
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

24 май е един от най хубавите български празници. На тази дата честваме Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. С празника на 

буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий. Датата 24 май е станала 

празнична в календара преди много, много столетия. Денят на Светите братя бил 

отбелязван като църковен празник още през XI век, а като всенароден Ден на 

просветата бил честван за първи път през 1851 г. в гр. Пловдив. Кирил и Методий са 

родени в Солун (днешна Гърция). Методий - през 810 г., а Кирил - през 827 г. До 

наши дни са достигнали сведения само за по-важни събития в живота им. Тъй като 

баща им починал рано, грижата за двамата братя поел чичо им - висш държавник 

във Византийската империя. С годините двамата братя си изградили авторитет на 

уважавани и начетени личности и изпълнявали важни държавни мисии: Кирил станал 

преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий бил назначен за 

игумен на манастира Полихрон. През 855 г. братята създали глаголицата - 

славянската азбука. От 862 г. двамата се заели да 

популяризират християнството на славянски език във 

Великоморавия. Кирил починал в Италия през 896 г. и бил 

погребан в базиликата "Св. Климент" в Рим. Методий 

продължил да разпрос-тронява славянската писменост до 

смъртта си през 885 г. Двамата братя били обявени по-

късно за светци и за духовни покровители на Европа. 

Нашето училище отбеляза празника на 22 май с кратка 

музикално-поетична програма. Най-радостен денят бе за 

първокласниците, които завършиха успешно първата си 

учебна година. Честито и на добър час! 
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Наближава ежегодната училищна екскурзия. Тази година тя е по маршрут Перперикон 

– Кърджали – Златоград. За по-любознателните предлагаме предварителна 

информация за обектите, които ще бъдат посетени. 

Перперикон е археологически комплекс в Източните Родопи, състоящ се от голямо 

мегалитно светилище от преди 8000  години, паметници от античността и 

средновековна крепост. При траките Перперикон е свещен скален град, столица и 

крепост с царски дворец. По-късно тук са живели римляни, готи, византийци и 

българи. Унищожен е от турците през IV век. 

Регионалният исторически музей в Кърджали се помещава в сграда, строена в 

началото на XX век. Експозиционните зали са разположени на три етажа. На първия 

етаж в девет зали хронологично е проследен животът в периода от VI хилядолетие 

преди Христа до Средновековието. На втория етаж в четири зали е представена 

природата на Източните Родопи – вкаменелости на миди, охлюви, морски таралежи и 

звезди, корали, дървета и др. На третия етаж е разположена експозицията на отдел 

„Етнография”, наредена в 10 зали и представяща експонати от XIX и началото на XX 

век. 

В Златоград ще разгледате първия в България частен етнографски комплекс. Той 

представлява един голям музей на открито, който ни показва как е изглеждал града 

преди повече от 100 години. Ще видите различни занаятчийски работилници и 

уникална родопска архитектура. Разбира се, за най-енергичните ще има организирана 

и дискотека. Надяваме се, че ще прекарате страхотно и няма да създавате много 

грижи на придружаващите учители! 
 

 

Тази учебна година ние учениците от 1-4 клас посетихме столицата на България- град 

София. Там разгледахме Националния исторически музей. В него се съхраняват над 

700 000 паметници на културата, представящи историята на днешните български земи 

отпреди 8000 години до наши дни. Националният исторически музей е създаден през 

1973 г. Основната експозиция на музея е разположена в пет зали: Праистория, 

Древна Тракия, Средновековие – Първо и Второ българско царство , Българските земи 

през XV–XIX в. и Трета българска държава. Музеят съхранява и прочутите в цял свят 

Панагюрско, Рогозенско и Летнишко съкровище.В етнографската сбирка на музея е 

направена възстановка на възрожденско училище. В двора на музея има богата 

колекция от каменни колони, паметници от различни периоди - гръцки, римски, 

византийски. 

Друга  атракция на София е 

Зоологическата градина. Тя е 

най-старата зоологическа 

градина на Балканския 

полуостров. Разположена е на 

площ от над 360 дка. Основана 

е през 1888 г. от княз 

Фердинанд. Първото животно в 

нея е било черен картал. През 

1892 г. в зоопарка били 

докарани първите два лъва. 

През годините зоопаркът бързо 

получава популярност и се 

превръща в място за отдих, 

развлечение и знание. 

Зоологическата градина е 

включена в Стоте национални 

туристически обекта. 

Пътешествието ни продължи с посещение на „Макдоналдс”, където уморени от 
вълнение, ние отдъхнахме и събрахме сили за нови преживявания. 
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Преди две години, на своето 

годишно утро, първокласниците пътешес-

тваха с въображаемото весело влакче из 

„Страната на знанието”. Един от гостите на 

малките ученици беше кметът на община 

Първомай – господин Папазов. Впечатлен 

от  тяхната спонтаност и непринуденост и 

желанието им всеки да покаже какво знае и 

може, господин Папазов ги похвали и 

обеща разходка с истински влак до най-

голямата фотоволтаична система за 

производство на електроенергия от 

възобновяеми източници край село Караджалово. Това беше една много приятна 

изненада за първолаците, която бе приета от тях с голямо въодушевление. 

Дните минаваха. Все не оставаше време да се осъществи толкова чаканата 

разходка. Децата обаче бяха сигурни, че това ще стане.  

И да – случи се. Вече „големи” ученици, в края на трети клас, развълнувани – 

едни от тях, че ще се качат за първи път на влак, а други, че ще видят соларния парк, 

всички потеглиха към ЖП гара Първомай.  

Там господин Папазов и началникът на гарата вече очакваха децата. Те 

разказаха на третокласниците интересни факти за железницата в града и им показаха 

мястото, от което се ръководи движението на влаковете.  

Не след дълго на перона спря симпатично влакче. С любопитство и вълнение 

учениците се качиха в него. Настаниха се на удобните седалки в просторния вагон. 

Имаше малко време, докато влакът потегли и машинистът ги покани да разгледат 

неговата кабина. Децата установиха, че тя не прилича на локомотивите от картинките. 

Този влак се управляваше с ръчки и бутони, имаше монитор. Разбраха, че този вид 

влакове се казват „Дезире”. Движат се с електичество и дизелово гориво и развиват 

скорост 120 – 150 км/ч. Всички се снимаха с машиниста, а някои заявиха, че като 

пораснат искат да станат машинисти. 

Докато се усетят, влакът намали скорост и спря. Бяха стигнали до малка, нова, 

модерна гара – ЖП гара Караджалово. Очакваха ги кметицата и началникът на гарата. 

Разказаха им кога е построена за пръв път гара в селото и как се е наричала най-напред.  

От другата страна на железопътната линия беше соларният парк. Краят му не се 

виждаше. Господин Папазов разказа на 

децата за какво служи – с помощта на 

слънчевата енергия се произвежда 

електричество, кои са инвеститорите и че е 

най-големият на Балканския полуостров. 

След като разгледаха гарата и 

направиха снимки за спомен, 

третокласниците се сбогуваха с любезните 

домакини, благодариха на господин 

Папазов за чудесната разходка и потеглиха 

обратно. По пътя към Градина те не 

спираха да коментират видяното, да 

задават въпроси, да споделят своите 

впечатления и радост.                                     М. Апостолова – кл. ръководител на III клас 
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  Попълни празните квадратчета 

 така, че във всеки ред, 
 колона и вътрешно 
 поле да се   
 

 

 
 съдържат цифрите       
 от 1 до 9. 
 

  
      
  

         
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Милионер се разболял. Роднини питат 
доктора: 
- Докторе, кажете, има ли надежда? 

- Категорично не. Това е просто 
настинка. 

           
Една блондинка казва на друга:  

- Вчера си направих тест за 
интелигентност.  
- Е, какъв е резултатът?  
- Всичко е наред, резултатът е 
отрицателен.  

           
Приятели обсъждат момиче: 
- Ама много ли е грозна? 
- Брат, като ми прати снимка по Skype 
и антивирусната я блокира! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 
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