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Христо Г. Данов е роден на 27 август 1828 г. в град Клисура. 
Първоначално учи в клисурското килийно училище. След това про-
дължава образованието си в класното училище на Сава Радулов 
в Панагюрище, а по-късно и в Копривщица при Найден Геров и 
Йоаким Груев. Идва в Пловдив и през 1849 г. и става помощник-
учител. Основава първото неделно училище в Стрелча през 1850 г. 
От 1854 г. е учител в школата на Найден Геров. Основава училище 
и читалище в родния си град Клисура. 

През 1857 г. заедно с учителя Ячо (Йоаким) Трувчев и книго-
везеца Нягул Бояджийски учредява „Дружествена книговезница“. 
Постепенно дружеството прераства в книжарница и издателство. 
През 1862 г. то се преименува на „Книгоиздателство Христо Г. Да-

нов и сие“. Като съдружник се включва и Йоаким Груев. Основават се клонове в 
Русе, Велес, Лом и София. В периода 1869-1876 издава списание „Летостурий или 
домашен календар“. От 1878 г. започва да издава първия общобългарски вестник, 
наречен „Марица“. Издава първите стенни географски карти в България. 

Приет е за дописен член на Българското книжовно наследство през 1881 г., а 
през 1900 г. е избран и за почетен член.

През 1882 г. става народен представител в Областното събрание на Източна 
Румелия - Пловдив.

Става кмет на Пловдив от 1 февруари 1897 г. и е на тази длъжност до 2 юли 
1899 г. За работата си като кмет Данов отказва да получава възнаграждение. По 
времето на неговото управление е изработен първият градоустройствен план на 
Пловдив от архитект Йосиф Шнитер. 

Умира на 11 декември 1911 г. 
Погребан е в съборната църква „Света Богородица“.

Извънкласна дейност

Здравейте! Казвам се Диана Кръстева от 5а клас и съм в клуб „Историята на моя 
град“ по проект „Успех“ с госпожа Генчева. В петък – 22.02.2013 ние ходихме в къщата–
музей на Христо Г. Данов. Имаше и екскурзовод, който ни разказа за живота и делото му. 
Разведе ни из къщата, която беше огромна. Обясни ни, че е имал голямо семейство, което 
след смъртта му продължава книгоиздаването на учебникарска литература. 

Още през 1857 г. заедно с учителя Йоаким Груев Христо Г. Данов създава книжовно 
дружество с предметна дейност книгоиздаване и продажба на учебници и помагала. Така 
почти веднага в нашия град заработва първата книжарница. От това време датира и в–к 
„Марица“ – днешният наш пловдивски вестник. 

За нас беше ново и любопитно да научим още нещо за  нашия роден град – град с чудна 
история и интересни традиции.

Предлагам ви биографична справка за известния ни съгражданин.
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Наши ученици взеха участие 
в проект на читалище „Възраждане”

Клуб „Етнография”
През февруари децата от клуб „Етнография” посетиха празника на кукерите в гр. Раковски. 

Станаха част от шествието, в което участваха много хора от различни краища на страната. Видя-
ха различни ритуали свързани с прогонването на злите духове. Сложиха върху главите си стра-
ховити маски и с хлопки и звънци помогнаха за прогонването на 
лошите сили.

Нина Търева – начален учител, 
ръководител на клуб „Етнография”по проект „Успех”

Баба Марта ни зарадва със слънце и традиционните мартеници. На 1 март ученици от 4в клас 
участваха в откриването на проекта на читалище „Възраждане” за рекламиране на кандидатурата 
на града ни за културна столица на Европа през 2019 г. Децата честитиха празника и подаряваха 
мартенички на минувачите. Получаваха усмивки, поздрави, даже и мартеници. Особено ги раз-
вълнуваха няколкото срещи с чуждестранни гости на Пловдив, които възторжено и с любопит-
ство приемаха мартеничката. 
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Клуб 
„Вълшебна приказка – граматика на фантазията”

Приказки от вида „Стъклено човече“ 

Живеело едно време шоколадово човече в град на име Шоколандия. То било 
създадено от бял шоколад. Неговите приятели обаче били направени от черен 
шоколад. Те смятали, че са по-красиви от него и често му се подигравали. Един 

ден черните шоколадови човечета не били чули, че денят щял да бъде много горещ. И така до-
като се разхождали извън пределите на града, те започнали да усещат страшна жега и да дишат 
трудно. Някак си започнали да омекват. Бялото човече, което ги било видяло, когато тръгвали 
на разходка, веднага разбрало какво се е случило. То запалило шокомобила си, 
включило шокоохладителя на най-студената степен и с бърза скорост се запъти-
ло към приятелите си. Пристигнало тъкмо навреме - преди да ги сполети лоша  
участ. Така черните шоколадови човечета разбрали, че приятелството няма цвят 
и че не е важно как изглеждали, а какво сърце имали.

        Велизара Филева – 3а клас

Шоколадовото човече

Шоколадово човече
В Шоколандия всичко е от шоколад. Вратите на къщите са от ягодов шо-

колад, къщите - от черен шоколад, а покривите - от карамелов. Напитките и 
ястията са от бял шоколад. Гражданите в тази страна са направени от шоколад 
с фъстъци. Шоколандия през 20 век била застрашена, защото хората много 

обичали шоколад и изяждали гражданите й. Но малките човечета измислили как да се защитават. 
Те започнали да смесват повече какао в сместа, от която се раждали, за да им дава по-горчив 
вкус, освен това тяхната кралица успяла да пусне във всички вестници, списания, телевизии много 
„СТРАШНА” новина. В нея се казвало, че шоколадът повишава холестерола, от него се дебелее 
и не трябва да се яде в големи количества. И хората повярвали! Така през 21 век Шоколандия 
отново била във възход. Шоколадовите човечета увеличили своя брой и всички били щастливи!

Жителите на тази сладка страна не обичат лятото, защото са застрашени от разтапяне, а най-
много обичат зимата! Знаете защо - тогава е много студено. Шоколадовите човечета са големи 

фенове на шах, дама и обичат да решават судоку, а ос-
таналите физически игри са забранени, защото има опас-
ност от счупване и сладко потене. Дори и в шоколадовото 
училище няма часове по физическо!

     Лилия Асенова – 3а клас
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Шоколандия

Шоколандия

В Шоколандия живеели шоколадови човечета и разбира се всичко било на-
правено от шоколад - улиците, къщите, пътните знаци, превозните средства, а в 
реките също течал шоколад. Дъждът също бил от шоколад.

Една година лятото било много горещо. Цял месец не се появил никакъв облак 
на небето. Шоколадовите човечета много се притеснили, защото започнали да се топят покриви-
те на къщите. Ето защо те помолили своите съседи от Ветроландия да им услужат с вятър, за да 
се охладят и да им докара облаци в небето. Ветроландците се съгласили, но в замяна поискали 

шоколад. Шоколадовите човечета насочили една от реките си да тече към Ветро-
ландия, а към тях задухал свеж вятър. Така Шоколандия се спасила от жегите! На 
ветроландците им харесало да си похапват течен шокоад,а на шоколадовите чове-
чета да им подухва ветрец.

Всички били доволни и щастливи! Да живеят добрите съседски отношения!

       Евгения Манчорова – 3а клас 

В страната Хартоландия живеели човечета, но 
не какви да е, а от хартия! В тази страна обаче 
имало много строги закони: 

1. Забранено е използването на ножици, запал-
ки и кибрити.

2. Никой да не доближава морското крайбре-
жие, защото има опасност от разтваряне.

Там човечетата не се къпели със сапун и с вода, а във вана, пълна с гумички за хартия. Където 
имали мръсно, оставен отпечатък от ръка или погрешно записана дума, те я изтривали. Къщите 
им били от най-здравия картон. И когато се изсипвал дъжд, над страната се появявал огромен 
щит от дебел, ама много дебел картон. Той бил изобретен от най-умното хартиено човече, наре-
чено Хартийчо, естествено! По улиците се движели коли от кашони с две гумички за колелца. За 
фарове пък им служели две светулки.

През границите на държавата веднъж влязъл техен враг - Кибритко, който преди време бил 
опожарил страната до основи. Човечетата създали наново държавата си, но не забравили злото, 
което им причинили. Те сключили съюз с Водоландия. След като принцът на хартиената страна 
се оженил за дъщерята на краля на страната на водата. В миг 100 хиляди водни войни били го-
тови за битка с врага.

Видял ги Кибритко и понеже водата му била смъртен враг, той бързо се обърнал назад и 
хукнал да бяга. Бягал толкова бързо, че барутът от главата му паднал. Той останал гола клечка 
и бродил по света гол, нещастен и съжалявал за злините, които бил причинил.

         Бояна Цветковска – 3а клас

Страната Хартоландия

Веднъж в страната Шоколандия марсианци тропали по карамелената крепост 
и викали с пълно гърло:

- Шоколад, искаме шоколад!
Шоколадчетата се притеснили. Те зареждали шоколадовите танкове с шо-

коладови бонбони и стреляли по марсианците. Други шоколадчета строели кре-
постни стени. Някои си взимали мечовете и започвали да се бият, за да спасят Шоколандия.

Техният цар много се уплашил, но не за тях, а за себе си. Той си казал:
- Ех, сега ако ме изядат, какво ще стане? Ами, че то аз съм най-вкусният, най-красивият и 

най-умният - няма друг като мен!
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Тогава на Шоколадчо му хрумнала идея - да залеят марсианците с горещ те-
чен шоколад. Царят се скарал на Шоколадчо и казал:

- Как можа да ми откраднеш идеята! Отивай в тъмницата!
Но после размислил, защото се сетил, че е по-лесно някой да казва на глас 

мислите му и той да не се  изморява да говори. Много умно и честно, нали!
Царят взел чаша горещ шоколад и полял марсианците. След като шо- коладът 

изстинал, марсианците останали на мястото си като препарирани. Точно тогава завалял бял шо-
колад и оставил тънки ивички по неподвижните тела и те заприличали на зебри. Били страшно 
вкусни!

         Гергана Родозова – 3а клас

Надяваме се, че нашите истории са ви харесали, ще има и още!

Виктория Стойнова – ръководител на клуб „Вълшебна приказка–граматика 
на фантазията” по проект „Успех”

Миа Форсайт – 1б клас

Рада Фратева – 1б клас

Сиана Кавръкова – 1б клас
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УЧИЛИЩЕ за рОдИТЕЛИ 

Стратегии за справяне с тормоза 
между връстници

• Не бива да се показва страх пред хули-
гана. Може да научите детето как да изразява 
увереност с езика на тялото си. Например как 
да ходи изправено, да гледа хората в очите и 
да говори с повече увереност. В никакъв случай 
не е добре да бяга от хулигана - това би по-
твърдило представата за надмощие у него. 

• Не бива да се отговаря на обидите, защо-
то така се провокира повече агресора. Ако не 
е опасно, обаче, детето би могло да погледне в 
очите грубияна и да каже твърдо, но спокойно: 
„Не ме интересува какво говориш” или „Не ме 
плашиш.”

• Трябва да стане ясно на хулигана, че ще 
бъде съобщено за поведението му на учител 
или родител. Децата се притесняват да изда-
ват съучениците си, защото смятат, че ще ги 
подиграват или ще им се ядосат повече. Но да 
се разкрие тормоза пред някой възрастен, е 
единственият начин да се спре с него. 

• Разговаряйте с учителите или директора, 
за да сте сигурни, че ще се вземат мерки срещу 
подобни бъдещи прояви. Опитайте да погово-
рите и с родителите на другото дете. Възможно 
е обаче то вече да им е разказало различна 
версия на случката. 

• Разиграйте с детето си различните възмож-
ности, по които може да реагира на обидни ко-
ментари или действия. Репетирайте спокойното, 
но уверено посрещане на подигравките. Така 
ще намалите напрежението и синът/дъщеря ви 
ще се чувства по - уверен/а в бъдеще.

• Окуражавайте го да развива своите инте-
реси и способности. Запишете го в извънучеб-
ни активности, които му допадат. Помагайте му 
да развие положителна самооценка за себе си. 
Напомняйте му какво харесвате в него. Под-
тиквайте детето си да търси приятели, които го 
ценят и приемат такова, каквото е. Ако намери 
истински приятели, то ще се чувства ценено и 
съответно ще бъде и по - устойчиво на опитите 
за сплашване. 

• Напомнете му, че вие винаги ще сте там, 
ако има нужда от вас. Дори само, за да го из-
слушате, присъствието ви ще му помогне.

• Учете децата да се подкрепят едни други. 
Тормозът в училище се подсилва от това, че 
се игнорира. Затова опитайте да измислите със 
сина си или дъщеря си начини, по които да се 
помогне на малтретирания. Такива примери са 
самият отказ да се наблюдава и участва в на-
грубяването или пък започването на разговор 
с хулигана, за да се отвлече вниманието му. 
Някой би могъл направо да го попита следното: 
„Защо се заяждаш с него? Ако мислиш, че си 
интересен така, се лъжеш.” Понякога, разбира 
се, е прекалено много да искаме от децата да 
постъпят толкова зряло и да защитят другиго. 
Задължителното, което трябва да направят в 
такива случаи, обаче, е да поискат помощта на 
някой възрастен.

Нормално е децата, които са тормозени, да се чувстват изплашени или ядосани. Но 
те биха могли да  отблъснат атаката, като покажат увереност и все пак не реагират пре-
калено остро. Макар да няма просто решение на проблема, следните стратегии могат 
да са от помощ:

Здравка Петрова – 
педагогически съветник, 

по материали от интернет
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОрМаЦИОНЕН ЦЕНТЪр

 Ина Банджакова – библиотекар

НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

рОдОЛЮБИЕ

Сирна неделя
Един от големите пролетни празници в българ-

ския народен календар за радост е все още жив 
навред из България. Назован с различни имена: 
Сирни заговезни, Прошка, Поклади, Оратник.

Сирни Заговезни е с променлива дата - зависи 
от Великден и е седем седмици преди най-голе-
мия християнски празник - Възкресение Христово. 
Тази година Сирна неделя е на 17 март.

От дълбоки старини българите честват съ-
буждането на природата и приближаването на 
пролетта.

Със Сирни Заговезни започват поредица от 
празници, обреди и обичаи, предхождащи Ве-
ликден.
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Трапезата на този празник е богата, но без 
месо. По традиция всички храни са приготвени 
от мляко, яйца, сирене.Затова е и „сирни” заго-
везни. Някъде го наричат „Прошка”, защото на 
този ден, младите хора искат прошка от роди-
телите си за лоша постъпка или обидна дума, 
казана неволно през годината:

- Прости ми!
- Простено да ти е от Бога и от мене!
Младоженците ходят на гости у кумовете си 

и също искат извинение за нещо казано „на-
криво”. Носят в дар баница, плодове и вино.

На Сирни заговезни децата с нетърпе-
ние очакват „Хамкането”. В края на праз-
ничната вечеря на тавана се окачва връв, 
за долния край се завързва бяла халва или 
обелено твърдо сварено яйце.

Децата се подреждат в кръг, с ръце 
на гърба.

Най-възрастният член от семейството, завър-
та конеца със закаченото лакомство и всяко дете 
се опитва да го захапе, без да си помага с ръце. 
Това поражда много вълнения, закачки и шеги.

Но който успее да си отхапе парче или цяло-
то завързано лакомство - той ще е здрав през 
цялата година.

След това връвта се запалва. И по това как 
изгаря се гадае каква ще бъде годината за при-
състващите.

Ако гори бързо и с ярък пламък, това е зна-
мение за щастие на цялата фамилия. Ако гори 
бавно и мъждукащо, е поличба за предстоящи 
трудности.

Народът ни от векове вярвал в пречистващата сила на огъня, във възможността му да пред-
пазва от лоши сили, караконджули, таласъми, паразити и болести. Очакван обичай на Сирни 
заговезни е „Играта с огън”. За него младите се приготвят от сутринта.

На открито подреждат голяма клада. Когато 
свърши празничната вечеря, с „прошката” и „хам-
кането” у дома, всички излизат край огъня. Запал-
ват го. Заиграват хоро.

Младежите чакат с нетърпение да понамалее 
буйният пламък, та да започне прескачането на 
огъня. Отново с пожелание за здраве.

Още от сутринта по-малките момчета са си при-
готвили и „Оратници”. На места в Западна Бълга-
рия празникът така се и нарича - „Оратник”. Те си 
избират чаталести клони, омотават ги със слама, 
та да горят като факли. Вечерта запалват „оратни-
ците”, въртят ги над главите си и нареждат:

Ората, копата,
дай ми, дедо, момата
да ти не запаля брадата...
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Зорка Христова – 
начален учител, 
по материали от интернет

И още един обичай с огън през тази ве-
чер, който много се харесвал на младите.

Младежи целят дворовете на девойки-
те, които харесват, със запалени стрели. В 
народната песен се пее:

Юнак си стрели мяташе 
и на мома хабер даваше,
майка стрели сбираше
и си ядно думаше:
Щерко ле, мило детенце,
прикя не ти е готова,
дарове не са тъкмени,
що си глава дигнала
кой момък майка загледа,
та стрели стрелна изстреля,
къщата да ни подпали...

На сутринта момата, в чийто двор са хвър-
лени най-много стрели, се хвалела пред прия-
телките си, а майката, уж сърдита, обикаляла 
съседките и разправяла колко много са канди-
датите на дъщеря й.

Най-ярък и интересен момент от празнува-
нето на Сирни заговезни са кукерските игри, 
които в градовете се превръщат в маскирани 
балове и вечеринки, в маскаради.

С празничните ог-
ньове и с маските Сир-
ни заговезни си остава 
един от най-обичаните 
български празници. А 
основният смисъл на 
множеството обреди и 
обичаи е да се прого-
нят злите сили, да се 
отървем от „лошоти-
ята”, да си пожелаем 
плодородие и здраве.

ЕзИКОВа СТраНИЦа

To keep a sharp mind! Very Fascinating!

CAN YOU SEE 10 FACES 
IN THIS TREE? 
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THERE’S A FACE IN HERE. 
CAN YOU SEE IT? 

CAN YOU SEE THE BABY?

CAN YOU SEE THE KISSING COUPLE? 

CAN YOU SEE 
THE THREE WOMEN? 

Can you tell the difference between 
a horse and a frog? 
Watch closely... 

Поля Мандулова – учител по английски език
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МаТЕМаТИКа за ВСИЧКИ

Рила Аджеларова – учител по математика, 
ръководител на клуб „Математика за всички” по проект „Успех”

OÚ„o‚op Ìa Áa‰a˜aÚa oÚ ·p. 73: 
A) «a ËÁpa·oÚ‚aÌeÚo Ìa eÚaÊepÍaÚa ca Ìeo·xo‰ËÏË 25 ‰cÍË 
¡) ‘Ë„ypa 3 - 23 ‰cÍË 
B) 1,04 m2 ‰eÍopaÚË‚Ìa ÚeÍcÚËÎÌa ÏpeÊa 

     
Ha 14 ÏapÚ Ôo c‚eÚa ce 

oÚ·eÎÁ‚a MeÊ‰yÌapo‰ÌËÚ ‰eÌ Ìa 
˜ËcÎoÚo œË - Ôo‚o‰ Áa ÔpaÁÌËÍ Ìa 
ÏaÚeÏaÚËˆË, ÙËÁËˆË Ë ‚cË˜ÍË, ÍoËÚo 
ce ÁaÌËÏa‚aÚ c Úo˜ÌË ÌayÍË. 

«ao 14 ÏapÚ? To‚a e Ë 
poÊ‰eÌËÚ ‰eÌ Ìa AÈÌaÈÌ, Ìo 
‰eÌÚ e c‚pÁaÌ c Ìa˜ËÌa, Ôo ÍoÈÚo ‚ 
CAŸ oÚ·eÎÁ‚aÚ ‰aÚËÚe - 3/14, ËÎË 
14 ÏapÚ, ËÎË ËÌa˜e ÍaÁaÌo 3,14 - 
oÔpocÚeÌoÚo ˆËÙpo‚o ËÁpaÁ‚aÌe Ìa 
˜ËcÎoÚo œË. 

AÏepËÍaÌcÍËÚ ÙËÁËÍ ÀapË ÿoy 
Áa Ôp‚Ë ÔÚ Ôpe‰Îa„a oÚ·eÎÁ‚aÌeÚo 
Ìa ÚoÁË ‰eÌ ÔpeÁ 1988 „. œpeÁ 2009 „. 
‰eÌÚ e yÚ‚p‰eÌ oÚ ÊaÏapaÚa Ìa 
Ôpe‰cÚa‚ËÚeÎËÚe Ìa CAŸ. 

ÊaÍ‚o ce Ôpa‚Ë Ìa 14 ÏapÚ? He ce ÔeÚ ÔecÌË, 
ÌËÚo ce op„aÌËÁËpaÚ Ïaco‚Ë ÚpÊecÚ‚a, a ce ÚpcÚ 
Ôo‚o‰Ë, Áa ‰a ce ÌaÔoÏÌË Áa Úo‚a ˜ËcÎo - ÌocË ce 
ÙÎaÌeÎÍa cc ÁÌaÍa œË, Ôpa‚Ú ce ËÁ˜ËcÎeÌË Ìa 
yÏ Áa y‰o‚oÎcÚ‚Ëe ËÎË ce ‰e "œË" xpaÌa, 
ÌaÔpËÏep (ÔË)ˆa - ËÁ·opÚ e ‰ocÚa ·o„aÚ, ‚ 
Áa‚ËcËÏocÚ oÚ Úo‚a ÍoË ‰yÏË, c‚pÁaÌË c 
ÍyÎËÌapË, ÁaÔo˜‚aÚ c "ÔË" ‚ paÁÎË˜ÌËÚe eÁËˆË.  

ƒa ÌaÔpa‚ËÏ e‰ËÌ Ìeo·Ë˜aeÌ ˜ac Ôo 
ÏaÚeÏaÚËÍa ÍaÚo oÚ·eÎeÊËÚe ÚoÁË ÏaÎÍo ÔoÁÌaÚ 
ÏeÊ‰yÌapo‰eÌ ‰eÌ - ‰eÌÚ Ìa Ìeo·Ë˜aÈÌoÚo 
˜ËcÎo. 
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Чаузи

дОМаШНИ ЛЮБИМЦИ

ШаХМаТ

Отговор на задачата от бр. 74:
1.Тс1
1–0

Димитър Илчев –
ръководител на шахматен клуб

Редки и скъпи породи котки

белите НА ХОД 
ПЕЧЕЛЯТ

Ако идеята да имате в дома си „умалено” 
копие на див звяр не ви е чужда, за вас е подхо-
дяща котка от порода Чаузи, далечен роднина 
на прочутия блатен рис. 

Смята се, че до началото на 70-те години 
на миналия век породата спокойно е обитавала 
Египет, без да представлява интерес за мест-
ните жители. Представителите й са резултат от 
многогодишно кръстосване между блатните ри-
сове, обитаващи от долината на Нил до Турция 
и Каспийско море, с обикновени котки.

 Чаузи са наследили от своите предци муску-
лестото и издължено тяло и силните крайници - 
грациозно тяло, хищна окраска, хищен поглед, 
и всичко това съчетано с добър характер и едва 
чуто мъркане - просто неустоима комбинация. 
И макар, че не достигат внушителните размери 
на дивите си прародители, те превъзхождат два 
пъти по дължина обикновените котки.  

Общителна, със съхранени ловни инстинк-
ти, тя с удоволствие преодолява високи препят-
ствия - любимите й места у дома са гардероби-
те, високите етажерки и шкафове. 

Това е котка, която има повече нужда от 
разходки навън. 
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Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

рЕФЕрЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Весела Русева – начален учител, 
по материали от интернет

Тази ласкава котка, приличаща на малка пума, има 
мека като коприна козина с преливаща се окраска, 
бели петънца и четчици на ушите - доказателство за 
дивите й предци. Цветът на късокосместата козина на 
Чаузи може да се разпознае в трите цвята на дива-
та котка: кафяви ивици, наречени още „златни”, които 
могат да варират от светъл жълто-кафяв до сиво и 
тъмно жълто-кафяво; тъмно черно; искрящо сребърно 
черно - уникален цвят, който не може да се открие при 
нито една друга домашна или дива котка.

Характерната окраска, която е типична за раира-
ните котки, включва малко черни ивици по краката и 
пръстени по опашката.

На тегло достига 16-20 килограма, като женските 
са малко по-дребни.


