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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

На 3 март 1878 г. в град-
чето Сан Стефано, днешния 
Йешилкьой, предградие на 
Истамбул, е подписан ми-
рен договор между Русия и 
Османската империя. С него 
се слага край на Руско-тур-
ската освободителна война 
(1877-1878 г.) и след 500-го-
дишно османско владиче-
ство се създава Българска 
държава.

Причина за Руско-турската 
война е жестокото потушава-
не на Априлското въстание от 
1876 г., което предизвиква ог-
ромен отзвук в Европа. Реди-
ца видни европейски общест-
веници и държавници, сред 
които личат имената на Уилям 
Гладстоун, Виктор Юго изди-
гат глас в подкрепа на потис-
натите българи. Войната става 
неизбежна след провала на 
Константинополската конфе-
ренция и отказа на Османската 
империя да се реформира и да 
зачита правата на своите хрис-
тиянски поданици. Тя завършва 
с победа на руското оръжие.

Санстефанският мир е под-
писан на 3 март (19 февруари 
стар стил). Тази дата не е из-
брана случайно. Тя съвпада с 
коронацията на Александър ІІ 
през 1855 г. и освобождаването 
на крепостните селяни в Русия 
през 1861 г., за което руският 
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император получава прозвище-
то Освободител. Договорът е 
прелиминарен - т. е. предвари-
телен и подлежи на одобрение-
то на останалите Велики сили. 
Според него освободена Бъл-
гария е автономно, трибутарно 
(плащащо данък), васално кня-
жество със свое народно прави-
телство и войска. Площта му е 
над 170 000 кв. км. Пълномощ-
ници от руска страна са граф 
Н.П.Игнатиев и А.И.Нелидов, а 
от турска страна - Савфет паша 
и Садулах бей.

Чл. 6-11 се отнасят до Бъл-
гария, която е създадена като 
автономно трибутарно княже-
ство с християнско правител-
ство и своя войска. Границите на 
княжеството обхващат Северна 
България (без Северна Добру-
джа), тракия (без Гюмюрджин-
ско и Одринско) и македония 
(без Солунската област и Хал-
кидическия п-в).  



Чл. 7 от договора урежда устройството 
и управлението. Държавата се управлява от 
княз, избран от населението с одобрението на 
Великите сили и Високата порта. Парламен-
тът е трябвало да изработи Органически устав 
(Конституция). Предвижда се и временно рус-
ко управление за срок от две години, което се 
осъществява от специален императорски коми-
сар. Чл. 8 предвижда да се плаща специален 
данък на Високата порта.

Със Санстефанския мирен договор Бълга-
рия възкръсва отново на картата на Европа. 
Нейното население наброява 4 800 000 души. 
Санстефанският мирен договор от една стра-
на решава проблема с легитимността на бъл-
гарската държавност, а от друга е убедително 
доказателство за българското териториално 
присъствие на Балканския полуостров. Сан-
стефанска България с малки изключения при-
покрива картата на Екзархията от 1870 г., 
с която султанът легитимира православната 
духовност на българското население. Един 
от важните резултати на Санстефанския до-
говор е, че той създава един идеал, който е 
в основата както на големите успехи, така и 
на националните катастрофи за българската 
държавност след 1878 г.

Англия и Австро-Унгария се обявяват 
против Санстефанския договор. По тяхна 
инициатива той е ревизиран и заменен с Бер-
линския договор през юли 1878 г. По силата 
на неговите клаузи Санстефанска България е 
разделена на пет части - Северна България 
и Софийския санджак формират васалното 
Княжество България, което плаща ежегоден 

данък на турския султан, то има своя милиция 
и се ръководи от княз, избиран от народа, но 
със съгласието на Великите сили и султана; 
земите между Стара планина и Родопите се 
обособяват в отделна автономна област с име 
Източна Румелия, управлявана от генерал-
губернатор, назначаван от Високата порта; 
Македония и Одринско остават в пределите 
на Османската империя под пряката власт 
на султана; градовете Пирот и Враня се пре-
дават на Сърбия, а Румъния получава Север-
на Добруджа.

От 1888 г. 3 март се празнува като Ден 
на Освобождението на България от осман-
ско владичество. Еднократно като официален 
празник денят е отбелязан през 1978 г. по 
повод 100-годишнината от Освобождение-
то. 10 години по-късно той става официален 
празник, а с решение на Великото народно 
събрание от 5 март 1990 г. датата е обявена 
за национален празник.

Честит празник, българи!
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ЧЕСТИТ
ТРЕТИ  МАРТ!

Даниела Генчева – учител по история, по материали от БГНЕС

Извънкласна дейност 
На 20.02.2012 г. клуб БЧK се събра в 

Библиотечно-информационния център, за да 
започне обучението си по оказване на първа 
помощ. Г-жа Парапанова обясни как трябва 
да постъпим при критични ситуации, без да 
изпаднем в паника и как да окажем първа 
помощ на пострадалите. Обясни ни още как 
трябва да разговаряме с пострадалия, за да 
разберем в какво състояние е и къде се е на-
ранил. Първото и най-важното нещо, на което 
ни научи е, че  трябва да позвъним на тел. 112. 
Това е телефон за спешни случаи. Там  служи-
телите  са подготвени  за  всякакви  ситуации 
и имат връзка с всички служби!

ани Нерсесян - 6 в клас
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ЧЕСТИТ
ТРЕТИ  МАРТ!

През февруари започна дейността си  
секция „Историята на моя град”. Първата 
среща беше особено интересна. Запознахме се,  
като всеки се представи, разказвайки какво го 
е довело в този клуб - интересът към историята, 
любопитството да се научи повече за родния 
град, желанието да „поровим” в историята и да 
дадем своя принос за тези след нас.

Избрахме си ръководство, разпределихме 
задачите си и се  запознахме  с темите, по 
които ще работим. Най- интересно ни беше из-
работването на емблема на клуба, която вече 
е готова.

По време на следващите занятия научихме 
интересни факти за най-ранното поселение на 
Пловдив. Проучихме легендите за възникване-
то на града и неговите имена. Видяхме изклю-
чително интересни снимки от археологически 
проучвания на Пловдив и околността от антич-
ната епоха. Изпитахме задоволство от факта, 
че сме носители на толкова древна история 
и култура, че ние сме мостът,  който ще ни 
свърже с идните поколения.

Предстоят ни нови, още по-интересни сре-
щи с историята на Пловдив. Чакаме ги с не-
търпение!

        Иван Иванов - 5 в клас 

На 18 и 19 февруари 
момчетата и момичетата от отбора по хандбал 

завоюваха първо място 
на общинските състезания. 

Сега ги очаква следващият областен етап. 
Да им пожелаем успех!
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На 18.02.2012.г. ние, участни-
ците от клуб “Български традиции 
и обичаи” с ръководител г-жа Ми-
лева, посетихме Международния 
фестивал на кукерски и маскарад-
ни игри „Кукове - Раковски 2012”, 
който се провежда за 17-та поред-
на година в града.

Фестивалът е вторият по големи-
на в България след този в Перник. 
Провежда се в петък и събота пре-
ди Сирни Заговезни по католическия 
календар. Има конкур-
сен характер. Предста-
влението се зародило 
спонтанно от група мла-
дежи, които участвали 
в танцовия състав при 
местното читалище „Св.
св.Кирил и Методий”. 
През 1995 г. те органи-
зирали кукерско шоу в 
центъра на града, по-
добно на техните деди, 
които обикаляли по до-
мовете в миналото.

Когато пристигнахме, бяхме посрещнати от 
група маскирани. Вълнувахме се много, защото 
щяхме да бъдем участници в красиво и непозна-
то преживяване. Единият от тях тупна с пузер 
(надут празен мехур от агне) по земята, за да 
прогони злите духове. Ние не се изплашихме, 
когато кукерите започнаха да ни закачат, защо-
то това е на късмет и щастие. Някои от учас-
тниците бяха с шапки, по-високи от три метра! 
Най-голямо впечатление ни направиха бабата 
и булката, тъй като бяха мъже, облечени като 

жени. Те имат главна роля в обичая.
Отидохме на площада. Там  се 

разигра автентичното посрещане и 
нагощаване на кукерите и прогон-
ването на злите сили. Инсценира се 
убийството на царя и възкръсването 
му, което е символ на победата на 
доброто над злото. Снимахме се с ня-
кои от кукерите, защото ни бе много 
интересно да видим подобно зрелищ-
но изпълнение. Във фестивала участ-
ваха над 2000 души, включително и 

гости от Румъния, Сло-
вения, Сърбия, Македо-
ния, Ирландия, Гърция. 
Представителите от 
различните краища на 
България се стараеха 
възможно най-много, а 
хората се надяваха да 
спечели тяхното сели-
ще. 

Тази екскурзия ни 
хареса най-вече, за-
щото се докоснахме 
до традициите и бо-

гатството на българските фолклорни обичаи. 
А ето какво научихме за кукерските маски. 
Повечето от тях са с дървена конструкция. Те 
трябва да бъдат грозни и страшни, за да про-
гонват злото. Най-старинни се считат маските 
с вид на овен, козел и бик. Въздействието 
на маскираните кукери допълнително се под-
силва и от звука на окачените по тях звънци. 
Някои маски имат две лица. От едната страна 
носът е чип и лицето е добродушно, а от дру-
гата носът е гърбав, а лицето - зловещо.

Кукерски игри в Раковски
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Голямо значение за символиката на маските 
имат и цветовете на украсата. И тук преоблада-
ва червеният цвят - символ на плодородието, 
на обновяващата се природа, на слънцето и на 
огъня. Черният цвят олицетворява Земята и Бо-
гинята - Майка, а белият е символ на водата и 
светлината.

В по-ново време по маските се закачат 
огледала, изкуствени цветя, пискюли, пайети 
и брошки, които допринасят допълнително 
за пъстротата и разнообраието им.

Станислава  Каменова - 6 а клас

Снимки: Петър Балтов - клуб “Български 
традиции и обичаи” 

На 20.02.2012 г. в нашето училище 
бе представена  изложба на картини - 
репродукции с абстрактно изкуство на 
Шри Чинмой (1931-2007), които са част 
от програмата „Световна хармония”.

Г-н Ангелов, Директор на ОУ „Але-
ко Константинов”, тържествено откри 
изложбата пред учениците. Предста-
вителят на хуманитарната организация 
„Сълзи и усмивки на единното сърце”  
Лъчезар Русев разказа за целите на 
фондацията и призова децата да пре-
творят своите впечатления с думи или 
цветове. 

Световна хармония

Те ще нарисуват карти-
ни, вдъхновени от посла-
нията на картините на Шри 
Чинмой - картини за радост-
та, толерантността, състра-
данието, световната хармо-
ния. Детските рисунки ще 
бъдат подредени в изложба 
редом с тези на известния 
художник и хуманитарен 
деец. Така децата от ОУ 
„Алеко Константинов” ще 
отправят към света своето 
послание за мир, човечност 
и хармония. 



Навън валят бели пухкави снежинки
и танцуват като бели балеринки.
Баба Зима е у дома
за радост на всички деца.
С пухкав сняг е покрила
нашата красива нива.

Анджела Маури Александър Саров

Учениците от 2 г клас се опитват да пишат стихотворения

За да има благодат за всички,
нека да отворим нашите душички.
Със Снежко заедно да пеем!
С шейнички всички да лудеем!

Ирина Арнаудова

Зима

6



7

в гората
В гората събирaх боровинки,
 малинки и къпинки.
Изведнъж гущерче изскочи
и направо към мене се насочи.
С гордо вдигната глава,
малка, неподвижна,
смело гледа ме в очи,
сякаш от нищо не се бои.
Аз опитах да го хвана
с моята ръка голяма
той се метна в тревата....
остана опашката в ръката.

Ярослав Докузов

  Калина 
Караиванова             

  Знае всяко 
от децата 
                     
Знае всяко от децата
живее Мечо в гората. 
Там в тайната хралупа
заспива мечата група.

Само Мечо Пух нехае,
че в студа не се играе
без да има ръкавички 
за студените ръчички.

Топла шапка за главата
шалче на врата и на устата,
за да може в зимен ден
да не бъдеш замразен. 

Скътала е мама Меца 
и гърненцето с медеца,
за да може в люта зима
Мечо Пух храна да има.

Антъни Митев
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Приятели
Обичам да съм със своите
тра-та-та там.
приятели от училище.
Тра-та-та там
Те винаги ме подкрепят
тра-та-та там
и ми помагат при нужда.
Затова с нетърпение
Тра-та-та там
очаквам всеки ден
тра-та-та там
срещите нови
тра-та-та там
с другарите мои.

Мария Минчева

ех, да беше
Не е ли смешно - всяка Меца
да обича толкова медеца!
Зън-зън – зън, тра-ла-ла!
Защо ли е така това?

  Надя Романова

Ех, да беше то така
пчеличките да бяха мечки

нямаше да се катерят

чак до тия тънки клечки.

Да бяха мечките 

              
        пчелички, хей,

тогава, ама да

в клоните дървесни

биха вили си гнездата.

Най-обичам, най-обичам да рисувам.
Имам си приятели
молив, четка и бои.
Цопвам четката в боичките
и огрява слънчев лъч на листа.
Лодка бързо моливът скицира
и вълна от четката излиза.
Най-обичам да рисувам!

най-обичам

Рангел Трифонов



9

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Мама дорогая,   
Я тебя люблю! 
Все цветы весенние
Я тебе дарю!
Солнце улыбается,
Глядя с высоты.
Как же это здорово -
У меня есть ты!

Дорогая бабушка,
Добрая и нежная!
Подарю тебе я
Белые подснежники.
Руки твои тёплые
Обнимаю я.
Как же это здорово-
Ты есть у меня!
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Ты, как лучик солнечный,
Милая сестричка!
Розовые щёчки,
Рыжая косичка.
Весело играем,
В поле рвём цветы.
Как же это здорово – 
У меня есть ты!

У меня подруги есть
Лучшие-прелучшие!
Мы и в школе, 
Мы и дома
Просто неразлучные.
Дорогие девочки, 
Верные друзья,
Как же это здорово-
Вы есть у меня!

Мария Николова - учител по руски език

Поздравляем всех
мам, бабушек, сестричек и подружек

с праздником!

мителшпил

Мителшпилът е част от партията, когато повечето фигури вече са развити. Тъй като дебют-
ната теория е завършила, играчите определят позицията, за да съставят планове основаващи се 
на особеностите на позицията и в същото време да пресметнат тактическите възможности на 
позицията.

Типични планове, или стратегически теми - например малочислената атака, каквато е атаката 
на пешките на дамския фланг срещу противника, който има повече пешки на този фланг - са 
често подходящи само при някои пешечни структури, които са резултат от специфична група де-
бюти. Заради това изучаването на дебютите трябва да бъде свързано с подготовката на планове 
за действие в мителшпил фазата.

ШАХМАТ
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Мителшпилът е също фазата на играта, в 
която повечето комбинации се извършват. Чес-
то тези комбинации са свързани с атака срещу 
царя на опонента; някои основни примери имат 
собствени имена, например мат Боден или ком-
бинация Ласкер-Бауер.

Друг важен стратегически въпрос на мител-
шпила е дали и как да се намали и оползотво-
ри материалът до ендшпила (т.е. да се опрости 
играта). Например по-малките материални пре-
димства могат в повечето случаи да се превър-
нат в победа само в ендшпила и затова по-сил-
ната страна трябва да избере подходящ начин 
да достигне до края. Не всяко намаляване на 
материала е подходящо за тази цел. Например, 
ако едната страна има бял офицер (т.е. дви-
жещ се по белите полета), а опонентът има че-
рен офицер (т.е. движещ се по черните полета), 
преобразуването на играта в пешечен ендшпил 
с офицери, е обикновено предимство за по-
слабата страна, защото ендшпил със офицери 
от противоположен цвят е твърде вероятно да 
завърши реми, въпреки че по-силната страна 
има една или две пешки повече.

Димитър Илчев - ръководител на шахматен клуб

задача:

Бели на ход печелят

Отговор в следващия брой!

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Японски хин (на японски: 狆, или Японски чин и Японски шпаньол) е порода кучета от Япония 
с неизвестен произход. На външен вид хиновете приличат на котки, затова и името „хин“ озна-
чава „котка“ на японски. Някога това е била предпочитана порода от японското императорско 
семейство. От средата на ХХ век хинът е един от националните символи на Япония.

Кучетата от тази порода имат малки тела с квадратна пропорция, покрита с мека, права и 
дълга козина. Окраската е в бяло и черно, бяло и червено, или бяло, черно и жълто-кафяво. 
Височината е между 17 и 28 см, а масата - между 2 и 3 кг. Главата е голяма, с широка муцуна, 
раздалечени очи и клепнали, V-образни уши. Шията е къса и дебела, опашката - бухнала и завита 
високо.

Японският хин е очарователен, мил и приятелски настроен, силно привързан към стопанина 
си. Разбира се добре с големи и дисциплинира-
ни деца и с други животни. Бързо усвоява нови 
номера, тъй като е интелигентен. Не е много 
активен и няма нужда от дълги разходки. Затова  
се чувства добре и в апартамент.

Средната  продължителност на живота му е 
около 10 години. Предразположен е към про-
блеми с очите, сърцето и дихателната система.

Нужно е редовно сресване на козината, за 
да се избегне образуването на възли.

Характеристики: очарователно, привързано, 
приятелски настроено, не е много активно, су-
пер мило.

Лидия Тиберова - 4 а клас
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РОДОЛЮБИЕ

ЧЕСТИТА  
  БАБА МАРТА!

В народните представи пролетта идва с пристигането на Баба Марта. 
Нейният двойствен образ — ту весел, ту сърдит, едновременно утвърж-
даващ и отрицаващ, представя женското, пораждащо живота начало, и в 
същото време — пак женското, но стихийно, рушащо начало.

Месец март е единственият женски месец, той е месецът на зачатието, на пролетта и земята, 
която ще роди лятото и плодородието. Негов знак е мартеницата, символ на пробуждането и 
култа към слънцето. 

Червеното е женското начало, здравето: то е знак на кръвта, на зачеването и раждането. 
Трябва да си припомним, че първоначално женските сватбени носии са червени.

Белият цвят първоначално символизира мъжкото начало, силата, светлата, соларна зона. 
По-късно под въздействието на християнската митология означава и девствеността и непороч-
ността — белият цвят е цветът на Христос. 

Мартеницата е своеобразен амулет срещу злите сили и окичването с мартеница е един 
магически ритуален акт: усуканият бял и червен вълнен конец запазва човека чрез механизмите 
на контактната магия.

Бабината приказкатрадицията

Сутринта рано стопанките простират или закачват 
пред домовете си червени престилки, пояси, прежди, 
черги или пресукани червени конци: те пазели къщата, 
за да не влезе в нея злото — болести и немотия. Като 
ги видела, баба Марта щяла да се разсмее и да пекне 
слънце.

Предварително жените усукват бели и червени въл-
нени конци — мартеници, които завързват или окачват 
на всеки от семейството. Мартениците трябвало да са 
така усукани, както момите се усукват около момците. 
Невестите носят мартениците отдясно, момите — отля-
во. Ергените ги носят с разчепкани краища, а зрелите 
мъже — изрязани до възела, за да не се развяват по 
седенките. 

Мартениците пазят човека от уроки и болести; сва-
лят се чак тогава, когато се види първият щъркел. След 
като се свалят, се закачат на разцъфнало (или зелено) 
дръвче. По някои места слагат мартеницата под голям 
камък и след девет дни гледат какво има под него. Ако 
са се настанили мравки, годината ще е богата с овце, 
ако има други по-едри буболечки — сполука в крави, в 
едър добитък. Затова някъде наричат мартеницата “га–

Живяла Марта със своите братя 
далеч в планината. Братята й носели 
едно име — Сечко. Само че единия 
наричали малък, а другия — голям 
Сечко.

От високата планина те виждали 
и чували всичко, каквото става по зе-
мята. Усмихвала ли се Марта, погал-
вала и гадинки, и тревички. Стопляла 
простора с благата си усмивка, блес-
тяло като златно слънцето, прелитали 
весело птичките.

Веднъж една млада пъргава не-
веста подкарала овчиците си в пла-
нината, зер топло слънчице огряло, 
птички се обадили, та тревица стока-
та да попасе.

— Не извеждай, булка, ваклушите 
на паша, рано е! Скоро Сечко си оти-
де — думал й свекърът, стар стария.

Преживял е много той и мъдро 
може да поучи. По слънцето познавал 
старецът кога ветрове ще завеят, по 
месеца разбирал кога дъжд ще зах-
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далушка”. Другаде я хвърлялят в реката, та по вода да 
им върви и всичко лошо да изтече.

В някои краища наричат седмицата, започваща от 
1 март, броените дни — по тях гадаят какво ще бъде 
времето през годината. Широко е разпространен и друг 
обичай — избиране на ден: всеки си намисля опреде-
лен ден до 22 март и по него познава каква ще му е 
годината — ако е слънчев, ще е успешна; ако вали и 
времето е лошо — ще има трудности.

Първите мартеници, предназначени за окичване на 
хората и добитъка, са били само усукан червен и бял 
конец, без прибавки към него. В някои области на кон-
ците връзвали златна или сребърна паричка, синьо ма-
нисто, но те по-скоро играели роля на народен амулет 
— да предпазват от болести хора, добитък и овощни 
дървета. 

Народното чувство за красота, което създава ори-
гинално творчество, се проявява по-късно. Обикновено 
направени от вълна, мартениците са във вид на парички, 
топчета, пискюли, пулчета и “съсънки” (гроздчета). Не-
повторимо български са кукличките “Пижо и Пенда”. 

Червеният цвят в бита на народа ни е средство 
за предпазване от болести. Да си припомним, че на 
младите булки и на малките деца са връзвали пресу–
кан червен конец на китката. 

Бялата вълна в мартеницата предвещава дълъг 
живот, а червената — здраве и сила, толкова необ–
ходима на всички в края на зимния сезон, когато жиз–
нените сили и хранителни запаси са на изчерпване. 

ване, кога град ще бие, кога зла зима 
ще вилнее.

— Кърпикожусите цъфтят сега, 
снахо — топло й напомнил старецът. 
— Това е цвете лъжовно, не прецъф-
ти ли, не му вярвай, кожухчето не 
сваляй!

— Е, тейко, какво ще ми стори 
Марта? Тя е жена и зло на жена не 
може да направи — казала невеста-
та и подбрала овцете и козите нагоре 
към планината.

Дочула Марта тези думи и тежка 
мъка й домъчняла. Нищо, че е жена, и 
тя може да покори слънцето като братя-
та си, и тя има сила бури и хали да по-
сее, и тя знае кога слънчев благодат да 
прати. Какво от това, че жена й думат!

Не минало много. Тъмни облаци 
надвиснали над планината. Ветрове 
забрулили безмилостно набъбналата 
гора, леден сняг зашибал, захванала 
люта зима. Сковала се земята, зам-
лъкнали птиците, секнал ромонът на 
ручея.

Непокорната млада овчарка така 
и не се върнала вече. Тя останала 
вкаменена заедно с овчиците си горе 
в планината.

Така останал обичаят да се правят 
мартеници, за да е радостна “баба 
Марта” и да носи само добрини на 
хората.

Жизнена и силна е народната традиция. 
И сега тя носи много радост 

и красота на народа ни, 
зарежда с енергия и надежда, 

дарява обич и закрила 
на млади и стари.

Галена Колаксъзова - 3 в клас, 
клуб „Радио Алеко”, по материали от  Интернет
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Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта - двама братя и една 
сестра - имали общо лозе. От него те изкарвали три бъчви вино - 
на всекиго по една.

Голям Сечко цял ден ходи, скита по калища, по студове, сняг 
го вали, вятър го духа и вечер се върне, капнал от умора. Седне 
да си почине, хапне си, пийне си, както му е редът, че чашка, че 
двенки, че килце, че две - изпил си бъчвата с виното.

Малък Сечко - и той като брата си. По реките ходи, леда чупи, 
снега топи, порои отправя, горите чисти, гнезда за скорците готви, 
цял ден ходи нагоре-надоле, умори се, върне се вечер, хапне си, 
пийне си. Ха чашка, ха още една, че килце, че две - и той си изпил 
виното.

Тръгнат двамата братя на сватба, на кръщавка илн някъде на 
гости и умират от срам, че нямат вино. А пък бъчвата на баба Мар-
та си стои в зимника непобутната - пълна-пълненичка. Няма какво! 
Двамата братя решили да изпият виното на сестра си. Решили и го 
сторили. Днес тоя точне, утре оня точне - и виното се свършило.

Дошла баба Марта, запретнала ръкави, разшетала се да среща пролетта, както е прилично. 
Шетала, шетала, уморила се, седнала да си почине. Рекла да похапне, сетила се за винцето и 
рекла да си пийне. Като отишла при бъчвата - що да види. В нея не останало ни капка. Дъгите й 
се разсъхнали, обръчите й се разслабили. Разбрала баба Марта, че е ограбена от братята си, раз-
сърдила се, разфучала се, леле-мале - насреща й се не излиза! Фучала, бесняла, клела, викала, па 
седнала, та заплакала. Сълзи реки потекли от очите й. Плакала, плакала, най-после се утешила.

- Ех, ако са го изпили, моите братя са го изпили, не са чужди хора я - казала тя и се засмяла.
Утешила се, но все пак й било мъчно и обидно, че останала без винце и че братята я излъ-

гали. И всеки път, кога си спомни за това, тя се сърди и плаче, но ядът бързо й минава и тя пак 
се засмива.

       материала подбра Стоян Христозов – 6 в клас

Ученици от клуб „Български ценности - традиции и обичаи” изработват мартеници.

Баба Марта ту се смее, ту плаче
(легенда)
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Тодоровден е празник между два сезона. Заедно с преминаването 
към Великденския пост се прекрачва границата от зимата към пролетта. 
Затова се вярва, че Св. Тодор на този ден облича девет кожуха, яхва 
коня си и отива при Бога да го моли да изпрати лято. Като пристига, за-
божда копието си в земята, връзва за него коня си и влиза при Господа. 
А когато тръгва да се връща, изтегля оръжието си и на мястото излиза 
пара от топлина. Свети Тодор носи лятото зад гърба си. Сякаш зад него 
остават и трудните дни от годината. 

С Тодоровден завършва един седмичен цикъл от понеделник до петък, когато е най-го-
лемият жизнен спад. Празникът е винаги в събота и след изпитанията може да се погледне 
към неделята, към лятото. Да се избере най-бързият кон, който да участва в надбягванията. 
Четириногият победител е символ на коня на Свети Тодор и никога не се продава. Конят е 
почитано животно от българите заради неговата преданост. Той е недосегаем за злите сили 
и човекът, който го язди също може да се спаси от караконджули и самовили. Свети Тодор 
е покровител на конете.

Стоян Христозов - 
6 в клас

тодоровден или Конски великден
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Баба Марта в училищната библиотека

Преди да си отиде, Баба Марта на-
помни на всички, когато видят щъркел 
или цъфнало дърво, да свалят марте-
ничките и да ги сложат под камък или 
да ги завържат на плодно дърво за 
здраве и късмет.

По традиция на 1 март Баба Марта дойде и изненада малчуганите от първи клас. Тържество-
то се състоя в училищната библиотека. Библиотекарят, госпожа Банджакова, посрещна децата 
и им разказа за народните вярвания и традиции, свързани с този уникален, типично български 
празник. После всички дружно извикаха Баба Марта.

Срещата с добрата старица беше много вълнуваща и емоционална за първокласниците. Тя 
ги благослови да са живи и здрави, бели и червени. Върза на всяко дете мартеничка и разказа 
приказка за Баба Марта. За благодарност децата я поздравиха с песнички и стихотворения. 
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Обучителен семинар в Народна библиотека „Иван Вазов”

На 24 февруари в лекционната зала на Народната библио-
тека се проведе обучение на библиотекари от училищните биб-
лиотеки по съвместна инициатива на отдел „Методичен” на НБ 
„Иван Вазов” и „Център за творческо обучение”, София. Лектор 
бе Иглика Ангелова, ръководител образователни програми.

Обучението е по повод открития „Портал за насърчаване на 
четенето” от „Центъра за творческо обучение”.  Библиотекари-
те получиха възможнотта да се запознаят с опциите на портала 
и работата в него, методиката за създаване на тестове и адми-
нистрирането на сайта. Направиха и първите си тестове. 

Това начинание дава възможност на училищните библиоте-
кари да се включат активно в процеса на модернизация на обучението в българското училище. 

От срещата с възможностите на „Портала за насърчаване на четенето” библиотекарите си 
тръгнаха с нови знания и сертификати за участие в обучението.

         
         Ина Банджакова - библиотекар

Здравейте, скъпи приятели! Нашият репортаж е 
посветен на предстоящия празник 8-ми март - меж-

дународен ден на жената.
Осми март е денят, в който жената  под силата на 

празничния дух трябва да се почувства нежна и значима. Праз-
никът се чества от далечната 1910 г., когато е приета идеята за 
международния ден на жената. Традицията мъжете в този 
ден да радват своите приятелки, съученички, колежки, съ-
пруги, майки и т.н. се прилага в цялата си пълнота и раз-
нообразие.

Първият Ден на жената е отбелязан на 28 февруари 1909 
в САЩ по инициатива на Американската социалистическа 
партия.Идеята за създаване на Международен ден на жената 
се появява след бурната индустриализация и икономическа 
експанзия в началото на 20 век, която поражда протести 
за подобряване условията на труд. Календарната дата 
се свързва с първата масова проява на жени работнич-
ки, състояла се на 8 март 1857 в Ню Йорк. Жените от 
шивашки и текстилни предприятия излизат на протест 
против лошите условия на труд и ниските заплати.

Днес празникът се е утвърдил като един прекрасен 
повод да благодарим на своите майки, баби, учителки и 
любими за тяхната обич и грижа.

Честит празник, мили дами! Бъдете винаги здрави, 
красиви и обичани!

  Антония Гюлеметова от 4 б клас 
  и Маргрет Аверина от 4 в клас.

ПРАЗНИЦИ

8-ми март - Ден на жената
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Ина Банджакова – библиотекар

памЕтНИ ДатИ

25  февруари 
170 години от рождението на Карл Май 

- немски писател, автор на романи за деца и 
юноши (1842 - 1912);

26  февруари 
210 г. от рождението на Виктор Юго - френски 

писател романист, поет и драматург 1802-1885).

27  февруари 
110 г. от рождението на Джон Стайнбек - 

американски писател (1902-1968);

28 февруари 
105 г. от рождението на Емилиян Станев 

(истинско име: Никола Стоянов Станев) - бъл-
гарски белетрист, академик (1907-1979).

 Художникът Дечко Узунов е роден на 22.02.1899г. в Казан-
лък. Учил живопис в Мюнхенската академия при проф. Карл фон 
Маар. През 1924г. завършва Държавната художествена академия 
в София при проф. Ст. Иванов. Дъл-
гогодишен преподавател в Академия-
та, Дечко Узунов е един от най-изя-
вените български художници. Работи 
във всички жанрове - портрет, пей-
заж, фигурална композиция. Участва 
в колективни изложби в България и 
чужбина. Организира самостоятелни 
изложби. Председател е на Съюз на 
българските художници. Прочут май-

стор на акварела и носител на много престижни награди. Обявен е от 
Юнеско за художник на хилядолетието. 

Умира на 26.04.1986г. в София.

113 години от рождението на Дечко Узунов

Милена Бочукова – учител по изобразително изкуство

Виктор Чучков е български  композитор, пианист, педагог
и общественик. Роден е на 25.ІІ.1946 в  Горна Оряховица.
От малък изучава пиано, още на седем години написва първата си 

композиция, а първия си концерт изнася на десет години.
Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Влади-

геров” със специалностите „пиано” при проф. Лили Атанасова и „ком-
позиция” при проф. Веселин Стоянов.

Изпратен  на летните курсове “Ваканце музикали” във Венеция (Ита-
лия) той  печели с творбата си “Венециански импресии” стипендията на 

Консерваторията “Санта Чечилия” в Рим.
Виктор Чучков  е лауреат  на   национални и  международни конкурси  по пиано, изнася рецитали, 

гостува на оркестри в Италия, Холандия, Бразилия, Русия, САЩ, Малайзия, Македония и др. Води 
майсторски класове по пиано, камерна музика и композиция в Италия, Холандия, Бразилия, Малай-
зия, Македония и др. Член и председател е на много международни журита и конкурси за пианисти. 
Той е сред  първите, които експериментират в областта на електроакустичната музика в България. 

Автор е на произведения в различни жанрове: творби за симфоничен и камерен оркестър, ка-
мерна музика,музика към игрални, документални и анимационни филми, на някои от най-обичаните 
детски песни, като например “Химн на сътворението”, “Дъга” и др.

Два мандата е председател на Съюза на композиторите в България (1999-2005).  Професор е по 
камерна музика и преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Награден е с орден „Кирил и Методий“ І степен.
           Нина Димитрова – учител по музика

Виктор Чучков 

* * *

* * *
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

ДЕЖУРСТВО

РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Дежурни класове за седмицата са:
4 б клас - класен ръководител М. Райковска
6 г клас - класен ръководител С. Милева

родени през 
тази седмица 
с пожелание 
за здраве и късмет!

Честитим 
рождените 
дни 
на всички, 


