Мария бе принудена да живее на улицата. 
От сутрин до вечер седеше на една малка 
уличка и чакаше някоя старица да й пусне 
някой грош, та да си вземе малко хляб и да 
залъже глада си. Имаше случаи, в които 
момиченцето седеше с дни наред, без да 
сложи троха в устата си. Живееше зад един 
голям контейнер за боклук. Вечер се 
завиваше с бебешкото си одеялце, което й 
беше единственият спомен за дядо поп и за 
църквата.  
    Един ден духаше силен вятър и Мария се 
криеше зад контейнера. Тя и нямаше сили 
да излезе на уличката, за да изпроси някоя 
монета за къшей хляб. Покрай контейнера 
минаваха побойниците на квартала. Когато 
видяха клетото момиченце, решиха да се 
позабавляват. 

- Ха, ха, виж я ти! – каза едното от 
хулиганчетата. 

- Какво да я гледам, отвращава ме! – 
каза другото. 

- Какво ще я гледаме, хайде да я 
замерим с камъни – предложи третото 
и се наведе да вземе камък от земята. 
Засили се и с омраза го хвърли към 
нея. 

- Какво съм ви сторила? – прошепна 
през сълзи момичето. 

    В този момент минаваше една жена, 
която носеше книги в ръката си. Виждаше 
се, че току-що са купени от близката 
книжарница. Жената видя хулиганите и 
побърза да ги прогони, след което отиде при 
нея. Мария едва дишаше.  
    -    О, горкичката ми! Сториха ли ти 
нещо? Добре ли си? – питаше жената, като 
се наведе към момиченцето. В гласа й 
имаше толкова нежност, все едно говореше 
на любимо същество. – Как се казваш? 
   -     Мария – каза момичето с тих глас. 
   -     Мария, знаеш ли какво, ето ти тази 
книжка. Ти я разгледай, а аз след малко ще 
се върна. 
     Момичето я хвана за ръката и каза:  

- Ти наистина ли ще се върнеш? Моля 
те, обещай ми, че ще дойдеш при мен! 

- Ох, милото то! Разбира се, че ще се 
върна. 

Мария я погледна с толкова умолителен 
поглед, че жената не искаше да я остави 

дори за секунда. Хвана ръката й, остави я 
върху одеялцето и забърза към дома си. 

Момичето се чувстваше толкова уморено, 
но погледна към книгата и шарената 

корица й хареса. Отвори я и започна да 
разглежда красивите картинки. То 
прелистваше от страничка на страничка, 
като си представяше, че е героинята в 
приказката. Сякаш усещаше, че няма да 
може да я разгледа цялата, затова бързо 
прелисти няколко страници, но в този 
момент крехкото й сърце спря да бие, а 
книгата падна от ръцете й. 
    Когато жената се върна, момичето беше 
мъртво. Сърцето й се сви от мъка. Макар да 
го познаваше от няколко минути, тя обикна 
това момиченце толкова много. Разплака се. 
Тя знаеше, че сега детето е на по-добро 
място, защото не беше виновно за нищо. 
Може и до днес жената да страда за клетата 
Мария, която сигурно я гледа отгоре и й 
благодари, че я спаси от хулиганите и я 
накара дори за секунди да почувства 
майчина ласка. 
     А трите момчета бяха наказани от Бог да 
страдат и да живеят в мизерия. 
                                                         
                Симона  Великова 6а клас 
 
                             ***

 



 
 
    
 
 
 
 
1. Не позволявайте на деца под 10 години да използват GSM, освен при спешни случаи. 
2. Дръжте телефона си на разстояние от тялото.  
3. Старайте се да стоите поне на метър от човек, който разговаря по телефона. Освен това 
избягвайте да използвате телефона на места като метрото, влака или автобуса, за да не 
вредите на хората в непосредствена близост до вас. 
4. Не поставяйте телефона  близо до себе си при спане. 
5. Когато говорите по-продължително, прехвърляйте от време на време телефона си от едното 
ухо на другото. 
6. Избирайте да общувате чрез съобщения, пред говоренето по телефона - така ще избегнете 
да се излагате продължително на вредните му вълни и близостта му до тялото ви. 
 
Различните етапи на любовта. 
Влюбването от пръв поглед  е състояние на 
ума, при което виждаш само положителните 
качества в този, когото харесваш. Съвсем 
различно е влюбването в човек, когото 
познаваш  отдавна, но едва сега започваш да 
имаш по-специални отношения към него. 
 

Обича ме, не ме обича! 
Ето и някои признаци за това, че момчето, 
което харесваш, също е влюбено в теб: 
Постоянно търси твоя поглед. 
Винаги застава до теб на публични места. 
Прави свои планове, в които включва и теб. 
Разкрива ти лични тайни. 
Помни важни за теб дати. 

Китайски хороскоп 
В Годината на змията ще бъде груба грешка, 
ако се опитвате да заобикаляте правилата и 
законите. Мъдрата Змия обича искрените, 
откритите и почтените хора. Тях тя е 
склонна да закриля и да им помага, особено 
справедливите личности.  
Спрямо интригантите, непочтените 
и лъжците Змията може да бъде 

дори   агресивна. Ако през годината човек 
се опитва по непочтени начини да печели 
или да вреди на околните, може да изпита 
гнева на Черната водна Змия.  
Не шумете много около себе си, не се 
самоизтъквайте, не афиширайте 

постиженията си – това не е по вкуса на 
тихото и вглъбено в себе си животно. 

                                                                                                              
НАЙ-НАЙ 
 Най-популярната книга в света е Библията – 
от 1815г до 1999г нейният тираж възлиза на 
3,88 милиарда екземпляра. На второ място по 
популярност е Книгата на Гинес – общият 
тираж на продадените екземпляри, преведени 
на 37 езика, възлиза на 85 милиона броя в 
света. 
 Най-малката книга в света е1,1мм, това е 
приказка, напечатана на хартия, тежаща 22 
грама. За да бъде прелиствана, е нужна игла. 

Най-дългият роман в света е написан от Луи 
Анри Жан. „Доброволците” е публикуван в 27 
тома на френски език, а преведен на английски 
– 14 тома. Страниците на романа са 4959 и са 
употребени 2070000 думи, без да се брои 
съдържанието, поместено на 100 сраници. 
                               *** 

- Татко, Тихият океан наистина ли е тих? 
- Питай ме нещо по-сериозно. 
- А Мъртво море от какво е умряло? 

 
                      ***                                                                  
Знаете ли, че... 
Хартията се е появила първо в Китай.  
Най-често използваната буква от азбуката е 
Е.  
Жабите не пият вода, а я абсорбират през 
кожата си.  
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