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Тази вечер тихичко навън
Сняг се сипе, радост за децата!
И затрупва бързо в двора всеки пън,
И на всички стопля ни сърцата!

Изведнъж изплуват спомени във мен – 
И шейни, и сняг, и снежните войни, 
Без значение дали бе вечер или ден, 
Беше ни безгрижно във онези дни!

Татко, мама, всички покрай нас
Дърпат ни с шейните, радват се и те.
Падат, стават, смеят се със глас, 
Всеки там отново ставаше дете...

Като мен и те…

А шейната, още си е там…
Чака ме, под стряхата отсреща, 
И ме вика даже някой път, 
Но дори и тя, шейната, се досеща...

Минаха години от тогава…

Тя ли се смали, или пораснах аз… Не знам. 
Но колкото и да расте…
Това да разбера успях, 
Щастливото дете остава в себе си дете!

Мария Петкова 11.А клас
СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”

КОЛЕДАТА Е ВЪЗМОЖНА!

Училищната общност на СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” гр. Козлодуй организира поредната коледна бла-
готворителна кампания, която стартира със станалата
традиционна Вечер на благодарността на 11 декември
2013г.

Учениците, подкрепени от своите родители и
учители, организираха още и кулинарна изложба, два
благотворителни концерта, щандове с коледни сувенири
и картички.

Събраната сума е в размер на 3 487 лв., като 555
лв. са от продажбата на коледни картички, 413 лв. от
проведения коледен благотворителен концерт, 670 лв.
от кулинарната ни изложба и 1 867 лв. събрани от класо-
вете, родителите и други партньори. Отделно са дарени
и над 200 подаръка. 

Изразходваната сума е 1 952 лв. С тези пари са
закупени пералня и перилни препарати за ДДМУИ
гр.Берковица, а също така и лакомства за всички от до-
мовете в Бърдарски геран и Берковица. Бяха подарени и
56 индивидуални подаръка за децата от с.Бърдарски
геран, гр.Берковица и на децата в болницата в гр.Козло-
дуй.

Учители, ученици и родители-доброволци отбе-
лязаха Европейския ден за човешка солидарност като на
21 декември посетиха детското отделение в МБАЛ „Иван
Рилски”, Дома за деца, лишени от родителски грижи в с.
Бърдарски геран, Дома за деца и младежи с умствена
изостаналост в гр. Берковица, защитените жилища в с.
Гложене, Дом за възрастни хора „Зора” в гр. Враца.

Милен Сталинов
Преседател на Ученическия парламент

към СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
гр. Козлодуй
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Коледа е!

Подари усмивка и надежда!

Н
а 18 декември членовете на клуб ‘’Млад еколог’’ с ръководител
Гретхен Александрова посетиха МБАЛ ‘’Св. Иван Рилски’’ - гр.

Козлодуй. Младите еколози раздадоха ръчно изработени коледни
картички с пожелания за здраве и успехи на всички отделения на
болницата и нейния упра-
вител доктор Румен Тихо-
лов. Много топлина,
коледни звезди, по-
даръци, детски книжки и
усмивки подариха на бол-

ните деца от детското отделение. 
Коледни звезди и картички бяха подарени и на водещите банки, с които
нашето училище поддържа финансови отношения – ДСК, ОББ и Корпора-
тивна банка. 
Щастливи сме, че нашият клуб стана част от мащабната благотворителна
кампания ‘’Коледа 2013’’ на СОУ ‘’Св. св. Кирил и Методий’’ и ни направи
по-добри!                                            

Соня Нинова 9.А

Н
а 21.12.2013г. представители на нашето училище посетиха Дома за
стари хора във Враца. Учениците от 7а клас, момичетата от мажо-

ретния състав и танцьорите от клуб „ Щурец – Игрец” поздравиха ста-
рите хора със
специално под-
готвена програма
от скечове, танци
и хора. Децата
подариха ко-
ледни подаръци. 

Срещата между децата и възрастните беше
много вълнуваща и те се разделиха с обещание да се
видят отново.

Н
а
19.12.

2013г.
след Ко-
ледния
благотво-
рителен
концерт
се про-
веде ста-
налата
вече тра-

диционна коледна
кулинарна из-
ложба. Тази година
домакини на съби-
тието бяха учени-
ците от 12.Б клас.

Зад всеки кулина-
рен щанд от анг-
лийската,
френската, не-
мската и руската
кухня имаше любезен продавач, който приканваше

всеки да опита
и прояви
своята благо-
творителност. 
Изключително
успешната
акция се осъ-
ществи от
голям брой
доброволци, от
среден и  горен
курс с подкре-

пата на техните родители. Вкусните сладкиши
бяха приготвени по-рано от ученици на учили-
щето. Подредени и красиво украсени те си
съперничеха по външен вид, големина, дизайн
и оформление. 
Всички присъстващи на кулинарната изложба
останаха доволни и очаровани от вкуса на
ястията.
Общата сума, събрана от тази инициатива на
МО по ЧЕО, бе 670 лв. Сумата ще бъде изпол-
звана за деца или хора в неравностойно поло-

жение в обществото.

Посещение в Дома за стари

хора във Враца
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П
о повод Десетдневката на толерантността в училището ни
се реализираха различни инициативи.

Изработени бяха картички, табла - „Дърво на настроението”,
„Дърво на приятелството”, табло на вежливостта. В тези дей-
ности се
включиха деца от
випуск 1, 2, 3 и 4
клас и техните
родители.
Учениците от пе-
тите класове из-
работиха стикери
с послания, които  раздаваха на по-големите си съученици.
Едно емоционално преживяване „С танци и песни срещу на-
силието”събра ученици от 3–те класове, техните родители и
участници в танцов клуб „Хоро”.

Много деца и
р о д и т е л и
събраха пред-
ставленията
на драматиза-
ции по  при-
к а з к и
изпълнени от
учениците от 3
и 4 клас, посе-
щаващи полу-
интернатните
групи.
Нови парт-

ньори се включиха в Десетдневката
– колеги от Център за обществена
подкрепа бяха фасилитатори на по-
редица от тренинги в 3 и 4 класове
на тема „Как общуваме с другите”,
„Толерантност”, „Как да се справим
с гнева”.
Да поиграят заедно и да се запоз-
наят с деца с бариери в общуването
четвъртокласниците от нашето учи-
лище посетиха Център за обществена подкрепа.
Деца от третите класове и класните им ръководители номи-
нираха най-толерантен ученик. Бяха връчени грамоти ”Златно
сърце” на Спас Ангелов 3.А, Ралица
Кръстева 3.Б, Теодор Дунов 3.В, Вла-
дислав Абаров 3.Г и Станислава Цве-
танова 3.Д; ”Сребърно сърце” на
Александрия Цветкова от 3.А, Лилия
Димитрова от 3.Б, София Ангелова от
3.В, Денислав Цветков от 3.Г и Васил
Цибров от 3.Д и „Добро сърце” на
Теодора Попова от 3.А, Михаела До-
нева от 3.Б, Илейн Василева от 3.В,
Мирослава Маринова от 3.Г и Вяра
Светлинова от 3.Д клас.
За втора поредна година  стартираха
конкурсите „Най-добре поддържана
класна стая” с включили се 26 пара-
лелки, „Тих час, тихо междучасие” - с 3 паралелки и „Най-
добро сътрудничество” - с 6 паралелки. Конкурсите ще
продължат 3 месеца и тогава ще станат ясни финалистите.
Тренинги проведоха и  класните ръководители на 3-те класове

„Дворецът за чупене”- за овладяване на емоциите и на  7.В
клас ”Насилието – кой, какво, къде” и ”Моята личност и лич-
ността на другите”. 
Екипи ученици от 8.А и 8.Г клас гостуваха като обучители в
пети и шести клас с теми за ненасилието в училище, а ученици
от 10.А посетиха ученици от осми и девети клас. Като „учи-
тели” по различни предмети влизаха ученици от 10.А и 10.Б
клас - при съучениците си от пети и шести клас. Учениците от
7.А клас ”учиха”
на математика
петокласници и
шестокласници..
Родители се
включиха в про-
веждане на
уроци по толе-
рантност в 4.А и
4.В клас.
Драматизация
на приказката ”Доброто и злото” учениците от 4.А клас пред-
ставиха на съучениците си от втори, трети и четвърти клас.
Правила за етично и толерантно поведение изготвиха учени-
ците от 4.Б, 4.В и 4.Г клас. Учениците от 7.В клас имат приет
Етичен кодекс с 12 правила за поведение.
Професионално изработени картички направиха учениците от
8.А клас и техните родители в Ателие на благодарността.
Учениците от 12.А клас дебатираха на тема ”Десет важни
права на детето”, с което отбелязаха 20 ноември- Междуна-
роден ден на детето.
Отново Дървото на благодарността се окичи с много послания.

Над 250 листчета с послания и благодарности към
приятели, съученици, родители и учители можем да
видим на изготвените с помощта на ученици от пети
клас табла. Футболен турнир за момичета и момчета
под надслов: ”Спортът - посланник на толерантността”
обедини над 300 ученика от 5 и 6 клас. Истински спор-
тен празник, проведен със съдействието на бивши и
настоящи по-големи ученици, показа, че не победата
на всяка цена е най-важното в спорта, а феърплей, раз-
бира- телството

и положи- т е л н и т е
емоции.
Най-емоцио- нални и

а т р а к -
т и в н и
бяха сре-
щите по
ф у т б о л
м е ж д у
момиче-
тата от
ш е с т и т е

класове. 
Те показаха завидни умения в този опреде-
лено мъжки спорт. С трагични дузпи на фи-
нала като победителки триумфираха
момичетата от 6.Б клас.

ДесетДневка на толерантността
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На 28 ноември 2013г. се проведе деветото състезание
между екипи от:

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „Христо Ботев”, ПГЯЕ
„Игор Курчатов” – гр. Козлодуй и ПГЯЕ „Мария Склодовска
Кюри” – гр. Белене на тема:

„АЕЦ - енергия за чиста природа”

Четирите отбора се състезаваха в четири кръга. Учи-
лищният ни отбор в състав:
1.Християн Венциславов Ойсолов – 11.Б клас
2.Кристин Методиева Ценкова – 9.Б клас
3.Миглена Стефкова Божкова – 9.Б клас
4.Михаил Руменов Кънчев – 9.Б клас
и техният ръководител Гретхен Александрова Ганева – учи-
тел по биология и химия, представиха следните състеза-

телни задачи:
I кръг - Презентация на тема: „Радиоекологичен мони-
торинг”.
Християн Ойсолов аргументирано изложи 39-годишната
практика на изследване и контрол на влиянието на АЕЦ
„Козлодуй” върху компонентите на околната среда от пуска
на централата през 1974 г. до момента. За 5 минути бяха
представени съвременната информационна система за из-
мерване на гама-фон в радиус 2км около площадката и

съвременните методи за ана-
лиз на проби от въздух,
почва, растителност, води от
р. Дунав и питейни водо-
източници, радиационен
гама-фон в 30км наблюда-
вана зона.
II кръг – Отговор на въпрос:
„Сравнете и определете ос-
новните предимства на ядре-
ната енергия спрямо другите
алтернативи източници на
енергия”.
Миглена Божкова в рамките
на 2 минути изложи предим-
ствата на ЯЕ пред другите ал-
тернативни източници и

защити достойно една от най-екологичните енергии в на-
шата съвременност.
III кръг – Понятия
За 1 минута отборът дефинира понятията „Радиоактивност”
и „Дозиметър”, изтеглени чрез жребий.
IV кръг – Обличане и събличане на предпазно облекло спо-
ред извършваната дейност в АЕЦ. 
Християн Ойсолов правилно избра и облече костюма на по-
жарникаря, с което заслужено спечели аплодисментите на
публиката.

За четирите кръга журито присъди максимален брой от 30
точки за всеки кръг и отборът оглави крайното класиране с
максимален брой точки – 120.

Заслужено първо

място, 

с което много се

гордеем!

Предварително бяха

обявени следните индиви-
дуални конкурси:
I. Конкурс за презентация:
Първо място бе присъдено
на Калин Емилов Ценков –
8.Б клас
II. Конкурс за ри-

сунка: Първо място: Теодора
Ивайлова Пенева – 7.Б клас        
Поощрителна награда: Цветелина

Милчева Тончева – 10.Б
клас.
III. Конкурс за бро-
шура: Трето място: Пре-

слав Людмилов Петков – 12.Б клас.
На 29 ноември 2013 г. всички участници в състезанието по-
сетиха Изследователския ядрен реактор на БАН в гр. София.
Училищното ръководство и ние, учениците, благодарим на
организаторите и дарителите, осигурили наградите в състе-
занието. 

Християн Ойсолов

Девето средношколско състезание, организирано от сдружение „Жените в ядрената индустрия –

България”, секция – гр. Козлодуй
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Европейската седмица за намаляване на от-

падъците
16- 24 ноември

С
ъвременното училище трябвa да бъде привлека-
телно място за учениците, да предизвиква инте-
рес и да създава мотивация за постигане на

високи резултати.
Работата по проекти  подпомага тяхното развитие и
дават възможност за изява на таланта и повишаване
на компетенциите им.
Училището участва за втора година в Европейската

с е д м и ц а
за намаля-
ване на
о т п а д ъ -
ците.
Учениците
от пети,

шести и седми клас се
включиха в Европейската  сед-
мица  за намаляване на от-
падъци по следните теми: 
1. По- добро потребление
2. По- дълъг живот на продук-
тите
3. Изхвърляне на по- малко от-
падъци

Проведоха се разговори с уче-
ниците по следните теми:
• Как да пазаруваме, с цел намаляване на от-
падъците;  
• Обсъдихме предлагането на  продуктите в ма-
газините в насипно състояние и пазаруването с тор-
бички за многократна употреба.

Най-голям
и н т е р е с
учениците
проявиха
к ъ м
в ъ з м о ж -
ността да
дадем по–
д ъ л ъ г
живот на
п р о д у к -
тите и да
отл ож и м

покупката на нови
такива. В проекта
участваха около 300
ученици   от випуск
пети, шести и седми
клас, които  рабо-
тиха в рамките на
седмицата 16- 24
ноември. Активно
се включиха и роди-
телите. Учениците
поставяха съобще-
ния на табло за не-
о б х о д и м и
материали и така
започна размяната между тях.

Ученици от 7.В и 7. Д клас рециклираха хартия, която
се използва за направата на коледни картички. Сред-
ствата ще се използват за благотворителност.

За реализиране на проекта не е необхо-
димо оборудване, което много улеснява ра-
ботата, не се губи време и не се изразходват
допълнителни средства. Действията на уче-
ниците са приспособими към  всички евро-
пейски региони.

У учениците се създава отговорно отноше-
ние към околната среда, развива се творче-
ското мислене, повишава се самочувствието
им.

На 26 ноември  открихме  изложба „Втори живот на
отпадъците” с ревю. Представените модели на дрехи
и аксесоари са направени от найлонови торбички,
ленти за опаковане на подаръци и букети, стари
дрехи. Над 600 гости посетиха изложбата с над  200
експоната. Сред тях бяха родители, граждани, много
ученици, които помогнаха тя да се подготви и по този
начин намалиха общото количество на отпадъците си. 
Изработихме стикери „Аз участвам в Европейската
седмица за намаляване на отпадъците”,  които носеха
всички ученици и родители, участвали в изработва-
нето на експонатите.
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УЧенИЧеско творЧество

Р
оберта Стефанова е ученичка от 8.В клас на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Козлодуй. Още от малка тя обича да
чете и използва всяка свободна минута за това. Предпочита стиховете, а нейна любима поетеса е Петя Дубарова.

Именно от нейните произведения Роби черпи своето вдъхновение и започва да пише стихотворения. По този начин тя се
разтоварва, изливайки душата си на белия лист.
До момента има написани около 20 стихотворения, един разказ и една отпечатана стихосбирка. 
Представяме на вашето внимание две нейни стихотворения.

Ще минава ден след ден, 
ще те брули вятърът студен.

Трудно ще постигаш всички цели ти,
понякога напразно ще търсиш приятелски очи.

Някои неща в живота необятен
за теб ще са напълно непонятни.

Но не свеждай поглед ти!
Никога! И запомни, 

след всяка буря идва по една дъга, 
с труд ще постигнеш всяка мечта.

След всяка нощ ще идва ден,
Понякога ще стихва вятърът студен.

И някой ден, когато всичко всичко свърши, 
когато всяко ново нещо във живота си завършиш,

когато никога не си се дала, 
когато за миг не си се предала,

си спомни за мен
и че обичала съм те всеки ден.

Дори да си на края на света, 
с теб ще бъде част от моята душа!

Посветено на: Мадлена Стефанова

В светлите нощи през юли
душите ни сякаш една друга търсеха се, но дали сме ги

чули? 

Животът ни минава с нежната любовна песен, 
с морския бриз, коктейла чудесен…

От адреналина кръвта ни кипи, 
от любовта ни сърцето трепти.

Нощите ще са дълги, личи…
Небето ще е ясно, обсипано с милиарди звезди…

Ръка за ръка ще вървим по камъчетата горещи, 
блясъка в морето ще е като хиляди запалени свещи.

Колко малко е нужно, за да сме щастливи сега…
Просто една тиха разходка по брега.

В светлите нощи през юли
душите ни сякаш една друга търсеха се, но дали сме ги

чули? 

Време за състезания

Краят на първия учебен срок съвпада с общинските кръгове на олимпиадите и много национални състезания. 
Междинните резултати на учениците от СОУ „Св. св. Кирил и Методий” радват ученици и родители.
В математическото състезание „Иван Салабашев” ІВО място завоюва Владимир Емилов Маринов от ХІБ клас. На второ
място се класира Симона Валентинова Димитрова от VІІА клас, а на трето – Лъчезар Емилов Лилов от VІІІВ клас.
В областните кръгове на олимпиадите училището ще бъде представено от следния брой участници:
Български език и литература – 13;
Руски език – 2;
Математика – 11;
История – 6;
Физика – 18.
Предстоят общинските кръгове на олимпиадите по химия , философия, английски език, биология и география.
В националното състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”, организирано от сдружение „Десет книги”
за участие в следващия етап се класираха 7 ученици. От 335 явили се на състезанието петокласници от цялата страна, своето
право за участие в следващия кръг завоюваха Емил Кочев и Гергана Атанасова. Участниците от VІІ клас са 380, а представи-
телят на училището в следващия кръг е Яна Николова Петрова. От 176 абитуриенти от цялата страна 4 зрелостници от СОУ
„Св. св. Кирил и Методий” ще мерят знания в следващия кръг. Евелина Боянова, постигнала 95 т., Ралица Коева – 90 т., Ра-
лица Тишевска – 90 т., Теодора Иванова – 90 т.
Предстои първи етап на националното състезание по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж учили-
щата в България.
Училището, номинирано като „Училище пример” от Асоциацията ще се включи в състезанието с участници от ІІ до ХІІ клас.
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П
роект “1000 стипендии” е създаден от фондация “Комунитас”, за да стимулира ученици от основно и средно об-
разователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, ес-
тествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата

отделя и на деца в неравнопоставено положение. 
Йолина Димитрова, ученичка в 10.А клас, открива своя афинитет към музиката, и по-точно към пианото, преди осем го-
дини. В тази област тя решава да кандидатства за една от тези 1000 стипендии. Йолина изпраща свое есе на тема
“Оранжево е небето” и видео от свой самостоятелен клавирен концерт. Класирана е за втори кръг и се явява на ин-
тервю. На 1.11.2013 г. разбира, че е одобрена за получаване на 500 лв. парична награда, 200 лв. ваучер за книги и кон-
султация със специалисти в областта на класическата музика.
Представяме ви есето, с което Йоли е участвала в конкурса.

Оранжево е небето…

О
ще един слънчев ден, който предве-
щаваше мрачен завършек. Вървя си аз
и чувам някъде в далечеината някой

свири на пиано. Ах, колега. Звуците се рееха
в пространството, звучеше веселата пес-
ничка ’’Оранжево е небето’’. А едно малко
момиченце си пееше ’’Оранжево небето,
оранжево морето, оранжева тревата, оран-
жев и градът. С оранжевите майки, оран-
жеви дечица, оранжеви китари, оранжево
звънят’’.
Сетих се за своето детство и колко пъти съм
я пяла, докато съм тичала с кукла в ръка.
Колко пъти тази песничка е усмихвала
много хора, които са затрупани със своите
задължения и са малко или много разоча-
ровани от своя сив живот. Но във всеки един
от нас трябва да има малко цвят, малко раз-
нообразие, малко оранжева магия и много
музика. Но този оранжев свят съществува
ли? За да съм сигурна поглеждам през про-
зореца и виждам едно тъмно небе и сякаш
в него няма и следа от слънчевото утре. Не-
бето се подчинява напълно на лошото на-
строение на намръщените чичковци и
лелички. Морето, то продъжава да бъде в
своя син цвят, на който ние децата, много се
радваме. И някъде там, на морското дъно,
се намира онзи музикален сандък, в който
се крие оранжевата енегрия, захранваща
вълните. Тревата все още си е зелена, но ако
се замислим, когато дойде есента, тя става
непотребна и жълта. Много прилича и на
нашия живот. Когато сме млади, грабим с
пълни шепи, но идва време, когато ставаме
излишни от сложната система, наречена
живот. Но неживата природа не умира,
нали? Едно пиано, колкото и да е старо, все
ще можеш да се порадваш на звука му. 
А, градът? Той си е все същият още от годи-
ната, в която съм се родила. Родното учи-
лище е там, чакащо за новите попълнения,
които ще погълне и ще им представи оран-
жевите предмети - красивата математика,
световната география, но някой ще се влю-
бят в грациозната музика. Всеки сам избира
пътя, по който ще премине. И когато станем
големи, с радост или с малко тъга ще пре-
минаваме покрай оранжевия праг на учили-
щето. Административните сгради ще
очакват вече завършилите ученици, но те си
нямат свой оранжев праг и ни показват, че
вече е време да навлезем в истинския

живот. Но да оставим града, в него има
нещо по-интересно. Това са хората, това сме
ние. Но има ли оранжеви майки ?  Да, само
и единствено, ако имат нова прическа,
която включва и оранжева коса. Най-важ-
ният човек, който бди над нас е майката. Тя
притежава освен оранжева коса и малко
оранжево вълщебство, с което се бори от
нас да излезе един истински човек. А ние,
децата, ние сме просто сладури, заредени с
много оранжева сила, която ни превръща в
най-голямото богатство. Ние сме полезни
изкопаеми и бъдещето на света зависи от
нас. Лесно е, когато сме деца, когато ня-
маме задължения и единственото ни  за-
дължение е да играем. Забелязали ли сте
колко весели са децата и колко неприну-
дено е поведението им? Те живеят в един
оранжев свят и в тази тяхна вселена те са на-
пълно самостоятелни за своите оранжеви
мечти. Всички се радват на децата - сутрин
слънцето ни гали с неговите топли лъчи, а
вечер звездите усмихнато блещукат. Когато
сме малки, не осъзнаваме какви козове
притежаваме в нашите мънички ръце.
Имаме право да избираме накъде да пое-
мем - дали да хванем по оранжевия път,
който ще ни носи много щастие и любов,
или ще минем по сивия път и  ще забравим
веселите детски усмивки. Възрастните може
много да се научат от децата - от неприну-
деното им държание и добротата, която из-
лъчват. А децата, които от малки творят, те
са енергийните централи, от които България
има нужда. Държавата ни не се нуждае от
АЕЦ, а от повече духовно богати деца, които
да изграждат централите на бъдещето -
ДОЕЦ (Детско оранжево енергийна цент-
рала). Когато се занимаваш с изкуство, ти
променяш своето “аз”. Гледаш света с раз-
лични очи и виждаш онзи оранжев свят.
Различаваш се от своите приятели, не по
начин на обличане и на изказване, а по
начин на мислене. Но въпреки, че се чув-
стваш различен от тях, изкуството е оранжев
мост между хората, благодарение на когото
можеш да сприятелиш огъня с леда. Но
първо трябва да се сприятелиш със своя ин-
струмент. Да чуеш неговия глас, да усетиш
как ти въздейства и чак тогава да преминеш
към главното действие. Какво ли е било на
Бартоломео Кристофори, някога там през 18
век, когато е създал пианото? Дали е почув-
ствал това, което усещат пианистите, докато
изпълняват своите най-любими произведе-

ния? Отговорът е някъде там във времето.
Всеки, слушал Ференц Лист и неговите ‘’Лю-
бовни мечти’’, е усетил оранжевия отблясък
на любовта и онази искрица, която носи
това съвършено чувство. Свиренето на
пиано или било то на накакъв друг инстру-
мент не е просто нещо. Това е една химия,
за която не е нужно химично уравнение, а
тук важни са крайните продукти, като онова
хубаво чувство, че си направил нещо кра-
сиво с ръцете си. Нещо красиво са създали
и българските композитори, измислили
своите огнени и темпераментни произведе-
ния. В основата им лежи онази оранжева
енергия, която е неизчерпаем източник. Ти-
пичен пример за такова произведение е
‘’Ръченица’’ оп.25 от Панчо Владигеров.
Ръченицата показва красотата, която при-
надлежи на българските мелодии, и сякаш
всичко кипи обагрено от червен цвят и
оранжева енергия. Научно доказано е, че
освен естетическа наслада, свиренето на
инструмент стимулира функцията на
мозъка, координацията и движението, по-
добрява слуха и зрението, помага за засил-
ване на комуникативните способности,
ентусиазма, психичното състояние. Звучи
много оранжево, нали? Това е като хапче
мечта и много баби и дядовци биха се
възползвали от него.  Но и тук има уловка,
за да получиш всички тези привилегии, ти
трябва активно да се занимаваш с изкуство
още през първите седем години от твоя
живот .
За да бъде светът по-хубав, ние трябва да го
заредим с нашата оранжева енергия. А тази
енергия ние я произвеждаме, когато се за-
нимаваме с великото чудо, наречено изку-
ство. Всяко едно от седемте изкуства ни
обагатява и ни прави по-добри и щастливи
оранжеви хора. 
Един ден, някъде там в бъдещето, силно се
надявам монополът на възрастните над нас,
сладурите с оранжеви усмихвки, да падне.
Чичковците и лелките с намръщени лица ще
махнат своите сиви обвивки и ние ще видим
техните истински оранжеви сърца, в които
постоянно звучи музика. Тогава светът ще
бъде наистина оранжев и всички деца ще
пеят ‘’Оранжево небето, оранжево морето,
оранжева тревата, оранжев и градът. С
оранжевите майки, оранжеви дечица, оран-
жеви китари, оранжево звънят‘’.
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Стивън Хокинг - един от най-въздействащите мислители на нашето време. Той е интелектуален идол, известен

не само заради приключенския дух на своите идеи, но и заради яснотата и остроумието, с които ги изразява.

Насладете се на тези 12 цитата от него:

Единствено Адам не е имал тъща. По това знаем, че е
живял в рая.

Връх на упоритостта: да набираш грешна парола, до-
като компютърът се съгласи.  

В огледалото тази сутрин такива ужаси показваха..

В магазина:
- Извинете, тези обувки издръжливи ли са?

- Да, досега никой не се е върнал да си купи втори
чифт.

В Студентския град.
- Хубавата ти е квартирата, ама много тесничка...

- Чакай бе, още не сме излезли от асансьора!

Изпит. Преподавател:
- Защо ми намигате?

Студент:
- Сигнализирам, че знанията ми са на привършване.

Изяж бобър - спаси дърво!

Най-големият враг на знанието не е незнанието, а
илюзията за знание.

Забелязал съм дори хора, които твърдят, че всичко е
предопределено и че не може да направим нищо, за да
го променим, хора, които се оглеждат преди да пресекат

пътя.

Ние сме просто един напреднал род маймуни на една
малка планета от една много обикновена звезда. Но ние

можем да разберем Вселената. Това ни прави нещо много
специално.

Пътуването във времето се е мислило за научна фантас-
тика, но Общата теория на относителността на Айнщайн
допуска възможността, че бихме могли да деформираме
време-пространството толкова много, че може да изле-

тим с ракета и да се върнем, преди да сме излетели.

Интелигентността е способността да се адаптираш към
промените.

Животът щеше да е трагичен, ако не беше смешен.

Еволюцията е създала мозъците ни така, че да не може да
си представим 11 измерения. Въпреки това, от чисто ма-

тематическа гледна точка, е също толкова лесно да се
мисли в 11 измерения, колкото и в три или четири.

Моята цел е проста. Тя е да разбера напълно Вселената,
защо е такава, каквато е и защо изобщо съществува.

Човек не може просто да спори с една математическа
теорема.

Наблюденията показват, че Вселената се разширява все
повече и повече. Тя ще се разширява вечно, ставайки все

по-празна и все по-тъмна.

Защо сме тук? Откъде идваме? По принцип това са въ-
проси за философията, но философията е мъртва.

Очевидно е, че заради моето увреждане, имам нужда от
помощ. Но винаги съм се стремял да преодолея ограниче-

нията на състоянието ми и да водя колкото се може по-
пълноценен живот. Обиколил съм света от Антарктика до

нулева гравитация.

Да бе с "Правец" седяло, не би Windows видяло!

- Иванчо, защо пак те скъсаха на същия изпит?
- Всичко беше нагласено. Същата стая, същата изпитна

комисия и същите въпроси...

Студенти си говорят:
- Знаеш ли, че нашият преподавател си говори сам със

себе си...
- И нашият. Но не се усеща. Той мисли, че го слушаме.

Малки обяви:
"Квалифицирана учителка дава уроци по химия. Нося

си и пожарогасител."

- Кажи ми Иванчо, как се нарича човекът, който про-
дължава да говори, дори когато никой не го слуша?

- Учител, господин учителю!

- Господине, купете си от тези ризи. Те са много здрави
и просто се смеят на пералните машини...

- Знам, знам, две от тях вече се скъсаха от смях.


