месец октомври 2021г.

Нашето любимо училище чества патронния си празник през октомври.
Училище „Д-р Петър Берон“ е основано през далечната 1925г. Първоначално училището се е състояло от един етаж.
Интересен факт е, че през 1933 година със средства на училището в сградата се прокарва електричество и това го прави
първото начално училище с осветление. С доброволен труд на учителите и пловдивската общественост се изгражда втори
етаж и физкултурен салон. С течение на времето училището придобива вида, в който го познаваме днес.
В чест на големия учен д-р Петър Берон и в знак на почит към народните будители в училището ни се проведе
конкурс, а най-добрите творби в различните категории (съчинение, рисунка,презентация) бяха наградени.
На вашето внимание предлагаме няколко снимки, от които може да добиете представа за историята за сградата, в
която днес се обучаваме.

Снимката е насочена към Бунарджика, на който се
вижда къщичката на семейството на градинаря, който
се е грижел за растителността по хълма.
Под него е винзавода, който днес е над улица „Генерал
Данаил Николаев‘‘.
Нивата, на която са хората, днес е дворът на
ОУ,,Д-р Петър Берон‘‘, а пред фотографа минава
булевард „6-и септември.

П

етър Берон е известен български деец, който е дарил средства на много български училища.
През 1839-а основава със свои роднини търговско дружество, чрез което натрупва значително състояние. С
тези средства и с доходите от своя чифлик той сам финансира по-нататъшната си научна дейност.
Петър Берон е могъща възрожденска фигура, чийто живот и стремежи са достойни за роман. Той развива огромна
дейност в областта на науката, като много от идеите му не са могли да
намерят практическо приложение в неговото време. Автор е на повече от 20
труда, с общо над 10 хиляди страници, в различни области на знанието:
физика, химия, метеорология, геология, философия и др. Впрочем, той владее
9 езика, като пише на 5 от тях.
Разбира се, най-популярен и обичан си остава съставеният от него Рибен
буквар, който за две десетилетия след излизането си има шест издания. Не
случайно известният славист Юрий Венелин казва за Рибния буквар
следното: „Аз не съм видял нито един руски буквар, който по достойнство да
се равнява на тая книжка, която е много поучителна.”
"Трябва да се силим, колкото е възможно да се печатат повече книги на нашия език за научението на нашия народ, защото
стига откак се намира от толкова време в темнота без наука. Да даде Бог да се разпростре усърдието и ревността на
всички наши едноплеменици, и да се умножи науката в нашето отечество`` - Петър Берон

Ивайла Николова 6в и Белослава Тодорова 6В

ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ – НЯКОЛКО ЦИТАТА ЗА ПРОБУЖДАНЕ
Вижте какво имат да ви кажат народните будители! Ето някои от най-запомнящите се завети на
Софроний Врачански, Христо Ботев, д-р Петър Берон, Любен Каравелов, Васил Левски, Иван Вазов.
Нека познаваме историята си и се преклоним пред паметта на всички духовници, революционери и
книжовници, благодарение на които се наричаме българи.
Честит 1-ви ноември – Ден на народните будители!
Здравко Делчев 6б

С

#ПАУЗА
Това не е баш рубрика. Това е отдих от тях. Аз съм Мартин и във всеки брой
на вестника ще ви казвам по няколко интересни факта и логическа загадка.

Време за фактите:
1. В Перу има повече пирамиди, отколкото в Египет.
2. Жълъдите всъщност са отровни за хората и ако се консумират сурови, могат да
повредят бъбреците.
3. Горилите спят по 16 часа на ден.
4. Жирафът може да живее по-дълго без вода от камилата.
5. Един щраус може да надбяга кон.
6. Фирма в Полша произвеждат съдове за хранене от пшеница, за да може и те да се
изяждат след хранене.

Ето я и логическата задача:
Събрали Гошо, Пешо и Тошо, защото някой от тях бил ограбил банка. Гошо казал, че е
невинен, Пешо същото, а Тошо казал, че е бил Гошо. Кой го е направил, ако само едно е
истината? (отговора на логическата задача ще откриете в следващия брой )   
Мартин Котов 6б

В тази рубрика ще видите лесни и вкусни рецепти,
които може да направите точно за 5 минути. И не – в
тях няма да има печене, варене, пържене или белене.
Само понякога ще ползвате микровълнова или нож.
Днес ще приготвим мини-пици.
Нужните продукти са:






5-6 филийки хляб
Няколко резена домат
Масло
Колбас
Кашкавал

С чаша правите малки кръгли форми от хляба, мажете с
масло, слагате отгоре резен колбас, резен домат и малко
кашкавал. Слагате всичко в микровълновата за две
минути и сте готови. Имате си мини-пици.
Мартин Котов 6б

Око в дивото
Рубриката ``Око в дивото`` Ви пренася в един свят- свят, в който правила
не съществуват - дивото. В тази рубрика ще Ви разкажа за различни животни или пък растения, за които някои хора даже не
предполагат, че може да съществуват. Такива видове, които ще Ви накарат да отворите уста, без да осъзнавате, че го
правите!
Първото животно, за което ще Ви разкажа в тази нова рубрика, ще е
``Експлодиращата мравка``. Това е вид малко насекомо, което всички познават. Този вид
обаче крие голяма тайна. Тези мравки правят точно това, което името им подсказва експлодират! Естествено, не е така, както го представят по филмите - да гръмнат и да се
разпръснат навсякъде парчета от нея, малко
по-различно е. Когато мравката се чувства
застрашена, тя застава в една специфична
форма, стяга мускулите си, кожата и се
разкъсва и пръска отровни вещества във
всички посоки. Естествено, след този процес
``Експлодиращата мравка`` умира. Оказва се,
че този вид мравки е открит скоро - през 2018г.
Вторият вид животно от ``Око в дивото`` ще бъде Мексиканският
саламандър. Този вид саламандър може да прави нещо уникално! Когато някой
от крайниците му се счупи, скъса или отреже, мексиканският саламандър
буквално си създава нов крайник! И това не е всичко! Освен това, той може още
да регенерира сърцето, гръбнака и дори мозъка си! Знам, че Ви звучи
невъзможно, и при мен беше така, но повярвайте - истина е! Естествено,
мексиканският саламандър е обект на изследвания, но за съжаление се среща
все по-малко в природата и за това учените все още нямат точно обяснение как
прави всичко това.

Ивайла Николова 6в

Много хора не се гордеят от факта, че са българи, защото явно не познават славното ни минало или не са
запознати с постиженията на някои от българите, прославили България по света. Има много личности, заради
които трябва да се гордеем, че се наричаме българи.
В тази рубрика ще Ви запознаваме с постижения от различно естество. Постижения, които са ни отредили
световни върхове.
Ето някои от тях:
1. Албена Денкова и Максим Стависки – български състезатели по фигурно пързаляне за двама.
Двукратни световни шампиони през 2006 и 2007 и сребърен и бронзов медал през 2004.
2. Александър Върбанов – олимпийски бронзов медалист по вдигане на тежести –
Четирикратен световен шампион.
3. Анелия Раленкова – абсолютен световен шампион по художествена гимнастика.
Два пъти е ставала световен шампион. Има два златни, два сребърни и два бронзови
медала.
4. Антоанета Стефанова – 3 пъти световен шампион по шахмат. Три златни и един
сребърен медал.
5. Христо Стоичков – Най-известния български футболист. Играл в ЦСКА, след това
в Барселона, където става носител на всички 4 купи и една златна топка през 1994
година след световното първенство в Сащ.
Това са само малко от българските легенди. Очаквайте продължение в следващия брой.

Мартин Котов 6в
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