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В броя ще четете за: 

1. Благотворителна акция в училище 

2. Освобождението на Добруджа  

3. 8
ми

 февруари- Международен ден за безопасен Интернет 

4. Почит към паметта на Апостола на свободата 

5. Празникът Свети Валентин  
 

ДА ДАРИМ УСМИВКА НА ДЕЦАТА 
От 20.11.2010 до 20.01.2011 година бе обявена благотворителна акция „Да 

дарим усмивка на децата” за събиране на дрехи и обувки за ученици в 

неравностойно социално положение.   

Отзоваха се колективите на много училища: СОУ „Димитър Талев”, ОУ  

„Христо Смирненски”;  ОУ „Христо Ботев”; ФСГ „Васил Левски”; ПГМЕ „М.В. 

Ломоносов”; Дарение получихме и от Областен управител- Желязко Желязков; от 

ЕТ Снежана Станева, гр. Каварна; от колегите Валентина Колева, Недялко Иванов, 

Мирослав Спасов. В акцията дадоха своя принос и Светла Милева, Вждан Акиф, 

счетоводителят на училището- Даниела Димитрова. 

Тридесет и осем ученици бяха зарадвани за Коледа, като получиха дарения. 

За всеки клас имаше отделени по 3 тетрадки, а 

за учениците от ПГ- по 5. Дарението на Младен 

Пламенов- ученик от ІV
г
  клас от СОУ 

„Димитър Талев”-ученически пособия ще 

използваме за награди на изявили се ученици. 

Комисията в състав: Председател: 

Стефка Дамянова; Членове: Стойка Гроздева, 

Невзие Арифова, Юлияна Любенова 

преценява, че има положителен ефект от 

благотворителната акция и можем да        

провеждаме и други такива. 

 

Това не е просто игра, това е твоят живот 

Учениците от VІ
а
 и VІ

б
 клас, под ръководството на г-н Недялко Иванов- преподавател 

по ИТ,  изготвиха кът с актуална и интересна информация. Поместени са материали: 

Програма: „Безопасен Интернет” на Европейската комисия; Правила за безопасен 

Интернет; Наръчник за родители; Програма за родителски контрол; Конкурс за клип, 

посветен на деня за безопасен Интернет. 

Председателят Стефка Дамянова 

консултира първокласниците 



133 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА 

 

 

 

Преди 133 години на този ден в Добрич влиза 16-ти Донски пехотен полк. Руските 

войни за четвърти път и окончателно освобождават града от османско владичество. 

Долнодунавският отряд е предвождан от Генерал-лейтенант Аполон Ернестович 

Цимерман. 

На 26 януари ген. Цимерман успява да прекъсне съобщителната връзка с Варна и 

подлага града на продължителна обсада. Отрядът на ген. Манзей и ген. Жуков води 

ожесточени боеве около Добрич. 

До вечерта на 26 януари 

турските войски се оттеглят, 

оставяйки в града 

боеприпаси и ранени. Преди 

окончателно да напуснат 

Добрич, те запалват двете 

църкви. 

Година след освобождението 

в края на града, по посока 

Балчик, е издигнат 

“Паметник на победата”, сега 

известен като паметника на 

“Цимерман”. 

Признателните потомци полагат цветя и венци пред монумента, за да покажат, че 

историческата памет е съхранена. Сред официалните гости е Генералният консул на 

Руската Федерация във Варна Юрий Соловьов. Своето слово към присъстващите той 

завърши с думи на благодарност пред признателните потомци, събрали се да почетат 

подвига на загиналите за освобождението и с думите: “Вечна памет на героите!”. 

В сутрешните часове в храмовете “Света Троица” и “Свети Георги” в Добрич е 

отслужена панихида в памет на всички знайни и незнайни герои, загинали за 

Освобождението на Добруджа. 
Прикрепена е и историческа справка, в която е посочено, че на 27 януари 1878 г. първи в Хаджи-
оглу Пазарджик с развети знамена влизат войниците от Първи Донски казашки полк от състава на 
Долнодунавския руски отряд на ген. А.Е.Цимерман, радостно посрещнати от българското 
население. 

 
ЛЕГЕНДАТА: 
Споменава се и за Казашкото гробче в с. Пчеларово /тогава с. Ели бей/. 
Преданието разказва, че овчарят Вълчо Георгиев, ограбен от башибозуците, избягал 
при руските войски. Там се сближил с четирима казаци, трима от които загинали 
при сраженията около селото. Вълчо Георгиев ги погребал на лобното им място, а 
впоследствие пренесъл костите им в с. Ели бей. 
На гроба им поставил камък с надпис: "Прослава за загиналите руски братя". 
 
 
 
 
 



 

 

Ако спечеля, пеАко спечеля, пеАко спечеля, пеАко спечеля, печеля за цял народ челя за цял народ челя за цял народ челя за цял народ ----    ако загубя, губя само мене сиако загубя, губя само мене сиако загубя, губя само мене сиако загубя, губя само мене си 

На 19 февруари се навършват 111133338888    години от мъченическата смърт на Апостола на 
свободата 

 

Васил   ЛевскиВасил   ЛевскиВасил   ЛевскиВасил   Левски    
                                                         1837- 1873 

 

„Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи 

сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, 

лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната 

мисъл и бдение, но което се оживяваше от една 

постоянна и естествена веселост! Странно! Тоя 

момък, който проповядваше опасната мисъл за 

свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден на 

опасности; тоя син на нощта, на пустинята, на 

премеждията имаше весел нрав!” 
                                          Иван Вазов- „Немили недраги” 

                                                                                                          
„Той се не боеше, под небето спеше, 

ходеше замислен, сам-си без другар.  

Тая заран млад е, довечера стар, 

одеве търговец, сега просяк дрипав, 

кога беше нужно - хром, и сляп, и клипав; 

днес в селото глухо, утре в някой град 

говореше тайно за ближний преврат, 

за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът, 

и че време веч е да въстане робът;”  
                                     Иван Вазов-„Левски” 

        Многото имена на Васил Левски 

Дякона, Апостола, Главният книжар, Тропчо, 

Ефенди Аслан Дервишооглу, В. Лъвский,  

Кърджалъ, Драгойчо, Дякон Игнатий   

Рецитал и презентация за живота и делото на 

Апостола ще бъдат изнесени на 19.02. пред ученици 

и учители. Ръководител- Главен учител  

г-жа Валя Колева- преподавател по Български език     и  

литература. 

       

                                                   

 
 

 

 

 



Свети Валентин Свети Валентин Свети Валентин Свети Валентин ----    празник на любовтапразник на любовтапразник на любовтапразник на любовта    
 

На 14 февруари милиони хора по света честват 

празника на влюбените - деня на свети Валентин. 

Корените му се губят в далечното минало. В древен 

Рим на 15 февруари са празнували Луперкалиите -

 празник на изобилието, посветен на покровителя на 

стадата Фавън (едно от имената му било Луперк). 

Предишния ден се посвещавал на римската богиня на 

брака, майчинството и жените - Юнона. През този ден 

девойките пишели любовни писма, слагали ги в голяма 

урна, а след това мъжете изваждали писмата. Всеки 

мъж трябвало да ухажва девойката, чието писмо е 

изтеглил, според волята на боговете.  

14 февруари е наричан и "Сватбата на птиците", 

тъй като се смятало, че птиците си избират 

партньор през втората седмица от втория месец 

на годината. И накрая най-романтичната версия: 

През трети век в Рим живял лекар, който се 

казвал Валентин. Наричали го "гастрономически 

лекар", защото гледал да предписва вкусни 

лекарства. За да придаде по-приятен вкус на 

горчивите билки, той ги смесвал с мляко или 

мед, а раните промивал  с вино (баба ми би 

трябвало да се поучи от него – като си спомня 

лютата ракия по ожулените ми колене, още ми 

се насълзяват очите).  

ИнтересноИнтересноИнтересноИнтересно    и не много известнои не много известнои не много известнои не много известно    
Повече от 1 милиард валентинки се изпращат в САЩ 

всяка година. 

*Жените са по-активни по време на празника – над 85% 

от закупените картички са от дами. 

*По ред на популярност картичките за Св. Валентин се 

дават на учители, деца, майки, жени, възлюбени и 

животни. 

*През този ден се купуват над 110 млн. рози. 

 

*В италианския град Верона, където се развива действието на Шекспировата драма за 

двамата влюбени Ромео и Жулиета, се получават над 1000 писма всяка година по 

повод Св. Валентин. 

*Името на човека, изобретил бонбониерата с форма на сърце за празника на 

влюбените, е Ричард Кадбъри. Това се случва през 1880 г. 

*Александър Граам Бел подава заявка за лиценз на изобретения от него телефонен 

апарат на 14 февруари 1876г. 

*Най-старата любовна поема е написана върху глинена плочка от ерата на Шумерия, 

3500 години преди раждането на Христос. 

*В някои страни, ако жена получи дреха от мъж за празника и я задържи, това е знак, 

че той е нейният възлюбен. 

*САЩ, Канада, Мексико, Франция, Австралия и Великобритания са единствените 

страни, обявили Св. Валентин за национален празник. Това, обаче не пречи в много 

други държави да има различни обичаи.  

 

Редактор Митка Недялкова        Компютърна обработка Детелина    Георгиева 


