ЗВЪНЧЕ
Март 2017г. Брой 1/82

СУ „Свети Седмочисленици”, гр. Пловдив

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИ, ПРИЯТЕЛИ!

П

рез този месец ще отбележим два празника,
които са свързани с българската ни история. На 1
март посрещаме така дългоочакваната всяка
година от млади и стари Баба Марта и се накичваме с
мартенички за здраве и късмет. Този чисто български празник
води началото си още от далечни времена, когато хан Кубрат
пресича река Дунав и се установява по днешните наши земи,
където през 681г. се основава една от най-старите европейски
държави.
Вторият празник – 3 март, е една от най-светлите дати в
българската история. На този ден е подписан Сан-Стефанският
мирен договор в края на Руско-турската война и след
петвековно османско владичество България като птицата
Феникс възкръсва от пепелищата и става свободна. 3 март
1878г. е датата, от която започва възстановяването и новото
изграждане на нашата родина. Както и преди, когато за
нейната свобода са загивали хиляди народни синове, така и
сега България разчита на нас – „бъдещото бодро поколение”,
което ще защити славата и честта на майка България.
Честит празник, приятели!

От редакционния екип

УЧЕНИЦИ НА ГОСТИ В РЕДАКЦИЯТА НА
ВЕСТНИК „МАРИЦА”

МИЛА БАБО МАРТО
Мила Бабо Марто, тая заран рано
ти ли ни изпрати слънцето
припряно?
Ти ли му заръча да се стяга
бърже?
Де дървета види, люлки да
навърже?

В люлките си златни да ни
залюлее…
Ти ли му заръча цял ден да ни грее?
Зная те аз тебе колко си чевръста.
Бързо ни направи мартенички
пъстри.
С бяло и червено ти ни ги нашари,
да сме все червени, да сме яки,
здрави.
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ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАОЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
Възмутени от жестокото потушаване на Априлското въстание, много хора по света
издигнали глас в защита на българския народ. Русия обявила война на Турция. Руските
войски тайно се приближили до река Дунав и я преминали при град Свищов. Напразно
турските топове сипели снаряд след снаряд. Нищо не можело да спре руската армия.
Жителите на първия освободен град ликували. Много битки се водили за нашата
свобода. Руските воини заедно с българските опълченци се сражавали храбро.
Трудна била защитата на Шипка. Макар и
малобройни, българи и руси твърдо бранели прохода.
Три дни турците нападали без отдих върха. Опълченците
и руските воини отблъснали безброй атаки. Защитниците
били обградени от три страни. Когато се свършили куршумите, те продължили
битката с камъни и дървета. Най сетне пристигнала помощ. Така проходът бил
спасен. На трети март 1878 година бил подписан мирният договор между Русия и
Турция. След дългите и тежки години на робство България отново става
свободна и независима държава.
Днес тази дата е наш национален празник – 3 март. Пътят, по който са
минали освободителите е очертан с много паметници. Те са мълчаливи
свидетели на признателността ни към падналите герои за нашата свобода. Найголемият от тях се намира на връх Шипка в Стара планина. Самарското
знаме е един от символите на Освобождението. На 6 май 1877 г. на специална
церемония в Плоещ знамето е връчено на българските опълченци от кмета на
волжкия град Самара – Кожевников. По време на Руско – турската война
Самарското знаме е поверено на Трета дружина от Българското опълчение.
Бойното му кръщение е в боевете при Стара Загора през лятото на 1877 г. Тогава в защита на бойната светиня в
един ден живота си губят пет знаменосци, включително командирът на Трета опълченска дружина –
подполковник Павел Калитин. Спасено е от българския опълченец Никола Корчев. Когато вижда, че
командирът пада, пронизан от щикове, той грабнал знамето, дръпнал плата от дръжката и го скрил под куртката
до гърдите си. Така и в новата ни история се слагат основите на традицията нито едно българско
бойно знаме да не падне в плен!
Самарското знаме се развява гордо и по време на епичните боевете на Шипка – месец
по-късно. След Освобождението Самарското знаме е отнесено в Радомир (Корчев е родом от
Радомирско) и престоява там до 1882 г. Понастоящем знамето се съхранява в Националния
военноисторически музей в София. То е единственото знаме, наградено с орден “За храброст”
първа степен. Орденът е вграден в пика на знамето.
Панорамата “Плевенска епопея 1877 г.” е изградена през 1977 г.
Намира се в парк-музей “Скобелев”. Построена е на самото бойно поле в
непосредствена близост до запазения редут Кованлък, където по време на третия щурм за Плевен
се водят най-кръвопролитните боеве.
Ето и няколко малко по-неизвестни факта за 3 март:
Датата е избрана като подарък към император Александър II
Подписването на Санстефанския договор през 1878 г. е осъществено като своеобразен подарък от страна на
руската дипломация към император Александър II, който се възкачва на престола на 19 февруари 1855 г., а през
1861 г. на същата дата подписва декрета за отмяна на крепостното право. У нас той е известен като Цар
Освободител. Преговорите по сключването на договора започват на 13 февруари в главната квартира на руската
армия в Одрин. На войниците са раздадени по 100 патрона и всички очакват или да се обяви краят на войната,
или да се издаде заповед за навлизане в Цариград. Напрежението нараства и след дълги часове на очакване едва
около 17 ч сред официалните лица настъпва раздвижване, а над тълпата местни жители, наблюдаващи с
любопитство случващото се, се разнася вестта за подписания мирен договор.
От кога всъщност Денят на Освобождението е национален празник
Денят на Освобождението на България е националният празник на България от 1991 г. Празникът на
Освобождението на България - 3 март, за пръв път се чества във Велико Търново на 19 февруари (3 март н. с.
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ТОЙ НЕ УМИРА!!!
144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
На 19 февруари 1873 г. увисва на бесилото „край град София”Апостола на свободата, „главата на
българските революционни деятели, който нареди комитети и се доближи най-много до страданията на
своите братя” (Захари Стоянов). В нашата история 19 февруари ще остане завинаги една трагична дата, за да ни
напомня за загубата на Апостола, отдал целия си живот на революционното дело с единствената цел –
освобождението на България, и в същото време една величава дата, напомняща на поколенията за саможертвения
пример на Васил Левски, чийто идеал е да „имаме едно знаме, на което да пише: „Свята и чиста република.”
На 16 февруари по време не голямото междучасие във фоайето
на втория етаж ученици и учители отбелязаха годишнината от
смъртта на Апостола с рецитал. Той беше открит от г-н Бахлов,
който ни припомни кой е
Левски и разказа някои
любопитни факти от
живота му. А ученици от
клуба по актьорско
майсторство към нашето
илище изпълниха рецитал
от известни стихотворения,
посветени на Апостола на свободата.
Всичко това се състоя на фона на изложба, която включваше:
писмената клетва на Левски пред БРЦК 1872г., предсмъртното му писмо и писмо до Раковски, както и
копие от тефтерчето.

Денят на Левски почетоха и учениците от 2"б" клас. Те направиха рецитал „Завръщане в историята” и
изпълниха заедно песента „Песен за Апостола”.
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
Ст ранат а, в коят о искам да попадна
Aз бих искал да попадна в ,,Lego Land'' във
Флорида. Там буквално всичко е лего. ,,Lego Land''
съчетава хотел, увеселителен парк и атракции в лего
стил. На самия вход има двама огромни пазачи,
направени от лего. След като прекрачиш портите на
,,Lego Land'', ще видиш много интересни и големи
3D фигури от лего. По самите алеи може да
видиш седнал човек и дори катеричка от конструктора.
Някои хора са се костюмирали като човечета от лего.
Самият увеселителен парк се разделя на
няколко съоръжения. Първото е ,,Лего заводът''. Той
показва обобщеното изработване на по-простите части
от конструктора. В съоръжението машините са шарени
по цвят и интересни по вид. Машините са различни едни боядисват, други му придават формата, трети го
въртят и т.н. Накрая частите се подреждат по цвят
според съответния нюанс.
Следващото съоръжение е ,,Лего студиото" - магазин
за лего, но с по-голямо разнообразие, въпреки че някои
конструктори не се продават.
Другото място се нарича ,,Магазин за мини
фигурки". На практика той е като ,,Лего студиото", но
с разликата, че се продават само мини фигурки от
съответния вид и категория. Има и комплекти с по
десет и повече човечета, а също и
ключодържатели, дрехи, плакати, маски и други.
В ,,Lego Land'' има рали писта, която
представлява кола, която обикаля в писта, а около
пистата трибуни с хора, има и бокс за колите. Моделът
е много добре направен понеже пистата не е никак
малка. Не далеч от нея има друга писта, в която се
състезават две коли, които коли тръгват по сигнала на
електрически светофар, направен от лего. Другият
впечатляващ модел е на стартовата площадка на
,,NASA", където има димяща совалка, ракети и екип на
,,NASA", които наблюдават от разстояние излитането
на ракетата. Пистата е детайлно направена с повече
модели, отколкото съм споменал.
Но има и по-мащабно творение. Към средата на
парка е конструиран „Лего град” с площ малко над
един 100-квадратов апартамент. Градът е най-детайлно
изработен понеже някои сгради са високи, колкото
ръста на среден човек. В града има превозни средства,
които се движат автоматично без дистанционни, които
заобикалят паркирали коли и спират на светофари.
Има и хора, които са много на брой. Сградите също не
са малко. Непосредствено до града има плаж, като
водата е истинска. Ако се вгледате в къщите, ще
видите хора, които вършат различни неща - ходят,
седят, плуват (в басейните в задния двор) и други.
Центърът на града е увековечен с множество статуи.
На центъра има кафенета, магазинчета, ресторанти,
павилиони за вестници. Има дори макет на ,,Белия

дом'', като пред него стоят група войници, които
маршируват в синхрон. Фонът на града са тревни
площи. В другия му край е построено пристанище.
Забележителни са и някои фонтани, направени
от лего, които пръскат вода.
Друг макет извън града представлява кораби,
които водят морски войни, потапят се и се обстрелват.
Като цяло ,,Lego Land'' е вълшебно място,
където мечтите са реалност и няма по-хубаво място за
мен от ,,Lego Land''.
Георги Георгиев VIа клас

Аз искам да попадна в страна, в която всичко е
вълшебно. Само когато си добър ще ти се изпълни
всяко желание. Ако си лош и си пожелаеш нещо, няма
да се сбъдне, докато не станеш добър.
В тази страна животните могат да говорят с
хората и да се разбират помежду си. В училищата
всички ученици са отличници и учителите са чудесни.
В магазините всичко е безплатно.Книгите могат да
разказват приказки. Всички хора живеят в дворци с
вълшебни мебели, които са от злато и коприна. Може
да влезеш в телевизора и да участваш във всеки филм.
Но най-много искам да плувам в пеещите езера със
златни рибки.
Дарина Мануелян VIб клас

Пролет иде!
Снегът вече си отиде.
Сетне идва Баба Марта
с мартенички да ни закачи,
и усмивки да ни подари,
а пролетта да украси
с пъстри цветове.
В бяло и червено всички пременени,
красиви ний сме
с шарени премени.
Слънце, светещо навред,
пролет иде отдалеч!

Анелия Чавдарова VIа клас
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В този брой ще ви представим три малки госпожици, които свирят на най-величествения сред
класическите инструменти – пианото. Често пъти сме се наслаждавали на техните изпълнения на училищни
празници и тържества. Ето ги и тях:
Представи се….
- Кристина Топалска от 2 б клас.
От кога се занимаваш със свирене на пиано?
- От около 3 години.
Защо избра да се занимаваш точно с това?
-Пробвах, хареса ми да свиря и реших да се запиша. Искам и за в бъдеще да
продължа да се занимавам с това и да стана много известна музикантка.
Какво ще пожелаеш и какво ще посъветваш твоите
съученици?
-Да имат много шестици в училище, да са живи и здрави и да учат
това, което им доставя удоволствие.

Представи се….
- Лъчезара Димова от 2 б клас.
От кога се занимаваш със свирене на пиано?
- От 3 години.
Защо избра да се занимаваш точно с това?
-Гледах как други хора свирят на пиано. На мен ми хареса и реших и аз да се
пробвам. Така се записах на уроци по пиано. И искам и занапред да
продължа да свиря.
Какво ще пожелаеш и какво ще посъветваш твоите съученици?
-Да са живи и здрави и много късмет. Който иска, може да пробва и да се
запише на пиано. Струва си.
Представи се….
- Румяна Начева 2 в клас.
От кога се занимаваш със свирене на пиано?
- От миналата (2016) година.
Защо избра да се занимаваш точно с това?
-Защото батко ми започна да свири на пиано. На мен ми хареса и започнах и
аз. Със сигурност ще продължа и занапред да свиря.
Какво ще пожелаеш и какво ще посъветваш твоите съученици?
-Да са все така усмихнати и щастливи. Бих ги посъветвала, ако имат желание,
да се запишат на пиано, защото е голямо богатство.
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ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА
За четвърта поредна година, на 22 февруари в СУ „Свети Седмочисленици“ бе отбелязан
Международният ден срещу тормоза в училище, известен и като „Ден на розовата фланелка”. Нашите
ученици подкрепиха инициативата, като облякоха розови фланелки, изработиха постери, пускаха
розови балони и писаха послания против насилието. В знак на съпричастност към идеята, много от
учителите също бяха с розов елемент в облеклото си.Всички заедно показаха своята позиция на
непримирие към тормоза в училище.

I”б”
кла$$4
4$$

II”а”
44$$

IV”а”
кла$$4
4$$

II”в”
кла$$4
4$$

V”б”
кла$$4
4$$

I”г”
кла$$4
4$$

II”б”
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КЪДЕ БЯХМЕ, КАКВО ВИДЯХМЕ
Във връзка с проекта „Твоят час” на 02.02.2017г. ние (учениците от клуб „Медийни комуникации и
развлечения”) посетихме Природонаучния музей. Там разгледахме първата научно и художествено подредена
експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. В нея са застъпени разделите: „Еволюция на
организмите и неживата природа”, „Растения”, „Безгръбначни животни”, и „Гръбначни животни”. Интересна беше и
експозицията „Птици”, „Бозайници”, „Пеперуди”. Не пропуснахме и особено ценната колекция на минерали от
Родопите. Най-впечатлени останахме от терариума с живи животни и аквариумите с над 216 вида риби и октоподи.
Не пропуснахме да посетим и дигиталния планетариум, разположен на територията на музея. Насладихме
се на пълнокуполната шоу-програма „От Земята към Вселената”. Научихме, че нощното небе, красиво и загадъчно,
е било източник на истории и митове, откакто хората съществуват на Земята. Пътешествахме до далечни кътчета
на Вселената. Научихме всякакви интересни факти за историята на астрономията, за изобретяването на телескопа,
както и за най-новите гигантски телескопи, които ни позволяват да се взираме все по-дълбоко във Вселената. Като
зрители изследвахме Слънчевата система и яростните изригвания на Слънцето.

Продължава от стр. 1

УЧЕНИЦИ НА ГОСТИ В РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК „МАРИЦА”
На 5 февруари 2017г. ние (учениците от клуб „Медийни
комуникации и развлечения”) посетихме редакцията на вестник
„Марица”. Там ни посрещна журналистката Мария Луцова, която
ни разходи из отделите и ни запозна с трудната и отговорна
работа на редакционния екип: умение да събират актуална
информация, да напишат и редактират материал, да направят
хубави снимки, за да предизвикат
интереса на читателите. Голямо
майсторство е необходимо за вземане
на интервю и отразяването му в
периодичния печат. Нужно е правилно
и грамотно писане и умения за работа
с компютър, който е първият
помощник на журналиста. Не е малка и ролята на графичния дизайн - разположението
на основните елементи, цветова схема и структура на информацията.
Запознахме се с голяма част от екипа, както и с главния редактор на вестника –
Руси Чернев, които любезно и интересно ни представиха и разказаха за работата си,
гафовете и трудностите на професията.
В края на срещата ни всеки от нас получи като подарък брой от вестника,
календар със снимки от изложбата „Пловдив през годините” и лакомства.
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МИСЛИШ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛНО?
ЗЗЗЗЗЗЗа да ти се усмихне животът, погледни го от хубавата страна, погледни го от хубавата му страна.
Вместо да се задълбочаваш в проблемите и да се чувстваш в безизходица, зареди се с положително
настроение и се опитай да се противопоставиш на трудностите. Не пропускай да се веселиш. Дали си
оптимист/ка, или имаш склонност да драматизираш нещата? Реши теста и ще разбереш.
1. Как би определил/а външния си
вид в момента:
а) поносим; 2т.
б) ужасен; 1т.
в) екстравагантен. 3т.
2. От известно време
момчетата/момичетата в училище
все повече:
а) ти обръщат внимание; 3т.
б) те избягват; 1т.
в) търсят компанията ти. 2т.
3. Смехът е полезен за здравето. Ти
се усмихваш особено когато
говориш с:
а) приятеля си; 2т.
б) приятелки; 1т.
в) всеки. 3т.
4. Проблемът ти в общуването с
момчетата/момичетата е, че те са:
а) закачливи; 2т.
б) отегчителни; 1т.
РЕЗУЛТАТИ
Повече от 27 точки:
ОПТИМИСТ/КА
Твоят живот е огрян от ясно слънце.
Ако всички бяха като теб, нашата
планета би се наричала Рай. По
отношение на настроението, ти си
пример за всички хора. Позитивно
настроен/а си и това е най-ценното ти
качество. Тогава нищо не ти пречи да
се държиш малко по-любезно и да
бъдеш по-услужлив/а с другите.
Опитай
се
да
предадеш
положителната си нагласа поне на
своите приятели и съученици. Не се
страхувай от шумните компании,
научи се да общуваш.
От 22 до 27 точки:
ПРОМЕНЛИВО НАСТРОЕНИЕ
Чувстваш се добре в кожата си.
Животът, който водиш в момента, те
радва. Но понякога дори времето е в
състояние да промени настроението

в) дистанцирани. 3т.
5. В сравнение с твоите приятели,
ти имаш впечатление, че си:
а) по-щастлив/а; 3т.
б) по-нещастен/а; 1т.
в) удовлетворен/а от живота си. 2т.
6. Колко са приятелите, с които ти
е приятно да излизаш:
а) десетина; 2т.
б) не много; 3т.
в) няма такива. 1т.
7. В момента отношенията ти с
приятеля/приятелката ти са:
а) нормални, по-скоро рутинни; 2т.
б) вие сте във война; 1т.
в) хармонични и емоционални. 3т.
8. Какво животно би искал/а да
бъдеш:
а) костенурка; 1т.
б) маймуна; 2т.
в) пантера. 3т.
ти. Предпочиташ да е топло и
слънчево, защото тогава си весел/а и
усмихнат/а. Не винаги те разбират
приятелите и родителите ти и това те
натъжава. Те по-скоро са притеснени
от честите смени на твоето
настроение. Когато видят, че си
разгневен/а или потиснат/а, те се
стремят да не те дразнят. Опитай се
все пак да се държиш по-ведро с тях.
Намери си някакво хоби, срещай се с
хора, танцувай, зареждай се с
положителни емоции.
От 16 до 21 точки:
ПОТИСНАТА
Сякаш времето е мрачно и вали
дъжд. Такова е настроението ти в поголямата част от деня. Но защо си
така тъжен/на или разстроен/а?
Погледни нещата от добрата им
страна и се опитай да възвърнеш
усмивката си. Имаш желание да се
забавляваш, да се разтовариш и
смееш. Тогава не отказвай покани, не

9. Когато вечеряш вкъщи със
семейството си, каква е
атмосферата на масата:
а) много потисната, всеки е
напрeгнат и не говори; 1т.
б) приятна, говорим и се смеем; 3т.
в) напрегната, затова ти не смееш да
говориш. 2т.
10. Изпадаш ли в нервни кризи:
а) малко; 2т.
б) много; 1т.
в) съвсем не. 3т.
11. На кого се доверяваш, ако
имаш проблем или ти се е случило
нещо неприятно:
а) на най-добрата си приятелка/на
най-добрият си приятел; 3т.
б) на майка си; 2т.
в) на гаджето си. 1т.

се изолирай от приятелите си.
Намери си хоби, ходи на кино, на
концерт, на танци. Така ще създадеш
нови контакти. Сега е моментът да се
промениш. Смени нещо в себе си дреха, прическа, поведение. Купи си
някакъв аксесоар или музикален
диск, който ще те зарадва.
По-малко от 16 точки:
БУРЕНОСЕН ОБЛАК
Не оставай в лошо настроение дълго
време. Когато усетиш, че си
раздразнен/а или потиснат/а веднага
предприеми промяна. Обади се на
приятелите си, хапни нещо сладко,
пусни си хубава музика. Една нова
книга или интересен филм ще те
разведрят.
Съществуват
много
решения. Избери едно от тях, но не
оставяй лошото настроение да те
владее. Не се отдавай на черни
мисли,
не
отстъпвай
пред
проблемите и грижите. Бъди попредприемчив/а.
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В тази рубрика ще може да прочетете за
спортните успехи на учениците от нашето
училище, както и техните лични и откровени
интервюта!

И в този брой няма да изневерим на себе си и ще ви запознаем с още един талант в нашето
училище. Той е млад, красив и талантлив. Тренира футбол и има какво да ни разкаже за
професионалния си път досега, за емоциите на терена и за бъдещето. Запознайте се с Велислав
Шопов (6а клас).
Здравей, Вили! Как избра да се
занимаваш с този спорт?
- Още от малък (5-годишен),
като ходих на село, с дядо ми
играехме футбол и оттогава
разбрах, че това е любимият ми
спорт и това, с което искам да се
занимавам.
Откога тренираш футбол
професионално?
- Професионално започнах да
тренирам в 1. Клас. Тогава се записах във ФК „Векта” при треньор Недко
Каблешков. След това ме извикаха във ФК „Ботев”. Там играх една година. А сега, от
половин година, играя в „Ботев 2002” при треньор Пламен Петков.
Колко често тренираш?
- Тренирам всеки ден без вторник, а в неделя играем мач от първенството.
На каква позиция играеш?
- Играя нападател и заднападател, също мога да играя и крило.
Кой е любимият ти отбор?
- Любимият ми отбор в Испания е „Барселона”, в Англия – „Челси”, а в България – „Берое”.
Кой е идолът ти във футбола?
- Леонел Меси. Искам да достигна неговото ниво, стремя се и не се отказвам.
Разкажи ни за срещата си с Бербатов. Кога се състоя и
по какъв повод?
- На един международен турнир „Данониада”. На
кръга в пловдивска област спечелихме с „Ботев” и се
класирахме на национално ниво. Там продължава само един
отбор, който отива във Франция и играе с представители от
други държави. Моят отбор не спечели. Но тогава се срещнах
с Димитър Бербатов, който дойде, за да награди шампиона и
да раздаде някои индивидуални отличия. Снимах се с него и
си взех автограф. Изключително вълнуваща среща. Още я
помня.
Какво ти дава и
какво ти взема
футболът?
- Футболът ми
отнема само едно нещо – време, но докато играя, аз се
чувствам уникално, доставя ми удоволствие да го правя.
Футболът ми дава невероятни моменти, които ще помня през
целия си живот.
Футболистите са харесвани от момичетата, при теб как е?
- Харесват ме момичетата (смее се), но си нямам
гадже.
Интервюто направиха: Анелия Чавдарова и Лора Йорданова
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ПОДРЕЖДАНЕ ПО МЕТОДА КОНМАРИ

Колко пъти сте търсили нещо, но така и не сте го намирали, защото в дома ви е пълен хаос.
Предлагам ви да се запознаете с японска практика на почистване, която ще внесе ред в дома и
живота ви.
Какво е методът Конмари?
Методът на подредба Конмари е измислен от
японката Мари Кондо, която ни учи, че можем чрез няколко
прости правила да внесем ред във вещите и мислите си.
В този метод са залегнали принципите на източните
култури. Японците вярват, че всяка вещ има душа и собствена
енергия, която въздейства на хората. Когато се отнасяте добре
към своите притежания, те ви носят радост и комфорт, а когато
ги пренебрегвате се чувствате нещастни и объркани. Мари
Кондо казва, че за да пренаредите дома и живота си трябва
да отделите внимание на всяка една вещ, която е част от
ежедневието ви , като, за да решите дали да я запазите
или не, трябва да имате предвид следното:
Запазете само нещата, които ви карат да се
чувствате щастливи
Въпросът, който трябва да си зададете,
държейки в ръце дадената вещ е: Как ме кара да се
чувствам , носи ли ми радост?
Решението се взима на база на емоциите, без
уговорки и излишно чудене. Ако червената чаша за чай ви
прави щастливи, то мнението на другите е без значение.
Направете място на вещите, които си
струват
Случвало ли ви се е да седите пред гардероба,
препълнен от дрехи и да се чувствате сякаш нямате какво да облечете? А замисляли ли сте се колко от дрехите,
които имате всъщност сте обличали през изминалия месец? Мари Кондо вярва, че дори да имате малко дрехи,
които обаче обичате да носите и се чувствате страхотно, че притежавате, е по-добрият вариант от колкото да имате
купища дрехи, които ви харесват, но така и не успявате да намерите повод, за да облечете. Всъщност, когато не
позволявате у дома да се натрупват непотребни вещи, оставяте място на
останалите предмети да „дишат”.
„Някой ден“ може би няма да дойде никога
„Може да потрябват” – е една от често срещаните
самозаблуди.
Кондо смята ,че когато складираме дадени предмети, без
да ги използваме, те губят своето достойнство, защото не са желани.
Така, че вместо да пазите нещо за онзи предстоящ ден, който никога
няма да дойде, пуснете вещите да напуснат живота ви и да освободят
място за нови.
Когато сте заобиколени само от неща, които наистина ви
определят ще си позволите да мечтаете повече, ще се чувствате пожизнени и уверени в себе си и домът ви ще бъде като част от вас. И не на
последно място, ще си спестите непрестанното мрънкане на родителите
ви, че стаята не ви е подредена. 

За вас материала подготви: Яна Русинова
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА
Ако сте работили вярно, в оцветените квадратчетаще прочетете името на руски генерал,
ръководил боевете за защита на Шипченския проход, чието име днес носи въърхът.

Съставил: Петя Георгиева
Открий разликите:
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ВИРТУАЛНА ОБИКОЛКА ПО СВЕТА
ЗЗЗ

ДО ЮЖНА КОРЕЯ И НАЗАД
Азия!?! Ходили ли сте до Южна Корея? Аз не съм, но бих искал! Сега
ще ви взема с мен на виртуална разходка до там... За да стигнем до там, ще
пътуваме със самолет. Малко се притеснявам. Все пак не съм сам... С двама
мои приятели... След четири часа пътуване, най-сетне прелетяхме над
изключително красивата Южна Корея. Самолетът кацва в град Инчон, който е
предградие на Сеул, и стъпваме на корейска земя. Много сме любопитни и
нямаме търпение да видим и почувстваме нещо по-различно и поразнообразно. От там до центъра на Сеул пътуваме с автобус малко повече от
час.
Ех,Сеул! Град на миналото и бъдещето, които се съединяват по
удивителен начин. За богатата му история свидетелстват древните дворци, арки и храмове, а в същото време
лъскавите небостъргачи и напрегнатото улично движение създават
пулсиращата картина на типичния за XXI век мегаполис.
Колко чист град? Може би това се дължи на забраната за
консумация на храна на обществени места извън заведенията за хранене и
една от най-големите глоби в света седемдесет хиляди вона за тези, които
замърсяват улиците. Минаваме през туристическия център Инса-донг,
където е пълно със сувенири, тълпи от хора и разноцветни надписи на
корейски. Нямаше как и да не изпием по един чай в една от уютните
чайни.
Продължаваме разходката си на юг покрай архитектурното чудо
кулата Джонг-но. Спираме и на прочутия градски канал, където жителите да града обичат да се разхождат. Нямаше
как да пропуснем да разгледаме и най-големия дворец Гьонгбокгунг, където на всеки час има представление на
трупа, облечена като традиционни корейски стражи с ярки червено-сини дрехи. Възползваме се от възможността в
специална палатка за туристи да се пременим по корейски. Следващата спирка е кметството на Seoul Plaza.
Разходката ни повежда нависоко, качваме се на лифта в подножието на планината, който ни отвежда към
вездесъщия ѝ връх Нам! Уникален изглед на града отвисоко и по залез слънце. След всички впечатления, които
събрахме в центъра на Сеул, остана да потърсим три важни продукта в някой ресторант в Мьонг-донг: бекон на
плоча, кимчи и соджу.
Тук е и любимата ми музикална група: Ехо-к. Ако имат концерт
задължително ще отидем.
Освен това за мен южно-корейците са царе на филмите и
сериалите. Мечта ми е някой ден да ме поканят на снимачната площадка
на някой филм или сериал , за да видя на живо как играят
професионалните актьори.
Времето мина бързо и настъпва време за раздяла. Не ми се иска да
си тръгвам от това удивително място, но се налага. За съжаление, всяко
хубаво изживяване минава като един миг. Надявам се да съм ви пренесъл в
Южна Корея и да сте почувствали всичко така, както и аз.
Автор: Мартин Георгиев
Техническа обработка: Цвети Антонова
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