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Б У Д И Л Н И К
Вестник на българското училище в Отава 

Брой 4                                        2 юни 2018 г. 

25 години българско училище в 

Отава  

Рисунка: 

София 

Петров 

Тази година отбелязваме 25 години българско училище в Отава! 

Нека да се поздравим с този голям успех! Децата в канадската 

столица говорят и пишат на български език. Те знаят и пеят 

песни за Родината! Това е достойна награда за труда на 

учителите и родителите, посветили се на тази кауза през 

годините! 
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Планините на България

Автор: Мила Тодорова, 3-то ниво 
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Гатанки,  

измислени от децата от 2-ро ниво: 

1. Рибар не е, мрежа плете. Що е то?

2. През стъклото влиза, а не го чупи. Що е то?

3. Пониква слънце от зрънце. Що е то?

4. Има 4 крака, а не ходи. Що е то?

Александър Кътов 

1. Moже да лети, но не може да ходи. Що е то?

2. Няма форма и е синьо. Що е то?
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3. То му е лесно да се качва нагоре, но му е трудно да слиза

надолу. Що е то? 

Емил Желев 

1 Бяло море със зелени лодки. Що е то? 

2. Сладко като мед, студено като лед. Що е то?

Йоанна Данева 

И още... 

1. Ти я колиш, тя ти пее песни. Що е то?

2. Лети, а криле няма. Що е то?

3. Шарена тояга през полето бяга. Що е то?

4. Две сестри - карат се, но не се удрят. Който мине помежду им на

парчета го правят. Що е то? 

5. Ден и нощ на едно кръстовище, има 3 очи, но не е чудовище. Що

е то? 

6. От човека по-високо, но от котката е по-ниско. Що е то?
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Честит 24 май! Ден на славянската писменост и 

култура! 

Автор: Анджела Христова, 3-то ниво 
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Репортажи: 
Концерти в Отава: 

Концерт на Теодосий Спасов Фолк Квинтет 

На 11-ти януари 2018 в Knox Presbyterian Church, 120 Lisgar Street 

Отава свиреха Теодосий Спасов Фолк Квинтет. Концертът беше посветен 

на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Отава 

имаше честта да бъде първият град в това северноамериканско турне. 

Теодосий  Спасов представи песни инструментал, които са негови 

авторски. 

Ритмите и музиката толкова много развлнуваха публиката, че някои от 

присъстващите се прослзиха. Групата донесе спомен за България, който 

стопли 

емигрантските ни сърца и ни припомни, че имаме силни корени. Въпреки , че 

сме 

далече, България винаги ще я носим в сърцата си. 

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ ФОЛК КВИНТЕТ 

Теодосий Спасов (кавал и вокал), Пейо Пеев (гъдулка), Иван Георгиев (гайда), 

Християн Цвятков ( китара), Генадий Рашков (тъпан) 

Дени Димитрова, 3-то ниво 

--- 
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Ралица Чолакова 

На 24 март 2018 година, децата от Българското училище към Католическия 

училищен борд в град Отава бяха посетени от талантливата българска 

цигуларка Ралица Чолакова. Госпожа Чолакова представи цигулката като 

музикаленинструмент и изсвири произведния от различни автори от 

различни музикални епохи. Учениците изслушаха сюити в бързо и бавно 

темпо, като сред представените композитори бяха Йоханес Брамс с 

приспивна песен, Йохан Щраус - валс, "Пролет" на Вивалди. Благодарим на г-

жа Чолокова за чудесното изпълнение и се надяваме да ни гостува отново. 

Велика Стоянова,, преподавател на 1-во ниво  

--- 

Фондацията 

На 25-ти април българската общност в Отава имаха невероятния шанс да се 

насладят на концерта на групата“Фондацията“,пристигнала от България. 

Канада е част от околосветското им турне Япония- Америка. 

В залата в  Centerpoint theatre се събраха около 100 души, групата изпяха 

емблематични песни от първоначалните групи на всеки музикант. 

Атмосферата беше невероятна, организацията беше на изключително високо 

ниво и музикантите споделиха огромната си благодарност, че сърдечното и 

топло посрещане и отношение на музиката ги е направило да се чувстват 

специални. 

Ето имената на музикантите и певците от групата “Фондацията“ 

Кирил Маричков – вокал, бас-китара, китара, пиано (Щурците) 
Иван Лечев – вокал, китара, цигулка (ФСБ) 
Дони – вокал, бас-китара, пиано, китара (Дони и Момчил) 
Славчо Николов – вокал, китара (Б.Т.Р.) 
Венко Поромански – ударни (Те) 

Мая Тотев, 3-то ниво 
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Преживяно: 

За две седмици през април ни гостуваха двама ученици от гимназия в 

Япония. Те се казват Шино и Шомо. Когато дойдоха и си тръгваха бяха с 

училищните си униформи в цвят и на райета. 

В училището на брат ми показваха традиционни танци, оригами, как да си 

напишеш името на японски  и игри с чопстикс. 

Много им хареса, когато посетихме Park Omega и се смееха с глас, защото 

за първи път хранеха животни през стъклото на колата. 

Двамата студенти купуваха много сувенири от Канада. 

Винаги бяха дружелюбни и показваха респект. 

Много им хареса български национални ястия като баница, таратор. 

Накрая ни подариха няколко неща като листове за оригами и рецепти за 

японски ястия.  
Мила Тодорова, 3-то ниво 

Около света: 

Напишете 
езика на хората, 

националността и 
които живеят в 

тези държави: 

Страна Националност                           Език 

България        българин/българка                 български 
Австралия………………………………………………….. 
Германия…………………………………………………... 
Русия………………………………………………………... 
Гърция………………………………………………………. 
Дания………………………………………………………… 
Мароко………………………………………………………. 
Швеция………………………………………………………. 
Швейцария………………………………………………….. 
Южна Африка………………………………………………. 
Автор: Борис Петров, 3-то ниво 
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В и к т о р и н а:  

 
1. Кои са 2-те най-високи планини в България? 
 
2. Коя е най-дългата река в България? 
 
3. Кои са трите символи на България? 
 
4. Кой език говорим в България? 
 
5. На кой континент е България? 
 
Автор: Даниел Желев / Рисунка: Стивън Данев 
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В и к т о р и н а:  
 
В коя природна област: 
 

● се намира водопадът „Райското пръскало”? 
● е националният парк “Централен Балкан“ 
● са градовете Варна и Бургас? 
● се намира Розовата долина? 
● има над 20 планински езера? 
● е построен курортът “Албена“? 
● се намира връх „Вихрен“? 
● са най-обширните широко листни гори? 

 
Кой е? 
 

● Първият владетел на Дунавска България? 
● Най- големият български манастир? 
● Последният владетел, управлявал Търново? 

 
Кой е? 
 

● Скалният конник близо до Шумен? 
● Владетелят на Стара Велика България? 
● Князът, който покръстил българите в християнството? 
● Последният глава на Търновската патриаршия? 

 
Автор: Борис Петров, 3-то ниво 

 

 
ПОЖЕЛАНИЕ В РИСУНКА 

 
Автор: Даниел Христов, 3-то ниво 

 

\ 
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Пожелай си късмет! 
 
 

1. Приятелство 
Винаги се поставай на мястото на приятелите си. 
 
2. Знание 
Каквато и да е задачата ти, старай се да научаваш повече! 
 
3. Любознателност 
Много е важно да намериш отговор за всеки въпрос. Търсете 
отговори! 
 
4. Успех 
Ако искаш да постигнеш целите си, прави всичко по-добре от 
вчера! 
 
5. Постоянство 
Старай се да довършваш започнатото бързо и качествено! 
 
6. Щастие 
Усмихни се на света и той ще ти се усмихне! 
 
7. Здраве 
Не прекалявай с чипса и шоколада! Всички ги обичаме, но в по-
големи количества, те ти навреждат. 
 
8. Радост 
Изненада лии те нещо приятно? Помисли. И ако е така, припомни 
си случката. Щом го направиш, ще се усмихнеш отново! Може да 
си направите буркан на щастието и там да си записваш по едно 
нещо. 
 
Дени Димитрова, 3-то ниво 

Източник: Списание “ Българче“, интернет 
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Какво е добротата? 

Автор: Даниел Желев, 3-то ниво 
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Автор: София Петров, 3-то ниво 
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Попълни Лексикона на списание „Аз съм 
Българче“ 

1. За какво се разказва в любимата ти приказка?

2. Кой е любимият ти цвят и защо? А любимото
ти цвете? 

3. Каква професия искаш да имаш и защо?

4. На кой любим анимационен герой искаш да
подражаваш и защо? 

5. Къде и от кого се криеш, когато извършиш
някаква беля, пакостникo?:) 

6. От къде и кои са повечето ти приятели – от
детската градина, от училището, от квартала 
или от зоопарка? 

7. Какво цениш най-много у най-добрия си
приятел? 

8. Какво ти казва твоето куче, когато вдигне
лапа? 

9. Опиши ни най-интересното място, на което
си бил. 

10. На кого доверяваш тайните  си?

11. Имена, дата на раждане, е-mail?

Автор: София Петров, 3-то ниво 
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Кръстословица 

1. Кой велик българин е наш национален герой?
2. Какво написа др. Петър Берон „Рибния  .....“
3. Кое цвете е символ на България?
4. Кой поет написа „Аз съм Българче обичам“?
5. Коя е морската столица на България?
6. Какво сформира Ботев, за да помогне на освободителното
движение? 
7. Кой написа“ Хубава си моя горо?“ и e един от будителите на
българите? 
8. Какво създадоха братята Кирил и Методи?
Автори: Даниел Христов  и Стивън Данев 

Редакция: 

Весела Янева 
Диана Джигрова, преподавател по 
български език, 3-то ниво 
Децата от 3-то ниво на българското 
училище към Ottawa Catholic School 
Board 
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2 юни – Денят на Ботев и на загиналите 
герои за България 

Автор: Дени Димитрова, 3-то ниво


