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Вестник за деца
Лауреат на три национални награди
Издава: Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен
ЧЕТВЪРТЪК,

27ОКТОМВРИ 2011Г.

ПЛЕВЕН, ГОДИНА ХVІ, БРОЙ 9

11 д клас – Депутати за един ден в
Европейския Парламент

Кои хора наричаме
будители?
Човек, който през целия си живот
активно популяризира и извежда в
приоритет знанието за националната
история и правилната употреба на
майчиния език.
език

За първи път е честван в Пловдив през 1909г., а от 1921 до
1945 г. е общонационален празник.
След прекъсване на 28 октомври 1992 г., се възобновява
традицията на празника.
На него се почита паметта на българските просветни дейци и
революционери.

Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Будител, духовник и
последовател на
делото на Паисий,
пръв преписва
Историята.
Автор е на “Житие и
страдание грешнаго
Софрония” и
“Възвание към
българския народ”.
Духовник и национален будител. През
1745 отива в Хилендарският манастир.
Две години събира материали и през 1762
в
Зографския
манастир
завършва
“История славяноболгарская”.

ВАСИЛ АПРИЛОВ

Канонизиран е от църквата за светец.
“За вас е потребно и полезно да знаете
известното за делата на вашите бащи,
както знаят всички други племена и
народи своя род и език, имат история и
всеки грамотен от тях знае, разказва и се
гордее със своя род и език.”

Просветен деец и
книжовник.
Отваря първото
българско училище
в Габрово през 1835
година.

Паисий Хилендарски
Из “История Славяноболгарская”

Д-р Петър Берон
НЕОФИТ РИЛСКИ
Монах,
художник и
учител.
Учител е в
Габровското
училище.
Написал е
“Българска
граматика”,
“Таблици
взаимоучителн
и” и първия
български
глобус.

Просветител, учен,
енциклопедист, педагог,
философ, лекар.
През 1824 година издава
“Буквар с различни
поучения”, или т.нар. “Рибен
буквар”. Наречен е “Рибен
буквар” заради изобразения
на корицата делфин.
Съдържа 8 раздела: Буквар,
Молитвеник, “Добри съвети
за възпитанието на детето”,
“Умни ответи”, “Басни”,
“Различни истории”,
“Физически сказания”,
Аритметика.

“Почерпи, за да не ти напакостя!”

Откъде
идва
празникът?

Хелоуин - Денят на Вси светии се отбелязва в нощта срещу 1 ноември.
Празникът е най-популярен в Америка, Великобритания и Ирландия.
Самата дума "хелоуин" e заета от католическата църква. Първи ноември
– Денят на всички светии – е католически празник.
През V век преди Христа в келтска Ирландия лятото е свършвало
официално на 31 октомври и на този ден се е чествала келтската Нова
година. Но тази весела нощ е била и най-страшната в годината.
Келтите вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата
между мъртвите и живите и сенките на починалите през изминалата
година навестяват земята. Сенките търсят живи тела, в които да могат
да се вселят, и това е единственият им шанс да живеят на земята.
За да не станат жертва на мъртва сянка, хората гасяли огъня в огнищата
и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - обличали
животински кожи и глави, надявайки се да изплашат привиденията,
преминали отворената граница към живия свят. На духовете оставяли
храна, за да се нахранят и да не настояват да влизат в дома..

Какво да
приготвим
у дома за
Хелоуин?

Вечеринките
на
Хелоуин
се
разпространили и в училищата и
пансионите,
така
традицията
включила всяко дете в празника.
Оттогава и обикалят домовете деца с
маскарадни костюми с думите "trickor-treat" - почерпи, за да не ти
напакостя. Ако някой откаже да даде
сладкиши, трябва да му бъде
спретнат номер за наказание.

Хелоуин е любим празник за деца и
възрастни: с трепета от маските,
запалените
тиквени
фенери,
получените бонбони, с приготвянето
на
костюмите,
сладките
и
запалването на тиквените фенери.

1. Тиквен фенер, който слагаме на прозореца да се вижда
отдалече.
2. Една малка тиква, като ваза в която има есенни цветя хризантеми и астри.
3. Сладкиши с тиква - любимото тиквено руло с извара, печена
тиква с мед и орехи или пълнена тиква с плодове, чудесна
изненда за Хелоуин.
4. Много сладкиши и бонбони, защото не знаеш кой ще
позвъни на вратата и с колко страшен костюм ще бъде
5. Сандвичи, страшни сандвичи от които се показват пръсти на
вешица от кремвирш и нокти от кетчуп или печена чушка
6. Печени кестени, защото носят аромата и вкуса на есента.

Зловещи чашки за Хелоуин

парти ще бъдат приятно изненадани да пият сокче от
тях

Необходими материали:
Цветни пластмасови чашки
Флумастери, които могат да
рисуват върху стъкло,
пластмаса
Боички или цветни хартии и
лепило
Нарисувайте или украсете чашките като чудовища със
страшни очи и уста, с крила от цветна хартия, рогца и
опашки.
Може да направите прилепчета, череп и кости или
духчета.
Ще са страшни, но приятелите ви дошли на маскеното

Хелоуински духчета
Необходими материали:
Бели листа хартия или картон
Бели листа
Ножица
Лепило
Молив
Върху белия лист нарисувайте духчета, нанижете
ги на верижка и ето ви един страшен Хелоуински
гирлянд.

Tиквени фенери
Необходими са ви цветни
листове,
ножичка,игла и конец.
Разграфете с
молив един лист А4 на ленти
(около 15-16
ленти да се получат по
широчина).Дайте на детето да ги изрязва по права линия
(добро упражнение за ръчичките). Става още по-добре, ако
имате и ножичка, която да реже вълнообразно.
След като изрежете лентите, ги захванете в едно снопче (може
малко да им намалите дължината с ножичка).С помощта на
игла и конец ги закрепете, както е показано на картинката. От
всяка страна сложете по едно мънисто или пайета, за да стане поздраво около възелчето.

Украсете
тиквения фенер с очички и уста, за да стане още по-красив.
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