.
Заглавията на рубриките в този специален брой, посветен на Левски, са изписани с дигитализирания почерк на
Апостола. Шрифтът е плод на дългогодишна работа на екип български учени.
Повече информация може да прочетете на: https://www.bcard.bg/news/natsionalnata-kartova-i-platejna-shemaobyavi-proekt-za-digitalizatsiya-na-pocherka-na-vasil-levski
От екипа на вестника

*На 18.02.2021 се навършват 149 години от обесването на Васил Левски. Ученици и учители от нашето училище ще
почетат Апостола на свободата като поднесат цветя пред паметника му, който се намира в парк „Бунарджик“ в
подножието на Хълма на освободителите. Ученици от седми клас ще рецитират стихове, посветени на Левски.
*На 5-ти и 6-ти февруари в зала “Строител”, гр.Пловдив, се проведе състезание по хокей на трева - “Помнете героите”.
Участие в турнира взеха общо 11 отбора, както и състезателите от отбора по хокей на трева към училище “Д-р Петър
Берон”.
Поздравяваме учениците и треньора г-н Любомир Ушеров с постигнатите успехи и им пожелаваме още много купи и отличия, с
които да ни радват.
Ето и класирането на нашия отбор по възрастови групи:
- деца до 14 години - 2-ро място
- деца до 16 години - 2-ро място
- деца до 18 години - 1-во място
Ивайла Николова 6в; Белослава Тодорова 6в

Навършват се 149 години от залавянето на Апостола.
Васил Левски е заловен на 27 декември 1872 г. в Къкринското ханче, където е бил отседнал на път от Ловеч за Букурещ,
заедно със съратника си Никола Цвятков, за да пренесе там архива на революционния комитет.
Фатална според историците обаче се оказва среща с турски заптиета ден по-рано в местността „Пази мост“. На 24 декември Левски,
преоблечен, като турчин, пристига в Ловеч, където отсяда в домовете на Никола Сирков и Величка Хашнова. След като взема архива,
който зашива в самара на коня, на 26 декември, придружаван от Никола Цвятков, потегля към Велико Търново. По пътя извън Ловеч
злощастно са срещнати от турски конен патрул. Старшият – помакът Али чауш, не остава задоволен от отговора на Левски, че е
ловчанец, тръгнал към лозето си, за да види колко коли тор трябва да се изсипят, но предпочита да не рискува в схватка и ги оставя да
продължат пътя. Долага обаче веднага в Ловеч за срещата и оттам е организирана хайка за залавянето на подозрителните лица. Според
други предположения не заптието долага за съмнителното лице, а предател от хана в Къкрина известява за съмнителен гостенин.
На 27 декември 1872 г. е заловен от турските заптиета в Къкринското ханче.

*****************************************************
Представата ни за Апостола на свободата Васил Левски едва ли щеше да бъде същата, ако до нас не бе достигнало едно
значително количество от неговото документално наследство под формата на писма, записки, бележки, а дори и едно стихотворение.
Ето някои от най-емоционалните му послания:
1. „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
2. „Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.“
3. „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който
желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.“
4. „Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“
5. „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“
Здравко Делчев 6б

Представяме ви две съчинения, написани от шестокласници.

 Първият текст е с автор Даниел Делов от 6А клас и участва в Национален конкурс на тема:

“Защо искам да се върна присъствено в клас”
Очакваме резултатите от конкурса с нетърпение и пожелаваме успех на Даниел и останалите ученици от
училище “Д-р Петър Берон”, които взеха участие в конкурса.

Защо искам да се върна присъствено в клас?
Тук ще наблегна на думата искам. Като значение на думата „искам“ в тълковния речник е посочено „имам
потребност или желание да получа нещо, моля или настоявам да получа нещо“.
Искам да се върна присъствено в клас, защото ми се струва много объркващо да уча трета поредна година
от вкъщи без контакт с моите приятели и учители.
В началото беше нещо интересно – ходиш на училище, а си вкъщи пред компютъра. Всички знаем, че това
доведе до огромно увеличение на потреблението на интернет. В края на 2016г. се регистрират забележителните
3,42 милиарда потребители, а към днешна дата може да надхвърлят и 4,5 милиарда. Това ми припомня, колко пъти
интернетът накъсваше в най-интересните уроци или по време на тест. Напрежението беше невероятно, защото
някои учители си мислеха, че „ скатавам“, но не беше така.
Искам да се върна присъствено в клас, за да имам непосредствен контакт с истинския живот. Можеш ли да
сравниш онлайн книга с тази, на която можеш да разгърнеш страниците и да я помиришеш? Едно е да си на морето и
да вдишваш аромата му, да усещаш как вълната гали крайбрежния пясък, а съвсем друго е да го гледаш през
монитора. Различно е, когато просто наблюдаваш живота, вместо да го живееш!
Повечето от моите съученици по време на онлайн обучението се отказаха от спорта, спряха да излизат и
общуват с други деца, помислиха си, че интернет пространството е достатъчно интересно и вълнуващо. Всички ми
казваха, че когато си онлайн можеш лесно да контролираш ситуацията, но всъщност ситуацията контролира теб.
Искам да се върна присъствено в клас, за да припомня на приятелите си колко е забавно училището. Никога
няма да забравя шегите, часовете по музика, споровете на различни теми в междучасията. Колко партии на шах
спечелих! Колко много книги прочетох, защото искам да съм достоен член на литературния клуб.
Искам да се върна присъствено в клас!
Искам, защото в училище имаме възможност да правим хиляди неща – да говорим, да играем, да учим,
общуваме с учителите, да тренираме любимия спорт, да спорим, да мечтаем, да кроим планове!
Искам, защото ми липсват приятелите, учителите, нашата класна стая, която много прилича на света на
Хари Потър, липсва ми народната топка, която играем с класа, волейбола и хокеят на трева. Хокеят на трева не е
много известен спорт в България, но е моят любим. Липсва ми да бъда свободен и сякаш по-щастлив.
Затова искам! Имам потребност! Настоявам! Искам да общувам, искам да създавам спомени, искам да живея
извън компютъра! Искам да живея на живо!

 Вторият текст е на английски език и също е част от състезание за творческо писане. Благодарим на Виктория
Иванова от 6В клас, която ни пренася в чудния свят на фантазията.
This notebook makes everything you write come true
When I was ten years old I had a really pretty notebook, but I didn’t have enough time to write in it. One day I finally had
some free time to write in it, but little did I know that the notebook wasn’t ordinary. On a calm Sunday afternoon it was raining and it
was very cold outside, so I stayed home with my family. `Victoria!` my mum called. `Yes, mum?` I asked. `Do you have any
homework left to do? She questioned. `I actually did it all yesterday. I replied. `Great! You finally have time to write in your
notebook!’ My mum exclaimed. I smiled. I finally had enough time to write something! I was so excited that I immediately ran to my
room, grabbed a pen and sat on my chair. I was thinking to write an adventure story or a sad story, or maybe a fairy tale! So many
ideas filled my mind, but in the end I decided to write a magical story.
I started to write about a boy named Miles. He was a normal boy, but one day something really strange happened and his
life was never the same after that. Then I began to write every single magical thing that came to my mind. The first thing was a
magical creature, after that he fell into a magical portal that appeared under his feet, while he was falling he saw floating chairs,
cards, cats, dogs, a mirror and more. When he stopped falling he was sitting on a chair completely fine like nothing happened, but
then he saw a really big cat that had quite an evil smile and he had to solve a puzzle to get free. I continued writing as even more
ideas filled my mind, but suddenly I heard `Sweetie it’s time for bed! You`ll finish your story tomorrow!` My dad said. I had no choice
so I went to bed.
On the next morning I woke up feeling kind of strange and when I went to brush my teeth I looked at the mirror. I dropped
my toothbrush and turned around. There was a griffin behind me! I screamed. `Woah, woah kid stop screaming! The griffin
commanded. I was even more shook that he could talk! Just like in the story that I wrote yesterday! Then I turned to my left and saw
a boy with black hair. `I’m Miles!` The boy mentioned. His name was the same as the boy that I wrote in my story too! Suddenly a
portal opened underneath our feet, we all fell. After that I started to look around. There were floating chairs, mirrors, cats and dogs.
I thought to myself `What’s happening?` When we stopped falling we were on chairs and that evil cat that I wrote about was right in
front of us! He said `If you want to be set free you have to-` `Solve a puzzle!` I finished. Then Miles looked at my notebook and said
`Everything you write comes to life! After that I immediately opened my notebook and I wrote that we solved the puzzle. It
happened! We were free from the chairs! But we were in front of a pink sea. I opened my notebook again and I wrote that we had a
boat and we knew how to control it. Suddenly a boat appeared. We jumped in and the griffin said `Go!` Me and Miles started to
paddle and we reached the end. Then everything went black. I couldn’t see anything or hear anything. After that I saw my room.
There was no one there except me and my family. I opened my notebook and the story was gone. I looked at my parents. `Are you
okay? My mum asked. `I’m fine` I replied. That night I went to bed having a million questions but it all ended up a mystery.

Здравейте!
Отново е време да си починем от останалите рубрики.
Февруари е доста интересен месец, пълен с любов, вино и веселие. Ще ви представим
интересни факти, свързани с двата февруарски празника. Дори и тези от вас, които не
празнуват, ще открият по нещо интересно в следващите редове.

5 забавни факта за Свети Валентин, които може би не
знаете
1.

Свети Валентин е бил екзекутиран на 14 февруари от римския император Клавдий II, защото той тайно
помагал на войници да се женят. Императорът бил на мнение, че семейните войници не се бият добре и
затова им забранявал да се женят.

2.
3.

През 1537 година, английския крал Хенри VII официално обявява 14 февруари за празник на влюбените.

4.

Много хора подаряват бонбони за Свети Валентин, но най-голямата кутия шоколадови бонбони е била
направена във Великобритания през 2008 година. Тя е тежала 1690 кг и е имала повече от 220 000
бонбони.

5.

Св. Валентин не е просто празник за всички влюбени. Той също така е много важен ден и за
технологиите. Александър Бел подава молба за патент на телефона именно на Деня на влюбените Свети Валентин през 1876 година.

Най-старата оцеляла любовна поема до момента е писана на глинена плочка и датира от времето на
шумерите, около 3500 г. пр.н.е.

5 любопитни факта за празника Трифон Зарезан
На 14-ти февруари по стар стил или на 1-ви февруари по новия календар честваме празника на свети Трифон
Зарезан.
Празникът се нарича още Ден на лозаря.
Народни вярвания:
1. По традиция на този ден се подрязват лозите, за да се получи голяма реколта през есента.
2. Според народното поверие колкото повече вино се изпие и пролее на празника, толкова по-голям ще е добивът през
новия
сезон.
3. По традиция избрания цар на лозята е длъжен да почерпи и нахрани всички участници в зарязването. Вярва се, че ако
царят и мъжете не си попийнат добре, реколтата от грозде и вино няма да бъде достатъчна.
4. В някои райони в страната не се допускат жени на лозето, за да не се провали ритуала за богата реколта.
5. Следващите два дни след Трифон Зарезан се почитат за предпазване от вълци. Тогава жените не режат с ножици, за
да не се разтваря устата на вълка, не плетат, не предат и не шият. Приготвят обреден хляб и след като раздадат от него
на съседите, слагат залъци от хляба и в кърмата на животните.

Внезапно заваляло и един човек, който бил на открито нямало къде да се скрие и дъждът
го намокрил. Прибрал се вкъщи вир-вода, но нито един косъм не му бил мокър.
Как е възможно, ако той не е имал нито чадър, нито качулка?
(Отговорът на миналата загадка е: ще сложи 4 пържоли. След 5 минути ще изкара 2, ще сложи други две и ще обърне
началните две. След 5 минути ще изкара началните, ще сложи тези, които бе изкарал преди малко на неизпържената
страна, а тези, които са си в тигана, ще ги обърне. След 5 минути всички 6 пържоли ще са готови!)

Мартин Котов 6б

В новата ни рубрика „Учителски лексикон“ ще може да опознаете различните преподаватели от училището
ни и да научите някои любопитни неща, свързани с техните интереси.
Благодарим на г-жа Ралица Семерджиева, която първа се престраши да попълни нашия ЛЕКСИКОН   

1. Казвам се: Ралица Семерджиева
2. Учител по:

Човекът и природата, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
3. Зодия:
4. Родно място:

Близнаци
гр. Карлово

5. Любимо занимание в свободното време: Обичам да чета
6. Домашен любимец: Декоративни рибки
7. Любим празник: Коледа
8. Уред от съвременния свят, без който не можете:
Много са. Бих ги подредила така: кафе машина, пералня, съдомиялна, компютър
9. Ако имате машина на времето в коя епоха/век бихте се телепортирали?
Бих се върнала в детството си.
10. Коя историческа личност бихте искали да имате за свой приятел?
Мария Кюри
11. Искам да посетя: Токио
12. Страх ме е от: Мишки
13. Възхищавам се на: Умните и работливи хора.
14. Развеселявам се от: Най-често ме развеселяват учениците.
15. Девизът ми / Любим цитат : “Любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому, какво си дал.”,
Надежда Захариева
16. Мечтая за: Прозаични, но важни неща - здраве и спокойствие за мен и близките ми хора.
17. Опишете се с три думи: емоционална, стриктна и любознателна
18. Най-добрият съвет, който бих дала на някого :
За да си оригинален трябва да приличаш на себе си.
19. Пожелавам на читателите на в. „РИБЕН БУКВАР“: Да се усмихват повече!
20. Искате ли да споделите нещо допълнително, което пропуснахме да Ви попитаме?

Върнахте ме в тийнейджърските ми години, когато попълвахме лексикони. За мен беше огромно
удоволствие!
Иванина Лисичкова 6б
ДО СКОРО!
Статиите бяха разработени от: Мартин Котов 6в; Ивайла Николова 6в; Белослава Тодорова 6в;
Здравко Делчев 6б; Иванина Лисичкова 6б; Даниела Стоянова 6б; Полина Венинска 5б; Красен Шипков 6в

