
Издава кръжок “Журналистика”  

       ОУ “Любен Каравелов”, гр. Попово 

Брой  5                                                                      февруари 2016 г.                                                                                     

19 февруари - 143 го-

дини от гибелта на 

Апостола на свободата  

Васил Левски 
Васил Иванов Кунчев, известен 

като Васил Левски, е български 

национален герой. Роден е на 18 юли 1837 годи-

на в Карлово. Известен е и като Апостола на сво-

бодата заради организирането и разработването 

на революционна мрежа за освобождаване на 

България от османско иго. Пътува по страната и 

създава частни революционни  комитети, които 

да подготвят обща революция. Неговата мечта е 

чиста и свята република, в която всички да имат 

равни права, независимо от своята народност и 

вероизповедание. 

 Васил Левски не е предаден от един човек, 

а е жертва на дълга верига от полицейски разк-

рития. Предполага се, че причината за неговото 

конкретно залавяне е предателство от съмишле-

ник. Десетилетия след Освобождението от ос-

манско иго се спори за името на предполагаемия 

предател-свещеноиконом Кръстю Никифоров 

(съучредител на комитета в Ловеч) или Марин 

Поплуканов (председателят на комитета). 

  Левски е обесен е на 19 февруари 1873г. край 

София.Отива си борбена и възвишена личност, 

патриот, национален герой, светец… 

  Днес името на Апостола се произнася с уваже-

ние и признателност. Редица обществени цент-

рове носят неговото име. Бива възпят от имени-

ти поети като Ботев и Вазов. Левски остава в 

историята с делото си, но не като обикновена 

фигура – той е безспорен пример за поколения-

та, носител на националната идея, образ на рево-

люцията.  

 

Йоана -Vа, Патрисия и Невена-Vб 

 

Левски 
Левски - българин велик, 

направил много за народа, 

той извършил е дела,  

по-велики от самият него. 

Той възпят е в много песни, 

всички българи го знаят, 

той се помни и почита, 

Дякона с чест го наричат. 

Обесен е, но жив е  

още в нашите сърца. 

И ние, малките деца, 

не го познаваме, 

но знаем, че жертвал се е той за нас. 

 

Йоана Тихомирова-Vа клас 

 

Да помълчим, кому са нужни речи във 
тази люта февруарска зима? 

В душите ни Апостолът е вечен, безс-
мъртието няма друго име! 

 
 

Мисли на Васил Левски 
Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, 

губя само мене си. 

 

Работим чисто български и не искаме да се во-

дим по никого извън Българско. 

 

Време за помагане е сега – закъснелите не ще 

бъдат наши приятели. 

 

Трябва да се съобразите със закона. 

 

Виржиния - Vб 



Открит урок по извънкласно че-

тене 

На 14 януари в ОУ «Л. Каравелов» 
се проведе открит урок по извънк-
ласно четене с прилагане на педаго-
гическия модел „flipped classroom“ /
обърната класна стая/ и интерактив-
ната платформа mozaBook 
4.5.2.202. Участници в урока бяха 
учениците от трети „б“ клас. Гости 
на събитието бяха г-жа Дарина Ди-
митрова – Началник на РИО Търго-

вище, г-н Витан Витов – старши експерт по начално образование, г-жа 
Марина Димитрова – Директор на училището, г-жа Валерия Колева – ПДУД, учители и родители. Темата на 
урока бе „Василица“ от Йосиф Нунев. Учениците бяха подготвили своите задачи /индивидуални, групови и 
колективни/, използвайки уеб базирани продукти, предоставени им от учителя на стр. „Извънкласно четене“ в 
сайта на класа /www.abv.inpo.bg/. Те уверено разказаха за един от ромските символи – ромското знаме, а гла-
совитата Ралица изпя ромския химн в оригинал. Доказалата своя талант Рая представи своята картина 
„Животът на ромите“, след което екип от ученици запозна аудиторията с традициите при посрещането на Ва-
силица . Децата разсъждаваха по поставени въпроси, четоха, разказваха и драматизираха приказки от Йосиф 
Нунев, като така обогатиха знанията си за писателя и неговото творчество.  
Най-вълнуваща се оказа проверката на знанията по темата, направена с платформата mozaBook 4.5.2.202..    
Учениците изпълниха редица разнообразни интерактивни задачи, сред които подреждане на изречение, откри-
ване на грешки в текст, свързване на картини и текст, решаване 
на кръстословица, подреждане на пъзел и др.. Макар да работят с 
платформата едва от два месеца, те се справиха уверено и пока-
заха стабилност и трайност на знанията си.  
В края на часа г-жа Димитрова обяви резултатите от конкурса на 
3б клас за четене на художествена и научно-популярна литерату-
ра за периода 15 септември 2015г. – 14 януари 2016г.. В елект-
ронния дневник на паралелката са регистрирани 69 заглавия, 
като с най-много прочетени книги /14/ бе Ралица Ганева. За свое-
то постижение тя получи грамота и книга.  
Проведеният урок доказа, че иновативните модели в обучението 
не са мираж за учителите в ОУ „Л. Каравелов“, Попово, а ежед-
невно прилагане на новостите в областта на педагогиката и тех-
нологиите и безспорно са част от визията на съвременното бъл-
гарско училище. 

Ани Иванова - старши начален учител 

Киберскаутите от ОУ „ Любен Каравелов“, гр. Попово - 

първо място   в Националния конкурс „Най-добър киберс-

каут“ 

  На 8, 9 и 10.02.2016г. Национален център  за безопасен ин-

тернет и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с 

партньорството на Министерството на вътрешните работи и  

Теленор България организира дейности във връзка с отбеляз-

ване Деня за безопасен интернет – 9 февруари.  Учениците от 

отбор Киберскаути –Гергана Ивайлова, Николета Добревска, 

Габриела Мартинова, Даяна Гутева и Георги Тодоров, при ОУ 

„Любен Каравелов“, гр.Попово, спечелили Първо място в На-

ционалния конкурс „Най-добър киберскаут“, бяха наградени 

от заместник- министъра на вътрешните работи  г-н Цвятко Георгиев. 

  След официалната част  по награждаването  на най-добрите отбори беше 

организирана „кръгла маса“ 

и дискусия на тема „Как да 

направим Интернет безо-

пасно място?“. Нашите ки-

берскаути споделиха своя 

опит и разказаха за извър-

шените от тях дейности във 

връзка с  Националната 

кампания за безопасен ин-

тернет. 

Магдалена Петрова – старши учител по английски език  



Тенис на маса 

   От 12.01 до 21.02.2016г. в ОУ”Любен Каравелов”, гр.Попово се прове-

де училищно първенство по тенис на маса. Включиха се момичета и 

момчета от I, IV, V,VI, VII и VIII клас . 

   След приключване на оспорваните срещи се получи следното класира-

не :  

 Момичета I-VII клас 

I място : Александра Илиянова 

Илиева – VII а  

II място : Алексия  Велиславова 

Атанасова – VII б  

III място : Ремзие Кяшифова– VI б  

 Момчета IV – VIII клас 

I място : Преслав Радославов 

Иванов – IVб 

II място : Диян Иванов 

Русев – VII б 

III място : Георги Сви-

лен Бонев-V б 

  За най - добре предста-

вил се участник от I клас  

грамота и награда полу-

чи Веда Айханова  Ния-

зиева– I в клас. 

  Победителите бяха наг-

радени от директора на училището г-жа Марина Димитрова. 

Тя ги поздрави за постигнатите резултати и им пожела успешно представяне в следващи състезания. 

 Венера Славева-старши учител по физическо възпитание и спорт 

“Левски във времето и бъдещият свят” 

 

  На 18.02.2016г. в Народно читалище 

“Св.св.Кирил и методий-1882”, гр.Попово се 

проведе конкурс за рецитал, посветен на 143 

години от гибелта на Апостола - Васил Левс-

ки. Бяха обявени и резултатите от конкурса 

за рисунка и есе на същата тема - “Левски 

във времето и бъдещият свят”. В конкурсите 

участваха ученици от  Община Попово във 

всички възрастови групи. 

 Сред наградените участници бяха и ученици 

от ОУ “Любен Каравелов”, гр.Попово. 

 

Рисунка 

I-IV клас 

Ростислава  Неделчева-IIа  

Много добро представяне 

V-VIII клас 

Венета Дончева-Vа  

Много добро композиционно решение 

Мартина  Дочева-VIIб  

Добро цветно решение 

 

Есе 

I-IV клас 

I място: Рени Христова-IIIб  

V-VIII клас 

II място: Катерина Ханчева-VIа  

Поощрителна награда: Павлин Ханчев-Vа  

Рецитал 

I-IV клас 

II място: Стефания  Петкова и Стефания 

Стефанова-Iб  

Отлично представяне: Десислава  Колева-IVб  

V-VIII клас 

I място: Вилина  Димитрова-VIа  

II място: Инес  Исуфова-Vа  и Патрисия  

Петрова-Vб  

III място: Данислава  Матеева-Vа  

Поощрителна награда: Веспасиана Панайо-

това-Vб  

Групово изпълнение 

II място: Йоана Пенчева, Гергана Милева, 

Венета Дончева и Данислава Матеева –Vа 

  Честито на  отличените! Желаем им бъдещи 

успехи! 
                                   ”Училищен живот” 



 4 февруари е обявен за Световен ден за борба с рака. Онкологичните заболявания са сред основ-

ните причини за смъртност в световен мащаб. По данни от 2009 г. новозаболелите от всички ту-

морни локализации у нас са 34 576 души. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат 

тенденция към увеличаване.  По данни на Националния раков институт в САЩ  броят на заболели-

те през 2010 г. е близо 12 милиона души като се очаква в близките 10 г. те да се увеличат с още 2 

милиона. 

 Петър-Vа 

Традицията да се отбелязва на 9 февруари Световният ден на стоматолога ста-

ва все по-популярна навсякъде по света. Можем да предположим, че има основа-

телни причини да се чества този професионален празник на зъболекарите в ден 

на Св. Аполония , първата причина от които е изненадващо привлекателния об-

раз на Аполония, оцелял през вековете.  

Виржиния-Vб 

 

10 февруари е Ден на пчеларството,градинарството и овощарството. 

На този ден жените измитат добре цялата къща, за да изметат всички 

болести навън. Не предат, не плетат, не шият, за да не се разболеят. Ста-

ват рано да опекат три обредни пити, а докато се пече хлябът, някой от 

дома занася мед в църквата за освещаване. На някои места обредният 

хляб се оставя извън селото, за да не влезе болестта в него. Според на-

родната етимология Араланбей "араландисва" (прекадява) земята, тя се 

затопля и може вече да се обработва.  

На 10 февруари имен ден празнуват: Харалампий, Хари, Харалан, Ламби, Ламбо, Валентина, Валентин, 

Валя, Вальо.  

Виржиния-Vб 

Корените на празника Трифон Зарезан произлизат от древните времена, 

когато българските земи били обитавани от племената на древните траки, 

повече от всички се е почитал Дионис - богът на виното и лозята. Този праз-

ник е в чест на християнския свещеник Трифон, който е бил екзекутиран в 

Никея през 250г. Според легендата, в деня на наказанието, всички лозови 

масиви в страната били нападнати от насекоми и земеделските производите-

ли призовали Трифон да ги защити. 

По традиция на този ден подрязват лозите да се получи голяма реколта през 

есента, така че светецът Трифон в България  се нарича Зарезан (Подрязан). 

Сега Деня на Св. Трифон празнуват не само лозарите, но градинарите, фермерите и собствениците на ме-

хани, кръчми и ресторанти. 

През последните години, след промените в църковният календар, Празника на Трифон Зарезан започнали 

да празнуват на 1 февруари (Трифоновден). В много области обаче продължават да празнуват този праз-

ник на 14 февруари.  

Българският народен празник Трифон Зарезан е известен също като Ден на лозаря.  

Светла-Vа 

Свети Валентин е празник, който се празнува на 14 февруари от Римокатолическата 

и Англиканската църква. На тази дата влюбените изразяват любовта си един към 

друг, като изпращат поздравителни картички, бонбони, сърчица. Името на празника 

идва от един от двамата християнски мъченици, наречен Валентин, живял през 3. 

век. Първоначално стар римокатолически празник, той започва да се свързва с ро-

мантичната любов през Средновековието. На този ден още през 14. век започва да 

става традиция да се разменят любовни послания под формата на валентинки. Съв-

ременните символи на любовта сега са сърцето и образът на крилатия Купидон. На този ден много хора се 

поздравяват с пожеланието „Честит Свети Валентин“. 

Йоана-Vа 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD


“Ако знам какво е любовта, то е заради теб.” – Херман 

Хесе 

 “Любовта побеждава всичко – да се покорим и ние на любовта.” – 

А.С.Пушкин 

     “Да обичаш дълбоко, значи да забравиш себе 

си.” – Русо 

  “Много по-лесно е да събудиш у някого любов, отколкото да я запазиш.” 

– Лафонтен 

        “Когато сърцата се разделят, няма смисъл ръцете да остават една в 

друга.”  - Наполеон 

Сибел и Веспасиана-Vб 

Любовта в семейството 

Нека любовта бъде в основата на всичко, което правим! Само така ще имаме желаните здраве, ус-

пех и щастие! 

Няколко цитата: “Безметежното щастие е почти  недостъпно за човек, който има голямо семейство” - 

Роже Мартен дю Гар 

“В добрите семейства няма никога наказания и това е правилният път за семейно въз-

питание” - Антон Макаренко 

“Децата в семейството са като цветя в букет: винаги има едно, което твърдо е реше-

но да се изправи в противоположна посока от начина, който желае аранжораът - 

Марсилин Кокс 

  Някои хора са щастливи, че имат семейства, но като се сетиш, че други нямат, 

тогава се чудиш какъв е смисълът на живота.  

 Една книга, написана от Мая Манева – наречена ,,Любовта в семейството‘‘. 

Мая разкрива корените на много от проблемите, задушаващи връзката ни не 

само с партньора, но и със самите нас. Показва ни как да погледнем на себе си 

и на другия с нови очи и да поставим семейната връзка на нови основи – тези 

на любовта и уважението. 

Патрисия и Невена-Vб 

  Старо поверие разказва, че някога в Рим живял лекар на име Валентин. Той 

се отличавал от останалите си колеги със своята безпрекословна загриженост към болните. Обръщал внима-

ние дори на най-незначителните детайли от лечението, като например горчивия вкус на лекарствата. Изпол-

звал треви и билки, с които да облекчи болките на пациентите си. 

  Свети Валентин живял във времена на гонения и измъчване на християните заради тяхната вяра. Това не 

му попречило да стане свещеник. По онова време главнокомандващ на Рим бил император Клавдий II, който 

водел неспирни битки. Когато броят на новопостъпилите войници започнал да намалява значително, импе-

раторът решил, че причината е в привързаността на мъжете към дома и семейството. Тогава Клавдий II от-

менил всички годежи и сватби. Това не попречило на Валентин да продължава да венчава влюбените двой-

ки. 

  Веднъж в дома на лечителя свещеник нахлул затворнически страж на империята. Той водел сляпата си дъ-

щеря за ръка и започнал да моли Валентин да върне зрението на момичето. Макар да знаел, че слепотата е 

нелечим недъг, лекарят дал дума да направи всичко по силите си и да излекува девойката. Подарил мехлем 

на момичето и казал на баща ѝ да дойдат отново. Минало известно време, но зрението на момичето така и не 

се възвърнало.  

  Един ден римските войници просто влезнали в дома на Валентин, арестували го заради тайните венчавки и 

унищожили всички лекарства. Бащата на сляпата девойка бил безсилен. Осъдили Валентин на смърт, а той 

не спирал да мисли за момичето. Малко преди да бъде изпълнена присъдата, написал прощално писмо на 

сляпата девойка и го дал на баща ѝ. Валентин бил екзекутиран на същия ден - 14 февруари 270 година.  

  Бащата занесъл писмото на дъщеря си. Тя го отворила и намерила вътре жълт минзухар. Писмото било 

подписано: „От твоя Валентин“. Момичето взело цветето в ръце и станало чудо - зрението му се възвърнало.  

Анна-Vа 



“ Нещата, на които не ни 

учат в училище” 
На страниците на „Нещата, на 

които не ни учат в училище“от 

Емил Конрад  са събрани двана-

десет смешно-сериозни, комично

-трагични истории. Лъжата, стра-

хът, щастието и очакванията – 

това са само част от темите в 

книгата. Броят на историите ко-

респондира на дванадесетте класа в училище и всяка 

от тях засяга тема, близка не само до тийнейджърите. 

Тринадесетата глава принадлежи на читателите – 

всеки сам може да допише книгата. 

Но не само това прави книгата уникална. Четири от 

илюстрациите в нея съдържат QR кодове, които при 

зареждане отвеждат до четири клипа, създадени спе-

циално за книгата и достъпни само чрез нея.  

Димитринка- Vб клас  
Уважаеми читатели, 

На 09.02.2016г. Националната кампания “Бисерче 

вълшебно” стартира от нашето училище. Очак-

вайте  материали, свързани с кампанията.   

А вие продължавайте да четете и станете ак-

тивни бисерчета! Гласувайте за вашата книга! 

Среща на кръжок „Журналистика” при ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово с авторите на „Бисерче въл-

шебно” 

 

На 08.02.2016г., ден преди стартирането на Нацио-

налната кампания „Бисерче вълшебно”, ние, участ-

ниците в кръжок „Журналистика” при ОУ „Любен 

Каравелов”, гр.Попово, се срещнахме с авторите на 

кампанията и създатели на Фондация „Детски кни-

ги” Валентина Стоева и Лора Филипова.Те бяха 

представени от Антоанета Йорданова-училищен 

библиотекар. 

 Нашите гости се интересуваха с какво ни е привлякла професията на журналиста, как тази дейност ни помага. 

Разлистиха броеве на в.”Училищен живот” и ни похвалиха, че имаме рубрика „Четящите хора”, в която предс-

тавяме прочетени книги. Дори ни предложиха да станем техни съмишленици при писането на анотации на 

книги. От своя страна ние също имахме много въпроси, свързани с книгите и кампанията „Бисерче вълшебно”. 

Всички много се вълнувахме, че на следващия ден тя ще започне точно от ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово, 

което е на трето място по брой гласували за детска книга през 2015г.  

Интересно ни беше да знаем кога двете ни гостенки са започнали да четат. Оказа се, че Валентина Стоева е 

започнала да чете още на четири години, а Лора Филипова-на шест. На въпроса какви книги харесват, г-жа 

Стоева отговори така: „Опитвам се да харесам всички, защото във всяка откривам нещо различно. В последни-

те години преоткрих „Пет приказки” на Валери Петров. Харесвам „Хари Потър”, още повече, че сме родени на 

една и съща дата”. Тя сподели още, че нейна слабост са книгите с историческа тематика и тийнейджърските 

романи, а за г-жа Филипова едно от любимите й неща е разлистването на енциклопедии. 

Много ни беше интересно и това, че и Валентина Стоева, и Лора Филипова са прочели всички книги, предло-

жени от българските издатели за гласуване в „Бисерче вълшебно”. Разбрахме, че това е нужно, защото след 

това трябва да се напише ревю на книга и то такова, че да привлече вниманието на читателя. Разказахме какви 

книги четем, а г-жа Стоева сподели, че читателският вкус се развива с четенето.  

Бяхме нетърпеливи да научим за мнението на нашите гости за това дали новите технологии ще изместят чете-

нето. Според тях те просто ще допълват четенето, защото „четенето е просто четене” и тяхната цел и целта на 

Фондация „Детски книги” е да срещнат повече деца, които четат. Но все пак възрастните трябва да им осигу-

рят възможност за това. 

В края на срещата ни разбрахме повече за „Бисерче вълшебно” – за категориите книги, за начина на гласуване, 

попитахме и за наградите. Помечтахме да спечелим среща 

с български писател, който да гостува в нашето училище, 

защото нали всички бяхме решили да сме активни бисерче-

та.  

Валентина Стоева и Лора Филипова си пожелаха поне пет 

хиляди деца да гласуват тази година за детска книга, а на 

нас – да бъдем отговорни към своите читатели, да сме ус-

михнати и да следваме мечтите си.  

И най-важното -  когато четем, да си задаваме въпроси. 

Димитринка Петрова Христова-Vб 

 



ПРИВЕТСТВЕНИ ДУМИЧКИ КЪМ ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ V – VIII КЛАС НА ОУ „ЛЮБЕН 

КАРАВЕЛОВ“  ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  „БИСЕРЧЕ ВЪЛ-

ШЕБНО“ 2016 ГОДИНА В ГРАД ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ. 

ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЕТО: ФОНДАЦИЯ „ДЕТСКИ КНИГИ“ И 

УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ . 

  

От Весела Фламбурари, българска детска писателка 

 

Здравейте, Щурчовци! 

Да, да – Щурчовци! 

Знам, че всички сте красиви и умни младички човечета, но силно се 

надявам да сте абсолютно щури… Толкова щури, че дори да четете 

книги. 

Казвам се Весела Фламбурари и съм български писател. В училищ-

ната ви библиотека има две книги, които съм написала: „Мина, ма-

гиите и бялата стъкленица“ и „Мина и магията за предсказание“. 

Освен да пиша, аз много обичам да чета книги, защото четенето е 

удоволствие за мен! А удоволствията са важно нещо, нали? 

Първа точка, когато искаш нещо хубаво, се нарича „Знание“. Трябва 

да знаеш, какво искаш! Тази точка е по-лесната… Защото на всички 

ни е ясно, къде се намират знанията, нали? Знанията са в учебниците 

и енциклопедиите, в Гугъл и в часовете на учителите ни. „Знание“ – 

това са фактите, които ни обясняват къде е камерата в смартфона, 

какво означава „офсайд“ във футбола. Втората точка се казва 

„ИДЕИ“. Задължени сме да открием идеи за това как да постигнем 

желанието си.  

ИДЕИТЕ, КАК ДА ПОСТИГАМЕ НЕЩАТА, КОИТО ИСКАМЕ, СЕ 

НАМИРАТ В КНИГИТЕ! 

И то в онези, свободните книги, в книгите, които четем за удоволствие. Сега, просто чувам, как човечетата 

отпред си мислят: "Аха, че то ако беше толкова просто, всички щяха да четат книги и всички щяха да имат 

всичко, което искат!“ Много сте прави, скъпи мои човечета, точно така е: Колкото повече книги четем, толко-

ва повече неща можем да постигнем! Но ако се огледате, ще видите, че хората не четат твърде много… Да, 

нали? В много домове няма изобщо книги… Нали? Нали? Оказва се, че четенето не е никак лесно нещо! Точ-

но затова има много хора около вас, и малки и големи хора, които не са успели да постигнат това което са ис-

кали. Да, четенето не е лесно нещо! И не ми казвайте, че познавате човеци, които четат, но пак не стигат там, 

където искат… Щом не са успели, значи НЕ ЧЕТАТ ДОСТАТЪЧНО! Нали не си мислите сериозно, че ще отк-

риете идеята за постигане на съкровените си мечти в ПЪРВАТА книга, която ще прочетете? Не, тази толкова 

ценна за вас идея, най-вероятно няма да я има нито в първата, нито във втората прочетена книга… Тази златна 

идея е там, сред книгите, и ви чака. Абсолютно сигурно! Но тя ви изпитва, колко УПОРИТИ В ЧЕТЕНЕТО 

можете да бъдете. Всеки, който е упорит и чете много, накрая открива своята най-важна идея. И животът му 

става точно такъв, какъвто го иска.  В книгите са всички идеи, които движат света. Защото се вижда и с просто 

око, че да се чете много не е нещо обикновено! И точно тук на помощ ви идва националната кампания на Фон-

дация „Детски книги“ – „Бисерче Вълшебно“. Книгите, които Валя и Лора ви предлагат да прочете са страхот-

ни. Защото самите Валя и Лора са страхотни. Те са Знаещи! Те са най-добрите избирачи на интересни и забав-

ни истории. Валя и Лора са чели абсолютно всички книги, които участват в „Бисерче вълшебно“. Ако споде-

лите с тях някое от вашите желания, те могат да ви насочат към книгите, които са нужни за да станат вашите 

желания чиста истина.  

И така… Напред, мили Щурчовци! Напред, към новите идеи, които ще откриете в книгите от „Бисерче въл-

шебно“… Напред, светът ви чака! Завладейте го! 

Искам да благодаря на Фондация „Детски книги“ за възможността да присъствам днес при вас чрез тези мои 

думички!  

Благодаря от сърце и на невероятния организатор, библиотекар и педагог – г-жа Антоанета Антонова за стра-

хотната нейна ИДЕЯ! Както и за това, че прочете тези мои приветствени думи. 

И накрая благодаря на всички вас, че ви има!  

Весела Фламбурари 

Атина 

 



„Давайте шанс на книгите!” 

 

  На 09.02.2016г. в ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово се проведе дис-

кусия ,,Да или не на четенето”с  ученици от V-VIII клас  веднага след 

стартирането от нашето училище на Националната кампания 

„Бисерче вълшебно”.  

  Г-жа Йорданова, училищен библиотекар, прочете писмо на детската 

писателка Весела Фламбурари до поповските деца, специално написано до тях по повод 

старта на „Бисерче вълшебно“ 2016 в техния град. Лора Филипова и Валентина Стоева, кои-

то са представители  на фондация ,,Детски книги” и автори на ,,Бисерче вълшебно”, задава-

ха въпроси като: ,,Смятате ли, че има по-интересни неща от четенето?”, ,,Кой ви е любими-

ят автор?”, ,,Какъв жанр предпочитате?”. Показаха ни  едно новите „Пътуващи сандъчета“ 

на Българската библиотечно-информационна асоциация, пълно с номинирани заглавия, кое-

то е при нас и ние ще имаме 45 дни на разположение да четем.  Гостите провокираха с въп-

роси и някои нечетящи ученици, които трябваше да споделят защо все още не са привлече-

ни от това наистина интересно и полезно занимание - четенето. 

  Валентина разказа интересни случки от живота си. Например когато тя прочете някоя кни-

га, а дъщеря й гледа филма, след това играят на играта ,,Какво го няма във филма”. Това е 

поредното доказателство, че книгите са много по-добре направени от филмите. Повдигна се 

въпросът и  за комиксите. Вал каза, че според някои възрастни  комиксите са лоша литера-

тура, но всъщност не знаят колко много въображение изискват те. Интересен факт от живо-

та й е това, че чете между 250-300 книги на година.  

  Лора беше развълнувана от факта, че сме организирали новогодишен базар, а с парите сме 

купили книги за библиотеката. Тя ни даде съвет как да сме активни бисерчета  и че трябва 

да убедим връстниците си да четат, като организираме читателски клуб. 

  Валентина и Лора завършиха с думите: ,,Надяваме се да разберете какво магическо нещо 

са книгите. Всички вие имате невероятна сила, ако можете да накарате някой да прочете 

книга, която може завинаги да промени живота му. Мислете разумно! Вие можете да 

станете лидери на мнение!” 

   Книгите са необходимост, те правят живота ни по-интересен и по-забавен. В някои от тях 

намираме отговори, а други пораждат нови въпроси – за отношенията между хората и за 

света около нас. А ние, ние ще  дадем шанс на книгите, защото да общуваш с тях, е цяло 

приключение. 

 

Анна Златинова Златева-Vа клас  



Нова година 

 

Благодатна и добра, 

да е Новата година! 

В плодородие, къс-

мет 

да ни радва до ами-

на! 

 

Под красивата елха  

всеки има си късмет, 

тъй любов и доброта 

да ни радва занапред! 

 

Празнично хоро се вий, 

дошла е Новата година. 

Здраве да си кажем днес  

и с обич да се поздравим! 

 

Павлин Валентинов Ханчев -Vа клас 

Снежен човек 

 

Във училищния двор 

с пъстроцветни ръ-

кавички 

снежни топки ще 

въртим 

бял човек ще пост-

роим. 

Морков, въглен и чувал 

ще ни трябват за целта,  

снежния човек така 

за късмет ще украсим. 

Тъй под падащия сняг 

вред простора ща краси 

и с вълшебство днеска пак 

хората ще поздравим. 

 

Рени Павлинова Христова – IIIб клас 

Зима 

 

Пух-

кав 

сняг 

навън 

вали, 

зима е дошла. 

Паркове, поля, гори 

снежно весело искрят. 

 

Ний по склона леден днес 

спускаме се със шейни. 

В топли дрехи, глъчка, смях 

зима е, вали, вали. 

 

В снежни преспи път се вий, 

селото под тях се крий. 

Във такъв прекрасен ден 

детски смях навред кънти. 

 

Рени Павлинова Христова-IIIб клас 

Снежинки като балеринки 

 

Падат пухкави снежинки 

като светли балеринки. 

В танц прекрасен се въртят 

и в простора бял искрят. 

 

Тези весели снежинки 

са изящни балеринки. 

В техния прекрасен танц 

вихровито се въртим. 

 

Мои палави снежинки, 

мили, ведри балеринки, 

с вашия прекрасен танц 

небосвода вий красите. 

 

Катерина Валентинова Ханчева-VIа клас 

Кое е най-голямото богатство за мен 

  Има много неща, които могат да ни направят богати. За мен най-голямото богатство са семейството, здраве-

то, приятелството и природата. 

  Семейството, защото родителите са най-ценното нещо, без тях нямаше да ме има нито мен, нита сестра ми. 

  Здравето, защото ако не сме здрави, няма да имаме сили да сбъднем мечтите си. 

  Приятелството, защото без него няма любов, а без любов - няма семейс-

тво. 

  Природата, защото ако нея я нямаше, никой и 

нищо нямаше да съществува. 

  Ето, тези четири неща ме правят много богата. 

 

Йонка Боянова Тодорова-Vа клас 



Маймунката беглец 

 В един ясен слънчев ден циркът пристигна в малкото градче. Имаше 

много и разнообразни животни. Едно от тях беше малката игрива май-

мунка. 

 След вечерното представление тя реши да се разходи из улиците на не-

познатото градче. Изчака всички да заспят и тръгна на пътешествие. Гра-

дът спеше. Вървейки по една от улиците, маймунката видя отворен про-

зорец на къща, реши да влезе и разгледа вътре. Попадна в стаята на мал-

ко момченце, което сладко спеше. Любопитната маймунка започна да 

изследва непознатите предмети. Видя много играчки, книжки, дрешки, 

обувки. Без проблем успя да разхвърли всичко по пода. Намери ябълка и 

я опита. Хареса й. Хвана една книжка и започна да разглежда написано-

то. ,,Боже, какво пише тук?‘‘ – помисли си тя. 

 В това време момчето се събуди от шума и погледна учудено към малката четяща маймунка. Изнена-

дата му беше голяма, но не се уплаши.Тази четяща маймунка беше толкова сладка и интересна. Но как-

во ли прави в неговата стая? То знаеше за гостуващия цирк и веднага се досети откъде се е появил не-

говият неканен гост. Реши на сутринта да я заведе отново в цирка, но дотогава имаше много време. 

Една игра с малката маймунка беше добра идея.  

 Нощта премина в луди игри и забавления. За няколко часа заедно те станаха истински приятели. 

   Рая Радева – IV а клас 

  

 

 Влюбеният Тъпанчев 
 Тази сутрин се събудих, но не можех да стана. Аз и леглото ми бяхме 

като магнит и желязо, каквото и да значи това. След това досадната 

ми сестра ме заля с чаша студена вода, защото съм щял да закъснея. 

Мама ми се развика, татко ядосан ми дръпна завивката, а като се сетя 

за контролното по математика, просто ми се доплака. После станах, 

оправих се възможно най -бавно и тръгнах.  

  Стигнах по време на втория час, което беше рекорд, защото обикно-

вено стигам за четвъртия. Влязох с гръм и трясък и щом учителката по география ме видя, се зарадва, че ще 

ме изпита. Приятелката ми Моника ме погледна с големите си сини, приличащи на бисери очи. Докато се 

взирах в нея, госпожата взе, че ме изпита и дори не усетих как стана така, а за капак на всичко получих 

двойка.  

 По време на междучасието излязох навън, за да се ободря. По едно време се сетих, че трябва да влизам в 

час. Затичах се с всички сили, но беше късно. Половината  час беше минал, а лошото беше, че имахме мате-

матика. Госпожата ми писа 2 и отсъствие и ме изгони навън. Аз си играх на телефона, докато дойде между-

часието.  

Междучасието дойде. Разхождахме се с моите приятели из коридорите и се чудех какво да подаря на Мони-

ка за Свети Валентин. Звънецът би и ние се затичахме с всички сили към класната стая. Беше на косъм. Гос-

пожата все още не беше влязла в час. 

   Имахме изобразително изкуство. Госпожата ни каза да рисуваме нещо за Свети Валентин. Започнах да 

рисувам Моника и около нея много сърчица. Цял час си мислех какво да й подаря. Дойде и последното меж-

дучасие. С Моника се разхождахме навън и си говорехме. По едно време си погледнах часовника и видях, че 

остава 1 минута до час. Затичахме се с всички сили.  

Последният час беше физическо. Госпожата ни раздели на момичета и момчета и играхме народна топка. 

Случи се нещо ужасно, момичетата ни биха. Часът свърши и се зати-

чах с всички сили към вкъщи. Наядох се, ,,научих” си и си ,,написа”. 

След това си легнах и заспах.  

  Сутринта се събудих в 9:10. Оправих се и тръгнах за училище. Прис-

тигнах във второто междучасие. Моника ме видя и ме попита какъв 

подарък съм й взел за Свети Валентин. Това за мен беше краят.  

 

Светла  и Калина - Va 



ВЪЛКЪТ 
  Вълците са високи около 66-80 см при рамото, а теглото им е около 25-80 кг, 

като женските са с приблизително 20% по-дребни от мъжките. Средното тегло 

за мъжките е 55 кг, а за женските- 45 кг. Дължината на тялото е 1,0-1,5 м, от 

които 30-50 см е опашката. Телосложението на вълците е подходящо за дълго 

бягане - те имат сравнително тесни гърди и силни мус-

кули на гърба и краката. Вълците могат да изминават 

големи разстояния, а широките им лапи им позволяват да затъват по-малко 

в снега, отколкото тяхната плячка. Обемът на мозъка на вълка е с около 30 % 

по-голям от този на домашното куче, докато обемът на мозъка на чакала е съ-

що с толкова процента (около 30) по-малък от този на кучето. 

 Иво - Vб  

1               

 2              

  3             

 4              

  5             

  6             

 7              

 8              

  9             

10               

              11 

1.Месецът, в който е обесен 

Левски . 

2.Родното място на Васил Левс-

ки . 

3.Държава, в която заминава 

Левски, за да участва в първата 

    българска легия. 

4.Името на майката на Левски. . 

5.Първото име на български ре-

волюционер, с когото Левски 

участва в създаването на БРЦК. 

6.Град, в който Левски е създал 

комитет . 

7.Какво подготвяли Васил Левс-

ки и неговите сподвижници? 

8.Името на бащата на Левски. 

9.Град, в който Левски учи две 

години в класно училище. 

10.Фамилията на български ре-

волюционер, сформирал легия. 

11.Градът, където е обесен Лев-

ски. 

При правилно решение отвесно 

в по-тъмното поле ще получите 

името на национален герой, на 

когото отдаваме почит на 19 

февруари. 

Димитър-Vа и Явор-VIб 

    1      

   2       

  3        

   4       

 5         

 6         

   7       

1.Животно с дълъг врат. 

2.Едър хищник от семейство котки с черни ивици. 

3.Едър хищник  с грива. 

4.Животно, бозайник, което живее в Австралия и вън-

шно прилича на мече. 

5.Къде живее камилата? 

6.Животно, което ловците много често използват за 

своя мишена и произлиза от семейството на елените, 

но няма рога. 

7.Малко летящо насекомо, което хапе и предизвиква 

сърбеж. 

Ако сте работили правилно, в затъмнената част  от-

весно ще получите наименованието на една от групи-

те живи организми, към която спада човекът. 

   Веспасиана, Виржиния, Невена –Vб  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D0%B3


☺Учителят по математика 

на Иванчо решил да се 

пошегува с целия клас: 

- Ученици, който реши 

следната задача, ще му 

пиша шестица. "Пътувам в 

един самолет на 1600 мет-

ра височина, с 565 кило-

метра в час. В самолета има 195 пътници, двама пило-

ти, 5 стюардеси, 2800 килограма багаж, захарта е 

свършила и 7 пьтници искат кафе! На колко години 

сьм?" Настьпва гробна тишина в стаята. 

- На 44 - казва Иванчо с леко отегчен глас. Учителят 

зяпнал от учудване, защото действително бил на 44 

години. 

- Ама, как позна бе, Иванчо? 

- Амчи, много лесно! Имам брат, който е на 22 години 

и е полуидиот! 

☺- Какво си мислят учителите на 15-ти септември? 

- Защо всеки път цветя, не може ли някое левче... 

☺- Деца, кой е внесъл в училището плъх?! 

- Това не е плъх, а австралийски дакел! 

- Все ми е 

едно - котка-

та го изяде, 

значи е плъх! 

☺В училище 

раздават бе-

лежниците. 

Гошо се при-

бира. 

- Мамо, нали знаеш колко обичам госпожата. 

- Да! И какво?  

- Ами за това ще остана още една година в нейния 

клас. 

☺Една учителка попитала един ученик: 

- В какво глаголно време е глагола "ще кротувам"? 

- В Бъдеще Невъзможно! - отговорил той.Час по бъл-

гарски език. Госпожата се обръща към две момичета 

от първия чин: 

- Чувам ви как ме гледате! 

 

Петър - Vа 

 

Двойката   
Часът е 3:47, аз пиша домашните си по географи-

яяя!!!Аз, Иванчо Тъпанчев се приготвям за учи-

лище.Чакам с нетърпение да стане 7:02ч., за да 

тръгна на училище. 

  Мама ми разказа, че станало то 7:02, но аз още 

съмспял.Станало 7:06 и тя ме събудила за учили-

ще... Бягах , за да стигна,но се блъснах в Мони-

ка.Паднахме!?!OFF!?! 

  Продължихме пътя си.Видяхме, че часът е 

8:08ч.ЗАКЪСНЯВАХМЕ ЗА ЧАС!!!... 

 Влязохме в коридора на училището!

Притеснихме  се,защото стана време за междуча-

сие 8:14ч. 

  Излязохме на двора и се скрихме зад едно дър-

во.Това не пречеше  на нашето приятелст-

во!?!...Часът стана 8:24h.Тръгнахме по стълбите, 

а беше мито.Моника се хлъзна и ме повлече  със 

себе си!!!Hahaha!!! 

  Станахме,  без да охкаме от удара след пързаля-

нето!?Влязохме в час по МАТЕМАТИКАА! 

  Аз получих двойка,защото не знаех колко е 

2.6!?! Хаха!Много смешно! 

  В междучасието се обадих на майка си. 

-Ало , мамо, имам 2 по математика, защото не 

знам колко е 2.6! 

-Как не знаеш бе, маминото ми дете. 

-Ми не знам??? 

-Как така, 2.6 прави 16. 

-Значи да запомня 2.6 е 16! 

-Да! 

-Но не е честно да имам 2!?! 

-Ако беше учил, щеше да имаш 6!!! 

-Да, мамо, права сии! 

-Виж, мамо, трябва да затварям, все пак съм на 

работа! 

-Добре, мамо! 

-Чао! 

-Чао,сине! 

Димитринка -Vб клас 

Още една история на Иванчо Тъпанчев ще прочетете в рубриката ни “Споделено”. Защо 

Иванчо забрави да купи подарък на Моника за Свети Валентин? Ами...обичайното! 



Родена Jennifer Shrader Lawrence 

15 август 1990 г. (25 г.) 

Луисвил, САЩ 

Активни години от 2006 г. 

Родители Гари и Карън Лоурънс. 

Значими роли Рий (Зимен дар) 

Катнис Евърдийн (Игрите на глада) 

Тифани (Наръчник на оптимиста) 

Оскари Най-добра женска роля: 

2013 – Наръчник на оптимиста 

Награди Златен глобус Най-добра актриса в мюзикъл или комедия: 

2013 – Наръчник на оптимиста 

Най-добра поддържаща актриса: 

2014 – Американска схема 

Награди на БАФТА Най-добра поддържаща актриса: 

2014 – Американска схема 

Лоурънс е родена в Луисвил. Има двама по-големи братя, Бен и Блейнс. Родителите ѝ са Карън, която управ-

лява лагер за деца, и Гари Лорънс. Участва в местния театър, а когато е на 14 години, решава, че мечтата ѝ е 

актьорска кариера и убеждава родителите си да я заведат в Ню Йорк, за да намери талантлив агент. Междувре-

менно работи като асистент медицинска сестра в детския лагер за деца на майка си Карън.  

Димитринка -Vб 

Красивият град Венеция 

  Венеция е град в Североизточна Италия, център на 

областта Венето. Градът е разположен върху множес-

тво малки острови -около 118 на брой, в плит-

ка лагуна на Адриатическо море. Соленоводната ла-

гуна заема крайбрежието между устията на реки-

те По и Пиаве. Символ на Венеция е крилат лъв, кой-

то фигурира на герба на града.Промишлено-

пристанищната част на града се намира на континен-

та. Слави се със занаятчийското си производство на 

изделия от стъкло - венецианско стъкло, дантели, мо-

зайки. Има университет и консерватория, оперен теа-

тър и богати музеи.Островната Венеция е морски курорт, център на международния туризъм със 

световно значение, място за провеждане на международни кинофестивали и художествени излож-

би. В градския транспорт са запазени традиционните за града гондоли и моторни лодки.Селище 

там съществува от V в. пр. н. е., а градът е създаден през IX в. От X до XIV в. той е значителен 

център, посредник в търговията между Западна Европа и Изтока. В Средновековието Венеция е 

република - Венецианската република, оглавявана от дожи. Тя била независима държава, същест-

вувала между 9. и 18. век. През периодите 1797 - 1805 и 1815 - 1866 г. е владение на Австрия. Гра-

дът и лагуната са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕС-

КО, защото градът е уникален както в архитектурата на сградите, така и в основите на града. Вене-

ция е построен върху дървени подпори (пилони). Заради слягането на почвата и основите си Вене-

ция е застрашена от постоянни наводнения. 

Венета-Vа 

https://bg.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1990
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%A4%D0%A2%D0%90
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%A4%D0%A2%D0%90_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2._%D0%BF%D1%80._%D0%BD._%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%


1.Вземи 1000 и добави 40 към него. Сега 

добави още 1000. Сега добави 30. Добави 

още 1000. Сега още 20. Добави още 1000. И 

още 10. Какъв е крайният резултат ? 

Отговор: 4100 

2. Двама души играят по 4 часа шах. По 

колко часа е играл всеки? 

Отговор: 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Защо слонът не може да кара ко-

ла? 

2.Защо пада дъждът? 

3. Как е бъдеще време на глагола 

"прозявам се"? 

4. Какво е разстоянието от Земята 

до Луната? 

5. Иван има 17 овце.Всички,освен 

9, умрели.Колко овце са останали? 

Отговори: 

Защото няма книжка. 

Защото няма стълба, по която 

да слезе. 

"Спя" 

Колкото от Луната до Земята. 

Девет 
Йоана - Vа 

1.Колко завоя има в света? 

2.Два влака тръгват едновременно 

от София и Бургас. Срещат се по 

средата. Кой е по- близко до Со-

фия? 

3.Кой цар имал най-голяма коро-

на?     

4.Какво е килим? 

 

 

 

Отговори: 

-Два - ляв и десен. 

-Тръгналият от София. 

–Този, който имал най-голяма 

глава. 

-Забогатяла черга. 
 

 

Йоана-Vа 
 

Лабиринт: Йоана-Vа 



Интересни факти за Париж 

Айфеловата кула е символ на Париж. Строителството на ку-

лата започва през 1887г. и завършва през 1889г. За монтажа са 

използвани 15 000 метални парчета. 

Катедралата Notre-Dame в Париж е на 900 години. 

 Айфелова кула е била строена, за да бъде срината след 20 

години. Когато създавал конструкцията, Густав Айфел дори 

не предполагал, че тя ще стои десетки години на едно място. 

В началото на 20 век френският шивач Франсоа Рейшелт си 

направил импровизиран парашут с намерение да скочи от последния етаж на Айфеловата кула. Опи-

тът му се оказва неуспешен, но до днес се пазят много архиви за подвиза му.  

Йоана-Va 

Видрите 

Главна храна на видрата 

е рибата. Лови жертвата 

си изкусно под водата. 

Разнообразява храната си 

с жаби, раци, водни плъ-

хове, насекоми и други 

животни. На сушата излиза през нощта, като 

търси спящи и мътещи птици. Видрата е малко 

по-едра от котка. Тялото и е удължено, гъвкаво 

и на дължина достига до 75 cm. Опашката и е 

сравнително дълга — до 50 cm, масивна, муску-

леста с двигателна функция. Гърбът и е шокола-

дово кафяв, а коремът по-светъл. Предните лапи 

имат плавателна ципа. Видрата е защитено жи-

вотно в Червената книга на Бълга-

рия.Размножителният период е през март-април. 

Женската ражда от 2 до 5 малки. Тя ги пази 

много добре. 

Венета-Vа клас 

Лондон 
Лондон е основан от римля-

ните през 43 г. от н.е. като 

военен лагер на име Лонди-

н и у м  п о  в р е м е 

на римското завоевание 

на Британия, предвождано 

от император Клавдий. От 

100 г. сл.н.е. е столица 

на Римска Бритaния. Възможно е там преди това 

да е съществувало селище на местните келтски 

племена набрити, Ицени или Тринованти, но 

категорични археологически доказателства за 

това няма, по-скоро келтското поселение е въз-

никнало край лагера. Днес останки от римската 

крепост са оцелели при замъка Тауър. 

Лондон е сред първите 50 града в света, в които 

е въведено улично осветление – през 1684 г. 

През Лондон тече река Темза, над която са пост-

роени множество мостове. Най-известният сред 

тях е Тауър Бридж, построен в края на 19-ти век 

до крепостта Тауър ( „Лондонска кула“), откъде-

то носи и името си. Други мостове над Темза в 

центъра на Лондон (от изток на запад) са Лондон 

Бридж , Садърк Бридж, пешеходният Милениъм 

Бридж, открит през 2000 г., Блекфрайърс 

Бридж, Уотърлу Бридж и Уестминстър Бридж. 

Венета-Vа клас 

 Забавни  факти 

1.Не можеш 

да измиеш 

очите си със 

сапун. 

2.Не можеш 

да преброиш 

косата си. 

3.Не можеш 

да дишаш през носа си с изплезен език. 

4.Току -що опита номер 3 . 

 

Хюляй и Инес-Vа клас 

 



Броя подготвиха:  

Калина, Светла, Йоана, Елпида, Инес, 

Хюляй, Венета, Анна,Петър, Димитър-

Vа; Симона, Димитринка, Невена, 

Ивайло, Патрисия, Виржиния, Елена, 

Веспасиана, Сибел-Vб; Явор-VIб 

Лабиринт: Димитринка-Vб 

☺Лисицата:  
- Гарване, ще гласуваш ли? Много 

е важно! От това зависи бъдещето 

на децата ти!  
Гарванът мълчи и стиска сиренцето 

с клюна.  
- Гарване, много е важно да изра-

зиш мнението си. Ще гласуваш 

ли?  
Гарванът:  
- Да!  
Сиренцето пада, лисицата го грабва 

и офейква. Гарванът замислено:  

- И "не" да бях казал, все тая. 

☺В колата малкият  Иванчо казва 

на баща си: 

-Тате, мама може да кара колата 

много по-добре от теб. 

-Сериозно? – усмихнал се бащата. - 

И защо мислиш така? 

-Ами ти сам си ми казвал, че колата 

не може да се кара на включена 

ръчна спирачка дори и 5 метра, а 

мама на включена ръчна успя да 

кара цели 15 километра. 

☺Някакъв мъж води Иванчо вкъ-

щи, като го държи за ухото. Баща 

му на Иванчо отваря вратата: 

-Какво е направил пак моят хубост-

ник? 

-Хвърли камък по колата ми. 

-Уцели ли? – попитал бащата на 

Иванчо. 

-Не успя – отговорил мъжът. 

-Пусни го. Не е той. 

-Защо сте толкова сигурен? 

-Иванчо нямаше да пропусне. 

 

Димитринка- Vб                     

1. Полицай 

записва данни-

те на аресту-

ван: 

 - Женен ли 

сте? 

 - Да. 

 - За кого? 

 - За жена. 

 - То е ясно, че е за жена. 

 - Защо да е ясно? Сестра ми напри-

мер е женена за мъж. 

2. Двама пияни си стоят и единият 

вика на другия:  

- Да ти викам ли такси?  

- Викай ми както си искаш. 

3. Вечерна проверка. Старшината 

пита:  

- Попов? 

 - Тук! 

 - Петров? 

 - Тук. 

 - Стоянов..., абе к̕ во ли ви прове-

рявам, къде ще ходите... На подвод-

ница сме. 

4. Гърбав върви през гробището. 

Изведнъж чува глас от тъмното:  

- Ти гърбав ли си?  

- Да.  

- Сега си нормален.  

 Щастлив, мъжът тичешком се при-

бира у дома. Разказва случката на 

приятел, който е с един крак.  

Отива приятелят му в гробището и 

чува:  

- Ти гърбав ли си?  

- Не.  

- Вече си гърбав.  

5. Осъден на смърт, слагат му въ-

жето. 

 - Последни думи?  

 - Какъв ден е? 

 - Понеделник.  

 -Баси, как ми почва седмицата… 

 

☺Немият казал на глухия, че слепият видял как куцият гони 

трамвая, за да му спука гумите... 

☺Едно куче се венчало с една котка. Когато котката се окотила, 

родила... мяукащи кученца. 

☺Сляп и глух стоят в ресторант. По едно време слепият казва 

на глухия: 

- Падна ти косъм в супата. 

Слепият му написва на листче: 

- Толкова ли силно цопна, че го чу? 

Петър - Vа 

Отговори от брой 4: 

Кръстословици 

стр.9:  

1.Йордан, Осъм, река, домат, България, нос, Христос, вестник, 

лед, елени, конституция; отвесно-Йордановден 

2. нисък, нов, вечер, маса, газ, нос, Коледа, математика, мина, 

тъмнина; отвесно-Нова година 

стр.10:  

гугутка, чанта, дете, минус, вестник, цвят, факти; отвесно-

ученици 

стр.14:  

домашно, дрян, дракон, котка, лексикон, око, елен, елха, дел-

фин, ангел; отвесно-Дядо Коледа 

Логически задачи 
стр.11: 

1 кг памук =1 кг желязо; всеки е играл по 4 часа; 6 члена 


