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Скъпи читатели,
това списание е дело на общия труд и идеи на моите прекрасни
"Рицари", с които в последните четири години заедно работим,
смеем се, понякога плачем и най-вече всеки ден се учим едни от

други. Честно казано, когато им предложих идеята за наш
вестник / списание, не очаквах да я прегърнат толкова
ентусиазирано, но те за пореден път ме изненадаха. 

В следващите страници ще откриете нещата, които ги вълнуват
и с които се забавляват

 (а също и малко от скучните теми на госпожата).
Надявам се да се забавлявате и да сте благосклонни към нашия

първи опит в списването на списание.

С уважение, Диана Банкова - благодарен учител на едни истински Рицари

Д У М И  Н А  Р Е Д А К Т О Р А

БРОЙ 1
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Ден на
будителите

Автор
ФИЛИП  ДИМИТРОВ

Художник
НИКОЛА  ПЕТРОВ

На какво е посветен празникът 1-

ви ноември?

1-ви ноември е Денят на народните
будители. Посветен е на българските
просветители, книжовници и
революционери, изградили и
съхранили духовните ценности и
националното самосъзнание на
българите.

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш’те знамена
нам за вечни времена.
Химн на народните будители

Музика и текст: Добри
Христов
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Д-р Петър Берон – написал първият
български буквар през 1894 г.,
наречен „Рибен буквар“.

Неофит Рилски – монах, художник и
учител, създател на първия български
глобус.

    Сред народните будители са и
много поети и писатели като: Петко
Славейков, Добри Чинтулов, Иван
Вазов, Алеко Константинов и др.

       Народни будители не са само хора
на словото и науката, но и борци за
свобода като: Георги Раковски, Васил
Левски, Христо Ботев, Любен
Каравелов, Георги Бенковски,
Панайот Волов и много други.

От кога се чества?
  За първи път празникът е
честван в Пловдив през 1909 г. 
    От 1 ноември 1923 г. с Указ на
цар Борис III е обявен за
общонационален празник в памет
на заслужилите българи. През 1945
г. денят на народните будители е
отменен, а на 28 октомври 1992 г.
честването му се възобновява.
   Датата не е избрана случайно.
Първи ноември всъщност е денят
на Св. Йоан Рилски – светецът,
смятан за покровител на
българския народ.

Кои са най-известните
будители?

Св. Йоан (Иван) Рилски –
Български духовник, небесен
закрилник и покровител на
българския народ.
Кирил и Методий – създатели на
българската азбука.

Климент Охридски 
 Средновековен български учен и
първият епископ, проповядвал на
старобългарски език.

Паисий Хилендарски – Автор на
„История славянобългарская“.

Софроний Врачански – преписал
пръв „История славянобългарская“
и я разпространил сред народа.

Васил Априлов – основател и
дарител на първото светско
училище в България в родния му
град Габрово.
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ДА ОТКРИВАМЕ
БУДИТЕЛИТЕ СРЕД

НАС
ЕДНО  ИНТЕРВЮ  НА  НИКОЛ  ИВАНОВА  С  
ГОСПОЖА  ВЕРКА  ПЕТКОВА  -  ДИРЕКТОР  НА
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  "ХРИСТО  БОТЕВ "

  Още от малка си мечтаех да
упражнявам професията учител. Най-

много се вдъхнових от моя вуйчо –

брат на майка ми, който беше учител
по история и директор на моето първо
училище, където учих до 8ми клас. Той
беше много ерудиран, много
дисциплиниран, и като че ли помогна
за това мое решение. Иначе много
обичах да играя на учители още от
малка, заедно със сестра ми. Винаги
съм мечтала да бъда учител и да
работя с децата. 

     Будителите са важни за всяка нация!

Смятам, че в България има много
съвременни будители. Нека всички ние
да ги търсим, да ги откриваме! Да
гледаме ценностите и да ги следваме.

Това е празник, който само нашия
народ има и това е много ценно.

Будителите са хората, които са
запазили националното ни
самосъзнание през вековете.

Нека всеки млад българин бъде
будител и да популяризира
общочовешките ценности!

Госпожо Петкова, защо избрахте
да станете учител?

ИНТЕРВЮ НА БРОЯСПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Какво е Вашето послание за Деня
на будителите?
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Големите котки
Дивата природа

    С тегло, достигащо 250 кг той се
нарежда като втората по големина
известна котка след тигъра, която
обитава днес Земята. В наши дни
лъвовете се срещат в естествената си
среда само на едно място – Западна
Индия и на разпокъсани места в
Субсахарска Африка.

     В дивата природа лъвовете живеят
10-14 години, а в плен те могат да
живеят и повече от 20 години.

Обикновено обитават савана и ливади,

понякога се срещат и в храсталаци и
гори.

     Живеят на групи, наречени прайдове.

Лъвовете са хищници и се хранят
предимно с тревопасни животни като
газели, биволи и др. Приспособленията
им за защита и улавяне на плячка са
дълги нокти и много здрава захапка.

Лъвът е едър хищник от
семейство Котки и един от
четирите представители на род
Пантери.

Лъвът

Информацията събра и нарисува за вас:

Йоана Йорданова
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Големите котки
Дивата природа

   Рисът е трети по големина
хищник в Европа и същевременно
най-едрата котка на континента.

Единствено кафявата мечка и
вълкът са по-едри, а иберийският
рис и дивата котка са съответно
два и четири пъти по-малки от
него.

    „Пискюлите“ на върха на ушите,

късата опашка и тяло, поставено на
сравнително дълги и дебели крака,

му придават интересен външен вид.

Това обаче са част от
приспособленията, даващи му
предимство за успешен лов и
оцеляване при сурови условия.

Рисът, наричан още европейски
рис, е хищен бозайник от
семейство Котки. Той е
представителят от семейството,

живеещ на най-северна ширина и
обитаващ един от най-обширните
ареали.

Рисът

Информацията събра и нарисува за вас:

Гергана Кръстева
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According to wikihow.com, advance 
players see someone, make a decision, 
and execute the pass, shot, or move in 
milliseconds. The best way to become an 
advanced player is to work on these 
quick decisions. To do so.
Don't hold onto the ball for too long.
1-3 quick touches and a pass or shot is
usually enough. The longer you have the 
ball, the longer defenders have to get 
ready. If you want to dribble, attack with 
pace. Make the defender react to you 
quickly instead of giving them time to get 
in position.

Let the ball do the work. You can never 
run faster than the ball can travel.
If you lose the ball or get beaten, 
immediately turn and try and win the ball 
back, or get into position. source: 
http://www.wikihow.com/Become-an- 
Advanced-Soccer-Player

     GTA 5 е най-голямата екшън приключенска игра, която
има собствен отворен, реален свят. 
     Тя е петнадесетата игра в серията Grand Theft Auto. За
пръв път е пусната на 17 септември 2013 г. за Xbox 360 и
Playstation. 
     Действието в играта се развиват в град Лос Сантос
(алтернативна версия на днешен Лос Анджелис) и околните
райони. 
    GTA разказва историята на трима герои: Майкъл де Санте,
Франклин Клинтън и Тревър Филипс. Всеки един от тях има
своя история, цели и мисии, които преследва.
    В играта има добавени нови дейности като йога, тенис,
джет, голф, парашутизъм, гмуркане, както и карта, която
играчът може да включи по всяко време. Също така мобилен
телефон, който играчът може да включи за сърфиране в
интернет и обаждане. Подобрени са превозните средства и
шофирането.
    Забавлението е гарантирано от шеметни преследвания,
гонки и престрелки с полицията, кражба на превозни
средства и др. Това е причината тази игра да не е подходяща
за малки играчи.

ГЕЙМЪРИ

GTA 5

Материалът подготви за вас:
Алекс Петков
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Рекорди на Гинес
Най-много тенис шампионати в
инвалидни колички
Дейвид Хол (Австралия) е спечелил шест
световни шампионата по тенис в инвалидни
количкипрез 1995, 1998, 2000 и 2002-2004
година.

Най-възрастният № 1 в световната
тенис ранглиста
Най-възрастният тенис играч, поставен като
№ 1 в ранглистата на Асоциацията на тенис
професионалистите (към 2008г.), е Андре Агаси
(САЩ), роден на 29 април 1970г. Той стана
най-възрастният играч (мъж) на 11 май 2003г.
на възраст 33 години и 13 дни. Задържа се на
тази позиция 14 седмици.

За вас рекордите записа:
Борис Няголов

(от Guinness world records 2008)
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Страница за забавления

Спайдърмен, художник Никола Петров

Гатанки
Отвътре червено, отвън зелено.
Що е то? 

Сестрата при брата на гости отива, а братът се скрива.
Що е то? 

Където скиташ, с тебе скита. Метеш, метеш – не се
измита. Щом слънце зайде, казва:
- Хайде довиждане, а утре пак ще бъдем заедно до мрак.
Що е то? 

      Нашето
творчество

Гатанките подготви за вас:
Емилиян Станев
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Времето

     През първата половина на месец ноември 2021г.,
след кратко застудяване, времето ще се затопли.
Валежите ще са минимални. Към средата на месеца
температурите ще се понижат и ще вали на места. По
високите полета и планините ще вали сняг. До края
на месеца времето ще остане с валежи и мъгли. Ще
има топли дни, но те ще са малко. 
      Такова ще е времето в България през ноември.

Месечна прогноза

Дежурен синоптик: Георги Благоев
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Очаквайте в следващия брой:
Историята на Коледа
Традици и обичаи
Зимни празници
Интересни животни
Нови рекорди
И още….
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Това сме ние :)
Екип на броя от 4 „А“ клас:
Алекс Петков
Борис Няголов
Георги Благоев
Гергана Кръстева
Емилиян Станев
Йоана Йорданова
Никол Иванова
Никола Петров
Филип Димитров

Отговорен редактор:
г-жа Диана Банкова
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