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Двеста години от рождението
на Георги Стойков Раковски.
Познатите и непознати
страни на героя

Георги Стойков Раковски е изключителнa
личност в българската национална история —
той е идеолог, стратег и организатор на националната революция. За краткия си 46-годишен
живот Раковски се изявява като пламенен журналист, фолклорист, историк, поет, писател и
остава в народното съзнание като символ на
пробудилия се и възраждащ се български дух.
Без Раковски е немислима цялата творческа
дейност на автори като Каравелов и Ботев, на
революционери като Левски, защото именно
той е един от първите, който създава модерна
политическа теория.
Георги Стойков Раковски (по рождение
Съби Стойков Попович, известен и като Георги
Сава Раковски) е роден на 2 април (14 април по

нов стил) 1821 г. в Котел в семейството на търговеца Стойко Попович. Баща му произхожда от
сливенското село Раково, откъдето идва и името
Раковски, което синът възприема като фамилно.
Майка му Руса е сестра на Георги Мамарчев, един
от организаторите на Велчовата завера през 1835
в Търново, капитан от руската армия, който през
юли 1829 година освобождава по време на Руско-турската война (1828-1829) Котел и Сливен. В
чест на вуйчо си сам се преименува Георги.
Раковски е първият български журналист и
публицист, който се вълнува от социалните и
политически въпроси в национален и световен
план, убеден, че едно всеобщо въстание е неизбежно. Ролята му в исторически план е безспорна.
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През 60-те и 70-те години на XIX век в българската журналистика се оформят контурите на
т.нар. революционна школа, чиито постижения
остават едни от върховете на българската художествена словесност. Раковски като публицист –
това е непозната страна на героя, но според него
именно публицистиката е един от трите фактора,
наред с образованието и организираната борба,
които стоят в основата на националния възход.
В началото на 1885 година Раковски поема емигрантския път и взима окончателното решение
да води открита борба с турското правителство
„през пресата и сабята“, както пише в том 64 от
своето „Житие“.
Интересни факти за живота на Георги Раковски.
1. Тайното общество и трибагреника – бяло,
зелено, червено
След започването на Кримската война Георги Раковски заедно с група българи създава
в Свищов Тайно общество, което събира пари
за освобождението и трупа сведения за османските войски, които предава на руското военно
командване. Тайното общество приема за знаме
на бъдещата българска република трибагреника
– бяло, зелено и червено. Дейността им обаче е
разкрита и Раковски отново е арестуван.
2. „Горски пътник“
През 1854 година Георги
Раковски организира чета от
дванадесет души и заедно
с тях обикаля Източна Стара
планина. Тогава опитва да се
свърже с руските войници,
които по това време се намират на юг от река Дунав. На
есен руската армия се оттегля и Раковски разпуска четата. Известно време се крие
в Котел, където пише за преживяванията си в цариградския затвор. По това време
написва и поемата си „Горски
пътник“.
3. „Българите обичат да
четат, но не обичат да си плащат абонамента“
През 1860 година Раковски се премества в
Белград. Там през 1861 година започва да издава вестник „Дунавски лебед“, в който се разискват теми от просветно, политическо и стопанско
естество, а също и такива за единството на бъл-

гарския народ и църковно-националната борба.
В края на 1861 година „Дунавски лебед“ спира
да излиза и в последния брой Раковски съобщава „Българите обичат да четат, но не обичат да
си плащат абонамента“. Други вестници на Раковски са „Бранител“, „Българска старина“ и „Будощност“.
4. „План за освобождението на България“
През 1861 година Раковски пише „План за
освобождението на България“ и „Статут за едно
Привременно българско началство в Белград“.
Тези негови съчинения дават началото на нов
етап в развитието на Георги Раковски. Той иска
да организира армия на територията на Сръбското Княжество, с помощта на която да вдигне
на въстание българското население. Така през
1862 година Раковски става председател на Привременното българско правителство.
5. Организиране на чети в България
В края на 1866 година Раковски прави „Върховно народно българско гражданско начало“ в
лицето на Тайния централен български комитет
(ТЦБК). Неговите цели са да организира и изпраща чети в България и така да се сложи край на
безразборното прехвърляне на такива чети по
българските земи.
6. Осъден на смърт
През 1841 година Георги Раковски
заминава за Браила, където се готви за
бунт. Успява да си издейства гръцки паспорт и се подвизава под името Георги
Македон. За участието му в Браилския
бунт през февруари 1842 година, Раковски е осъден на смърт. Той успява да
избяга с помощта на гръцкия посланик
в Цариград Маврокордатос. Раковски
бяга в Марсилия и там прекарва година
и половина.
Георги Раковски умира в Букурещ от
туберколоза само на 46 години. Костите
му са пренесени в родината едва през
1885 г. и остават в софийската катедрала “Света Неделя” до 1942 г., когато са
пренесени в родния му град Котел. През
1981 г. по случай 1300-годишнината от
основаването на българската държава там му е изграден пантеон. В него редом до костите на великия българин е положена неговата сабя. Така повече от един век след смъртта му завършва дългото
скиталчество на революционера Георги Раковски.
Поклон пред паметта му!
Величка Янкова – учител по БЕЛ
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Изобразително творчество
в часовете по занимания по интереси –
ЦДО 2 а, в клас

Натали Козарева, 2 в клас
Величка Филева – начален учител
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„Витраж и декоративна композиция”–
Рисунки на ученици от прогимназиален етап
/Продължение от бр. 252/

неизвестен, 6 в клас
Диана Стоянова, 6 в клас

Божидара Рангелова, 6 в клас

Мартин Диколаков, 6 в клас

Радосвета Малджанска, 6 в клас
Татяна Никова – учител по ИИ /заместващ/
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Трети клас – проектна дейност
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Четвърти ”А” клас –
Човек и природа – проекти

Амир Чаушев, 4 а клас
Борислав Сахатчиев, 4 а клас

Лилия Илевска, 4 а клас

Мартин Бабаков, 4 а клас

Александър Георгиев, 4 а клас
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Николета Антонова, 4 а клас

Мария Калибасева, 4 а клас

Мария Калибасева, 4 а клас

Четвърти „Б” клас – ИИ
„Героите в народните митове”
/продължение/

Елена Тодорова, 4 б клас

Елена Тодорова, 4 б клас
Елиана Щерева – класен ръководител
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Георги Георгиев, 4 б клас

Калина Ганчева, 4 б клас

Стилиян Николов, 4 б клас

Никол Николова, 4 б клас

Виктория Кълвачева, 4 б клас

Татяна Пеева, 4 б клас
Елена Георгиева – учител по ИИ
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Четвърти „В” клас – Технологии и предприемачество

"Моят различен сандвич"

Петър Николов – учител по ТП

Четвърти „Г” клас – „Опазване на
българската природа” – Презентации
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Пламена Шопова – класен ръковод ител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Русская Масленица

Масленица е източнославянски празник,
на който руснаци, украинци и беларуси честват
края на зимата и началото на пролетта. Другото
наименование на празника е „Сырная неделя“.
Масленица е слънце-фестивал, който се провежда последната седмица преди началото на Великия пост. Това е най-веселият и наситен народен
празник.
Неотменна част от празника е пързалянето
с шейни, теглене от коне, на които са слагали
най-добрата сбруя. В пързалянето задължително
участват всички юноши, на които им предстои да
се задомят. Сред обичаите е разпространено и
прескачането на огън.
В продължение на много векове празникът е
запазил характера си на народно веселие. Символ на този ден е сламено чучело, облечено в
женски дрехи, заедно с което всички се веселят,
а после го запалват.
Едно от основните ястия и символ на Масленица са блини – вид руски палачинки. Пекат ги
всеки ден от понеделник, но най-много в неделя. Кръглият изпечен блин прилича на лятното
слънце, което внася в дома топлина, уют и здраве. Ядат се от сутрин до вечер със сметана, яйца,
хайвер и мед.
Неделя е заключителният ден за отбелязване
на Масленица и ден за прошка. Иска се прошка
от роднини и познати, а след това се пеят песни, танцува се и се изпраща Масленицата. На
огромен огън се изгаря сламеното чучело, олицетворяващо отиващата си зима. Когато зимата
изгори, започва прескачането на огъня. С тези
състезания по ловкост завършва празникът.

Октавиан Якимов – 6 а клас

С учениците от 6а, б клас в часа по руски
език бе пресъздадена част от атмосферата на
руския празник. С помощта на презентация,
изготвена от учителя, децата се запознаха с
традициите и обичаите, които се извършват
през цялата празнична седмица. Заедно със
своите родители те приготвиха вкусни питки,
палачинки и други сладки за часа по руски
език. С руско чаепитие посрещнахме празника
Масленица!
В навечерието на празника Средно училище „Васил Левски” гр. Севлиево организира
онлайн конкурс за рисунка, посветен на руския
народен празник Масленица. Октавиан Август
от 6а клас, Цветомира Бакалова от 5а и Михаил Налбантов от 5б от нашето училище, заедно с много деца от други училища в страната,
взеха участие в надпреварата. След гласуване
на фейсбук страницата на библиотеката при СУ
„Васил Левски” Цвети от 5а клас спечели почетното трето място, а Октавиан от 6а клас –
специална награда.
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Михаил Налбантов - 5 б клас

Цветомира Бакалова - 5 б клас

Надежда Друмева – учител по БЕЛ
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

23 април - Световен ден
на книгата и авторското право
Световният ден на книгата и авторското право е част от календара на ЮНЕСКО. С празнуването
на този ден в целия свят ЮНЕСКО се стреми да насърчава четенето, издателска дейност и защитата
на интелектуалната собственост чрез авторското право.

Талантливи наши деца създават вече свои творби.

"Марк и Мелани"

Стела Бенин - 4 а клас

"Диаманти"

Николета Антонова - 4 а клас

"Детективите от Нейчър Сити"

Мария Калибацева - 4 а клас

Мария Калибацева - 4 а клас
Елена Пенишева – библиотекар
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Лувърът ограничи посетителите
до 9,6 млн. души през последните
две години

Светът е пълен с всевъзможни музеи – исторически, научни, литературни, музеи на изкуството и на религиите… Настанени във впечатляващи постройки, те събират в себе си древна
история и богатства от различни култури. Често
бивши дворци или резиденции, самите сгради
са истинско произведение на изкуството.
Под един покрив са събрани цели епохи,
истории за крале и кралици, впечатляващи картини и фрески със скрити послания. За няколко
часа или ден, всеки посетител може да си представи как стои редом до Тутанкамон или как
наблюдава Леонардо да Винчи, докато рисува
Мона Лиза.
„Лувър” първоначално е бил дворец на
френските крале, построен на мястото на още
по-стара крепост от Средновековието. Строежът на този световен шедьовър започва още през
1546 г. Стъклената пирамида, която се издига в
средата на квадратния двор е построена през
1989 г. и служи за главен вход на посетителите.

„Лувърът“ още е наричан Музеят на музеите.
Тук се съхраняват едни от на-известните произведения на изкуството – „Мона Лиза“, „Венера
Милоска“, „Давид срещу Голиат“ и много други.
Невъзможно е целият музей да се разгледа за
един ден.
През 2019 г. 9,6 милиона души са посетили
„Лувър”, докато музеят се опитва да ограничи
наплива. След като през 2018 г. музеят беше
посетен от рекордните 10,2 милиона души, директорът му Жан-Люк Мартинез обяви, че найпосещаваният музей в света целенасочено се
опитва да намалили броя на посетителите.
„Правим това, защото искаме да посрещнем хората по-добре”.
Националният музей на Китай в Пекин е
втори с 8,6 милиона посетители, а трети е музеят на изкуството „Метрополитън” в Ню Йорк
със 7,3 милиона души през 2018 г.
Със съкращения, по материали от интернет
Елена Пенишева – библиотекар
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Чудеса небесни

Весел дъжд
Как обичам аз да тичам в локви от дъжда.
Леко пляскам не се стряскам чудо е това.
И се смея и лудея, лято е сега!
Как обичам аз да тичам в локви от дъжда!

Притъмня небето синьо изведнъж
и върху земята се изсипа ситен дъжд.
Някои казват, че щом дъжд вали и слънце грее,
дъга се смее.

Стела Ангелова, 5 в клас

Хриси Хатзигеоргиу, 4 г клас

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Диана Стоянова,
6 в клас

Честитим рождените дни на всички,
родени през тази седмица,
с пожелание за здраве и успехи!
ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.
Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.comЕлена Пенишева – библиотекар
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