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1.Креслива птица с черни пера 

2.Фирмено сдружение на Пума и 

Ягуар 

3.Съпруга на китайски език 

4.Жена, която реди мъже 

5.Смахнат, побъркан 

6.Човек, който гради с радиатор 

При правилно решение в оцветеното поле ще 

получите фигура на човек, направена от слама или 

парцали.  

Един интересен проект „Насилието в романтичните приятелства”  

КРЪСТОСЛОВИЦИ СЪС СМЕШЕН ПРАВОГОВОР   

„Насилие в романтичните приятелства – 

скритото лице на нарушаването на човешките 

права на тинейджърите“ e името на проекта, по 

който учениците Северин, Алдин, Христо, Де-

нис, Радослав, Станислав, Мустафа - Хв и Сла-

вомир от ХІв клас изнесоха уроци пред свои 

съученици.  

 Целта на проекта е да запознае тинейджъ-

рите с видовете насилие в романтичните връзки 

и как те да ги разпознават и да се предпазват от 

тях. 
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1.Човек, който дири жаби 

2.Човек, който превозва  

круши с кораби 

3.Кон, с който се ходи на бал 

4.Човек, който пипа парите на леля си 

5.Човек, който мрази старите хора 

6.Дете, което не живее в Гърция 

7.Овен, който знае часа 

При правилно решение в оцветеното поле 

ще получите стара, зла жена с магически 

способности, чието превозно средство е 

метла. 
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Редакционна коле-

гия: 

 

Антония Савова 

Беатрис Богданова 

Ванислав Николаев 

Даниел Пламенов 

Данислав Ламбев 

Диана Дончева 

Ѝоанна Георгиева 

 Училищен вестник на СОУ “Бачо Киро” - гр. Павликени 01 април 2016 г.  Весел брой  

1 април -  Ден на хумора и  шегата  

Пресклуб „Бачо Киро“ 

идея и в знак на протест 

на следващата година из-

пратили новогодишни 

картички на 1 април. За-

конът не влязъл в сила, 

но изпращането на кар-

тички се запомнило като 

шега, свързана с датата 1 

април.  

През следващите годи-

ни французите продъл-

жили да измислят различ-

ни шеги, които се правели 

в този ден.  

  Друга история 

разказва, че праз-

никът на хумора се 

е родил в Англия 

през 1860 г. 

Английски джентъл-

мени били поканни 

на тържествена це-

ремония по 

„изкъпването на белите лъвове", която трябвало 

да се проведе на 1 април. Англичаните не се усъмнили в 

странната церемония и завели и съпругите си на по-

соченото място. За тази шега се говорело дълго време 

след това, а 40 години по-късно 1 април бил наречен 

Денят на глупците.  

Съществуват различни 

версии за произхода на Де-

ня на шегата. Една от 

версиите за началото на 

традицията да се шегува-

ме е свързана с Франция, 

по времето на Луи XIV и 

смяната на Юлианския 

календар с Григорианския.  

Кралят издал закон,  

с който въвел датата  

1 април за начало на ка-

лендарната година на 

мястото на 1 януари. 

Френските поданици се 

възпротивили на тази 
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 Пролетта е се-

зонът, през  който се 

завръщат всички ху-

бави емоции и цвето-

ве, отлетели някъде 

на юг. Всичко около 

нас се обагря в раз-

ноцветни шарки. Песента на птички-

те се чува отвсякъде. Жужат пчелите, 

ухаят цветята. 

          През пролетта се завръщат  иг-

рите, веселбите и шегите. Именно 

през пролетта е и 1-ви април - Денят 

на шегата. Това е сезонът на пробуж-

дането от зимния сън и на новото на-

чало.  

Колонка на редактора 

Ванислав Вълков, ІХ А 

Даниел Иванов,  

VIIIА 
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В Габрово майка се провиква през 

прозореца: 

- Ваньо, ела да обядваш! 

- Вече обядвах у Петьо! 

- Ах! Какво златно дете имам! 


Към полунощ габровец се разхождал 

нервно пред един бар. Минал негов 

познат и го попитал:  

- Какво правиш тук?  

- Жена ми е вътре с някакъв обожател.  

- Е що не влезеш да им видиш 

сметката?  

- Чакам оня тип да й плати сметката. 



На габровец му дошли гости. Постояли, 

поприказвали. По едно време 

домакинята подсетила мъжа си: 

- Няма ли да предложиш на гостите 

нещо освежително? 

- Разбира се! – отвърнал габровецът. 

И отворил широко прозорците… 



- Знаеш ли, като те видя – все се сещам 

за Стоян – казал един габровец на друг. 

- Защо? 

- И той има да ми дава пет 

лева! 


Събрали се хора от 

различни градове на 

България и всеки донесъл 

нещо за ядене от неговия 

край. 

Бургазлията донесъл 

паламуд. 

Горнооряховецът донесъл суджук. 

Софиянецът донесъл печено пиле. 

Троянецът донесъл сливова. 

Разградчанинът донесъл кисело мляко. 

Момче седи с блондинка в колата: 

Той: “Да пусна ли климатика?”  

Тя: “Пусни, аз слушам всичко! “ 



В училище учих два чужди езика: 

английски и геометрия.  

 

- Иванчо, защо в диктовката си имаш 

толкова празни места?  

- Място за реклами, госпожо.  


В час по литература учителят изпитва 

учениците:  

- Петърчо, защо не си учил?  

- Изкълчих си крака.  

- Седни, две. Васко, а ти защо не си 

учил?  

- Баба ми е болна.  

- Седни, две. Иванчо, а ти защо не си 

учил?  

- Брат ми се върна от затвора.  

- Няма нужда да ме плашиш с брат ти! 

Седни, три.  


Ядосана 

учителка:  

- Целият клас 

да излезе, а аз 

ще работя с 

останалите!  


Семейство 

габровци: 

- На Панчев му 

предписали строга диета. 

- Чудесно, можем да го поканим на 

вечеря! 


След всякакви изпити, контролни 

работи, тестове или съчинения се раждат 

нови и нови ученически ,,бисери”. Те 

пораждат смях както у читателя им, учител 

или проверяващ, така и у този, който ги е 

написал или казал. А сега е ред и ние да се 

посмеем с малко такива бисери. 

 Вероятно лирическият герой е гей, тъй 

като при толкова самодиви пита: "... кажи 

ми, сестро, де е Караджата". 

 Героите на Елин-Пелиновото село 

намирали утеха, попийвайки си в 

кръчмата, побийвайки си жените и в 

други сиромашки радости. 

 Реката извира от дупка и тече до билото 

на Черно море. 

 Турците налитали на българите като 

лешояди на мърша. 

 Янко музиканта сам си правел свирки. 

 Хан Крум издебнал самозадоволените ромеи 

в дерето и ги изненадал отзад.  

 Кочо го извади кървав от жена си и го заби в 

себе си! 

 Със задните си части Крум запушил 

Върбишкия проход, а с предните си части 

лично дебнел в засада Никифор І Геник.  

 Охлювът е едновременно и мъжки, и женски, 

но не може да се възползва от това.  

 Бай Марко бил генерален спонсор на 

Априлското възстание. 

Събрал: Даниел Иванов, VІІІА 

Габровецът довел брат си. 



Шотландец влиза в бар и си поръчва 

уиски. 

- За пет пенса или за десет? – пита 

барманът. 

- От какво зависи? 

- Ако седнете на маса, е десет, а ако 

пиете прав, е пет. 

- А ако го изпия на един крак? 



Джон се прибира вкъщи и пита жена 

си: 

- Тези от петия етаж да не би да са 

шотландци? 

- Защо мислиш така? 

Защото са силно разтревожени, че 

детето им е глътнало един цент. 



Шотландец разглежда брошурите на 

туристическа агенция. След като 

свършва с брошурата за Гърция, казва 

намръщено: 

- Предполагам, че за такава страна, 

цялата в руини, ще ми дадете поне 50% 

отстъпка. 



Шотландец се прибира към къщи с 

бутилка уиски под палтото. Подхлъзва 

се, пада и усеща че нещо му подмокря. 

Веднага си казва: 

- Господи, дано да е кръв! 



Шотландец тръгва с детето си на излет. 

Жена му го съветва: 

- И не забравяй да сваляш очилата на 

малкия, ако видиш, че няма нищо 

интересно за гледане!  

Любими анекдоти 

ни, че се наложило да бъдат обра-

ботени, за да могат да се поднесат 

на по-малките читатели. По онова 

време възпитанието се е основавало  

върху страха и затова тези истории 

са били измисляни, за да се бъдат 

послушни децата или в противен 

случай е можело да им се случи 

нещо ужасяващо, като например да 

бъдат хвърлени в горяща пещ или 

изядени живи. 

     Книгата си заслужава и всяка 

приказка, която е включена, има 

уникален и интересен сюжет! Но ще цитирам 

предупреждението на Якоб и Вилхелм Грим от 

преди 200 години : „Въпреки че събраните тук 

истории са базирани на приказки, фолкорни ле-

генди и митове, те вероятно не са подходящи за 

деца и юноши. Само при положение, разбира се, 

че не сте решили да им изкарате малките акълче-

та…!“ 

Оценка: ★ ★ ★ ★ ★  

НЕПУСКИСТЪТ В МЕН  

 

Цигарата палиш. Временно успокоение. 

След това пак ядове. Твърде много вълнение. 

Седиш, тавана гледаш, и се чудиш: 

с всичко това нима себе си губиш? 

 

Ближният подава ти ръката си,убеждава те, 

че доброто го има, с думи изпепелява те. 

Ти стоиш, не вярваш, чудиш се... 

ангелът ли, дяволът ли пръв събуди се? 

 

Добри думи, лоши хора. Действия няма! 

Сещаш ли се, че това илюзия е голяма? 

Абсолютно всичко досега за теб е провал. 

Питаш се по-късно дали ще си успял. 

 

Че за един човек щастие, закрила трябва. 

Не една любов към света да го затваря. 

Изгаря сърцето ти без пепел, без дим... 

Успокоението ти го дава само човекът любим.  

Кристияна Тлаченска , VIIIА  

Един обичащ Бога рокер 

из калифорнийски плаж 

веднъж си карал чопър, 

когато изведнъж, гърмящ,  

гласът Господен заговоря  

от разтворените небеса:  

- Заради истинската вяра, 

която си към мен питал, 

награда ще ти поднеса, 

ще сбъдна твоята мечта!  

Спрял си рокерът мотора, 

помислил и си пожелал: 

- Вдигни ми над простора 

чуден мост, че, забръмчал 

по него всеки светъл ден, 

от тук да стигам до Хавай. 

Мост вдигни над океана 

и на колелата, устремен, 

за мене всичко ще е най, 

щом да карам се наканя. 

И Господ отговорил благ: 

- Синко, този славен блян 

е грях! Дори да си ми драг, 

жалост имай малко, свян! 

Туй е просто безразсъдно! 

Щеш да вдигна колонада 

от самото океанско дъно, 

гигантски стълбове бетон 

и заради едната ти отрада 

цял да тръпне небосклон! 

Свърша ли подобно дело, 

вложил труд до изнемога, 

би то от природата отнело 

живец неимоверно много! 

Стремежа няма да приема   

към материалната облага. 

Мисли на благородна тема 

и полезно нещо пожелай, 

за всички хора да приляга 

и радостта да няма край! 

Човекът сепнал се от срам, 

 умислен, рекъл натъжено: 

- Мили Боже, можеш, знам, 

изясни сега на нас мъжете 

логиката на душата женска, 

дамското сърце ни обясни. 

Познание въздай ми днеска: 

що мълчи жената или плаче,  

какво таи зад укорни стени, 

що за нея щастието значи?  

Настанала възтежка тишина, 

неловко рокерът се взирал 

в стъписаната вечна висина. 

Занемял, трептял всемирът,  

слънцето възпряло своя ход, 

океанският простор утихнал, 

мълчал безветрен небосвод… 

И глас се чул подобно гръм,  

сред ясни небеса преминал: 

- Мост да бъде, Господ съм! 

К. Байрактаров, 

Написано по известен виц.  

Рокерът и БОГА 

Четете дебели книги с хоррър мотив? 

Като малки сте харесвали да слушате при-

казките на баба? Препоръчвам Ви  

„Страхосказания. Зловещи истории от 

мрачни автори“. Знаете ли, че добре поз-

натите братя Грим впрочем са първите 

съставители на антология на ужасите. 

   В тази книга са събрани от множест-

во страховити приказки, създадени по 

оригинала на братя Грим. Книгата е неве-

роятно съчетание от завладяващо-

ужасяващи преразкази на добре познати 

от детството ни захаросани приказки като 

„Хензел и Гретел“, „Пепеляшка“, “Рапунцел“ и 

т.н. Оригиналните истории били толкова страш-

Анотация  

Избрали за вас: Данислав Ламбев, VIIIА 

Диана Дончева, Х Б 

Данислав Ламбев, VІІІ А 
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“Живеят само влюбените, 

останалите просто 

съществуват.“  

У. Шекспир  

На 10 април 1912 г. 

корабът “Титаник” 

напуска пристанището в 

Саутхемптън и на 14 

април същата година в 

около 23:40 часа се 

сблъсква с айсберг. 

Интересна е историята 

на двама младежи, които 

по време на краткия 

престой на Титаник се 

влюбват и се опълчват 

на всеки, който се 

изправи на пътя им в 

името на любовта си. 

Джак - бедняк, скитащ 

безцелно по света, 

броени минути преди 

отплаването на кораба 

печели билети за 3-та 

класа за кораба 

“Титаник”. Хобито му е 

да рисува.  Роуз е 17-

годишна дама от богато 

семейство, сгодена за 

богаташ, когото не 

обича. Джак и Роуз се 

запознават на борда на 

Титаник, той ѝ разказва 

за приключенията си по 

света, за това как е 

рисувал проститутки в 

Париж и как е пропадал 

през тънкия лед в 

Уинсконсин. Между тях 

се ражда една голяма и 

истинска любов, за 

която се борят до самия 

край. Прекарват неза-

бравими няколко дена 

заедно на борда на 

кораба.  

На 14 април, 1912 г., 

денят в който “Титаник“ 

за пръв път бива огряван 

от слънчеви лъчи, 

двамата влюбени 

обикалят кораба. 

Вечерта на същия ден 

корабът се блъска в 

айсберг, който е нямало 

как да бъде избегнат. 

Годеникът на Роуз – Кал 

Хокли, натопява Джак за 

кражбата на колието, 

което е подарил на 

годеницата си – 

„Сърцето на океана“ – и 

той бива арестуван. 

Всички са в паника и 

бързат да се измъкнат от 

кораба възможно по-

бързо, за да не свършат 

като удавници. Роуз се 

връща и помага на Джак, 

а след това двамата 

започват да търсят пътя, 

по който да стигнат до 

горната палуба, където 

спускат лодките. Кал 

вижда, че двамата са 

заедно и решава да 

изпрати Роуз на една от 

лодките, за да се спаси. 

Преди да се качи, той ѝ 

дава своето палто, в 

което държи „Сърцето 

на океана“. Роуз се 

противопоставя и се 

хвърля от лодката, като 

се хваща за едната 

тераса на кораба. 

Веднага намира Джак и 

двамата чакат до 

потъването на кораба. 

След като “Титаник” се 

разчупва на две части, 

Джак и Роуз се качват на 

върха на кораба и чакат 

неговото потъване. 

Сблъсъкът с водата 

причинява водовъртеж и 

останалите лодки не 

смеят да се върнат, за да 

спасят оцелелите.  

Роуз се качва на една 

от вратите на кораба, 

която водата е изхвър-

лила на повърхността 

след потъването. Джак 

остава във водата, 

защото вратата би 

потънала ако са двамата 

на нея. Двамата чакат 

лодките да се върнат. 

Роуз му обещава, че 

няма да се предава, 

каквото и да се случи. 

От всички 20 лодки се 

връща само една, за да 

ги спаси. Тогава обаче е 

прекалено късно. Джак 

вече е замръзнал и умрял 

в ледените води на 

окена. Роуз се качва на 

лодката и след няколко 

часа плаване тя и всички 

от лодката се качват на 

борда на кораба 

„Карпатия“. Тогава Роуз 

за последен път вижда 

Кал. Когато слизат в Ню 

Йорк и я питат как се 

казва, тя отговаря 

„Доусън. Роуз Доусън“.  

Дотогава огърлицата 

от Кал е в нея. 84 години 

по-късно изследователят 

Брук Лъвет се среща с 

Роуз, на когото тя 

разказва цялата история 

на Титаник. Щом всички 

си лягат, тя отива на 

палубата и хвърля в 

океана огърлицата. След 

това се връща обратно в 

каютата си и заспива. 

Затоплена в леглото си, 

тя умира, точно както е 

обещала на Джак, който 

в деня на потъването ѝ 

казва: „Ти няма да 

умреш. Трябва да се 

спасиш. Ще имаш деца, 

после внуци. Ще умреш 

в топлото си легло, 

потънала в дълбока 

старост“.  

Това е историята на 

една невъзможна любов, 

заради която Джак и 

Роуз се противопоставят 

на най-близките си. 

Титаник 

Песента на Адел „Hello“ е 

първата песен на британската 

певица от 3 години. Ако сте 

любопитни да разберете какво се 

крие зад текста на песента и за 

кого е написана, прочетете това 

докрай! 

Съдейки по другите песни на 

Адел, най-очевидният отговор, 

който бихме могли да дадем, би 

бил - бивш приятел, но този 

отговор би бил напълно грешен. 

Истинската причина за напис-

ването на „Hello“ е връзката ѝ със 

самата себе си. В социалните 

мрежи тя каза, че албумът ѝ „25“, 

част от който е „Hello“ е написан, 

за да разбере в какъв човек се е 

превърнала, без самата тя да го 

осъзнава, и за това как една жена 

се опитва да преоткрие коя е след 

години. С излизането на „Hello“ 

Адел се запознава със себе си 

отново. Вече е готова да ни 

представи новата и различна 

Адел. 
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Моята любима песен 

DIA – МЛАДА, ТАЛАНТЛИВА, ОРИГИНАЛНА  

Любов, фолклор и дъбстеп  

 Д и м а н а 

Мирчева, с 

прякор DIA, е 

талантлива 

17-годишна 

певица. Тя 

използва 

български 

фолклорни мотиви в своите 

песни, в основата на които са 

дъбстеп, трап и дръм енд бейс. 

Точно това ги прави много по- 

вълнуващи и интересни от 

другите.  

DIA със сигурност ще завладее 

музикалните класации, не само 

в България, но и по цял свят!  

Ако не знаете коя е тя,  

задължително трябва да си 

пуснете песните ѝ „ЕГЕЯ“ и 

„Вено Невено“. Няма начин да 

не ви харесат!  

DIA – Димана Мирчева се 

съгласи да даде интервю за 

нашия вестник! Ето какво 

сподели с нас тя: 

1. Здравей, DIA! Много ти 

благодарим, че се съгласи да 

участваш във вестника на 

училището ни! Имаме 

няколко въпроса за теб. 

Първо искаме да те 

попитаме кога започна да 

проявяваш интерес  към 

музиката?  

- От тригодишна ме влече 

към музиката! Ходих на уроци 

по поп и джаз пеене дълго, 

също и на пиано. Още от малка 

музиката за мен е удоволствие 

и ме прави щастлива, тя е това, 

което аз не мога да изразя чрез 

думи.  

2. Откъде дойде идеята 

да смесиш тези два напълно 

различни стила - фолклор и 

трап? 

 - Тази идея си стоеше в 

мен и чакаше знак да излезе 

наяве. Знакът за 'Егея' беше 

сънят ми, в който пеех песен 

върху електронна музика. След 

като излезе и хората я харесаха, 

знаех, че трябва да правя точно 

това - етно-електро музика. 

Така се появи и "Veno Neveno". 

3. Какво означава 

артистичният ти псевдоним 

"ДИА"? Как реши да бъде 

точно такъв? Има ли 

някакво скрито послание зад 

него?  

Исках точно DIA, защото 

ми харесва много. Звучи ми 

някак мистично. В последствие 

разбрах,че "dia" означава 

"райско", "божествено" и бях 

наистина изненадана. Не 

мислех, че има някакво 

значение, но явно няма 

случайни неща. 

4. Обясни накратко как се 

породи идеята за "ЕГЕЯ", а по-

късно и за "Вено Невено"? 

Идеята за "ЕГЕЯ" я имам от 

години и просто чаках времето, 

в което да мога да я осъществя. 

Щастлива съм, че успях! 

Изживях нещо уникално, а сега 

с "Veno Neveno" го изживявам 

отново.  Сигурна съм, че с 

всяка песен тръпката ми към 

тази музика ще нараства. 

5. Освен да пееш, с какво 

друго запълваш свободното си 

време?  

Чета, обичам да излизам с 

приятели, обработвам нови 

песни, търся красиви 

фолклорни текстове, пея и 

какво ли още не... Дълъг е 

списъкът, въпреки че не ми 

остава особено свободно 

време.   

6. Пожелай нещо на 

учениците, учителите и 

всички читатели на 

вестника на СОУ "Бачо Киро", 

гр. Павликени.   

Йоанна Георгиева,  

VІІІ А 
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Абитуриентските рокли тази 

година са толкова разнообразни, 

че за тях не може да бъде разка-

зано накратко. Изобилие от сти-

лове, интересни детайли, тук-

таме цепка, пастелни тонове са 

сред предложенията за балната 

нощ. Младите дами влизат в об-

раза на русалки, красавици от 30-

те и класически модни икони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайнерите препоръч-

ват да се придържате към стила, 

в който се чувствате комфортно. 

Експериментирайте и в никакъв 

случай не купувайте първата харе-

сала ви рокля. Премерете поне три 

и сравнете коя от тях ви пасва най

добре. 

 

 

 Всяка жена има изграден собствен 

стил, но въпреки това следи модните 

тенденции. За една дама е важно да 

знае какво е актуално, за да бъде в 

крак с новото време. Затова с тази статия 

ще ви запознаем с модното през 2016 година. 

 Световните дизайнери са заложили на удобното облек-

ло за дамите и въпреки че актуалните дрехи са спортно-

елегантни, те отлично подчертават женствеността и стила. 

 Хитови цветове ще бъдат всички нюанси на червено-

то, сивото и черното. Разбира се, и не само те. През про-

летта и лятото ще преобладават меки и топли цветове, ко-

ито внасят много елегантност.  

 Пънк стилът ще бъде един от водещи-

те, чрез който жената има възможност да 

демонстрира своята независимост, като се 

облича предизвикателно или в по-мъжки 

тип дрехи. Но не бива да прекалявате с то-

ва, за да не плашите мъжете, защото както 

знаем, повечето от тях се страхуват от 

твърде независимата жена. Така че най-

добре заложете на комфорт, женственост и 

сексапил както в облеклото, така и в аксе-

соарите. 

 Ще можете да избирате нови и инте-

ресни дизайнерски решения, които са изключително инте-

ресни – кожени дрехи през по-студените дни или комби-

нация от кожа с други материи, както и кожени аксесоари, 

асиметрични рокли и поли,  флорални мотиви, комбина-

ции от най-различни по състав материи, 

най-различни нестандартни модели 

дамски дрехи, обувки и аксесоари, 

поли, рокли и блузи  през пролетта 

и лятото и още много други изку-

шения.   

 

 

Пролет/лято 2016 е сезонът на 

нежните цветове. Меките и 

приглушени тонове преоблада-

ват. За да не ни липсва и категорич-

ност, има и някои по-смели нюанси, които внасят ба-

ланс в палитрата. Ето и някои от най-актуалните цве-

тове за пролет/лято 2016. 

Розов кварц и синьо спокойствие 

Розов кварц и синьо спокойствие бяха обявени за 

цветовете на 2016 и съвсем логично са топизбор за 

пролетно-лятната палитра. Двата цвята можете да носите 

поотделно или в комбинация. Те символизират баланса 

между топлина и хлад. 

Черно и бяло 

Вечната тенденция, винаги 

модерният тандем 

черно и бяло отново 

присъства в тенден-

циите за пролет/лято 

2016. Понякога сме 

свикнали да виждаме 

черно и бяло в съчета-

ние, но този сезон те властват 

поотделно. Актуални за пролет/

лято 2016 са тоалетите в бяло от 

горе до долу или в черно от горе 

до долу. 

Лавандула 

     Още един приглушен цвят в тенденциите за пролет/

лято 2016 е лавандуловото лилаво – нюанс на 

лилавото със сиви нотки в него. То издава мис-

териозност, но и увереност. Добре е да съчета-

вате цвят лавандула с по-смели нюанси. 

Наситено синьо 

Преминаваме на морска вълна с тъмносин цвят. 

Тъмносиньото е сред топцветовете за пролет/

лято 2016. Издава решителност и строгост. 

Лесно се съчетава с бяло за получаване на кла-

сически морски мотив. 

Жълто 

Вече мечатем за слънчевите летни дни благода-

рение на тази тенденция в цветовете за про-

лет/лято 2016. Слънчевото жълто ще доми-

нира летния гардероб както при дрехите, та-

ка и при аксесоарите. Съчетава се идеално с 

миденосиньо и чудесно допълва лавандуло-

вите ансамбли. Вече видяхме не една и две 

звезди, които разходиха ярко жълти тоалети 

по червения килим. 

Оранжеви и огнени нюанси 

Представяме ви няколко силно откроява-

щи се цвята на фона на палитрата за пролет/лято 2016. 

Прасковени нюанси, оранжево и огненочер-

вено заемат своето почетно място сред цве-

товете за предстоящия сезон. В модни ком-

бинации тези цветове добре се балансират 

от бяло 

Ярко зелено 

Може би най-смелият цвят сред тенденции-

те за пролет/лято 2016. Символизира акти-

вен живот и връзката на човека с природата. 

Зеленото може да се съчетае с някои по-

приглушени тонове, особено актуално е да 

се комбинира и с класическото бяло. 

Модното за 2016  
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Абитуриентски  рокли 

Мъжки прически 2016  
Ключовите мъжки прически 2016 включват 

натурални текстури, мъжки боб, военен стил, път 

отстрани и текстуриран перчем. И също както 

индустрията с мъжките облекла нараства все повече, 

така и светът на подстрижките 

и начините за носене на 

мъжките коси се разраства и 

управлява от модните закони. 

Настъпиха времената, в които 

прическите на господата се 

променят все по-бързо. 

Текстуриран бретон  

През последните години мъжкият перчем 

премина през различни вариации - голям или 

малък, със спокоен или структуриран начин на 

подстригване. Така през 

2016 господата може да 

изглеждат приключенски с текстуриран перчем. С 

подходящите продукти за коса, тази визия може да се 

постигне лесно и бързо. Целта е да се 

добавят дълбочина и живот сред кичурите, без 

особено да се структурират.  

 

 


