В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
ОЧАКВАЙТЕ

Празници през април
Пролетно настроение
Нашите дванадесетокласници ....
Малко история

Б Р О Й

Спорт и още много изненади

4

Ентусиаст
3—ти Март
Национален празник

За нас…..
Група ентусиасти
търсещи творческия
дух и начало
издавайки
училищен вестник.

В ТОЗИ БРОЙ:

Когато човек силно желае нещо , цялата
Вселена му съдейства ”
Паулу Коелю
“

Авторски колектив ;

3-ти март

2

Любопитно

2

Планетата Земя

2

8– ми март

3

Малко история

4

Спорт в училище

5

Време за губене

6

1.Данчо Георгиев—10 а клас
2.Данаил Олегов—10 а клас

Име :Ентусиаст

3.Павел Костадинов—10 а клас
4.Кристиян Милчев –11 б клас
5.Роза Иванова—11 а клас

Адрес:ПТГ”Васил Левски” гр.Видин
К. 105;К 210
Тел;0895515219—Г-жа Радкова
0895515217—Г-жа М.Петрова
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6.Радослава Димитрова-11 а клас
7.Стела Петрова—11 а клас
8.Иванела Цветанава—12б клас
9.Любомир Цветанов—12 б клас
10.Митка Георгиева—12 б клас
11.Петко Георгиев—12 б клас
12.Асения Каменова –12 б клас

За първи път 3 март се
чества през1880 г. като
Ден на Възшествието на
престола на император
Александър Втори. От
1888 г. се празнува като
Ден на Освобождението
на България от турско
робство. Еднократно
като национален
празник денят е
отбелязан през 1978 г.
по повод 100годишнината от
Освобождението. 10
години по-късно, с
решение на парламента
от 5 март 1990 г. датата е
обявена за Национален
празник . За нас,
българите, 3 март 1878 г.
е въплъщение на едно
ново за нас българите

начало. На този ден бе
направена онази първа
политическа крачка,
заради която дадоха
живота си хиляди верни
синове и дъщери на
България. Този ден показа
на българите, че жертвите
от Априлското въстание не
бяха напразни, че 15
хиляди доброволци, които
загинаха, сражавайки се в
руско-турската
освободителна война, не
дадоха живота си
напразно.Сан –Стефано
срути окончателно
започналата да се
пропуква стена, която
отделяше България от
Европа. Той постави
началото на онази Трета
България, на която
историята бе отредила да
се намира на кръстопътя
между Запада и Изтока,
между Европа и Азия,
там , където така сложно
и съдбовно се преплитат

интересите на великите
сили. Нека си припомним
значението на този
исторически ден за нас
българите, да почувстваме
онова свято нещо,
извоювано ни от нашите
прадеди, което винаги ще
ни свързва, където и по
света да се намираме и
никога няма да ни остави
да забравим откъде сме
тръгнали. Нека в този ден
да почетем паметта на
всички, отдали живота си
за свободата на нашата
родина и да се
почувстваме просто
заедно.Нека се гордеем,
че сме българи, и не
забравяме корените си!

Страници за забавление

О, Шипка!

България цяла сега нази
Три деня младите дружини гледа , тоя връх висок е:
как прохода бранят.
тя ще ни съзре , ако би
Горските долини
бегали: да мрем потрепетно повтарят на боя
добре ! Няма веч оръжье!
ревът. Пристъпи ужасни!
Има хекатомба!
Дванайсетий път
Всяко дърво меч е, всякой
гъсти орди лазят по
урвата дива
камък - бомба , всяко нещо
и тела я стелят, и кръв я
- удар, всяка душа - плам .
залива.
Камъне и дървье изчезнаха
Бури подир бури! Рояк след
там . ........Грабайте
рояк! ..
телата!" - някой си

Санстефански договор
Договорът е подписан на 3 март 1878 г., клаузите на мира са представени след
ратифицирането му, което става две седмици по-късно — на 17 март . Решенията на
договора влизат в сила на 18 март .
Границите на България
съгласно
Санстефанския договор
се отличават от тези на
двете български
автономни области,
предвидени от
Великите сили на
Цариградската
конференция от 1876
г . Според договора
бъдещото българско
княжество получава
значителна част от
Егейска Македония ,
но губи Нишко и
Картата на възстановената на 3 март 1878 г. Българска държава
Северна Добруджа .

Къщата в , която е подписан
договорът

според Санстефанския предварителен мирен договор
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Любопитно

изкряска и трупове
мъртви фръкнаха
завчаска кат демони
черни над черний рояк ,
катурят, струпалят
като живи пак!.....И днес
йощ Балканът, щом буря
зафаща , спомня тоз ден
бурен, шуми и препраща
славата му дивна като
някой ек от урва на урва
и от век на век! “

ЕНТУСИАСТ

Панагюрище е единствения
град в България, който си има
колония- село Панагюрски
колонии, община Панагюрище.

Ню Йорк е основан от холандци
през 17 век и първото му име е
Ню Амстердам .

сметало, като дори има и
различни нива на владеене, за
което се издава сертификат.

В Лаос има най-малко пари в
Измислен от Хипократ,
обращение- само по 1 щатски
първоначално аспиринът е
долар на човек. Лаос е
представлявал чай от кора на
единствената държава на
върба
земята, където не се
използват монети, а само
Едва през 1992г Ватиканът
официално признава, че Земята книжни пари!
не е неподвижна, а се върти
Първите термометри, на
около Слънцето.
Реомюр, вместо живак
използвали бренди.
В Китай, в специалностите,
свързани с финанси, има

И още...
Газта за битови цели няма
миризма. Тя се добавя
допълнително, за да могат
хората да усещат течовете и да
вземат мерки за спирането им.

Всеки "поп" от едно тесте карти
представлява велик владетел.
Пиката е цар Давид, спатията Александър Велики, купата- Карл
Велики, а карото - Юлий Цезар.

На Коледа 1914 г.
английските и немските
войници обявяват примирие
за празника и дори си

Стъклото е течност, чийто
вискозитет е толкова голям, че
не може да потече.

Първият цветен телевизор е
струвал 9000 долара в
днешни пари.

Смес от водород и кислород
(2:1), нагрята над 600 градуса,
експлоадира и се получава
вода.

Фразата "Елементарно Уотсън",
която се асоциира с Шерлок
Холмс, нито веднъж не се среща в
оригиналното издание на
книгата.Чукането на чашите при
наздравица е древен обичай да се
прогони дявола.

Идеално чистото огледало е
невидимо. Отразените
предмети се виждат, но не и
самото огледало.

Отпечатъците от стъпки на Луната
могат да останат непокътнати
милиони години, тъй като там
няма вятър да ги заличи.

разменят храна, тютюн, копчета.
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ЕНТУСИАСТ

ЖЕНА

ЖЕНА
Как тревожно е да си
жена . Красота и усмивка
да бъдеш
сред всекидневната
сивота.
Вярност – срещу
изменчивия вятър ,
нежност – в загрубелия
свят. От безбройните
земни пътища
най-рискования да
избереш безразсъдния път на

сърцето ,
и докрай да го извървиш.
Твоя единствена радост да
бъде радост да даваш… Да
бъдеш в нощта светло
прозорче, което чака.
И непростимото да
простиш,
и да градиш живот от
отломъци.
Отговорност е да си жена.
Бъдещето да носиш в
утроба.
Да продължиш в един
детски вик
дългата мълчалива
целувка.
Да превърнеш във вечност

Страници за забавление

Българските победи в миналото и днес—
мига.
Твойте прострени ръце за
прегръдка
люлка да станат на нов
живот.
Нощем над него безсънна да
тръпнеш,
светла като звездоокия свод.
Всяка детска усмивка – със
бръчка
да заплатиш и във косите със
скреж.
Сълза по сълза на новото
стръкче
своята хубост да предадеш.
Нищо за себе си да не оставиш

Блага Димитрова

Битката при Върбишкия проход

Свеждане за
активизирането на
българските въоражени
сили изглежда стигнали до
императо Никифор 1
Геник .Той се отказал от
прехода през Мизия и дал
заповед за ускорени

завръщане на юг от Балкана .
Отстъплението на
Ромеиската армия станало
през Върбишкия проход по
течението на река Камчия .
Когато войската навлязла
достатачно дълбоко навътре
в планината през нощта на 25
срещо 26 юли , Крум дал
заповед за атака . Византия
преживяла едно от най големите си поражения през

средновековната си история .
Победата на Никифор Геник
се превърнала в гибел .Никой
от ромеите незнаел каде и
как императорът посрещнал
смърта си.Запазил се
споменът единствено че Крум
побил главата му на кол а по
късно обковал черепа ми със
сребро зада вдига с него
наздравици по време на
тържествени угощения.

Спорт в училище—Лъвски скок
Мина и турнирът по футбол за момичета.
Разкажете своите впечатления .

8 МИ март — Ден на жената
Международният ден на
жената се празнува всяка
година на 8 март. Това е
ден за международно
признание на
икономическите,
политическите и
обществени постижения
на жените. Първият Ден
на жената е отбелязан на
23 февруари 1909 г. в
САЩ
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Бъди жена благословена

През март 2013 се изигра
Първият мач бе изигран срещу ПМГ “ Екзарх
турнирът по тенис на маса . Как се Антим I—ви” . Нашето училище падна с
представихме ние ?
резултат 0:8 .Вторият мач го изиграхме срещу “
софроний Врачански “ , който завърши с
Отлично . Спечелено I –во
резултат—1:0 .Най—радостна за нас беше
място.
срещата с ГПЧЕ “Йордан Радичков “ , което
Как се справихме на Лъвския
победихме .Крайното класиране—Ние на 7– мо
скок ?
място.
Спечелихме 6—то място.

с любов и нежност
надарена
с усмивка вечно озарена
и с много радост
наградена!
Честит 8 март
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БРОЙ

Страници за забавление

4

ЕНТУСИАСТ

Впечатления и още нещо.......

На 1ви март българите слагат мартеници и си пожелават
здраве и щастие с думите „Честита Баба Марта“.

Ива —12 б клас
Какъв е стилът ? - Романтичен

Митка—12 б клас

Fashion претенции ? - Пайети , дантела и всичко да е синьо

Какъв е стилът ? - Модерен

Твоето хоби ? - Слушам музика и

Fashion претенции ? - Цепка , гол гръб и

рисувам

много блясък

Модна икона ? - Ева Лонгория

Твоето хоби ? - Футбол

Любима фраза....– Кефиш си ме , ще ти

Модна икона ? - Анджелина Джоли , Сара Джесика Паркър

звънна

Любима фраза....- Смелете си имат всичко

Напитка...—Уиски , Мохито

Напитка...—Бейлис , Манхатън
Представата ти за балната вечер ? - На гребена на вълната ,
викове , писъци , прегръдки и много смях и танци .
Шансове за флирт ? - Естествено

Представата ти за балната вечер ? - Много готина , с усмивки и
луди танци Шансове за флирт ? - Много ясно , трябва да е
незабравимо

След бала накъде ? - Имам желание да следвам , искам да
стана полицайка

След бала накъде ? - Една седмица почивка , пък после може и
да уча .

Ася —12 б клас
Петко —12 б клас

Какъв е стилът ? - Елегантен

Празникът на Баба Марта в
българските традиции е символ
на пролетта и носи пожелание за
здраве и плодородие в началото
на новия цикъл в природата.
Традицията е свързана с
древната езическа история от
Балканския полуостров ,
свързана с всички земеделски
култове към природата. Баба
Марта на първи март спохожда
хората и посевите, облечена в
червен сукман, забрадена с
червена забрадка, обута в
червени вълнени чорапи. Бялата
вълна в мартеницата
предвещава дълъг живот, а
червената

здраве и сила. Това е обяснимо,
защото носенето на
мартеницата е в края на зимния
сезон, когато жизнените сили са
на изчерпване. Стопанката
връзва мартеничките на

всички в дома и благославя. "Да
има здраве по хора и добитък,
да раждат овошките, да бягат
змии и гущери от хората, да има
сполука в добитъка..." Според
народния обичай мартениците
се носят дотогава, докато не се
види лястовичка или щъркел,
докато не се види цъфнала
овошка. Тогава всеки сваля
своята мартеница и я закача на
дърво или храст - на цъфнала
слива, ябълка, праскова или пък
на трендафил, та да са бели,
червени, хубави и здрави
хората.

Fashion претенции ? - Сатен
Какъв е стилът ? - Класик и
Респект

Твоето хоби ? - Танци , спорт

Една българска традиция

Модна икона ? - Сара Джесика Паркър

Fashion претенции ? - Финно
сако , готина вратовръзка стилен Любима фраза....– К,во сааа , Драстиии
костюм с детайли Твоето хоби ? Напитка...— Водка +Мента +Спрайт
Футбол ,баскет и др.
Модна икона ? - Ал Пачино
Любима фраза....– Никога не е
късно да станеш за смях
Напитка...— Черен Пушкин + Бял
Разпутин
Представата ти за балната
вечер ? - Изпълнена с много
танци и весели мигове
Шансове за флирт ? - Колкото си
искаш...Погледнете ме само..

Представата ти за балната вечер ? - Изпълнена с танци , приятни моменти ,снимки
усмивки и много весело настроение
Шансове за флирт ? - Много шансове , ама надали ?
След бала накъде ? - Купон , дълга почивка , работа и др. неща.
Любо —12 б клас
Какъв е стилът ? - Спортен Fashion претенции ? - Сако ,
дънки ,риза ,маратонки.
Твоето хоби ?-Риболов ,футбол ,баскет и др.
Модна икона ? - Нямам Любима фраза- Нямам

След бала накъде ? Следване в университет

Напитка...— Бира , уиски вино , ром
Представата ти за балната вечер ? - Скучна
Шансове за флирт ? - Нямам си на идея
След бала накъде ? - За риба
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Мартеницата e обредна по
смисъл украса от усукани конци,
които се слагат на 1 март за
здраве. Мартеницата е малко
украшение , изработва се
предимно от вълнена или
памучна прежда в два основни
цвята - бяла и червена, с което
българите се закичват всяка
година на 1 март

В класическия си вид
мартеницата представлява
усукани бял и червен конец, найчесто вълнени. Цветовете имат
строго определен смисъл:
червено - кръв, живот; бяло чистота, щастие. Традицията е на
първия ден от март най-старата
жена в семейството да връзва на
ръцете на децата пресукан бял и
червен конец за здраве и против
уроки . Затова с мартеница се
украсяват сватбените китки и
сватбеното знаме; с мартеница
се кичи котлето, в което се дои
първото мляко на Гергьовден ;

с мартеница се завързват
събраните на Еньовден билки .
Мартениците се носят до
появата на първото цъфнало
дърво или на първата прелетна
птица , тоест до настъпването
на пролетта .След това се
поставят на дърво или под
камък.Друг обичай е
мартениците, носени до първа
пролет, да се завържат след
това на клончета от цъфнало
дърво или храст. Така на много
места в България традиционно
се виждат окичени с мартеници
дървета и храсти.
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