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ероятно сте чували безброй много пъти, че „упражненията са полезни за вас”. 
Но знаехте ли, че всъщност спортът може да ви помогне да се чувствате добре? 
Правенето на достатъчно упражнения може да повиши  енергията ви и даже да 
подобри настроението ви. 

 

 

 

За тийнейджърите е препоръчителна от умерена до енергична физическа 
активност по 60 минути и повече на ден. Ето някои от причините : 

  Спортуването помага на всяка част от тялото, включително на 
ума. Спортуването стимулира тялото да произвежда ендорфини – химикали, 
които карат човек да се чувства спокоен и щастлив. Упражненията помагат на 
някои да имат по-добър сън. Спортът е от полза и на хора, които страдат от лека 
депресия и ниско самочувствие.  
 

 Спортуването ни помага да изглеждаме по-добре. Хората, които 
правят упражнения, изгарят повече калории. Всъщност, и спортът е едно от наи-
важните неща за поддържане на добър тонус и здравословно тегло.  
 

 Упражненията помагат на хората да отслабнат и намаляват 
риска от някои болести. Чрез спортуване се поддържа здравословно 
телесно тегло и по този начин се намалява рискът за развитие на някои болести 
като диабет и високо кръвно налягане. Тези болести, които се срещаха предимно 
при възрастни, стават все по-разпространени и при подрастващите.  
 

  Спортът помага на човек да остарява добре. Това може да изглежда 
маловажно сега, но вашето тяло ще ви благодари по-късно. Жените са особено 
склонни към състояние, наричано остеопороза (отслабване на костната система), 
когато остаряват. Проучвания са установили, че упражнения с натоварване като 
скачане, тичане или бързо ходене, могат да помогнат на момичетата ( и 
момчетата!) да поддържат костите си здрави..

 

В



 
 
 
 
 



КАК МОГА ДА ОТКАЖА 
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО?  

 
Първо, поздравете себе си. Дори прочитането на тази статия е голяма стъпка 
към освобождаването от никотиновата зависимост. Много хора не отказват 
цигарите, защото мислят, че е прекалено трудно. Мислят, че ще спрат някой 
ден. 

Това е така. За повечето  хора отказването не е лесно. Все пак, никотинът в 
цигарите e наркотик, към който много лесно се пристрастяваме. Но ако 
имаме правилна стратегия, можем да победим жаждата за никотин. 

Трудността да се откажем от навика  
Пушачите вероятно за започнали 
да пушат, защото техните 
приятели са го правили или 
защото е изглеждало готино. Но 
продължават да пушат, защото са 
се пристрастили към никотина. 
Нокотинът е едновременно и 
стимулант, и депресант. Това 
означава, че веднага след 
приемането му, той повишава 
сърдечния ритъм и кара хората да 
се чувстват по-будни (както 
кофеинът, друг стимулант). След 
това причинява депресия и умора. 
Депресията и умората карат 
хората да изпушат още една 

цигара, за да се развеселят отново.  

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ, тази стратегия може да ви помогне да се откажете: 

Напишете го. Хората, които искат нещо да променят, често имат по-голям 
успех, когато го записват. Така че напишете всички причини, поради които 
искате да откажете тютюнопушенето, като например парите, които ще 
спестите, или издръжливостта, с която ще се сдобиете, за да спортувате. 
Сложете този лист някъде, където може да го виждате, и добавяйте нови 
причини, когато се сетите. 

Подсигурете си подкрепа. Хората, чиито приятели и семейства ги 



подкрепят да се откажат, имат много по-голям шанс за успех.  

Установете начална дата. Намислете си ден, в който ще спрете да пушите. 
Кажете на приятелите си (и на семейството си, ако знаят, че пушите), че 
възнамерявате да се откажете от тютюнопушенето на тази дата. Отбележете 
си я на календара. 

Изхвърлете цигарите си – всички цигари. Хората не могат да престанат да 
пушат, ако около тях все още има цигари, които да ги изкушават. Отървете 
се и от вашите пепелници и запалки. 

Изперете всичките си дрехи. Отървете се от миризмата на цигари, като 
изперете всичките си дрехи.  

Помислете в кои ситуации най-много желаете да пушите. Вероятно 
осъзнавате ситуациите, в които искате да запалите цигара, например след 
хранене, когато сте в къщата на ваш добър приятел докато пиете кафе. 
Веднъж откриете ли тези навици, опитайте следните неща: 

 -Избягвайте тези ситуации. Ако пушите обикновено след хранене, 
направете така, че да правите нещо друго след като приключите с 
храненето, например да четете или да се обадите на приятел по 
телефона.  
 

 Намерете заместник на цигарите. Може да ви бъде трудно да 
свикнете да не държите нищо в ръка и да нямате нищо в устата си. Ако 
имате този проблем, снабдете се с големи количества захар -  дъвки, 
мента... 

-Oчаквайте някои физически симптоми. Ако пушите редовно, вероятно сте 
пристрастени към никотина и вашето тяло може да почувства някои 
симптоми на никотинов глад, когато отказвате цигарите. Те могат да 
включват: 

  главоболие 
 депресия 
 липса на енергия  
 сухота в устата или болно гърло  
 желание да се тъпчете  

За щастие, тези симптоми на никотинов глад ще преминат– така че бъдете 
търпеливи.  

Занимавайте се с нещо. Много хора намират за най-добре да се откажат от 
тютюнопушенето в понеделник, когато са на училище или на работа и са 



заети. Колкото  по-заети сте, толкова по-малка е вероятността да  изпитвате 
нужда от цигари.  

Използвайте заместител на никотина, ако имате нужда от това . Ако 
видите, че нито една от тези стратегии не работи, трябва да се обърнете към 
вашия лекар за лечение. Използването на заместник на никотина, като дъвка 
и лепенки, може да ви помогне много.  

Ако се случи да запалите, не се отказвайте! Големите промени понякога 
не започват добре. Ако запалите, не означава, че сте се провалили, това 
означава просто, че сте човек. Ето няколко начина 
да се върнете отново в правия път: 

 Мислете за това, че сте запалили като за 
една грешка. Забележете кога и защо се е 
случило и продължете напред.  

 Станахте ли страстен пушач след една 
цигара? Ние не мислим така – това се е 
случило постепенно, с времето. Имайте 
предвид, че една цигара не ви е направила  пушач, така че пушенето на 
една цигара (или дори две или три) след като сте се отказали, не ви 
прави отново пушач.  

 Напомняйте си как сте се отказали и колко добре сте се справили – 
или някой от тези, които ви поддържат от семейството или от 
приятелите ви, да направят това за вас.  

 

Наградете себе си. Както вече знаете, да се откажеш от 
тютюнопушенето не е лесно. Наградете себе си с добре 
заслужена награда! Отделете парите, които обикновено 

спестявате за циагри. Когато сте останали чист от никотина за 
седмица, 2 седмици или месец,  купете си нещo, което обичате 
като например ново CD, книга, филм или дрехи. Празнувайте 

всяка следваща година, в която не сте се докосвали до никотин. 
Заслужили сте го. 

 



Спортове в училище 
 
Sport is something extremely vital for 
children in their school age. This is 
probably the easiest, healthiest and most 
pleasant way to overcome pressure and bad 
feelings caused by school subjects and 
teachers. 
 
The relevant facilities and apparatus 
provided in school gyms are one of the 
requirements for normal practicing of 
sports. But, unfortunately in my school 
there is a lack of such things, necessary for 
the young sportspeople.  
 
But still, despite of this insufficient amount 
of facilities and space there are still many 
girls and boys from my school which win 
in competitions. They proudly represent 
our school among other participants, and 
I’m sure that no one can say something 
against our champions’ achievements.  

In fact, there are schools in Sofia that 
provide more modern and useful facilities 
like my previous one. I remember the huge 
volleyball, football and basketball pitches, 
the 2 swimming pools and the numerous 
athletic apparatus. 
 
But the only thing that I do not remember 
from these years is that the people in my 
former school can’t boost with these 
number of champions, with the sport spirit 
and motivation which our young 
sportspeople show. 
 
That is one of the reasons why I’m so 
proud of my school and the athletes and 
coaches that represent us. Despite of all the 
problems and difficulties encountered, the 
real sport spirit is preserved and the results 
are more than obvious. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Как да се справим с гръбначно изкривяване 
 
Още от малко детето е нагърбено с 
отговорности, които каляват характера  
и 
способността му да се справя  с  
трудностите.Всеки житеиски етап е 
съвсем 
естествено да бъде съпроводен от нови 
и нови изпитания.Юношеството е 
времето 
да развием нашата  воля , 
целеустременост ,насоченост . За 
съжаление обаче 
понякога животът ни изненадва 
неприятно и се изисква още повече 
кураж и 
постояннство , които са спорни в тези 
крехки години.  
Едно от здравословните препятствия  
които могат  да се проявят  в 
ранна  възраст, 
е гръбначното изкривяване . Пълното 
вкостяване на гръбначните прешлени 
завършва чак след 20-годишна възраст, 
което обуславя сравнително лесното 
възникване в младата възраст на 
различни изкривявания на гръбначния 
стълб 
при неправилно положение на 
тялото.Лечението е консервативно, 
изисква 
значителни усилия и лишения , които за 
неукрепналата детска психика могат да 
доведат до психически срив. 
 
 
 
 
Но да погледнем положително : 
 
Както казах, основата е постоянството ? 
при правенето на изправителната 
гимнастика, при носенето на корсета. 
Как влияе това на психиката, зависи от 
човека, защото всеки с този проблем  е 
принуден да се бори с ограничената 
мобилност ,с високите температури 
лятно време. Сковаността при някои 
влияе и 

на социалните контакти  особено във 
възрастта 14?15 години , когато 
юношата 
се опитва да намери своето място сред 
връстниците си. Корсетът е достатъча 
причина да се чувства различeн, да се 
затвори в себе си, насаме с емоциите 
си, само и само никой да не разбере за 
проблема. Така не бива! 
Първото и основно нещо, което трябва 
да сe знае, е , че хората, принудени да 
носят ортопедичен корсет, са като 
всички останали. С "пластмасов гръб" 
или 
без, те си остават все същите. Един 
проблем е толкова сериозен, колкото го 
представяш. Ако сам се харесваш с 
твоите си особености, и другите ще те 
харесват такъв, какъто си. :) :) :)  
Отметнал част oт проблема, остават 
някои физически несгоди.  Лято е, 
навън е 
30 градуса , отваряш прозореца и 
навлиза още горещ въздух , а ти имаш 
среща 
в  киното с приятели , докъдето се стига 
с претъпкан от задушаващи се  хора 
автобус... и се чудиш сам на себе си как 
издържаш… 
Това е само част от трудностите, които 
трябва да се преодолеят, но с всичко се 
привиква... Ако си мобилизиран, 
времето работи на твоя страна :)  
А какво правим когато ни писне ? Защо 
просто да не захвърлим всичко на 
вятъра , пък да става каквото ще .. този 
тормоз не се търпи.  
Първо, защото от физическа гледна 
точка  всичко неминуемо ще се върне 
двойно 
- гръбначните изкривявания могат да се 
отразят след години лошо върху 
функцията на вътрешните органи, 
главно върху сърцето и белия дроб. 
Тогава вече корсетът ще е отпаднал 
като алтернатива за лечение , което 
води до взимане на доста по-сериозни 
мерки . 



От психологическа гледна точка ? ако 
сега се откажем и зарежем всичко , 
целият ни живот ще върви по този 
начин  ... започнати и недовършени 
задачи поради страх и недостатъчно 
сила , което в днешно време е сериозен 
минус . Щом се е наложило, трябва да 
се изтърпи! Хората се плашат от 
затрудненията, постоянно се връщат 
назад в миналото , съжалявайки за 
действията и бездействията си, 
упреквайки се постоянно, но това не 
променя фактите. 
 Така че хора, стискайте зъби и не се 
отчайвайте!



Станете част от бялата зимна приказка 
 
 

Погледнете бързо нашата скромна статия 
 и неизбежно ще бъдете завладяни от 
очарованието и гостоприемството на  

българските ски курорти! 
 
 

      Да бъдеш добър скиор не означава само да притежаваш 
последния модел ски или скъпо и марково облекло. Означава 
постоянство, търпение и физическа сила. Не всеки притежава 
умението да се спуска по висок стръмен склон, разчитайки 
единствено на собствените си сетива. А тези, които вече са 
почитатели на зимните спортове, можем само да ги поканим да 
станат част от зимната приказка. 
 
Отличните ни ски курорти са едно от нещата, с които най-много се 
гордеем и ценим. Ще сме доволни, ако се осмелите да се 
присъедините към нашето пътуване. 
 
 
 

   Първият възможен избор е Банско. Намира 
се в най-високите части на Пирин планина и е 
любима зимна дестинация едновременно на 

български и чужди туристи. Градът съчетава по уникален начин 
модерното с автентичната българска атмосфера. Курортът предлага 
разнообразни възможности за отдих и туризъм през цялата година. 
 Общата дължина на обработените писти е 70км и 25км лифтови 
съоръжения. Активният ски сезон започва през Декември и 
завършва началото на Май. 
 
 
 

Боровец е вторият най-добър избор за зимна 
ваканция. Намира се на северните склонове на 
Рила в полите на най-високия връх в България-
Мусала. Това е и най-големият български ски 

курорт само на 70км от столицата София. Дължината на пистите е 58 
км, а лифтовите съоръжения са под постоянно подновяване съгласно 
световните изисквания за безопастност. 
Боровец е известен и с хотелите си.  Тук можете да откриете най-  

доброто обслужване! 
 



 



 
 
 
 
 

Michael Fred Phelps was born in Baltimore City (USA), on 30th 
June 1985. He’s an excellent swimmer who won seven gold 
medals in the last Olympic Games (2008). He‘s probably the best 
of all the times and he has even been compared to Mark Spitz. 
To obtain these results, he’s following a curious diet. He 
consumes about 12000 calories, 8000 more than the 
recommended amount by professionals. 
Michael Phelps divides these calories in three meals every day: 
Breakfast, lunch, dinner. 
For breakfast: he eats three sandwiches of boiled eggs, cheese, 
tomato, lettuce, fried onion, and mayonnaise; two coffee cups; a 
five eggs omelette; a cup of semolina and minced sweet corn, 
three toasts covered with sugar and three small cakes of 
chocolate. 
For lunch he eats: half a kilo of pasta and two big sandwiches of 
white bread and ham, cheese and mayonnaise. He also takes 
about 1000 calories more in energetic drinks. 
For dinner: he eats half a kilo of pasta, a pizza and more 
energetic drinks. 
To burn all these calories Michael Phelps trains 30 hours weekly. 
Actually, for any swimmer of his age, weight and height, it is 
only necessary to eat 4000 calories weekly. 
When Michael Phelps stops swimming, he can’t follow a diet so 
full of fat and protein, as he would start having problems of 
weight and of health, like cholesterol, overweight, etc.  
 



 
 
 Практикуването на спорт ни 
носи много облаги. Спортът е 
образователен, помага ни бъдем 
добри победители и добри 
губещи, учи ни да получаваме и 
да даваме помощ. Учи ни да 
уважаваме другите, да делим, да 
развиваме стратегически и 
тактически умения, да работим в 
екип в името на общото благо. 
Помага ни да повярваме в себе си 
и най-важното – спортът трябва 
да е просто забавен. Според 
Декларацията за Правата на 
децата ( закон 7 ) обявена от 
ООН ‘Детето трябва да има 
пълните възможности да играе и 
да почива, които трябва да бъдат 
насочени към 
същите цели като 
образованието; 
обществото и 
властите трябва да се 
стремят да 
подпомагат 
удоволствието от това право.' 
 
Дж. Круф открива Фондация 
Круф през 1995 с цел да 
подпомогне спортни поректи за 
деца с физически и психически 
увреждания. Този проект 
стартира, когато той живеел във 
САЩ. Там имал съсед със 
синдром на Даун. Круф винаги го 
виждал как гледа другите деца, 
които играят футбол и се 
забавляват. Един ден Круф 
решил д аго научи да рита 

топката и след няколко дни 
съседското дете можело да играе 
с другите деца. Благодарение на 
спорта той вече не бил изолиран, 
сега той бил изпълнен с радост и 
мечти. Животът му се променил 
коренно. 
 
Фондацията на Дж. Круф 
подпомага спортни проекти за 
деца с увреждания и те могат да 
получат субсидии, ако тяхната 
цел е благополучието на тези 
деца, чрез игрови упражнения и 
практикуване на спорт. 
Фондацията подпомага проекти 
от цял свят, но проектите без 
икономически субсидии са 
приоритет. ‘ В Фондация Дж. 
Круф имаме верига от компании, 
които съдействат като спонсори 
за да достигнем обща цел.. всеки 
може да помогне. Ние работим, 
за да направим тези деца малко 
по-щастливи. Най=голямата 
награда за нашият труд е да 
видим щастието в техните очи. 
Ние ще продължим докато всяко 
едно то тях има шанса да играе, 
да спортува и да се забавлява.  



10 Tips for Keeping Yourselves Fit 
 
You may look at the stars 
like J-Lo or Madonna 
and see how they manage 
to keep in good shape. 
Genetics may play a 
percentage on how we 
look, but beyond 
anything, it is about hard 
work. And specialists are 
attentive to the multi- 
million bottoms or thighs 
of the divas. Here are 
some advices given by 
them for keeping fit. 

1.The best sports for 

toning up the buttocks are 
martial arts like tae kwan 
do, judo and kick boxing.  

2. The trainer is not the 

key of the success, but 
just an added factor. The 
most important thing is to 
be faithful to a program 
Physical exercise and 
sports burn extra 2,000 
calories weekly. Walking, 
footing, biking, climbing 
stairs, swimming... 

3. When making 

cardiovascular exercises, 
the most important is to 
vary the degree of 
intensity, the duration and 
the activity, for 
challenging the body to 
respond to these changes.  

4. Do not forget the 

importance of resting: you 

never have to train more 
than three to five times a 
week and 45 minutes are 
enough for each session.  

5. The emotional 

fitness is as important as 
the physical one: that's 
why the mind part must 
not be neglected.  

6. Regulate the 

insulin. Eat aliments that 
are rich in fibers, which 
require more chewing and 
keep constant the levels of 
sugar in the blood, 
satiating it for longer 
periods.  

7. ‘Trick’ the feeling of 

hunger. Drink a lot of 
water combined with 
fibers. For example, if 
you consume a gum, 
drink 2-3 cups of water in 
the meantime. If eating in 
small amounts and very 
often, a regular repartition 
of the food is ensured all 
over the day, with a 
constant efficiency.  
Increase fat burning. 
Green tea infusion 
stimulates this and slows 
down the absorption of 
sugars and fats. 

8. Avoid pigging out 

during the night. Various 
researches showed that, 
after the breakfast, the 

body experiences the 
highest calories 
consumption, while the 
lowest occurs during the 
night. The food 
processing is made in 
cycles linked to 
hormones.  
Follow a diet poor in salt 
and rich in potassium 
(citrus fruits, tomatoes, 
green vegetables, 
potatoes).  

9. Stimulate your 

thyroid gland: the Fucus 
alga is extremely rich in 
iodine, which stimulates 
the synthesis of thyroid 
hormones, and also 
mucilage that decreases 
the hunger sensation. 
Decrease the consumption 
of cabbages, turnip and 
raw soy beans.  

10. Satiate the sweet 

tooth. Eat fruit. The 
healthiest sugar is found 
in fresh fruit, with high 
fructose content, which 
satisfy and stabilize the 
sugar levels in the blood. 
Moreover, fruit come with 
vitamins and minerals. 
 



The Okinawa diet food pyramid presents a wide variety of  nutrition choices. In contrast 
to many diet pyramids, the Okinawa one is made on the base of the most healthful food that consists 
of entirely animal and vegetable products. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

How long have you 
been practicing ice 
jockey? 
 
I have been practicing ice hockey for 16 
years. I began when I was 12 which is quite 
late. Some of my team mates began at 4. 
So, I had to work hard and quickly to get a 
suitable level. 
 
Why have you chosen 
this sport? 
  
I hesitated for a long time between horse 
riding, swimming or boxing. And one day I 
went to a nice hockey match and I realised 
it was the sport I wanted to practice. 
 
 

 
 

 
What is your level? 

 
I play in league 1 (D1) which corresponds 
to the second national level. 
At the moment we are second in the 
championship and our goal is to become 
the best. 

 
What is your position 
in the team? 
 
I am defender. Indeed I like the contact. 
Ice hockey quickly led us to the attack. 
Therefore, there isn't frustration in staying 
in the background. 
 
How often do you practiCe ice hockey? 

 
We practice twice a day: our training programme is composed of ice hockey, body training 
and jogging periods. 



What is the atmosphere in 
your team? 

 
The atmosphere is excellent. I am going to try to sum up.  

 
There are three kind of players:  

 
 the professional 
 the semi professional (That is the category I 

belong to) 
 and the young (who are generally students) 

 
After there are three others categories: 

 
 the players trained in the Drakkar Club of Caen (70% of team) 
 french players from other clubs (10%) 
 foreign players (20%) who all speak French which makes communication 

easier 
 

I feel very good within this team because we all get on very well even if we are different. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What do you think about your supporters? 
 
This year we have between 800 and 1000 supporters each time but it even be more for every 
important matches. 
When the team feels down, the public is there to support us. 
Thanks to the supporters we do our best and we share the victory with them. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Would you like to play 
in other club? 
 
Yes, of course because that will be a new 
experience with new people. I will have to 
learn to integrate a new team. 
 
Do you practiCe 
another sport apart 
from ice hockey? 
 
Yes, I dobody training, jogging, bicycle, 
football, jockey ball, roller hockey. 

 
When will you get retired? 
 
Two possibilities : 
 

 either my body will stop me! 
 or I hope that people around me will be kind enough to tell me that I become 

useful for the team. But I hope that I will be able to practice my passion for 
many years. 

 



Интeрвю с  кинeзитeрапевт 
 
Рада Тренкова  е 
кинезитерапевт с 30-
годишен опит, стотици 
обучени студенти и 
безчет спасени от 
болежките си хора. 
Понастоящем е 
пенсионер , но 
продължава да 
практикува в частния 
си кабинет и да помага 
на хора с различни 
проблеми . Славата й се 
разнася от уста на 
уста. За нея и колегите 
й, и пациентите й 
казват, че има "златни" 
ръце. 
Отидохме при г-жа 
Тренкова с намерението 
да направим дълго 
интервю, да ни разкаже 
за работата си, да 
сподели интересни 
случки от практиката 
си. 
Посрещна ни с усмивка, 
но когато разбра за 
намерението ни, 
отсече: Нямам време за 
интервюта!  
Примирихме се, че ще 
трябва да "измъкнем" 
малко информация, 
докато тя посреща 
хора и неуморните й 
ръце дават облекчение 
на болежките им. 
Зададохме й няколко 
въпроса за да разберем 
малко повече за 
кинезитерапията и един 
от най - често 
срещаните проблеми 
при децата и юношите - 
а именно гръбначните 
изкривявания. 
 

 Доктор Тренкова , 
толкова много хора 
избират 
кинезитерапията като 
начин за лечение . 
Може ли да ни 
ориентирате какво 
точно представлява 
тя? 
Кинезитерапията е дял 
от парамедицинската 
наука , която се 
занимава с лечение  чрез 
движение . Тя не е  
алтернатива , но  е 
задължителен елемент 
от общия план на 
лечение при редица 
заболявания , за да се 
стигне до максимален 
успех.  
 
 А с какви проблеми 
идват най- често 
хората ?  
Всякакви и най - вече 
деца с гръбначни 
изкривявания . 
Лечението за тях е само 
и единствено  
консервативно.  
 
 Ще ни разкажете ли 
малко повче ?  
Най-уязвими са децата 
от начална училищна 
възраст и учениците в 
етапа на ранния 
пубертет (11-14 г.).  
Появата на гръбначните 
изкривявания при 
учениците може да бъде 
като резултат 
от действието на 
неблагоприятни 
фактори от външната 
среда: неправилно 
седене на чина или 

стола, носенето на 
ученическите чанти 
винаги в едната ръка 
или на едното рамо, 
разговор по телефона 
само на едното ухо, 
отпускане на единия 
крак при стоеж, навика 
да се спи на една и съща 
страна върху меко 
легло.  
 
 Как децата могат да 
предотвратят 
развиването на 
подобни проблеми?  
Детето трябва да  
възпита навици за 
правилно телодържание 
, правила поза при 
четене , писане ,  
ходене, дори правилно 
лежене по време на сън , 
да практикуват редовно 
утринна гимнастика . От 
голямо значение е 
ранното откриване на 
гръбначните 
изкривявания, което 
става на годишните 
профилактични 
прегледи от личните 
лекари. Възможностите 
за коригиране са 
значително по-големи в 
началния им стадий чрез 
комплекс от специални 
упражнения, като 
учениците се включат в 
групи по изправителна 
гимнастика или 
провеждат заниманията 
по лечебна физкултура в 
домашна обстановка.  
 
 
 
А ако вече е късно?  



Възможностите за 
коригиране с помощта 
на изправителна 
гимнастика и подходящ 
спорт са най-големи. 
Благоприятно 
въздействие като 
лечебен и 
профилактичен метод 
при гръбначните 
изкривявания оказват 
системните занимания с 
плуване. 
Полезни са и други 
видове спорт като: 
гребането, пързалянето 
с кънки и ски, волейбол, 
баскетбол и хандбал. 
 
Мога ли да Ви задам 
така въпроса: Спорт 
ли е изправителната 
гимнастика?  
Разбира се. 
Изправителната 
гимнастика е спорт, така 
както спортната 
гимнастика, 
жудожествената 
гимнастика, 
комбинираната 
гимнастика, 
каланетиката, 
аеробиката, бодиуърк, 
модерните танци, 
балета. Тренировката, 
упоритият и 
систематичен труд  - 
независимо от 
конкретните 
упражнения ? тренира 
тялото, укрепва го, 
калява не само 
мускулите, но и духа. 
Не случайно 
упражненията по йога, 
плуването, карането 
на кънки и др. се 
препоръчват като 
подпомагащи и 

допълващи 
упражненията за 
изправяне на гърба и 
правилна стойка. 
 
За кого е 
предназначена 
изправителната 
гимнастика? Могат ли 
например родителите 
да прилагат 
определени 
упражнения, когато ги 
заболи гърбът?  
Хубав въпрос! Една 
поговорка гласи, че 
трябва да имаме здрави 
гърбове, за да 
преодоляваме всичко по 
пътя си. Помислете си 
колко често поради 
обезверяване или лошо 
самочувствие се 
пригърбваме. 
Друг фактор, който не 
трябва да 
пренебрегваме, е,че 

дългото застояване пред 
компютъра например 
причинява немалко 
дискомфорт дори у  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
хора, които 
обикновено нямат 
оплаквания. Така че 
редица упражнения 
действително могат да 
бъдат полезни и 
приложими в 
ежедневието на  всеки  
. 
 
Какви са ползите от 
редовното 

практикуване на 
подобни 
упражнения?  
Постоянството е 
полезно във всеки 
един аспект на 
живота. Ако правиш 
редовно 
упражнения, 
неминуемо ще 
имаш: 
    здрава 

мускулатура;  
    плосък 

корем; 
   изправена 

стойка; 
    и хубава 

визия. 
Все неща, за които 

всеки си мечтае!  :)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интeрвю с 
Михаил Кaзakoв 
Кажи ни как се запали 
по плуването? 
М: Имах проблеми със 
сухожилието и лекарите 
ми препоръчаха да се 
запиша на уроци по 
плуване. И наистина, 
плуването помогна много 
на развитието ми, както и 
да реша почти всички 
проблеми. Почнах да 
тренирам през лятото на 
2003г, някъде в средата 
на август 

 
Какво означава спортът 
за теб? 
М: Означава много, 
защото помага на 
развитието ми като цяло. 

 
Какъв е режимът ти 
преди състезание? 
М: Режимът ми около 
състезания се състои в 
това да тренирам много 
усърдно. 

 
Какво е чувството 
преди състезание? Как 
успяваш да останеш 
спокоен? 
 М: Естествено, преди 
състезание 
има много 
вълнение, 
но се 
опитвам да 
мисля за 
други 
неща- 
например 
училище, 
съученици

те ми, приятели, 
родители, роднини и т.н. 

 
 Кое от постиженията 
ти те кара да се 
чувстваш най-горд от 
себе си? 
М: Имам много 
постижения, но едно от 
тях ме кара да се 
чувствам най-горд- 
израстването ми като 
човек, а именно 
решаването на повечето 
от проблемите ми, но 
мисля че още имам много 
над какво да работя- най-
малко скоро ставам на 
21. 

 
Има ли забавни или 
любопитни неща около 
състезанията? 
 М: Има много интересни 
неща- запознанството с 
много мили и приятни 
хора, различните култури 
и интересни музеи, 

паметници и 
други 
забележител
ности на 
историята, 
природата и 
културата. 
 
Разкажи ми 
за първото 

си състезание. 
 М: Първото ми 
състезание беше в Русе. 
Участвах в две 
дистиплини и бях най-
младият участник. Беше 
18.06.04г и стигнах до 
трето и четвърто място. 
Там намерих много 
приятели. 

 
Как успяваш са 
съчетаеш плуването с 
училището? 
М: Винаги съм се 
опитвал да комбинирам 
ученето със спорта, 
защото и двете са важни 
за мен. Надявам се да се 
справям добре. 

 
Имаш ли любими 
спортисти или модели 
за подражание? 
 М: Любимият ми 
спортист, чийто пример 
следвам е Димитър 
Бербатов. За мен той е 
един много успял човек! 

 
Как почиваш? 
М: Почивам докато спя, 
чета или слушам 
любимата си музика- рок



 
 
 
 
 
 
 
Aleix Lagares Tané was born in Olot in 1992. At the eight years already he practiced 
snowboard, but it was not until the ten years that he started to enter into the 
contests. At present he competes with the bests of this sport of our country, Spain. 

 
 
-What age did you start practicing  snowboard?  

-I started with the snowboard when I was 8, but I started to train for competitions at the 

age of 10. 

-Did anybody motivate you for practicing this sport? 

-My uncle and my cousin. Since I saw them enjoy whit it a lot. 

-What made you practice it? 

-The motivation gave me my uncle. 

-When you started, were you good at it? 

-Yes, since I practiced skateboard and I kept my balance on the board. 

-What age did you win the first prize? And the first tournament? What did you    

feel? 

-It was the first year of competition, I was classified in the 2nd place in the modality of 

border cross in the championship of Catalonia. I don’t remember what I felt, since It was a 

lot of time ago. 

-What does one feel to be the champion of Spain? 

-Well, I became very happy because it was a long time since I was preparing for that 

competition. 

-Have you ever been among the bests of this sport? 

-Yes, with many good people at Spanish level. In some competitions I have run against 

people who have gone to the Olympic Games since my category is of people aged 25. 

-If you had possibility to be in it professionally, what would you do? 

-I don’t know.  

-You would ever leave the snowboard for one another sport? 

-I don’t think so. It is a thing I am good at. 

-What is your dream about of the world of the snowboard? 

-Having a good snow park in the Catalan Pirineu. 



-Most snowboarders say that the best emotion and their greatest wish is “to be in the 

peak of a mountain where it has just been snowing for a few hours, and go down 

over virgin snow, because when you go over it you feel as if you were floating and as 

you keep on going down an avalanche of snow is following you". What do you think? 

-Each snowboarder has his goal and each snowboarder has his own limit, if you are not 

convinced to do something, it is better not to do it. 

-Can you give a piece of advice to the children who want to initiate in this world?  

-That they never stop fighting if they want to achieve a thing, and that they never give up. 

 

 



 

INTERVIEW to Oriol Poyo 
Oriol Poyo was born on 9th June of 1993. Now he’s 15 years old. He is studying 
4th year of Secondary education at Cor de Maria school in Olot. He likes 
playing football which his grandfather taught him. He has played for nine 
years. Now, he is defending the colours of the Unió Esportiva Olot (UEO), in 
category “A”. 
 
-How long have you played football in UEO?   
-I started playing two years ago. 
 
-Which team did you play 
before?   
-I played with Sant Joan and La 
Canya. 
 
-Have you had any important 
injury?   
 -Yes. I had a muscular injury 
while I was playing against Bosc 
de Tosca’s team. 
 
-How many hours do you train weekly?   
-About Six hours and half.                                                                    
 
-How often do you play matches?               
-I have a match every weekend.                             
 
-Is it hard to combine studies and sport?                                                                                                     
-Yes, it is, because when you arrive home you are tired and you must do your 
homework and study. 
 
-Does sport make you feel better?                  
-Yes, it makes you feel happy. Winning a match, makes you feel very well 
 
-Which aspect do you thing is the most important to play football?   
-The most important is to be enthusiastic about it. 
 
-Which advices could you give a child who starts in the world of football?                                                     
-To have a good time while playing, but never leave his studies because they 
are very important. 
 
                                                                                         -Thank you Oriol! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 неделя на 25-ти януари, френският соло шкипер, Мишел Дежуйо, подобри 
рекорда, за да спечели надбягването Глобус Венде соло около света. 84 дни, 3 
часа и 9 минути след като започна надбягването той победи, ставайки 

първият моряк, който е печелил състезанието два пъти.  
Надпреварата на Дежуйо беше спечелена трудно. След като започна на 9 ноември, 
изминавайки 300 км, той бе принуден да се върне поради технически 
проблеми. На 11 ноември той се пресъедини към надбягването зад водача. Това 
Глобус Венде състезание бе наречено едно от най- трудните досега, но тактиката  и 
спокойното държание на Мишел му свършиха добра работа.  
  
Курсът от 45 500 км бе завършен от Дежуйо с  
3 дни по- рано от предишния рекордьор.  
 Когато Дежуйо премина финиширащата 
лента, осемнайсет от първоначалните 
трийсет лодки вече бяха отпаднали.  
  
Глобусът Венде е единственото 
самостоятелно, нон- стоп плавателно 
състезание в света.  
 
Дежуйо направи всичко по силите си да финишира преди 
предварителния план през януари. Състезанието започва и свършва в Ле Сабле- 
д’Олон, Франция. То е обиколно плаване по Атлантическия океан до нос Добра 
надежда, по посока на часовниковата стрелка около Антарктика и обратно до Ле 
Сабле- д’Олон. 
  

  
   Глобусът Венде е изпълнен с предизвикателства, като 
силен вятър и вълни в югоизточния океан, както и 
това, че си далеч от всякаква помощ.  
  
  Много от участниците в състезанието през 2008/2009  
се оттеглиха след събарянето на мачтите на лодките им. 
 Други причини за напускане бяха засядане в дъното, 
напукан корпус, повреден автопилот, щети на 
такелажа, повреда на корпуса и счупени части на 
лодките. Дори само това показва, че състезанието е 
изключително трудно. Дежуйо за втори път доказа, че е 

най- добрият мореплавател. 
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 ЗЛАТОТО ЗА ФРАНЦИЯ 
 

Финалите на Световния Шампионат по Хандбал 
 

21-ят Световен Шампионат по Хандбал за мъже- ХЪРВАТИЯ 2009 
 

 ФИНАЛИТЕ 
 

Загреб – Арена Загреб. Зрители: 15 500 

1 Февруари 2009, 20:30 часа 

ФРАНЦИЯ- ХЪРВАТИЯ: 24 - 19  

ФРАНЦИЯ: Фернандез 2, Динарт, Гриле, Нарцисе 6, Карабоуе, Карабатик 
2, Кемпе, Юнилон, Омайер (10), Абати, Абало 2, Сорхаиндо 2, Гиго 10, 
Остертаг СЕЛЕКЦИОНЕР: Клод Онеста 
 
ХЪРВАТИЯ: Лосерт (1), Балик 1, Дувняк 2, Лачковик 4, Копляр, Вори 2, 
Гоюн, Хърват, Спрем 3, Сполярик, Метлицик 1, Валцик, Алиловик (6), 
Купиц 6 
СЕЛЕКЦИОНЕР: Лино Цервар 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравления за новия  Световен шампион, Франция. Те 
показаха, че в момента са най- добрият отбор по хандбал в 
света 

 



Волейболният играч, Матей Казийски, е включен в 
Световният идеален отбор за 2008 

 
Българският национален волейболен играч, Матей Казийски, беше включен в 
Световният идеален отбор за 2008.  
Другите най-добри играчи, според домакините, са Уилиям Прииди, Лой Бол, Клейтън 
Стенли (САЩ), бразилците, Густаво Ендрес и Серджио, и германецът Щефан Хубнер. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Веселин Топалов започва 2009 г. като No1 в списъка на 

ФИДЕ 
 
Българският шах гросмайстор, 
Веселин Топалов, ще започне 
новата 2009 г. титулиран като No1 в 
световния списък на ФИДЕ. 
Официалният ранг беше публикуван 
вчера. Топалов има коефициент 
2796, последван от Ананд (2791) и 
Василий Иванчук (2779).  
Веселин Топалов е роден на 15 март 
1975 г. в град Русе.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Най-добрият български сумо играч 
 
Българската сумо звезда, Калоян Махлианов-
Котоошу, направи много добър старт за 2009 г., 
отбелязвайки своята 7-ма победа в първия супер 
турнир по сумо за сезона. Махлианов победи Гоейдо с 
най-популярната хватка на „йорикири”. Българинът 
има само една загуба досега.  

 
 
 
 
 

 
 

 Румяна Нейкова спечели”БГ топ 
спортна личност за 2008” на 

церемония в София 
 

Единственият български златен медалист 
на гребане на Олимпийските игри в 
Бейджинг 2008, гребкинята, Румяна 
Нейкова, беше избрана, от страната, за 
спортна личност на годината в 
понеделник. Нейкова получи наградата 
си от президента, Георги Първанов, на 
разкошната церемония в Rainbow Plaza, 
София.  
Журналистите, гласуващи в анкетата, 
също избраха съпруга на Румяна 
Нейкова, Свилен Нейков, за „Треньор на 
годината." 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПОВЕЧЕ ОТ 2 МИЛИОНА ИНВЕСТИРАНИ В СКИ- 
БЯГАНЕТО В БАНСКО 

 
Около 2 милиона евро ще бъдат инвестирани в ски-бягането в Банско, най-големият 
зимен курорт в България, което е с милион повече от парите, похарчени за 
възстановяване на земя през 2006 г. За консултант беше избран водещият експерт в 
сферата, Паул Матюс, който е проектирал над 140 ски курорти в света, някои от които 
са били домакини на Олимпийските игри. Австриецът, Курт Кох, също консултира 
Банско. 

 
 

БАНСКО ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА 
СВЕТОВНАТА КУПА ПО ФИС 

 
Президентът на Българската ски федерация, Цеко Минев, вече заяви, че разходите за 
Световната купа по алпийски дисциплини за жени ще са 3, 5 милиона евро. Световната 
купа е насрочена за 28-ми февруари до 1-ви март, 2009 г.. Ще бъде директно показана на 
20 телевизионни програми, включващи БНТ1, Евроспорт, ОРФ и ЗДФ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Xavier Porras got a bronze medal in the triple jump in 
the Paralympics Games of Pekin. 

 

 

 

Xavier Porras was born in Olot 27 years ago.  When he was 17 he developed a 
degenerative illness which slowly let him blind. However, Porras has never left 

his passion for sport, but he has trained enthusiastically with the aim of 
achieving a medal in a Paralympics. 

The blind athlete Xavier Porras  has 
participated in his second Paralympics, 
getting the bronze medal in the triple jump, 
with 12.71 metres, only 9 cm from the silver. 
The Chineses Duan Li, who won the gold, got 
the world record with 13.71.      

 
 
 
 
 
 
 
 

 Xavier Porras during one of his jumps in the Paralympics of Pekin 2009 



NADAL WINS THE AUSTRALIAN OPEN 2009 

 

Sunday 1 February 2009 - World No.1 Rafael Nadal has confirmed his 
place at the top of men’s tennis following a five-set victory over world No. 2 
Roger Federer in the Australian Open 2009 final. 

The Australian 
Open final between 
Rafael Nadal and Roger 
Federer took place in 
Melbourne on 1st 
February 2009.  

Although he had 
come to the final after a 
long match against 
Verdasco (5 hours 14 
minutes) of which it was 

difficult to recover, Nadal reached the victory after four hours 23 minutes on 
court, becoming the first Spaniard to win the Australian Open. This was the 13th 
battle (out of 19) Nadal won the Swiss.   

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

“I am very happy for the title. Today was really lot of 
emotions on court. I was there with the best player I 
ever saw,” said Nadal. 

“I really know how you feel,” he said to Federer. 
“But remember – you are one of the best players of 
the history and you are going to improve the 14 of 
Sampras. It is always a pleasure to play you and best 
of luck for the rest of the year.”                                                   



Now Nadal has to win the USA tournament to reach the 
dream only a few could reach: winning the four tournaments 
of Grand Slam.  

 



    SHOW GROUP SKATING:            CPA OLOT WINS                               
THE CATALAN CHAMPIONSHIP    
 
Last 8th February the show group of CPA Olot got another title in the Catalan Championship 
in Girona. 4000 people watched the championship and got enthusiastic 
with Olot performance of “Seduction”. This new choreography, 
designed by Ricard Planiol, was original and smart, and the skaters from 
Olot won the recognition of the judges with their great performance and 
coordination. 
 
 
 
With a score of 95.40, almost 4 
points more than the second 
classified – El Masnou- the 
group from Olot confirms that it 
is a candidate to go to the World 
Championship. But first they will 
have to classify in the Spanish 
Championship which will be 
held in Lleida in March and 
where there will be two other 
groups from Girona: Bescanó 
and GEIEG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalonia Championship – Large groups 
No. Club Show  Score 
1 Olot Seducció 95.40 
2 El Masnou I love you baby 91.80 
3 Reus Atòmic 86.80 



4 Bescanó Captivitat absurda 83.10 
5 Tona Desmontables det. 82.50 
6 GEIEG Vida d’excessos 77.30 
7 Sant Just Mama canguro 76.30 
8 Malgrat Cleaning the sea 76.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Spanish team wins the 
Davis Cup 2008   
 
 
 
 
        ast november 2008, the Spanish team of tennis, with 
Verdasco, Feliciano López, David Ferrer, Marcel Granollers and 
Emilio Sánchez Vicario as captain, achieved the well deserved 
victory of the trophy of Davis Cup 2008, in the Falkland Islands. 
The role of Verdasco was outstanding since he kept a good game 
level and his hits were very effective in this competition. In the 
last match he got the last point which gave the triumph to his 
team. The Spanish team got their 1st Davis Cup.  
The locals (Argentina) underestimated the Spanish rival because 
of the absence of Rafael Nadal, the World best tennis player, and 
they paid for this mistake expensively, because they lose the 
chance of winning the final of the Davis Cup for the first time in 
their history. 

LL  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Vendée Globe is a round-the-world single-handed yacht race, sailed non-stop and 
without assistance The race was founded by Philippe Jeantot in 1989, and since 1992 has 
taken place every four years. 

As the only single-handed non-stop round-the-world race, the race is a serious test of 
individual endurance, and is 
regarded by many as the ultimate in 
ocean racing. 

The first edition of the race was run 
in 1989-1990, and was won by 
Titouan Lamazou; Jeantot himself 
took part, and placed fourth. The 
next edition of the race was in 1992-
1993; since then it has been run 
every four years. 

 

 

The race is open to monohull yachts 

The race starts and finishes in Les Sables-d'Olonne, in the Vendée département of France. 



The course is essentially a circumnavigation:  from Les Sables d’Olonne, down the Atlantic 
Ocean to the Cape of Good Hope; then clockwise around Antarctica, keeping Cape Leeuwin 
and Cape Horn to port; then back to Les Sables d’Olonne. The race generally runs from 
November to February. 
  
THE RULES: 

The competitors may stop at anchor, but may not draw alongside a quay or another vessel; 
they may receive no outside assistance. The only exception is that a competitor who has an 
early problem may return to the start for repairs and then re-start the race, as long the re-start 
is within 10 days of the official start. 

The race presents significant challenges; most notably the severe wind and wave conditions in 
the Southern Ocean, the long unassisted duration of the race. 

 

2008-2009 

The 2008 edition of the Vendée 
Globe began on November 9, 
2008 and has been won by 
Michel Desjoyaux. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
S T E N N I S E F K M M B Y O 
 
V J C J Y I F X A B Q T I D D 
 
F L L A B E S A B O S E J Z F 
 
N M J B L U L X H O O K U T K 
 
E N X M J L Y G C Z R C D P Q 
 
E T A R A K A C P U Y I O M X 
 
U I G K D M E B N O S R C A S 
 
Q Q L V W R U N T W L C S Q E 
 
C P G L T J I X I F L O B Z J 
 
B T N Q A N T M L R O O Q T Z 
 
A I Z N G B M L H E U S A L N 
 
P E E M X I T K T C K G H N Y 
 
G H K B N H A O I L K W B H B 
 
D R G G L N Q E O W Q H I Y E 
 
N Z X E U R H X G F K J Y D N 
 
 
FOOTBALL 
SOCCER 
RUGBY 
CRICKET 
TENNIS 
JUDO 
RUNNING 
BASEBALL 
SOFTBALL 
KARATE 
POLO 
SWIMMING 



Sports Crossword Puzzle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The sets of clues below refer to a particular sport. The words are all connected with this sport, 
such as a piece of sports equipment, a famous place associated with the sport, team positions 
for the game, or the names of famous sports-people. Put the names of sports horizontally in 
the squares. If the name contains two words, they are written as one (there's no space in 
between). When the crossword puzzle is correctly filled in, the letters in the vertical shaded 
line of squares will give you a sentence often heard in the context of sport. Here's another clue 
- It is a sentence which some feminists might object to. 

ACROSS 

1. shuttlecock, racket, court, net 
2. floor exercises, the bars, Indian clubs, horse 
3. ice, stick, puck, NHL, Mariusz Czerkawski 
4. pitch, off-side, penalty area, Wembley, 
Michael Owen 
5. track events, javelin, shot put, sprint 
6. trumps, bidding, dealer, suit 
7. scrummage (scrum), Twickenham, try, drop 
kick, conversion 
8. Ascot, Grand National, Derby, jockey 

9. rod, spool, lure, reel, pike 
10. rink, Torville / Dean, spins, figure 
11. pool, butterfly, backstroke, goggles 
12. catcher, pitcher, home base, bat 
13. handlebars, crash helmet, saddle, pedals 
14. horse, faults, first refusal, triple bars, King 
George V Gold Cup 
15. wicket, batsman, innings, bowler, fielders 
16. Wimbledon, umpire, lawn, service, Greg 
Rusedsky 

 
 



Look for the five differences in the 
following images: 
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                3 
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                6 
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Across: 
 
1- Sport to be swept on a frozen area.  
2- Sports network, which is usually practiced on the beach.  
3- It is the most popular sport in the world.  
4- Sport is played by Pau Gasol.  
5- Sport, which is played with rackets.  
6- The material in this sport is a bow and arrows. 
 
Down: 
 
7-Sport practiced on ice.  
8-The sport is run throwing a ball with a bat and touching a series of 
bases. 
9-Sport that is designed to block the opponent by a few "keys".  
10-Sport, which consists of speed and strength. 
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Finds 10 names of players from FC BarCelona: 
 

 
 H E L P M E E Q U E E N 

A B C D E F N O U E H E 
R U S O S O O Z L A G W 
M J J D S V S D D A N I 
A X A V I I S J O R D I 
N I K C J V R S T U V W 
N O T O T A A N D R E S 
N O I H H O L D E O X X 
R A F A E L O O C O X O 
J R E N N I W Q O X O X 
H E R U R W O P U Y O L 
H A P P Y B O Y A H O O 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 
 



 

 

 
 
 



Забавна секция 
 
Имало един мъж, който спечелил един 
конкурс и получил безплатен билет за 
финалите на Световното по бейзбол. Той 
бил толкова щастлив, но когато отишъл на 
стадиона и открил мястото си се 
разочаровал. Билетът му бил за последния 
ред, който бил далеч и не можел да гледа 
играта, затова започнал да се оглежда.  
Забелязал празно място близо до 
футболното поле и решил да отиде там. 
Отишъл до мястото и попитал мъжът, 
който седял до празното място, дали е 
заето.  
Мъжът отговорил, „Не”, затова другият 
седнал до него и завързал разговор.  
Кой би си купил място точно до 
футболното игрище и не би дошъл?!?”  

„О, това беше мястото на жена ми.”, 
отговорил мъжът.'  
„Къде е тя?”, попитал другият.  
„Почина..'  
„O, моите съболезнования... няма ли 
никой друг, който да Ви придружава, 
брат или приятел?'  
„Не, не можаха да дойдат.'  
„Защо?'  
„Защото са на погребението й. 
 

 
 
 
 
Мъж влиза в бар с куче. „Не може да водиш 
това куче тук”,   казва барманът." 
”Ти не разбираш”, отговаря мъжът. „Това не е 
обикновено куче, то може да говори на 
английски." 
”Слушай, приятел,”, казва барманът, „Ако това 



куче може да говори на английски, ще ти дам стотачка." 
Мъжът слага кучето на една табуретка и го пита, „Какво стои на върха на къщата?" 
"Roof!" (покрив) 
”Правилно. Какво има на външността на дървото " 
"Bark!" (кора) 
”Кой е най-великият бейзболен играч 
за всички времена?" 
"Ruth!" (Рут) 
”Мисля, че чу достатъчно”, казва 
мъжът. „Ще всема стотачката на 
двайсетачки." 
Барманът е бесен, „Слушай, приятел,”, 
казва му, „махай се преди да съм те 
пребил от бой." 
Веднага след като излизат на улицата, 
кучето се обръща към мъжа и му казва, 
„Мислиш ли, че трябваше да кажа 
‘DiMaggio’?"  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НАЙ-ЗАБАВНИТЕ СПОРТОВЕ 
 Чували сте за известни 
спортове, опасни 
спортове, екстремни 
спортове и т.н. Нека ви 
разкажа за най-
странните спортове в 
света и решете дали да 
ги пробвате.  
Чудели ли сте се някога 
какво е общото между 
шаха и бокса? Спортът, 
разбира се! Да, точно 
така, шах-бокс. Основно 
е базиран в Берлин, но 
има участници дори и от 
САЩ и ако искате, 
вярвайте, но има 
управително тяло, 
наречено Световна 
асоциация по шах-бокс. 
Шах-боксьорите имат 
дори мото- “Боят се 
прави на ринга. Войните 
се водят на дъската”. 
Правилата не са 
сложни- 2 минути бокс 
са последвани от 4 
минути шах. 
На обяд в един бар в 
Швейцария, Джим 
Едуардс и приятелят му 
Джеймс Мардарк 
обмислили идеята за 
представяне на слонска 
версия на полото, по 
начало играещо се с 
коне, в хижата на 
Едуардс в Непал. Когато 
той се върнал в хижата, 
намерил много дълги 
пръчки за поло и 
няколко слона, и така 
спортът слонско поло 
бил официално открит. 
В първите игри се 

ползвали топки за 
футбол, но слоновете 
обичали да ги спукват, 
затова били заменени с 
обикновени топки за 
поло. Единствената 
разлика между полото с 
коне и със слонове, е че 
дресьори успокояват 
слоновете по време на 
игра и сега този спорт се 
практикува в осем 
страни. 
Последният спорт, с 
който ще ви запозная, 
идва от Англия и се 
практикува всеки май в 
Глоуче
стърш
ир 
Нарича 
се  The 
Cooper'
s Hill 
Cheese 
Rolling 
или 
Wake 
Event. 
Правил
ата са 
много 
прости
. Пита 
Глоуче
стърск
о 
сирене, 
местен 
делика
тес, се 
пуска 
по 
един 
хълм, 

последвана от дванайсет 
състезатели. Победител 
е първият, който успее 
да хване сиренето и да 
премине финала. Може 
да ви се стори абсурно, 
но спортът е много 
опасен, защото 
участниците тичат с над 
70км/ч и има много 
случаи на счупени 
кости. Също така има 
линейка, в случай че 
някой от публиката е 
уцелен с пита 
Глоучестърско сирене.  

 


