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Георги Стойков Раковски (по 
рождение Съби Стойков Попович) е 
български революционер и възрож-
денец. Основоположник на органи-
зираната националнореволюцион-
на борба за освобождаването на 
България, революционен демократ, 
писател/поет, публицист, журналист, 
историк и етнограф/етнолог.

Като идеен вдъхновител на чет-
ническото движение, той не само 
поставя началото на организирано-
то националнореволюционно дви-
жение, но го издига на нов, още 

по-висок организационен етап. Неговият богат опит и теоретична 
дейност са използвани от следващото поколение български рево-
люционери в лицето на Васил Левски и водачите на Априлското 
въстание от 1876 година. Следи в духовния живот на българския 
народ оставя и неговата писателска, журналистическа и публици-
стична дейност. 

Публицистът Раковски –  
непознатата страна на героя
Георги Стойков Раковски се ражда във вто-

рото десетилетие на XIX век. По това  време те-
кат процеси, които ще окажат съществена роля 
при редицата сложни възрожденски проекти. 
Раковски израства в атмосферата, в която обра-
зованието е висша ценност, а баща му, Стойно 
Попович, възпитава младежа в нравствени до-
бродетели и отключва у него силно чувство за 
достойнство и справедливост.

Получава солидно образование и посве-
щава най-активните си години на интензивна 
обществено-политическа дейност и последова-
телни действия в помощ на своето отечество. 
Чрез своя проницателен ум, силен усет, пред-
видливост и мощна творческа енергия, Раков-
ски за пръв път започва да прави журналистика 
в полза на националната борба.  Според него 
именно публицистиката е един от трите факто-
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ра, наред с образова-
нието и организирана-
та борба, които стоят в 
основата на национал-
ния възход. В началото 
на 1885 година Раков-
ски поема емигрант-
ския път и взима окон-
чателното решение да 
води открита борба с 
турското правителство 
„през пресата и сабя-
та“.

Най-напред издава 
една малка брошура 
с два дяла – публици-
стичен и стихотворен 
– озаглавена „Пред-
вестник Горскаго път-
ника“. Докато мечтае 
за списването на свой 
вестник, Раковски съ-
трудничи на известния 
журналист д-р Данило 
Медакович за издава-
нето на „Сръбски вест-
ник“. Това е издание, открито защитаващо по-
робените славянски народи. По-късно Раковски 
сключва споразумение с г-н Медакович за из-
даването на вестник под име „Дневница“, който 
всъщност е  първият вестник на българския пуб-
лицист. Паралелно с това той подготвя и при-
ложение към него по въпросите на културата, 
което озаглавил „Дунавски лебед“. Информаци-
ята е бърза, достоверна, плътно аргументирана 
и даваща по-ярка светлина върху съответната 
проблематика в балкански и общоевропейски 
контекст.

На страниците на своя печатен орган Георги 
Раковски води упорита борба с всякакъв вид на-
родни врагове. С живо слово и блестящо крас-
норечие  поставя въпросите на деня: коментира 
нуждата от премахване на фанариотското духо-
венство, теми за образованието и моралното 
въздигане на националния идеал чрез въоръ-
жена и открита съпротива. Раковски реагира 
и на всяка новина от страниците на западния 
печат, мъчейки се да създаде впечатление и да 
изгради отношение към великите сили по набо-
лелите български въпроси.  

Читателите бързо 
разбират, че пред тях 
стои вестник, който 
брани обикновения чо-
век и защитава интере-
сите му. 

След  големия успех 
на „Дунавски лебед“, 
на 8 март 1864 година 
излиза първият брой на 
вeстник „Будущност“. 
От него са издадени 
общо 10 броя. Вест-
никът изиграва своята 
роля на скрепител на 
българо-румънската 
дружба, защото се пе-
чата на двата езика, а и 
разисква общи пробле-
матични въпроси. Че 
вестникът е свършил 
своята работа, говори 
това, че турското пра-
вителство наредило да 
бъде осъждан на смърт 
всеки, който бъде ви-

дян с „Будущност“ в ръка.
 На 9 юли същата година излиза от печат 

първият и единствен брой на последния вест-
ник на Раковски – „Бранител“, който за съжале-
ние не успява да се развие като печатен орган.

След така стеклите се обстоятелства око-
ло двата вестника, през 1865 година Раков-
ски се отдава на една своя стара мечта. Тя е 
свързана с издаването на списание, в което 
да се разглеждат въпроси, засягащи българ-
ските история, фолклор, митология и народ-
на мъдрост. В Букурещ излиза единственият 
брой на „Българска старина“ – внушително по 
обем книжно тяло с цели 208 страници. Спи-
санието нямало успех, а Раковски приключ-
ва дейността си като редактор на вестници и 
списания, застигнат от материални лишения 
и заболявания.

Публицистичното творчество на котленеца 
не е голямо по обем, но изгражда силния му 
авторитет на майстор на журналистическото 
перо. Майстор, който осветлява проблемите на 
делника, дава съвети за по-добро настояще и 
чертае аргументирани схеми за бъдещия ден. 

    Г. Митрева – учител ГЦОУД 5-6 клас
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У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

За поредна година нашето училище стана 
част от организираното от МКБППМН движе-
ние „Училището – сигурна среда. Учениците от 5 
клас се запознаха с хора, които им представиха 
една различна и непозната за тях гледна точка 
за понятията „насилие” и „тормоз”, защото тех-
ните професии – полицай и юрист – разглеждат 

и обясняват тези явления през техния професи-
онален и житейски опит. За децата бе интересно 
и полезно да дискутират с нашите гости всичко, 
което ги интересува и вълнува, свързано с тема-
та, толкова актуална за нашето съвремие.

Благодарим за възможността и доброто 
партньорство!                                  

Училището – сигурна среда

Интересно и неусетно премина часът по Чо-
векът и обществото за учениците от 3.в клас. В 
урок за упражнение на тема „Съпротивата на 
българите срещу османската власт“ участие взе 
гост – родител г-жа Паунова. Подготвената пре-
зентация, увлекателният разказ и показаните 
книги „Ангел войвода“ и „Драгойна“ от г-жа Пау-
нова, представиха героичната въоръжена съпро-
тива на българите срещу османската власт по ин-
тересен и  подходящ за третокласниците начин. 

За силата на българския дух

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Васил Левски е личност, която още приживе 
със своите идеи, смелост и единство между думи 
и дела – печели признание сред хората, а думи-
те му са преминали през годините без да губят 
своята актуалност и днес. Учениците от 3б клас 
заедно работиха върху семеен проект, свързан с 
живота и делото на Апостола. В часа по Човекът 
и обществото те започнаха да изработват книж-
ки за неговото детство и революционна дейност, 
а вкъщи, заедно със своите родители, ги довър-
шиха и оформиха.

Семеен проект
Гергана Стоицова – класен ръководител 3.в клас

Нина Търева – кл. ръководител 3.б клас
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Декартова система – 6.г клас

Боян Найденов

Алекс Узунов

Александра Цветкова

Александра Кисьова

Виктор Малашевски

Антоан Николов

Александър Панайотов

Красимира Стоянова

Ева Пенева Крисчън Христев

Васил Васев
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Петър Бенков 

Елица Йончева 

Петър Христев 

Кристиан Тошев

Симон Вутов 

Виктория Лескова 

Невена Крачолова 

Виктория Лескова Надежда Грозева

Мериан Вартанян 
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Иванка Динева – класен ръководител

Елена Пенишева, по материали от интернет

ИС ТОРИЯ И Н АС ТОЯЩЕ

12 април – Ден на авиацията  
и космонавтиката 

Улици в с. Звездица носят имената на 16 пилоти и двама космонавти
Местността е била военно летище през Втората световна война

Имената на двамата български космонавти, 
както и на 16 пилоти, допринесли за прославата 
на българската авиация носят улици в землище-
то на с. Звездица, Варненска област. Това са ген.-
лейтенант Георги Иванов, ген.-майор Алексан-
дър Александров, полк. Радул Милков, поручик 
Христо Топракчиев, полк. Продан Таракчиев, ма-
йор Пенка Велчева,майор Георги Атанасов, полк. 
Красимир Стоянов, кап. Димитър Списаревски, 
поручик Неделчо Бончев, поручик Георги Кю-
мюрджиев, полк. Васил Златаров, поручик Тодор 
Розев, поручик Стефан Калинов.

 Четири са  дамите-пилоти, на които ще бъ-

дат кръстени улици, техният пример е уникален. 
Валентина Цветкова е единствената жена ко-
мандир на правителствен „Фалкон“ в света. Рай-
на Касабова е първата жена в света, извършила 
боен полет със самолет. Мария Атанасова е пър-
вата българка граждански пилот и командир в 
самолет тежък тип в света. Емилия Гърбова е 
първата жена пилот на военен реактивен само-
лет. Макар че районът не е достатъчно облаго-
роден, отдавна има нужда от конкретни имена 
на улици, с което се улеснява и административ-
но намирането на адресите на живеещите там 
хора.

Ивелина Кръстева Коста Яков 
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• Японски театър на маса „Камишибай” – 
           приказката „Лъвът, който не можел да чете” – 1б, 1в клас

Отпразнувахме 2 април –  
Денят на детската книга

• „Ежко” – Книгата винаги е полезна 
/втори живот на книжката като  украса за 
       детската стая/, 2.г клас

БИБ ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМ А ЦИОНЕН ЦЕНТ ЪР
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• Пчеличката – робот ВееВор гостува на учениците от 2.а и 2.в клас

• „Народното творчество” –  
урок за библиотечно-библиографски знания
2.а клас

„Пчеличката” е програмираща интерактивна играчка с опростен интерфейс. Приложима е за 
обучение в начално програмиране за деца и е съобразена с особеностите на ранната детска въз-
раст..Заедно с роботчетата Финч „пчеличките” разширяват възможностите за работа с електронни 
продукти.
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• „Хигиена на четенето” – урок за библиотечно-библиографски знания, 3.а, 3.в клас 

• „Моята мечта” – участие в конкурс, 4.а клас                                        

Елена Пенишева – начален учител
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Народное творчество, фольклор – это от-
ражение жизни руского народа, его  историче-
ское развитие.

 Словесные иллюстрации жизни народа 
разнообразны и насыщены. Русские эпические 
произведения представлены в былинах. Лири-
ческая составляющая – предания и сказы. Рус-
ские народные сказки, их основная мысль – уче-
ние о добре и зле, о справедливости. Знакомые 
с детства персонажи на собственном примере 
учат нас важным ценностям с самого детства. 
Также к народному фольклору относятся народ-
ная музыка, песни, танцы, игры, забавы, малые 
жанры устного творчества, что вместе выражает 
определяющую роль русской культуры.

ш

Пипи изпекла по еднакъв брой курабийки със сладко и със захар, за да похапнат 
с Томи и Аника на верандата. Докато Пипи местела Коня от верандата в градината, 
господин Нилсон изял по една курабийка от всеки вид и съборил още пет под шка-
фа. Всяко от децата дало по 4 курабийки от всеки вид на Коня. Томи хапнал 9 курабийки със 
сладко и няколко със захар. Аника изяла 10 със захар и няколко със сладко. Пипи и двамата ѝ 
приятели изяли по един и същ брой курабийки от всеки вид.

Колко общо курабийки е изпекла Пипи?

Колко курабийки със сладко е съборил под шкафа господин Нилсон?

Съкратен запис:
    · Курабийките от двата вида са еднакъв брой
    · Всеки от трите деца е изяло по равен брой от всеки вид
    · Аника изяла 10 бр. със захар
    · Томи  изял  9бр. със сладко
    · Господин Нилсън е изял от всеки вид по-една и още 5 съборил под масата
    · Трите деца дали на коня от всеки вид по 4 курабийки

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

На гости на Пипи

Ели Петкова – начален учител

Логически задачи по математика  
2 клас

ЕЗИКОВА С ТРА НИЦ А

Русский фольклор
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 Лили Илчева – учител ГЦОУД 5-7 клас 

От условието „Всяко от трите деца е изяло по равен брой от всеки 
вид” и това, че „Аника изяла 10 бр. със захар, а Томи  9 бр. със сладко”, 
то изядените курабийки от трите деца са 3.10+3.9=57 броя

От това, че трите деца дали на коня от всеки вид по 4 курабийки,  
то те са дали на коня  8+8+8=24 курабийки

Тогава всички курабийки са 57+24+5+2=88 броя
Тогава курабийките със сладко са 44.
Без тези, съборени под масата, курабийките със сладко са 27+12+1=40

Расцвет этого жан-
ра приходится на XI–XVI 
века. Основным моти-
вом для творчества ста-
ла борьба русского наро-
да с монголо-татарскими 
набегами. Русские во-
ины всегда отличались 
храбростью и бесстра-
шием, справедливостью 
к врагам, любовью к 
Родине. Их воинская до-
блесть запечатлена в бы-
линах. 

Это поучительные 
песни, в которых отобра-
жена жизнь того перио-
да на Руси. 

Русскиe народные былины

Жизнь русских богатырей окутана подвигами и благородством, которые служат примером для 
подражания.

Герои и персонажи русских былин: Илья Муромец (русский богатырь), Добрыня Никитич (рус-
ский богатырь), Алёша Попович  (русский богатырь), Садко (новгородский богатырь), Святогор (бо-
гатырь-великан), Микула Селянинович (пахарь-богатырь), Вольга Святославич  (русский богатырь), 
Никита Кожемяка (киевский богатырь), Ставр Годинович (черниговский боярин).

ЗА БА ВН А М АТЕМ АТИК А

Решение  на  задачата:    

Тогава под масата Господин Нилсън е съборил 44-40=4 курабийки със сладко

Ели Петкова – начален учител
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Русскиe народные былины

В Афганистан децата и големите имат лю-
бима игра - състезание с хвърчила. Те са малко 
по-различни от нашите - връвчицата е намазана 
със специална смес, така че при оплитане с друга 
връвчица да може да я пререже. Когато това се 
случи, малки и големи хукват да хванат хвърчи-
лото. Този, който го намери - на земята, заплете-
но в клоните на някое дърво, или където и да е 
другаде има право да го запази. Тези хвърчила 
са ценни, защото отнемат много време и труд да 
се направят, а и защото са красиви. 

Състезанията с хвърчила са много стара тра-
диция. Има я и в Индия, и в Пакистан. В Афганис-
тан била особено любима. Те се правят от бам-
бук и цветна хартия.

Преди време обаче на власт в Афганистан 
дошли талибаните - крайно религиозна група, 
която забранила на хората много от свободите, 
които смятаме за естествена част от живота. Заб-
ранили на момичетата да ходят на училище - кой 
е казал, че една жена може да развива ума си и 
да има професия? Забранили им и да ходят об-
лечени както си искат - трябвало да се покрият 
от глава до пети, само очите им да се виждат. 
Забранили дори да си имат птица за домашен 
любимец! И освен това забранили хвърчилата.

Повечето държави в света не признават пра-
вото на талибаните да управляват. Още повече, 
че те подкрепят терористите - хората, които искат 
да наложат своите искания, като убиват невинни 
граждани. Талибаните уж правят всичко това в 
името на своята религия, исляма - но начинът, по 
който го правят, никак не се одобрява от пове-
чето мюсюлмани. Проблемът е не в конкретни-
те вярвания, а във фанатизма - убеждението, че 
една вяра или идея са толкова по-добри от дру-
гите, че могат да се използват като оправдание 
за насилието.

Афганистан е много древна държава - засе-
лена е около 7000 г. пр.н.е. и оттогава насам там 
почти непрекъснато нещо се случва. Завладява 
я през 330 г. пр.н.е. Александър Велики, а след 
него и още много други държави.

Животът малко по малко е започва да се за-
връща, но все още в Афганистан е много неси-
гурно, защото талибаните не са се отказали на-
пълно и освен това подкрепят терористичната 
организация на Осама бин Ладен "Ал-Кайда".  
Има много разрушения, хората се притесняват 
да живеят нормално. Да се надяваме, че скоро 
страната ще стане мирна и стабилна и небето ѝ 
отново ще се изпълни с хвърчила. 

Кой и защо забранява 
хвърчилата в Афганистан

Елена Пенишева – библиотекар, по информация на https://www.knigovishte.bg

М Л А ДЕ ЖК А К УЛТ УРА
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Две идеи за малки подаръчета
ЗА БА ВН А С ТРА НИЦ А

1. Фунии за дребни сладки, 
направени от цветни листове (А4) 
и тишу хартия – страхотни, ефектни 
и лесни

Можете 
да ги напълните с шоколадови 
лакомства или с вкусни и полезни ядки 
и сушени плодове!

2. Кутийки – котенца, за направата на които сме използвани цветен 
картон А4, очички за апликация, шаблон, и цветни глитери

шаблон за кутийката  http://krokotak.com/2011/10/dve-mayki-s-dve-idei-za-rozhden-den/
От линка горе можете да си принтирате шаблона. 
Ако не – може да се опитате сами да го начертаете! 

Направете чудесен подарък за мама и татко! Сложете малка изненада вътре!

Богдана Стамболова – начален учител
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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! 

ЦДО 3.б клас


