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Стефка Николаева – класен ръководител на 1.в клас

8 март е международният ден на жената, а в 
България на тази дата празнуват и всички майки.  
Учениците от 1.в клас бяха много развълнувани 
и избраха да изненадат един от най-значими-
те и любими хора в живота им – мама – с дво-
ен подарък. В сутрешните занятия те изработи-

Празникът на мама

1.а ЦДО

Боряна Гавраилова, 1.в класИлектра Мунджели, 1.в клас Крисия Милева, 1.в клас

1.в клас

ха ветрило от цветна хартия. С този модерен и 
необходим аксесоар всяка дама ще може да се 
разхлади в предстоящите горещи дни. В следо-
бедните занимания по интереси първокласни-
ците нарисуваха картичка и много старателно и 
красиво написаха в нея послание: 

"Всичко, което имах нужда да знам, го научих от теб. 
Благодаря ти за любовта и търпението! Обичам те, мамо!".



3

1.в клас

1.а ЦДО

1.а клас – ЦДО

3.в клас – ЦДО
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Добре дошла, 
Бабо Марто!

4.в клас

3.в клас

3.в клас

3.в клас

1.а клас – ЦДО
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1.а клас – ЦДО
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4.б клас

Ден на розовата фланелка в 4.б клас
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Елена Пенишева – начален учител

В часовете по Човекът и обществото нау-
чихме имената на видни български политици, 
имали най-големи заслуги за изграждането и 
развитието на свободна България. Във връзка с 
това всеки от нас направи описание на една или 
няколко важни личности от българското минало. 
Задължително в него влизат въпросите: кога и 
къде е живял, с какви дела се е прославил, какво 
наследство е оставил.

Ето моят избор:
Драган Цанков е роден през 1828 г. в Свищов. 

Бил най-малкият син в семейството. За кратко 
става министър-председател на България, два 
пъти народен представител във Великото народ-
но събрание и един път председател на Обикно-
вено народно събрание.

Книжовник и редактор по-късно, служител 
в османската администрация, учител и съдия в 
Русе, помощник-управител на Нишкия и Видин-
ския санджак.

Починал през 1911 г.
Стефан Стамболов е роден през 1854 г. в 

Търново. Бележит български държавник и ре-
волюционер, адвокат, журналист и поет. Също 
като Драган Цанков бил министър-председател, 
народен представител в Народното събрание и 
негов председател. Доброволец в сръбско-бъл-
гарската война.

По времето на Стамболов се развива огром-
но транспортно строителство на жп линии, шо-

сета и пристанища. Поставя се градивно начало 
в много области на държавния, обществен и кул-
турен живот.

Стефан Стамболов оставя и немалко литера-
турно наследство, като публицист и политик след 
Освобождението и сътрудник на сп. „Читалище,” 
в. „Знаме”, сп. „Славянско единство” и редактор 
на в. „Нова България”. 

През 1895 г. наемни убийци отнемат живота 
му.

„Строителите на Княжество България”– 
Проекти на учениците от 4.а клас
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Светослава Джамбазова, 4.а клас

ул. Митрополит Паисий № 2
тел.: 032/ 629 405
Ден за безплатно посещение: всеки първи 

четвъртък на месеца за учащи и пенсионери
Сградата е построена в средата на 19 век и 

oт 1869 г. до смъртта си през 1911 г. в нея живее 
Христо Груев Данов – основателят на организи-
раното книгоиздаване в България. Днес тук е си-
туирана експозиция, посветена на историята на 
книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския край. 
Проследени са етапите в развитието на учебното 
дело в България на базата на издателската дей-
ност на Христо Г. Данов и Драган Манчов.

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

Забележителности в Пловдив: 
Музеи

/Продължение от бр. 272/
Експозиция „Българско книгопечатане”
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Регионален исторически музей
Експозиция „Българско Възраждане”

ул. Цанко Лавренов № 1
тел.: 032/ 623 378
Ден за безплатно посещение: всеки първи 

четвъртък на месеца за учащи и пенсионери
Експозиция „Българско Възраждане” се по-

мещава в къщата на богатия пловдивски търго-
вец Димитър Георгиади, построена през 1848 г., 
и проследява историята на град Пловдив в пе-
риода от ХV до ХІХ век. Богатият веществен, до-
кументален и снимков материал дава възмож-
ност на посетителя да се потопи в атмосферата 
на далечното минало на града – време на чуждо 

Музеен център за съвременна история
ул. Ангел Букорещлиев № 14
тел.: 032/ 628 886

Ден за безплатно посещение: всеки първи 
четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Сградата е построена през 1895 година за 
офицерски клуб. От началото на 1905 до 1923 го-
дина е „Народен  дом”, към който има театрална 
трупа, духова музика, оркестър и вечерно учили-
ще. Днес в нея се намира музеен център за съ-
временна история и постоянна експозиция  „Ду-
шата на японската кукла” – дарение от общество 
„Приятели на България в Япония”

/Следва продължение/

владичество, но и време на отстояване на на-
ционалната идентичност на българина, на борба 
за самостоятелна българска просвета, църква и 
национална независимост.

Йорданка Иванова, начален учител

ПРИРОД АТА ОТ А ДО Я

Красиви екопътеки в България
      /Продължение от бр. 274/

Трасето на екопътеката Римският път 
минава през равна гориста местност по стар 
римски път, който съществува от началото на ІV в.  
Този път е свързвал Големия път (Никополис ад 
Иструм – Августа Траяна – Константинопол) с 
местността Градище над Габрово, където през 
ІV-VІІ в. е имало крепост.

Пътят започва над село Боженци и е дълъг 
около 8 км. От създаването на Боженци досега 
той се ползва като пряк път до Габрово. През ве-
ковете е добре поддържан. С пътя са свързани 
няколко легенди.
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Екопътека Марина река се намира в са-
мия Природен парк Странджа, в непосредствена 
близост до самата река. До там може да се стиг-
не с лека кола, а когато достигнете дестинацията, 
можете да паркирате на неохранявания паркинг 
там. Екопътеката води началото си от пътя Царе-
во – Малко Търново, на около 12 км от Царево. 
Около 50 минути ще са ви необходими да обхо-
дите екопътеката в едната посока.

Екопътека Властелинът на планините 
започва от комплекс Семково. Следва изкачване 
на Вълча поляна през гора от бял бор и слизане 
до Станкова река. Продължава през Горно Яворо-
во и завършва при Парка за танцуващи мечки. По 
маршрута са изградени дървени мостчета, кула 
за наблюдение на диви животни и за фотосафа-
ри, туристически заслон, обезопасено огнище и 
чешма. Пътят преминава през най-предпочита-
ните от мечката местообитания – широколистни 
гори, открити поляни, богати на разнообразни 
горски плодове.

/следва продължение/

Величка Филева – начален учител

В края на месец февруари с учениците от 4.б 
клас, в настоящия момент всички читатели на 
училищната библиотека, проведохме урок на 
тема „Енциклопедии”. Запознахме се с видовете 
справочници: енциклопедии, речници, наръчни-
ци, справочници. Някои от тях вече са ги използ-

вали, с други тепърва ще се срещнат. Изяснихме 
още ролята на показалците (за теми, обекти и 
други), как е структурирана информацията в ен-
циклопедиите. Проучихме най-новите издания 
в различните сфери от науката, за други децата 
сами споделиха впечатленията си.

„Енциклопедии” 
урок по библиотечни знания с учениците от 4.б клас

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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Елена Пенишева – начален учител 

April Fools’ Day is observed annually in most countries on 
April 1.

It’s a day for playing practical jokes on friends and family that 
has been around for centuries.

In some ways, April Fools’ Day resembles other ancient 
spring festivals, like Holi, a celebration of the Hindu god Krishna 
that involves throwing coloured water and colourful powders on 
others, and the Hilaria, an ancient Roman day of merriment that 
honoured the gods Cybele and Attis.

Even so, no one really knows the origin of April Fools’ Day.
Some people have ideas, of course. Perhaps it began in 

16th-century France when January 1 was declared the first day 
of the New Year instead of Easter and those who clung to the old 
date were “April Fools.”

Or perhaps it’s related to the vernal equinox, a time when 
people are fooled by sudden changes in the weather.

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Apri l Fools '  Day

Either way, what we do know is how April Fools’ Day is celebrat-
ed around the world today.

In France a fooled person is called a poisson d’avril, or “April 
fish,” and children pin paper fishes to each others’ backs.

In Scotland the holiday is called Gowkie Day in reference to the 
gowk, a bird that represents the fool and the butt of jokes.

In some countries, newspapers even participate, running fake 
headlines to try to fool the public.

      Стефка Костадинова – учител по АЕ
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М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА

Антонио Страдивари

Нина Димитрова – учител по музика, по материали от интернет

Най-скъпите цигулки в света са инструменти, 
направени от италианския лютиер Страдивари 
от края на XVII и началото на XVIII век.

Счита се, че Антонио Страдивари е роден в 
град Кремона през 1644 година, въпреки че точ-
ната дата на неговото раждане не се знае. Той 
учи лютиерския занаят между 1667 г. и 1679 г. 
при известния майстор Николо Амати, а през 
1680 г. в град Кремона създава своя работилни-
ца. Отначало той копира модели на Амати, но 
скоро прави подобрения и налага собствен стил, 
което му печели популярност.

Сред нововъведенията на Страдивари са раз-
лична дебелина на дървото в различни части на 
инструмента, нова форма на грифа и други части, 
но може би най-същественото са специфичните 
смоли и бои, с които той обработва инструмен-
тите, за да ги спаси от вредители и същевремен-
но да им придаде неповторим звук. Върху почти 
всички инструменти, излезли изпод ръката му, 
стои надписът Antonius Stradivarius Cremonensis 
Faciebat Anno... Най-добрите са изработени меж-
ду 1698 г. и 1725 г., след което качеството види-
мо спада. 

Ученици на Страдивари са били негови-
те синове Франческо и Омобоно. Счита се, че 
създадените след 1730 г. инструменти са тяхно 
дело.

Освен цигулки изпод ръката на Страдивари 
са излезли и виоли, виолончела, китари и поне 
една арфа – общо около 1100 инструмента, от 
които 650 са оцелели до наши дни. Заедно с 
тези, създадени от Гуарнери,  се считат за най-
висококачествените струнни инструменти в 
света.
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Интересни факти за света
ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

/Продължение от бр. 274/

36. Червената килия е най-разпространената птица на Земята.
37. Има уебсайт, който следи населението на света в реално време. 
38. Повече хора говорят китайски, отколкото всеки друг език. 

 Христомира Петкова – начален учител

45. Всички мравки на Земята тежат приблизително толкова, колкото всички хора.
46. Океаните съдържат почти 200 000 различни вида вируси. 
47. Новозеландците имат повече домашни любимци на домакинство от всяка друга страна. 
48. Токио е най-големият град в света с 37 милиона жители. 
49. Интерпол се създава през 1914 г., когато юридически специалисти от 24 държави се съби-

рат, за да обсъдят залавянето на бегълци. 
50. Двама души умират всяка секунда.

39. Около един на всеки 200 мъже са пре-
ки потомци на Чингис Хан.

40. Копенхаген е най-благоприятният за 
мотори град в света.

41. Има 41 държави, които признават ези-
ка на знаците като официален език. 

42. Глобалният процент на грамотност при 
възрастни е около 86 процента. 

43. Facebook имат повече потребители в 
сравнение с населението на САЩ, Китай и Бра-
зилия, взети заедно.

44. Има само две държави с имена, които 
започват с „The“ – Гамбия и Бахамите. 

                              

тегло



14

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! 

Адели Бояджиева – 4.в клас


