
 

 

Празникът на буквите остави силни емоции и палитра от 
незабравими мигове у първокласниците на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”. На тържествата под наслов 
„Вече сме грамотни“, всички присъстващи разбраха новината, че учениците са приключили с изучаване на буквите. 

Всяко дете получи грамота, че „Всички букви знае, 
може да чете!“ Празниците преминаха с много 
песни, стихове и игри – неусетно за всички. 
Родители и учители пожелаха на децата да имат 
смелостта – да опитват и да не се отказват, 
дързостта – да работят и да успяват, волята и 
характера – да реализират своите най-съкровени 
мечти! 
    На Добър път в чудния свят на омайната 
българска реч! Успех по пътя на знанието! 

Росица Цанева, учител начален етап 

Брой 5, Април 2018 г.  

8 страници 

СУ  “Свети  Константин -Кирил  Философ “  -  Пловдив  

разпространява се безплатно 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични  знания, умения и 

компетентности (Твоят час)“ – фаза 2 

http://tvoiatchas.mon.bg/ 

   Великденското тържество е събитието с най-голямо значение за цялото 
човечество. Възкресение Христово се нарича още „празник на 
празниците” и „тържество на тържествата”.  
   В последния ден преди великденската ваканция учениците от 1б клас 
преживяха изключително вълнуващ урок за Възкресение Христово. В 
него взеха участие техните родители и гости от Катедра „Теология“ при 
ПУ „Паисий Хилендарски“. Специално за малките домакини от Костенец 
пристигнаха талантливите певци от МФГ „Боили“, които изпълниха 
Пасхални песнопения. Децата от своя страна изпяха похвалната молитва 
„Богородице Дево, радвай се!“ 

Разнообразните занимания в този час, и особено силното въздействие на песнопенията направиха децата 
съпричастни към радостната вест за Христовото Възкресение. Те разбраха за произхода на традицията за боядисване 
на яйца и са готови да отправят към своите родители и близки пасхалния поздрав: „Христос Възкресе!“ 

Красимира Йорданова, учител начален етап 

С много веселие, танци, музика и пищни костюми премина 
пролетният бал на учениците от СУ „Свети Константин-Кирил 
Философ”. Начало на тържеството дадоха учениците от 
вокална група „Детелинки” под ръководството на госпожа 
Румяна Авуска. Раздадени бяха множество награди. Започна и 
очакваната дискотека. Диджеи на вечерта бяха Момчил и Янчо 
от Ха клас, а водещи на бала Дара и Мариела от Vб клас. 

Уморени от много танци и емоции учениците се прибраха по 
домовете си.             Лилия Стойчева, педагогически съветник 



 

 

Наградата за учениците с призови места в конкурса, посветен на 3-ти 
март, бе екскурзия до Панагюрище и Копривщица. Благодарим на кмета на 
район „Южен” към Община Пловдив и на всички организатори на конкурса, 
че днес ни направиха съпричастни с героичните събития на Априлското 
въстание, че съпреживяхме красотата на Панагюрското златно съкровище, 
че се докоснахме до духа на старите възрожденски къщи, в които са се 
родили и израсли Райна Княгиня, Георги Бенковски, Тодор Каблешков, 
Любен Каравелов – достойни българи, заради които днес притежаваме най-
свещеното човешко право – СВОБОДАТА. Гордеем се, че сме техни 
потомци!         
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  ул. “Г. Кондолов” № 44а 
Пловдив 

Тел:  032  692  517 
          032  692  519 

Е‐mail: sou_kkfilosof@abv.bg 
              u_world@abv.bg 

Над броя    Али Велият, 12а кл.   Анна‐Мария Перули, 12а кл.    Вили Русавова, 12а кл.  Даниел Георгиев, 12а кл. 
работиха:  Елисавета Златанова 6г кл.  Женя Германова, 12а кл.  Иванина Котрумова, 12а кл. 
  Лиляна Клечарова, 12а кл.  Мериян Говедарова, 12а кл.  Христо Желев, 6г кл. 

Ръководители: Светла Желязкова, Мая Анастасова, Бояна Стоилова  

Около 60 деца от СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, изучаващи 
извънкласна дейност Религия - Православие се събраха в двора на Пловдивска Света 
Митрополия, поканени от Негово Високопреосвещенство Пловдивски Митрополит 
Николай, за да изпълнят любимия им ритуал преди Великден - боядисването на 
яйца. Да споделят радостта от тази древна традиция бяха и деца в неравностойно 
положение, както и младежи от социални домове, наред с доброволците на 
Българския червен кръст. Мнозина от децата бяха при свои близки извън града за 
ваканцията, но родителите специално ги доведоха в храма. С ръкавици на ръцете, 
учениците нямаха търпение да потопят още топлите яйца в съдовете с червено 
багрило. Преди това казаха молитвата „Отче наш“. Учениците не се притесняваха да 
дават интервюта на журналисти от всички медии. Обясняваха какво означава всеки 
един от символите за Великден, както и защо първото яйце винаги се боядисва 
червено. Те с удоволствие разговаряха и със Знеполския епископ Арсений, който ги 
приветства и дари с подаръци. 

„Пожелавам повече благодат в отношенията и търпение един към друг”, отправи 
послание Арсений.     Десислава Кръстева, учител начален етап 

През месец март се проведе третият финален кръг на състезанието по музика -,,Ключът на музиката”. До този 
кръг достигнаха 18 наши ученици от V до VII клас. Лъчезар Жечев, Петър Чилев, Божидар Кочанов, Галена 
Кръстенова, Александра Илиева и Янита Каменова от IV клас. Стела Вълчанова, Божидар Иванов, Април Мендева, 
Божидар Бръмбаров и Всиа Димов от V клас. Мария Георгиева, Елисавета Златанова, Христо Желев и Росица Лалева 
от VI клас. Цветан Вълчинов, Биляна Брадистилова и Петя Иванова от VII клас. 

Във финалния кръг участваха стотици ученици от цялата страна. Те решаваха тест от 15 въпроса, 6 от които с 
прозвучаване на музика. Състезанието се организира от МОН и дава възможност на учениците да покажат знания и 
умения, придобити в час по музика. 

Нашите участници се представиха изключително достойно. 
7 място - Лъчезар Жечев от IVа клас 
6 място - Стела Вълчанова от Vв клас 
7 място - Божидар Иванов от Vб клас 
9 място - Април Мендева от Vб клас 
9 място - Мария Георгиева от VI в клас 
9 място - Цветан Вълчинов от VIIв клас. 
Грамота и статуетка във формата на ключа 

Сол получиха всички наши ученици. 
    Румяна Авуска, учител по музика 



 

 

Театърът - велико изкуство! 
Душевна наслада, хапче за размисъл, повод за усмивка или тъга! Театърът е всичко, той е навсякъде, постоянно ни 

преследва, открива пред нас нови светове, дава ни поуки, преобръща мирогледа ни, изпълва очите ни със сълзи или 
пък залепя на лицето ни усмивка! 
Театърът ни учи да бъдем деца - да вярваме на всичко, да мислим само за хубавите неща, да мечтаем, да се 

радваме с цялото си сърце. 
Той е лек за всяка душевна рана, която се създава от забързаното ни ежедневие, на което ставаме роби. 
Ние се радваме, че се отдадохме напълно на това велико изкуство, че творим и радваме зрителите си, че 

всекидневно получаваме запитвания за предстоящи наши изяви! 
Благодарим ти, многоуважаема публика, че вчера бе споделен с нас този трогателен момент от творческия ни живот! 
Благодарим за овациите, цветята, щастието в очите Ви, което видяхме! 
Ще се видим на 10 май! 
Скъпи мелпомени, мажоретки и танцьорки, Благодарим Ви за положения труд, за старанието, търпението, 

усилията, емоциите!             Альона Пейкова  
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Велосипедът е първата и най-забавна възможност за детето да се научи да управлява превозно средство, а покрай това – да 
опознае правилата за уличното движение и да осъзнае, че спазването им е важно най-вече за неговата собствена безопасност. 

Идеята на приложното колоездене е именно в това: да развие уменията на подрастващите в майсторското владеене на 
колелото и да ги научи на пътна безопасност. Благодарение на СБА у нас всичко това е безплатно.  

Националното движение по приложно колоездене в страната ни съществува вече 35 г. – време, в което в спортните клубове 
по тази дисциплина са били обучени хиляди деца, десетки са станали медалисти, а България – вицеевропейски шампион в Чехия 
през 2004 г. 

Началото е дадено на 12 март 1981 г., когато  е създадена комисия за приложно колоездене към Съюза на българските 
автомобилисти (СБА). Оттогава досега тази дисциплина съществува изцяло под крилото на СБА, който изпълнява програма за 
обучение по приложно колоездене на деца от 10 до 15 години. Негови партньори в тази благородна дейност са Пътна полиция, 
БЧК, Министерството на образованието, общините. 

В България има 25 клуба по приложно колоездене и всички те са под шапката на СБА. 
Това е обяснимо, защото чрез приложното колоездене децата спортуват и са активни. Освен това се учат на пътна 

безопасност. Практиката е показала, че те са толкова добре подготвени теоретично, че на по-късен етап от живота си без 
проблем решават листовките на шофьорските изпити и взимат книжка. Тези деца изграждат у себе си и съвсем друга култура на 
поведение на пътя, защото още от малки знаят какви могат да са последиците, ако например пресичаш на червено 

В нашето училище по инициатива на Училищната комисия по БДП от няколко години се провежда състезание по Приложно 
колоездене. Учениците проявяват голям интерес и желание за участие. В състезанието показват майсторските си умения за 
управление на велосипед и знанията си за безопасно движение по пътищата. 

И тази година Комисията по БДП организира състезанието,което ще се проведе на 18.05.2018 г. Всички желаещи могат да 
заявят своето участие. Необходимо е да следят информацията, която ще бъде изнесена на видно място, а също и в сайта на 
училището и Училищния вестник. 

Забележка: виж съобщение на страница 4      Председател на УК по БДП: Емилия Белчева 

На 25 март се отбелязва Благовещение. Според християнската религия на този ден 
Архангел Гавраил донася благата вест на Дева Мария, че тя ще стане майка на сина 
Божий. Благовещение се почита от майките, защото Света Богородица е тяхна 
закрилница. 

Вярва се, че на този ден всичко, което се прави е благо и ще има добър край. С такава 
вяра се събраха да отбележат празника, учениците от 5 б клас и техните майки. Децата 
бяха изключително приятно изненадани с интересни екипни игри, организирани от 
психолог Силвия Караколева. С много танци, веселие и добро настроение деца и майки 
преживяха празничния ден. 

Красимира Йорданова, учител начален етап 



 

 

 ЗАПОВЯДАЙТЕ! СЪОБЩЕНИЕ ЗАПИШЕТЕ СЕ! 
 
КАКВО? - СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ 

КОГА? - НА 18.05.20118 г. от 13:30 ч. 

КЪДЕ? - В ДВОРА НА СУ “Св.К.К. ФИЛОСОФ” /голяма сграда/ 
КОИ УЧАСТВАТ? - НАЙ-ДОБРИТЕ КОЛОЕЗДАЧИ ОТ II ДО VII КЛАС 

ЗАЩО? ЗА ДА ПОКАЖАТ УМЕНИЯТА СИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕД И ДА СПЕЧЕЛЯТ СТРАХОТНИ 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ. 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНИЯ - 11.05.2018 г. при класните ръководители или при г-жа Белчева 
ВСИЧКИ, КОИТО НЯМА ДА УЧАСТВАТ СА ПОКАНЕНИ ЗА ПУБЛИКА И ЗА ПОДКРЕПА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. 

ОРГАНИЗАТОР: Училищната комисия по БДП /председател: Ем. Белчева/ 
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Това са нашите прекрасни момчета Анъл Мехмедов от 2 ж клас и 
Илия Пеев от 2 е клас. Те ни представиха на градския кръг от 
състезанието Буквоплет през месец март. И двамата останаха да се 
състезават до самия край и бяха изключително компетентни и креативни 
в отговорите си. 

Гордеем се с вас, момчета! 
Гергана Пантелеева и Вероника Милева, 

учители начален етап 

Валери Топалджиев от 3б клас получи покана за участие в награждаването 
на националния конкурс „Възкресение Христово” в София. Оттам ученикът се 
върна с поощрителна награда, грамота, медал и предметни награди. Във втора 
възрастова група Валери писа есе в раздел „Проза”. Макар да не се изучава още 
този вид текст в учебната програма, третокласникът показа творчески заложби и 
представи себе си и училището успешно. 

Десислава Кръстева, учител начален етап 

На 18.03.2017 г. се проведе 39-ти турнир по шахмат „Лайпциг”, в които взеха участие 83 
деца от предучилищна група в ДГ до четвърти клас. На състезванието се яви и нашият 
ученик от 2 е клас Иван Лалев. Със седем победи и две загуби той заема 2-ро място във 
възрастовата си група 10-то място в генералното класиране.  

Вероника Милева, учител начален етап 

Дисциплината и постоянството донесоха заслужена победа на ученика от 5а клас 
– Слав Василев. Той зае трето място и получи бронзов медал на държавното лично 
първенство по борба за деца, което се проведе на 17 и 18 март в град Горна Оряховица. 
Слав успя да се пребори за медала с рекорден брой състезатели от всички школи в 
България. 

Желаем на Слави успехи и занапред, а защо не и златен медал. 
Петя Стоянова, учител английски език 
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„Стенето” е обявен за природен резерват на 5 април 1979 г. и е включен в 
програмата „Човек и биосфера” на UNESCO. Обхваща цялото горно 
течение на река Черни Осъм и опазва неповлияните от човека естествени 

екосистеми по течението на реката. „Стенето” е всепризнатото птиче царство - броят 
на установените видове птици е по-голям отколкото във всички останали старопла-
нински резервати. Освен неуморните кълвачи, совите и горските пойни птици, в 
„Стенето” са оцелели и малкият и царският орел, соколът орко, врабчовата куку-
мявка, уралската улулица. 

Непристъпните, естествено запазени каньони на Куманица и Сухата река са едно 
от най-сигурните и в същото време най-важните български убежища за кафявата 

мечка - вид, унищожен в почти цяла Европа. Наличието на видри в по-ниските 
части на резервата доказва високото качество и чистотата на реките. 
    Разнообразните условия и карстовият характер на каньона предопределят 
наличието на огромно разнообразие от растителни видове. В „Стенето” те са 
повече от хиляда. Много от тях са редки и застрашени от изчезване. Трудно е 
да се изброят всички, но между тях са тисът, казашката хвойна, бясното дърво, 
силиврякът. Особено интересни тук са съобществата на бука с лавровишнята, 
които са се съхранили тук още времената на Терциера. Освен това тук е може 
би и най-голямото находище на лавровишня в страната. 
    Изключителното природно богатство на „Стенето” съжителства в може би 

най-запазената, почти недокосната от човешка ръка гора в България. Дивите, непристъпни каньони таят легенди за 
минало величие, за несметни богатства, за приказни съкровища, за митичната златна река - Куманица. 

Оскъдните смесени гори от бук, ела, обикновен и воден габър внасят колорита в тази изумителна картина, 
обрамчена от тъмнозеления пояс на смърча. При всеки завой на буйната в горното си течение Куманица, пред 
смаяния поглед се разкриват нови, все по-зашеметяващи гледки - стометровите скални стени се редуват с шеметни 
тридесет-четиридесет метрови пропасти, в дъното на които шумят водопади. Особено впечатлява Хайдушкото 
игрило. Природата е изградила тук своя храм, а човек може само да поспре и да помисли за благословията, която ни 
е дадена, за щедрия подарък да имаме в земите си такова място! 

Али Велият и Женя Германова, 12а клас 

Водопад „Сливовдолско падало”, наричан още Сливодолско падало и Сливовдолски водопад, е най-високият 
водопад в Родопите - 50 метра. Намира се в резервата „Червената стена” в Западните Родопи, малко след Бачково. 
До водопада се стига по маркирана пътека от хижа Марциганица или по пътека от шосето Пловдив - Смолян 
(веднага след първия тунел след с. Бачково, пътеката започва от лявата страна на тунела). Местността на река 
Сливов дол е много живописна и преди самия водопад туристите може да видят множество каскади и малки 
водопади. Прави впечатление водата, плъзгаща се и падаща от мъхести скали, които ѝ придават зеленикав цвят. В 
основата на водопада водата не е зелена, а синя - толкова дълбоко е издълбано речното корито там! При зимна 
разходка може да видите водопада замръзнал, което придава уникален вид на 
водопада! 

Бояна Стоилова, 
учител по география и икономика 



 

 

Икона 
Симона Бистрева, 5в клас 

Училищен свят  СУ “Свети Константин‐Кирил Философ“ ‐ Пловдив  Стр. 6 

Валерий Топалджиев, 3б клас 
 

Скоро ще дойде пролетта, а с нея и светлият християнски празник Великден. Тогава Исус е възкръснал. След като 
е знаел кой ще го предаде и не е тръгнал срещу него. Това е голяма сила на духа. Това е велико дело. Дали изобщо 
някой може да постъпи така? Съмнявам се... 

Затова е свято дело. Седмица преди това Възкресение ние се подготвяме да го посрещнем. Научаваме стъбитията 
последователно. Говорим защо се нарича Страстна седмица. Най-много ми харесва, когато получим покана от 
Пловдивска Света Митрополия да боядисваме яйца в двора, заедно с деца от социални домове. Ние се грижим за тях, 
макар и за кратко. Радваме се, когато Дядо Николай минава и ни боядисва челцата с първото червен боядисано яйце. 
Надявам се отново да се срещна с него на Велики Четвъртък. 

Малко преди Полунощ на Възкресение слушаме тържествените песнопения  в храма и в душите ни става ведро и 
се изпълваме с щастие.  

На следващия ден цялото семейство се събира около масата, за да се чукнем с яйца. На масата пръсъства 
задължително и козунак. Аз и тате не обичаме яйца, но се борим с тях  за здраве. 

Никога не искам да свършва този светъл празник! 

Радослав Кулин, 3б клас 
 

Великден - Празникът на празниците! 
Радвам се, че го празнуваме подобаващо. Защото то е 

Възкресяването на Сина Божи Иисус Христос. Каква Велика сила 
е това! Как може на третия ден след разпването да Възкръсне, за 
да вдъхне сила и увереност на хората! 

Как може да се яви на Мария Магдалена, на апостолите... 
какво ни показва с това действие? 

Трябва наистина сериозно да се замислим и да направим 
промяна в самите нас! 

Ще бъдем възнаградени. Ще имаме сила със всяко едно наше 
начинание, защото вярата е силата, която ни дава подкрепа и 
устрем да действаме и да постигаме своите цели. 

Нашето семейство празнува Великден според традицията. На 
трапезата слагаме задължително яйца и козунак. Цялото 
семейство сме заедно.  

Не забравяме да отидем на църква. Палим свещичка за 
здравето на всички близки. 

Този ден е светъл и щастлив.  

По-хубаво нещо от майчината ласка няма на света. Когато тя 
те гали, всякаш слънце те огрява, птичките пеят и пеперудките 
лудуват. Тя те е отгледала още от малко зрънце, бди ден и нощ. 
Държи ръката ти когато спиш. Когато губиш кураж, дава ти нов. 
Тя е твоята опора до ден днешен. До края на живота си мама ще 
те пази с цялото си сърце, колкото и да се карате. 

Анелия Варадинова, 3б клас 

Честване на 
Съединението  

в Пловдив 
 

Нестор 
Юруков, 

3г клас 
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Хоризонтално и 
вертикално открийте 

думите: 

Великден 

Яйце 

Кошница 

Цветница 

Празник 

Земя 

Цвете 

Природа 

Слънце 

Вода 

1. Голямо животно в Африка, 

обитаващо влажни места  

2. Птица, която предизвестява 

пролетта  

3. Родния град на Патриарха 

на българската литература  

4. Възкресение Христово 

5. Изразно средство; 

преувеличение  

6. Един от сезоните? 

7. Месец от годината  

ь  в  ю  я  а  б  в  г  д  е  ж  з  и  й  к  л  м  н  о  п 

ч  ш  е  щ  ъ  ь  ю  я  я  й  ц  е  а  б  в  г  д  е  ж  з 

п  р  с  л  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ь  ю  я  а  б  в  г 

л  м  н  о  и  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ь  ю  я  а 

и  й  к  л  м  к  о  п  р  с  т  у  ф  к  о  ш  н  и  ц  а 

ю  я  а  б  в  г  д  д  е  ж  з  и  й  к  л  м  н  о  п  р 

ш  щ  ъ  ь  ю  я  а  е  б  в  г  д  е  ж  з  и  й  к  л  м 

ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ь  н  ю  я  ц  в  е  т  н  и  ц  а  а 

и  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ь 

е  ж  п  р  а  з  н  и  к  з  и  й  к  л  м  н  о  п  р  с 

щ  ъ  ь  ю  я  а  б  в  г  д  е  ж  з  и  й  з  е  з  я  к 

т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ь  ю  я  а  б  е  г  д  е  ж  з 

п  р  ц  в  е  т  е  с  т  у  ф  х  ц  м  ш  щ  ъ  ь  ю  я 

з  и  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  я  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ 

д  е  ж  з  и  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  в  ф  х  ц  ч 

б  в  г  с  л  ъ  н  ц  е  д  е  ж  з  и  й  о  л  м  н  о 

ц  ч  ш  щ  ъ  ь  ю  я  а  б  в  г  д  е  ж  д  и  й  к  л 

у  ф  х  п  р  и  р  о  д  а  я  а  б  в  г  а  о  д  а  д 

Страницата изготвиха: 
Елисавета Златанова и 

Христо Желев, 
6г клас 

                    
                  

 

            
     

                   

                   
      

  
           

Вертикално в сивата зона трябва да получите думата пролет 



 

 

* 1 ч.ч. = 240 мл 
* Може да се направи и с 

обикновено сирене. 
* Топингът може да се замести с 

1/2 ч.ч. мармалад разбъркан с 1/2 
ч.ч. вода и 1 желатин. 

* Захарта може да е и кафява. 

Стр. 8 Училищен свят  СУ “Свети Константин‐Кирил Философ“ ‐ Пловдив 

За вас приготви: Вили Русавова, 12а клас 

Начин на приготвяне 
Разбива се сметаната със захарта и ванилията след това към тях се 

добавя сиренето, което е намачкано предварително. Разбива се до 
получаването на хомогенна смес. Бисквитите се смилат или натрошават и 
се разбъркват с разтопеното масло. След това се разстилат във форма за 
торта (диаметър 24 см) и върху тях се изсипва бялата смес. Залива се с 
топинг и се оставя в хладилника. След половин час е готов за консумация.             

Добър апетит! 

Необходими  
продукти: 

 250 г сметана (за разбиване)  
лютеница 
 1 ч.ч. захар 
 200 г сирене тип Дунавия 
1/2 ампула ванилия или ванилова 

захар 
1/2 ч.ч. разтопено масло или 

маргарин 
220 г чаени бисквити (1 пакет)  
100 г топинг по желание  

Медът не се разваля. Вашите 
пра-пра-пра-правнуци може да 
изядат спокойно буркан с мед, 
който сте купили преди пет 
години, без да им стане нищо. 

Подбор и оформление:  
Анна-Мария Перули, 12аклас  

Римляните са чистели зъбите си 
с урина.  

Точно както имаме уникални 
отпечатъци на пръстите, така 
имаме и уникален отпечатък на 

езика.  

Бележниците на Мария Кюри още 
са радиоактивни.  

Най-младата майка в 
документираната история е била 

Високите токчета са измислени 
първоначално от персийските 

воини, за да могат да се 
задържат по-лесно в стремената 

на коня.  

Океанографът Робърт Балард бил 
на секретна мисия по време на 

Студената война. Той трябвало да 
търси потопени ядрени 

подводници, но се натъкнал на... 
„Титаник”. 

Актьорът Анди Гарсия е роден 
с недоразвит сиамски близнак с 

размера на топка за тенис, 
сраснат към рамото му.  

Най-отровният токсин, познат на 
човечеството, е... ботоксът.  

Актьорът Анди Гарсия е роден с 
недоразвит сиамски близнак с 

размера на топка за тенис, сраснат 
към рамото му.  

Шансовете да се родите точно 
вие на този свят, а не някой друг 

са около 1 на 40 милиона!  

Азотът в нашето ДНК, калцият в зъбите ни, съдържанието на желязо в кръвта ни, въглеродът в 
ябълковия ни пай са направени във вътрешността на падащи звезди. Ние може и да не сме направени от 

звезден прах, но поне със сигурност имаме по малко някъде в себе си.  

Чрез гъделичкането се отделя 
окситоцин, който помага за 

бързото лекуване и 
възстановяване на физически 

наранявания.  
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