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Трети март! Преславен ден!
Празник скъп на свободата!
Нека погледи сведем
и целунем знамената!

Стари бойни знамена
на хайдушките дружини.
Водили са не една
битка в робските години.

Днес, стаили огнен дъх,
път поемат знамената
към най-българския връх,
Шипка – връх на свободата.

да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно 
и съдбовно се преплитат интересите на великите сили.

Българите винаги са празнували този празник. За първи път Трети март се чества през  
1880 г. – две години след Освобождението – като Ден на възшествието на престола на император 
Александър Втори. От 1888 празникът започва да се чества като Ден на Освобождението на Бълга-
рия от османско господство. Еднократно като национален празник денят е отбелязан през 1978 г. 
по повод на 100-годишнината от Освобождението. Десет години по-късно, през 1988, той става офи-
циален празник, а през 1990 г., когато в България започнаха промените, с решение на парламента 
датата бе обявена за национален празник на страната.

3 март 1878 – въплъщение на едно начало. На този ден бе 
направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха 
живота си хиляди верни синове и дъщери на България. Този ден 
показа на българите, че жертвите от Априлското въстание не бяха 
напразно, че 15 хиляди доброволци, които загинаха, сражавайки 
се в руско-турската освободителна война, не дадоха живота си 
напразно. Сан Стефано срути окончателно започналата да се про-
пуква стена, която отделяше България от Европа. Той постави на-
чалото на онази Трета България, на която историята бе отредила 
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На бул.  „Васил Левски“ 81 се издига чудес-
на малка сграда в старогръцки стил, построе-
на с държавни пари през 1894. Архитектурният 
проект е на швейцареца Несенсон Майер, но до 
осъществяването му не се е стигнало така лесно. 
Отлаган многократно заради липса на средства 
или по пък други съображения, проектът е ре-
ализиран няколко години след създаването му. 

Бихте могли да разгледате мястото всеки ра-
ботен ден между 10:00 и 17:00, безплатно. Сти-
лизиран княжески герб, използван и като дър-
жавен, ще ви посрещне на входа на красивото 
здание. В самото помещение пък има каменен 
саркофаг, барелеф на Батенберг и паметни пло-
чи с имената на местата, където са станали реши-
телните сражения в хода на Сръбско-българска-
та война. Саркофагът обаче е празен. Тленните 
останки на Батенберг са положени в специален 
гроб под земята – а там, трябва да знаете, почи-
ва не само един многоуважаван княз, но и един 
истински бохем, една приживе малко изкуша-
вана от политика и почти пристрастена към удо-
волствията личност. 

Преди да се възкачи на престола, Батенберг 
действително малко се е увличал от политика. 
Печелил симпатиите на силните на деня, но се 
виждал с тях по-скоро по задължение. За смет-
ка на това бил печално известен с любовта си 
към шумните компании, скъпите ресторанти и 
пищните вечеринки. Баща му дори изпаднал в 
бурна тревога, виждайки как младият Батенберг 
се възторгва не от добре възпитани дами от ели-
та, а от красиви балерини и певици. Сестра му 
Мария била единствената, склонна да прости 
лудориите на брат си. В спомените си обаче да-
мата не е пропуснала да спомене, че интимният 
живот на Батенберг е отровил атмосферата в ця-
лото й семейство. 

Един ден Батенберг помолил именно сестра 
си, Мария, ако случайно си отиде пръв от този 
свят, непременно да бъде погребан в обичната 
му България. Като по ирония на съдбата, почи-
нал четири години по-късно, малко внезапно и 
твърде нелепо, в австрийския град Грац. Тленни-
те му останки са пренесени в София и положени 
в гробницата с големи почести. С почест стоят 
там и до днес.

Домът на един княз

Гробницата на Алекс Батемберг

Елена Пенишева – библиотекар
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Александър за пореден път доказа, че 
усърдието и трудолюбието се отплащат 
високо. Златен медал от състезанието 
„Иван Салабашев“.

        Продължавай така, момче!

Златен медал  
за Александър Кайряков от 4.в клас

Йорданка Иванова – класен ръководител

Бронзов медал  от математически 
турнир  „Иван Салабашев“  и грамота за 
отлично представяне за  Дениз Шенол от 
3 в клас.

Браво, Дениз! Гордеем се с теб!

Успех за Дениз!

Гергана Стоицова – класен ръководител

Борислав Гешев от 2.в клас 
стана един от 15-те финалисти 
на конкурс за рисунка на Икеа 
на тема  „Вълшебен защитник”. 

Поздравления за успеха 
му!

Е. Петкова – класен ръководител

Рисуването е вълшебство!
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Работа с пластилин на учениците  
от 2.в кл. в часовете по изобразително изкуство  

Тема "Моделирам фигура на дете"

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т
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В страната на Оз
В часа по извънкласно четене учениците от 

3.в клас споделиха своите впечатления от проче-
тената през лятната ваканция книга „Вълшебни-
кът  от Оз“. С подборно четене на любими откъси 
третокласниците последваха Дороти и нейните 

приятели в страната на Оз. С прекрасни рисунки 
на героите, учениците изразиха своето отноше-
ние към историята, описана в книгата на Лиман 
Франк Баум.

Ели Петкова – класен ръководител на 2.в клас

Гергана Стоицова – класен ръководител 3.в клас 
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Проекти по математика – 6.а клас
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Евгения Илиева – учител по математика  и информатика
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„Васил Левски” – Изобразително 
изкуство – 7 клас

Христомир Босев, 7.в

Александра Кисьова, 6.г

Александра Цветкова, 6.г

Дядо Йоцо гледа, Виктор Славчев, 7.б
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Елена Георгиева – учител по ИИ

Виктория Лескова, 6.г

Вахан Гарабедян, 7.в
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Анимационни герои – творчество 
на учениците от 4.б клас

Виктория Лескова, 6.г
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Христомира Петкова – начален учител
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ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Traditions in England have been around for centuries. British traditions are famous worldwide. Britain 
has many wonderful traditions. English traditions, notable events, festivals, special days and national hol-
idays in the United Kingdom.

National Hedgehog Day is a Roman tradition preceding the modern ‘Groundhog Day’. While ground-
hogs are native to North America, various animals have been used in Europe to help predict the end of 
winter and the coming of spring, including the hedgehog. The Ancient Roman tradition passed down into 
other European folklore, in particular in Ireland. If a hedgehog was seen at the start of February it was 
thought to be a sign of good weather and a promise of warmer days, whereas a no-show from hedgehogs 
meant winter was sure to continue for several more weeks.
 

2.	British	Yorkshire	Pudding	Day
On British Yorkshire Pudding Day, 

the first Sunday of February, this 
baked pudding is honored for its cen-

To this day, it is traditional in Great Britain to serve Yorkshire puddings with 
the Sunday roast. People in the UK and around the world love the crispy and soft 
textures of the outside and inside of the Yorkshire pudding, respectively — hey, 
there wouldn’t be a holiday named after a food that wasn’t delicious, right?

3.	Bachelor's	Day	
Bachelor’s day, also known as Ladies’ Privilege, occurs on the 29th February 

Вrit ish holidays in February

February 
1st  February – Lunar New Year
2nd  February – Hedgehog Day
5th  February – British Yorkshire Pudding Day (The first Sunday in February)
14th  February – Valentine’s Day
26th  February – National Wear Red Day (United Kingdom, until 2016)
29th  February – Bachelor's Day (Ireland, United Kingdom, in a leap year)

1.	History	of	National	Hedgehog	Day

turies-long stalwart place in the British food lexicon. Yorkshire pudding 
was first devised as a way to conserve the fat that would drip off a roasting 
fowl or side of meat, catching the grease in the batter mix — eggs, flour, 
and milk — instead of a dripping pan, and serving the resulting dish as a 
part of the meal. In poorer quarters, since meat was expensive, Yorkshire 
puddings would be served before the main meal to dull the appetite be-
fore the sparingly served meat course.

their partner. The Irish tradition allows women to both initiate dances and propose 
marriage, and it even outlines a traditional recompense if  the woman if refused. 
Legend has it that if a man turned down a woman’s proposal on the 29th of Febru-
ary, they were expected to buy her a pair of gloves, a silk gown, or even a fur coat. 

– a date which only occurs once every four years – and it 
is the traditional day in which roles can be reversed and a 
woman can produce an engagement ring and propose to 

Стела Куртева – учител по английски език
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ЗА БА ВН А  С ТРА НИЦ А

Интересни факти за света

Христомира Петкова – начален учител

/продължение от бр. 273/

 22. Най-скъпата монета в света беше продадена 
за повече от 7 милиона долара.

23. В Мериленд е създаден най-големият в света 
рифов стрид. 

24. Рекордните 92 държави се състезаваха на 
зимните олимпийски игри през 2018 г. 

25. Южен Судан е най-младата държава в света. 

26. Повече от 52 процента от населението на све-
та е под 30 години. 27. Хората на 60 и повече години 
съставляват 12,3 процента от световното население.

28. В целия свят има повече от 24 часови зони. 

29. 25% от населението в света е гледало както 
мачовете на Световната купа 2010, така и през 2014 г. 

30. Швеция има повече острови от всяка 
друга страна. 

31. Има 43 държави, които все още имат 
кралско семейство. 

32. Калифорния е „Артишок столицата 
на света“. 

33. Всички гигантски панди в зоологиче-
ските градини по света са на заем от Китай.

34. "Най-типичният човек" е с дясна 
ръка, прави по-малко от 12 000 долара го-
дишно, има мобилен телефон и няма бан-
кова сметка. 

35. В Канада се намират девет процента 
от световните гори. 

/Следва продължение/
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РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО

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

Честитим рождените дни 
на всички, родени през тази седмица 

с пожелание за здраве и успехи! 


