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У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

ХИМН НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ
текст и музика
Добри Христов
О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.

Припев:
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)
Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.
Припев:
Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

Да дадем своя принос
за почитането на Будителите!
Бъди будител!
Създай собствен текст, като използваш ключовите думи, скрити в сърцето.
Включи и свои. Помогни си с въпросите: Кои
са били будителите? Какви са били делата
им? С какво са променили България? Как ги почитаме днес? Кои са будителите в наши дни?
и т.н.
Може да добавиш илюстрации към текста и
да го оформиш като проект!
Синкуейн, посветен на будителите.
Синкуейн е петстишно стихотворение, възниква в САЩ в началото на 20 век под влияние
на японската поезия.
Впоследствие се използва за дидактически
цели като ефективен метод за развитие на образното мислене.

Създайте свой синкуейн за будителите –
вижте примера:
1. Будители
2. Измислете две прилагателни за тях (родолюбиви, смели)
3. Измислете три глагола, свързани с тях
(вярват, увличат, борят се)
4. Съставете едно изречение за тях, лично
отношение (Обичат всичко българско.)
5. Една-две думи, синоними (светлина и
път)
Будители
Родолюбиви, смели
Обичат всичко българско.
Светлина и път.
Успех! Не забравяйте – само пет реда!
Величка Янкова, учител БЕЛ

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Куцооглу дава 4 млн. златни лева
за жп линията Пловдив-Асеновград
Когато прекарали границата между България и
Гърция през 1923 година,
днешният Смолян остава
отрязан от Беломорието.
Каква алтернатива имали
средните Родопи?
Анастас Куцооглу знаел, че нов железен път от
Пловдив към Родопите би
съживил търговията между
двата вилаета. Затова дарява средства за построяването на жп линията Крумово-Асеновград. После дава
още 4 милиона златни лева
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заем за построяването на жп линията ПловдивАсеновград. Когато кметът на Асеновград - архитект Матей Йорданов Матеев, дошъл да му върне
заема, Куцооглу му отговорил: „Направих хаир и
хич не искам и не съм мислил да ми върнете парите. Ама не ви ги дадох в дар, защото дареното
можехте да изхарчите на вятъра и да не стане линията. Парите дайте на сиропиталището!”.

Куцооглу продължил да вярва, че хората
от Средните Родопи ще имат шанс да чуят сирената на локомотива. Когато царят тържествено открива линията до Асеновград през
1927-а, предприемачът се обръща към него:
„Царю, само кажете кога ще продължите започнатото?”.

Рисунка: Васил Васев, 6 г клас

Габриела Митрева – учител ЦДО 5-7 клас
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ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Непознатите пещери в България

Пещера Лепеница
Продължение от бр. 263
Лепеница е името на пещера, разположена
в Западните Родопи. Тя се намира в подножието
на връх Сюткя, на около 10 км от град Ракитово.
Това е мраморна, хоризонтална пещера на три
етажа, която е част от Родопския карст, с дължина около 2 км. Пещерната фауна е изключително
богата и интересна. Известни са 24 вида животни, от които 6 са живеещи единствено в пещери. В нея живеят 6 вида прилепи. Температурата
в пещерата е около 10 градуса. Река Лепеница
тече по най-долния етаж на пещерата. На найгорния етаж могат да се видят много малки езера. На средния етаж има голямо разнообразие
от пещерни образувания. Той е сух, с две езера,
а в дъждовно време езерата стават четири. Наблюдават се множество сталактити и сталагмити. В нея са намерени седем пещерни бисера,
които могат да се видят в Природонаучния музей в София. Проучени и картирани са 1356 м
от пещерата, която има
обща дължина 1525 м.
Заема площ от 52 дка.
Пещерата е обявена за
природна забележителност през 1962 г., но от
2010 г. в нея се допускат
посещения до 600 м по
втория, сух етаж. Пещерата не е благоустроена,
а само обезопасена. В
нея се влиза само с водач и специална екипировка (ботуши, каска,
челник), на групи до 10
души. Движението вътре се осъществява само
по строго определени
маршрути.
/следва продължение/
Величка Филева – начален учител
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Защо трябва да обичаме
отечеството си?
Отечеството за мен е мястото, където съм се
родила, където съм отраснала и продължавам
да раста. То е свидетел на всички мои радостни
и тъжни преживявания. Красотата на зелените
гори,синьото небе, омайващите птичи песни,
разцъфналите цветя те карат да забравиш за твоите проблеми и тревоги.
Може би се чудите кое е това Отечество,
което ми дава толкова много? С гордост мога да
кажа, че това е България! Страната, която е преживяла много войни, която е проляла толкова
много кръв, за да може ние да живеем свободно. Да, точно тя! Това е земята, която е описана

толкова зашеметяващо и омайващо от различни
автори и творци! Това е моята родина, която аз
харесвам и обичам безкрайно много! Отечеството, което притежава чудни балкани, извори,
гори, реки и скали. Място осеяно с цветя и чудни
поляни. Моето Отечество, наред със земните си
красоти има и чудна история, музика и един невероятен народ!
Ето това е моето мило Отечество! И мога да
кажа, че то за мен е онази изящна земя, която е
пълна с обич, нежност и сияние!
Любомира Казанджиева, 6а клас

Трябва да обичаме отечеството си, защото то ни кара да
се гордеем колко хубаво, прекрасно и великолепно е то.
Една от основните причини
за обичта към отечеството са
великите българи възрожденци и участници в миналото.
Тежките битки, в които са участвали, мисълта, че ще оставят
семейството и къщите си и че
може никога да не се върнат в
името на бъдещите поколения,
са действия, достойни за поклон.
Пример за това е Васил Левски. Той е български национален герой и революционер. За доброто на родината си той се борел с османците,
основал тайни комитети. Правели планове как
да победят турците и куп други неща, с които се
опитвал да помогне на родината си. Истински
народен будител!

Още един пример - Иван Вазов. Патриархът
на българската литература. В Румъния се среща с
Ботев и живее при българите емигранти, където
пише възрожденски стихове и текстове.
Трябва да обичаме родината си, защото тя е
една голяма част от историята на света, тя е нашата майка.
Марин Ангелов, 6а клас
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БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР

"Ако не давате на детето изкуство…
то гладува.”
Филип Пулман /английски писател/

"Ако не давате на детето изкуство – приказки, стихотворения и музика, това не е лесно да се
забележи, но все пак има последствия. Телата им са здрави, могат да тичат, да скачат, да плуват, да
ядат с апетит и да вдигат много шум – така, както децата правят винаги, но нещо липсва...
С право казваме, че на всяко дете му се полага храна и подслон, също образование, медицински
грижи и т.н. Но трябва да разберем, че всяко дете има право и да се докосне до културата. Трябва
истински да разберем, че без приказки, стихотворения, картинки и музика, децата гладуват."
Филип Пулман
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Елена Пенишева – библиотекар
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Hard to memorize English words?
Here are some tips to help you remember vocabulary:
• Keep an organised vocabulary notebook.
• Look at the words again after 24 hours, after one week and
after one month.
• Read, read, read. The more times you ‘see’ a word the more
easily you will remember it.
• Use the new words. You need to use a new word about ten
times before you remember it!
• Do word puzzles and games like crosswords, anagrams and
word searches.
• Make word cards and take them with you. Read them on the
bus or when you are waiting for your friends.
• Learn words with a friend. It can be more fun and easier to
learn with someone else.
• Learn how to use a dictionary. What information is next to a word in the dictionary? Do you know
the different types of dictionary?
• Learn a few words but not too many. About eight new words a day is a good number.
Good luck!
Стефка Костадинова – учител по АЕ

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Мисли и решавай
Задача

Класният ръководител на 6 ”а” клас след проучване в класа си установил, че 14 ученика имат куче, 10 имат коте и 5
имат рибка. Четирима от тях имат куче и коте, трима от тях
имат куче и рибка и само Ели има котка и риба. Колко деца
нямат нито един от трите вида домашни любимци, ако в класа има 26 ученици?
Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Как се охлаждат пеперудите
Деликатните крила на пеперудата са доста
хладни, в буквалния смисъл на думата, благодарение на специални структури, които ги предпазват от прегряване на слънце.
Нови термични изображения на пеперуди
показват, че живите части на крилото, включително вените, транспортиращи кръвта на насекомото, или хемолимфа, и ароматни петна или
подложки, които мъжките индивиди използват
за освобождаване на феромони – отделят повече топлина от околните мъртви люспи, поддържайки жизнените зони по-хладни.
Малките промени в телесната температура
могат да повлияят на способността на пеперудата да лети, тъй като мускулите в гръдния кош
трябва да са топли, за да може насекомото да
размахва крилете си достатъчно бързо при излитане. Но тъй като крилата са толкова тънки, те се
нагряват по-бързо от гръдния кош и могат бързо
да прегреят.

Хората може да си помислят, че покритите
с люспи крила на пеперуди са „като нокът или
перо на птица или човешка коса – т.е. са безжизнени – казва Нанфанг Ю, приложен физик от
Колумбийския университет в „Сайънс нюз“. – Но
крилата са оборудвани и с живи тъкани, които са
от решаващо значение за оцеляването и полета,
а високите температури ще накарат насекомото
„наистина да се чувства дискомфортно“.

Елена Пенишева – библиотекар
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ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

Могат ли да се пекат
бисквитки в космоса?
Най-вероятно никога не сте си задавали подобен въпрос, защото просто не сте в космоса и
винаги можете да отидете в магазина и да си купите или пък набързо да си изпечете у дома. А и
дори и да мечтаете да станете космонавти, найвероятно изобщо не си мислите за храна. Все
пак ще бъдете в космически кораб, ще гледате
планетата Земя от друго място и друга гледна
точка, както много малко хора имат възможност.
Ако обаче един ден отидете на Международната
космическа станция /МКС/ или защо не направо
на Марс, ще разберете, че всъщност храната е от
още по-голямо значение за космонавтите отколкото за нас. Там те имат нужда от много повече
енергия, защото се намират на място, за което
човешкото тяло не е създадено, и дава всичко от
себе си, за да е добре, за което му трябва много
повече енергия и съответно храна. Но от друга
страна как ще си набавяте тази храна. Едва ли
има космически супермаркети или вериги за
бързо хранене на Юпитер, а най-вероятно не
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доставят и от Земята. Наистина какво ли ядат
космонавтите?
Много хора мислят, че са хапчета, но това е
много далеч от истината. Прахове, които се разтварят във вода и магически се превръщат в пиле
с ориз, може би в някой филм, но не и в истин-

ския открит космос. До този момент специални
храни най-вече на пюре регулярно, както и малки протеинови блокчета, се доставят на МКС. Ето
това ядат космонавтите и независимо, че имат
най-интересната работа в света, често искат да
се откажат от нея, само и само за да се върнат
у дома и да хапнат нещо по-обикновено и нормално пък било то и дори една шоколадова бисквитка. Може да ви звучи странно, но понякога
космонавтите се разболяват от подобна мисъл.
Затова учените се стремят все повече да измислят кухненски уреди с които учените в орбита на
Земята да могат да си готвят сами, почти както у
дома. И успяват!
Ето например, точно преди един ден на борда на МКС получиха специална доставка – печка
за бисквитки! Да, правилно четете – специална
печка за бисквитки, която да работи с електричеството на МКС и най-вече – при почти никаква
гравитация. Всъщност последното е най-големият проблем за много от ежедневните дейности на
космонавтите, които ние тук си вършим без дори
да им обръщаме особено внимание. Всъщност
тестото за бисквитките беше качено на МКС още
през юни в специален буркан и оттогава горките космонавти само го оглеждат и единственото,
което можеха да правят, е да се облизват... Досега! „Вижте ме само – постигнал съм детската
си мечта, в космоса съм, а единственото, за кое-

то си мисля, са бисквитки и съжалявам, че съм
станал космонавт, ужас“ – написа преди време в
Туитър един от учените на МКС.
Е, днес вече няма нужда да се връща и всъщност точно на него се паднала честта да изпече
първите бисквитки! Това всъщност не е първият
път, когато космонавтите се опитват да си приготвят домашна топла храна. Предишните екипажи на станцията са създавали свои собствени
пици, използвайки плосък хляб, и ги затопляли в
малка микровълнова. Приготвяли са си и салати
от марули, които сами отглеждали в космоса, но
сладкиши – това ще са първите! Но ще се пекат
доста бавно, за сега първата фурна може да пече
само по една бисквита и то за около 2 часа. Звучи
ужасно, но за космонавтите си е истинска радост
и повод за празник!
Така че днес стискайте палци на хората горе
в орбита. Ще пекат бисквитки и въпреки всички
опити тук на Земята, докато не ги извадят от новата космическа фурна, няма да знаят дали ще
се получи или всичко ще е напразно. Заради почти липсата на гравитация има вероятност вкусното тесто да се превърне или в чудна хрупкава
бисквитка или в просто разплескана недопечена
маса от тесто. Три от изпечените в космоса бисквитки ще бъдат върнати на Земята за анализ, а
останалите – изядени.
Христомира Петкова – начален учител

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Отговор на задачата:

7+5+1+4+3+1+х=26
Х =26-21
х=5 ученика нямат нито един домашен любимец

Евгения Илиева – учител по математика и информатика
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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!

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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