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Съдържание: 

Благотворителен 

концерт 

Пореден успех на наши 

ученици на състезание 

по История 

Тютюнопушене или 

здраве-изберете сами 

Кръстословица 

Хилари Дъф 

История за Дядо 
Коледа 

e-mail: u_strasti@abv.bg 

Never give up ! 

It’s such a  

wonderful life…! 

10 а клас 

организира благотворителен коледен концерт. Ще чуете любимите си 

коледни песни и стихотворения в съвременен вариант, изпълнени от 

учениците от нашето училище. Малките ученици от филиала  също ще 

вземат участие. Заповядайте и вие! 

Благотворителен концерт  

www.sou-elinpelin.com 



Стр. 2 
УЧИЛИЩНИ СТРАСТИ  

На 3 ноември 2010 г. в 

гр.София се проведе 

Областно състезание, 

посветено на 125 

годишнината от Сръбско-

българската война. Нашият 

отбор, в който участваха 

Диана Гекова и Михаил 

Николов от 11”а” клас  се 

представи с презентация на 

тема: „Българският войник 

в сръбско-българската 

война” и зае първо място. 

Като награда нашите млади 

историци получиха правото 

да представят своя продукт 

на Областната 

конференция, която се 

проведе на 18.11.2010 г. в 

гр.Сливница във връзка с 

официалното честване на 

годишнината. Организатори  

 

насъбитието бяха 

Областният управител на 

Софийска област и 

Регионалният инспекторат 

по образованието – 

Софийска област. Лично 

началникът на Софийския 

инспекторат г-н Пламен 

Иванов връчи грамотата за 

първо място и поздрави 

победителите за успешното 

представяне и оригиналната 

презентация.  

На победителите Диана и 

Мишо, както и на тяхната 

ръководителка г-жа 

Магдалена Андреева, 

честито, и  желаем още 

успехи, с които да прославят 

нашето училище. 

У.С. 

Пореден успех на наши ученици  

на състезание по История 
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Тютюнопушенето е една от 

основните причини за 

заболеваемост и смъртност, 

които могат да бъдат 

предотвратени. 

България заема трета 

позиция  в света по 

потребление на цигари  на 

човек от населението 

Пушачите страдат по-често 

от заболявания с 

инвалидизиращи последици 

с фатален край. Никотинът в 

цигарите създава наркотична 

зависимост, подобна на 

хероиновата. 

Тютюнопушенето се 

отразява пагубно на всички 

органи и системи на 

човешкия организъм. Води 

до миокарден инфаркт, 

мозъчен инсулт и кардинон 

на белите дробове. 

Какво ще спечели външният 

ви вид от тютюнoпушенето: 

- лош дъх 

- пожълтели пръсти 

-кожа с намалена 

еластичност и свежест 

-ранни бръчки 

-намалено обоняние и вкус 

- дрезгав глас и кашлица 

- чуплива коса без блясък 

- пожълтели и болни зъби 

- неприятен мирис на 

дрехите 

Изключително тревожна 

е тенденцията за 

увеличаване на 

тютюнопушенето сред 

младите хора, като 

долната възрастова 

граница на започващите 

да пушат е под 13години. 

Затова деца, помислете и 

изберете сами-

тютюнопушене или здраве! 

Тази кампания беше 

подкрепена с изложба от 

рисунки на наши ученици. 

Тютюнопушене или здраве-изберете сами 

Д-р Нина Димитрова 
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Хилари Ерхард Дъф е американска 
актриса, поп певица. 

След спечелената слава от 
изиграването на главната роля в 
телевизионното шоу "Лизи 
Макгуайър"(Lizzie McGuire), Дъф 
започва филмова кариера, като нейни 
най-сполучливи филми са "Деца на 
килограм"(2003)(Cheaper By The Doz-
en), "Лизи Макгуайър-филмът"(2003)
(The Lizzie McGuire Movie), 
"Историята на Пепеляшка"(2004)(A 
Cinderella Story) и "Не се 
предавай"(2004)(Raise Your Voice). Тя 
печели $ 15 милиона през 2005 г. и по 
$ 12 милиона през 2006 г. и 2007 г. 

Дъф разширява репертоара си в поп-

музиката с три RIAA certfed -
платинени албума и над 13 милиона 
продадени копия по целия свят. 
Нейният първи студиен албум 
"Metamorphosis" бе заверен с тройна 
платина и Дъф последва с два албума 
- "Оная с тъпите филми"(2004) и 
"Most wanted"(2005). Последният за 
сега студиен албум на Дъф "Dignity" 
бе пуснат в продажба през април 2007 
г. и бе заверен със Злато през август 
2007 г. Дотогава са продадени около 
907 300 копия на албума по целия 
свят. 

Тя създава модната линия "Нещо от 
Хилари Дъф"(Stuff by Hilary Duff) и 
парфюмите "С любов..."(With love...) и 
"Обгърнат с любов"(Wrapped with 
love). Дъф и нейната майка са 
продуценти на филма "Материални 
момичета"(2006)(Material Girls), Най-
новите филми на Дъф са екшън 
трилър комедията "Война ООД"(War, 
Inc.), чиято премиера по кината е на 
23 май 2008 г., анимационната 
комедия "Бой с храна!"(Foodfight!) и 
независимите продукции 
"Грета"(Greta) и "Нечупливо 
стъкло"(Safety glass), а в момента 
снима "Остани готин"(Stay Cool). 

Ранен живот и кариера  

Хилари Дъф е родена в Хюстън, 
Тексас на 28 септември 1987 г. Тя е 
второ дете на Робърт Ерхард Дъф, 
собственик на верига магазини за 
бързо хранене и Сюзан Колийн (по 
баща Коб), домакиня. Хилари има по-
голяма сестра, Хейли Дъф, която е 
също актриса и певица. След като 
майката на Дъф насърчава Хилари да 
влезе в актьорския клас заедно с по-
голямата си сестра Хейли, и двете 
момичета печелят роли в най-
различни местни театрални 
представления. Съответно на по 
шест и осем години сестрите Дъф 
участват в балета 
„Лешникотрошачката” с Колумбус 
Балет Мет в Сан Антонио. 
Сестрите са повече ентусиазирани 
от идеята за професионално играене 

и евентуално преместване в 
Калифорния с тяхната майка, която 
и осъществяват. Боб Ерхард Дъф 
остава във фамилната къща в 
Хюстън да се грижи за семейния 
бизнес. След няколко години от 
прослушвания и срещи, сестрите 
Дъф участват в най-различни 
телевизионни реклами. 

Ранна кариера  

Ранната кариера на Дъф е белязана с 
малки роли, започващи с излизането 
на уестърн минисериала "Истинска 
жена"(True woman) през 1997 г. Тя 
участва във второстепенна роля и 
във филма на сценариста-режисьор 
Уилям Карол, драмата "Любовни 
приключения"(Playing by heart) през 
1998 г. 

Нейна първа по-голяма роля е 

участието ѝ във филма "Каспър 

среща Уенди"(Casper meets Wendy) 
през 1998 г.(продължение на "Каспър"), 
в който тя играе малката 
магьосница Уенди, която случайно се 
среща с анимирания герой Каспър. 

През 1999 г. Дъф се появява като 
поддържаща роля под името Ели в ТВ 
филма "Колекционерът на души"(The 
Soul collector), базиран на едноименния 
роман на Катлин Кейн и в който 
участват Брус Грийнуд и Мелиса 
Гилбърт. Дъф печели Награда за 
млад артист за "Най-добро 
изпълнение в телевизионен филм или 
поддържаща роля на млада актриса" 
за нейната роля във филма. 

Хилари Ерхард Дъф 
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Аделина Ангелова 
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История за Дядо Коледа 

Легендата за Дядо Коледа е от 
преди хиляди години, за един 
монах на име “Св. Никола”. Смята 
се, че Николай е роден някъде 
около 280 г. пр. н. е. 
близо до Мира в 
днешна Турция. 
Хората са се 
възхищавали на 
неговата доброта, 
“Св. Никола” става 
предмет на много 
легенди. В тяж се 
говори, че той бил 
сирак и наследник на 
богато семейство и 
раздал цялото си 
богатството на 
бедните и 

болните. Една от 
най-известните 
истории на “Св. 
Никола” е, че той 
спасил три сестри, 
които баща им щял 
да продаде като 
роби, защото нямал 
пари да ги омъжи, и 
така той помогнал. През 
годините, Никълъс придобива 
голяма популярност и става 
известен като покровител на 
моряците и децата. 
Неговият празник се чества 
на годишнината от смъртта 
му – 6 декември. Това се 
смята за щастлив ден в 
който хората да правят 
покупките на подаръци за 
своите близки. От епохата 
на Възраждането, “Св. 
Никола” е най-популярният 
светец в Европа. 

През 1800 година, Писатели и 
художници изобразяват 
Санта Клауз, Никалъс,дядо 
Коледа,Крис Крингъл, като 
един мил и весел човек, 
малък, закръглен, с бяла 
брада и червена мантия. В 
навечерието на Коледа се вози в 
прекрасна шейна, теглена от 
осем северни елени над поля и 
покриви. Той раздава подаръците 
за една нощ, като влиза през 
комините на къщите, на добрите 

момчета и момичета. А понякога 
в комините на лошите, оставя 
въглени. 

През 1820 година Клемент Мур 
описва “Св. 
Никола”, 
като 
облечен в 
червен 
кожен 
костюм и 
шапка, с 
розови 
бузи и 
зачервен 
нос. 
Лицето му 
е пухкаво и 
широко, 
много 
усмихнат 
старец със 
снежно 
бяла 
брада. 
Свети 
Никола е 
закръглен 

и с коремче, което се разтърсва 
като желе. Това е описание на 
Мур за Добрият старец – Дядо 

Коледа, какъвто си го 
представяме ние днес. Клемент 
Мур също ни казва имената на 
неговите северни елени – Дашър, 
Денсър, Франсър, Виксен, Комета, 
Купид, Донър/Дондър, Блидсен, а 
Рудолф не е бил част от впряга 

на дядо коледовата шейна, а е бил 
възпят в песен, като първия елен 
с червен нос 
 
Елфите на Дядо Коледа се 
появяват през 1856 година в една 
непубликувана книга, озаглавена 
“Коледни елфи.” Той се позовавал 

на полезните елфи, които са 
работили дълги часове в цеха на 
полярния остров, за да направят 
коледни играчки за всички добри 
деца. 

Дядо Коледа, елените, елфите и 
Снежанка живеят в Лапландия, 
където ландшафтът прилича на 
огромно ухо. Това е мястото, 
където Дядо Коледа слуша, за да 
разбере кои деца са били 
добри.  Предупреждение към 
всички момчета и момичета, Дядо 
Коледа слуша и прави списък на 
спирките,където има добри деца, 
за да им занесе подаръци. 

Еволюцията на “Св. Никола” в 
Дядо Коледа днес се превърна в 
етикет за щастие и прекрасен 
пример за смесване на много 
вярвания и практики от цял свят. 
Той прави играчки през цялата 

година с помощта 
на своите елфи. В 
навечерието на 
Коледа той се 
качва в своята 
шейна, теглена от 
осемте северни 
елена и започва 
пътуването си, 
като подарява 
играчки на 
добрите момчета 
и момичета по 
света. Днес той 
въплъщава във 
всички благост, 
милосърдие и 
невинността на 
детето.    

Аделина Ангелова 


