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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Честит 3-ти март! 
Честито освобождение! 

Пожелаваме на всички българи един светъл 
празник!

На 3 март отбелязваме Националния празник на България. 
Навършват се 136 години от Освобождението на страната ни от 
османско владичество.

На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен 
договор между Русия и Османската империя, с което се слага 
краят на Руско-турската война от 1877 - 1878 г. Датата 3 март 
слага начало на Третата българска държава.

Санстефанският мирен договор е подписан в градчето Сан 
Стефано (дн. Йешилкьой) от граф Н. Игнатиев и Ал. Нелюдов от 
руска страна, и Сафет паша и Садулах бей - от турска. Догово-
рът е предварителен и подлежи на одобрението на останалите 
Велики сили. Постановленията за България се съдържат в чле-
новете от 6 до 11 и в член 19.

Съгласно тях България се учредява като автономна, но ва-
сална държава с граници, които обхващат с малки изключения 
почти всички земи в европейската част на Турция, населени с 
българи. Общата й площ възлиза на повече от 170 хил. кв. км.

Тя има редица права, включително и да иска признаване и от 
други страни извън подписалите Санстефанския мирен договор, 
както и правото на международни търговски отношения и на 
търговски представителства; да сключва търговски, финансови 
и административно-правни договори със съгласието и одобре-
нието на сюзерена Турция или на попечителя Русия по време на 
преходния период, както и да има собствена войска и полиция.

За първи път Трети март се чества през 1880 г. - две години 
след Освобождението - като Ден на възшествието на престола 
на император Александър Втори. 

Честит  
Национален празник  
на всички българи!
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Две години по-късно - през 1882 г., Държавният съвет приема “Списък на неприсъствените 
дни в Българското Княжество”. В него за първи път е записано, че денят 19 февруари се чества 
като ден на “Заключаването на С. Стефанский договор”.

Неупоменаването на император Александър Втори се обяснява с факта, че през 1881 г. той е 
убит и е наследен от неговия син Александър Александрович. Съгласно Указ 78 от 31 декември 
1887 г. се одобрява списък на неприсъствените дни в България. В него денят 19 февруари се 
отбелязва като ден на “Освобождението на България”.

През 1911 г. е приет нов Закон за празниците и неделната почивка, но и в него 19 февруари 
продължава да фигурира като ден на “Освобождението на България”. Този закон остава до ок-
томври 1951 г., когато официално е отменен от Кодекса на труда.

С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. събитията от 19-ти и 20-ти век се 
преизчисляват, като към датата съответно се прибавят 12 дни за 19-ти в. и 13 дни - за 20-ти век. 
Денят 19 февруари 1878 г. стар стил, става 3 март по нов стил. За първи път по новия стил 3 март 
е честван през 1917 година.

Трети март се отбелязва като празник до 1949 г. През 1950 г. съгласно постановление на 
Министерския съвет за определяне на неприсъствените дни през календарната 1950 г. 3 март за 
първи път не е включен в списъка на неприсъствените дни. Еднократно като официален празник 
денят е отбелязан през 1978 г. по повод на 100-годишнината от Освобождението. Десет години 
по-късно по решение на Юлския пленум (1987 г.) на ЦК на БКП и на Министерския съвет 3 март 
е възстановен като официален празник. С решение на Държавния съвет от 27 февруари 1990 г. 
и на Народното събрание от 5 март с.г. датата е обявена за национален празник.

В днешното динамично ежедневие малко хора си спомнят за героичните подвизи на войници-
те във войната  и за признателността и уважението, което им дължим. Чрез  нашето признание и 
почитание възкръсват техните дела и се съживява силата на националната ни единност  и сплоте-
ност,  която те са изграждали години наред под робството на друговерците. Техните подвизи и 
храбростта, която са проявявали, огряват  като многобройни звезди  нашия  път  към национална 
единност и признателност. Нашето почитание поддържа живи времената на безгранична сме-
лост,  силния порив на българските корени и огромната надежда за по-добро и светло бъдеще. 
Отбелязваме годишнина от петвековно робство, през което сме успели да съхраним вярата и 
традициите в себе си и не сме забравили древния си произход и славните си предци.  Почитаме  
неуморния дух на българите, вечната ни борбеност и стремеж към свобода, както и паметта на 
силните и храбри войници, които са се борили за нашата независимост.

Шипка-Шейново. Скобелев под Шипка. 
Художник Василий Верешчагин, 1878 година
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Тази годишнина е поклон не само пред войниците, които са жертвали живота си в името на 
нашата свобода. Тя е признание на целия български народ за неземната сила на гордия ни  дух, 
който ни е вдъхвал сили и надежда и никога не се е предавал.

 Чрез отбелязването на тази годишнина ние почитаме паметта на българите, които през пет-
вековното робство са вярвали в своите права и са водили тежки битки за народната свобода 
и обединение. Те са успели да съхранят чистата вяра в думата ’’българско’’  и  да запазят на-
деждата за по-добри времена. Нашата земя е напоена с тяхната буйна кръв, с техните  искрени 
сълзи. Техните мъки са нашата пътеводна светлина, а героичните им подвизи събуждат у нас 
страхопочитание и уважение  и ни крепят по пътя към националното ни съхранение и единност.  
Почитайте! Почитайте и признавайте безвъзмездните страдания на нашите прадеди и надеждата, 
която те са ни завещали. Надеждата, че ще се борим за нашите права, че ще отстояваме пози-
циите си и ще запазим чисто и неопетнено всичко българско. Тяхната вяра в нас струи от всяко 
късче земя, техните неписани завети греят в душите  ни и  приканват към признание, почитание 
и уважение.  Навършват се 130 години от тяхната смърт и от гордото завещание, което са ни 
оставили. Поклон пред храбрите им  дела, безграничните им страдания и силната им вяра в бъ-
дещето и във всичко българско!                                                            

Трети Март

Даниела Генчева - учител по история

 Родино моя, след кланета
 и гаврата им с твойта чест,
 ти пазиш място под небето
 и отстояваш го до днес.

 Снагата си с безброй могили
 на падналите ти покри,
 ала намираш още сили.
 Глава пред ножа не склони.

 Поредна дата в календара?
 Не! Всъщност почва се от нея.
 След петвековните шамари
 трибагреникът горд се вее.

 И въпреки че по Балкана,
 кръвта геройска още лепне,
 боли от зейналата рана,
 безчинства и сълзи отекват.

 И нека тази дата спомня,
 и никога да не повтаря
 белезите петвековни,
 на оцелялата България!

Валентин Йорданов
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Програма на община Пловдив 
за 3 март 2014 г. по случай 136 години 

от Освобождението от турско робство и Национален празник 
на България:

3 март 2014, понеделник

11.00 ч. Катедрален храм “Св. Богородица”:
Молебен, отслужен от Н. В. Пр. Пловдивския митрополит Николай

12.00 ч. Паметник на руските освободители - хълм “Бунарджика”:
Тържествено честване на 136-та годишнина от Освобождението на България от османско 

робство, слово на Любозар Фратев - председател на фондация “Балкански културен форум”, 
поднасяне на венци и цветя, с участието на представителни формирования от гарнизон - Плов-
див, военен духов оркестър

12.30 ч. Площад ”Стефан Стамболов”
Празничен концерт на Духов оркестър - Пловдив 

13.00 ч. Паметник на опълченците - Централни гробища
Панихида за загиналите български опълченци, поднасяне на венци и цветя

8 март 2014 г., събота
10.00 ч. - площад “Централен”
“Спорт за всички” - “Мама, татко и аз - баба, дядо и внуче”
Национален крос “3 март”

Успехи
През изминалата 2013 г. Движение „Спорт за 

всички - Мама, татко и аз, дядо, баба и внуче” 
организира  16-ата Национална кросова верига  
Пловдив - Аquаfrеsh. Бяха проведени 12 кроса и 
1 щафета. Първите 10 финиширали  състезатели 
на всеки от кросовете получи точки: за първо 
място - 11, за второ - 9, за трето - 8, за четвър-
то - 7, за пето - 6, за шесто - 5, за седмо - 4, 
за осмо - 3, за девето - 2 и за десето място - 1 
точка.  

 „ГРАН ПРИ” класирането се определи от су-
мата на точките от отделните кросове и на 7-ми 
декември в Концертна зала се проведе тържест-
вено награждаване на първите шест състезателя 
с най-много точки. Мария Минчева от ОУ ”Алеко 
Константинов” - 4 г клас, спечели втора купа.

Людмила Парапанова - учител по ФВС
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Мартенски базар
 Първи март е деня на пристигането на Баба Марта. Празникът на Баба Марта в българските 

традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие в началото на новия 
цикъл в природата. На този ден се закичват млади хора и животни с мартенички - направени от 
усукан бял и червен конец.

  Седмици преди наближаването на празника, децата бяха силно развълнувани и  изпълнени 
с радост и очакване за предстоящата работа. Часовете по домашна техника и икономика и тех-
нологии бяха изпълнени с емоционалната нагласа на децата. Всички се стараеха изключително 
много, за да направят най-хубавите  мартенички. С усърдие работихме заедно - ученици, учители 
и родители. Благодарение на труда, който положихме през изминалите седмици, можем да се 
похвалим с мартенския базар и да се насладим на снимковия материал от него.        

Таня Невлева - учител по домашна техника
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Какво е за мен 3-ти март?
  На трети март българите отпразнуват своята свобода. В този ден през 1878 г. Русия сключва 

договор с Османската империя. Това е ден на радост и щастие. Всички се гордеят със страната 
си, с езика си, с религията си. 

  След Освобождението си България започва да се развива и реализира. Църквата става 
независима екзархия, започват да се строят училища и читалища, има прогрес в земеделието и 
стопанската дейност.

  Макар и с не такива темпове България се развива и сега.
Славена Герджикова, 6 а клас

  Трети март е един от най-важните български празници. Всички хора знаят това, но дали 
осъзнават как е постигнато освобождението...

   Ако не са били българската воля, желание, и саможертва, дали изобщо щеше да ни има  
тук - на това място и в това време?! Писани са много статии, възрожденски песни, организирани 
са сбирки за повдигането на духа на хората. Въпреки усложненията във вътрешния ред на дър-
жавата, поради волята на българите се достига до дългоочакваната победа и освобождението.С 
подписването на Санстефанския договор се дава възможност за ново начало и нов ред в бъл-
гарската държава.

Бояна Рашкова, 6 а клас

За мен този ден е специален тъй като съм българин. Аз се гордея с родината си и хората, 
коита живеят в нея. В миналото сме имали много трудни периоди, но пак сме оцелели. З март 
1878г. е паметен ден- поставили сме ново начало в историята си: свободно развитие, стопанско 
и духовно израстване. Затова всяка година на този ден аз  усещам духа на свободата.

Христо Асенов, 6 а клас

3-ти март - една дата! 3-ти март едно чувство! 3-ти март - миг на възмездие! 
Един ден, в който познати и непознати се прегръщат и ръкуват. Чува се звука на църковните кам-

бани, усеща се мириса на ухаещи цветя. Дата, на която си припомняме ликовете на героите, дали жи-
вота си за свободата. Ден, в който в очите на всеки от нас сякаш искрят буквите ,,Б,Ъ,Л,Г,А,Р,И,Я”.

Алекс Попов  6 в клас

Аз съм потомка на една малка, но горда страна. Много пъти тя е била поставяна на колене, 
но, подобно на птицата феникс, винаги е намирала сили да се изправи и възроди. Моята родина 
има дълга и нелека история. Труден е бил пътят на аспаруховите войници. Труден е бил пътят и 
на великите апостоли. Трудна е била и жертвата им, поради която всички ние сега сме тук. Ако 
бих могла да се върна назад във времето, бих им казала едно голямо ,,Благодаря!”, защото тяхна 
е заслугата да наричаме България ,,велика страна”. Гордея се, че стъпвам по нея, че тук са се 
случвали велики неща.

Соня Илиева  6 в клас

Това е ден на патриотизъм, ден за почит и уважение, едно ново начало, което ни помага да 
погледнем позитивно напред. В този ден ние трябва да си спомним за саможертвата и храброст-
та на предците ни. Да почувстваме гордостта от това, че сме част от този славен народ, който е 
оцелял през цялото това време. На този ден особено съм горд, че съм българин. Искам никога да 
не забравя да почета тези, които са се посветили на народа и държавата, и да им благодаря!

Йоан Щерев 6 в клас
Още ученически творби по темата за 3-ти март ще поместим в следващия брой.
МАТЕРИАЛИТЕ  СА ПОДГОТВЕНИ ОТ ШЕСТОКЛАСНИЦИТЕ, ПОСЕЩАВАЩИ СИП - ИСТОРИЯ. 
                                                                       РЪКОВОДИТЕЛ - ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА



Деница Велева, 1 а клас

Лилия Родозова, 1 б клас

Ева Петкова, 1 б клас

Рая Накова, 1 а клас

Яна Панова, 1 б клас

77
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Десислава Панайотова, 1 б класРумяна Сапунова, 1 б клас

Магдалена Палкова, 1 б клас Яна Фратева, 1 б клас

Теодор Шиндов, 1 б клас Теодор Георгиев, 1 б клас

Краси Елмесян, 1 б клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

наказанията

 Някои родители смятат, че 
наказанията не помагат, освен 
ако не са физически. Тези, кои-
то „пошляпват” децата си, явно не 
си дават сметка, че физическото 
нараняване има страшни после-
дици за децата. Всяка форма на 
физическо наказание, дори „не-
винното“ дърпане на уши унижава 
и обезкуражава децата и поражда 
ниско самочувствие. Тези деца ще 
считат боя за приемливо средство 
за разрешаване на проблемите. 

Има причини за това наказанията да са не-
ефективни. Една от тях е, че наказанието е ос-
новано на погрешната идея, че ако накараме 
един човек да се чувства зле, той ще започне 
да се държи добре. Наказанието улеснява де-
цата да забравят своята грешка и да се фоку-
сират върху това колко грешат родителите им. 
Те започват да се държат зле, когато не са за-
плашени от наказание. Освен това според  де-
тето наказанието „изкупва” грешката: то знае, 
че ако отново извърши въпросното поведение, 
просто ще трябва да си изтърпи наказанието 
и всичко ще е наред, но не се фокусира вър-
ху избягване на въпросното поведение. За да 
се коригира едно поведение, детето трябва да 
реши да съдейства, т.е., да има вътрешна мо-
тивация. Наказвайки го, родителят си отрязва 
пътя за сътрудничество. 

Каква е алтернативата? 
Ако искате детето да коригира проблемно-

то си поведение, можете да му предложите да 
разреши проблема съвместно с вас. Най-до-
брите решения са тези, в които детето е участ-
вало. Ето един алгоритъм в 5 стъпки, който 
можете да прилагате: 

1. Обяснете на детето как се чувствате, 
кое ви е разстроило или разгневило. Назовете 

чувствата си. Така от една страна 
ще накарате детето да се постави 
на ваше място и от друга - ще му 
помогнете да разпознава своите 
собствени чувства. 

2. Опишете на детето как очак-
вате да се държи в такава ситуа-
ция. Децата не винаги се досещат 
какви са представите на възраст-
ните за приемливо поведение. 

3. Измислете заедно начин да 
поправите белята. Преди да пред-
ложите каквото и да било, е до-

бре да чуете идеите на детето - ще се учудите 
колко креативни могат да бъдат те, когато са 
привлечени в търсенето на решение. Много е 
важен тонът на разговора - ако детето се чув-
ства критикувано, няма да се получи.

4. Обяснете на детето, че има избор да 
постъпва по различен начин, има много въз-
можности с различни последици.

5. Понасяне на последствията от избора - 
ако проблемното поведение не престане, това 
ще има конкретни последици за детето - ще му 
бъдат отнети привилегии. Последиците трябва 
да се прилагат добронамерено, с уважение 
към детето, но твърдо и последователно, за 
да разбере, че за вас правилата са важни и 
нямате намерение да отстъпвате. 

Разликата между наказанието и прилага-
нето на последиците се състои в това, че при 
наказанието ние не представяме алтернатива, 
ние просто изискваме едно неприемливо по-
ведение да престане. С разясняването на по-
следствията ние предлагаме избор и заедно с 
него възможност за промяна. Ако детето иска 
да избегне неприятните последици, то ще е 
склонно да избере приемливото поведение. И 
ако това се случи, покажете, че сте доволни и 
похвалете детето за добрия избор.

Здравка Петрова - педагогически съветник, по материали от интернет

Всеки родител е изпадал в ситуации, в които не може да се справи с неподчинението на 
детето си. То упорито отказва да направи нещо или съзнателно прави обратното на това, което 
ние желаем или очакваме. Други деца пък са магнит за бели и конфликти, те им се случват 
ненадейно и им вгорчават живота, както и нашия. Понякога ни омръзва да обясняваме и при-
бягваме да наказания. Има моменти, в които просто заплашваме децата си с наказание, защото 
сме ядосани, за да им отмъстим за лошото поведение и да им покажем кой командва. А често 
сме безсилни, отчаяни и не знам как да постъпим.
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

В съветско време наричаха фантаста Алек-
сандър Беляев „руския Жул Верн”. Смята се 
за един основоположниците на съветската на-
учно-фантастична литература.  В тийнейджър-
ските си години ние с увлечение четяхме „Чо-
векът амфибия”, „Главата на професор Доуъл”, 
„Ариел” и др. Беляев е написал повече от 70 
научно-фантастични произведения, включител-
но и 13 романа. В живота на писателя има мно-
го странности; и досега не е известно как е 
починал и къде е погребан.

Александър Беляев е роден през 1884 г. 
в семейството на свещеник. Момчето постъпи-
ло в духовна семинария, завършило я, но не 
продължило религиозното си образование, а 
постъпило в Демидовския лицей в град Яро-
славъл, тъй като искало да стане юрист.

Баща му починал и се наложило Алексан-
дър да работи - да дава уроци, да рисува деко-
рации в театъра, да свири на цигулка в цирков 
оркестър.

130 години от рождението 
на александър беляев

руски писател, фантаст /1884-1942/
Бъдещият писател бил всестранно развита 

личност - свирел на различни инструменти, иг-
раел в домашен театър, мечтаел да лети, увли-
чал и по т.нар. снимки на „ужасите”, които били 
инсценирани. 

Беляев завършил лицея и получил служба 
в Смоленск. Но на 35 години се разболял от 
плеврит; поради неуспешното лечение развил 
туберкулоза на гръбначния стълб и парализа 
на краката. Съпругата му го напуснала. Заед-
но с майка си и бавачката Беляев се премес-
тил в Ялта. След известно време състоянието 
му се подобрило. Било вече съветско време. 
Александър работил като възпитател в детски 
дом, инспектор по издирване, библиотекар. 
След това се преместил в Москва, където бил 
назначен за юрисконсулт. В свободното си вре-
ме Беляев пишел стихотворения, а през 1925 г. 
в един вестник започнали да публикуват с про-
дължения неговата първа повест „Главата на 
професор Доуъл”. След три години се родили 
„Островът на загиналите кораби”, „Последният 
човек от Атлантида”, „Човекът амфибия”, сбор-
ник с разкази.

В книгите на писателя фигурират много на-
учни и изобретателски идеи, които по-късно 
са въплътени в живота. Например в „Звездата 
КЕЦ” (КЕЦ са инициалите на Константин Едуар-
дович Циолоковски) се появява първообразът 
на съвременните орбитални станции,  в „Чове-
кът амфибия” и „Главата на професор Доуъл”  
се говори за транплантологията, а във „Вечния 
хляб” - за постиженията на генното инженер-
ство.

Войната застигнала семейството в град 
Пушкин - бивше Царско Село, предградие на 
Ленинград. Беляев претърпял операция на гръб-
начния стълб и отказал да се евакуира, когато 
семейството му било окупирано.

Според официалната версия писателят по-
чинал от глад през януари 1942 г., но и до днес 
не се знае къде точно е погребан фантастът.                                                                    

Елена Пенишева - библиотекар, по материали от интернет
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Bulgaria - incredible country 
with rich history

MY COUNTRY - BULGARIA
STUDENT ESSAYS

I’m frоm Вulgаriа. Реорlе hеrе аrе hоsрitаblе аnd kind. Оur соuntrу is оnе оf thе оldеst in Еurоре. 
It wаs fоund in 681 bу Khаn Аsраrоuh. Тhе сарitаl is Sоfiа, Рlоvdiv is оnе оf thе оldеst сitiеs in thе 
wоrld. Тhе Вulgаriаn flаg is whitе, grееn аnd rеd. Тhе sуmbоl оf thе соuntrу is thе liоn. Тhе nаtiоnаl 
dау is 3rd Маrсh. Тhе trаditiоnаl dаnсе in Вulgаriа is rоund dаnсе саllеd ‘hоrо’ but thе mоdеrn musiс 
аt thе mоmеnt is rар, рор аnd R&В.

Оnе оf thе mоst fаmоus mуths in Вulgаriа is thе mуth оf Оrрhеus. It tеlls аbоut thе trаgiс lоvе 
bеtwееn Оrрhеus аnd Еurуdiсе. Оnе dау whеn Еurуdiсе рlауеd with hеr friеnds оn thе lаwn, а snаkе 
bit hеr lеg аnd shе diеd. Оrрhеus wаs misеrаblе - аll dау аnd аll night hе wаs рlауing sаd sоngs 
аnd аnimаls аnd nаturе wеrе сrуing with him. Finаllу Наdеs tооk рitу аnd аllоwеd Оrрhеus tо rеturn 
Еurуdiсе оn еаrth but оn thе wау bасk Оrрhеus must nоt turn аrоund. Unfоrtunаtеlу hе did it аnd 
Еurуdiсе disарреаrеd fоrеvеr.

I’m glаd thаt I’m Вulgаriаn. I lоvе mу соuntrу аnd I’m рrоud оf mу Вulgаriаn histоrу аnd сulturе.
Nаdiа Sеdlоеvа - 7 b сlаss

ЕзИКОВа СТраНИЦа



Bulgaria
Вulgаriа is а bеаutiful соuntrу with аn аmаzing histоrу. Вulgаriаn flаg hаs thrее hоrizоntаl bаnds 

оf whitе, grееn аnd rеd. Тhе nаtiоnаl Вulgаriаn сurrеnсу is ‘lеv’.
In Вulgаriа реорlе аrе vеrу friеndlу аnd роlitе. Тhеу fоllоw thеir trаditiоns. If уоu соmе hеrе аt 

thе bеginning оf Маrсh, whеn it is Ваbа Маrtа, уоu саn sее реорlе givе thеir friеnds аnd rеlаtivеs 
’mаrtеnitsа’. Тhis dау рrеsеnts thе еnd оf thе wintеr аnd thе аrrivаl оf sрring.

Оn 3rd Маrсh оur соuntrу сеlеbrаtеs its indереndеnсе-it’s оnе оf thе mоst imроrtаnt dауs fоr 
Вulgаriаn реорlе.

In thе summеr mоst оf thе реорlе gо оn hоlidау аnd rеlах. Вulgаriаn likе еnjоуing thеmsеlvеs, 
gоing оut with friеnds аnd dаnсing аll night.

Вulgаriа is fаmоus fоr its wintеr rеsоrts. In fасt, wintеr is оnе оf thе mоst bеаutiful sеаsоns hеrе.
If уоu gо tо а rеstаurаnt, уоu shоuld trу thе trаditiоnаl ’Shорskа sаlаd’. Yоu саn аlsо listеn tо 

Вulgаriаn fоlk musiс thеrе. Оur litеrаturе, dаnсеs аnd sроrt аrе wоndеrful. Тhе first соmрutеr is mаdе 
bу Вulgаriаn. Оur сulturе is оur wеаlth. Вulgаriа is а grеаt соuntrу whiсh is wоrth sееing.

Nikоlа Iliеv - 7b сlаss

My country - one of the most beautiful 
countries in Europe

Вulgаriа is а fаntаstiс рlасе with its bеаutiful mоuntаins аnd lаkеs. Вulgаriа is inсrеdiblе!
Реорlе аrе роlitе аnd friеndlу, thеу аrе nоt usuаllу rudе аnd mеаn. Вut thе sресiаl аbоut thеm is 

thаt thеу аrе hаrdwоrking реорlе.
In thе раst Вulgаriаn сrеаtеd а lоt оf mуths аbоut thеir mоuntаins - Rilа, Рirin аnd Rоdорi. Fоr 

mе thе bеst mуth is аbоut Оrрhеus.
Вulgаriаn flаg is mаdе оf thrее соlоurs - whitе fоr реасе, grееn fоr nаturе аnd rеd fоr blооd. Тhе 

first реорlе whо wеrе оn thе tеrritоrу оf Вulgаriа wеrе thе Тhrасiаns-thеу wеrе thе grаnd,  grаnd 
fаthеrs оf оur соuntrу.

Nоw in thе twеntу-first сеnturу еvеrуthing in Вulgаriа is сhаnging in mоdеrn wау - еsресiаllу 
musiс аnd dаnсing. I lоvе mу соuntrу.

 Zlаtin Сhаlmоv - 7b сlаss

                                                                                      

Стела Куртева - учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

животни-синоптици  
предсказват времето

 Днес сме свикнали да получаваме информацията, която ни интересува почти наготово, само 
трябва да включим телевизора, да отворим вестника или да се разровим в Интернет. Така е и с 
прогнозата за времето - постоянно получаваме информация за нея от различни източници. 

 А какво правят животните, които нямат тази възможност? Те усещат промяната във времето 
и чрез поведението си ни предупреждават.

Торният бръмбар може да предсказва ус-
пешно промяната в климата. Когато времето е 
хубаво и ще остане такова, торните бръмбари 
напускат домовете си по залез слънце, ако вре-
мето ще се влошава не само, че не излизат, но и 
се заравят дълбоко в земята. 

Птиците са признати метеоролози, особе-
но прелетните. Наистина трябва да са добри в 
това, след като без помощта на прогноза знаят 
кога да отлетят на юг. Но те не са чувствител-
ни само по време на миграция. Пример за това 
е славеят, който, ако пее цяла нощ се очаква 
хубав и слънчев ден. 

Пчелите също са добри гадатели. Тяхното 
„прогнозиране” се състои в специален танц, кой-
то предупреждава какво ще е времето. Танцът 
се изразява във въртене на пчелите около и над 
кошера. Ако времето ще се влошава, те се вър-
тят продължително време около кошера си и не 
се отдалечават от него.  

Добри метеоролози са също чайките и бу-
ревестниците. За чайките съществуват дори мо-
ряшки поговорки, според които, ако чайките ле-
тят ниско над водата, моряците ще се радват на 
хубаво време, а ако се ровят в пясъка, предве-
щава дъжд.
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Мария Митева - по материали от интернетЮлия  Ковачева - учител по биология, по материали от интернет

  Още по интересна е историята за Деня на мармота. Американският “народен синоптик” - мар-
мотът Фил, който живее в гр. Пънксътоуни, щата Пенсилвания, е известен със способностите си 
на метеоролог, а с това са свързани различни поверия. Едно от тях гласи, че когато животното се 
събуди и излезе от дупката си, усеща какво ще бъде времето. Ако остане навън, това предвещава 
хубаво време. Но ако времето ще се влошава, той вижда сянката си и веднага се връща в дупката, 
което значи, че зимата ще продължи още 6 седмици. На официалния сайт на мармота в интернет 
се твърди, че точността на предсказанията му е 100 процента. Американски експерти обаче са из-
числили, че Фил е бил прав в не повече от 39 на сто от случаите. Животното дава прогнозата си 
всяка година на 2 февруари, като традицията да се отбелязва Денят на мармота е въведена в САЩ 
от немски емигранти през 1887 г.

Щурците са отлични синоптици и много точ-
ни термометри. Те цвърчат по-бързо, когато е 
топло, а когато е студено - по-бавно и са изклю-
чително прецизни в измерването на температу-
рата на въздуха. За да получите броя градуси 
по Целзий, ще ви трябва само часовник, с кой-
то да засечете цвърченето на щуреца за една 
минута.  Към броя цвърченета добавяте 50 
и резултата делите на 9. Пример: Преброявате 
отделните звуци на щуреца и те са 129 за една 
минута. 129+50 = 179; 179 / 9 = 19,888.  
Накратко - температурата е 20 градуса. Инте-
ресно, нали?

   Смята се, че и слоновете и жабите също имат способността да предсказват времето. 
Добри метеоролози са и пингвините, които се сгушват на големи групи, когато усетят, че на-
ближава буря. Рибите пък започват да скачат над водата. Лошото време може да се предскаже 
и когато мухите започнат да „хапят” досадно, овцете търсят по-ниски пасища, когато лястович-
ките летят ниско.

 Много са животите, които имат усет към метеорологичните промени и прогнозите им в пове-
чето случаи са много по-точни от тия, които гледаме по телевизията. 

 Но най-интересните от тях определено са щуреца и мармота. 
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заБаВНа СТраНИЦа

Имало едно време... 

Клуб „Медии „Алеко””  по материали от интернет

4,4 милиарда години. Това е предполагаема-
та възраст, според последните анализи, на ми-
кроскопичен фрагмент от цирконий - най-стари-
ят известен на земята материал. Това подкрепя 
теорията за “студената ранна Земя”.

Планетата ни е “родена” преди около 4,5 ми-
лиарда години, но нейното ранно бурно детство 
- периодът, в който тя се е структурирала - е все 
още до голяма степен загадъчен за учените.

Първоначално се е смятало, че са били нуж-
ни 600 милиона години на Земята след раждане-
то и за “охлаждане” и за формиране на земната 
кора. Но през последните десетилетия малки 
циркониеви кристали, идентифицирани като ос-
танки от земната кора при произхода и образу-
ването на континентите, промениха представата 
за хронологията на ранната Земя. Този период 
е известен под името Хадей (или Катархай).

Цирконият е най-старият известен минерал 
на Земята. Геолозите ценят циркониевите мине-
рали заради отличната им “памет”. Много устой-
чиви, те могат да останат през вековете химиче-
ски непокътнати, включени в по-младите скали.

В района Джак Хилс в Западна Австралия, се 
намират циркониеви кристали на над 4 милиарда 
години. Най-старите са на около 4,4 милиарда 
години - възраст, която досега оставаше спорна.

Екипът на Джон Вали от Университета на 
Уискънсин, САЩ, е използвал нов метод за ана-
лиз - атомната томография, за да се опита да 
установи възрастта на микроскопично зрънце 
цирконий от Джак Хилс. Атомната томография 
позволява да се узнае химичната природа на 
всеки атом и първоначалната му позиция в ана-
лизирания материал. Така може да се определи 
точно на каква възраст е той и да се опише не-
говата история.

Откритието на учените, публикувано в спи-
сание Нейчър геосайънс, потвърждава възрастта 
на циркония на 4,374 милиарда години.

Химическият анализ на циркониевия кристал 
подкрепя теорията за “студената ранна Земя”, с 
наличие на достатъчно ниски температури, ко-
ито са дали възможност водата на океана да 
премине в течно състояние малко след втвърдя-
ването на земната кора.

“Изследването потвърждава нашето заклю-
чение, че Земята е имала хидросфера над 4,3 
милиарда години”, казва Джон Вали. Потенци-
ално благоприятните за развитието на живот ус-
ловия, по този начин са били налице към този 
момент. Учените сега отнасят първите форми на 
живот на Земята към 3,5 милиарда години.

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Отговор на задачата от брой 101:   1.Тс1   1-0

рЕФЕрЕНдУМ

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим рождените дни на всички, родени през тази  

седмица, с пожелание за здраве и късмет!


