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Забавна страница
Отг. Весела Русева

Шахмат
Отг. Димитър Илчев

 През изминалата седми-
ца нашето училище бе дома-
кин на страните-партньори 
по програма „Коменски”. По-
срещнахме гости от Велико-
британия, Испания и Турция. 
Един от акцентите на проекта, 
по който работят екипите от 
различните страни, е макси-
малното включване на учени-
ците в предвидените дейности. 
Незабравимо преживяване за 
всички бе съвместното участие 

на учениците-гости и наши уче-
ници в създаване на творчески 
рисунки и послания, които да 
останат като спомен за тяхно-
то пребиваване у нас. То бе 
посрещнато с изключително 
въодушевление и ентусиазъм. 
Децата изработиха по една 
обща рисунка от всеки екип, а 
след това рисуваха всички за-
едно. По този начин те успяха 
да осъществят контакти по-
между си и да се забавляват. 

Поля Мандулова - координатор на проекта за ОУ „Алеко Константинов”
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  - Дядо, разкажи ми приказката за Червената шапчица.
  - За Червената шапчицата? Тогава слушай! Имало едно време една Червена шапчица.Тя била 

много работлива и често помагала на майка си. Нейната любима баба обаче се разболяла. Майката 
помолила Червената шапчица да отиде до ЕВН да плати сметката за тока.

 - Не, да отиде при болната й баба да занесе курабийки и топла супа.
 - Да де, да иде при болната си баба. Тръгнала Червената шапчица по пътечката и видяла една кра-

сива поляна с цветя. Решила да набере малко за баба си. Както си беряла, изведнъж пред нея застанал 
Торбалан.Той бил много разтревожен и угрижен, тъй като му били разбили магазина.

 - Неее, не е срещнала Торбалан, а Кумчо Вълчо, който я попитал къде живее баба й, за да я из-
яде.

 - Така де, Кумчо Вълчо искал да изяде и двете. Тръгнали да се надпреварват - вълкът и момичен-
цето, кой пръв ще стигне до къщата на бабата. Това бил вълкът. Отишъл до вратата и почукал. Бабата 
попитала:

  - Кой е?
Вълкът отговорил:
 - Полиция, отворете веднага или ще стрелям!

Червената шапчица

 - Не бе, дядо, не е полиция. Стига вече си чел този вестник и ми разкажи 
приказката докрай.

 - Ох, добре, добре. И така... вълкът се престорил на внучката и бабата го пус-
нала да влезе вътре. Абе, Петьо, виждам, че я знаеш тази приказка. Остави ме да 
си дочета вестника и ще ти разкажа друга, която не съм ти я разказвал досега.
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Хората от ХХI век открили, че могат да пътуват във времето. Един път, когато група деца  
отишли във времето на мегалантропа за часа по история, изпуснали дистанционното за маши-
ната, което я вика точно до него. Праисторическият човек го видял и почнал да го пробва, да 
натиска клавишите, дори да го опитва на вкус. И така отишъл във времето на ХХХ век. Всички 
хора го заглеждали и почнали да ахкат и викат. Давали го и по телевизията. Но злите учени ре-
шили да експериментират с него. Тогава те го хванали, за да го изследват. Решили да не казват 
на властите, за да не глобят приятелите им - армията от малки  глупави дечица. Добрите учени 
пък ги разкрили и повикали охраната от бъдещето, подчинена на Трансгалактическия Законник. 
Според  него, който има материална трансформация от друго време, ще се смесят времената и 
пространствата, а това е наказуемо. Те наказали много строго злите учени и им взели разреши-
телното за работа. След това хората върнали мегалантропа в миналото, а преди това изтрили 
паметта му за тяхното време. Всички били щастливи, защото нещата отново станали нормални, 

а мегалантропът се готвил за ново пътешествие във времето, тъй като съвсем 
случайно в него останала палката на полицейския началник за трансграни-

чен времеви континуим. 
                                               Лилия Пеева, 5 б клас

Мегалантропус 
Експериментатикус I
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До четвърти клас децата имат един осно-
вен учител, който е с тях почти през цялото 
време. Началният учител изпълнява функции-
те на преподавател, на възпитател и на кон-
тролиращ. За повечето деца между първи и 
четвърти клас началният учител се превръща 
в нещо като втора майка.

В пети клас цялата тази ясна структура на 
авторитета и обгрижеността се променя. На-
шите деца навлизат в нов етап от порастване 
и едно от предизвикателствата е и липсата на 
основен учител. На негово място се появява 
класен ръководител, който в най-добрия слу-
чай има пет-шест часа седмично с децата. През 
останалото време те са с други учители. Това 
създава у децата усещане за „невидимост“,  
което може да доведе както до чувство на 
обърканост, напрежение и тревожност, така и 
до опиянение от чувството за свобода - вече 
мога да правя каквото си искам и няма кой да 
ме види. Индивидуалният подход е заменен от 
нови принципи и правила. Класният ръководи-
тел за разлика от началния учител до четвърти 
клас преподава на различни класове. В зависи-
мост от предмета, който води, той може да има 
100, 200 и повече ученици. По тази причина е 
необходим по-дълъг процес за опознаване на 
всяко дете. Хубавото е, че има различни вари-
анти този процес на сближаване да бъде улес-
нен и скъсен във времето чрез различни клас-
ни и извънкласни форми на обучение (ходене 
на кино, театър, спортни празници и др.).

В тази възраст към всичко това се добавя 
и естественият стремеж на всяко дете да бъде 
забелязано и оценено. И когато това не се 
случва или не се случва в степента на очаква-
не на детето, реакциите могат да варират от 
пълно отхвърляне на новия класен ръководи-
тел, през безразличие към училището, до про-
вокативно поведение, което цели привличане 
на внимание, било то и отрицателно.

Периодът на пети клас съвпада и с нача-
лото на нова криза на развитието на детето: 
нашите деца се превръщат в тийнейджъри.

През този етап вашето дете пораства и 
променя основните си интереси. Определящи 

за тази възраст са важността на социалния 
живот, изграждането на първите истински и 
сериозни приятелства, включително и първите 
влюбвания.

Порастването на децата и преминаването 
им от начален етап в пети клас създава про-
странство за нови борби за лидерства в класа. 
Отношенията между децата стават нестабилни 
и хаотични.

Този процес може да се случи по два 
начина - успешен или неуспешен. Неуспешен 
би бил, ако той настъпва неконтролируемо 
и хаотично, когато децата са оставени сами 
да се борят за лидерство без ясни критерии 
- дали лидерът ще е детето, което иска да 
знае, или това с последен модел скъп теле-
фон, или детето, което се държи арогантно 
с другите учители. Успешен е процесът, в 
който класният ръководител успява да пре-
кара пълноценно и малкото време, което 
има, с класа си, за да могат децата да се 
опознаят или да се преоткрият в новите си 
роли на пораснали ученици. Има достатъчно 
възможности класът да прекара организира-
но времето си извън задължителните учебни 
часове: часове на класа, екскурзии, разход-
ки в парка.

Ето защо е добре да сме наясно, че де-
цата ни преживяват сериозна промяна. Дори 
да не я виждаме, може да се опитаме да си 
спомним как сме се чувствали самите ние, ко-
гато сме били на тяхната възраст. Най-доб-
рото решение е да сме заредени с любов и 
търпение.    

Какво можем да направим като родители?
• Помогнете на класния ръководител по-

бързо да опознае децата - планирайте общи 
занимания извън училище: боулинг, пикник, 
ходене на пица или кино. 

• Поддържайте постоянна връзка с клас-
ния ръководител. Заедно с него обсъдете кой 
е най-подходящият начин за това. Има раз-
лични варианти: един от тях е създаването на 
мейлинг група, в която всяка седмица получа-
вате информация от класния ръководител за 
случилото се в училище и имате възможност 

УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

децата и училището -
без нашия начален учител
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да напишете какво мислите или да споделите 
притеснения, идеи. Децата знаят за тази група 
и това, че родители и класен ръководител са 
в постоянна връзка, оказва влияние на пове-
дението им в училище. Възможни са и други 
варианти. Как точно ще го направите е ваш 
избор, но едно е безспорно - свободното про-
тичане на информация между училището и ро-
дителите вдъхва спокойствие и сигурност на 
децата и улеснява адаптационния им период.

• Кажете на децата към кои други хора 
могат да се обръщат - педагогически съвет-
ник, дежурен учител, помощник-директор и 
ако детето ви пожелае, може да му покажете 
къде се намират кабинетите им.

• В началото ще ви се наложи да контро-
лирате по-отблизо изпълнението на училищ-
ните задължения от детето. Това означава да 
го правите системно, т.е. всеки ден, което си е 
натоварващо, но пък добрата новина е, че не-
обходимостта от този постоянен контрол по-
степенно ще отпадне. Напомняйте не само за 
домашните, но и за тетрадките, учебниците, 

допълнителните пособия, екипа по физическо 
и бележника. Скоро детето само ще свикне да 
носи отговорност за всичко това.

•  Говорете с детето за живота му в учи-
лище. То невинаги ще е в състояние да фор-
мулира проблемите, с които се е сблъскало, 
но колкото повече ви разказва, толкова по-
ясна картинка ще имате за случващото се и 
ще можете да се ориентирате кога и в какво 
можете да му помогнете.

• Укрепвайте самочувствието и самооцен-
ката на детето у дома. Не го обвинявайте и не 
му лепете етикети колко е разсеяно, неоргани-
зирано и т.н. На него наистина не му е лесно. 
За миг си припомнете как сте се чувствали, 
когато сте започвали нова работа, спомнете 
си за притесненията, неувереността, гафовете 
и колко време ви е било необходимо, за да 
свикнете. Е, вашето дете преживява нещо по-
добно. Помогнете му да разбере, че му трябва 
време да се ориентира в новата обстановка и 
че винаги ще сте до него, когато има нужда от 
помощ.                    

 Текстът е от “Добре дошли в 5-и клас” - наръчник за родители на петокласници 
на Асоциация Родители (www.rоditеli.оrg).”

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

25 октомври - 
Международен ден на жените 

в борбата за мир
За пръв път е отбелязан през 1980 г. с решение на 

Международната демократична федерация на жените.

Нобелова награда  
за мир

Нобеловата награда за мир е една от петте Нобелови награ-
ди, учредени през 1895 г. съгласно завещанието на шведския ин-
дустриалец и изобретател Алфред Нобел. От 1901 г. наградата 
се връчва ежегодно в деня на смъртта на Нобел - 10 декември. 
За разлика от Нобеловите награди за физика, химия, медицина 
и литература, които се дават всяка година в Стокхолм, награда-
та за мир се връчва в Осло. Алфред Нобел
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Вангари Маатаи
   
Родена: 1 април 1940 г. в Ихите, Кения
Починала: 25 септември 2011 г. 
      (на 71 години) в Найроби, Кения

Вангари Маатаи е кенийски обществен деец, активист еколог 
и носител на Нобелова награда за мир за 2004 година. Благо-
дарение на нейната дейност е преустановено обезлесяването на 
африканските гори и превръщането им в пустиня. За 25-годишна 
дейност участниците в зеленото екологично движение на Маа-
таи “Движение на зеления пояс” успяват да посадят повече от 
20 милиона дървета из цяла Африка. Тя е активен борец, както 
в областта на опазване на околната среда така и в областта на 
правата на жената.

Комитетът за Нобелова Награда присъжда на Вангари Маатаи Нобеловата награда през 
2000 г. за осъществяване на дело убеждението, че “Земя без дървета е мъртва земя”, истина в 
която Вангари е била убедена цял живот, както и нейната политическата борба в областта на 
Човешките права. Вангари е почетен член на Римския клуб.

Вангари Маатаи предизвиква спор с твърдението, че вирусът на СПИН (НIV) е създаден от 
биолози от бялата раса с цел да бъде насочен срещу чернокожите.

Истинският път на живота - това е пътя на Исти-
ната, Ненасилието и Любовта.

Вие не можете да си стиснете ръцете със стисна-
ти юмруци.

Историята - най-добрия учител, който има най-
лошите ученици.

Силата на една нация основно се състои в това 
какво тя може да направи сама, а не какво може да 
заимства от други.

Всичките ми игри са били политически игри. Аз бях, 
също като Жана Д`арк - вечно изгаряна на клада.

Дори да загина, служейки на нацията, бих била 
горда от това. Всяка капка от моята кръв...би допри-
несла за растежа на народа и би го направила силен 
и динамичен.

Прошката е добродетел на смелите.
Отклонете се съм посоката на действието - нека 

видим нещо да се случи сега. Можете да разбиете 
този голям план на малки стъпки и да пристъпите 
към първата веднага.

Дядо ми веднъж ми каза, че има два вида хора: 
такива, които вършат работата и такива, които си 
приписват заслуги. Той ме посъветва да се опитам 
да съм от първата група - там имаше доста по-малко 
конкуренция.

Хората са склонни да забравят задълженията си, 
но помнят правата си.

Силата да се съмняваш е в основата на целият 
човешки прогрес.

Няма любов там, където няма воля.

Индира Ганди
Индира Приядаршини Ганди е 

индийски политик, министър-пред-
седател на Индия от 1966 до 1977 и 
от 1980 до 1984 година

Родена: 19 ноември 1917 г., Ал-
лахабад, Индия

Убит/а: 31 октомври 1984 г., Ню 
Делхи, Индия

Награди: Ленинска награда за 
мир



                                 Елена Пенишева - библиотекар По материали от интернет
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Най-хубавият ден - днешния.
Най-голямата спънка - страхът.
Най-лесното нещо - да се заблудиш.
Най-голямата заблуда - че друг е вино-
вен за неуспеха ти.
Най-трудното - да постигнеш мечтите си.
Най-непостижимото - да угодиш на всич-
ки.
Най-глупавото нещо - оправданието.
Най-голямата грешка - да паднеш духом.
Най-голямото поражение - да се преда-
деш без бой.
Коренът на всички злини - егоизмът.
Най-хубавото развлечение - работата.
Най-полезното нещо - опитът.

Майка Тереза
(1910 — 1997)

Агнес Гонджа Бояджиу (на албански: Аgnеs 
Gоnхhа Воjахhiu), по-известна с монашеското 
си име майка Тереза, е индийска католическа 
монахиня от албански произход. През 1948 
майка Тереза започва самостоятелната си миси-
онерска дейност сред бедните в Калкута, като 
първоначално основава училище. През 1950 
получава разрешение от Ватикана да създаде 
диоцезна конгрегация, която става основата на 
ордена Мисионери на милосърдието. 

През 1971 тя е наградена от папа Павел VI с 
наградата за мир „Папа Йоан ХХIII“ „за нейната 
работа с бедните, за демонстрираното христи-
янско милосърдие и за нейните усилия в полза 
на мира“. През следващите години тя получава 
множество други отличия, сред които наградата 
„Кенеди“ (1971), „Расеm in Теrris“ (1976), „Бал-
цан“ (1978), Международната награда „Алберт 
Швайцер“ (1975), американските Президентски 
медал на свободата (1985) и Конгресен златен 
медал (1994), почетно гражданство на САЩ 
(1996). През 1979 получава Нобелова награда 
за мир „за подетата работа в борбата за пре-
възмогване на бедността и страданията, кои-
то също представляват заплаха за мира“. През 
1972 майка Тереза получава наградата „Неру“, 

през 1980 - най-високото индийско гражданско 
отличие „Бхарат Ратна“, а през 1983 - британ-
ския Орден за заслуги. През 1992 г. ЮНЕСКО 
й присъжда наградата си за мир за приноса й в 
образованието.

Най-безполезното нещо - мързелът.
Най-лошото поражение - отчаянието.
Най-необходимото - домашното огнище.
Най-верните приятели - родителите.
Най-големите дарители - учителите.
Най-добрите учители - децата.
Най-големият ти враг - ти самият.
Най-опасният човек - лицемерът.
Най-лошият съветник - гневът.
Най-коварните чувства - омразата и за-
вистта.
Най-голямото щастие - да си полезен на 
другите.

  Продължава в следващия брой
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ЕзИКОВа СТраНИЦа

Lоndоn
1. Lоndоn is hоmе tо 4 Wоrld Неritаgе Sitеs - 

Тhе Раlасе оf Wеstminstеr, thе Тоwеr оf Lоndоn, Маritimе 
Grееnwiсh, аnd Kеw Воtаniсаl Gаrdеns.

2. Тhе Lоndоn Еуе is thе tаllеst fеrris whееl in Еurоре.
3. 25% оf thе реорlе living in Lоndоn tоdау аrе bоrn 

in аnоthеr соuntrу.
4. Тhеrе аrе 409 еsсаlаtоrs in thе Lоndоn subwауs.
5. 16% оf UK’s rеstаurаnts аrе lосаtеd in Lоndоn.
6. Тhе Lоndоn Вridgе is rumоurеd tо bе hаuntеd…

реорlе hаvе сlаimеd tо sее а wоmаn in blасk rоаming in 
thе night.

Fun Facts about the UK
1. Вig Веn dоеs nоt rеfеr tо thе сlосk, but асtuаllу thе bеll.
2. Lоndоn hаs bееn саllеd Lоndоnium, Ludеnwiс, аnd Ludеnburg in thе раst.
3. Frеnсh wаs thе оffiсiаl lаnguаgе fоr аbоut 300 уеаrs
4. Тhе shоrtеst wаr аgаinst Еnglаnd wаs with Zаnzibаr in 1896. 

Zаnzibаr surrеndеrеd аftеr 38 minutеs.
5. Тhе first tеlерhоnе dirесtоrу рublishеd in Еnglаnd соntаinеd 25 nаmеs.
6. Тhе first hоt сhосоlаtе stоrе ореnеd in Lоndоn.
7. Тhеrе аrе оvеr 300 lаnguаgеs sроkеn in Еnglаnd.
8. Тhе Еnglish drink mоrе tеа thаn аnуоnе еlsе in thе wоrld.
9. In thе Меdiеvаl Тimеs, аnimаls саn bе рut оn triаl fоr сrimеs (аnd bе sеntеnсеd tо dеаth!)
10. “Тhе Stаr Sраnglеd Ваnnеr” (thе Аmеriсаn nаtiоnаl аnthеm) wаs сrеаtеd bу аn Еnglishmаn.
11. “Руgg” usеd tо mеаn “сlау” in оldеn dау Еnglish. Реорlе kерt thеir соins in сlау jаrs thаt wеrе 

саllеd “руgg jаrs,” whiсh hаvе еvоlvеd intо whаt wе сurrеntlу саll рiggу bаnks.
12. Gаrgоуlеs wеrе оriginаllу usеd аs drаin рiреs!
13. Вuсkinghаm Раlасе hаs its оwn роliсе stаtiоn.

7. Еvеrуоnе саlls it thе Тоwеr оf Lоndоn, but thе building’s full оffiсiаl nаmе is Нis Маjеstу’s 
Rоуаl Раlасе аnd Fоrtrеss thе Тоwеr оf Lоndоn.

8. Lоndоn is thе first сitу in thе wоrld tо hаvе аn undеrgrоund subwау sуstеm.
9.If Lоndоn wеrе а соuntrу, it wоuld bе thе 8th lаrgеst in Еurоре.

Fаmоus Вrits
1.Whеn Nеlsоn Маndеlа mеt thе Sрiсе Girls, hе саllеd thеm his “hеrоеs.”
2. Frаnсеsса Grау wrоtе J.K. Rоwling hеr first fаn lеttеr, but thоught shе 

wаs а mаn, аnd bеgаn hеr lеttеr with “Dеаr Sir…”
3. J.K. Rоwling is thе first реrsоn tо mаkе а billiоn dоllаrs frоm writing 

bооks.
4. Jаmеs Воnd’s соdе “007” wаs insрirеd bу thе аuthоr Iаn Flеming’s bus 

rоutе frоm Саntеrburу tо Lоndоn.
5. Nо роrtrаit wаs еvеr раintеd оf Williаm Shаkеsреаrе whеn hе wаs аlivе.
6. Масbеth is thе mоst рrоduсеd рlау еvеr writtеn. Оn аvеrаgе, а 

реrfоrmаnсе is stаgеd еvеrу 4 hоurs sоmеwhеrе in thе wоrld.
7. Dаvid Весkhаm hаs а fеаr оf birds.

                                 Стела Куртева - учител по английски език
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ЕКОЛОГИЯ

з ел ена  олимпиада
Уважаеми ученици,

Образователният портал Академика БГ за втора поредна година реализира ини-
циативата ‘‘Зелена олимпиада‘‘, която има за цел да повиши знанията на учениците за 
опазване на околната среда и да изгради отговорно отношение към природата. Второто 
издание ще бъде изцяло онлайн, чрез тестове, съобразени с различните възрастови гру-
пи. Те вече са качени в онлайн платформата zеlеnаоlimрiаdа.bg. Там вие ще проверите 
своите знания за опазването на природата. Най-успешно представилите се ще получат 
награди. Желаещите да участват ученици да заявят желанието си пред класните ръко-
водители. На сайта на училището оuаlеkо.соm ще има препратка към платформата.

В о д а
Водата е химично 

съединение, което при 
стайна температура 
представлява прозрач-
на течност без мирис 
и цвят. Покрива около 
71% от повърхността 
на планетата Земя и е 
съсредоточена главно 
в океаните и другите 
големи водни басейни - 97% е солена морска 
вода, 2,4% се съдържа в ледниците, а 0,6% в 
реките и езерата. Твърдото агрегатно състоя-
ние на водата се нарича лед, а газообразното 
- водни пари. Химичната й формула е Н2О. 
Поради естествения воден кръговрат водата от 
океаните и моретата се изпарява и след това 
се връща на земята под формата на валежи.

Водата е основна част от човешкия орга-
низъм и значението й за него е огромна. За 

да се намира в добро 
физическо състояние 
и ефективност, всеки 
индивид се нуждае от 
около 2 литра вода на 
ден. При висока тем-
пература или висока 
физическа дейност 2 
литра могат да се ока-
жат и недостатъчни за 

поддържане на нормална физическа активност 
за повече от няколко дни или седмици. Вода-
та, загубена чрез отделената пот и дишането, 
трябва да бъде възстановена, за да можете ор-
ганизмът да се намира в добро физическо със-
тояние. Прекалено студеният климат също може 
да е толкова сух, колкото и най-сухата пустиня. 
Причината се крие в това, че студеният въздух 
не може да поема много влага. Вятърът също е 
определящ фактор за дневната нужда от вода.

Интере сни  фа кти  з а  в о д ата :
• Студената вода съдържа по-малко микроби.
• При новородено водата е 80% от теглото му.
• Чистата вода има неутрално рН т.е. тя не е киселина, нито пък основа.
• едно пускане на миялната машина изразходва само 10 литра вода.
• Вземането на душ вместо вана спестява седмично вода, достатъчна за 1000 чаши кафе.
• За половин час градинската пръскачка изразходва толкова вода, колкото четири-

членно семейство за ден.
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Водата е едно от малкото вещества, които 
се намират свободно в природата в три агрегат-
ни състояния. Може да се среща под много и 
разнообразни форми - водна пара, облаци, лед-
ници, айсберги, малки ручеи и други. Основно 
се разделя на сладка и солена. Хората и живот-
ните инстинктивно разпознават сладката вода 
от солената, която не е годна за употреба.

Сладката вода е едва около 2,5% от ця-
лата вода в хидросферата, но голяма част от 
нея е съсредоточена в ледниците. Използва се 
в земеделието, индустрията и домакинствата. 
Основната част от достъпната сладка вода е 
съсредоточена в езера, реки, язовири и под-

почвени води. Водата играе съществена роля 
за поддържане живота на Земята. В послед-
ните десетилетия поради всеобщото замър-
сяване нарастват призивите за опазване на 
чистотата на водата. Въпреки подобряването 
и улесняването на достъпа до чиста питейна 
вода някои учени предполагат, че до 2025 го-
дина повече от половината от населението в 
света ще бъде предразположено към заболя-
вания поради недостига на вода - положение, 
станало известно като водна криза Водата е 
жизненоважна за съществуване на живота на 
нашата планета. Опазването на чистотата й е 
дълг на всеки един от нас.

Гергана Стоицова - начален учител - по материали от интернет
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Бонбони се приготвяли още в древния Еги-
пет. Рафинираната захар все още не била позна-
та, затова за подсладител се използвал медът. 
Основната съставка на някогашните бонбони 
били плодовете на финиковите палми.

Фурмите, медът и бадемите дълго време 
били използвани за направата на бонбони в ня-
кои азиатски страни. Съществува и стара рим-
ска рецепта, при която орехови ядки и маково 
семе се варят с мед, а полученото лакомство 
след това се поръсва със сусам.

Всичко се променя, когато 
през ХVII век на Стария континент 
са внесени първите количества за-
хар и сладкарството се превръща 
в кулинарно изкуство.

През 1659г. във Франция 
сладкарят Давид Шайу открива 
първата в света шоколадова фа-
брика, като започва да произвежда лакомства в 
причудливи форми, подобие на днешните бон-
бони. 20 години по-късно за херцог Сезар дю 
Плеси-Пралин - френски по-
сланик в Германия, приготвят 
десерт от настъргани бадеми, 
карамелизирана захар и шо-
колад. Именно от там идва и 
името на популярните днес 
пралини.

През 1819 г. се появява 
пресованият шоколад. Всъщ-
ност до началото на ХIХ век 
шоколадът се употребява 

предимно в течен вид, но благодарение на 
швейцареца Франсоа Луи Кайе шоколадовите 
блокчета завладяват света. След построената 
година по-късно първа фабрика за твърд шо-
колад, подобни започват да се откриват в цяла 
Европа.

 През 1875г. швейцарецът Даниел Петер 
смесва какаовата маса с кондензирано мляко и 
така се ражда млечният шоколад (Петер, фар-
мацевтът Нестле и сладкарите Кохлер и Кайе 

създават марката „Нестле”).
Четири години по-късно друг 

швейцарец - Рудолф Линд, па-
тентова революционно устрой-
ство, което разбърква и заглаж-
да шоколадовата маса, докато 
тя се превърне във фин мус, 
чийто уникален вкус е непроме-
нен и до днес.

Сега изобилието от бонбони е невероятно. 
В зависимост от начините на производство раз-
личаваме няколко вида: със и без глазура, шо-

коладови със и без пълнеж в 
най-различни форми и релеф-
ни украси (тип асорти), поръ-
сени с пудра захар, със и без 
опаковка (цветни хартии или 
станиол), аранжирани в кра-
сиви бонбониери или в най-
обикновени торбички, с раз-
лични добавки - мляко, желе, 
захаросани плодове, ликьор 
и коняк, карамел и т.н. 

заБаВНа СТраНИЦа

Бонбоните –  любимо
 лакомство

Клуб „Училищни медии „Алеко”” 
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рЕФЕрЕНдУМ

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

ОХРАНА

ШаХМаТ

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

Честитим 
рождените дни на всички, 
родени през тази седмица 

с пожелание 
за здраве 
и късмет!

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm


