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1 ноември -
ДЕН НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ
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ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
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България и българският народ винаги са се гордеели с величието и силата на своите народни бу-
дители. Имало ги е в миналото, има ги и днес. Учителят е един от тях. Мисията на будител е мисия от-
говорна, постоянна, жизненоважна. От него се очаква да заяви, че независимо от световната глоба-
лизация и масовото навлизане на информационните технологии, няма да бъде забравено стореното 
от хан Аспарух, Паисий, Кирил и Методий, Левски, Ботев, Раковски, Вазов и много други будители.

И още – българският учител поддържа любовта към родния край и родината и изпълнява пред-
писанието на Раковски, като  напомня неговите думи:” Българският народ не е загубил народното 
чувство и свободний дух.” Този дух ще ни направи по-силни и по-вярващи в собствените ни сили и 
възможности, с повече оптимизъм и жизненост, с достатъчна упоритост да дадем още на човешката 
цивилизация.

Друг един велик българин – Панайот Волов, едва седемнайсетгодишен, пише в едно свое пис-
мо: ”Нашият народ е прост и има нужда от учени люде, които да го изведат на правия път. Без тях 
той дълго ще се лута из мъглите на живота, без да види скоро ясен ден над себе си.”  А щом се 
вдъхновяваме от волята, решителността, усърдието и куража на великите българи, следва и да сме 
горди, че сме техни наследници.

Честит Ден на народните будители!

Съвременните будители
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1 ноември – 
Ден за признание към будителите

Дни преди Деня на народните будители отново говорим за делото на хиляди просветители, 
възрожденци и борци за духовна независимост на България. За необходимостта за въвеждане 
и радостта от утвърждаване на такъв празник. Благодарим на хората достигнали до тази важна 
идея и прозрели колко малко всъщност е това – да си спомняме за отдадения живот и изпълне-
ните с любов и всеотдайност сърца на водачите на народа – за по-добро бъдеще, за правото да 
избираме, за възможността да се учим.

Участници в обсъждането – ученици от 5в, 5г, 6а клас

Елена Пенишева – библиотекар
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На 1 ноември отдаваме почит на едни от 
най-важните хора в нашия живот. Наричаме ги 
„будители“ – хората, които носят светлина и ни 
карат да се гордеем, че сме българи.

Празникът е посветен на делото на книжо-
вниците, просветителите и борците за нацио-
нално освобождение, съхранили през вековете 
духовните ценности на нацията и нейния морал –  
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, 
св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Ди-
митър и Константин Миладинови, Георги С. 
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван 
Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Лю-
бен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици 
радетели за българско самосъзнание. Хората, 
благодарение на които се наричаме българи, 

четем и пишем на свой език и със своя азбука.
В Деня на народните будители учениците от 

клубовете по БЕЛ в 6 и 7 клас заедно със свои-
те преподаватели Надежда Друмева и Величка 
Янкова споделиха свое творчество – съчинения, 
стихотворения, рисунки и проекти на тема „Си-
лата на словото”, „Защо обичам България?”. Под 
формата на презентация бяха представени част 
от техните творби, с които децата изразиха свое-
то отношение и любов към отечеството си. 

Съвместната ни работа с учениците ни нака-
ра да се радваме и гордеем, че имаме деца, кои-
то обичат своята история, език и имат надежди 
за бъдещето на България.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ДЕЦА!

„Силата на словото” –
урок по родолюбие 

в Деня на народните будители

Надежда Друмева и Величка Янкова – учители по БЕЛ

Всеки би се питал защо трябва да обичаме отечество си? 
Дали защото живеем в него? Дали защото тук се учим или 
защото тук са близките ни, приятелите и познатите? Отгово-
рът е - НЕ! Неслучайно има безброй стихотворения и поеми 
за красотата на родината ни, но в тях не се говори само за 
прелестите ѝ, а и за хората, които не са способни да я оценят. 
Такива произведения има написани от  Иван Вазов, Любен 
Каравелов и други.

Ние трябва да обичаме отечеството си, защото отечест-
вото сме ние. Няма как да обичаш някого или нещо, ако не 
обичаш себе си. Но освен нас самите, ние трябва да зачита-
ме и другите. Всяка една промяна започва от нас. Ние, деца-
та, сме бъдещето на родината си и си пожелавам един ден 
да станем истински добри хора, които да оставят следа след 
себе си и да бъдем за пример на следващите поколения, 
също като нашите възрожденци, които са жертвали живота 
си за отечеството и са отстоявали своите идеали. Затова оби-
чайте отечеството си, обичайте и хората, защото само така 
всички ще можем да се гордеем, че сме българи!

     Цветомира Бакалова, 6а клас

Защо трябва да обичаме  
отечеството си?
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   Българийо
О, Българийо, мила!
Да знаеш как си ми скъпа,
не мога аз без теб и миг.
Минала си през робство и неволя, 
c гордост аз на български говоря.
О, Българийо, мила!
Твоите високи планини
и смарагдени гори
съгряват хорските сърца
и даряват им любов и красота.
О, Българийо, мила!
В стиховете на поета ти живееш, 
като слънце ти ни грееш.
За нашите деди и за нас
ти си най-скъпия елмаз.
О, Българийо, мила!
Възхищавам се от теб,
преклонявам се пред теб.
Надежда и блян ти даряваш, 
дългия ни път освещаваш.
Бъди благословена!

                           Клубове

Моята България 
България, как хубава си ти                     
със твоите блага и красоти 
ни даряваш ти!
В теб се родих,
в теб израснах
и любов открих,но 
не мога да те забравя 
дори за миг!

Защо са птиците, ако не пеят
над нашата хубава страна.
Защо е цветето, ако не цъфти 
на нашата хубава земя.

Една е нашата България 
от грижи вече посребряла,
но винаги добра, красива,
благодатна!

Аз мога да страдам,
радостта да чакам, но 
не мога за миг да те изоставя, 
МОЯ ХУБАВА СТРАНА !
                                     

                  Йоана Живкова, 6б клас
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Надежда Друмева и Величка Янкова – учители по БЕЛ
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Във връзка с изпълнението на спортния календарен план на училището за учебната 2021-22 г. на 
26.10.21 г. се проведе турнир по футбол за момчетата и топка над въже за момичетата между петите 
класове. Участваха всички паралелки, като победител и в двата вида спорт стана 5в клас. 

На 27.10.21 г. се проведе турнир по хандбал и баскетбол при седмите класове. Победител в над-
преварата по хандбал е 7а клас, а по баскетбол – 7в клас.

Пожелаваме здраве и нови успехи на учениците! До нови срещи на спортната площадка!

Турнири за V и VІІ клас  
от спортния календар на училището
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29 октомври – Ден  
на бесарабските българи

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Денят на бесарабските българи е свързан 
с отдаването на дължимото им за развитието 
на България. Чества се на 29 октомври, като за 
пръв път това се случва през 1938 година. Дата-
та се свързва с освещаването на храм-паметника 
"Свето Преображение Господне" в гр. Болград, 
Украйна, осветен на този ден след около петго-
дишно строителство, като в изграждането му е 
вложен доброволният труд на 10 000 преселни-
ци от българските земи.

Болград се приема като неофициална столи-
ца на бесарабските българи. Градът се намира в 

историческата област Буджак, (Южна Бесарабия) 
- между Черно море и реките Дунав, Прут и Дне-
стър.

"Свето Преображение Господне"  е право-
славна църква в гр. Болград. Попада в състава на 
Одеската и Измаилска епархия към Украинската 
православна църква. 

Сградата на храма е изработена от архитекта 
Аврам Иванович Мелников (1784-1854 г.). Сте-
нописите в интериора са направени през 1912-
1914 г. от художника Павел Пискарев.

 Людмила Калофоридова – ст. учител по ФВС
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Началото на църквата е положено през 1820 
година. Сградата е завършена и осветена през 
1838 година, а датата 29 октомври става нейн 
храмов празник. През 1938г. в Царство България 
тържествено се отбелязва 100-годишнината на 
храма. Тогава се ражда идеята денят на освеща-
ването на храма да бъде Ден на бесарабските 
българи.

Празникът се чества основно сред българите 
в Украйна и Молдова. Дружеството "Родолюбие" 
и Центърът на бесарабските българи в България 
организират чествания и в гр. София.

Бесарабските българи живеят в областта 
Бесарабия, разделена между днешните държа-
ви Молдова, Украйна и Румъния между реките 
Прут и Днестър.

Въпреки че българите населяват най-различ-
ни селища в Молдова, включително и столицата 
Кишинев, където са чести смесените бракове, 
тяхната най-голяма концентрация е в южните 
части на Молдова .

В украинската част на Бесарабия българите 
са по-многобройни – над  140 000 души. Те пре-
обладават в Болградския район. Немалко бъл-
гари живеят и в Тарутински, Арцизки, Саратски, 
Измаилски и Татарбунарски район. 

Българското етническо присъствие в Бесара-
бия датира от ранното Средновековие. Начало 
на значително българско заселване в този район 
обаче е поставено в края на XVIII и началото на 
XIX век. Така по време на Руско-турската война 
от 1768-1774 година, особено при оттеглянето 
на руските войски, няколко хиляди българи се 
изселват във Влашко, Молдова и Украйна. Бъл-

гарско население се преселва в Бесарабия и по 
време на кърджалийството в Османската импе-
рия.

Масовите заселвания на българи в Буджак, 
където днес е концентрирана основната част от 
бесарабските българи, започва през Руско-тур-
ската война от 1806-1812 година.

В края на 80-те години сред българите в СССР 
се заражда движение на национално възраж-
дане. Издават се български вестници, създават 
се културно-просветни дружества, в много учи-
лища започва да се изучава български език - в 
началото като факултативен предмет, а впослед-
ствие и като задължителна част от учебната про-
грама. След разпадането на Съветския съюз през 
1991г. в някои места в Бесарабия (в Болградската 
гимназия, в Тараклийския колеж, в село Чийшия 
(Огородное, Городное, Украйна) и на други мес-
та) на български език се изучават голяма част от 
учебните предмети. През 1993г. в Украйна се съз-
дава Асоциация на българите в Украйна, чийто 
председател Антон Киссе е депутат в парламен-
та на Украйна. През 1995 г. в Кишинев се създа-
ва Български теоретичен лицей "Васил Левски". 
През 2007 г. в Одеса е създадена организацията 
Конгрес на българите в Украйна с председател 
Юрий Граматик. Основната цел на организация-
та е съхраняване на правата на българите в Ук-
райна в съответствие със законите на страната.

През есента на 2004г. в центъра на българите 
в Молдова - град Тараклия, се открива Тараклий-
ски  държавен университет, в който официални-
те езици на обучение са български и молдовски 
(румънски). Този университет се съфинансира от 
българската държава.

Езикът на бесарабски българи е запазил ня-
кои старобългарски и диалектни думи.

Въпреки годините разделение от страната, 
тези българи пазят своя светъл спомен за роди-
ната на своите прадеди.

Десетки от бесарабските българи са допри-
несли със своите знания и труд за изграждането 
на модерна България след Освобождението през 
1878 година. Сред имената им срещаме българ-
ски премиери - Александър Малинов, Димитър 
Греков, военни – ген. Георги Агура, ген. Данаил 
Николаев, ген. Иван Колев, майор Олимпий Па-
нов, учени - Димитър Агура (историк)  и много 
други.

Надежда Друмева – старши учител по руски език и български език и литература
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Пещера Венеца в местността Чукара е природна 
забележителност в землището на село Орешец, общи-
на Димово, област Видин. Тя е на 300 м югоизточно от 
селото и на 3.3 км източно от Белоградчик. Обявена е 
за природна забележителност на 21.04.1976 г. Наиме-
нувана е по името на рида Венеца (от Западна Стара 
планина) до селото.  Пещерата е с площ от 1 хектар. 
В нея има много на брой и разнообразни образува-
ния. Могат да се видят ледени кристали, сталактити, 
сталагмити, арагонитни кристали, гроздовиден ста-
лактит, който рядко се среща в българските пещери и 
др. По целия под са разпръснати кристали в различни 
цветове, дължащи се на кристализацията на водата и 
минералите в  заобикалящите ги скали. Има образу-
вание оприличено на Дева Мария. Открита е за посе-
тители  през 2015 г. Отворена е за посещения целого-
дишно. В пещерата е изградено художествено цветно 
осветление. Посещението в пещерата става само с 
гид и след екипиране с предпазни шлемове, защото 
се минава през няколко тесни и ниски места. Тури-
стическият маршрут е с дължина 200 м, преминава се 
през четири  зали, а  петата може да се наблюдава от 
малка площадка в четвъртата зала. В нея може да се 
види най-големият сталактон в България с обиколка 
от 25 метра. Пещерата изобилства от камъка оникс. 

Непознатите пещери в България
Пещера Венеца

По време на обиколката може да видите  
прилепи, колониите от корали, подобни на 
морските. Другото нетипично образувание, 
което може да  се види са кристалите. 

Р а з х о д к а т а 
в пещерата трае 
около 30 мин. По 
целия маршрут  е 
изградена пъте-
ка от метал, която 
улеснява ходенето 
и е направена така, 
че да не се хлъзга, 
въпреки влагата.

/Следва 
продължение/

Величка Филева – начален учител
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

21 октомври 2021
Дигиталният „Речник на българската ли-

тература след Освобождението“ е увлекател-
но и занимателно интерактивно четиво. Той 
се разработва в Института за литература при 
Българската академия на науките по проект, 
финансиран от ФНИ на МОН. Създаден е с 
идеята да бъде допълван, да бъде речник в 
непрестанно развитие.

Речникът изгражда актуална и цялостна ви-
зия на българската литература след Освобожде-
нието (1878 г.), положена върху богат дигитален 
фонд и отворена към разнородни групи потре-
бители. За първи път в него е представена акту-
ална и пълна картина на новата и съвременната 
българска литература. Включени са повече от 
400 статии за поети, белетристи, драматурзи, 
критици и изследователи на българската лите-
ратура след Освобождението, библиографии 
към тях, няколко десетки статии за литератур-
ни направления, стотици кратки описания на 

периодични издания. Материалите са придру-
жени от дигитален фонд, който съдържа богата 
фотогалерия, визуализация на ръкописи и на 
различни документи. Разнообразието от ли-
тературни и биографични факти се допълва от 
рубриката с аудиофайлове, съхранили гласове 
и мисли на български писатели от десетилетия 
назад до днес. Сред гласовете, които могат да 
бъдат чути, са тези на Елин Пелин, Александър 
Геров, Елисавета Багряна, Михаил Арнаудов, Ге-
орги Марков, Чудомир и много други. Речникът 
съдържа над 100 аудиофайла.

За първи път това издание въвежда в речни-
ковия фонд имена на писатели и на литерату-
ри, започнали творческия си път през 80-те, 90-
те години и началото на новия век и очертали 
нови тенденции в литературата. 

В Речника могат да бъдат прочетени статии 
за Елин Рахнев, Надежда Радулова, Георги Гос-
подинов, Кристин Димитрова, Милен Русков, 
Момчил Николов, Виргиния Захариева, наскоро 

Първи интегрален дигитален речник 
на новата и съвременната  

българска литература
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напусналия ни Марин Бодаков и за много други 
съвременни автори. Значимо надграждане на 
изданието спрямо предишни речници е разгръ-
щането на омаловажавани зони в най-новата 
ни литературна история – литературата за деца, 
фантастиката и криминалния жанр. Разширено 
е представена емигрантската литература – осо-
бено от близкото минало и настоящето. 

Обновен е словникът на литературоведите – 
носители на съвременното знание за литерату-
рата. Въведени са около 100 нови имена на съ-
временни творци, маргинализирани автори и 
писатели емигранти.

Уеб базираният „Речник на българската ли-

тература след Освобождението“ съхранява и 
онагледява българското културно наследство и 
го предлага на широка аудитория в България и в 
чужбина. Архивният фонд, включен в издание-
то, му придава характер на дигитален миниму-
зей на българската литература след 1878 г. Съз-
дадена е и литературна карта на България.

Още един важен факт е, че достъпът до Реч-
ника в интернет пространството е свободен и 
всеки, който проявява образователен, професи-
онален интерес или просто любопитство, е до-
бре дошъл на страницата му 

http://www.dictionarylit-bg.eu. 
Приятно четене! 
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Name _______________________________________ Date ___________________________      Page 1

“The Road Not Taken”
Reading Poetry:

 by Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth;5

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.15

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,10

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.20

The Road Not Taken

Read the poem by Robert Frost, and then answer the questions on the 
next page.
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Answer the following questions about “The Road Not Taken.” 

1. What is happening in this poem?
a. The speaker is lost in the woods.
b. The speaker is choosing a road to travel on.
c. The speaker is going back to a favorite 
     place.
d. The speaker is growing older and less able 
     to travel.

2. Go back to the poem and label the rhyme 
    scheme.

3. What does “wanted wear” mean in line 8?
a. The road is covered in leaves.
b. The road looks dirty and unsafe.
c. The road hasn’t been used very much.
d. The road is shorter than the other one.

4. Which word best describes the tone of this 
    poem?

a. playful                 b. reflective
c. gloomy                d. angry

5. Underline or highlight words and phrases 
    in the poem that set the tone by showing the 
    speaker’s feelings.

6. Describe the two roads, using words or 
    phrases from the text.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

7. How does the speaker feel about his choice  
    in the beginning of the poem? How does   
    he feel about it in the end? Cite evidence 
    from the text to support your answer. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. Draw a line to match the vocabulary word 
    to its meaning in the poem.

    walked upon

from this time

small plants beneath trees

moved in different directions

undergrowth

diverged

trodden

hence

9. This poem is about how choices can change your life. What is a choice you have made that has 
    changed your life? Describe your choice and the outcome below. 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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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
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Answer the following questions about “The Road Not Taken.” 

1. What is happening in this poem?
a. The speaker is lost in the woods.
b. The speaker is choosing a road to travel on.
c. The speaker is going back to a favorite 
     place.
d. The speaker is growing older and less able 
     to travel.

2. Go back to the poem and label the rhyme 
    scheme.

3. What does “wanted wear” mean in line 8?
a. The road is covered in leaves.
b. The road looks dirty and unsafe.
c. The road hasn’t been used very much.
d. The road is shorter than the other one.

4. Which word best describes the tone of this 
    poem?

a. playful                 b. reflective
c. gloomy                d. angry

5. Underline or highlight words and phrases 
    in the poem that set the tone by showing the 
    speaker’s feelings.

6. Describe the two roads, using words or 
    phrases from the text.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

7. How does the speaker feel about his choice  
    in the beginning of the poem? How does   
    he feel about it in the end? Cite evidence 
    from the text to support your answer. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. Draw a line to match the vocabulary word 
    to its meaning in the poem.

    walked upon

from this time

small plants beneath trees

moved in different directions

undergrowth

diverged

trodden

hence

9. This poem is about how choices can change your life. What is a choice you have made that has 
    changed your life? Describe your choice and the outcome below. 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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