БУДИЛНИК
брой 2

Вестник на българските деца в Отава и Гатино

28 май 2016 г.

Честит празник на славянската писменост!
Честит
празник
на
славянската писменост и
култура! Честит 24-ти
май!
Децата
от
българското училище "Св.
Св. Кирил и Методий" към
Ottawa Catholic School
Board
в
Отава
ви
поздравяват с един от
най-светлите български
празници, който е и
патронен празник на
училището ни. Делото на
солунските
братя
е
пътеводна светлина за
всички,
които
пазят
българската
искра
в
своите деца на хиляди
километри от Родината.
Рисунка: Виктор Георгиев

Цветница

Кирил и Методий са написали кирилицата. На
кирилица пишат българи, македонци и руснаци. На
мен ми харесва кирилицата, защото с тази азбука
мога да се изразя на моя майчин език.

Цветница е прекрасен пролетен празник тогава държим върбови клонки, за да
посрещнем Исус Христос като наш Спасител.

Започнах да пиша на кирилица, когато бях на шест
години. Аз ходя на българско училище, пиша на
кирилица - оставям бележки на мама на български
език. Любимите ми букви са: Щ, Ъ, Ь, Ю, Я, Ч, Ж, Й,
защото ги няма в латинската азбука.
Мартин-Даниел Славчев, 3-то ниво

Цветница се празнува от всички християни по
света.
Това е красив празник, който е пълен с много
цветя и се отбелязва една седмица преди
Великден.
Виктор Георгиев, 3-то ниво
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Кирил и Методий
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Най-хубавите български празници

Лазаровден
На този ден се изпълнява обичаят „Лазаруване”. Младите жени, наречени
„Лазарки”, берат цветя за венците, които ще оплетат за празника
Цветница (на следващия ден).
Момите са пременени в традиционни фолклорни носии. Те обикалят
къщите на селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве,
щастие и берекет. Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари и плодове,
дребни подаръци.
В миналото на Лазаровден момците от селото са поисквали ръката на
своята избраница.
Теодор Семерджиев, 3-то ниво (източник - интернет)

Анкета
Как мечтаете да прекарате 1-ви юни - деня на детето?
Ето какво споделиха децата от трето ниво:
Да отидем на ресторант със
семейството си и може би на кино - да
правим различни неща. Александра

Аз искам да съм вкъщи с майка ми и баща ми и
да ядем китайска кухня, защото не съм ял
отдавна. Мартин – Даниел

Искам с мама, тати и брат ми да идем
на плуване и за подарък - нови дрехи.
Анджела

Аз искам да бъда с родителите си у дома и да си
почиваме. Теодор

Искам да прекарам целия ден с
родителите си, да се забавляваме- да
ходим на басейн, да хапваме "hot-dog"
и за десерт една голяма шоколадова
торта. Константин

Искам да отидем да се почерпим в "мола" и за
подарък искам някаква играчка, да хапвам
тайландска кухня. Стивън
Аз мечтая да бъда със семейството си вкъщи.
Мила
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Да отидем със семейството в парка, на
ресторант. Да идем на надуваем замък
и да ядем захарен памук. Деница

За подарък искам нова игра, да отида на място
за катерене в "gym". Искам да съм с родителите
ми и приятелите ми и да хапваме пица. Виктор
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Искам да отидем на ресторант със
семейството си и да получа книжка за
рисуване. София

Искам да прекарам първи юни със семейството
и да е разходим навън. Или да отидем на
любимия ни ресторант "Sushi Kan". Христина

Кои са нашите букви?
С "Т" започва мойто име.
Теодор се аз наричам.
Рампи аз обичам. И на тях да тичам!
Текст и рисунка: Теодор Семерджиев,
3-то ниво

Мила се наричам и синьо аз обичам.
Обожавам праскови да ям,
и да го призная не ме е срам!
Текст и рисунка: Мила Тодорова,
3-то ниво

Аз започвам с "А". "А" е първата
буква от азбуката.
Първа да съм обичам и
Анджи се наричам!
Текст и рисунка: Анджела Христова,
3-то ниво

Със "С" започват сливи,
а аз си хапвам киви.

Текст и рисунка: Стивън Данев,
3-то ниво
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Стиви се наричам.
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Буквата си "С" обичам.

Аз съм София и започвам със "С".
Пия сок от сливи и също
си хапвам филии.
Зимата е сезонът ми любим, а
котето е моят приятел значим.
Текст и рисунка: София Петров,
3-то ниво

Константин започва с "К",
като българският цар.
Той е носил благодат.
Буквата ми, моят дар,
мисля, прави ме богат.
Текст и рисунка: Константин Виденов,
3-то ниво

С "М" започва мойто име,
но имам буква "Д"руга аз.
Мартин–Даниел се казвам аз,
с приятели се забавлявам в захлас.

Текст и рисунка: Мартин-Даниел
Славчев, 3-то ниво

АНКЕТА: Коя е вашата любима българска книга, приказка или песен?

Обичам "Пипи Дългото Чорапче". Има
интересни и смешни случки. Борис
Обичам "Нарисуваният град", защото е за
рисуване и аз обичам да рисувам. Никола

Обичам"Медената питка". Йоана
Обичам много да пиша. Теодора
Обичам "Вълшебното дърво", защото има
инетересна случка. Дани Христов
Обичам предаването "България търси
таланти" и "Като две капки вода". Алекс
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Хареса ми разказът "Срещу Великден",
много е интересен. Дани Желев

Обичам български стихотворения и песни.
Моята любима песен е "Щъркел шарен
дългокрак". Габи
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Ето какво споделиха децата от 2-ро ниво с
преподавател Димитър Кемилев:

Какво са за мен празниците?
Ето какви игри измислиха учениците от 3-то
ниво:

ОТГОВОРИ:
ЦВЕТЕ - ВЕСЕЛО -ЕЛХА ТЕМЕНУЖКА - НАРЦИС-ИГЛА-

Страница
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ЦИГУЛКА - АГНЕ

Автор: Стивън Данев, 3-то ниво

ДЪГА
Великден за мен

Моля кажете, не на шега,
кой нарисува тази дъга?
Пъстра, красива - казвайте кой аз или ние, ти или той?
Вярно, познахте - в нашия град
аз си измислях цвят подир цвят:
жълт или розов, син и червен весел да бъде нашия ден.
Гледайте всички - листа му бял
цялата пъстра дъга е побрал.

Моля кажете, не на шега,
как ще огрее тази дъга
всички дечица, всички игри кой ще ни каже - бройте до три.
Тази дъга е смях и мечтанека й кажем: "Излез от листа"
С ръчички да вдигнем още сега,
с ръчички да вдигнем нашта дъга.
Нека да вдигнем нашта дъга.

Текст и рисунка: Александра Виденова,

Рисунка: Христина Маркова,
3-то ниво

3-то ниво
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скрити до днеска в наште сърца.

За мен Великден е един от най-светлите
пролетни празници. В моето семейство,
ние боядисваме яйцата и правим или
купуваме козунак на Велика събота. Ако
искахме да имаме домашен козунак, баба
ми се заемаше с тази тежка задача, а за
боядисването на яйцата се грижехме аз,
Коко, мама, баба и понякога тати. А
когато най-накрая Великден пристигнеше,
се събуждахме рано и се поздравявахме
с "Христос Возкресе!" и "Воистина
Возкресе!". Веднага след това отивахме
да закусваме шарени яйца и козунак. Аз
се чувствах щастлива, защото бях със
семейството си и много се забавлявахме!
Страница

Греят боички, греят слънца -

Редакция:
Весела Янева,
Диана Николова,
преподавател по
български език 3то ниво и децата
от 3-то ниво на
българско
училище към
Ottawa Catholic
School Board,
Отава

Анджела Христова и София Петров от 3-то ниво
съчиниха специална кръстословица за Великден.

Благодарности!
Учителите и Родителският комитет
изказват специални благодарности
към Пламен Мечконев за дарените
български книги на децата от трите
класа по повод 24-ти май.

РЕПОРТАЖ

В сряда на 11 май 2016 г. Валя Балканска - известна българска фолклорна певица дойде на гости в Отава.

Когато Валя Балканска започна да пее, ни се стопли душата и бяхме много радостни. Деца й поднесоха
свежи пролетни цветя и певицата беше много щастлива.
Деница Димитрова,3-то ниво
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Тя ни пожела да сме здрави като скали и смели като орли.Сподели, че България тъгува за децата си емигранти, и ни чака.
Петър Динев - много талантлив гайдар- ни поздрави с "Христос Возкресе" и много се зарадва, че има
млади хора и малки деца на концерта.
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На концерта се бяха събрали много българи, за да чуят как пее,особено известната й песен"Излел е Делю
хайдутин".
Концертът започна с приветствени думи от организаторите, а после Валя Балканска и гайдарят Петър
Динев дойдоха и всички, изправени на крака, ги поздравихме с ръкопляскане и хубави усмивки.

ГАТАНКИ
То излиза бяло,
а на празника е червено цяло.
Що е то кажете,
и не се боете!
Рая Господинова, 3-то ниво

Отговори: червено яйце, книга, буквар

Аз уча децата да пишат и да четат,
и ги пренасям в приказния свят на
чудесата. Що е то?
--------------------------------------------------------Аз уча децата как да казват азбуката
и да пишат думи. Що е то?
Константин Виденов, 3-то ниво

Честит първи юни, деца!
Датата 1 юни е избрана и поради факта, че
именно на този ден същата година
тогавашният генерален консул на Китай в
Сан Франциско събира десетки сираци и
организира за тях празненство по случай
традиционния китайски фестивал 'Лодката
на дракона'.
В международен мащаб Денят на детето е
отбелязан за първи път официално през
1950 г. в 51 страни, сред които и България.

1 юни (Международен ден на детето) Азербайджан, Албания, Ангола, Армения,
Беларус, Бенин, Босна и Херцеговина,
България, Виетнам, Гвинея-Бисау, Грузия,
Еритрея, Естония, Етиопия, Източен Тимор,
Йемен, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа,
Киргизстан, Китай, Куба, Лаос, Латвия,
Литва, Македония, Макао, Мозамбик,
Молдова, Монголия, Полша, Португалия,
Румъния, Русия, Северна Корея, Словакия,
Словения, Сърбия, Таджикистан, Танзания,
Туркменистан, Узбекистан, Уругвай,
Хърватска, Черна гора, Чехия, ...
Информацията събра Деница Димитрова,
3-то ниво
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Кой празнува Деня на детето на Първи
юни
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Денят на детето е един от най-старите
международни празници.
Още през 1924 г. Обществото на народите
(ОН) приема за първи път, така наречената
Женевска декларация за правата на детето.
Декларацията гласи:
Човечеството трябва да даде на детето
всичко най-добро, което има, вън от
всякакви съображения за раса, народност и
вяра:
1. Детето трябва да бъде поставено в
положение да се развива правилно телесно и душевно.
2. Гладното дете трябва да бъде
нахранено, болното дете да бъде лекувано,
недоразвитите деца трябва да бъдат
насърчени, заблудените деца трябва да
бъдат вразумени, сираците и изоставените
трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.
3. Детето трябва първо да получава помощ
във време на беда.
4. Детето трябва да бъде подготвено да
изкарва прехраната си и трябва да бъде
защитено от всяко изкористяване.
5. Детето трябва да бъде възпитавано в
съзнание, че най-добрите си качества то
трябва да употреби в услуга на своите
братя.

