
1 
 

 

                    Брой 25, НОЕМВРИ 2014 г. 

 

   Денят на народните будители е общобългарски празник, почитащ делото на 

българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на 

възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Отбелязва се 

ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и е официален празник в Република 

България. Сред най-тачените български народни будители са свети Иван 

Рилски, Паисий Хилендарски, Поп Пейо, Неофит Бозвели, братята Димитър и 

Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо 

Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Никола 

Бацаров, Иван Вазов, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов и много други.  

 Св. Иван Рилски е роден (според житиеписци) в село Скрино край Кюстендил, 

вероятно през 876 г., и умира на 18 август 946 г. Живее по времето на 

княз Борис I, цар Симеон Велики и цар Петър I.  

 Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български 

народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. 

 ВАСИЛ ЛЕВСКИ  -  Известен е и като Апостола на свободата заради 

организирането и разработването на стратегията за освобождаване на 

България от османско иго. Пътува по страната и създава частни 

революционни комитети, които да подготвят обща революция.  

  Доктор Петър Берон е авторът на „Рибният буквар“ 

 Васил Априлов е български стопански и просветен деец, дарител, писател от 

времето на Българското възраждане.  

                                            Анджела Маринова и Никол Стоянова – 5 В клас 
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     Интересни факти за България 

 Най-старите останки на човек 

в Европа са намерени край 

Врачанско и са на 8000 

години. 

 Едни от най-древните градове 

на Европа са разположени по 

бреговете на българското 

черноморско крайбрежие. 

 Траките са разпространили 

науката геометрия, числото „пи“ и числото „фи“. 

 Първият позлатен съд е намерен в земите на траките. 

 Три златни съкровища са датирани като най-старото обработено 

злато в света - Варненското, Дуранкулашкото и Хотнишкото. 

 Българският слънчев календар е признат от ЮНЕСКО през 1976 г. за 

най-съвършения в света. 

 България е единствената и най-старата европейска държава, която не 

е сменила името си през вековете. 

 България няма пленено във война знаме от създаването си досега. 

 Цар Калоян нанася най-голямото поражение на кръстоносците. 

 Даваме на Европа една от официалните й три азбуки - кирилицата. 

 Първата въздушна бомбардировка е направена от българи. 

 Първата жена в света, участвала в боен полет, се казва Райна 

Касабова. 

 Джон Атанасов дава на света едно от най-значимите изобретения - 

компютъра. 

 Песен на Валя Балканска лети в Космоса. 

 Шестият сърдечен тон е открит от проф. д-р. Иван Митев 

 Асен Йорданов създава първата в света въздушна възглавница. 

 Петър Петров изобретява електронния часовник, първия в света 

безжичен сърдечен монитор, първата компютърна система за 

измерване на замърсявания. 

 Румен Антонов изобретява автоматичната скоростна кутия. 

 Факт в световната история е, че във Франция и в България са 

намерени най-големите древни монетни находища.  

                                                                           Алекса Георгиева – 6 А клас 
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 Дъвки, за да сме отличници  

  Малко неща изнервят учителя повече от това да види как 

негов ученик дъвче дъвка в час, но основно училище в 

Южна Германия в момента активно насърчава децата да го 

правят, в опит да подобри техните оценки, съобщи АФП. 

„Дъвченето на дъвка е полезно за здравето на децата и 

подобрява техните резултати в училище", заяви Волфганг 

Елегаст от Министерството на образованието в Бавария, 

дом на училището, където стартира новият пилотен проект. 

„Предпоставката за обучение, смесено с някакъв вид 

забавление, е това, което кара децата да идват на училище без страх и ги кара да се 

чувстват щастливи. Следователно, ние ги насърчаваме да дъвчат дъвка в почивката и в 

часовете", заяви директорът на училището Зигфрийд Лер. 

 Дъвката е добра и за поддържане на хигиена на зъбите, особено след хранене, когато 

не е възможно да ги измиете. Не става въпрос за анархия, обаче. Според сключено 

споразумение с учителите  децата трябва да държат устата си затворена, докато дъвчат, 

освен когато говорят, и трябва по установения начин да я изхвърлят в кошчето за 

боклук.                                                                             Рая Найденова – 6 В клас     

    

                                                                                                                                          

Какво е да си с брат или сестра близнак 

 Много хора се питат лесно ли е да имаш брат или сестра близнак? Ще ви отговоря, 

тъй като аз имам брат близнак  

Положителните страни са: 

Когато се чувстваш самотен, има с кого да си поговориш. 

Дори и постоянно да се карат, те се обичат. 

Доста често те не искат да споделят стая с другия, но в 

същото време им е много приятно да са заедно. 

Играят чудесно заедно и се занимават и сами. 

Близнаците си помагат и се подкрепят - вкъщи, навън, в 

училище. 

Когато са болни, полагат нежни грижи един за друг. 

Близнаците стават самостоятелни и делят нещата си от по-рано. 

 

Недостатъците: 

Взаимно се дразнят и се карат. 

Доста често не са на едно и също мнение. 

Понякога завиждат един на друг и мислят, че са пренебрегнати. 

Всеки от близнаците има индивидуални потребности и особености. 

Ще забравите какво е подредена къща. 

Трудно ще смогвате на двойните прегръдки и целувки!  

                                                                                                 Никол Стоянова – 5 В клас      
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                 Гривни от малки цветни ластици  

  Гривни, изплетени от малки цветни ластици, е последната 

мания сред децата и тийнейджърите. От най-простите модели 

до доста сложни, направени с безкрайно търпение, носят дори 

родителите им. Ластиците са като тези, които се продават за 

коса, но са малко по-дебели и значително по-здрави. Те се 

нанизват в определена последователност и оттам идва едно от 

имената на гривните - loom bands (от англ. - изтъкани ленти). Наричат ги още rainbow 

(дъга), защото според въображението на изработващия може да се създават 

разнообразни разноцветни украси за ръката. Този тип стан 

позволява да се правят аксесоари с всякаква ширина. 

 В комплектите за начинаещи е добавено нещо подобно на 

прашка, върху което се оформят не толкова сложни плетки. И 

все пак има възможност за доста варианти, като може да се играе 

не само с вида на заплитането, но и с цветовете. Правят се обаче 

само по-тесни гривни.За да се направи една гривна, се иска 

голяма доза търпение, както и сръчност. Сложните модели отнемат доста време. От 

ластици се правят фигурки на костенурки, рибки, слонове, цветя във всякакви 

големини. Сами може да измайсторите каишка за часовник, бижу за врата. 

  Едно от най-странните произведения е рокля. Това вече е малко 

прекалено, защото е по-скоро война на нерви, отколкото 

удоволствие да съединиш едно с друго миниатюрните хиляди 

ластичета. От всички идеи, които може да се осъществят, най-

популярни си остават гривните. Йоанна Георгиева – 5 В клас

Известните имена и значението им 
  Най-често срещаните мъжки имена са: 

1.Георги -„земеделец” (178 хил.) 

2.Иван -,,Бог е милостив’’ (174 хил.) 

3.Димитър -„градоначалник” (133 хил.) 

4.Николай -„победител на народите” (95 хил.) 

5.Петър -,,камък,скала” (81хил.) 

6.Христо -,,Христос” (66хил.) 

7.Йордан -,,от река Йордан” (56хил.) 

Други разпространени имена са: Александър, Стефан, Васил, Тодор, Стоян, Мартин, 

Виктор и Кристян. 

 

  Най-често срещаните женски имена са: 

1.Мария - „любима, желана” (914хил.)  

2.Виктория -„победителка” (914 хил.) 

3.Александра -„покровителка на войните” (653 хил.) 

4.Елена -„светла като слънце” (57 хил.) 

5.Йорданка -„от река Йордан” (43 хил.)  

Други разпространени имена са: Никол, Габриела, Рая, Симона, Йоана, Теодора, Сияна, 

София, Дария, Алекса, Гергана, Михаела, Божидара и Калина.  

                                                                                           Александра Симеонова – 6 А клас 
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Неща, които досега вероятно не сте знаели… 

Сутрин си с около 1 см по-висок. Ако ти предстои да ставаш манекен(ка), вече ще 

знаеш кога да ходиш на кастинги...  

Разпери двете си ръце настрани - дължината на този ти "размах" се равнява на 

височината ти. Изглежда малко нереално, но е истина. Съвет: не изпробвай 

верността на това твърдение, освен ако не ти се разхожда с драскотини по носа.  

Също като пръстовите отпечатъци, всеки "езиков" отпечатък е уникален.                 
В случай че ти хрумне някоя лудория, да знаеш... 

Най-силният мускул в тялото е езикът.  Нямам ни най-малка представа с какво би ни 

било полезно това, но какво да се прави, като така сме създадени?  

 Колкото по-студена е стаята, в която спиш, толкова по-големи са шансовете да 

сънуваш нещо лошо.  Гледай да си на топличко през нощта, ако не искаш да сънуваш 

как идва Кумчо Вълчо да те открадне. 

Невъзможно е да се погъделичкаш сам. 

Жирафът има също толкова прешлени във врата си, колкото и ти. 

Ще са необходими 1 200 000 комара, които са те накацали наведнъж, за да ти 

източат кръвта. Малко вероятно да ти се случи, но се чувствай предупреден! 

Човешкият мозък работи със същата мощност като 10-ватова крушка.  Досещаш 

ли се за познатата сцена от анимационните филмчета като "Том и Джери"?! 

Например, когато на някого му хрумне нещо гениално и се показва светеща крушка над 

главата му...  

Мозъкът на човек е много по-активен, докато спи, отколкото, когато е буден. Ако 

следващия път в час госпожата ти се скара, че спиш, можеш да й споделиш този 

интересен факт в твоя защита... 

Един човешки косъм издържа до 99 грама тежест.  Сега вече приказката за 

Рапунцел звучи много по-правдоподобна, не мислиш ли? 

На практика човешкият косъм е неунищожим. Като изключим огъня и силната 

киселина, нищо друго не може да унищожи космите ти, затова не се учудвай, когато 

каналът се запуши. Очевидно малките косматковци са решили да си направят 

събиране. 

Киселината в стомаха ни може да разгражда метал! Въпреки че е научно доказано, 

моля НЕ изпробвай този факт сам вкъщи, като решиш да погълнеш някой пирон или 

нещо от сорта. 

Всички бебета се раждат със сини очи. Ако някой от твоите приятели пак реши да 

ти се хвали с небесносините си очи, можеш да го накараш да млъкне, като му кажеш, 

че някога и ти си имал.    Рая Найденова – 6 В клас 
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Четири известни компютърни игри         

FDR CRY 4. История проследява  англоговорещ, който се връща към 

Kyrat, див и необуздан регион на Хималаите. Там той участва в 

гражданска война, тъй като хората се борят срещу деспотичния 

режим на самозван цар. Far Cry 4 е за първи път във Far Cry серията, 

в която главните герои са граждани на страната.  

 

Grand Theft Auto V - често съкращавана на GTA V, е екшън 

приключенска игра с отворен свят, разработена от Rockstar Games.  

Действието на играта се развива в Los Santos, щата San Andreas и 

неговите околности, базирани на днешния Лос Анджелис.  

  

Assasin`s creed 1,2. Асасините са организация, която се бори за 

запазването на свободната воля на хората и отстраняването на 

тиранични и корумпирани лидери. Техни заклети врагове са 

тамплиерите, които искат да спасят човечеството, но чрез 

упражняване на контрол. Двете организации се борят за 

намирането на артефакти, познати като парчета от рая, които 

имат способности да контролират хората. Фармацевтичната 

организация „Абстерго“ играе ролята на прикритие за 

тамплиерите. Дезмънд Майлс е пленен от Абстерго, за да бъде 

използван като тестов обект в тяхната анимус машина, която 

позволява четенето на генетични спомени, предавани чрез ДНК-то, и тяхното 

възпроизвеждане в три измерения. Той трябва да преживее спомените на своя прадядо 

Алтаир по време на третия кръстоносен поход, който е член на клана на асасините в 

Светите земи. Целта на Абстерго е да се намери нещо заключено в спомените на 

Алтаир, което ще направи възможна световното господство на тамплиерите. Мисиите 

са интересни и изпълнени с приключения. Има няколко вида оръжия. Играта изисква 

умения, защото има катерене по стени, дворци и боеве срещу повече на брой 

противници. В разказа рамка героят се намира в ХХ1 век и следва Desmond Miles, като 

той преживява  на неговия предшественик Ezio Auditore Da Firenze. Играчът може да 

изследва Флоренция, Венеция, Тоскана и Форли, тъй като те ръководят Ezio на 

стремежа за мъст срещу лицата, отговорни за предал семейството си. Основната цел е 

да се използват бойните и стелт способности на играча, като Дезмънд започва да 

разкрива тайните, оставени от древна раса, известна като първата цивилизация в 

надеждата за слагане на край на конфликта между убийците и рицарите тамплиери.  

                                                                                          Валентин Александров – 6 В клас 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Rockstar_Games
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_narrative&usg=ALkJrhi6y9E-s7MdgcJ9apx1D3ElqI_Tmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Miles&usg=ALkJrhjC3WZA9nsfCdaO-CUNfpVjbL1CRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze&usg=ALkJrhiZrAJmfvRuCusGXPwqJbw3qJZvDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Florence&usg=ALkJrhhTFZSsHzWJLIVH9xVjxHj89hHBYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Venice&usg=ALkJrhgpPJyOvBrvOLpRtSCxUY5rA6KD6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tuscany&usg=ALkJrhhZpZC1VdpMkWSgAzeoP_gmtsC1qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Forl%25C3%25AC&usg=ALkJrhjAaT-iZNvvyne_GMEUZJmnyt3SiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_astronauts&usg=ALkJrhiAi2Uermz9qXmnhnztEzZnXas-Qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Assassins&usg=ALkJrhha475fiq-IfXVhqQe0hXyq3RqbOA
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              Спортен свят 

   Много ученици днес се насочват към спорта плуване, тъй като плуването тонизира и 

раздвижва мускулите на тялото. Заради съпротивлението на водата се изразходват бързо 

калории - поради оказаното влияние от водата, която ни натоварва 10 пъти повече, отколкото 

спортове, които се практикуват на суша. Укрепва гръбначните мускули, което спомага за 

изправянето на гръбначните изкривявания. Намалява стреса и напрежението. По време на 

плуване организмът се засища с кислород, което въздейства отпускащо и отнема 

напрежението. Развива дихателния капацитет на белия дроб. 

Все по-често децата се записват 

на футбол. Децата страстно се 

привързват към футбола и използват 

всяка свободна минута за 

допълнителна игра. Така този спорт 

се превръща в хоби. Футболът 

помага за повишаване на 

самочувствието на детето, което се 

учи да бъде самостоятелно. Освен 

това  специфичните техники в 

спорта развиват отлична дисциплина. Една от основните причини, поради които 

момчетата искат да играят футбол, е забавлението. Прекараните часове в тренировки 

често сближават повече играчите. Така те стават приятели и прекарват голяма част от 

свободното си време заедно в различни забавления. 

Друго предимство на този спорт е, че осигурява възможност за нови контакти и развива 

умението за работа в екип, като всеки играч допринася чрез индивидуални усилия за 

колективната цел.                                                              Александър Папазов – 6 В клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ученици взеха участие във футболния турнир за превенция на футболното 

хулиганство, организиран от район „Искър“. 

                                Вземи правилното решение – спортувай!  

http://www.futbolnizalozi.com/
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 Една жена била бременна. Всяка от бабите искала да 

кръстят детето на нея. Едната се казвала Тонка, а 

другата Мара. Затова кръстили бебето Маратонка. 

 Марийка пита Иванчо: 

– Иванчо, баба ти нещо днес е много мълчалива. Защо? 

А той отговаря:  

– Днес тя ме помоли да й дам червилото, а аз чух             

„лепилото“. 

  Учителката пита Иванчо: 

– Иванчо, ти защо винаги сядаш на последния чин? 

– Баща ми е военен и казва, че първите редици дават най-

много жертви. 

 Учителката решила да покаже на децата вредата от алкохола. 

Tя изважда един червей и пред очите на всички го потапя в чаша с водка. Червеят се 

сгърчва и умира. Тя пита: 

– Каква е поуката, деца? 

– Който пие водка, няма глисти – казва Иванчо. 

Учителката ядосана решава да заведе децата в една ферма. 

Там слага пред една крава едно буре с вода и едно с водка. И отново пита: 

– Кравата пие от водата и не помирисва даже водката. Kакъв е изводът?  

Иванчо веднага готов с отговора: 

– Е, говедото си е говедо.  

   Урок по химия. Учителката: 

– Мария, какъв е цветът на твоя разтвор? 

– Червен. 

– Правилно. Седни, отличен 6. 

– Катя, а при теб? 

– Оранжев. 

– Не е точно така. Много добър 5, седни. 

– Иванчо, цветът на твоя разтвор? 

– Черен. 

– Двойка. Кла-а-ас! Залегни! 

 

Вестникът е към клуб   

„Училищни медии“   

с ръководител   

Силвия Костадинова.   

 

                    Страницата подготви: Ивайло Каменов и Александър Папазов – 6 В клас 


