22.СЕУ, януари :)
Международният ден на прегръдкат а!
На 21-ви януари е
Международният ден
на прегръдката. За
първи път ли го
чувате? Едва ли.
Празникът е много
известен и сега ще ви
разкажа малко за него.
Началото му е
поставено в
студентските среди на
западноевропейската
младеж, но защо се
празнува точно на 21
януари? Смята се, че
около 21 януари
хората се чувстват
изчерпани след
коледните празници и
все още не са се
заредили с
необходимата енергия
за Празника на
влюбените. Денят на
прегръдката си има и
свой сайт. Всяка
година в него се
отбелзват тези, които
са спечелили
наградата за найпрегръщащи се хора
на годината.

През 2004 година в
САЩ е започната и още
една инициатива:
Кампанията за
свободни прегръдки.
Хората, които участват
в нея, могат да
прегръщат всички!
Дори и непознати по
улицата. Тази
кампания, за разлика от
Деня на прегръдката,

може да се провежда
по което и да е време
от годината.
Страхотно е да има
ден, в който можеш да
прегърнеш всеки,
нали!
Но ако този ден
е учебен, можеш да
прегърнеш само
домашните. И затова
решихме да
организираме Ден
на прегръдката в
нашето училище!
Марина , 6б

Приятелство
Приятелството според мен
е едно от най-ценните
неща, които съществуват
във взаимоотношенията
между хората. Да намериш
истински приятел е
богатство. Повечето
приятелства започват от
детските години, защото
децата са много искрени и
добри. Аз вярвам в
приятелството и съм
благодарна за това, че имам
истински приятел. В моя

клас също намерих
истински приятели, с които
освен, че се смеем и се
забавляваме ние разчитаме
и помагаме един на друг.
Това са причините, поради
които аз реших да измисля
игра за приятелството „ Аз
съм добър приятел,
защото“. С тази игра исках
да създам по-добра
атмосфера в класа и всеки
да се замисли колко добър
приятел е всъчност и колко
много хора по този начин

прави щастливи. Правилата
на играта бяха за
минимално време всеки
един да довърши
изречението „ Аз съм добър
приятел, защото...“ и така
показва най-доброто му
качество като приятел и
като човек. Моите
съуученици много се
забавляваха и победител
стана този, който измисли
най-много добри качества
за себе си. Калина 6 в

Неочакван гост
Дне, в часа на класа, дойде един много неочакван гост. Той е египтолог и
ни беше подготвил една кратка презентация за гробницата на.....няма да ви
кажа, защото все още не е обявено официално в научните среди. От нея
научихме много за семейството на човека погребан там и начина му на
цивот. Научихме още, че те са правили шахти, в кито погребват мъртвите
тела и заравят богатствата им. В тези гробници има и много йероглифи,
които са написани по стените, но са се напластявали стужки и
премахването им трябва да е много внимателно. После ни показа
фигурите на семейството. Лед като свърши презентацията ни сподели, че е
започнал да се занимава с Египтология от 12 годишен. Каза, че пътят до
успеха е пълен с
препятствия, че в
България нямало
къде да изучава
тази специалност
и никой не го е
подкрепил. А
сега прославя
държавата ни с
постиженията си.
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Моето първо интервю
Интервю с Орлин Павлов - известният певец и
актьор, който е учил в 22-ро и беше гост
на юбилейния концерт на нашето училище:
Какво е за Вас 22-ро училище?
За мен 22-ро училище е много специално,
начало на нещо много хубаво, особено с
театралната си паралелка. Това бяха моите
първи стъпки в театъра и началото на
кариерата ми като актьор. В това училище аз
наистина научих много. То е част и от
семейната ми история, моят баща също е
учил там, 22-ро училище е традиция J
Кои са Вашите любими учители?
Училището е специално както заради учениците,
срещнах много приятели в 22-ро, така и заради учителите си. Не мога да
забравя учителите си никога, особено моята класна, г-жа Стоичкова
Знаем, че дори и най-добрите ученици се забъркват в бели. Правили
ли сте някоя пакост?
Спомням си, че дълго търсихме начин да откраднем ключа от басейна на
училището и да можем да се промъкваме там нощем, за да плуваме и да
се забавляваме. Така и не успяхме да направим тази пакост ;)
В училище се създават приятелства, които остават за цял живот.
Имате ли
такива, срещате ли се с бившите си съученици?
В училище се създават най-здравите приятелства, тези, които остават за
цял живот. Все още поддържам контакти с доста от съучениците си и
смея да кажа, че мога да разчитам на тях винаги. Изключително приятно
ми е, когато се виждаме отново и си припомняме как сме учили заедно,
как сме се забавлявали, как сме се справяли заедно с всичко. Даже как
сме минали заедно през пубертета, това не е шега, това е много важен
момент.
И накрая – Вашето пожелание за Новата година към учителите и
Учениците на 22-ро училище.
Използвайте всеки ден от моментите на училище да бъдете с приятелите
си, да общувате, да бъдете по-малко в телефоните си, да се забавлявате,
да учите заедно и да споделяте живота, защото минава много бързо и
след това ще ви липсва, на мен много ми липсват годините в 22-ро
училище J
Взела интервюто: Марина Добрева, 6Б клас
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Как отбелязахме Международния ден на
прегръдката
Международен ден на прегръдката
На 21 януари е „Международен ден на
прегръдката”.За този ден заедно с моите
съученици бяхме изработили плакат и
бяхме направили кутия с
предизвикателства за всички наши
приятели от 5, 6 и 7 клас!
Плакатът беше залепен в началото на
третия етаж, а аз и моите съученици на 21
януари (понеделник) направихме игра в,
която всеки си теглеше листче с
предизвикателство да прегърне
някой.Например:с червена блуза или със
суичер.
Всички много се забавляваха и искаха
играта да се повтори и през някой друг
ден!
Рая ,6в клас

