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“Моята цел е постигната вече! В сърцето на тиранина аз отворих такава 
люта рана, която никога не ще зарасне.....’’   Г. Бенковски

Училище “Г. Бенковски” стана 
на 46 години

  На 20 април се навършиха 46 години от основаването 
на ОУ “Г. Бенковски”. Училището, което достойно носи 
името на безсмъртния герой от Априлското въстание - 
Георги Бенковски, посрещна своята годишнина обновено 
и красиво. В чест на патронния празник бяха проведени 
състезания по български език и математика;” Аз пиша 
красиво” и “Знайковци” (в начален курс), спортни срещи 
по футбол и народна топка, а също и посещение на 
театралната постановка “Милионерът” от Й. Йовков.
Най-голям повод обаче за радост и гордост са високите 
постижения и през тази учебна година на нашите ученици, 
които постигнаха отлични резултати от участията си в 
олимпиади, национални състезания и конкурси. Така 
училището ни продължава традицията, установена през 
годините, да дава успешен старт в живота на своите 
възпитаници.

Георги Бенковски е ро-
ден в Копривщица на 21 
септември 1843 г. Има две 
сестри - Куна и Василя. Има 
тежко детство, баща му 
Грую Хлътев, дребен и поч-
тен търговец, умира през 
1848 г. и това принуждава 
Гаврил да учи само до 3-ти 
клас в Основното копри-
вщенско училище, а след 
това майка му го дава да 
учи занаят - терзийство.

 По-късно, неудовлетворен от тази перспектива, 
става абаджийски чирак, после се отделя от май-
стора си и сам се залавя с търговия. В продължение 
на десет години живее на различни места в Ориента 
- Измир - Смирна, Цариград, Анадола, Александрия, 
работейки всевъзможни неща. Една година е бил га-
вазин на персийския консул и носел такава хубава 
униформа, че хората го взимали за самия консул. Го-
ворел седем езика - български, турски, гръцки, ита-
лиански, полски, румънски и персийски. Приемайки 

името Георги Бенковски, той активно се включва в 
предприетите от българската революционна еми-
грация действия по организирането на неуспялото 
Старозагорско въстание. През лятото на 1875 г. той 
е включен в групата революционери подпалвачи на 
Цариград. Целта на акта е да се предизвика смут в 
Османската империя.

Бенковски обявява Априлското въстанието в 
Панагюрище, което единствено в ръководения от 
него IV революционен окръг избухва истински, а 
жестокото му потушаване довежда до обявяване на 
Руско-турската освободителна война. С прочутата и 
сформирана от него Хвърковата чета, с която неу-
морно обикаля целия регион и успява да мобилизира 
и мотивира много въстаници, играе централна роля 
във военните действия на въстанието.

След потушаването на бунта Бенковски и оста-
тъкът от четата се отправят към Тетевенския балкан, 
където на 12 май след предателство пада в река Ко-
стина пронизан от куршум. Главата му е пратена в 
Ботевград, а след това в София.

Заслугата на Георги Бенковски, днес България да 
я има, е огромна.

Моето училище има име на 
герой - Георги Бенковски

На 12.04.2013 г. се състоя представител-
на изява на клуб “Бургас и морето” на тема “ 
Старият Бургас”. Екипът на вестник “Меж-
дучасие” бе на мястото на събитието, къ-
дето учениците чрез мултимедийна презен-
тация  и изложба показаха какво са научили 
за историята на града. Особено интересна 
бе срещата със Соня Кехлибарeва , автор на 
книгата “Ретро Бургас”. Г-жа Кехлибарeва 
бе така любезна да отговори на въпросите, 
зададени от екипа на “Междучасие”:

- Защо написахте тези книги?
- Написах тези книги, защото Бургас 

трябва да има памет. Хората си отиват и 
всичко се забравя. Затова започнах да из-
дирвам и събирам неща, които са забравени 
и младите поколения не ги знаят. Намерих 
хора, които ми разказаха, и получих докумен-
ти, намерени сред архивите.Така се оформи-
ха нещата. 

- Възнамерявате ли да продължите да пи-
шете и издавате книги, посветени на мина-
лото или на бъдещето на Бургас?

- Аз непрекъснато пиша и  издавам във 
вестник “Фактор”. Това е един вестник, кой-
то се разпространява безплатно, и може да 

  Една вълнуваща среща
достигне до 
много по ши-
рок кръг хора. 
Затова съм 
избрала този 
тип вестник, 
за да може 
всеки, който 
отиде до ма-
газина и няма 

пари да си вземе вестник да може да проче-
те за миналото на Бургас. Събрала съм още 
около 30-40 неща, написани, които смятам да 
оформя отново в трета книга. Така събирам 
средства, защото издаването и събиране-
то на информация като на една такава кни-
га, струва пари, защото е богата със знания 
и има много снимков материал, а това оскъ-
пява издаването на книгата, но бургазлии и 
хората от Бургас заслужават това нещо.

- Значи да очакваме и друга Ваша книга?
- Разбира се, че ще очаквате, защото 

това е една тръпка, която когато човек за-
почне да я следва, трябва да я довърши до 
край.

Благодарим Ви за това интервю.

За вас, ученици!
Дни за провеждане на Външно оценяване:
IV клас
Бълг. език и литература - 9 май 2013 г.
Математика - 10 май 2013 г.
Човекът и обществото - 14 май 2013 г. 
Човекът и природата - 15 май 2013 г.
VII клас
Бълг. език и литература - 21май 2013 г.
Математика - 23 май 2013 г.
Обществени науки - 27 май 2013 г.
Чужди езици - 28 май 2013 г.
Природни науки - 29 май 2013 г.

Първокласниците вече са грамотни
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 Знаете ли кои са националните ни паметници
под защитата на ЮнесКО
 За българските паметници на материалната и нема-
териалната култура, които са под закрилата на ЮнесКО, е 
чувал всеки. Те са повод за национална гордост и всеки 
българин трябва да е запознат с тях. именно с тази цел ви 
ги представяме сега:

ето кои са паметниците ни под закрилата на ЮнесКО 
към този момент, с посочена година на обявяването им:

1. Боянската църква - 1979 г.
2. ивановските скални църкви - 1979 г.
3. Казанлъшката гробница - 1979 г.
4. Мадарският конник - 1979 г.
5. старият град на несебър - 1983 г.
6. национален парк Пирин - 1983 г.
7. Рилският манастир - 1983 г.
8. национален резерват сребърна - 1983 г.
9. свещарската гробница - 1985 г.
10. Бистришките баби - 2005 г.
Към момента старият град на Пловдив, районът около 

село свещари, чипровските килими и празникът “сурва” в 
Пернишко кандидатстват за списъците на ЮнесКО. но най-
рано след година ще знаем дали кандидатурата им ще бъде 
одобрена.

Да посрещнем Великден

Любопитни факти
Панагюрище е  единственият  град в България, който 

си има колония - село Панагюрски колонии, община Па-
нагюрище.

Измислен от Хипократ, първоначално аспиринът е 
представлявал чай от кора на върба.

Фразата “Елементарно, Уотсън’’,  която се асоциира с 
Шерлок Холмс, нито веднъж не се среща в оригиналното 
издание на книгата.

Отпечатъците на Луната могат да останат непокътнати 
милиони години, тъй като там няма вятър да ги заличи.

Десет повода за 
национална гордост

Априлското въстание 

Априлското въстание е връхна точка в българско-
то националноосвободително движение през епохата 
на Възраждането. Априлското въстание избухва на 20 
април 1876 г. по стар стил (2 май по нов стил). Него-
ва задача е извоюването на независимост на Бълга-
рия от Османската империя. 

С наближаване на решителния час възниква иде-
ята за свикване на общо събрание, на което да се об-
съдят основните въпроси на предстоящото въстание. 
Събранието се провежда от 14 до 16 април 1876 го-
дина в местността Оборище. На 19 април една конна 
полицейска група, предвождана от Неждеб ага, прис-
тига в Копривщица, за да арестува ръководителите 
на местния революционен комитет. Опитът за аресту-
ване на Тодор Каблешков е неуспешен, но в отговор 
на нападението той обявява въстанието на 20 април. 
Конакът бил превзет, църковните камбани забили, 
пушките гърмели а от всички улици на Копривщица 
заприиждали въстаници, облечени с униформи. 

  Веднага след извършеното нападение Т. Каблеш-
ков съставя писмо, с което уведомява апостолите в 
Панагюрище, където се намират ръководителите на 
IV революционен окръг, че въстанието е започнало. 

Понеже писмото е подписано символично с кръвта 
на едно от убитите заптиета, то става известно като 
“Кървавото писмо”. 

Веднага след получаване на вестта в Панагюрище 
Георги Бенковски обявява въстанието още на същия 
ден след обяд. Веднага след обявяването на въста-
нието Панайот Волов и Георги Икономов се отпра-

вят към североизточните райони на окръга, а Георги 
Бенковски, който междувременно организира своя 
конна дружина, т. нар. Хвърковата чета, се насочва 
към средногорските села Мечка, Поибрене, Мухово 
и др. и вдига населението на въстание.  Първоначал-
но турското население било смутено, но всички мю-
сюлмани били призовани на война срещу българите. 
Първа пада Стрелча, след нея Клисура, а на 30 април 
турците превземат и Панагюрище. Бенковски безус-
пешно се опитва да защити столицата. Изключителен 
героизъм показват въстаниците от Брацигово, Перу-
щица, Пещера, Батак. 

На 7 май турските войски навлезли в Брацигово и 
арестували ръководителя на местните въстаници Ва-
сил Петлешков. Жителите на Перущица оказвали от-
чаян отпор на турците. Намерили последно убежище 
в божия храм, много от въстаниците сложили край на 
живота си, за да не попаднат в ръцете на врага. Кочо 
Честименски и Спас Гинев убиват жените и децата си, 
а след това и себе си, като по този начин доказват 
на дело думите “Свобода или смърт“. Още по-трагич-
на била съдбата на Батак, където в продължение на 
часове само, били посечени или изгорени повече от 
3000 души. Хилядите жертви обаче не били напразно. 
Това проличало в думите на Георги Бенковски, който 
наблюдавайки от връх Лисец горящото Панагюрище, 
възкликнал: “Моята цел е постигната вече. В сърце-
то на тиранина аз отворих такава люта рана, която 
никога няма да заздравее. А Русия - нека тя да за-
повяда”.

  Априлското въстание продължава около 1 ме-
сец с относително голяма интензивност. То обхваща 
много райони на страната и в него участват близо 10 
хиляди въоръжени бойци. Това въстание е потушено 
с голяма жестокост. Над 30 000 мъже, жени и деца 
са избити, стотици хиляди българи са подложени на 
репресии, стотици села са опожарени и ограбени. 
Априлското въстание е връхна точка в българското 
национално-революционно движение. 

  Жестокостите на турците не могат да се скри-
ят от света. Сведения за тях първи дават диплома-
тическите представители на чуждите страни, които 
пребивават в империята и журналистите на големите 
европейски вестници. Изключителни в това отноше-
ние са заслугите на управляващия руското диплома-
тическо консулство в Одрин княз Алексей Церетелев, 
на генералния консул на американското посолство в 
Цариград Юджин Скайлер, на американския журна-
лист Джон Макхаган, на англичанина Едвин Пиърс, на 
американския мисионер Жан дьо Весейин и други. В 
200 европейски вестника са публикувани над 3000 
журналистически материалa, които разкриват исти-
ната за потушаването на въстанието.

  Въстанието на българския народ от април 1876 
година е най-значимата въоръжена изява на на-
ционално-освободителното движение. Като всяка 
национално-освободителна акция това въстание е 
своеобразна война, която съвместява едновременно 
политически и военни действия. Макар и смазано, 
националното въстание постига до някъде своите по-
литически цели. Априлското въстание е най-мащаб-
ната проява на революционните борби през епохата 
на Българското възраждане, най-висшата проява на 
българската национална революция.

С разцъфването на 
пролетта, в неде-
лята след първото 
пролетно новолу-
ние, идва един от 
най - обичаните 
и тържествени 
християнски праз-
ници - Великден. 

Символ на възраждащия се живот и природа, той се 
отбелязва в течение на три дни, с редица обреди и 
символи. Задължително всички членове на семейство-
то се събират на празничната трапеза, поздравявай-
ки се с “Христос възкресе!” и “Во истина възкресе!”. 
 В центъра на трапезата са обредният хляб и    
боядисаните великденски яйца.
Великденските хлябове, в днешно време - козунаците, 
се приготвят в събота, преди празника, по тради-
ция от най - възрастната жена в семейството. Те се 
омесват в различни форми (кръгла, като плитка) и се 

оставят да втасат. 
Преди изпичането се намазват с жълтък. Често за 
украсата им се използват боядисани яйца, захар, 
ядки или сушени плодове. Великденските хлябове не 
се режат, а се разчупват и парчетата се раздават 
на членовете на семейството.
Яйцето - символ на жизненото начало, е в центъра 
на всички великденски обреди. Великденските яйца се 
варят по традиция в четвъртък и се боядисват или в 
един цвят - червено, жълто, синьо, зелено, или пък се 
“изписва”, шари се по различни технологии - восък, с 
листа от градината и др.
 Първото обредно яйце е винаги червено и с него 
се натриват бузките и челото на всички деца в къща-
та, като се започне от най - малкото дете в семей-
ството - счита се че това яйце има магическа сила, 
носи здраве и предпазва от уроки и злини. Ето защо 
то се пази на видно място в къщата (в миналото до 
семейния иконостас) до следващия Велики четвър-
тък.

Нестандартни идеи за украса и 
боядисване на яйца за Великден

 
 1. Потопете яйцето в разтвор от вода 
и захар, за да стане лепкаво. След това го 
поръсете с цветни сладкарски пръчици.

 2. Óвийте яйцата с разноцветни конци.

 3. Залепете тънка лента от тиксо вър-
ху яйцето, след което го потопете в боята. 
Сменяйте позицията на лентата при всеки 
нов цвят и слой боя.

                                                                              
           
  ,
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ЗАБАВНА СТРАНИЦА
ДА ВИ Е СЛАДКО!

Бързи великденски розички със сладко

Необходими продукти:
31/2 ч.ч. брашно
1 ч.ч. захар
11/2  ч.ч. мас
сладко по избор

Начин на приготвяне:
1. Разбийте маста и захарта до побеляване.
2. Прибавете яйцето и брашното и замесете тесто.
3. Поставете в шприц и щрицовайте тестото под 

формата на розички в суха тава.
4. В средата на всяка розичка сложете малко слад-

ко.
5. Печете сладките в загрята фурна на 300 градуса.

***
Великденски пиленца

 Необходими продукти:                                            
10 бр. яйца
200 г сирене Крема
50 г масло
черен пипер
чушка
морков

 Начин на приготвяне:
1. Яйцата се сваряват. Вадят се жълтъците и се на-

мачкват.
2. Добавя се сиренето, щипка сол и маслото. 
3. От тази смес се приготвят главичките и телцата 

на пиленцата. 
4. Украсяват се по вкус с черен пипер, чушка, мор-

ков.     

1. За коя историческа личност се отнася 
текстът?
     “Работи като учителка в родния си 
град. По заръка на Георги Бенковски  уши-
ва главното знаме на въстанниците от 
Четвърти революционен окръг. След по-
тушаването на въстанието е заловена и 
измъчвана в Пловдивския затвор. Доживява 
Освобождението на България и изработва 
копие на знамето.“
 а/ Тонка Обретенова / Баба Тонка/     
 б/ Анастасия Димитрова
 в/ Райна Футекова / Райна княгиня/    
 г/ Екатерина Каравелова
2. Кой от дейците за национално осво-
бождение е водач на Хвърковатата чета 
по време на Априлското въстание?а
 а/ Панайот  Волов                                        
 б/ Тодор Каблешков    
 в/ Георги Бенковски                                    
 г/ Бачо Киро  Петров
3. Коя дата от Априлското въстание НЕ 
съответства на събитието?
 а/ 17 май - четата на Христо Ботев 
слиза на българския бряг при Козлодуй.
 б/ 20 май - привечер край връх Вола 
загива Христо Ботев.
 в/ 14 април - комитетите от Чет-
върти революционен окръг провеждат 
тайно събрание.
 г/ 30 април - въстанието избухва 
преждевременно в Четвърти революцио-
нен окръг.

ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ ЗА  АПРИЛСКОТО  ВЪСТАНИЕ
4. Кой участник в Априлското въстание е 
автор на текста?
 - Сега, когато ви пиша това писмо , 
знамето се развява пред конака, пушките 
гърмят... и юнаците се целуват един дру-
ги по улиците ...“
 а/ Бачо Киро    
 б/ Георги Бенковски    
 в/ Тодор Каблешков  
 г/ Панайот Волов
5. Решение за вдигане на въстание в Бъл-
гария през пролетта на 1876 г. взема:
 а/ Български революционен комитет
 б/ Вътрешната революционна орга-
низация
 в/ Гюргевският комитет
 г/ Събранието в Оборище
6. В кое селище избухва Априлското въс-
тание?
 а/ Търново      
 б/ Панагюрище      
 в/ Копривщица       
 г/ Батак
7. Кой от посочените революционери не е 
апостол на революционен окръг?
 а/ Христо Ботев                         
 б/ èларион Драгостинов
 в/Стефан Стамболов                
 г/ Панайот Волов
8. На 14 април 1876 година в местността 
Оборище, недалеч от Панагюрище се взе-
ма решение датата ................. 1876г. за 
начало на въстанието.

 След контролна работа едно нетър-
пеливо дете пита:
- Госпожо , колко шестици има?
- Госпожата отговорила:
- Една трета от присъстващите имат 1 
сгрешена задача , една четвърт - 2, една 
осма от вас ме разочароваха много , за-
щото са сгрешили всички 4 задачи от кон-
тролната.
 Колко ученици са имали отлични оцен-
ки, ако са решили всички задачи вярно, а в 
класа е имало не повече от 30 ученика?

ЗаБаВна МатеМатика
***

 Рибар ловял риба. Попитали го кол-
ко риби е уловил, а той им отговорил: 
“На осмицата половината, на шестица 
без глава и на девятка без опашка”.
Колко риби е уловил рибарят?

***
 В една кутийка има бръмбари и па-
яци , които имат общо 50 крака. Колко 
са бръмбарите и колко са паяците , ако 
всеки паяк има по 8 крака, а бръмбарът 
по 6? 

КРЪСТОСЛОВИЦА

Хоризонтално:   
1.Вид съчинение , в  което се представят 
в хронологична последователност важни 

моменти от живота на дадена личност.
9.Фигура на езика , която се характеризира с поведение на дума в 
началото на съседни стихове.

10.Най-малкият по обем епически жанр.
12.Цитат вдясно от заглавието.
13.Въведение към художествен текст.
вертикално:
2. Ще получите името на патриарха на българската литература.

ГАТАНКИ
Търкулна се геврече
видях го отдалече,
протегнах аз ръчичка,
намерих си...
Що е то?

Да е лед, не е лед,
да е мед, не е мед,
а е твърдо като лед и е 
сладко като мед.
Що е то?
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УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Васил, 7А клас
Обичам да чета книги. 

Нямам точно определена лю-
бима книга, но харесвам кни-
гите, в които действието си 
извършва динамично. Много 
от младите хора не четат кни-
ги, защото за тях по-интерес-
ни са различните компютър-
ни игри. Чета книгите, които 

се изучават в училище. Обикновено вземам книгите от 
библиотеката. Предпочитам да прочета книгата, пред 
това да гледам историята на филм. Във филма много 
от важните моменти в книгата се пропускат, което го 
прави безинтересен. 

Ралица, 7А клас
В свободното си време 

обичам да чета книги. Люби-
мата ми книга още от първи 
клас е “Пипи дългото чорап-
че”.  Не обичам драми, много 
обичам забавни и приклю-
ченчески книги. Според мен 
днес тийнейджърите не четат 

книги, защото има интернет. В него книгата може да 
се намери и прочете или да се изтегли на филм. Чета 
книгите, които се изучават в училище. Според  мен е 
добре винаги да си подготвен за час. По често взи-
мам  книгите от библиотеката, отколкото си купувам. 
Предпочитам да прочета книгата, вместо да я гледам 
на филм. Така се запомнят много повече факти. 

Станислав, 6А клас 
Аз обичам да чета книги. 

Любимата ми книга е “Мал-
кият принц” на Езюпери. Пре-
поръча ми я библиотекарка-
та, а после беше в списъка за 
книги през лятната ваканция 
за 6 клас.  

Най-много ми харесват 

ДА ПОГОВОРИМ... ЗА КНИГИТЕ
историческите книги. Според мен много от съученици-
те ми не обичат да четат книги, защото в наше време 
технологиите са много развити и се занимават повече 
с тях. Аз винаги чета докрай всички книги, които се 
изучават в училище. По-често ги взимам от библио-
теката, но понякога си купувам и от книжарницата. 
Предпочитам да чета, защото така развивам въобра-
жението си.

Неда, 5 А клас
Обичам да чета книги. Любими-

те ми книги са “Скарлет”  и “Малкия 
принц”. “Скарлет” ми е подарък за 
рождения ден, а “Малкия принц” 
е  от списъка за четене. Харесвам 
приключенчески книги, басни, атла-
си и енциклопедии. Според мен днес 
много от по-младите хора не обичат 
да четат заради технологиите. 

 Ако нямаше интернет, компютри, лаптопи, телевизори и вся-
какви подобни неща, тийнейджърите щяха повече да четат. Аз оби-
чам и трите неща: да чета книга, да гледам телевизор и да стоя на 
компютъра.

Винаги чета книгите, които се изочяват в училище. Ако не наме-
ря някоя от книгите в книжарницата, тогава я вземам от библиотека-
та. Понякога предпочитам да гледам на филм дадена книга, но много 
често след това чета и самата книга.

Криси, VА клас:
Обичам да чета книги, но не 

всякакви.  Любимата ми книга е” Па-
тиланско царство”.

Днес много от младите хора не 
четат книги, защото в днешно време 
има много повече занимания, които 
превземат ежедневието на човека.

 Аз харесвам книги, в които има 
фантастика, или в които е включен 

част от бита на хората. Не винаги чета книгите, които се изучават в 
часовете по литература. По-често си взимам книги от библиотеката, 
отколкото си купувам. Повече предпочитам да прочета една книга, от 
колкото да гледам филма по нея.

    Алеко Константинов написва книгата 
поради един от основните проблеми - как 
се осъществява срещата на българина с 
цивилизования свят , доколко нашенецът 
успява да се приспособи към него, докол-
ко е възприемчив към новите ценности.
   Стимул на Бай Ганьо при пътуването 
му из Европа е “келепирът”, стремежът 
да пласира розовото си масло. Бай Ганьо 
е отражение на невъзпитан, неучтив и 
без ценности човек. Той не е изчезнал, 
защото все още има такива хора.
   Пътешественикът не се опитва да 
възприеме нещо от европейската кул-
тура, дори не се и опитва да усвои на-
виците и поведението на културния 
човек. Смешното и тъжното е, че Бай 
Ганьо желае да препоръча себе си като 
“врял и кипял” из Европа, компетентен 
и културен. Поведението му в различни 
ситуации и на различни места разкрива 
същността му. В началото на главата 
“Бай Ганьо у èречека” ставаме свидете-
ли на разминаването на културни кодове 
на българина и хората от цивилизована 
Европа - отрицателното кимване на Але-
ковия герой е разбрано от файтонджии-
те като утвърдителен знак. è днес сме 
свидетели на същото недоразумение, 
когато българи попаднат в чужбина. Ця-
лата случка би могла да се възприеме 
просто като илюстрация на разликите 
в културните кодове, ако не е поведение-
то на Бай Ганьо, който “се сърди, блещи 
и прави сърдити жестове”. Следващите 
ситуации, в които той се изплюва на ки-
лима в къщата на èречека, оригва се и 
сърба като животно, го показват като 
простак. Това, че постоянно наднича в 
стаята, където са му дисагите и кога-
то изкарва двете чушки, прикляквайки 
гърбом към стопаните, е знак на недо-
верие, въпреки че èречек го приема в къ-
щата си.
   è днес още Бай Ганьо съществува. Къде 
е той ли? Навсякъде, накъдето се обър-
неш, можеш да го откриеш. Ще влезеш в 
магазина и ще го видиш как отваря опа-
ковката с боички за яйца, за да провери 
дали всички са там. Ще вървиш по улица-
та и ще го видиш как хвърля опаковката 
от вафлата си, въпреки че кошчето за 
боклук е на пет метра от него, или пък 
се изплюва на всяка крачка. Ще се раз-
хождаш из парка и ще го видиш как пре-
газва алеите, защото е много трудно да 
извърви петнадесет метра повече и да 
заобиколи, уважавайки труда на хората. 
Ще го видиш на още много места. Той 
е навсякъде и ще бъде, докато хората 
не се осъзнаят и не предприемат нещо 
за себе си или по-точно за държанието 
си. Защото всички знаем, че не е много 
трудно да възпираме негативните си 
навици.
   Да, Бай Ганьо е все още тук и с всяка 
лоша постъпка той ни показва, че не е 
забравен, че и той е българин.
                                                                        

               Диана Ралева, 7 a клас

Бай Ганьо - 
някога и сега

(есе)

Отбор “Капчица” от ОУ “Г.Бенковски” участ-
ва в тържеството “Воден отпечатък” , 
посветено на световния ден на водата. Тър-
жеството бе по инициатива на читалище 
“Изгрев”.

На Общинското състезание по православни 
християнски традиции и ценности - Бургас 
2013 вокалната група от ОУ “Г.Бенковски” бе 
класирана на 1-во място.

Бай Ганьо - 
някога и сега

(есе)


