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ЧЕТВЪРТЪК, 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.                                  ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХІV,  БРОЙ  8 
             

Първа среща 

14 – 24 ноември 

Флоренция – Италия 

Във връзка с международния проект 

“Happy S.C.I.E.N.C.E., вестник 

«Звънче» се съхранява и в 

Националната библиотека на 

Флоренция, Италия. 

Репортерите, участници в проекта 

подариха Алманах на вестника и 

плакет. 

плакет 

Алманах на 

вестник „Звънче”     

                 

„Пинокио” – първо издание 

 

ДЕСЕТ НЕВЕРОЯТНИ ДНИ В 
ИТАЛИЯ 

 
През    месец ноември, от  моето училище 

отидохме  в Италия, в градовете Флоренция  
и Венеция. 

Във Флоренция бяхме  седем  дни, 
настанени в семейства. През деня  ходехме в 
училището и разглеждахме 

забележителностите на средновековния 
град. Не можех да повярвам, че се движа по 

улиците, по които са се ходили световно 
известни учени, откриватели и творци.  Най-
вълнуващото беше в Националната 

библиотека, когато след като се докоснахме 
до първото издание на „Пинокио” и много 

други ценни издания, ние подарихме 
Алманах на нашето вестниче и плакет. В 
Алманаха са събрани всички броеве на 

вестник „Звънче”, издавани в продължение 
на 14 години.  

Вечер се прибирахме в семействата и 
майката ни приготвяше традиционни 

италиански  ястия. Бяха много вкусни. 
Бащата също участваше в тяхното 
приготвяне. 

След престоя си във Флоренция, 
посетихме и Венеция. За съжаление там 

останахме само три дни, но успяхме да 

 

® 

 



 2 

разгледаме забележителностите. Всичко 

беше прекрасно, но най-много ми хареса 
да гледам как правят стъклените фигурки. 
  Всички прекарахме десет 

невероятни дни в Италия. На мен изобщо 
не ми се връщаше в България. При първа 

възможност пак бих посетила тази 
прекрасна страна. 
                                   Танита Кировска  

  
МУЗЕЯ НА  ИСТОРИЯТА НА 
НАУКАТА ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ 

 

The Happy  The Istituto e Museo di Storia 

della Scienza [IMSS]  е 

основан през 1927 г. по 
инициатива на 

университета във 
Флоренция. Неговата 
функция е за събирането, 

каталогизиране и 
архивиране на древни 

инструменти и изделия от исторически и 
научен интерес.  

В хода на своята история, IMSS 
непрекъснато е образец на национално и 
международно равнище, за историята на 

науката, научните изследвания и за 
въпроси, свързани със значението на 

изучаването на научни уреди от 
исторически интерес.  
През ноември 2009г. италиански 

колекционер пожелал анонимност е 
открил реликви, чиято автентичност е 

вече потвърдена - Става дума за два 
пръста от дясната ръка и за зъб, които са 
били взети от ковчега на Галилей през 

март 1737 г. при пренасянето на тленните 
му останки във флорентинската базилика 

"Санта Кроче".  
Пръстите и зъбът ще бъдат изложени през 
пролетта на 2010 година след мащабна 

реконструкция на Музея на историята на 
науката, който тогава официално ще бъде 

преименуван на Музей на Галилео 
Галилей. 

Паоло Ганов 

 
 

 
 

 

 

МИЛИ ДЕЦА, УВАЖАЕМИ 

РОДИТЕЛИ, СКЪПИ КОЛЕГИ, 
 

Обръщам се към вас, за да изкажа 
специалната си благодарност за чудесната 

възможност да бъдем заедно по време на 
едно незабравимо пътуване. Десетте дена 
бяха съпроводени с прекрасни впечатления, 

приключения и перипетии. Имахме 
възможност да посетим световно известни 

музеи, галерии и места в областта Тоскана, 
включени в Световното наследство на 
Юнеско: Галерия Уфици, Палацо Векио, 

Катедралата Санта Мария дел Фиоре, Понте 
Векио, базиликата Санта Кроче, 

Интерактивният музей на Леонардо да 
Винчи. Попаднахме в един друг свят и бяхме 

запленени от Ренесансовите паметници и 
красота. Разбира се, с няколко думи едва ли 
би могло да се опише всичко, което нашите 

сетива са възприели. Защото сега предстои 
да преосмислим всичко и то да остане у нас 

като трайно впечатление, история и спомен 
за това пътуване. 
Венеция ни плени с красотата на каналите и 

гондолите по тях. Площад Сан Марко и 
гълъбите, които хранихме там, Катедралата 

Сан Марко и изяществото на мозайките в 
нея,  Дворецът на Доджите, Мостът на 
Въздишките, Канале Гранде.... 

Всички тези изключителни места ще се слеят 
в нашето съзнание с началото на пътуването 

и ще образуват онзи кръг, който 
символизира съвършенството. Нашето 
пътуване беше едно откриване на 

непознатото и далечното и със сигурност ще 
ни помогне да разберем истинската стойност 

на видяното, усетеното, наученото и 
почувстваното. Знанията ще сменят 
възторженото любопитство и ще ни направят 

щастливи. 
Няма съмнение, че всички прекрасни места и 

гледки обогатяват и разширяват нашата 
представа за различието, хармонията и 
вечният кръговрат в човешката история.  

Учениците, учителите и представителят на 
родителската общност Даниела Караджова 

сме страхотен екип и аз благодаря от сърце 
за проявения оптимизъм, воля и 

сътрудничество. 
Благодаря ви, приятели! 
                            Теодора Вълова 
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„MY HOUSE”-  

книжка с 

апликации и текст 
 В нея учениците 

на     г-жа 
Радоева 

разказват за 
своите домашни 

любимци. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. «Хитрата Лисана»  - приказка 
с илюстрации 

 
 

 

 
 

Отговори от брой №7 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сборникът с 

разкази на 
малките ученици 

на  
г-жа Кулева 

спечели 
специалната 

награда на 
общинския 

литературен 
конкурс 2008г. 

 

 
 

 
 
 
 

2. «Дядовата ръкавичка» – книжка 

с илюстрации 

 
 
 

 
 

Судоку 3 

 
Отгорите – следващия брой 

 
 

ККЪЪТТ  ННАА  ММААЛЛККИИЯЯ  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛ  

 

 

 

 

MY HOUSE 
Pupil’s book with applications 

and text 

 
I Play, I Learn, I Appreciate! 

2008 - 2010 

 

 

 

 
СБОРНИК С РАЗКАЗИ 

 
  

ММООЖЖЕЕ  ББИИ  ТТООЧЧННОО  ТТООВВАА  ЕЕ  

  ССИИЛЛААТТАА  ННАА  ДДЕЕТТССТТВВООТТОО!!  

ЗЗАА  ННЕЕГГОО  ММЕЕЧЧТТИИТТЕЕ  ССАА    

ППООВВЕЕЧЧЕЕ  ООТТ  ССЪЪММННЕЕННИИЯЯТТАА,,  

ППРРИИЯЯТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ––  

  ППООВВЕЕЧЧЕЕ  ООТТ  ССААММООТТААТТАА!! 

 

ЗЗАА  ВВААСС  ММААТТЕЕММААТТИИЦЦИИ  
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1100  ДДЕЕККЕЕММВВРРИИ    

ООССВВООББООЖЖДДЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  

ППЛЛЕЕВВЕЕНН 
 

Първа атака Генерал Шилдер-Шулднер получава 

заповед да атакува и превземе Плевен. На 19 юли 

руският отряд прави опит да влезе в града, но е 

отблъснат от силен турски огън. На 20 юли русите 

отново атакуват, успяват да влязат в покрайнините 

на града, но са отбити от заелата вече града армия 

на Осман паша. 

Втора атака  Тя се провежда на 30 юли под 

командването на генерал Криденер. Руските войски 

атакуват града от изток и югоизток, овладяват две височини при с.Радишево, но след 

ожесточени сражения са принудени да отстъпят и боят завършва с неуспех.  

Трета атака На 11 септември руси и румънци за трети път атакуват града. Отрядът на генерал 

Скобелев успява да превземе два южни турски редута. Румънските войски превземат един 

редут при с. Гривица. На 12 септември, след ожесточени сражения по заповед на руското 

командване, ген. Скобелев отстъпва. И тази атака за превземането на Плевен завършва с 

неуспех.  

ОБСАДАТА НА ПЛЕВЕН И ПРЕВЗЕМАНЕТО МУ   

След Третия неуспешен  щурм за превземането на Плевен император Александър ІІ  свиква 

военен съвет, на който  се взема решение да се  смени  тактиката – от щурмове да се премине 

към блокада на града. За целта от Русия спешно е извикан  генерал Тотлебен, известен руски 

военен инженер.Той  пристига в Плевен и по негов план и под негово ръководство в края на м. 

септември започва  блокадата на града. 

 От своя страна турците предварително  предприемат изграждането на няколко укрепени пункта 

по Софийското шосе,  жизнено важна артерия за армията на Осман паша в Плевен. 

Ген. Тотлебен разпределя всички налични руски и румънски военни части в шест блокадни 

участъка с обща дължина на блокадната линия 50 километра.  

В края на м. октомври при селата Горни Дъбник и Телиш се водят едни от най-кръвопролитните 

сражения от Плевенската епопея. Овладени са турските позиции и по този начин се затваря 

блокадния обръч около турската армия в Плевен. 

Пълната блокада продължава до началото на м. декември.  Турските войници  в Плевен са 

лишени от храна и подкрепления, умират от глад, болести и  епидемии. За да спаси своята 

армия Осман паша решава на 10 декември да направи отчаян опит да разкъса блокадата. 

Турската армия напуска града и се отправя на запад, към шосето за София. В долината на 

реката Вит се води последния бой за превземането на Плевен. След полудневно сражение 

турската армия е разбита.  На моста на реката се развява бяло знаме. Осман паша признава 

пълна капитулация.  

Боевете за освобождението на Плевен имат решаващо значение за хода и победоносния изход 

на Руско-турската война.  
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