Проект “Твоя час”
ПЪТЕШЕСТВИЕ В МИНАЛОТО
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Всеки един от нас смята, че неговият роден край е най-
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красивото място на Земята. И тази красота я усеща още от дете,
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разбира я по особено уникален начин, по досега с природата,
която го заобикаля, разнообразието на света около него, въздуха, свежестта, магията на
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обаянието им…
Този вестник е една красива фоторазходка в света на Родопите, подготвиен от група
-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят
час" - финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Учениците разкриват света на Родопите, видян през техните очи и уловен от фотообек-

Кърджали
през моите очи
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СУ „Отец Паисий”
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Кои сме ние?

ученици от VIб клас, участващи в „ПЪТЕШЕСТВИЕ В МИНАЛОТО“ по Проект BG05M2OP001

тивите им.
Пренасят ни сред едни от най-красивите местности в Родопите, сред нейната природа,
сред места с неповторим дух и самобитност...
Места, които поколения кърджалийци познават, ценят и обичат, които никога не биха
заменили, защото носят усещане за вечност, неземна сила и идентичност.
В миналото се крие част от нашето бъдеще, в природата – нашето щастие и мъдрост, а в
родния край - чистотата и невинността на детството. Всички те притежават мистична
сила над живота ни, караща ни да се връщаме към тях отново и отново...
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„Не, човешката душа в Родопите не може да избегне поетичното настроение. Две очи,
една душа и едно сърце са малко, /…/ за да фанеш безграничността, да се напиеш от невидимата струя на вечността на тоя мир…”
„В недрата на Родопите”, Иван Вазов
Вестникът е един от
вариантите да изживеете
магията на Родопите и тя да
изпълни душата ви с обаянието на тази уникална планина.
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Перперикон
Перперикон е един уникален комплекс, посветен на култа към бога Слънце. Той е символ на една от най-ранните култури по нашите земи. Там се е зародила религията, която била в основата на развитието на културата, архитектурата и знанията.
Перперикон е огромен скален масив в Източните Родопи, за който се смята, че възниква преди около 8000 години. Каменният паметник се извисява на 15 км от Кърджали, близо до Перперишката река, от която се твърди, че древните хора са
добивали злато.
Древните обитатели на тези земи вярвали от незапомнени времена в бога Слънце. Това е една от причините те да се установят на голямата скала, като основна причина е удобното местоположение, откъдето лесно може да се наблюдава всяка
сутрин изгряващото слънце. През Бронзовата епоха хората започнали да обработват камъка, като изсичали различни култови
ниши, светилища, гробници. Така Перперикон започнал да променя своя естествен облик. В някои от нишите са открити множество оброчни съдове, фигури, антични предмети, свързани с култа към бога Слънце.
През къснобронзовата епоха Перперикон се превърнал в мегалитно светилище на бог Дионис на тракийското племе сатри, чийто жречески род били бесите. За бог Дионисий се носи следната легенда:
“Преди много векове, когато боговете живеели сред хората, Зевс се влюбил в красивата Семела. Венец на тяхната любов
станал малкият Дионисий. След като Гръмовержецът го вшил в бедрото си, детето се родило най-красиво и най-весело сред
останалите богове. Обкръжен от многочислена свита сатири с кози копита и от прекрасни менади, Дионисий скитал по Земята
и учил хората да отглеждат грозде, правейки от него благоуханно и замайващо главата вино. “
В родопския храм на Дионис са извършени най-малко две изключително съдбоносни за човечеството предсказания.
Александър разбрал там, че ще завоюва Азия и света, а римляните - че ще станат световна империя. Светоний описал знаковото посещение в светилището на бащата на бъдещия пръв владетел:
“Когато Октавиан, бащата на Август, водил войската си някъде из отдалечените части в свещената планина на Дионис, се
допитал до оракула на бога за сина си, било му потвърдено от жреците, че синът му ще стане господар на целия свят, понеже,
след като виното се разляло върху олтара, димът се издигнал нагоре над върха на светилището чак до небето – знамение като
това, което получил и самият Александър Велики, когато принасял жертва на същия този олтар.“
За получаване на пророчеството е прилаган т.нар. винено-огнен обред, при който се гадаело по височината на лумналия
огън, след като върху олтара е излято виното.
През 2002 година е открита огромна зала без покрив, която отговаря на всички описания на храма на Дионис в античните текстове. В центъра й се намира величествен олтар с диаметър около 2 метра, висок около 3 метра. В олтара могат да се
забележат множество издълбани ями, пълни с парчета керамика. В подножието се откриват и фрагменти от по-малки глинени
олтари. Очевидно залата не е имала покрив заради огнения пламък, по височината на който се е гадаело. Цялата околност и
самият връх на Перперикон са покрити с хиляди скални изсичания във вид на корита, басейни, преливници. Всички тези олтари най-вероятно са се ползвали за жертвоприношения в чест на боговете.
Перперикон се състои от четири части: мощна крепост – Акропол; Дворец-светилище, който е непосредствено под Акропола от югоизток; северно и южно подградие. По хълмовете са построени много храмове и постройки.
В източната част на Акропола е изсечена огромна Базилика. Базиликата най-вероятно е била древен храм, а по време на
християнството се е превърнала в църква. От базиликата към вътрешността на Акропола води покрита колонада, портик,
чиито колони са оцелели до днес.
Дворецът най-вероятно бил храмов комплекс, посветен на бог Дионис. Той е разположен на седем етажа, като в центъра
му се намира тридесетметрова церемониална зала, която най-вероятно служела за извършване на ритуали и обреди. Друг
забележителен обект в Двореца е масивен каменен трон с поставка за краката и облегалки за ръцете. Под тухления под на
всяко помещение има хиляди канали за оттичане на дъждовната вода – нещо, което ни подсказва, че била създадена една
блестяща за времето си канализационна система. Дворецът е заобиколен с огромна крепостна стена, която е свързана
с Акропола.
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Каменна сватба
Природната забележителност Вкаменената сватба (Каменна сватба) се намира на около 3
км източно от град Кърджали, край село Зимзелен. Обявена за природна забележителност със Заповед № 1427/13.05.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, ДВ № 44/
07.06.1974 г., № 132 по Държавния регистър на природните забележителности.
Изключително красива група от множество каменни пирамиди, напомняща сватбено шествие. Фигурите са изключително разнообразни по форма и размери, като на височина са от 0,5 до над
10 м. и са разположени на площ от 50 дка.
Образуванията са вулкански туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35 млн. години.
През олигоцена днешните Източни Родопи са били дъно на море. В резултат на чести вулкански взривове, на морското дъно се образували дебели пластове вулканска пепел, примесена с
различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, в които сега е оформена “Каменната сватба”. От съдържанието на различни минерали в тях скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. Сред тях има прослойки и от други скали – варовици, конгломерати и др. Различният минерален състав на скалите определя тяхната различна здравина, а това е важно условие за моделирането на фантастичните фигури на пирамидите.
Народната фантазия е оприличила тази прекрасна природна композиция като сватбено
шествие и го е свързала във вълнуваща легенда, в която доброто побеждава злото.
Легендата разказва, млад хубав момък се влюбил в девойка от съседното село и залинял от
любовна мъка. Бащата разбрал сина си и откупил хубавицата с пълен тас жълтици. Вдигнала се голяма сватба. Задумкали тъпани, писнали зурни. Взели момата от съседното село и тръгнали за Зимзелен. Отпред, качена на муле, нагиздена вървяла булката със закрито лице. До нея вървял свекърът, а най-отзад щастливият жених. След като минали малката рекичка, която се намира пред с.
Зимзелен, духнал вятър и открил лицето на булката. Свекърът го зърнал, занемял от красотата й и
нечисти мисли щукнали в главата му. Разбрал това, вятърът се разбеснял, разфучал и вкаменил
булката заедно с мулето. След нея вкаменил свекъра и цялата сватба. Останал само момъкът, вцепенен от мъка и ужас. Заплакал той, навел глава и помолил вятъра и него да вкамени. Вятърът изпълнил молбата му, а от сълзите, които клетият момък изплакал се образувало малко езерце.
Често легендите имат варианти. Тази не прави изключение. Ето един неин вариант:
...Момъкът имал много възрастна баба, която го отгледала от малък. Тя не била поканена на сватбата, но гледала шествието, скрита между дърветата в отсрещната горичка. Разбрала за лошите намерения на свекъра и помолила Природата-майка да предотврати това нещастие
за внука й. Малко след това тя също се
превърнала в камък, който и до днес
безмълвно присъства в отсрещната гора, сякаш да бди над сватбеното шествие.
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Каменни гъби
Скалните образувания се намират източно от с. Бели пласт, при самия път, свързващ Кърджали с Хасково. Обявена за природна забележителност със Заповед №_1427 от 13.05 1974 г. с цел
опазването на скалните образувания. Защитената територия има площ от 3 хектара.
Представляват хармонични скални късове с форма на естествени гъби, с розови пънчета и
зеленикави гугли. Височината на пънчетата и ширината на гуглите е до 2,5 м. Изваяни са в риолитови
вулкани туфи. Туфите, от които са се оформили каменните гъби, също са резултат от интензивна подводна вулканична дейност, датираща от времето на палеогена.
След оттеглянето на морето и последователното издигане на морското дъно, върху тях започнало действието на ерозията. Долният, розов пласт се оказал по-мек и по-лесно се поддавал на
действието на слънцето, вятъра и дъжда.
Горният, зеленикав пласт съдържа по-здрави минерали, най-вече вулканично стъкло и потрудно се изветря. Така в продължение на хилядолетия се е оформила тази прекрасна композиция от
неповторими форми и багри.
ЛЕГЕНДА ЗА КАМЕННИТЕ ГЪБИ:
Въглищарят Радуил имал 4 дъщери - една от друга по-красиви. Живеели в крепостта Перперикон.
Една слънчева утрин нарамили ведрата и тръгнали за вода извън крепостните стени. Изведнъж, на хълма зад реката видели голяма орда от нашественици. Бегом се прибрали в крепостта. Започнала люта, но неравна битка. Хората хукнали да се спасяват кой къде завари. Много от мъжете били избити, а голяма част от жените - пленени. Сред тях били и дъщерите на Радуил. Повели ги към
водача на ордата, възседнал расов кон край близката река - да ги огледа и задели
найкрасивите за себе си, а останалите да продаде за робини.
Щом го наближили, ярост обзела сърцата на девойките. Вкупом грабнали кой какво намери дървета, камъни и започнали да замерят конника. Изплашил се конят, изправил се на задните си крака и нищо неподозиращият ездач паднал на земята. Втурнали се четирите девойки към него и го разкъсали, след което потънали в близката гора.
Скоро най-близкият на водача - приятелят му Омур - се окопитил и хукнал да преследва момите. По заник слънце ги застигнал, замахнал с
ятагана и отсякъл главата на първата от тях. Онемял! Щом докоснала земята, тя се превърнала мигом в каменна гъба. Замахнал и покосил другите
две сестри. Същото се повторило. Изплашил се
Омур, слезнал от коня, но преди да покоси главата
на последното девойче, сама се превърнала в камък. Ужасен, скочил на коня и понечил да избяга,
но при първата крачка се превърнал в черна скала. Хората и днес наричат самотната канара в близост до гъбите "Каратепе".
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Кукерски карнавал в Ивайловград
КУКЕРОВДЕН – ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА ЛЪДЖА
Всяка година в края на зимата и началото на пролетта Кукери играят в ивайловградския квартал
“Лъджа”. Спазена е стародавната традиция в навечерието на Сирни Заговезни групата на кукерите да
обикаля всеки дом, за да прогони лошите сили, за да е здрава и плодородна годината.
На този ден се събират много хора от града и съседните села. Празникът започва още в 1000 часа
сутринта, а групата от кукери посещава всеки дом от квартала.
Всяка година близо 50 души, сред които и малки момчета, слагат страшни маски. Някои от тях,
заедно с чановете, стигат тегло до 50 килограма. Със своя персонаж и чудноватите си маски кукерите символизират желанието на хората да се прогонят злите духове и болестите от къщите, оборите и кошарите, стремежа за здраве, плодородие, щастие и умножаване на човешкия род, радостта от настъпващата пролет. Един от най-важните персонажи на този ден е водачът на групата на кукерите - ”беят”. В
групата на кукерите има преоблечени млади хора в образите на стражари, булка, младоженец, поп,
щъркел и мечка. “Булката и младоженецът” първи пристигат в двора на къщата, за да известят за идването на “бея” и кукерите.
Кукерите гонят злите сили, като минават през всяка къща. Обиколката из къщите започва от дома
на най-първия човек в квартала—кварталния отговорник. През това време двама от кукерите са се
впрегнали в боюндрука на ралото и започват символичното заораване.
Стопанката ги посреща задължително с варени яйца и сладки. Стопанинът черпи гостите с вино и
ракия. Във всяка къща ”беят” благославя, като хвърля из двора жито или царевица за берекет. В това
време се нарича: „Колкото по-надалеко се чуват чановете, толкова по-далеч да бяга злото“. Последна е
къщата на „бея“. В нея се раздава така т.нар. „бейска пита“, в която е скрита пара. На който от кукерите
се падне, той ще бъде следващият предводител, гласи традицията. А „беят“ благославя всички с наричането: „Да съществуваме навеки, да спазваме традицията, защото народ без традиция няма никакво бъдеще“.
Съпроводен от звъна на чановете на кукерите ”беят” напуска къщата, за да се отправи към следващата. След него “попа” благославя, а “зозата” танцува под звуците на гайдата и чановете. Прочутите кукери разхлопват чанове, за да прогонят зимата и злите духове. Традицията по тези места се спазва от
незапомнени времена.
В центъра на квартала "беят" хвърля жито и нарича за здраве и берекет, докато трима от маскираните мъже изпълняват символично заораване. Ритуалът завършва с прочутото ляво кукерско хоро.
Кукеровден в Ивайловград се чества още от 1914 г. Ритуалът се изпълнява всяка пролет, когато
дойде време за сеитба.
Магията на кукерството става все по-популярнa и завладява всяка година все повече хора от различни градове на България, които идват в Лъджа специално за този празничен ден, за да видят уникалното кукерско хоро, което се играе на ляво.
Тук в Лъджа, традицията се пренася от деди и бащи на внуци и синове, което означава, че ще се
запази жива за поколенията.
Палитра от образи -страховити маски, уникални костюми, феерия от танци, носии и усмивки, атрактивни образи, поп, младоженци, старци, дяволи, циганка и мечки – всички заедно, поведени от своя
Бей, от къща в къща гонят злото и благославят за здраве и берекет, през годината.
Кметът на Ивайловград, г-жа Диана Овчарова награди участниците и им благодари: „Благодаря
Ви, че ревностно пазите тази стара традиция и всяка година не жалите силите си, за този специален ден.
Благодаря, че разнасяте славата на Ивайловград по различни национални и международни фестивали!’’.
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Кукерски карнавал в Ивайловград
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Кърджали през моите очи
Град Кърджали е разположен в Източните Родопи, на двата бряга на река Арда.
Климатът тук е силно повлиян от Средиземноморието. Средната температура през
зимата е 0° С, а през лятото +24° С.
Многобройни са легендите и преданията за Кърджа Али - обикновен човек, военачалник и светия, чието име е взел град Кърджали. Според легендата, когато османците нападнали Родопите по времето на султан Мурад I (1360 – 1389 г.), войските били предвождани от военачалника Кърджа Али. Той паднал убит в едно сражение и на негово име било наречено новото селище.
Една от забележителностите на Кърджали е Регионалният исторически музей. Той
се помещава в красива сграда, строена в началото на 20-те години на ХХ век. Изложените в
него културни ценности са събирани в продължение на близо половин век и са разположени на три етажа на обща площ 1300 кв. м. Музеят е разположен в красив парк, в който могат
да бъдат видени около 30 растителни вида, характерни само за България.
В Кърджали се намира един от значимите средновековни паметници - храмът „Св.
Йоан Предтеча” в кв. „Веселчане”, реставриран през 2000 година. Той е бил част от средновековен манастирски комплекс от XI-XIV век, когато манастирската крепост става и епископска резиденция.
Друга интересна забележителност в града е Художествената галерия, чиято сграда е
била построена в средата на ХІХ век за турски конак. В галерията се пази уникална колекция от икони на самобитни майстори от Родопите и Тракия и художествени произведения
на три поколения български художници, графици и скулптори. Сградата е архитектурен паметник на културата с местно значение.
В квартал „Гледка” е разположен друг манастирски комплекс – „Св. Успение Богородично”, състоящ се от църква и манастир. Интерес за туристите представлява фактът, че в
църквата се съхранява частица от кръста на Христос, открита в реликвариум при разкопки
на Перперикон през 2002 година.
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Кърджали през моите очи
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СУ „Отец Паисий”

СУ „Отец Паисий‟ – Кърджали е съвременно учебно заведение с дългогодишна история и традиции. На 09. 1913 г. с телеграма № 15142 до Министерството на Народното просвещение и със заповед № 042 от 7. XI. се открива народно училище в град Кърджали.

Параскева и Кирил Ванкови първите просветители
в Кърджалийски

регион през 1913 г.

Сградата на училището край
р. Арда 1915-16 г.

На 17. X. 1926 г. е положена първата копка на новото школо.
В края на 1927 г. на 24. XI. се открива първото училище
със собствена сграда и негов директор е Ангел Атанасов.
През 1930/1931 г. се сливат първото начално училище с
прогимназията.
Сградата на гимназията 1921-27 г.

С протокол № 2 на ИК на ОНС от 30.V. 1981 г. училище
„Отец Паисий“ прераства в ЕСПУ – I степен.
От 1. IX. 1985 г. – в СОУ с природоматематическа насоченост, а от

1. IX. 2016 г. – в
СУ ‘’Отец Паисий” с природоСградата на училище
математическа
“Отец Паисий” открита през 1927 г.
насоченост
През годините на своето развитие
СУ ‘’Отец Паисий” - град Кърджали отстоява и утвърждава своя статут,
Новата сграда на СУ “Отец Паисий”
качество на обучение и
открита през 1971 г.
изяви. Утвърдило се е като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се
материална база, в което се прилагат модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване.
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Животът в СУ „Отец Паисий”
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Любопитни факти
Случвало ли ви се е някога, когато чуете нещо странно да кажете "Не знаех
това!".
Ето няколко интересни и забавни факти:
Истинският мед не се разваля. Вероятно можете да си хапнете дори 3000годишен мед, стига да намерите.

Пчелите умеят да броят до четири.
Човек изгаря повече калории докато спи, отколкото докато гледа телевизия.

Ако кока-колата не бе изкуствено оцветена, нейният цвят би бил зелен.
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Любопитни факти
Случвало ли ви се е някога, когато чуете нещо странно да кажете "Не знаех това!".
Ето няколко интересни и забавни факти:
Венера е единствената планета в Слънчевата система, която се върти обратно на часовниковата стрелка.

В лимона има повече захар отколкото в ягодите.

Ако крещите в чаша с вода в продължение на
80 години тя може да заври.

Смитсоновият институт във Вашингтон съхранява в архивите си в специален хладилник единствените открити засега в света две идентични снежинки.

Нито един лист хартия не може да се прегъне на две
повече от 7 пъти.
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Любопитни факти
Случвало ли ви се е някога, когато чуете нещо странно да кажете "Не знаех
това!".
Ето няколко интересни и забавни факти:
Титаник е струвал около 2 млн, за да бъде построен, а филма Титаник около 200млн, за да бъде направен.

Хората изяждат около 30 хил. кг. храна през живота си, което се равнява на
около 6 слона.

В пустинята Сахара веднъж е валял сняг на 18 февруари 1979 година.

Знаете ли, че има доза шоколад, която е смъртоносна – тя е 9.979 килограма.
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Любопитни факти
Случвало ли ви се е някога, когато чуете нещо странно да кажете "Не знаех
това!".
Ето няколко интересни и забавни факти:
Жирафите могат да издържат по-дълго без вода от камилите.

Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му.

Катериците забравят около 50 % от скритите си ядки.

Котката спи през 70% от своя живот.

НИЕ СМЕ:
Ученици от 6б клас, участващи в "Пътешествие в миналото" по проект
"Твоят час" - Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час" - финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове при СУ "Отец Паисий",
гр. Кърджали - 2016/2017учебна година.
1. Анастасия Григорова Григорова
2. Берке Рейхан Мехмед
3. Васил Делчев Йорданов
4. Даная Спартак Римпопова
5. Даяна Валериева Димитрова
6. Еда Метин Мурад
7. Емилиян Радославов Боев
8. Желязко Димитров Христов
9. Ивана Николаева Колева
10. Ирена Бориславова Кандилова
11. Калояна Георгиева Тодорова
12. Мария Каменова Ангелова
13. Мартина Костадинова Костова
14. Окан Танер Топчу
15. Росица Антонова Петрова
16. Селин Север Рамадан
17. Селман Минир Апти

