
     ХеГемония 
Вестникът на младите журналисти  
 от СОУ “Йоан Екзарх Български” 

 
          Брой  I,  20 декември 2011 г. 

 
 

     Днес е празник! А празниците са многолики като хората– всеки има свое име, свое лице, 
своя хубост. Името и лицето на нашия училищен вестник– вестникът на младите журналисти 
от СОУ “Йоан Екзарх Български”- е запазена марка! “Хегемония”! Звучи дръзко и 
предизвикателно! И има защо!:) Та нали именно тук учат най– смелите и най– големи 
алтруисти– хуманитаристи! Твърде заети с граденето на имиджа на училището,“големите” 
бяха поверили отговорната задача по издаването на вестник на най– малките, които се 
справят винаги блестящо! Но сега сме твърдо решени да обединим творческите усилия, за да 
продължим традицията по издаването на вестник “Хегемония”, в който всеки, който е заразен 
от “веселата болест на вдъхновението” да намери поле за изява. А най– хубавото е, че могат 
да се включат всички ученици от 1 до 12 клас и всеки има пълната свобода да реши с какви 
материали да участва- разкази, есета, приказки, стихотворения...въобще всякакво лично 
творчество. Вестник “Хегемония” е  вашата територия! Тук можете да изявите своя талант, а 
също и да предложите някакво интересно четиво или занимание за свободното време – 
анкети, интервюта, хороскопи, кръстословици, тестове... 
 Не му мислете много, учасвайте и помнете мотото на нашия вестник: „ Което не е написано, 

все едно че не е било, че не е съществувало, че не се е случило”(Стефан Цанев). 
     Празник е! Празниците пазят извоюваното или сътвореното в живота. Те са като песните– 
с годините стават по– хубави; приличат на цветята– имат ухание и красота. И като на празник 
поднасяме нашия подарък! Надяваме се  този брой да бъде един специален подарък за всички 
ученици и преподаватели от нашето любимо училище!  

 
 

 

Наближават най-светлите и 

вълнуващи празници – Коледа и 

Нова година! 

Здравейте приятели! 

Искрен Лазаров– 5. а клас 

TTT Знаете ли, че… TTT 
Коледната ни ваканция за тази 
учебна година е от 24.12.2011г. 
до 08.01.2012г. включително. 
Приятно и разумно прекарване, 
мили съученици!!!   TTTTTTTT 



СТР .  2 КОЛЕДАТА В НАШИТЕ СЪРЦА  

Отличени творби  от коледния конкурс  за рисунка                                            

В конкурса участваха над 20  коледни рисунки. Най– хубавите публикувахме, а всички ще бъдат изложени във 

фоаето на училището. Благодарим на  всички  участници! 

Конкурсните творби бяха справедливо оценени от жури в състав: г-жа Виолина Георгиева и ученици от 10. в клас 

Надежда Вескова Колева– 9. в клас 

Ана - 7. а клас Мария Руменова– 8. а клас 

Галена Ивайлова Иванова– 6.а клас 

Вероника Ивайлова– 2.а клас 

Боряна Миткова Димитрова– 6. г клас 

Тонислав Коймев– 6. а клас 



СТР .  3 КОЛЕДНИ ТРАДИЦИИ 

 

1. Как празнувате Коледа с вашето семейство?  

• Всяка година купуваме по-едно ново украшение и още на 1-ви декември всички заедно 

украсяваме елхата. Всеки от нас приготвя някакво коледно ястие. (г-жа Кинка Харизанова) 

• Цялото семейство се събираме около елхата с подаръците, след това около коледната 

трапеза. (г-жа Р.озалина Симеонова) 

• Събираме се всички роднини на трапезата, също и край елхата с изненади за децата. (г-жа 

Койничка Митева) 

• Подготвяме украсата на дома и коледното меню с цялото семейство. (г-жа Тодорка 

Християнова) 

2. Кой за Вас е бил най-желаният подарък? 

• Радвала съм се на най-малките неща. (г-жа Койничка Митева) 

• Кукла с руса, къдрава коса, а сега - здраве и късмет. (г-жа Р.озалина Симеонова) 

• Мъжки джаджи. (г-н  Д. Димитров) 

3. Кое е най-важното за Вас на Коледа? 

• Доброто настроение. (г-жа Тодорка Християнова) 

• Всички да сме заедно. (г-жа Виолета Велчева) 

• Положителните емоции. (г-жа Ирина Василева) 

• Всички да сме живи и здрави. (г-жа Кинка Харизанова) 

4. Какво си пожелавате за Новата година? 

• Здраве и успешни ученици. (г-жа Валентина Тодорова) 

• Да имаме благополучна година. (г-жа Веска Габровска) 

• Здраве, късмет и успехи. (г-жа Цветанка Стоянова) 
                                      Блиц интервю на Анита Иванова, Яница Иванова и Гена Генева– 10. в клас 

   Много настроение и усмивки 

изпълниха Актовата зала на нашето 

училище в ранния обяд на 15-ти 

декември. Ученици от 3,5,6 и 7 клас, 

подготвени от преподавателите 

Димитричка Рачева и Кинка Харизанова, 

пресъздадоха задушевната атмосфера на 

Коледната вечер, така както се е 

празнувала в българското семейство по 

стар български обичай. Около богатата 

трапеза, отрупана с пита, плодове и  

ядки, малките актьори, пременени в 

народни носии, рецетираха стихчета за 

плодородие и благоденствие през Новата 

година. Коледарите от 5, 6 ,7. клас, 

заедно със своя Станеник, изпяха 

типична Коледна песен, което потопи 

публиката в атмосферата на светлия 

празник. Песни, стихчета и викторина с 

въпроси на колена тематика, 

съпроводени с много смях, емоции и 

подаръци, бяха част от богатата 

програма, която озари лицата на всички 

пристстващи– малки и големи. 

     Надяваме се този начин на 

отбелязване на Коледните и 

Новогодишните празници да се превърне 

в една добра традиция! 



СТР .  4 СПОДЕЛЕНО 

Връстници обучават връстници 

 

    На  22.11.2011г. се проведе обучение, организирано от младите доброволци на 
Български младежки червен кръст под мотото:“Връстници обучават връстници” на тема: 
ХИВ/СПИН. Желаещите да бъдат обучени бяха 19 възпитаници от СОУ "Йоан Екзарх 
Български"- момчета и момичета от 8. и 9. клас. Срамежливостта и притесненията сред 
учениците, дошли на обучението, бяха  големи, но обучитетиле ни предразположиха, 
като започнахме с игра, в която трябше  да се представим по атрактивен начин. Получи 
се наистина интересно. След като всеки разказа по нещо за себе си, ние се поотпуснахме 
и забравихме за притесненията.  
    Всяка група си има правила, ето защо и ние трябваше да запишем наши правила, като 
всеки ученик предложи по едно правило за работа в група. 
   Обучението беше разделено на няколко сесии. Първата сесия беше с цел да ни запознае 
с това какво представлява ХИВ/СПИН, къде е възникнал и по какъв начин може да се 
зарази човек. Разбира се, след обширната лекция, която съдържаше интересна и полезна 
информация, ръководителите на БМЧК-Шумен бяха организирали 40 минутна почивка с 
включен обяд.След като се наобядвахме, всички се върнахме в залата, за да преминем 
към втората част на сесията, която беше на тема:”Болестите предавани по полов път и 
начините , по които можем да се предпазим”. Темата беше последвана и от интересна 
игра, за да се разведри  обставовката.  
   Третата сесия ни научи какво представляват кръвните тестове, които се правят, за да 
разбере човек дали е ХИВ-позитивен. И накрая, четвъртата сесия, ни разкри какво е 
контрацепцията. Едно от най-атрактивните за нас неща беше това, че ни показаха как 
правилно се поставя презерватив, след което всички се упражнихме на макет. Имаше и 
доброволци на червения кръст, които за пръви път водеха обучение и макар че може би 
бяха притеснени, те се справиха чудесно. Самото обучение премина под формата на 
дискусия, в която учениците вземаха голямо участие и показаха, че знаят, но и бяха 
готови да научат повече и да придобият нови знания. 
   След края на обучението нашите обучители ни питаха как сме прекарали и дали сме 
научили нещо. Разбира се, положителни отговори дадохме всички, защото наистина 
беше забавно и полезно. А в самия край, учениците изявиха желание да станат 
доброволци на Български младежки червен кръст, което видимо зарадва обучителите и 
ни обясниха как може да се запишем.  
    Благодалим на нашите обучители, които бяха много любезни и отговориха на всички 
наши въпроси това са: Десислава Терзиева, Ренета Йорданова, Андреана Алексиева, 
Валентина Велева. 
                                                                             Автор: Ралица Георгиева-ІX б клас                                                                                                              

Едно добро дело! 

181 книги ще зарадват децата от Дом “Детелина”, Шумен 
за Коледните празници.Това е равносметката от 
благотворителната акция “За теб, приятелю!”, подета от 
писателката Юлия Спиридонова– Юлка. Благодарим на 
всички ученици, които бяха съпричастни и се включиха, 
за да дарят не просто книга, а книга с посвещение– лично 
и от сърце! 

Училището обявява благотворителна акция за 
подпомагане на училищната библиотека от 09.01.2012г. 
Приемат се добре запазени книги за деца и художествена 
литература. 



СТР .  5  ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

Във вестник „ХеГемония” можете да изявите  своя талант под формата на разказ, 
есе, стихотворение...  Очакваме новите предложения в следващия брой! 

 Невинаги… 

 

Невинаги под слънцето се скиташ, 

невинаги животът ти е песен, 

но винаги се питаш:  

“Живот ли щеше да е, 

 ако беше лесен?” 

Невинаги преглъща се вината, 

невинаги времето лекува, 

но винаги запазва се цената 

и винаги безумно много струва. 

Останахме дори без думи, изгубихме се 

в празнината помежду ни. 

Сега със теб сме разделени 

и сърцата ни ще бъдат завинаги 

разполовени. 

 
                Зорница Христова-  6. г клас  

 Нова година 

 

Късна вечер е тук на земята, 

лампите светят, прогонват тъмата. 

Всеки очаква 12-я час. 

Нова година настъпва тогаз. 

 

Снежинки бели прехвърчат в нощта 

и всяка си търси сродна душа. 

Пенливото вино във чаши искри, 

зарята отвънка ярко блести. 

 

Всеки се надява да улучи късмета, 

но баницата в тавата си чака, 

защото сурвакат първо децата, 

и мислят си само за парата. 

 

                               Нелина Чакърова-   6. г клас 

Коледен звън 

 

Коледен звън на красиви камбани, 

тихо, нежно се носи в нощта. 

Стъпки малки и нови пъртини 

в снега чист си проправят следа. 

Пада белият сняг на земята, 

тихо, тихо се сипе с тъга. 

Звън на чаши и радост в сърцата, 

светлини ярки топлят в нощта. 

И край трапезите,  

пълни с даровете на есенга, 

ясно се чуват детските стъпки, 

леки, пъргави-тичат деца. 

С радост тиха сърцата сияят, 

чакат Коледа свята в нощта. 

А на небето звездици прекрасни,  

помнят една ярка красива звезда. 

И когато тя бързо изгряла 

над голямата тиха Земя, 

в нощта свята от Бога избрана, 

Божият син се родил на света. 

С него надеждата бавно влетяла 

и словата повели света. 

За човешкия род тя е дарена, 

за да търси добро и сега. 

 

                Тодорка Християнова– кл. 

Мечта 

 

Мечтая аз света да променя, 

да има по-добри хора, 

да има по-добри сърца, 

да има мир и тишина, 

да има любов и добрина. 

Да няма хора гладни, 

да няма хора без подслон, 

да няма хора безпощадни, 

нека има мечти милион. 
                                       Боряна  Димитрова– 6. г клас 

Ранна сутрин 

 

Сутрин рано небето порозовява, 

бавно слънцето показва се иззад балкана. 

Скоро бе спряло да вали 

и за кратко дъга се появи. 

 

Улиците пусти бяха. 

И за миг не се поколебаха- 

цветята своите чашки отвориха 

и на слънцето се усмихнаха. 

 

Росата блестеше по тревата, 

вдигнала се бе и мъглата. 

Отново всичко се събуждаше, 

животът на ново започваше. 

 

                                  Нелина Чакърова– 6. г клас 



СТР .  6 ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

Вяра, надежда и любов 

 
    Вярата, надеждата и любовта са трите най-същностни духовни състояния в живота на всеки един от нас. 

    Вярата е част от нашата същност, част от нашето съществуване. Тя е  пътеводната ни звезда, която винаги  

озарява  нашето небе, колкото и да е мрачно понякога то.  Запомнете нещо от мен, когато силно искаш нещо 

и вярваш, че може да се случи, дори и в мечтите ти, то може да стане реалност. Вярвай, защото вярата 

спасява! 

       Надеждата... Единственото нещо, в което винаги непоколебимо и искрено съм вярвала, е надеждата. 

Когато градиш основите на своя жовот, именно надеждата е тази, която те крепи през цялото време. 

Надеждата е вечна и безкрайна. Тя е пламъкът в живота, тя е пламъкът в сърцата, тя е нашата мечта 

за по- добър живот.  

Какъв по-добър пример да дам от този:      Зевс дал Пандора за жена на титана Епиметей. На сватбата им и 

подарил затворена кутия, в която били заключени всички хорски пороци, беди, нещастия и болести. Когато 

любопитната Пандора я отворила, всички заключени нещастия, от които страда сега човечеството,  се 

разнесли по Земята. Само надеждата останала на дъното на кутията… 

       Този древногръдски мит ни убеждава, че надеждата умира последна. Надявайте се, защото надеждата 

крепи! 

       Любовта!... Това велико чувство, което движи света. Романтичната любов крие невероятна мощ. Тя е 

движещата сила на цялото ни съществуване- всяко ново поколение се появява на този свят благодарение на 

хората, които се влюбват, сключват брак и създават семейства. Със съдържащото се в нея обещание да 

изтрие самотата и да ни направи обичани и желани, истинската любов е най-съкровеното желание на всеки 

от нас. Хората, подвластни на любовната магия, се учат по-бързо и заедно могат да сътворят неща, които 

иначе биха били невъзможни. Всичко, от което се нуждаем е любов! Това пее четворката от Бийтълс в един 

от най- великите химни за любовта. Любовта е смисълът на живота ни. Любовта е нещо изключително, 

нещо красиво, нещо различно.  

         Вяра, Надежда, Любов! Трите стълба на живота. Обичай и трите, защото без Вяра, каква е Надеждата 

да срещнеш Любов?                                                      

                                                                                                                          Мария Иванова Ангелова  9. в клас 

Снежко 

     Едно дете на име Алекс реши да направи снежен човек. То кръсти снежния човек Снежко. През нощта, 

когато Алекс си легна да спи, остави приятелят си сам навън.  

     Тогава едно гладно зайче открадна носа на Снежко. Хукна към гората, скри се и изяде носа на снежния 

човек, който беше от морков. 

     Снежко се почувства много зле. На сутринта Алекс като видя, че снежният човек няма нос, също се 

натъжи. Тя реши да му постави нов нос от морков, за да бъде нейният приятел Снежко отново щастлив. 

                                                                                                                             Ива Павлова Станкова– 2. а клас 

Коледна нощ 
  Една коледна вечер, когато снегът беше вече покрил дворовете, градинките и улиците, Дядо Коледа прелетя над града 

с вълшебната си шейна и летящите си елени. Едното еленче се казваше Рудолф. Беше водачът на всички елени. Той 

стоеше най– отпред.  

     Дядо Коледа носеше милион подаръци в шейната си. В Лапландия прочиташе с тонове писма. Влизаше през 

комините и оставяше подаръци под елхите. Децата много се радваха, че го има, но много рядко го виждаха. А до всяка 

елха стояха мляко и бисквити- любимата закуска на Дядо Коледа. 

   Тази  нощ под една от елхите обаче стояло едно момиченце и го чакало. Дядо Коледа отишъл при него. Момиченцето 

попитало: 

- Дядо Коледа, може ли да дойда с теб? 

А той отговорил: 

- Мило момиченце, много ми се иска, но не мога да те взема с мен.  

Тогава момиченцето казало с молещ глас: 

-Но аз това поисках в писмото си! 

-Е, добре! Ще те взема със себе си. Ще изпълня твоето желание!, казал добрият Дядо Коледа. 

Така се изпълнило желанието на момиченцето, което помогнало на Дядо Коледа да раздаде подаръците.  

    Дядо Коледа върнал момиченцето в леглото му и то заспало, уморено от дългия път. Тази нощ сънувало вълшебен 

сън.  

     На Коледа стават чудеса! 

                                                                                                                                      Маргарита Петева Тодорова– 2. а клас 



СТР .  7  

    Гръцките коледни и новогодишни традиции са особено тясно 
свързани с религията. Елхата се подрежда на 24.12 и се разваля 
12 дни след това, точно след Йордановден или Фота, както го 
наричат гърците. На Бъдни вечер се яде също, както у нас постно - 
ошав, баница, щрудел, боб. Почти същият е и обичаят - 
коледуване.  
   И в Гърция Коледа е семеен празник - всички заедно отиват на 
църква, всички заедно хапват от свинското, печената пуйка със 
зеле и изключително вкусната баклава със сусам, канела и 
портокалови кори, която не липсва в никоя къща. Подаръците се 
раздават на Нова година. Айос Василис е любимият светия на 
гръцките деца. Той е техният Дядо Коледа.  

ЛЮБОПИТНО 

Всяка домакиня приготвя коледен 
пудинг, в който пъхва монета от 6 
пенса. Някои семейства предпочитат 
пая пред пудинга или пък маслени 
сладкиши от бадемово тесто със 
захаросани плодове. В менюто преди 
десерта е включена и супа от 
костенурки и разбира се пуйката.  
В навечерието но Коледа и на 
следващия ден по улиците могат да се 
видят многобройни карнавали и 
тайнствени пиеси, в които играят 
маскирани актьори. По стар езически 
обичай костюмите им са направени от 
дълги широки ленти.  

Приготовленията за Коледа започват още през 

ноември. Пешеходните зони и магазините се 

украсяват. И в Германия Коледата е преди всичко 

семеен празник. Тогава се събира цялото семейство и 

младите идват при старите колкото и далече да 

живеят. Всички заедно сядат около богата трапеза, за 

да хапнат от традиционните немски специалитети - 

гъска с ябълки, пфеферкухен и лубкухен и не на 

последно място щолен. Особеното на този сладкиш 

със стафиди и много мазнина в приготвянето муе, че 

той може да се направи месеци предварително и да се 

яде на Коледа, като запазва вкусовите си качества.  

На 24 декември италианците 

празнуват и Деня на дървото. 

Обичаите са много, но общото между 

тях е голямата козуначена кифла, 

която служи за коледен сладкиш. Тя 

се пази за постната вечеря на 24-и и е 

предшествана от различни каши и 

змиорки. Традиционната пуйка е за 

обяда на 25-ти.  

Коледните пазари затварят вратите си 

с невероятно шествие на 5-ти януари 

вечерта, точно преди да се появи 

магьосницата Бефана, която раздава 

подаръците в по- голямата част на 

Италия. На непослушните деца се 

полага само по парченце въглен, и то 

от захар.  

Но Коледа е невъзможна без 

БЪЛГАРСКА БАНИЦА С КЪСМЕТИ. 

 Затова, специално омесихме за вас ВИТА  коледна 

баница с късмети, изработена по най-съвременните web

-рецепти.  

Изтегли своето късметче от тук: 

Здраве 

Здравето на теб се падна, няма вече болест гадна. 

Здрав ще си през таз година- бодър, весел до амина… 

Трудолюбие 

Мързелът ти куфара си стяга и от теб далече ще избяга. 

Пътуване 

По света или у нас- зависи от вас.  

Усмивки 

Не ги пази!  

Раздавай!                   

За да усетиш! 

Метла 

Може да чистиш, но може и да полетиш…Ти избираш!  
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Гатанки 

1.Колко маймуни могат да влязат във вашите 

обувки? 

                                 Отг: нито една, защото 

вече са заети 

2. Що е удоволствие два часа на бял 

чаршаф? 

                                Отг: кино 

3. Как се нарича човек, който спира конете 

на конните състезания? 

                               Отг: конспиратор 

4.Колкото повече се използва, толкова по- 

малко става. 

                                 Отг: сапуна 

5. Защо слонът не ходи на баня? 

                                 Отг: защото няма кръгли  

джапанки 

6.На кой град може да се убодеш? 

                                  Отг: Трън 

7.Кой град е съставен от строителен 

материал и наставка? 

                                  Отг: Вар-на 

8.Кой град е построен изведнъж? 

Речник на ученика 

 Ученик на изпитване - в света на мълчанието 

Двойка –  ще  се срещнем пак 

 Тройка –  

  а) царска мъдрост 

  б)възнаграждение за страха 

 Четворка – родени за живот 

 Петица – на прага на щастието 

 Шестица –  

  а) ти сън ли си или те има... 

  б) това беше просто шега 

 Свободен час - сиромашка радост 

 Пред дъската - опълченците на Шипка 

 Родителска среща - скърцане на зъби 

 След родителска среща – как се каляваше       

стоманата 

Звънец – цар Освободител 

Междучасие –    Троянска война 

Класна стая – храм на обречените 

Дежурен учител – укротител на тигри 

Бележник – черното досие на ученика 

Дневник – тайните на шефа 

Ваканция - животът започва отново 

Знаете ли, че: 

Бъдни вечер, още наричана Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, 

Мали Божич, Наядка, е денят преди Рождество Христово. На този ден свършват 

четиридесетдневните коледни пости, които са започнали на 15 ноември на коледни заговезни. 

Според народното вярване, Божата майка се замъчила на Игнажден и на малка Коледа родила 

млада бога. Трапезата на Бъдни вечер е търждествена. По традиция се приготвят постния 

ястия: варен фасул, пълнени чушки, сарми, жито, тиквеник, ошав, чесън,  пчелен мед, орехи, 

плодове, пбреден хляб и други, за да бъде годината с много храна. Техният брой търяба да 

бъде нечетен, най-често 7, 9, 12. При разчупване на обредния хляб първото парче е за 

Богородица и починалите, после за къщата, а следващите се разделят на всеки член от 

семейството според възрастта, както и домашните любимци и животни. След приключването 

на вечерята трапезата се оставя неприбарана, за да може Бог да дойде и да вечеря. Под 

софрата се слага слама, напомняща Витлеемските ясли, в които е родила Дева МАрия. Най-

възрастният представител от рода прикадява с тамян трапезата и къщата и прочита молитва. В 

камината през цялата нощ трябва да гори дъбово или крушово дърво, наричано още Бъдник, 

което символизира раждането на новото Слънце и на Исус Христос. На Бъдни вечер се 

извършват магически действия (гадаене) за плодородие, здраве и благополучие на всеки член 

от семейството.  

Седмицата на един ученик: 

ПОНЕДЕЛНИК: Кошмарът започва! А щастието е толкова далеч. 

ВТОРНИК: Боже, помогни ми да премина през този ден !!! 

СРЯДА: Ах, колко искам свобода !!!  

ЧЕТВЪРТЪК: Работата изобщо не върви, но силите бавно се възвръщат в тялото ми. 

ПЕТЪК: Свят ден! Ура, доживяхме !!!  

         ХеГемония 
Гл. редактор:  Звезделина Цветкова 

Редколегия:  Анита Иванова, Яница 

Иванова, Гена Генева, Мария Тодорова и 

Камелия Кръстева- 10 в клас 

Клубът „Млад журналист” ви пожелава най-
красивата и истинска Коледа! 

 Нека всяка снежинка, която пада от небето,е една 
ваша сбъдната мечта! 

И още - Честита Нова Година! 


