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Успехи на Гимназията на състезание по физика
Проект “Спортът и културата ни сплотяват”
Ревю на две книги—чели ли сте ги?
Къде да се забавляваме в Шумен с малко средства?
Вицове, бисери на учители и ученици

Никола Вапцаров

ШЕСТ +

7. 12. 1909 — 23. 07. 1942

Животът ще дойде похубав
от песен,
по-хубав от пролетен
ден...

Страница 2

Успехи на международно състезание по
физика
Гергана
Димитрова
Борисова от 12. Г клас на
ГПЧЕ „Никола Йонков
Вапцаров”
участва
в
международен
научен
форум по физика.
За читателите на
вестник „6+” тя
сподели:
В началото на 11.
клас госпожа Анета
Маринова
ми
предложи
да
участвам в НТМФ
(Националния
турнир на младите
физици), който се
провежда в Шумен.
Миналата година
това се случи на 16
и 17 април. През
първия
ден
се
проведоха
селективните
битки между отборите,
които
определиха
участниците във финала
на следващия ден, където
отборите се съревновават
на
английски
език.
Смесеният отбор, в който
участвах, се класира на
второ място след финала,
а при определянето на
националния отбор на
България за участие в IYPT
(International Young Physicists’
Tournament)
бях

избрана за негов член.
IYPT 2012 се проведе в
столицата на Иран –
Техеран, от 22 до 31 юли.

В четири поредни дни се
състояха
петте
селективни битки между
21 участващи отбора. Във
всяка една от тези битки
участват по три отбора,
които по предварително
определена схема заемат
последователно ролите
на докладчик, опонент и
рецензент. А как протича
самата „битка”? Първо, в
турнира за съответната
година се работи по 17
проблема, които трябва

да
бъдат
разглеждани
от
найразлични страни, да се
състави
теоретичен
модел, съответстващ
на реално случващото се
(математически да се
опише явлението), а
след
това
да
се
проведат
различни
експерименти, които да
докажат
написаната
теория. Всичко това по
време на селективните
битки се представя от
отбора докладчик в
рамките на 12 минути,
след като отборът
опонент е определил
една от тези 17 задачи.
Отборът
рецензент
следи представянето на
другите два отбора –
доклад в рамките на 12
минути, задаването на
въпроси, опонирането в
рамките на 15 минути – и
ги обобщава пред журито,
в което участват физици
от
различни
страни.
Отборът на България се
класира на 14 място в IYPT
2012 след битките, в
които се изправихме срещу
отборите
на
Грузия,
Сингапур,
Германия,
Хърватия, Южна Корея,
Иран, Естония, Бразилия,
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Спортът и културата ни сплотяват
ГПЧЕ „Никола Й.
Вапцаров” - гр. Шумен спечели
проект
по
дейност
„Многостранни партньорства”
към секторна програма
„Коменски” на програма „Учене
през целия живот”. Названието
на проекта е "Спортът и
кутурата ни сплотяват" и е
партньорство между училища от
пет европейски страни –
България, Турция, Англия,
Полша и Испания., които в
продължение на две години ще
работят. Координатор е
училището от Турция, а екипа от
ръководители на ГПЧЕ е: Георги
Георгиев-директор на
училището, Павлета Георгиева учител по английски език,
координатор на проекта в ГПЧЕ
„Н. Вапцаров” и Десислава
Капитанова-педагогически
съветник.
Първата среща се състоя
в град Сивас, Турция, в края на
месец октомври 2011г. и с това
поставихме успешно начало на
проекта. Нашите любезни и
гостоприемни домакини
направиха престоя ни
незабравим. Бяха организирани
много спортни игри, състезания
за учениците, а някои от тях и за
техните учители. С голям
интерес наблюдавахме
демонстрация на бойни
изкуства, на традиционните за
Турция пехливански борби,
стрелба с лък, конни
надбягвания.
Сивас не е космополитен
като Истанбул, но си струва да
бъде посетен заради различния
си климат, хора и традиции.
Посетихме град Дивриджи,
намиращ се само на 2 часa
разстояние от Сивас. Градът е
известен с Голямата джамия с

болница, построена през 1228-29
г., в характерния за ислямската
архитектура стил с изящна
украса, флорални и геометрични
мотиви, днес е обявена за част от
световното културно наследство
на ЮНЕСКО. Потопихме се в
лечебните термални води на
СПА центъра в гр. Кангал
(вилает Сивас), известен с
единствените по рода си риби
лекари.
Ето какво разказва Даяна
Данева от 10. г клас
за

и се държаха с нас като със
собствени деца. Те никога не се
карат, дори не ги видях да спорят,
живеят в хармония и приемат
другия такъв какъвто е. Това е
една от причините, които ме
накараха да искам да остана още
за малко в Турция. Впрочем,
респектът е дълбоко вкоренен в
ценностната система на всички.
Обществото им е патриархално и
децата и младите се отнасят
винаги с голямо уважение към
своите родители и учители (макар

посещението си в Турция:
“Проектът “Спортът и културата
ни сплотяват” се оказа чудесна
възможност да посетя една от
страните, които винаги са ми
били интересни, но съм гледала
само на картата – Турция. Тъй
като в основата на проекта стои
идеята за сплотяването на
ученици от различни нации и
религии чрез спорта и културата,
домакините се стараеха всячески
да ни угодят и направиха всичко
възможно, за да се чувстваме
добре. Бяхме настанени в
приемни семейства, които се
постараха нищо да не ни липсва

да са в много близки и
непринудени отношения с тях).
Благодаря на домакините,
които се погрижиха за нас и на
нашите учители (Г. Георгиев, Д.
Капитанова и П. Георгиева),
които ни включиха в проекта и
искрено се надявам, че работата
ни не приключва. Пожелавам на
всички, които се стремят към
знания, нови приятелства и
екипна работа, да бъдат част от
нещо подобно”.
6+
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Чели ли сте ги?
Брулени хълмове" от Емили Бронте
Книгата "Брулени хълмове" (1847) от
Емили Бронте е класика в световната
литература. Главните герои Хийтклиф,
див и брутален мъж, който копнее за
отмъщение, и Катрин, която е
манипулативна и дори истерична, са
може би напълно различни. Тяхната
любов няма
нищо общо
със

сладникавата любов в останалите
романтични книги и филми. Тя не посява
нищо хубаво, а само унищожава всичко
по пътя си. И въпреки това тази история
за изпепеляващата любов между
Хийтклиф и Кати, макар и изпълнена с
омраза, нещастие и отмъщение, успява
да завладее по странен начин читателя и
остава една от най-романтичните книги.
"Една неистова любов, обсебване,
зараза на душата, от която никъде не
можеш да се скриеш, от която никога не
можеш да избягаш. Любов по-страшна
от страха, по-жива от живота. Няма

„Неизживени спомени” от Стивън
Кинг
С книгата „ Неизживени спомени ” (1991,
оригинално заглавие Needful Things) Кинг
се сбогува с измисленото си градче Касъл
Рок, тайните на което читателите мислят,
че са разгадали – били са там и преди. С
тази книга писателят показва желанието
на всеки да постигне и притежава това,
за което винаги е мечтал. Но на каква
цена? Главният герой Лийлънд Гонт е
убеден, че всичко на този свят се
продава. Купувайки нещо от антикварния
магазин на Лийлънд „Неизживени
спомени”, всеки продава душата си – не
на кого да е, а именно на дявола. Книгата
е незаменим класически ужас от помладите години на Стивън Кинг. Тя е с
увлекателен сюжет и лека за четене.
Романът провокира въображението и ни
кара да се замислим какво наистина си
струва в живота.
„Може и аз да надзърна в този прословут
магазин. Предполагам, че всички в града
ще го сторят, преди да решат да си
похарчат парите. Какво ли може да се
продава
там?
Ами че в
магазин
с
такова име
би могло да
се продава
всичко.
Абсолютно
всичко”.
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Имаш ли чувство за хумор?
1. Когато си в компания…
а) Разказваш най-забавните вицове.
б) Обожаваш да слушаш вицове.
в) Не обичаш вицовете, защото повечето са
глупави.
2. Любимите ти филми са …
а) Романтичните.
б) Комедиите.
в) Приключенските.
3. За теб смехът е …
а) Лекарство за душата.
б) Ценен като въздуха.
в) Доста често неуместен.
4. Най-добрата / добрия ти приятелка / приятел
е влюбена / влюбен и напоследък е особено
разсеяна / разсеян. Ти …
а) Обичаш да пускаш весели шеги и да я / го
подкачаш.
б) Ситуацията ти е забавна, но не й / му казваш
нищо.
в) Разбираш какво преживява и искаш да си
поговорите.
5. Твои приятели ти скрояват номер : насаждат те
да стоиш в киното до някого, когото не можеш да
понасяш, но тя / той те харесва. Ти …
а) Направо си им бясна. Дълго време няма да им
проговориш.
б) Разбираш, че ситуацията е смешна. И нямаш
търпение да им върнеш „ услугата ”.
в) След края на филма се смееш заедно с
приятелите си.
6. На отминалия 1 април …
а) Успя да погодиш забавен номер на поне един
човек.
б) На теб ти погодиха страхотен номер, на който
се върза.
в) Беше нащрек. Никак не обичаш
първоаприлските шеги, затова в този ден си
особено бдителна / бдителен.

№

А

Б

В

1.

15

10

5

2.

5

15

10

3.

10

15

5

4.

15

10

5

5.

5

10

15

6.

15

10

5

От 30 до 50 точки – Сериозната / Сериозният
Никак не обичаш дебелашките шеги. Шегите за твоя
сметка не са най-любимото ти преживяване, поради
това често си склонна / склонен да приемаш прекалено
навътре някоя подхвърлена закачка по твой адрес.
Предпочиташ да се отнасяш по-сериозно към живота и
все пак капчица по-лек поглед над нещата ще ти бъде
само от полза.
От 55 до 70 точки – Остроумната / Остроумният
Умееш да цениш остроумния хумор, притежаваш и
тънко чувство за самоирония, което ти позволява да
понасяш с усмивка шегите на твой гръб. Макар и да не
си най-умелият разказвач на вицове в компанията,
винаги успяваш да изненадаш околните с някоя забавна
шега или на място подхвърлена иронична реплика.
От 75 до 90 точки – Шегаджийката /
Шегаджията
С остроумните си вицове и забавни номера ти си
център на компанията. С теб винаги е весело, а смехът
изскача от най-неподозираните ъгълчета на сивото
ежедневие и прави деня ти цветен. Обичаш да се
шегуваш и с околните и винаги кипиш от весело
настроение.
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Къде да се забавляваме в Шумен, без това да ни струва
много?
Често срещан статус в социалните
мрежи: „Скучно ми е…”, „Някой иска ли
кафенце?, „Къде да се разходя?” Реших да
обобщя коментарите след статусите, но с
малко по-особена задача. Идеята е да се
подберат „дестинации” в Шумен, които
могат да направят деня ни по-интересен и
забавен без това да ни струва много, т. е.
забавления с по-малко разходи.
Вариант
1:
Платото
и
паметника „1300
години
България”.
Шуменското
плато
е
идеалното място
за разходка, игра
на волейбол и
футбол, без да
изключваме
пързалката през
зимата
по
стъпалата.
Търкулването
по тях обещава
голямо
забавление,
сигурни
натъртвания и
синини. Но това
не бива да е
проблем, защото и щастието си има своята
цена.
Вариант 2: Старият град. Старият град
напълно се противопоставя на „новия”
Шумен.
Подходящо
направление
за
ценителите на историята, пък и за
любителите на джогинга. Все пак пътят до
там, който според спомените ми никак не е
кратък,
би
причинил
на
всеки
среднистатистически ентусиаст сигурна
мускулна треска и сериозна загуба на
калории.

Вариант 3: Парк „Кьошковете”. Сетя ли се за
Кьошковете, неминуемо в ума ми изплува онзи
забавен павиан, може би и единственият (говори
се, че вече го няма) екзотичен представител в
зоологическата градина. Наскоро обновеният
парк е идеално място за разходки.
Вариант 4: Картинг. Съвесем наскоро карах
картинг по пистата в началото на кв. „Тракия”.
Високата,
пардон,
разумната
скорост,
приятелите
и
възможният сблъсък в
гумите, наслагани по
пистата,
гарантират
купона. Една обиколка
струва само 1 лев, но
удоволствието
далеч
надхвърля очакванията.
Вариант 5: Пейнтбол.
Забавно е да уцелиш
брат си, за да му
върнеш за това, че е
издал някоя от тайните
на мама и тати да
речем . „Битки” се
провеждат на различни
места, едното от тях е в
кв. „Тракия”. Повече
информация
за
пейнтбол
инициативите в Шумен предлага интернет.
Цени – по джоба на всеки.
И последно, но не по важност, Вариант 6:
Студентският стол. Ако ни е писнало от
манджите, готвени вкъщи, тук идва ред на
студентския стол. Някои ще кажат „Не!!! В
никакъв случай!”. Вярно е, че самата аз вярвах,
че там друго, освен буламачи, няма, но
впоследствие реших да рискувам. Отидох,
опитах и резултатът беше : Ммм… Найхубавите пържени картофи, които съм яла, при
това порцията само за 80 стотинки… Възможно
е и силният глад да е повлиял на реалната
преценка или пък приятната студентска
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Неизвестен млад мъж спечелил
шампионата по бягане на 100
метра.
-Как успяхте да го направите?
Навярно тренирате в някой
спортен клуб?-питат
журналистите.
-Не,работя на
едно
стрелбище.
-На
стрелбище?
-Ами да,на

стрелбище,сменям мишените.
Мъж разглежда банкнота от 100
лева срещу светлината,за да види
дали не е фалшива. Появява се
катаджия:
-С кола ли сте?
-Не,защо?

-Жалко.
Катаджия спира шофьор и му
казва:
-Превишихте скоростта,напишете
обяснение за това на японски.
Шофьорът казва:
-Ама аз не знам
японски.
След това
помисля малко
и подава
талона си с 50
лева в него.
Катаджията:
-А-а-а,вече си
научил
наполовина
японския.
Блондинка се
блъска с колата
си в предната кола. От предната
кола излиза шофьрът и пита:
-Поне на шофьорски изпит ходили
ли сте?
-Разбира се!И за разлика от вас
много пъти!

ДА ИЗГУБИШ ХИМИКАЛКАТА СИ = НЯМА
ХИМИКАЛКА
НЯМА ХИМИКАЛКА = НЯМА ЗАПИСКИ
НЯМА ЗАПИСКИ = НЯМА ОТ КЪДЕ ДА УЧИШ
НЯМА ОТ КЪДЕ ДА УЧИШ = ПРОВАЛ
ПРОВАЛ = НЯМА ДИПЛОМА
НЯМА ДИПЛОМА = НЯМА РАБОТА
НЯМА РАБОТА = НЯМА ПАРИ
НЯМА ПАРИ = НЯМА ХРАНА
НЯМА ХРАНА = СТАВАШ СЛАБ
СТАВАШ СЛАБ = СТАВАШ ГРОЗЕН
ГРОЗЕН = НЯМА ЛЮБОВ
НЯМА ЛЮБОВ = НЯМА БРАК
НЯМА БРАК = НЯМА ДЕЦА
НЯМА ДЕЦА = САМОТЕН
САМОТЕН = ДЕПРЕСИЯ
ДЕПРЕСИЯ = БОЛЕСТ
БОЛЕСТ = СМЪРТ!!
ИЗВОД: НЕ ГУБИ ХИМИКАЛКАТА СИ, ЩЕ
УМРЕШ!
ВАЛЕНТИНА ОТ 9. Е

Чък Норис, Арнолд Шварценегер,
Долф Лундгрен, Силвестър
Сталоун, Жан-Клод ван Дам и Брус
Уилис били на чалга клуб.В разгара
на купона покривът на дискотеката
паднал.По едно време изпод
отломките се извисил Арни казал:
-Абе, Чък,по-леко ги хвърляй тия
салфетки, бе!
-Иванчо, ако ти даде майка ти три
ябълки и ти вземеш две от
сестричката си, колко всичко ще
получиш?
-Пет ябълки и два шамара от
татко,госпожо.
- Какви жени харесва министър
Дянков? - 90/60/90: на 90 години, с
60 години трудов стаж и с 90 лева
пенсия.
Девизът на всеки уважаващ себе си
перничанин е: "Пием като смок,
е@@м като бог и бием като
трифазен ток!"
"Това, което не ме убива, ме прави
по-малък!" - Супер Марио.
Какво си казва блондинка когато
падне в шахта?
- Ейййй.. добре, че капакът е
отворен, иначе никога нямаше да
мога да изляза.
Дебела жена застава пред

1. Михаела Д. : Ти не
знаеш за кого си
мислиш !

Емо: Офф, обърках се
…
14. Г-на по история:
Пфф...не, днеска просто
сте в някакво не знам и
аз какво настроение...
Валентина: Някво
весело…
Г-на : Не, може би от
слънцето ......

2. Г-жа по психология :
Има един и той е Бог!
Валентина: Оле
Боже …
3. Целият клас се
смее…
Антон: Ко стана ?!?
Ари кажете какво
стана дее… Офф пак
изтървах : (

Г-жата по физика:
Момчил ли му подсказаа ???

4. Антон: Кажете ми на 100
множественото число...

11. Г-жа по биология: Ъъъ...
Иванета, надявам се да не я
изкараш тази тройка.

5. Г-жа по немски : Кога си
роден и кога си умрял ?

12. Валентина към г-жата
по биология: Мамо .....

6. Г-жа по химия: В дневника
пише, че Павел кръшка ...

13. Емо влиза в стаята след
голямото междучасие
(закъснял с 10 мин. ) ...
Г-жата по немски: Емо,
къде ходи бе ?!

7. Г-жа по химия: Моля ,
всички седнете ако обичате
Павел.
8. Заместничка по
география: Аз не бия
учениците , те сами се
засилват в ръката ми , аз
само си стоя...
9. Г-жа по химия:
Представи си , че падна и
получа сърцетуп !
10. Никол: Той не чу !

15. Г-на по история : И
така, искам номер 15 да
ми разкаже за Мохамед,
къде е роден , кога е роден,
какво е направил , как го е
направил , къде го е
направил...
16. Живко си бърка в
джоба...
Г-на по музика: Живко,
НЕ ТУКА , НЕ ТУКА БЕ,
МОЛЯ ТИ СЕ БЕ ...!!
Живко: ?? Просто си
изваждах химикала ?
Г-на: Охх, за момент
се уплаших ...
17. Г-на по музика:
Неотключена врата
какво означава?
Гошо: Заключена
врата ... ?

Христина от 9. Е

