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Богдана Мумджиева

На 22.12.2018 г. дни преди най-светлия християнски празник 
Рождество Христово, учениците от 5б клас, заедно с госпожа Ка-
лофоридова и родители, посетихме дом за деца, изоставени от 
родителски грижи, в квартал Коматево.

Да видиш изоставени деца, с радостни очи и усмивка на ли-
цето, е най-голямото богатство. Видяхме тези малки душички, 
които се нуждаят от любов, прегръдки и разбиране. Жестът на 
внимание е най-важен, дори не е нужно да ги заливаме с купища 
играчки, за да се почувстват специални.

* * *
Тази година  за нашите деца Коледа дойде по един разли-

чен и вълнуващ начин. Те имаха възможността да усетят колко 
по-удовлетворяващо е да подаряваш, отколкото да получаваш. 
Решиха средствата, предвидени за коледни подаръци, да се да-
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рят на деца в нужда. Предложението бе прието 
радушно и от всички родители. Със събраните 
средства бяха закупени персонални подаръци 
за всяко дете от ЦНСТ „Детска къща”, лакомства 
и продукти от първа необходимост. Освен това 
избрахме и голям, удобен за гледане телевизор, 
електронна игра. Изработени бяха и коледни 
картички  с послание към всеки.

С тази благотворителна инициатива ние 

направихме коледен подарък не само на деца-
та от дома, но и на нашите собствени, давайки 
им възможност да преживеят тези вълнуващи 
моменти и да усетят истинската магия на Ко-
леда. 

Щастливи сме, че участвахме с децата в да-
рителската акция и се надяваме да продължим.

Даряването е най-милия жест на лишаване, 
който ти дава много повече, отколкото си дал!                                                     

Да бъдеш добър, да мислиш 
и за другите, да си съпричастен - 
на това всеки се опитва да научи 
детето си. Да изостри внимание-
то му към социалните проблеми, 
към другите хора, които нямат 
това, което то приема за даде-
ност, било то здраве, пари, пред-
мети. Да бъде добро и състрада-
телно, това е една от най-важните 
задачи на всеки родител.

По Коледа се случват чудеса. 
Гледаме стоплящи сърцето фил-
ми и вярваме, че светът може да 
бъде по-добър.

Тази Коледа децата от 5б клас 
направиха стоплящ сърцето коле-
ден филм. Повярваха в Доброто, 
насърчени от класния си ръково-

Вярваме в доброто

дител, и родителите. И сториха Добро. Вместо да си разменят 
подаръци бяха събрани пари за деца, лишени от родителска 
грижа, с които закупихме  подаръци за тях.
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Посещението беше трогателно, стоплящо, 
но и малко тъжно. Усетихме радост, но и теж-
ката съдба. Видяхме чистите детски сърца, жи-
вот, лишен от лукс и родителска нежност, и си 
зададохме много въпроси. Децата ни разбраха, 
че са най-щастливите на света, радваха се, че са 
направили добро и се чувстваха щастливи. Уче-
ниците бяха силно впечатлени и мотивирани да 
се върнат отново. Разбраха колко много имат и 
усетиха, че радостта да дариш често е по-голяма 
от радостта да получиш подарък.

За нас, родителите, това беше страхотен ко-
леден подарък, вярата, че с тези деца светът ще 
бъде по-добър. Вярата, че ще предизвикаме ла-
вина от Добро в училището, вероятността и дру-
ги класове да последват примера на 5б клас.

Благодарна съм на класния ръководител, де-
цата, родителите за красивата инициатива, коя-
то сътворихме заедно.

П.П. Хайде сега да се включим в събиране-
то на пластмасови капачки в училището. Децата 
консумират много бутилирани напитки.

Фондация „Капачки за Бъдеще“ са дарили 
6 кувьоза,  тази година искат да дарят 12 броя.  
Нека да им помогнем, като поощрим събиране-
то на капачки!

Нищо няма да ни струва да водим децата  по 
пътя на Доброто.

Родители от 5б 
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Тодор  Каблешков е български революцио-
нер, един от ръководителите на Априлското 
въстание в областта Румелия в Османската им-
перия. Автор е на т.нар. Кърваво писмо, в което 
пише за обявеното на 20 април 1876 г. въстание.

Тодор Лулчов Каблешков е роден в заможно 
семейство в Копривщица на 13 януари 1851 г. 
Учи в родния си град и в Пловдив (1864-1867 г.). 
През 1867 г. основава ученическото просветно 
дружество "Зора" в Копривщица. Продължава 
учението си в "Галатасарай" в Цариград (1868-
1871 г.), но не успява да завърши поради заболя-
ване и се завръща в своя роден град.

13 януари - на днешната дата са родени 
трима българи, които ще помним вечно

Алеко Константинов е роден на 
13.01.1863 г. в Свищов. 
Учи в родния си град и в Априловската 

гимназия (Габрово). Завършва средно обра-
зование в гр. Николаев, Русия (1881) и право 
в Новоросийския университет в Одеса (1885). 
Работи в София като съдия, прокурор, юрис-
консулт, адвокат на свободна практика. Под-
готвя се за научна и преподавателска кариера 
в Софийския университет. Инициатор и раде-
тел на организирания туризъм у нас. Член на 
Демократическата партия на П. Каравелов, в 
чийто печатни издания сътрудничи. Убит по 
политически причини на 11.05.1897 г. край с. 
Радилово, Пловдивско. Започва писателската 
си дейност с поезия. Първият му запомнящ се 
текст е пътеписът "До Чикаго и назад" (1894), 
в който описва пътуването си до Америка и 
проследява цивилизационните разлики. Та-
лантът му на хуморист и психолог проличава 

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Ето и кои са те:
и в анекдотичната книга "Бай Ганьо", в която 
създава образ на герой, оспорван и до днес, 
но превърнал се в нарицателно име за различ-
ни проявления на човешкия и националния 
характер. Алеко Константинов е автор на пъте-
писи за красивата българска природа, на раз-
кази, както и на множество фейлетони. "Пази, 
боже, сляпо да прогледа", "Разни хора, разни 
идеали", "Страст", "Честита Нова година!" са 
емблематични за Алековия граждански патос 
и за тънкото му чувство за хумор, ирония и 
самоирония, които го правят четен и до днес. 
Превежда от руски и френски език.
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Автор

Родопите са най-старият и обширен планин-
ски масив в България. Планината е част от Рило-
Родопския масив и представлява сложна сис-
тема от ридове, котловини и дълбоко всечени 
речни долини.Родопите се простират на площ от 
14 737 кв. км. (Българската част). На основата на 
редица природогеографски различия, планина-
та се поделя на две части – Западна или Западна 
и  Среднородопска (висока) и Източнородопска 
(ниска). Средната надморска височина на Ро-
допите е 785м., като западната част (където се 
намира Широка лъка) е значително по-висока от 
източната. Най-високият връх в Родопите е връх 
Голям Перелик – 2191 м. Западната граница на 
планината Родопи с Рила, преминава по течение-
то на р. Яденица, пресича седловината Юндола 
и Аврамова седловина и достига до долината на 
р. Места. На север планината граничи с Горно-
тракийската низина. Границата между западни-
те и източните Родопи преминава по долината 
на р. Каяклийка, седловината Китка и долините 
на реките Горна Арда и десния й приток р. Ма-
данска. Южната граница на Родопите неестест-
вено завършва по държавната граница с Гърция. 

Пейо Яворов е роден в гр. Чирпан на 13 яну-
ари 1878 г. 

Истинското му име е Пейо Тотев Крачо-
лов. Завършва V (IX) клас в Пловдив. От 1893 
до 1901 г. работи като телеграфопощенец, 
сменяйки различни селища — Чирпан, Ста-
ра Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало (По-
морие), София. Междувременно разпрос-
транява левите идеи сред младите хора, а 
след 1897 г. влиза в контакти с ВМОРО. Пър-
воначално е редактор на различни издания, 
свързани с македоно-одринското револю-
ционно движение — в. "Дело", в. "Свобода 
или смърт", в. "Автономия", в. "Илинден". А 
по-късно с различни чети многократно пре-
минава границата и се бори за свободата на 
Македония, като става един от най-дейните 
сподвижници на Гоце Делчев и негов пръв 
биограф — "Гоце Делчев" (1904).

Забележителности в Родопите
ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Връх Перелик

В Родопите климатът е разнообразен. Сред-
ногодишната температура на 670м. е 9.6 градуса 
по Целзий, а на 2191м. около 2 градуса по Цел-
зий. Южната част на планината е с по-мек кли-
мат, заради влиянието на Бяло море.

От планината извират реките Арда, Въча, Че-
пинска, Стара река, Върбица.

В Родопите се намират Смолянските езера и 
язовирите: Широка поляна, Доспат, Тошков чарк, 
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Величка Филева - начален учител

Батак, Голям Беглик, Въча, Студен кладенец.
Забележителностите в тази планина са мно-

го и крият прекрасни гледки. Ето какво може да 
видите:

1. Асенова крепост
Наричат Асеновата крепост входът към Родо-

пите и това не е случайно. Крепостта се намира 
в края на Асеновград, по посока Смолян, като е 
добре устроена и леснодостъпна. Може да стиг-
нете до входа и директно с колата. Самата кре-
пост преди няколко години претърпя голямо 
преустройство, като вече е благоустроена и дос-
тъпна с удобни пътеки и най-вече обезопасени. 
Интересното там, което не трябва да пропуска-
те да видите е надписа на Цар Асен II, като мен 
лично ме пленява и уникалната красота на изгле-
дите, които ще видите от най-високата точка на 
крепостта.

2. Белинташ
Това е е едно от ония места, които някак те 

зареждат, когато си там. Като добавим невероят-
ната 360-градусова панорама, която се разкрива 
от мястото и интересната и противоречива исто-
рия на скалите ще осъзнаете, че не сте на обик-
новено място. Интересното на Белинташ е, че 
историята на мястото е много oспорвана, както 
от археолози и историци, така и от “други” из-
следователи. Според някои това е площадка за 
кацане на НЛО, а според други е много важен 
религиозен център за местните тракийски пле-
мена, които са обитавали тези земи. На върха на 
скалите ще намерите интересни щерни, както и 
изсичания в скалите, които приличат на големи 
кладенци. Най-подходящото време за посеще-
ние там е по залез слънце.

/Следва продължение/

Асенова крепост

Стенопис в Асенова крепост

Белинташ Дяволска екопътека
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     Задача:

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

           Евгения  Илиева – учител по математика и информатика

Мисли и решавай
В мазето на баба Лена има ябълки, круши и дюли. Ябълките са 

по-малко от 150 и могат да се разделят по равно както  на 24 деца, 
така и на 20 деца. Крушите са 6 пъти повече от броя на нечетните 
естествени числа , които са между числата 10 и 36. Броят на дюлите 
е с 3 по-голям от най-голямото естествено число , което при деление 
на 8 дава частно10 и остатък, който е просто число. 

А) По колко ябълки, круши и дюли има в мазето на  баба Лена?
Б) Най-малко на колко детски дома може да даде тези плодове 

баба Лена, ако разпредели по равно и ябълките, и крушите, и дюлите?

Зимно настроение –Творчество 
на децата от ЦДО 3 б, в клас

Величка Филева - начален учител
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Никола Николов, 4б, Кучето и козата

София Стоянова, 4б, Човекоядното цвете

Комикси – Творчество на децата 
от 4 б клас
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Виктор Владиков, 4б, Бутилката на разочарованието
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Нина Търева – начален учител

Лилия Кръстенова, 4б, Белята с тортата

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

In this riddle you must assort 
the information given in order 

to find out who goes fishing
Facts
● There are 5 houses of 5 different colours: blue, 

green, red, white, yellow
● In each house lives a person of a different 

nationality: American, Australian, British, Canadian, 
Irish

● Each of the 5 house-owners has a certain job: 
carpenter, lawyer, pilot, plumber, waiter

● Each of the 5 house-owners has a certain 
hobby: chess, fishing, football, sailing, tennis
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● Each of the 5 house-owners has a certain pet: cat, dog, goldfish, hamster, horse
None of them have the same pet, job or hobby.

Other facts
● The Irishman lives in the green house.
● The red house is on the immediate left of the white house.
● The person in the red house is a pilot.
● The American plays chess.
● The Canadian is a waiter.
● The person with the horse lives next to the one who plays tennis.
● The person who goes sailing lives next to the one with the cat.
● The person with the goldfish plays football.
●  The person in the blue house has a cat.
● The Briton has a hamster.
● The Australian lives next to the yellow house.
● The person with the horse has a neighbour who is a plumber.
● The person in the center house is a lawyer.
● The Australian lives in the first house.
● The dog owner is a carpenter.

Question: Who goes fishing?

1. The American
2. The Australian
3. The Briton
4. The Canadian
5. The Irishman

Отговора търсете в следващия брой.

Nationality: Australian Canadian Irish British American 

House:      

Job:      

Hobby:      

Pet:      

 

Даниела Букович – учител по английски език
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Елена Пенишева – библиотекар

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Нови книги в библиотеката
Юношеска литература

Майнкрафт - Наръчник по строителство
Майнкрафт - Наръчник за начинаещи
Майнкрафт - Наръчник за водене на битки
Последните деца на земята, Макс Бралиър
Меси, Ивете Жултовска-Дарска
Българ, Н. Богданов
Дневникът на един Дръндьо: Кофти късмет ч. 8
Дневникът на един Дръндьо: Искам вкъщи  ч. 9
Дневникът на един Дръндьо: Доброто старо време ч. 10
Напиши и изгори, Ш. Йонс
Туне Глимердал, Мария Пар
Soy Luna: Началото на лятото
Soy Luna: Наръчник на ролер скейтъра
Мечтата на Съмър, К. Касиди
Историите на Дерек: Животът ми като геймър, Д. Тажиян
Боровинкови желания, К. Маккейн
Ема не се отказва, М. фон Фогел
Чудо, Ар Джей Пласидо
Просто Тини, М. Стоесел
Моят дневник година по-късно: Моите тайни. Моите мечти.
Лицето на сянката, Ерик Л`Ом
Огнегадателят, Дон Келъндър
Книгата на Легендите, Ш. Хейл
Най-грозната от всички, Ш. Хейл
Животът ми като таен агент, Д. Тажиян
Родни Стоун, А. К. Дойл
Пакта. Началото
Хиляда дузини, Д. Лондон
Лоцманът, Д. Купър
Посл. Битка на Сандокан, Е. Салгари
Белю Пушилката, Д. Лондон
Черният мустанг, К. Май
Олд Шуърхенд, К. Май
Хари Потър и прокълнатото дете, Дж. Роулинг
Хари Потър и нечистокръвния принц, Дж. Роулинг
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Бръчко: Единственият  
свободен град в Европа

Бръчко е единственият град в Европа, който 
не е собственост на конкретна държава. Често го 
наричат единствения свободен град на Стария 
континент. Намира се на брега на река Сава, в 
пределите на Босна и Херцеговина. Но въпреки 
географското си разположение, градът не при-
надлежи на Босна. Поне не изцяло. Той е цен-
тър на дистрикт Бръчко и е подчинен основно на 
своето самоуправление. Бръчко е разположен 
на самата граница между Босна и Херцеговина 
и Хърватия. Мястото е и в голяма близост до гра-
ницата със Сърбия. Ето защо в продължение на 
стотици години единственият свободен град в 
Европа е изключително важна стратегическа точ-
ка. По време на разпада на бивша Югославия,  

борбите за територия са наистина ожесточени. 
Всяка отделила се самостоятелна държава иска 
да заграби колкото се може повече квадратни 
метри за себе си. А междуетническите конфли-
кти изобщо не са рядкост. Именно един от тях 
– Босненската война, е причината Бръчко да се 
превърне в единствения свободен град в Евро-
па. При подписването на примирие след края 
на войната, продължила от 1992 до 1995 г., гра-
дът официално остава ничия територия. Поради 
простата причина, че за негов притежател така и 
не може да бъде избран един-единствен от пре-
тендентите – Федерация Босна. 

Така изглежда сградата на Общинския съвет 
в Бръчко. 
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Даниел Чаушев - учител ЦДО 2 клас

да се намесва кой знае колко във вътрешно- и 
външнополитическите дела на т.нар. свободен 
град. Официално окръг Бръчко е създаден през 
2000 г. и е поставен под международно наблю-
дение. Но от 23 май 2012 г. то е преустановено. 
Населението на дистрикта е около 87 хил. души, 
според преброяване, направено през 1991 г. 
След войната обаче жителите му са около 83,5 
хил. Това сочи преброяване от 2013-та. Както 
следва – бошняци (42.2%), сърби (34.6%), хърва-
ти (20.7%) и други (2.4%). Официално признатите 
езици на територията на Бръчко също са три – 
бошняшки, сръбски и хърватски. Регионът разпо-
лага и с цели три футболни отбора, които се със-
тезават в сръбската Втора лига. А най-голямото 
пристанище в Босна е именно това на крайбре-
жието на река Сава, в Бръчко. Свободният град и 
районът покрай него са силен притегателен цен-
тър за туристите. Освен приветливата атмосфера 

и красивата природа, те са интересни и с това, че 
сблъскват посетителите с културата, традициите 
и обичаите на три различни етнически групи ед-
новременно. Тази особеност е отразена ярко и в 
музиката, която можете да чуете там. Местните 
оркестри често изпълняват традиционни фол-
клорни песни, идващи от традициите и на трите 
групи. Давайки си сметка, че в район като този, 
няма как да се фокусират само върху една от тях, 
ако искат да са харесвани, слушани и успешни. 

Бръчко: Единственият свободен град в Евро-
па. През нощта гледката към Бръчко също е из-
ключително привлекателна. Не може да се твър-
ди, че различните етноси в Бръчко нямат и не са 
имали конфликти помежду си. Борбата за власт 
както при всички останали народи и региони е 
жива и тук. Но все пак мирът и хармонията по-
между им царуват и се налагат през по-голямата 
част от времето.

Това е единствената католическа 
църква в Бръчко. Тя е издигната на мяс-
тото на старата католическа църква и е 
осветена официално през 1933 г. Гра-
дът по-късно става част от едноименен 
окръг, който, като него, разполага със 
своя собствена местна администра-
ция за самоуправление. Както и със 
собствено правителство и независима 
образователна система. Окръг Бръчко 
към момента принадлежи едновре-
менно и на Федерация Босна и Херце-
говина, и на Република Сръбска. 48% 
от територията му (както и самият град 
Бръчко) са под контрола на сръбската 
република, а 52% под този на Босна. 
Но реално нито една от двете съставни 
части на държавата няма правомощие 

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:  
а) 120 ябълки, 78 круши и 90 дюли;

б) Най-малко на 6 детски дома

           Евгения  Илиева – учител по математика и информатика
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Винаги сме си представяли, че след 20-30, 
а може и 200 години в света ще има някакви 
свръхмодерни и необикновени коли. Дали ще 
летят, ще се зареждат с вода, ще стават невиди-
ми или пък всеки ще може да си има по един 
страхотен и бърз Батмобил... Но все ще се слу-
чи нещо невероятно. Никога обаче не си бяхме 
представяли, че колите ще бъдат построени от 
блокчета Лего! При това не след 100 или 200 го-
дини, а точно сега. Вярно че в момента колата е 
само една, но пък сме сигурни, че след успеха и 
други ще я последват.

Христомира Петкова – начален учител

Построиха истинска кола  
от истинско Лего

Тя е била построена още през август, но чак 
сега е започнала да пътува по света и да бъде пред-
ставяна на различни изложения. И да, колата е ця-
лата от цветните блокчета и въпреки това може 
дори да се движи. Да, с 20 километра в час, но все 
пак се движи и от Лего, представяте ли си? За по-
запознатите с марките ще отбележим, че колата е 
по схема за модела „Бугати Широн“ и е в реален 
размер! Колаборацията с популярния конструктор 
беше представена за първи път в края на август, 
но физическият автомобил бе показан едва сега 
пред публика. От Лего предлагат и умалена версия 

на колата, която всеки може да закупи и да сглоби 
вкъщи. Репликата е построена от над 1 млн. спе-
циално изработени блокчета и се превърна в най-
голямата атракция по време на мото изложението.

Колата разполага с всички елементи на нор-
мален автомобил, както и с напълно работещ дви-
гател, изработен също от Лего. Той е съставен от 
2304 малки части, всички свързани една с друга 
и след това свързани с колелата. Сглобяването на 
репликата е отнело повече от 13 хил. работни часа 
на екип от 30 инженери. Вижте само как изглежда 
отвътре – има си всичко, направо не е за вярване!
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Честитим рождените 
дни на всички, родени 
през тази седмица, 

с пожелание 
за здраве и успехи! 

Шахматна задача:
Бели на ход печелят 

Отговор:

1.Oe6

1-0

Ш А Х М АТ

                                  Димитър Илчев – ръководител на клуба
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Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com


