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       Преподавател по английски език в ОУ „Алеко 
Константинов” от 2011 година и бивш възпитаник на 
училището, ръководител на клуб „Радио Алеко” и проект „
Училищни медии”. Завършва бакалавърска степен спе-
циалност „Начална училищна педагогика” през 2001 година 
в Педагогическия факултет на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски”. Магистърска степен „Езиково и 
литературно обучение” придобива през 2004 година в 
същия университет. През 2006 година завършва следдип-
ломна квалификация „Английски език”, а през 2009 година 
става магистър „Английска филология”. Има професио-
нална квалификация „Работа с компютри и информа-
ционни технологии за I-IV клас”.  Участник в европейски 
проекти, семинари, обучения и бивш сътрудник на добро-
волец от Корпуса на Мира с осем годишен стаж в сферата 
на образованието. 

МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЛАХОВА

ВИЗИТКА

       На 10.02.2012г. на-
шият клуб "Български 
традиции и обичаи" по-
сети Етнографския му-
зей, за да открие из-
ложба на изработени 
от нас кукерски маски. 
В направата им вло-
жихме много желание и 
творчество. Някои от 
маските бяха тради-
ционни, а други по-ху-
мористични.
       Изложбата бе открита в деня на св. Харалампи лечител и чу-
дотворец. Този ден е познат още като "Чумин ден". Легендата 
гласи, че св. Харалампи държи в шише чумата и когато хората 
станат много грешни, Господ ще я пусне от шишето. На този ден 
празнуват пчеларите, защото св. Харалампи открива лечебните 
свойства на меда. Яде се питка с мед за здраве.
        За св. Харалампи разказахме аз и Христина Стоилова от 6в 
клас. А Илия Даскалов от 6г клас разказа за създаването, целите и 
дейността на клуб "Български традиции и обичаи".
       Благодарение на нашия клуб, аз обогатих своите познания за 
българските традиции и обичаи, което ме накара да уважавам още 
повече нашата история и  минало и да заобичам по-силно нашата 
родина!   

Ани Нерсесян  - 6в клас
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Детско
творчество

      Хората обикновено описват любовта 
като чувство на привързаност и грижа, но 
според Ерих Фром, световноизвестен фи-
лософ, любовта е не само чувство, защото 
чувствата рано или късно умират. По 
своята същност тя е действие, за което 
повечето хора си мислят, че владеят, но 
това всъщност не е така.  
      Сент-Екзюпери казва, че любовта не  
се състои в това двама души да се гледат 
един друг, а да гледат в една и съща по-
сока. Понякога тази посока се губи, но 
мисля, че именно любовта е тази, която 
намира начин тези две сърца да поемат 
отново по правилния път. 
      Още в детството ние се научаваме да 
обичаме. Нашите родители ни показват 
какво трябва да правим, когато се влю-
бим, a именно - да се вслушаме в гласа на 
своето сърце.
      Любовта е нещото, за което има сми-
съл да живееш. Нейният смисъл е да ви-
диш лицето на щастието в образа на ут-
решния ден. Убедена съм, че ако даряваш 
любов, ще получаваш обич с пълни шепи 
от онези, които си докоснал със сърцето 
си. Не случайно големият английски писа-
тел Уилям Шекспир е казал, че „Живеят 
само влюбените, останалите просто съ-
ществуват.“

Виктория Николова - 6г клас

      Любовта е чувството, с което един 
човек стига до сърцето на друг. Другият 
открива, че му е приятно да е с този чо-
век. Приятно му е да се разхождат заед-
но, да си споделят най-различни мисли. 
Любовта е част от приятелството, но е 
нещо повече. Започваш да чувстваш, че 
когато любимия ти човек го няма, ти е 
някак празно, а когато е до теб се чувст-
ваш спокоен, защитен и сигурен.
      Човек може да изпитва любов към 
своите родители. Аз разбирам любовта 
към родителите с чувството на уважение 
към тях. Те са по-възрастни и понякога 
нашите представи доста се различават, 
но в повечето случаи са прави. 
      Друг вид любов е любовта към при-
родата. Харесва ти да се разхождаш, да 
дишаш чист въздух, да поседнеш край 
прохладен поток. Харесва ти да виждаш 
зелена трева, да гледаш дърветата, да 
усещаш полъха на вятъра. Това пречист-
ва съзнанието ти и те кара да се чувст-
ваш приятно и добре. 
      Аз мисля, че любовта е навсякъде 
около нас. Любовта те кара да бъдеш 
добър, любовта те пречиства, любовта те 
кара да се чувстваш така, че все едно 
летиш.

Никола Кирекчиев - 6г клас

КАКВО Е ЗА МЕН ЛЮБОВТА?
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ОБРАЗОВАНИЕТО Е СЪКРОВИЩЕ,
А ТРУДЪТ - КЛЮЧ КЪМ НЕГО

       Дали най-ценното нещо, което човек може да на-
прави за себе си, е да придобие добро образование, 
или образованието е загуба на време? Всеки човек има 
различна гледна точка по този въпрос. Имa хора, които 
смятат, че образованието ще им осигури по-добро бъ-
деще и успех в живота, а други го имат за досадно и 
отегчително.
       Лично за мен доброто образование е най-голяма-
та ценност, която мога да имам. Образованието дава 
свобода, знания и отваря пред нас нови врати. Обра-
зованият човек има богата обща култура, устоява 
позициите си и се бори, за да се докаже пред света и 
пред себе си.
       От всичко казано до тук мога да обобщя, че ис-
тински богати са тези хора, които имат добро образо-
вание. Но както и всичко останало в живота ни, нищо 
не се постига лесно, а с много труд и постоянство. Ако 
си представим, че образованието е заключено съкро-
вище в един сандък, то ключът за това сандъче е 
именно трудът. Всички ние се учим, докато сме живи, и 
не трябва да забравяме, че времето, което сме отдели-
ли и трудът, който сме положили, за да научим нещо, 
не са били напразни.

Надежда Кавръкова - 6г клас

       Образованието е съкровище. То стои зад заключе-
на врата, която можем да отключим само като вложим 
труд, желание и усилие за обучение. Като се учим и 
образоваме, ние се развиваме и пред нас се откриват 
повече възможности за реализация, по-добра работа и 
по-добър живот!
       Има такива хора, които не искат да  ходят на учи-
лище, има и такива, които не знаят, защо ходят. Те не 
могат да разберат, каква сила е знанието, какви прос-
тори отваря то. Без знание хората ще живеят затворе-
но, няма да могат да си  намерят работа и ще имат 
много нисък жизнен стандарт.
       Образоването има и друга страна. Когато човек 
чете, той обогатява и разширява мирогледа си. Науча-
ва повече за света, за другите и за себе си. Става по-
интелигентен и възпитан, по-любознателен, по-отво-
рен към света и по-толерантен към хората.
       Знанието не може да се излее в главата на човек 
като с фуния. Ако искаме  да се отнасят към нас и на-
шата  дейност с уважение, трябва да положим труд! 
Трябва да знаем, да можем, за да успеем.

Ани Нерсесян - 6в клас

Ирен Мешинева - 7в клас

Христо Колев - 5в клас

Иван Костов - 5а клас

Весела Рангелова - 5а клас

Борис Улянов - 7в клас
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ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Масленица – это народный праздник.
 

Его корни уходят в древнюю Русь.
В праздничные дни народ веселится,  
ходит в гости, встречает гостей, 

накрывает богатые столы.

Веселье продолжается семь дней
и посвящено проводам холодной зимы и

символической встрече весны.
 

Первый день празднования определяется в 
зависимости от начала Великого Поста.

В 2012 году Масленица празднуется
с 20 по 26 февраля.

Всю неделю положено есть блины.

Круглые и горячие блины символизируют 
солнце, которое с каждым днем все жарче 
пригревает и гонит прочь холод и мороз.

Каждый день Масленицы имеет свое особое значение. 

Понедельник - встреча. 

В этот день встречают 
Масленицу, наряжают куклу-чучело, 
строят снежные горы. Начинают 

печь блины.  
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Вторник – заигрыши.

Строят снежные и ледяные крепости,
скоморохи поют свои частушки.

Парни и девушки приглашают друг друга
покататься с горок, поесть блинов.

Зовут родных и знакомых.

Среда – лакомки.

В этот день зять приходил
«к тёще на блины». 

Тёща приглашает и других гостей. 

Четверг – широкий разгул.
 

С этого дня народ предается
всевозможным забавам:

ледяным горам, балаганам, качелям,
кулачным боям.

В четверг возят чучело Зимы,
поют песни и начинают колядовать. 

Пятница – тёщины вечерки. 

Теперь уже зять приглашает в себе 
гости тёщу и угощает ее блинами. 

Суббота –  золовкины посиделки. 

Молодая невестка приглашает в гости 
золовку (сестру мужа). В этот день 

невестка должна подарить золовке какой-
нибудь подарок.

Прощёное Воскресенье. 

В последний день Масленицы просят друг у друга 
прощения, кланяются в ноги, освобождаясь от 
грехов перед Великим постом. В ответ нужно 

сказать: «Бог простит». 
В этот же день сжигают чучело Масленицы и 

окончательно прощаются с зимой. 
Пепел развеивают по полю,чтобы был хороший 

урожай. Считается, что именно после этого
наступает весна.

В Болгарии неделя перед Великим постом 
называется „Сирна седмица“,

а последний день - „Сирни Заговезни“ („Прошка“). Мария Николова
учител по руски език



       Дебютът е поредица от първите ходове в 
партията („откриващите ходове“). На известните 
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ØÀÕ  ÌÀÒ

       Златистият  ретривър е  удиви-
телно куче. Той е с уравновесен темпе-
рамент, нежен и ласкав към децата, най-
добре се чувства сред семейството. 
       Началото на селекцията на порода-
та е било положено през 17-ти век в Ан-
глия от лордове, които били увлечени от 
лова. През 1913 г. породата била приз-
ната от английския Кенел клуб. В съ-
щото време златистият ретривър  се 
ползвал с голям успех и сред английските 
земевладелци. 

ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

ГОЛДЪН  РЕТРИВЪР

върху полетата в центъра на дъската, 
позволява на фигурите да бъдат лесно 

и често играни дебюти се дават име-
на, например Испанска партия или 
Сицилианска защита, и се категори-
зират в справочници като Енциклопе-
дия на шахматните дебюти.
      Има множество различни дебюти, различа-
ващи се по характер от спокойна позиционна 
игра (например Дебют Рети) до много агресивни 
(Латвийски гамбит). В някои дебюти, точната по-
редица от ходове, считана за най-добрата за 
двете страни, може да се състои от 30-35 хода 
или повече. Професионалните шахматисти пре-
карват години, изучавайки дебюти и продължа-
ват да го правят по време на кариериите си, 
защото теорията на дебютите непрекъснато се 
развива.
       Основните стратегически цели на повечето 
дебюти са подобни една на друга:
      • Развитие: поставяне (развитие) на 
фигурите (основно офицерите и конете) 
на полезни полета, където да имат влия-
ние върху играта;
      • Контрол върху центъра: контролът 

преместени върху всяка част на 
дъската и също да имат „парали-
зиращ“ ефект върху опонента;
• Безопасност на краля: правилния 
момент на рокада може да се по-

ДЕБЮТ
сочи тук;
      • Структура на пешките: играчите се 
стремят да избегнат създаването на сла-
би пешки, такива като изолирани, сдвоени, 
изостанали или пешечни острови.
       Част от тези основи, други стратегически 
планове или тактически поредици от ходове мо-
гат да бъдат включени в дебюта.
       Много шахматисти и теоретици смятат че 
белите, заради извършвания от тях първи ход в 
партията, имат малко предимство. Черните 
обикновено се стремят да неутрализират пре-
димството на белите и да постигнат изравня-
ване на играта или развитие на контраигра в 
небалансираната позиция.

Димитър Илчев
ръководител на шахматен клуб

       Тази порода с изключителни качества е много популярна и до 
днес, и то не само като домашен любимец. Златистите ретри-
въри често се ползват за водачи на слепи хора или за обслужващи 
кучета на хора с увреждания.

Вяра Ангелова 
Клуб „Радио Алеко”
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КАК ДА ПОДХОДИМ КЪМ СРАМЕЖЛИВИТЕ ДЕЦА

ÅÇÈÊÎÂÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÓ×ÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÎÄÈÒÅËÈ

       На много деца им се лепва етикетът „срамежливи”. Ако разбирате какво в действи-
телност означава това, няма да оцените това качество толкова негативно. Срамеж-
ливостта може както да помогне, така и да попречи  на детето, в зависимост от това как 
се подходи към нея.

КАК СРАМЕЖЛИВОСТТА Е ОТ ПОЛЗА НА ДЕТЕТО

      Срамежливостта е отличителна черта, а не 
недостатък. Ако се замислите, някои от най-
приятните хора, които познавате, са срамежли-
ви. Точно тези хора са добри и внимателни 
слушатели, хора, които имат невероятно при-
съствие, дори и без да разговарят. И всъщност 
точно срамежливостта е това, което ни прив-
лича в тях. 
      Затова, като родители, не е нужно да се 
извинявате пред някого с думите: „Той или тя е 
много срамежлив/а”. Особено, когато детето 
слуша. 
      Няма нищо лошо в това някой да изпитва 
срам. Много хора не могат да си обяснят сра-
межливостта и съответно го превръщат в проб-
лем, както става с всяко нещо, което не раз-

бираме. Може би те вярват, че детето страда от 
ниско самочувствие, но в действителност това 
не винаги е така. 
      Родителите се притесняват, когато детето 
им не говори пред други хора. Чудят се, дали то 
просто е срамежливо или има някакъв проб- 
лем. Всъщност много лесно може да видите 
разликата между тези две състояния: срамеж-
ливото дете прави контакт с очи, учтиво е и 
изглежда щастливо. Просто разликата е, че е 
по-тихо. 
      Други срамежливи деца са по-задълбочени 
и умислени, като вътрешно са спокойни. Често 
се притесняват от непознати, изследват хора- 
та, за да видят дали си заслужава да се общува 
с тях, и това, че са срамежливи, ги предпазва.

КАК СРАМЕЖЛИВОСТТА Е ПРЕЧКА ЗА ДЕТЕТО
       При някои деца срамът е израз на вътрешни проблеми, а не на вътрешно спокойствие. В този 
случай детето не е толкова срамежливо, колкото отдръпнато и стои далеч от всичко и всички. 
Избягва да установява контакт с очи и има проблемно поведение. Хората не се чувстват комфортно 
в негово присъствие. Когато надзърнете в него, ще видите гняв и страх, а не спокойствие и 
сигурност.

КОГА ДЕТЕТО СЕ КРИЕ
ЗАД ВОАЛА НА СРАМЕЖЛИВОСТТА

       Някои деца са срамежливи, за да се прикрият и да 
не разкриват истинската си същ ност, която не харесват. 
Например, срамът може да се използва като явява из-
винение за това, че те нямат и не търсят социални 
контакти. Немотивираното дете използва срамежливост-
та като обяснение за това, защо не се стреми да 
постигне повече и не напредва в сравнение с другите 
деца на неговата възраст. За тези деца срамежливостта 
е също така и пречка, която още повече понижава нис-
кото им самочувствие. За да „излекувате” срамежли-
востта в случая, трябва да помогнете на детето да из-
гради своето самочувствие. Такова дете се нуждае от 
родители, които да го подкрепят и на които да може да 
се довери.
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КАК ОБЩИТЕЛНОТО ДЕТЕ СТАВА СРАМЕЖЛИВО
       Какво ще кажете за 2-годишното де-  
те, което е усмихнато постоянно и маха на 
всички в знак на поздрав, което след 3-та-
та си годинка става необщително? Често 
родителите се питат, дали не е тяхна ви-
ната за тази промяна. Но всъщност това е 
съвсем нормален етап в детското разви-
тие. Обяснението е просто – когато децата 
са под 2 годинки, те често са спонтанни. 
Действат, преди да помислят, особено при 

взаимоотношенията си с другите хора. А 
между две и четири годинки развитието на 
децата преминава в друга фаза и те започ-
ват да се страхуват от хората, които не 
познават. 
       Не се чудете какво може да направи-
те, просто имайте търпение. Това е фаза, 
която ще отмине. А ако се чудите, как мо-
же да помогнете на детето Ви да стане по-
общително, ето няколко полезни съвета:

ОЦЕНЕТЕ ДЕТЕТО СИ
       Първо, осъзнайте, че сте благословени с чувствително, дълбоко загрижено и сдър-
жано дете, което трудно общува с непознати и е внимателно към социалните контак-  
ти, но от друга страна из-глежда щастливо и усмихнато. Радвайте на вашия мъник и му 
показвайте колко много го обичате такова, каквото е.

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ БУТАТЕ,
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ДЕДЕТО СЕ ОТДРЪПВА

       Признавам, че човек може да се изкуши да помогне на едно срамежливо дете, но тряб-
ва да се внимава. Не може да накарате едно дете изведнъж да престане да е срамежливо. 
По-скоро му създайте среда, в която да се чувства добре и където може да развива 
естествено социалните си умения. Никога, наистина никога не наричайте детето си           
„срамежливо“.  Когато чува това, детето усеща, че сякаш нещо в него не е нормално, като 
резултат то ще започне още повече да се срамува.
       Затова бъдете внимателни с детето си и не го карайте да страда от това, че е по-
чувствително и затворено.

Здравка Петрова – педагогически съветник,
по материали от Интернет

ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

НЕПОВТОРИМИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÀ ÊÐÅÏÎÑÒ

ÁÎÆÅÍÈØÊÈ ÓÐÂÈ×

       Един от последните бастиони в защита 
независимостта на България срещу османското 
нашествие е крепостта Боженишки Урвич, на-
мираща се в Ботевградския Предбалкан. Тайните 
на тази крепост започват да оживяват в двай-
сетте години на миналото столетие, когато под 
корените на стар явор се открива средновековен 
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скален надпис. Векове наред заветът от над-
писа е бил скрит, докато природните сили, 
откъртвайки дървото, разкриват древно пре-
дание за поколенията , издълбано в един 
съдбовен момент за българската държава – 
нашествието на османските завоеватели на 
Балканите:

 "Аз Драгомир писах. 
Аз севаст Огнян бях при цар
Шишмана кефалия и много зло
патих. В това време турците
воюваха. Аз поддържах вярата
на Шишмана царя."

       Сражението със съдбоносен край е покъртило 
особено душите на населението от този край. Ве-
ковете, които са изтекли оттогава, са потопили в 
бездната на забвението спомените от тази битка, 
като е останало само смътно предание, което гла-
си: "Някога, много, много отдавна, е станала го-
ляма битка край Боженица. За тоя бой са отве-
дени не само мъжете, но и жените, като е била 
оставена само по една жена на всеки 40 деца."

       Надписът, намерен в крепостта        
"Урвич", е загубена страница, която 
допълва малка подробност в българ-
ската летопис. Макар че е кратък и 
сурово лаконичен, той загатва не са-
мо събитията, станали през онова да-
лечно време, но разкрива и личността 
на владетеля - една национална етич-
ност и героизъм, достойни за възхи-
щение. 

        Ограниченият брой на достигналите извори от епохата на 
турското нашествие определят историческата стойност на Бо-
женишкия надпис за уникална. 

       Крепостта Боженишки Урвич се намира 
в Ботевградския Предбалкан, на около 3 км 
южно от Боженица. Близо до махалата Ур-
вич се очертава силуетът на самотен връх с 
форма на пресечен конус. Той се издига на 
750 м. надморска височина и е естествено 
защитен с урви и отвесни скали. Освен 
скалния надпис, изследователи на Боже-
нишки Урвич споменават и други паметници 
от крепостта. Това са скалната църква, скал-
ното жилище и водохранилището.
       Боженишката крепост е изградена през 
Ранното средновековие като отделно звено 
от Старопланинската укрепителна система, която трябвало да възпира набезите на "вар-
варските" племена на юг от река Дунав. Тя е била предзначена не само да контролира проходи 
и пътища, но при военна опасност е приютявала околното население зад яките си стени. 

Зорка Христова – начален учител
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

НОВИ КНИГИ
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       През изминалата седмица се проведоха занятия за 
обогатяване на информационната култура с петите кла-
сове, на тема „Видове справочници и работа с тях. Под-
бор на информация”.
       Наблегнахме на основните разлики между справоч-
ниците и останалите книги. Разгледахме и най-често из-
ползваните справочници – речниците. Учениците разбра-
ха, че първият български речник е създаден от Найден 
Геров и че думите, включени в него, са взети направо от 
народния говор. Споменахме и енциклопедичния речник 
на Лука Касъров, като един междинен тип справочник. 
       Спряхме се и на друг вид справочни издания - 
енциклопедиите, които биват универсални и отраслови. 
Децата имаха възможност да разгледат първата българ-
ска енциклопедия, чиито автори са братята Иван и Ни-
кола Данчови. Прочетохме и статия от „Кратка енцикло-
педия на откритията и откривателите”, съставена от Кенет 
Айрланд.

       След урока учениците разгледаха речниците и енциклопедиите от справочния фонд на биб-
лиотеката, след което се упражняваха в търсенето на информация и четене на статии от „Речник на 
литературните термини” и „Съвременен тълковен речник на българския език”.
       Клуб „Приятели на книгата” проведе ежеседмичната си среща и започна подготовката на дет-
ското утро „Баба Марта в училищната библиотека”, което ще се проведе за децата от първите кла-
сове.
       По повод паметни дати в библиотеката бе подредена витрина, във връзка със 139 
години от гибелта на Васил Левски.

Ина Банджакова - библиотекар

ÏÐÀÇÍÈÖÈ

ПАМЕТНИ ДАТИ

  14 февруари - Ден на лозаря (Трифон Зарезан). Професионален  

  19 февруари - 139 г. от обесването на Васил Левски

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

празник. Отбелязва се в деня  на св. Трифон. Посветен е на труда и любовта на 
българите към лозата, гроздето и виното. За първи път започва де се чества 
официално през 1962 г. С въвеждането през 1968 г. на Григорианския календар 
от Българската православна църква църковният празник се отбелязва на 1 фев-
руари, а Денят на лозаря – на 14 февруари. Според българския обичай в праз-
ничния ден селските стопани излизат на полето и зарязват няколко пръчки, 
поливат корените на лозата с вино. Кулминацията на празника е избирането на 
“цар на лозята” – обикновено някой добър стопанин, който се смята за къс-
метлия, за да може по време на неговото “царуване” да се роди обилен плод.

Празник на влюбените

Световен ден за защита на китовете. Годишнина от решението на Международ-
ната китоловна комисия за забрана на китоловната промишленост през 1986г.

-

19 февруари - 

Ина Банджакова - библиотекар
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       Първото беше на 14 февруари по повод 
празниците на Св. Валентин и Трифон За-
резан. Водещи бяха Атанас Крушев и Га-
лена Колаксъзова от III в клас и Гергана Ка-
ришева и Емил Кълвачев от VI б клас. Ето 
какво ни разказаха те: 
       На 14 февруари празнуваме Св. 
Валентин - Денят на влюбените. На та-
зи дата още през 14-ти век започва да 
става традиция да се разменят любовни 
послания под формата на т. нар.  вален-
тинки. През втората половина на 20 век в 
САЩ и други места по света устано-
вената практика на размяна на картички 
се разширява и се въвежда раздаването на 
подаръци обикновено от мъжа на жената. 
Най-популярните подаръци са рози и шоко-
лади в червена лъскава опаковка с форма 
на сърце. Този празник е католически, но с 
радост се отбелязва и у нас, тъй като е 
посветен на най-чистото чувство - лю-
бовта.
       На 14 февруари се чества и тради-
ционния български празник - Св. Трифон 
Зарезан. Православната църква почита 
свети Трифон - лечител, прославил се с 
чудесата, които извършвал. 
       Свети Трифон е роден през 225 г. от     
н.е. в семейството на бедни християни в 
малоазийската част на Римската импе-
рия. На 17-годишна възраст успял да изле-
кува тежко болната дъщеря на император 
Гордиан, за което бил богато възнаграден 
от императорското семейство. Само ня-
колко години по-късно обаче на престола 
се възкачил наследникът на Гордиан - Де-
ций Траян, който за краткото си управ-
ление успял да избие много християни 
заради вярата им. Един от тях бил Три-
фон, който не пожелал да се отрече от 
Христа и умрял от раните си след дълги 
изтезания, но с молитва на уста.
       Според българските народни традиции 
Св. Трифон е покровител на лозарите и  
винарите. На този ден се извършва ри-
туално зарязване на лозята.
       Интересното е, че и свети Валентин, 
и свети Трифон са живели почти по едно и 
също време. Свети Трифон и свети Вален-

През изминалата седмица бяха излъчени
две радиопредавания по училищното радио „Алеко”. 

търпяват мъченическа смърт. И двамата 
живеят около 255-а година от н.е. Твърде е 
вероятно двамата светци да са една и съ-
ща личност.

       Второто радиопредаване беше посвете-
но на 19 февруари, когато почитаме паметта 
на Васил Левски. Водещи бяха Антония 
Гюлеметова от IV б клас и Жанет Бенин от III 
в клас и Елена Захариева и Мартина Гара-
бедян от VІ а клас.
       Васил Левски е псевдонимът, с който 
е известен Васил Иванов Кунчев, бъл-
гарски революционер, идеолог и организа-
тор на българската национална револю-
ция, основател на Вътрешната револю-
ционна организация и на Българския ре-
волюционен централен комитет, бъл-
гарски национален герой. Известен е и ка-
то Апостолът на свободата заради орга-
низирането и разработването на стра-
тегията за освобождаване на България от 
османско иго. Той пътува из страната и 
създава тайни районни комитети, които 
да подготвят националния бунт. Него-
вата мечта е чиста и свята република, в 
която всички да имат равни права, неза-
висимо от етническата си и религиозна 
принадлежност. Създадената от него 
Вътрешна революционна организация е 
основата, на която стъпват организа-
торите на Априлското въстание. Това 
въстание и последвалата Руско-Турска 
война довеждат до възстановяване на 
държавата България на европейската кар-
та. Негова е крилатата фраза „Ако спе-
челя, печеля за цял народ, ако загубя, 
губя само мене си“.
       На 27 декември 1872 г. Левски е заловен 
от турските власти край Къкринското 
ханче близо до Ловеч. Първоначално е 
отведен за разследване в Търново, а след 
това е изправен пред специален съд в Со-
фия. Левски е осъден на смърт чрез 
обесване. На 19 февруари 1873 г. присъда-
та е изпълнена в околностите на София. 
Мястото на обесването на Васил Левски 
се намира в центъра на днешна София, 
където е издигнат негов паметник. 
       
  клуб „Радио „Алеко””
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Ó×ÈËÈÙÍÎ ÏËÀÍÈÐÀÍÅ

Седмичен план
20.02. – 24.02.2012 г.

Дежурни класове за седмицата са:
4в клас – класен ръководител Е. Петкова / 6б клас – класен ръководител Ю. Ковачева
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мица няма регистрирани инциденти.
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