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Училищен вестник   
 

  
 

Александра Маркова е ученичка от VIIIа клас в НПГ „Димитър Талев“. Осмокласничката участваше в 
националния конкурс „Златен явор“ за 2017 г. със своето произведение , наречено“ Влюбени“. Александра обича 
да пише за любовта и именно това я доведе до поб едата.Тя спечели първо място и получи грамота, трофей и 
парична награда. Лично за Александра  това бе много различно и вълнуващо изживяване.

 

 
 

„Влюбени“  

Обичам те, нашепват очите игриви,  
пламъчета на щастие весело горят.  
Като две волни сред полето пеперуди  

 ний летим в облаците бели и нежни.   
Сладка мелодия като звън от китара  

се прокрадва в душите ни влюбени.  

Вървим вплети ръка във ръка  

щастливи по пътеката бяла.  

Очите ни нежно и радостно гледат,  

Спомени скъпи галят сърцето  

като южния вятър ни носи трудни я ден, 

нека ни дава сили за предстоящото утре.  

Навярно съдбата така е решила,
 

а ние обет й завинаги даваме,
 

че двамата заедно в живота ще бъдем!
  

               
           

 
„Любов“

 
        
 
Любовта е свято чувство,

 
 
Всеки знае това.

 
 
Но коя любов?

 
 
Гадае мразещият всичко на света.

 
 
Любовта към мама, тате,

 
 
брат, сестра и всички близки

 
 
е топла, истинска и вечна.

 
 
Любовта към род, Родина

 
 
Е най-свята на света.

 
 
Родолюбец ли с,

 
 
Прогонваш лоша мисъл от ума.

 
 

И като от лоното на стръкче цвят
 

 

бликва тази обич като буйна кръв,

 
 

завладява тя душата с доброта

 
 

и превръща те във доброта.

 
 

                            

Изготвил: Вангелия Тютюнарова

 

9Б клас
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 Овен

 Вие сте номер едно в зодиака, а обикновено успявате да го 
постигнете и в живота. Първенството навсякъде и във всичко 
за вас не представлява проблем -

 

постигате го лесно и
 естествено.

 Лесно се ентусиазирате и можете да увлечете след себе си 
много хора, но трябва да има кой да свърши черната работа. 
Най-сериозният ви стимул за действие е конкуренцията. 
Трудно се подчинявате и затова обичате да ръководите, а 
качества не ви ли псват. Всичко това пренасяте и в любовта, 
не се оставяте друг да ви ръководи. Привличате 
противоположния пол като магнит. Влюбвате се бързо, силно 
и всеотдайно, но и бързо разлюбвате. Способни сте да 
изпитате големи страсти и още по-голяма ревност.

 
 Близнаци  

                                                                                                   
Вие сте доста противоречива личност и наистина е чудо как 
успявате да се справите с всичките си вътрешни 
противоречия и търсения. Промените и непрестанните 
метаморфози са вашия запазен знак. И независимо, че с вас 
никога не е скучно, постоянната ви изменчивост малко 
плаши хората, защото не знаят какво могат да очакват от вас. 
Най-добре можете да се представите в областите, където се 
иска бърз ум и умение д а се контактува с различни хора. 
Любовният ви живот преминава навярно в едно непрестанно 
търсене на подходящия партньор. Вие сте способни да 
обичате няколко мъже (жени) едновременно, макар че е 
трудно да обясните  как е възможно това.  

 

Телец                                                                                                        

Вие сте спокойни и уверени в себе си хора. Традиционалисти 
сте и промените не са по вкуса ви. Имате силно изразено 
чувство за собственост, с което е добре да не прекаля вате. 
Освен това, отдава ви се да материализирате идеите си под 
формата на стихове, картини, музика или просто в красиво 
подреден дом.       Когато сте си наумили нещо е много трудно 
да ви разколебаят -

 
инат сте. Но затова успявате и да доведете 

до успешен
 

край всичко, с което се захванете. В любовта може 
да бъдете олицетворение на идеалния партньор (партньорка), 
и очаквате от другите пълно отдаване и преданост. Обичате 
да ви глезят и да сте заобиколени от красота и лукс.

 
 

Рак 
                                                                                                    

Обикновено сте малко стеснителни и плахи, но когато се 
почувствате сред приятели, лесно се отпускате. Имате богата 
фантазия и толкова фини сетива, че дори и най -малката 
промяна в обстано вката може да предизвика дисхармония у 
вас. От друга страна притежавате ярко изразено чувство за 
хумор и се стремите дори и в най -трудните моменти да 
намерите нещо весело. В състояние сте упорито да 
преследвате любимия човек, намирайки хиляди начини да 
му покажете чувствата си. Трудно преживявате всяка 
раздяла, огъня на чувствата остава още дълго да тлее в 
душата ви. Изобразителното изкуство и

 

особено музиката, са 
сфери, в които може да изразите мечтите си и да забравите за 
неволите.

 
 

Лъв     

                                                                                                     

Вие излъчвате достойнство и царственост, които ви правят 
лесно забележими във всяка обстановка. Като прибавим към 
това и вашата щедрост, великодушие и арти стичен талант, то 
следва, че неминуемо ставате център на всяко едно светско 
събиране. Творческият подход ви е вътрешно присъщ и 
затова всичко, което правите е ново и неповторимо, 
независимо дали играете пиеса, работите или 
спортувате.Умеете да ръководите, отлични организатори сте 

и успявате за всяка работа да намерите хора, които не само да 
я свършат, но и да са ви благодарни за това.Най -големите ви 
врагове са собственият ви мързел, демагогстването и 
горделивостта. Не трябва да забравяте, че не всичко, коет о 
блести, е злато.

 
 Дева   

                                                                                                   Вашата сила е в ума ви и вие добре го знаете. Имате 
потребност от ред и най-добре я удовлетворявате, като 
намирате място на всеки предмет, мисъл или чувство.

 

Вие сте 
родени да създавате методи и структури. Не ви блазни 
светския блясък и не държите на всяка цена да сте номер 
едно, достатъчно ви е само да “дърпате конците” иззад 
кулисите.  Не сте от хората, които ще оставят делата си на 
произвола на съдбата. Гот ови сте да се борите за каузата си.С 
постоянство и търпение успявате да се справите с трудностите 
и проблемите, но не обичате да рискувате, залагате на 
сигурността. Не са ви чужди дълбоките чувства, но 
предпочитате да не им давате външен израз. Във любовни те 
взаимоотношения се стремите да бъдете честни, лоялни, 
внимавате да не давате поводи за ревност.

 
 Везни 

                                                                                                      Вашият живот се управлява от чувството за хармония, 
красота и справедливост. Благодарение на такта, 
великодушието и ведрия си нрав сте желани във всяка 
компания. Още повече, че със самото си присъствие 
успокоявате обстановката.Умението да примирявате 
противоречията ви прави незаменими юристи и адвокати. С 
присъщото си чувство за справедливост ще намерите най -
правилното решение, без ни най -малко да се повлияете от 
чувствата си. За вас е най -важно винаги да сте влюбени и да 
се чувствате обичани. Хармоничните ви отношения с 
партньорите се дължат най-вече на способността ви да 
гледате на живота през техните очи. 
 
Скорпион                                                                                                  
У вас бушуват толкова дълбоки страсти, а вие успявате да 
запазите завидно хладнокръвие - как да не ви смятат за 
истинска загадка? Най-възхитителната ви черта е 
себевладеенето. Независимо от силата на емоциите, вие 
рядко позволявате другите да разберат какво чувствате. Вие 
сте смели и решителни личности, и в същото време потайни - 

винаги успявате да хванете противника неподготвен. 
Изискванията ви към другите, а и към вас самите са високи. 
На всичко отгоре ненавиждате компромисите и никога не 
бихте си ги позволили, още по -малко, ако става дума за 
съвестта ви. В този смисъл може да се каже, че сте 
маниакално честни или сте абсолютно безскрупулни. 
Понякога може да съчетаете и двете крайности, но в никакъв 
случай не търсите уюта на "златната среда". Помните всяка 
похвала или обида, която са отправили към вас.

 
 

Стрелец 
                                                                                                  

Чар и откровеност, или може би в обратна последователност? 
Вие сте толкова непосредствени, като деца, че човек дори и да 
иска, не би могъл да ви се разсърди. А ако включите в 
действие и прословутото си чувство за хумор, то едва ли ще ви 
останат врагове. Вие сте много жизнена и търсеща натура. 
Приключенията са вашата стихия. Някои ги осъществяват 
наяве, други само в мислите си, но ако човек се вгледа, би се 
изумил колко далеч стигат вашите мечти.В ие не сте от най -
постоянните хора, но въпреки това постигате целите си. Най -
важното нещо за вас е свободата и не бихте допуснали някой 
да ви направлява живота, поради тази причина, често 
предпочитате да не се обвързвате. Най -странното е, че в 
областта на любовните взаимоотношения не се учите от 
миналия си опит и може да повторите една грешка няколко 
пъти с непоколебимата увереност, че “този път трябва да е 
различно”.

 
 

Козирог 

                                                                                                   

Знаете истинската цена на всяко нещо и не се впускате в 

  

безсмислени начинания. С годините вашата красота и
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