
 1 

Р ъ к а  з а  р ъ к а         Б р . № 7  

В е с т н и к  з а  д е ц а  
Издава: V “а” клас при Гимназия с преподаване на чужди езици- град Плевен 

ВТОРНИК,10 НОЕМВРИ 2009 Г.                                  ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХІV,  БРОЙ 7 

                                  

ЛЕГЕНДА ЗА ПАЗИТЕЛКАТА 

НА ВАРШАВА  
Преди  много време един принц тръгнал с хората 

си на лов. В гората забелязал див звяр и бил 

достатъчно близо да стреля с лъка си.Но когато 

се прицелил,звярът внезапно изчезнал.Много 

изненадан,принцът решил да пренощуват в близост до 

една река.По време на вечеря,той внезапно видял 

морска сирена,която му казала да го последва.Принцът 

я последвал и стигнал до едно сечище.Там видял 

рибарска колиба,която се намирала под голямо дъбово 

дърво.Принцът попитал за храна.След като влязъл 

вътре ,той видял млада жена,която хранела своите 

близнаци-момче и момиче.Жената споделила храната с 

гостенина си. 

След като се навечеряли принцът и младата 

жена седнали пред къщичката и погледнали към 

реката.Принцът заявил,че младата жена трябва да 

кръсти момченцето Wars,а момиченцето Sawa .Той 

предостъпил земята около колибата на младата майка и 

на нейните деца,тъй като знаел,че те ще работят здраво 

по тази земя. Селището обаче трябвало да се казва 

Warsaw.Докато жената слушала принца,тя видяла 

морската сирена да се показва от реката. Морската 

сирена казала,че селището ще се превърне в красив 

град,заради усилената работа 

на рибаря и на неговата 

дъщеря,които избрали да 

живеят там. 

 

легендарната морска 

сирена  

  ПОСЕЩЕНИЕТО МИ В 

ГЪРЦИЯ, КЕФАЛОНИЯ 
Посещението ми в Гърция беше много интересно 

и забавно.Бях настанена в едно гостоприемно 

семейство . То има 2 деца. Момиченцето на 

което бях на гости се казва Исмини и е на 9 

години и има брат. Той е на 14 години.Освен това имат и 

домашен любимец,едно много сладко кученце. 
Сутрин ходихме с Исмини в нейното училище. Там ние 

наблюдавахме,как провеждат часовете си  и   заедно се 

забавлявахме – рисувахме, играехме. 

Следобед  имахме организирани екскурзии. Посетихме 

музеи, църкви, ходихме на разходки в града. 

Наслаждавахме се на  морето.В един от дните отидохме до 

Акропола.Там за мен беше много интересно.Също така 

направихме една екскурзия до Олимпия. Прекарах 

чудесно и си направих много 

снимки. 

На път за Кефалония  пътувах 

за пръв път  с ферибот. 

Семейството на Исмини се 

грижеха много добре за мен и 

бяха мили. 

Много съм доволна, че посетих 

една красива страна като 

Гърция. 

Луиза 

                                     
Скоро пътувахме до Гърция – аз, моите приятели 

и нашите учителки. Невероятно преживяване! Самото 

пътуване беше същински ад, защото пътят е много дълъг – 

почти 16 часа, но пък си струваше! 

Пристигнахме в Атина рано сутринта. 

Настанихме се в хотел и веднага излязохме да се 
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любуваме на величествените красоти на този град. 

Посетихме Акропола. Ах, какви старини и сащевременно 

толкова обаятелно! 

Останахме в Атина само два дни, след което 

тръгнахме за нашата първоначална цел – курортното 

градче Влачата на остров Кефалония. Качихме се на 

ферибот, за да преминем на отсрещният бряг. На палубата 

бризът развяваше косите ни. Залезът беше неповторим. 

Мислех, че това е най-чудесното място на света, но още не 

бях видяла Кефалония. 

И ето на – пристигнахме. Качихме се на автобус, който ни 

откара до  

градче Влачата. Посрещнаха ни много топло 

нашите домакини – децата, при които щяхме да отседнем 

за цялата седмица и техните родители. Мен ме взе много 

симпатично семейство с едно малко притеснено, но мило 

момиченце. После разбрах, че това е Марина – моята нова 

десетгодишна гръцка приятелка. Е, имаше и нещо 

необичайно. Освен мен в колата се качи и стара моя 

познайница – момиченцето, при което бях отседнала при 

пътуването ни до Италия – Анна Киара. Супер! Щяхме да 

сме три! 

Пътувахме не дълго и ето че пристигнахме пред 

портите на огромна къща. Това беше домът на Марина. Тя 

наистина живееше в приказен дом – имаше си прекрасна 

стая като на принцеса, собствен басейн и дори домашни 

любимци. И то не един или два, а цели 14!!! 

Дванадесет малки и много сладки кученца, 

заедно със своите родители – майка и баща. 

Тук щяхме да се забавляваме до насита. 

Играехме на “Сляпа Баба” и “Криеница” 

почти всеки ден, но пък имаше и къде да се 

скрие човек в огромния двор и безчетните 

стаи на къщата. Но толкова за домът на 

Марина, колкото и прекрасен да е той. 

Гробницата на Одисей 

 

 Мисля, че по-голямо внимание заслужава самата 

Марина. Най-милото момиченце, което срещнах там. 

Станахме невероятни приятелки. С нея прекарахме много 

незабравими мигове. Тя ми показа и своето училище, в 

което се срещахме и с моите приятели от България. 

Училището е малко. На един етаж. Но пък много 

спретнато и чисто, и си има всичко – два двора с всякакви 

спортни съоръжения, компютърна зала и всичко останало. 

Учат даже и френски език. Олеле, и ние правихме 

контролно по френски, без да знаем и дума! 

Освен че ходихме на училище, всеки ден ни 

водиха и на екскурзия. Разгледахме целия остров 

Кефалония – с всичките му високи скали и безкрайни 

плажове. Имам невероятни снимки. Струва си да ги 

видите! Такава красота има само и в България! Видяхме 

стара гробница, в която са погребани истински царе, 

разгледахме и стара църква.  

Единият ден ни водиха до някаква пещера – 

дълбока и тъмна. Влязохме вътре и ходихме доста дълго 

време. Най-накрая стигнахме до място, покрито с чудно 

синя вода – езерото с лодките! Такова нещо няма, хем 

пещера, хем езеро, хем пък се повозихме и на лодка! А 

какви риби имаше само! Красота! 

Жалко, дойде време да се прибираме. На връщане 

разгледахме и Олимпия – мястото, където са проведени 

първите Олимпийски игри. И после пак скучния автобус, 

дългото пътуване... и БЪЛГАРИЯ! 

Това е Гърция – красива, 

гостоприемна и топла. Пожелавам ви и вие да 

отидете! 

МЕЛИНА 

 

 

 

 

 

                      
 

Какво ви впечатли най- много по време на престоя ви в Кефалония? 

 
Първите три отговора 

Ученици 

1 цвета на морето 

2 бананови палми 

3 шаха в двора на училището 

Учители 

1изумителното крайбрежие 

2 растителност- малките маслинови горички 

3 храната- като домашна е и много вкусна 

 

Какво ви хареса най-много във Влахата? 

Ученици 

1 къщите 

2 котките и кучетата по улиците- може да си играеш с 

тях 

3 гледката към морето 

 

Учители 

1 ниските къщи и цвета им 

2 малките криволичещи улици и градините 

3 атмосферата- хората са толкова дружелюбни и 

сърдечни, топли усмивки , които те карат да се 

чувсваш добре дошъл 

 

Какви спомени ще отнесете у дома? 

Ученици 

1 за моите приятели от семействата домакини 

2 синьото море, малко камъче от плажа 

3 планината и дивите кози 

Учители 

1 за хората- срещаш някого за първи път и те ти се 

усмихват и говарят като на стар приятел, живота в 

общността- всеки е заинтересован и готов да ти подаде 

ръка 

2 вкусът на Кефалония и миризмата на билки и 

подправки в градините 

3 природата- морето, планината и чистия въздух 
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ККЪЪТТ  ННАА  ММААЛЛККИИЯЯ  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛ  

 
 

Днес ви 
представяме 

книжката 
«ПРИКАЗКА ЗА 

СЛАВНОТО 
ТУРНЕ НА ЕДНА 

ПЕВИЦА И 
ЕДНО ЩУРЧЕ» - 

автор Деница 
Горанова и 

нейните 
ученици 

     
 

 

 
 

 

 

1. „MY HOUSE”-  книжка с 

апликации и текст 

 

 

 
 

„M Y  PETS” – 
книжка с фотоси 

и текст. В нея 
учениците на     

г-жа Радоева 
разказват за 

своите домашни 
любимци. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. «Моето коледно послание» – 

сборник разкази с илюстрации 
 

 
 

 

 
 

Судоку 1 

 

Судоку 2 

 
Отговорите очаквайте в следващия  

брой 
 

 

 

 

ЗЗАА  ВВААСС  ММААТТЕЕММААТТИИЦЦИИ  

 

 

 

 
M Y PETS 

Pupil’s book with photos and text 

 
I Play, I Learn, I Appreciate! 

2008 - 2010    

http://az-deteto.com/sudoku/question/question_2.htm
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Първа среща 14 – 24 

ноември 

Флоренция – Италия 

“Happy 

S.C.I.E.N.C.E., 

 

 

 
 

 

 

 

1100  ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ  --    

ООССВВООББООЖЖДДЕЕННИИЕЕТТОО  

ННАА  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  

Стартира 

 дарителска кампания 

за децата от Майчин 

дом - Плевен 
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