
КНИГИТЕ ПРАЗНУВАТ  

Традиционно месец април минава под знака 
на детската литература и вдъхновява изда-
телства, училища и детски градини, цялата 
страна да организират свои самостоятелни 

събития, насо-
чени към книги-
те.  
Любовта към 
четенето и гра-
мотността са от 
изключителна 
важност за де-
цата, когато 
става дума за по
-нататъшната 
им реализация 
и развитие, как-
то и за пълно-
ценното им 
вписване в сре-
дата, в която 
живеят.  

Уважаеми родители, пода-
рете книга на своето дете 
и му помогнете да развие 
любов към четенето. Лите-
ратурата ще стимулира 
развитието на езика и въ-
ображението му.  

23 април е Световен ден 
на книгата и авторското 

право. Денят е 
обявен за символи-
чен за литературата, 
защото точно на 23 
април 1616 година 
умират трима от най-
великите творци, ко-
ито светът е позна-
вал – Сервантес, 
Шекспир и Инка де 
ла Вега. Традицията 
за отпразнуването му 
започва в Каталуня, 
където именно на 23 
април с всяка прода-
дена книга се пода-
рявала и роза. 
Идеята и на двата 
празника е насърча-
ване на четенето. 
Насладете се на 
празника на книги-
те! 
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1-ви АПРИЛ ДЕН НА ШЕГАТА  
Първи април е денят на хумора, сатирата, заба-
вата, шегата и лъжата! На почит са остроумните, 
досетливите, веселите. Мнозина "ще се хванат", 
когато някой хитрец ги изпрати, както се казва, 
за "зелен хайвер", но такава е традицията.   
Навсякъде по света празнуват първи април. 
Всяка страна носи свой национален колорит и 
специфичен хумор. В Шотландия, например, 
окачват на гърба на хората иронични надписи. В 
Испания пък може да изпиете едно солено ка-
фе. В Мексико, на този ден, не се дава нищо на-
заем – пари, бижута, книги.  В Германия и Авст-
рия считат 1-ви април за нещастен ден, а роде-
ните на този ден за хора без късмет. Българската 
традиция е по-особена. Имаме Музей на хумора 
и сатирата в Габрово - град избран по-скоро за 

вицовете, свързани уж с 
прословутото сметка-
джийство на габровци, 
но вероятно най-много 
със самоиронията им.  
Най-добрите шеги за 
първи април: Пирани-
човекоядци: През 1974 
г. се разпространяват 
слухове за пирани-
човекоядци в реките на 
Ню Йорк, което принуж-
дава запалените рибари 
и други ентусиасти по 
водните спортове да се 
откажат от любимите 
си дейности. Но това е 
само шега.   

Забавл явай те  се ,  ч ете те ,  информирай те се ,  бъде те  будни  и  винаги  в  ча с !  

СУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ГР. ДОБРИЧ 

Училищен вестник издание на Клуб “Чети с нас!” 

по проект Занимания по интереси 

Печалба от лотарията. 
Тази измама е стара кол-
кото и лотарията и е пра-
вена хиляди пъти в най-
различни вариации: съп-
руг, който гледа записа 
на тегленето от вчера и 
открива, че е милионер, 
жена, която плаче, защо-
то й казват, че лотарий-
ният й билет е фалшив… 
Димитър Чавдаров 5 “а” 

http://bg.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB


Поздрав към всички медицински специалисти! 
Най-сърдечно Ви поздравяваме по случай Световния 

ден на здравето и Професионалния празник на  
здравния работник – 7 април!  

Приемете нашето уважение към благородната Ви 
професия! Респект към Вашия професионализъм,  

хуманност, благородство и човеколюбие!  
Пожелаваме Ви здраве, щастие, успехи и ежедневно 
да срещате благодарните усмивки на пациентите и 

техните близки! 
Честит празник! 

нообразни по своя облик, 
цвят, големина и начин на 
развитие.  На повечето орхи-
деи цветът е съставен от два 
кръга венечни листа: външен – 
състои се от три листенца, 
различни по окраска, форма и 
големина; вътрешен – също от 
три оцветени листенца, сред-
ното от които обикновено е с 
формата на устна. Цветът има 
три тичинки, които са неп-
лодни и изменени в листенца, 
наречени стаминодии. Пло-
дът е суха капсулка, която съ-
държа хиляди дребни семен-
ца – от 2 000 до 2 000 000.  

Най-прекрасните, изискани и аро-
матни цветя в света с екзотична 
красота. За пръв път в Европа тези 
удивителни растения са внесени от 
испански мореплаватели в края на 
15 и началото на 16 век. Днес са 
известни повече от 25 000 вида 
орхидеи, разпространени от край-
ните северни до южните ширини, 
от Аляска до Огнена земя.    
„Царството” на орхидеите са обви-
тите в облаци и мъгла гори с над-
морска височина от 1000 до 2500 
m, където въздухът е с висока 
влажност. Орхидеите са много раз- Азра Исметова 5 “а” клас 
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свят. България е една от 
първите страни, присъеди-
нили се към международ-
ното отбелязване на Earth 
day.  
По целия свят човешката 
дейност води до унищожа-
ване или бързо намаляване 
на популациите на расте-
ния и диви животни. Видо-
вете изчезват и местооби-
танията се свиват.  Биораз-
нообразие е регион, в който 
живеят много различни ви-
дове. Биоразнообразието е 
ключова мярка за цялост-
ното здраве и благосъстоя-
ние на екосистемата.  Ако 
този проблем продължи, 
той ще има общо отрица-
телно въздействие върху 
способността на планетата 
да поддържа живота, вклю-
чително човешкия живот. 

Всички живи същества имат 
присъща стойност, но също 
служат на определена цел и 
играят роля в мрежата на жи-
вота.   
Заедно можем да работим за 
защитата на нашите видове!  
Да дадем своя принос за по
–чиста и здравословна окол-
на среда, за съхраняване 
живота на планетата! 
Георги Станимиров 5 “а” 
клас 

На 22 април ежегодно се отбелязва 
Световния ден на Земята! Деня на зе-
мята е нерелигиозен празник, отбе-
лязван от над половин милиард души. 
Всяка година Международната мрежа 
за Деня на Земята координира дейст-
вията на повече от 12 000 партньори в 
174 държави, насочени към опазване-
то на Земята и съхраняването на жи-
вота върху нея. Мрежата се стреми да 
създаде широка гражданска подкрепа 
за устойчиви и ефективни екологич-
ни политики за развитие по целия 

И н ф о р м а ц и о н н а  д ъ г а  
 „Здрав дух в здраво тяло” 

Ювенал  

ОРХИДЕИТЕ 

22 април—Международен ден на Земята  

ДЕН НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК  



рактер, за да могат пълноцен-
но да упражняват професията 
си. Комбинацията от уникални 
служебни задължения, нестан-
дартно работно време и гъвкав 
начин на живот са предпостав-
ка за някои специфични лич-
ностни характеристики: 
 - Честност, надеждност, отго-
ворност 
 - Физическа подготовка  

Една от важните, хуманни и екст-
ремни професии – ПОЖАРНИКАР. 
Винаги в готовност да помогнем 
на хората в беда, пожар, катастро-
фа и бедствие! Огнените мъже и 
жени на България! Има нужда от 
една силна, отговорна и подготве-
на структура като  ПОЖАРНАТА, 
оборудвана и подготвена да реа-
гира адекватно на всяко възникна-
ло произшествие!  
Пожари, катастрофи, природни 
бедствия – неща, които всеки от 
нас се моли никога да не му се 
случват, са част от ежедневието на 
служителите на пожарната служ-
ба. Какво е да си пожарникар?  
Борбата с огнената стихия е сло-
жен процес и пожарникарите, по-
вече от всички други служители 
на реда и гражданската безопас-
ност, трябва да имат редица качес-
тва и таланти, както и личен ха-

- Добри комуникативни уме-
ния, общителност  
- Непретенциозност, възмож-
ност за работа под напрежение, 
компромиси, адаптивност и 
воля за преодоляване на преч-
ките  
- Отдаденост, гордост, сърца-
тост, желание, порив, компе-
тентност, работна етика . 

Константин Паскалев 5 “а” 
клас 

   От ученичес-
ко съчинение: 
    
"Моят дядо ми е разказ-
вал, как са живеели де-

цата на моята възраст по негово 
време. Те са ходели в гората за 
гъби и боровинки, играели са 
футбол на поляната, къпели се в 
реката и са ловили риба - и всич-
ко това, защото нещастните деца 
не са имали нито телевизор, нито 
компютър."  
Пабло Свиленов 5 “а” клас 

За 6. клас: 
1. Л. Каравелов – стихотворението „Хубава си, моя горо“ 
2. Иван Вазов – стихотворението „Отечество любезно, как ху-
баво си ти!“ от стихосбирката „Поля и гори“ 
3. Дж. Даръл – романът„Моето семейство и други животни“ 
4. Eлин Пелин – разказът „Косачи“ 
5. Иван Вазов – романът „Под игото“ 
6. Марк Твен – романът „Принцът и просякът“ 
7. Христо Смирненски – стихотворението „Братчетата на Гав-
рош“  
8. Йордан Йовков – разказът „Серафим“ 
9. Бр. Нушич – романът „Автобиография“ 
10. Антоан дьо Сент-Екзюпери – романът „Малкият принц” 
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Удовлетворението да си полезен  

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ: 

овациите като зрелище, на кое-
то се радват малки и големи.  

Виктория Йорданова 5 “а” 
клас 

Паунът се смята за една от най-
интересните птици в света, а 
опашката му е впечатляваща. 
Обикновените пауни имат дълъг 
грациозен врат и малка глава с 
малък сноп: мъжките имат синьо 
снопче, а женските – кафяво. Гла-
сът на Пауна е остър и не много 
приятен. Паунът се храни главно 
със зърна, плодове, насекоми. 
Понякога дори ловуват малки 
змии и гризачи. Паунът заслуже-
но се смята за най-красивата пти-
ца в света, а опашката му обира 
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ПАУНЪТ– красива и елегантна птица  



Международният ден на авиацията и космонав-
тиката се свързва с първия пилотиран полет на 
човек в Космоса и започва да се чества на след-
ващата година. На 12 април 1961 година един 
човек преодолява границата между Земята и 
Космоса. Този човек - Юрий Алексеевич Гага-
рин - военен пилот, който получава невероят-
ния шанс да остане в историята като първия 
космонавт. Първата жена космонавт е Валенти-
на Терешкова - командир на кораба „Восток 6“. 
Георги Иванов е първият български космо-
навт летял в открития Космос на 10.04.1979г. с 
кораба „Союз 33“. Първият изкуствен спътник на 

Земята е „Спутник 1“. Кучето 
Лайка  е първото живо същест-
во на борда на изкуствения 
спътник „Спутник 2“. Орбитал-
ната космическата станция 
„Мир“ е първата дълговремен-
но обитаема станция. Нийл 
Армстронг е първият човек 
стъпил на Луната.  
Кристиан Янков 5 “а” клас 
 

напуска. Джош Дън заема мяс-
тото на Крис по-късно същата 
година. Групата, съставена само 

от Джоузеф и Дън, издава самос-
тоятелно втория си ал-
бум Regional at Best на 8 юли 
2011 г. През 2012 г. подписват 
договор с Fueled by Ramen и през 
2013 г. издават студийния албум 
Vessel. На 19 май 2015 групата 
издава албума Blurryface, който 
им носи международен успех.  
Тея Иванова 5 “а” клас 

Музикална група, която се  
заражда в Кълъмбъс, ща-
та Охайо, през 2009 година. 
Създатели са Тайлър Джо-
узеф, Ник Томас и Крис Са-
ли – тримата са приятели 
още от гимназията. На 29 
декември 2009 г. групата 
самостоятелно издава де-
бютния си албум Twenty 
One Pilots и тръгва на турне 
из Охайо. През 2010 г. изда-
ват кавъри на „Time to Say 
Goodbye“ и „Jar of Hearts“ и 
правят многобройни концер-
ти. На 8 май 2011 г. бараба-
нистът Крис Сали напуска 
групата, а на 3 юни 2011 г. и 
бас китаристът Ник Томас 

Шахът—игра и спорт, 
развиващ интелекта  

Шахът е стратегически интелекту-
ален спорт, който противопоставя 
двама играча, застанали един сре-
щу друг на шахматната дъска, коя-
то се състои от 64 карирани квад-
рата, в конфигурация 8 по 8. Игра-
та може да бъде спечелена не само 
с мат, с доброволно предаване, съ-
що и равенство. Шахът навлезе и в 
интернет пространството, неговата 
популярност нарасна многократно. 
Георги Минчев 5 “а” клас 

Twenty One Pi lots  

Книжки мои нови, 
още неразрязани, 
с пръсти недокоснати, 
с молив небелязани! 
Колко ме привличат 
тайните ви скрити, 
колко искам всичко 
да ми доверите! 
Пише тук „История“, 
но като разтворя я, 
към кои ли векове 
мене тя ще позове? 
Чувам, че ме вика, 
само че с езика 
странен на числата 
книжка непозната. 
Аритметиката! Значи 
тук са новите задачи. 
  

12 АПРИЛ—ДЕН НА 
АВИАЦИЯТА 

Екип: Виктория, Георги Станимиров, Азра, Константин, Димитър,  Кристиян,  

Андрей, Тея, Пабло, Георги Минчев. Гл. редактор: Нели Георгиева—библиотекар 

Екип: Виктория, Георги Станимиров, Азра, Константин, Димитър,  Кристиян,  

Андрей, Тея, Пабло, Георги Минчев. Гл. редактор: Нели Георгиева—библиотекар 

Пъстра „География“ 
с карти и картини, 
с тигри и жирафи, 
с пясъчни пустини — 
през кои земи, къде 
тя ли ще ме отведе? 
Книжки мои нови, 
още неразрязани, 
с пръсти недокоснати, 
с молив небелязани! 
Цялата година 
с вас ще съм и в края 
всичките ви тайни 
аз ще разгадая! 

 Леда Милева 

Книжки мои 

Андрей Борисов  

 5 “а”  клас 


