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ПАМЕТ БЪЛГАРСКА
ИЗ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ
СТРАНИЧКА НА УЧЕНИКА
УНИКАЛНА БЪЛГАРИЯ
ГОРЕЩО ИНТЕРВЮ

ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА
ЗАБАВНА СТРАНИЧКА

ЗА НА-МАЛКИТЕ

ВМЕСТО УВОДНА СТАТИЯ – ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЧЕТЕМ
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1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
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На 22.10.2014 в Западна сграда се проведе спортен празник, в който найатрактивни бяха отборите на лъвовете и тигрите. Отлично се представиха и младите колоездачи.



На заседание на Ученическия съвет бяха взети важни решения за подобряване на дисциплината в
часовете и през междучасията. По време на часовете всички телефони трябва да се оставят на
определено за класа място, а през междучасията в коридорите ще дежурят ученици от VІІ и VІІІ
клас.



През изтеклия период в нашето училище имаше двама юбиляри –

чичо Валери и госпожа
Румяна Кръстева. От сърце им желаем крепко здраве, дълъг живот и много
щастие!!!
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Има ли нужда България от будители в 21
век?
За да си отговорим на този въпрос, първо трябва да знаем какви
са били хората, наречени от народа „будители”. Будителите са онези,
които в най-тъмните дни от историята ни са успели да поддържат
светлината на духовността. Хората, които първи са осъзнали, че за да
не се загубим като нация, имаме нужда от образование, култура и вяра.
Аз мисля, че днес повече от всякога се нуждаем от такива хора.
В миналото народът ни е бил под робство, но хората не са били роби,
защото духът им е бил свободен. Българите са се криели, за да се
обучават в българска история и книжовност и ревностно са пазели вярата си. А днес?
Днес е точно обратно – обществото ни е свободно от чужд гнет, но постоянно робуваме на
чуждото. В езика ни навлизат все повече чужди думи, латинската азбука все повече измества
българската. Връстниците ни сякаш са забравили, че светите братя Кирил и Методий са ни дарили
с азбука и постоянно си пращат съобщения, написани с латински букви. В миналото децата са
очаквали с нетърпение следващия учебен ден, за да научат нещо ново, а днес всеки ученик гледа
как да избяга от час, за да поиграе на таблета или телефона си или да върши забранени неща .
Едни от малкото будители, останали днес - това са нашите учители. Те се опитват да ни
научат да четем и пишем на родния си език. Разказват ни за славните царе, четат ни едни от найхубавите разкази и стихотворения на български писатели, за да формират нашето самосъзнание и
родолюбие. Училището е може би единственото място, където се говори с уважение за
българската история и литература.
Днес е време, в което някои хора без срам и морал проповядват, че българската азбука не ни е
нужна, защото затруднява общуването с другите европейски народи. Това е смешно и жалко – да
се отказваме от своето минало, история и култура, за да бъдем признати и приети от „големите” в
Европа.
Съвременни будители са и хората в читалищата, писателите и поетите, журналистите и
учените. Пожелавам си това да са хора с висок морал, които да бъдат пример за младото
поколение, за да я има нашата България като страна с оригинална култура, език и минало,
обогатяващи обединена Европа.
България и не само тя – целият свят има нужда от съвременни будители, за да опазим този
свят от разрушение, да предадем на бъдещите поколения красива и жизнена планета Земя.

автор : Цветелина Диловска, Vll клас – участник в СИП“Каезнание“
ОУ,,Христо Ботев" с.Търнава
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Разходка сред уникалните природни
феномени на Източните Родопи
Знаете ли какво е "кайнак", скъпи приятели? Красивата дума е
от Източните Родопи и означава "извор" или "извор с чешма". Най-често
може да я срещнете в съчетание с "хаир", защото направишли чешма,
правишдобро на всички.На всеки сто-двеста метра в Родопите има
чешма, коя от коя по-красиви и поддържани. Спирашда се напиеш, а
хората ти се усмихват, отстъпват ти ред, защото виждат, че си г ост.
Заг оварят те сърдечно, сякаште познават от г одини.
Хората от Родопите са не случайно такива. Няма как тази величава планина да не възпитава особено възприятие за
света и човешките отношения у хората, които я населяват.
Мой приятел я нарича "къдравата" планина заради уникалните й и постоянно изменящи се извивки. Източните
Родопи са място, където можете да видите уникални природни
феномени.
На 5 километра от центъра на г р. Кърджали, до село
Зимзелен се намират скалните образувания Каменна сватба.
Скалните пирамиди са с вулканичен произход и са се образували
преди около 40 млн. г одини. В този период районът на Кърджали е
бил дъно на море, в което е изриг нал вулкан. След оттег лянето

на

водата, вятърът и слънцето, като изкусни майстори са изваяли
причудливите форми. Феноменът буди въображението и със страховитите лег енди, които обясняват появяването му.
Най-разпространената разказва за нещастната любов на двама млади. Красив младеж се влюбил в девойка от
съседното село. Пленен от хубостта й, момъкът залинял по нея. Разбрал бащата за мъката на сина си и отишъл в
селото да я откупи за снаха. Вдиг нали г оляма сватба. Взели момата от нейното село и с музика и веселие тръг нали
към Зимзелен. По пътя се извила вихрушка и повдиг нала яшмака (булото) на булката. Видял свекърът лицето на
девойката и онемял пред красотата й. А после приг ладил брада и г реховни мисли нахлули в душата му. Възмутена,
майката природа вкаменила шествието, за да предотврати мераците му.
И без г олямо въображение ще видите двете фиг ури на младоженците- оцветен в червено камък, и шествието след
тях- ослепително бели. По обед почти не може да се г леда в каменните фиг ури- толкова са ослепително бели.
Скалните гъби са следващата ни спирка. Намират се източно от село
Бели пласт, на самия път между Кърджали и Хасково. Каменните късове
са с форма на естествени г ъби- с розови пънчета и зеленикави г уг ли.
Резултат са от интензивна подводна вулканична дейност. Прекрасната
композиция от неповторими форми и баг ри се е оформила от ерозията в
продължение на хилядолетия.

НОЩ
ЕМЩ
Е ГЛЕДАШЗВЕЗДИТЕ
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Из “Малкият принц”, Антоан дьо Сент-Екзюпери
- Нощем ще г ледашзвездите. При мен всичко е съвсем мъничко и затова не
мог а да ти покажа моята. Така е по-добре. За теб моята звезда ще бъде
една от звездите… Тог ава ще ти бъде хубаво да г ледашвсички звезди…
Всички те ще бъдат твои приятелки. Освен това ще ти подаря нещо…
Той пак се засмя.
– Ах, мъничък мой, мъничък мой, обичам да слушам този смях!
– Тъкмо това ще бъде моят подарък… ще бъде както с водата…
– Какво искашда кажеш?
– Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са
водачи. За друг и са само малки светлинки. За учениците те са проблем.
За моя бизнесмен бяха злато. Но всички тези звезди мълчат. А ти ще имаш
звезди, каквито няма никой друг …
– Какво искашда кажеш?
– Тъй като аз ще живея на една от тях, тъй като аз ще се смея на една от
тях, ког ато пог леднешнощем небето, ще ти се струва, че всички звезди
се смеят. Ти ще имашзвезди, които знаят да се смеят!
И пак се засмя.
– И ког ато се утешиш(човек винаг и се утешава), ще се радваш, че си ме познавал. Винаг и ще бъдешмой
приятел. Ще ти се иска да се смеешзаедно с мен. И поняког а ще отваряшпрозореца, ей така, за удоволствие…
И твоите приятели мног о ще се чудят, ког ато видят да се смееш, заг ледан в небето. А ти ще им кажеш: “Да,
звездите винаг и ме карат да се смея!” И ще те помислят за луд. Ще ти изиг рая мног о лошномер…
И пак се засмя….
– Ще бъде все едно, че вместо звезди съм ти дал
цял
куп малки звънчета, които знаят
да се
смеят…

Да имаш добро и
милостиво сърце – това е
най-големият Божи дар!
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Индианският език Навахо е бил използван от САЩкато таен код за комуникация
през Втората световна война.

– През 1647 г . анг лийският парламент забранява Коледа.
– Най-често срещаното презиме в света е Ли – с около 87 милиона души притежатели.
– Думата “такси” се изписва по един и същначин на анг лийски, немски, френски, шведски и
португ алски.
– Исландия е най-старата функционираща демокрация.
– Западноафриканското племе Матами иг раят малко по-различен футбол – разликата със стандартния
е, че се използва…човешки череп вместо топка.
– Местните американски индианци наричали децата си на първото нещо, което видят, след като
излязат от колибите си веднаг а след раждането. Оттам и всички онези странни имена, за които сме
чували – като Седящия бик, Течаща вода и др.
– В Тайланд, меденият месец продължава три месеца и разноските се покриват изцяло от булката.
– В Тибет, да се изплезите на г остите си се смята за признак на учтивост.
– В западен Китай, Тибет и Монг олия слаг ат сол в чая си.
– Капацитетът на човешкия мозък за съхраняване на информация
е…500 пъти колкото пълен комплект на Енциклопедия “Британика”.
– В щата Северна Каролина е незаконно да се орат ниви със слон.
– Дуелирането в Параг вай е напълно
законно при условие, че и двамата
участници са рег истрирани донори на кръв.
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Скъпи малки читатели,
Тъй като предстои честването на два празника от училищния календар, нашето
предложение за страничката в този брой е 2 в 1- по нещичко и за двата, но да бъде и
забавно…
Хелоуин
Оцвети тази страховита рисунка и я покажи на
приятел…

Ден на народните будители
Постави срещу всеки отговор съответната буква от азбуката. Прочети кой празник
наближава.
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КАКВО ВЕЩАЯТ АСТРОЛОЗИТЕ ?
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