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На този ден се отдава почит на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската писменост. 

През 855 г. Кирил и Методий създали глаголицата във византийския манастир Полихрон в областта Витиния в 

Мала Азия и там превели свещени книги. След това те се заели да 

популяризират християнството сред славяноезичните народи. 

Техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и 

Ангеларий продължили делото им. Те получили топъл прием в България 
от княз Борис през девети век. Кирилицата, която заменя глаголицата, е 

създадена в Преславската книжовна школа. Като неин създател се сочи 

Климент Охридски, а името ѝ е дадено в чест на Константин-Кирил 

Философ. 

Като ден на просветата празникът се чества за първи път в 

Пловдив през 1851 г., когато в епархийското училище „Св. св. Кирил и 

Методий" по инициатива на Найден Геров се организира празник и 

ученическо шествие. За официален празник на България 24 май е обявен с 

решение на Народното събрание на 30 март 1990 г. 

Братята Кирил и Методий са канонизирани като светци за превода 

и популяризирането на Библията на старославянски език и 

разпространяване на християнството. През 1980 година са обявени от папа Йоан-Павел Втори за покровители на Европа. 
Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици.  

 

Ивайла Николова 6в 
 

ОУ „Петър Берон“ и СУ „Хр.Г.Данов“ с първа купа по доджбол 
Пловдив бе домакин на първото първенство по народна топка по световните правила 

 

ОУ “Петър Берон” и СУ “Хр. Г. Данов” спечелиха призовите места на първото първенство по народна топка по 

световните правила. Ученическият турнир за купа на Пловдив DBFB KOSMOS CUP събра състезатели от шест 

пловдивски училища и едно основно от Крън, община Казанлък. Домакин на първия турнир по доджбол бе СУ “Любен 

Каравелов”, което разполага с нова спортна база. 

„Благодарение на президента на Българска федерация народна топка – Константин Миладинов, успяхме да 

проведем турнира, който привлече ученици от 3, 4 и 5 клас“, каза директорът на ОУ „Петър Берон“ Стефан Кичуков. 
През 2019 г. ОУ “Петър Берон” беше първото училище в Пловдив, което федерацията посещава. Ковид 

пандемията не позволила организирането на масови състезания, но амбицията е пропуснатото да се навакса. 

 
Статията е от: http://u4avplovdiv.com 

 



 

Продължаваме рубриката от предишно издание и ще ви запознаем с още пет причини, заради които с 

гордост да се зовете БЪЛГАРИ. 

1.Билките 

Наричат страната ни "Аптеката на Господ". България е на трето 

място в света по богатство на лековити растения след Афганистан и 

Индия. В планините ни има билки, които не се срещат никъде по 

света. Годишно се изнасят между 12 и 15 000 тона, които се 

използват за лекарства и козметика.  

2. "Време разделно" 

Най-известният български роман в световната литература - "Време разделно", е написан от акад. Антон 

Дончев само за 45 дни. Издаден е 17 пъти у нас. Преведен е на 28 езика и по света има над 3 милиона тираж. 

3. Киселото мляко 

През 1905 г. д-р Стамен Григоров за пръв път описва млечнокиселия микроорганизъм, който предизвиква 

ферментацията, необходима за получаване на българско кисело мляко. Първоначално той описва 

млечнокиселата пръчица като "Бацил А". По-късно микроорганизмът е наречен "Лактобацилус булгарикус", в 

чест на родината на своя откривател. 

4. Прабългарският календар 

Старите българи създават една от най-точните системи за измерване 

продължителността на земната година. Прабългарският календар е признат от 

ЮНЕСКО за най-точния в света. 

5. Пътническият самолет 

Главният конструктор на първия в света транспортен пътнически самолет "Douglas DC-3" е българин. 

Неговото име е Асен Йорданов. Той е български и американски авиатор, инженер и изобретател със световна 

известност. Роден е през 1896 г. в гр. София. 

Белослава Тодорова 6в 

Здравейте!  

Ето че отново е време да си починем от останалите рубрики и да се запознаем с интересни факти за петия 

месец от годината – МАЙ. 

 В Англия месец май е национален месец на домашните любимци и усмивките. 

 В Съединените американски щати е национален месец на бургерите и национален месец за военна 

оценка.  

 Май е доста добър месец за американските президенти – нито един от президентите на САЩ не е 

починал през май.  

 Старото славянско име на този месец е било трѣвенъ т.е. тревен, буквално „тревен месец“. Месец, през 

който пониква тревата. Прабългарите наричали този месец Вечем или Сретен.                                                                                      

Мартин Котов 6б 

 



 

 

 Открийте кой е българският град, на който първата сричка е име на музикална нота,втората 

сричка е име на известен композитор, а третата на Египетски Бог.  

 

(Отговор на загадката от миналия брой: защото бил гологлав) 

 

 Решете тази кръстословица, за да 

научите в коя дисциплина се е 

състезавала олимпийската ни 

шампионка Екатерина Дафовска! 

 

1. Широколистно дърво. 

2. Храст, чиито плодове са лечебни и се 

използват за чай. 

3. Ударни инструменти. 

4. Вкусна гъба за готвене. 

5. Екзотично животно с големи размери и 

бивни. 

6. Горски плод. 

7. Горско растение с жълт цвят, предвестник 

на пролетта. 

 

Мартин Котов 6б 

 

 

Днес отново е време да си сготвим нещо заедно. Тъй като е последното издание за тазгодишната учебна 

година, рецептата ще е малко по-дълга и не толкова бърза за изпълнение, но накрая все пак ще бъде много 

вкусно.  

Ето ги необходимите продукти: 

320 грама бисквити 

80 грама разтопено масло 

400 грама крема сирене 

1 супена лъжица желатин на прах  

130 милилитра пудра захар 

60 милилитра вряла вода 

200 грама пресни малини 

Начин за приготвяне: 

Смелете бисквитите и маслото и  изсипете сместа в 

правоъгълна форма и оставете за 15 минути на студено. 

Разбийте крема сиренето, сметаната и захарта, за да стане крем. Разтворете желатина с врялата вода, докато се 

разтвори и го добавете към крема, след което трябва да се разбърка. 

Добавете малините и след като отново разбъркате добавете получената смес към бисквитената кора. Сложете 

сладкиша в хладилник за 4 часа и сте готови. 

Добър апетит!                                                                                                                               Мартин Котов 6б 



 

1. Казвам се : Любомир Маринов Ушеров 
2. Учител по: Физическо възпитание и спорт  
3. Зодия : Водолей 
4. Родно място: Пловдив 
5. Любимо занимание в свободното време : 

Не разполагам с такова  
6. Домашен любимец : Куче 
7. Любим празник: Коледа 
8. Уред от съвременния свят, без който не можете: Телефонът ми 
9. Ако имате машина на времето в коя епоха/век бихте се телепортирали : 9 век 
10. Коя историческа личност бихте искали да имате за свой приятел : хан Крум 
11. Искам да посетя: Индия 
12. Страх ме е от: От всичко или нищо 
13. Възхищавам се на: На всички успели 
14. Развеселявам се от: Внуците ми 
15. Девизът ми /Любим цитат : Докато дишам, значи живея! 
16. Мечтая за: Почивка на Малдивите 
17. Опишете се с три думи: Трудолюбив, сърдечен, честен 
18. Най-добрият съвет, който бих дал на някого: Не обичам да давам съвети 
19. Пожелавам на читателите на в. ‘‘Рибен Буквар‘‘: Много успехи занапред ! 
20. Искате ли да споделите нещо допълнително, което пропуснахме да Ви попитаме?  

Не 
Иванина Лисичкова 6б 

Око в дивото 

  Днес в моята рубрика ще си говорим не точно за най-редките животни, а за едни от 

най-отровните. 

  Отровните животни на планетата определено са много на брой. Някои от тях са 

отровни само към останалите животни, а пък други имат достатъчно отрова, за да 

засегнат и хората. Сега ще Ви разкажа за животните, които мен лично най-много ме 

удивиха и впечатлиха. Определено обаче не бих искала да ги срещна на живо!  

1.Каменна риба  
   Каменната риба е най-отровната риба на Земята. Този изключителен вид се 

среща в Тихия океан, Индийския океан, Червено море и Големия бариерен риф. 

Ако имате  „късмета“ да бъдете ужилени от нея, то това би ви причинило неописуема болка, би довело до инфекция на 

ужиленото място. А за да оцелеете след отровата, ужиленият крайник задължително се ампутира. 

2. Жаба стрела  

   Жабата стрела е едно от най-отровните земноводни животни и най-отровният 

вид жаба. Можете да я срещнете сред горите на Южна и Централна Америка. 

Удивителното при тях е, че са едва 5см дълги, но за да убият човек или дори голям 

бозайник, са нужни само 2 милиграма от отровата им. Също така една от тези 

жаби е способна да убие 10 души или 20 000 мишки, и то в рамките на по-малко от 

ден.  

 

Ивайла Николова 6в 

 

ДО СКОРО! 
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