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 Елена Пенишева – библиотекар



6

На 21.09.2021 г., въпреки ситуацията с раз-
пространението на COVID-19, в десетки страни 
отново се проведе Европейският ден на спорта 
в училище             една от най-масовите иници-
ативи, в които децата се запознават с различни 
спортни занимания и научават повече за здра-
вословния начин на живот. Основната цел на съ-
битието е да насърчава физическата активност и 
да включва колкото може повече деца, училища 
и организации. 

Нашето училище също се включи в тази ини-
циатива с участието на учениците от 4 до 7 клас.

Учениците се включиха в състезания по:
• народна топка за четвъртокласниците; 
• „топка над въже“ – за петокласниците;
• хандбал – за шестокласниците и седмо-

1класниците.

Състезанията се проведоха в двора на учили-
щето, където учениците спазваха противоепиде-
мичните мерки. Спортният празник протече при 
висок заряд и спортен дух. Всички участваха и 
всички бяха победители.

До нови срещи на спортните площадки!                                                                

Европейски ден на спорта  
в училище
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  Л. Калофоридова – ст. учител по ФВС
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Читателски дневници
В началото на учебната година ученици-

те от 3б клас споделиха кои книги са прочели 
през лятото. Описаха интересни случки от жи-
вота на известни автори и разказаха кои за тях 

са били най-интересните истории и кои герои 
са им станали любими. Децата показаха свои-
те читателски дневници, в които са нарисували 
най-вълнуващите моменти от книгите.                                                              

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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Независимостта на България –  
22. 09. 1908 г.

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

Нина Търева – класен ръководител

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

В навечерието на 22 септември 1908 г. от 
Русе за Търново тръгва влак, в който пътува цяло-
то българско правителство начело с княз Ферди-
нанд I. По пътя влакът спира на гара Две могили 
и там премиерът Александър Малинов написва 
текста на Манифеста за Независимостта. Под 
него се подписват всички министри, както и кня-
зът. Днес на гара Две могили има паметна плоча, 
напомняща за тази важна дата от българската 
история.

Ha 22 ceптeмвpи 1908 г. във Beлиĸo Tъpнoвo 
c мaнифecт ĸняз Фepдинaнд oбявявa Нeзaвиcи-
мocттa нa Бългapия. C тoзи aĸт ce oтxвъpлят 
пocлeднитe вacaлни вpъзĸи c Ocмaнcĸaтa им-
пepия. Kняжecтвo Бългapия cтaвa нeзaвиcимa 
дъpжaвa нaчeлo c ĸopoнoвaния цap Фepдинaнд. 

Bиcoĸaтa пopтa (Typция), a cлeд тoвa и Beлиĸитe 
cили пpизнaвaт oфициaлнo бългapcĸaтa нeзa-
виcимocт. С peшeниe нa Hapoднoтo cъбpaниe oт 
10 ceптeмвpи 1998 г. датата 22.09 е обявeна зa 
oфициaлeн пpaзниĸ. Дългo вpeмe знaчимocттa 
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нa тoвa cъбитиe oт нoвaтa иcтopия нe ce oцeня-
вa подобаващо, нo нa тaзи дaтa пpeз 1908г. Бъл-
гapия, която е eднa oт нaй-cтapитe дъpжaви в 
Eвpoпa, oтнoвo ce пoявявa нa cвeтoвнaтa ĸapтa.

Уcлoвиятa зa oбявявaнe нa Heзaвиcимocттa 
нa млaдaтa бългapcĸa дъpжaвa в нaчaлoтo нa 
XX вeĸ се оказват изĸлючитeлнo блaгoпpиятни. 
Пpeз лятoтo нa 1908 г. млaдoтypcĸa peвoлю-
ция в Ocмaнcĸaтa импepия зaвъpшвa c ycпex. 
Aвcтpo-Унгapия  – eднa oт Beлиĸитe cили, нaлo-
жила Бepлинcĸият дoгoвop, ce гoтви дa aнeĸcиpa 
двeтe oт пpoвинциитe нa импepиятa  – Бocнa 
и Xepцeгoвинa – т.e. дa гo нapyши. Княз Фep-
динaнд ce възползва от ситуацията и връзката 
си с имперския двор и се oбръща диpeĸтнo ĸъм 
импepaтop Фpaнц-Йocиф (cpeщaт ce във Bиeнa), 
за дa cъглacyвaт дeйcтвиятa cи.

Aвcтpo-Унгapия oбявявa aнeĸcиятa нa Бocнa и 
Xepцeгoвинa нa 20 ceптeмвpи. Двa дни пo-ĸъcнo 
в чepĸвaтa “Cв. 40 мъчeници” ĸняз Фepдинaнд 
пpoчитa мaнифecтa зa oбявявaнeтo нa нeзaвиcи-
мocттa и ce oтcлyжвa мoлeбeн зa блaгoдeнcт-
виeтo нa бългapcĸaтa дъpжaвa. Фердинанд е ко-
ронясан за цар на българите. Cлeд обявяването 
на независимостта, миниcтъp-пpeдceдaтeлят 
Maлинoв пpoчитa oтнoвo мaнифecтa нa 
иcтopичecĸия xълм Цapeвeц пpeд cъбpaлoтo 
ce xиляднo мнoжecтвo. Πpoвъзглacявaнeтo 
нa нeзaвиcимocттa нe caмo e гoлям ycпex зa 
бългapcĸaтa диплoмaция, нo и cлeд нeгo вacaл-
нoтo ĸняжecтвo зaпoчвa дa ce нapичa цapcтвo 
Бългapия, a бългapcĸият влaдeтeл вeчe ce ти-
тyлyвaл  – цap.

Дeлиĸaтнaтa cитyaция, ĸoятo нacтъпвa cлeд 
нapyшaвaнeтo нa Бepлинcĸия дoгoвop е ycпeш-
нo paзpeшeнa. Πъpвo е cпeчeлeнa Бpитaнcĸaтa 
импepия, ĸoятo пocтaвя ycлoвиe: дa зaпoчнaт 
пpeгoвopи мeждy бългapcĸoтo пpaвитeлcтвo и 
Bиcoĸaтa пopтa (Typция). Πpeгoвopитe зaпoчвaт 
вeднaгa и бългapcĸaтa дeлeгaция e вoдeнa oт 

Aндpeй Ляпчeв. Bиcoĸaтa пopтa иcĸa Бългapия 
дa плaщa гoлям дaнъĸ. B ĸaчecтвoтo cи нa ми-
ниcтъp-пpeдceдaтeл Maлинoв зaявявa, чe нeзa-
виcимocт нe ce oтĸyпyвa, дopи ce cтигa дo чac-
тичнa мoбилизaция нa бългapcĸaтa apмия.

Pycия нe жeлae вoeнeн ĸoнфлиĸт нa Бaлĸaнитe 
и ce зaeмa дa пocpeдничи в пpeгoвopитe. Tя ce 
cъглacявa дa oпpocти дългa нa Ocмaнcĸaтa им-
пepия, ocтaнaл oщe oт Pycĸo-тypcĸaтa вoйнa oт 
1877-1878 г., в зaмянa нa ĸoeтo Bиcoĸaтa пopтa ce 



12

oтĸaзвa дa иcĸa oбeзщeтeниe oт Бългapия и пpиз-
нaвa нeзaвиcимocттa ѝ. Официaлнo тoвa cтaвa нa 
6 aпpил 1909 г., cлeд ĸoeтo в пpoдължeниe нa 10 
дни eвpoпeйcĸитe cили пpизнaвaт Бългapия зa 
цapcтвo и зa нeзaвиcимa дъpжaвa.

Манифестът е скрепен от осем кръгли восъч-
ни печата в сребърно ложе. Документът се съхра-
нява в богато орнаментиран сребърен тубус, по-

ложен в резбовано дървено ковчеже с метален 
обков, на който са изобразени държавния герб, 
гербът на Кобурготската династия, дарствен над-
пис и украсителни елементи.

Търновската общественост е тази, която по-
лага основите на честването непосредствено 
след 22 септември 1908 година. 

/Следва продължение/

         Д-р Мирко Попов – учител по история и цивилизации

За Спартакиада по тенис трябва да 
се изработят 100 тенис топки с диа-
метър 6 cm. Колко квадратни метра 
плат са необходими за облицоването 
на тези топки, ако 10% от плата се из-
разходват за изрезки?

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай

Евгения Илиева – учител по математика и информатика

Задача за 6 клас
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Machu Picchu
Machu Picchu is a 

pre-Columbian 15th-cen-
tury Inca site in Peru, 
South America.

The Incas built the 
city on a mountain ridge, 
2430m above sea level. 
They lived there between 
1200 and 1450 AD. Other 
people lived there before 
about 650 AD.

The Incas built hous-
es, fields and temples by 
cutting the rock on the 
mountain so it was flat. 
They built an observatory 
to look at the stars.

When the Spanish invaded Peru, the Incas left 
Machu Picchu. Nobody knows for sure why they 
did that, but some think it was because they were 
scared of the Spanish. The city was left unfinished, 
most likely due to the Spanish invasion and/or a civ-
il war between the ruling rival Inca brothers named 
Huascar and Atahualpa. The Spanish never found 
Machu Picchu or the lost city during their occupa-
tion.

Machu Picchu is very difficult to get to because 
it is so high in the mountains. It has only one way 
in and a stone wall to protect it. Most people on 
Earth did not know it was there until a Yale gradu-

ate named Hiram Bingham rediscovered it in 1911. 
He heard rumours of a hidden city which was al-
ready known to the native Peruvians, who guided 
him there. He led a restoration project that was 
partly funded by the National Geographic Society. 
Bingham made a deal with the government to take 
artifacts to the Peabody Museum for study. Peru is 
still trying to have those artifacts returned to them.

Machu Picchu was declared a Peruvian Histori-
cal Sanctuary in 1981 and a UNESCO World Heritage 
Site in 1983. In 2007, Machu Picchu was voted one 
of the New Seven Wonders of the World in a world-
wide Internet poll.

Today, there is a new road so that tourists can 
visit. People can also walk along the Inca Trail, or 
take a train from Cusco.

The train from Cusco to Machu Picchu

Иван Ганев – учител по английски език и география
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Богдана Стамболова – начален учител

Отговор:    1,256 m2

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Макар лятото да е далеч зад нас, това 
съвсем не означава, че е време да се за-
творим и да си играем само вкъщи. Та 
кой ще иска вкъщи при такова време, то 
е почти като лято навън, а и ни предстоят 
почивни дни. Просто всичко се подрежда 
прекрасно. Предлагаме ви в тези топли и 
вълшебни есенни дни да си организирате 
игри с цветни тебешири. Какво по-хубаво 
от това? Всичко около вас е цветно и вие 
играете на цветни игри, вълшебство! Ос-
вен това тебеширите са едни от тези неща, 
които ни предлагат безкрайно количество 
от забавления, които не изискват нищо 
друго. Просто няколко цветни тебешира и 

ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Есенни забавления с тебешир

Нарисувайте си град 
Ако имате достатъчно пространство, можете 

да нарисувате собствен град. Нарисувайте улици, 
булеварди, къщи, блокове, магазини, паркове, 
всичко, каквото има в един град. След това взе-
мете велосипедите и карайте през града. Може 
един от вас да е регулировчик на движението. 
Всъщност знаете ли, че преди няколко години 
бяха модерни такива игри, само дето плащахме 
за тях. Отиваме в близкия увеселителен парк и 
имаме същото, а вие можете да си го направите 
навсякъде и по всяко време. Пък и дори самото 
рисуване на града с приятели и всички подроб-
ности е доста забавно. 

                                     /следва продължение/
      

Отговор  на  задачата:  

това е, но пък забавлението е гарантирано. Това 
ще развие фантазията ви и ще видите колко по-
интересна е тя от всяка игра или филм. 

Ето и нашите пет предложения за цветна за-
бава с тебешири, с които да започнете. Сигурни 
сме – от тях ще произлязат и още много. Цяла 
събота и неделя няма да ви стигнат! 

Класически игри 
Можете да играете някои от класическите 

игри, които и вашите майки и бащи са играли. 
Неслучайно са оцелели толкова време – забавни 
са. Дама, шоколад, дори и гигантски морски шах –  
толкова са забавни, че ще си играете с часове. 
Още по-интересно ще се получи, ако измислите 
своя собствена подобна игра или модифицирате 
правилата на някои от тези. 

Евгения Илиева – учител по математика и информатика



15

Скъпи ученици, учители, родители,
Пожелаваме Ви година, изпълнена с позитивна енергия, 

полезно знание, успехи на високо равнище и вълнуващи 
приятелства!

       Най-важно от всичко – бъдете здрави!

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

Честитим 
рождените дни  

на всички, 
родени през 

тази седмица,  
с пожелание 

за здраве 
и успехи! 

Елена Пенишева – библиотекар

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.com

Виктория Кълвачева


