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Скъпи учители и гости 

Добре дошли на заключителното представяне на дейността ни в  

клуб „Туризъм“. 

Слайд 1:     Нашият клуб беше основан в началото на тази учебна година.  

Слайд 2:     От тогава ние имахме занятия както в училището и град Дупница, така и в 

градовете в България. 

Слайд 3- 4:     По време на нашите занятия в училище ние изготвяхме презентации, карти, 

табла. Обсъждахме как трябва да се държим по време на поход, как можем да помогнем на 

приятел в беда, какво е необходимо да носим със себе си, как да се ориентираме в 

планината и други. Научихме за националните паркове в България и  природозащитната 

дейност. 

Слайд 5:    Научихме много и за нашия град, неговата история, възникване като селище и 

развитие.  Посетихме различни музеи и други забележителности на града.  

Слайд 6:    Град София.  В нашата столица разгледахме катедралния храм „Александър 

Невски“, Природонаучния музей, Ларгото, както и някои паметници. Научихме, че 

историята на град София е свързана с имената на римски императори и български царе.  В 

столицата се намират Българската академия на науките, много университети, театри, кина, 

както и Националната художествена галерия, археологически, исторически, 

природонаучни и други музеи. 

Слайд 7:    Град Самоков. Имахме невероятното удоволствие да се потопим в миналото 

му- разгледахме богататите ескпозиции на Историческия музей на града. Запознахме се с 

живота и творчеството на велики българи като Захари  и Димитър Зограф, Христо 

Димитров, баба Фота,  Чакър войвода и други.  

 В град Самоков се намира Голямата чешма, Байракли джамия, Чадър чешма, Самоковски 

девически манастир, църквата „Свети Никола“, където за първи път започнали да се водят 

службите на български език, и други. 

Слайд 8:    Незабравимо ще остане в нас посещението ни на Съевата дупка. Тя  е една от 

деветте благоустроени пещери в България. Намира се до село Брестница, Ловешка област. 

Името й идва от братята близнаци Съю и Сею, които са използвали пещерата за укритие по 

време на османското владичество. 

Слайд 9:   Град Велико Търново:  ел ко Тъ рново е град, намиращ се в Северна България, 

център на едноименната област и Северен централен регион. Градът е столица на Втората 

българска държава и благодарение на богатото си културно-историческо наследство е 

важен туристически център. Тук ние имахме удоволствието да се разходим по пътеките на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Царевец, там, където някога са ходили български царе. А една сценка на входа на 

крепостта ни представи част от живота им.  

Слайд 10:    Дряновският манастир: Той е разположен е в долината на река Дряновска. 

Основан е в края на 12 началото на 13в. В края на същия век обителта е разрушена от 

османците и е възобновен на ново място в местността "Голям Свети Архангел". И този 

втори манастир споделил съдбата на първия. 

В манастира е имало препис на Паисиевата история, направен през 1783- 1793г.  

Тук се намирала една от главните квартири на БЦРК в Търново и в него често са 

пребивавали Васил Левски и Георги Измирлиев. Имало е таен склад за храни и оръжия, 

поради което по време на Априлското въстание отрядът на поп Харитон и Бачо Киро се 

насочил натам и превърнал Светата обител в своя крепост. В продължение на девет дни 

четниците устоявали срещу напора на многобройната турска войска и башибозушките 

орди. След разгрома на бунта манастира е изгорен, но скоро е възстановен.  През 1897г. е 

издигнат паметник- костница на загиналите въстаници, напомнящ за самоотвержната 

борба на бунтовниците. 

Слайд 11: Град Трявна: Най-старите официални сведения за Трявна са от времето на 

турското робство – XV-XVI век.  

Най-представителната сграда на площада с часовниковата кула е Тревненското школо. 

Школото е сред първите светски училища в България. Будните и предприемчиви 

тревненци не остават назад от напредничавите идеи на Възраждането и с усилията на 

цялата тревненска общественост е построена сграда, в която е организирано едно от 

първите в България светски училища, където се преподава по най-модерните за епохата 

педагогически методи. Строена през периода 1836-1839 г. сградата е издължена, с 

правоъгълен план, с помещения от всички страни, затварящи неголям вътрешен двор. 

Планът на сградата наподобява манастирските комплекси от това време. Осем години с 

известни прекъсвания в него е бил учител големият български поет, писател, публицист, 

обществен и политически деец Петко Р. Славейков. Домът, в който е живяло неговото 

семейство сега е превърнат в музей. Тук се ражда и неговия син Пенчо Славейков – един 

от най-видните български поети и културни дейци. 

Слайд 12:   Град Габрово и Архитектурно-етнографският комплекс „Етър”: Според най-

разпространената легенда Габрово е основан от Рачо Ковача преди около 250 години. 

Историята гласи, че той бил странстващ майстор ковач, който се установил под едно 

габърово дърво.  

Архитектурно-етнографският комплекс „Етър” се намира в покрайнините на град Габрово. 

Представлява музей на открито, чиято цел е да покаже какви са били архитектурата и 

битът на Габрово и района през втората половина на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в. В музея 

има общо 50 обекта - къщи със занаятчийски работилници, водни съоръжения и други 

сгради. Тук се намира и единствената в България колекция от технически съоръжения, 

задвижвани от вода - валявици, воденици, тепавица, точило и др. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Слайд 13:    Връх Шипка и Паметникът на свободата: Шипка 

Шипка е връх в Стара Планина с надморска височина 1326 м, разположен на изток от 

Шипченския проход. Върхът символизира героизма и самопожертвователните усилия за 

освобождението на България от Османско робство. 

През 1934 г. на върха е построен Паметникът на свободата. Той  е част от Национален 

парк-музей Шипка.По време на Руско-турската война (1877-1878) в началото на август 

1877 г. генерал Николай Столетов организира отбраната на Шипченския проход, като 

разполага Шипченския отред (в който влизат и 1, 2, 3, 4 и 5 дружина на Българското 

опълчение) на връх Св. Никола, връх Орлово гнездо и връх Шипка. Решителните сражения 

се водят от 21 до 26 август (виж Шипченска битка (август 1877)). Защитниците показват 

изключителен героизъм и въпреки численото превъзходство на противника, атаките са 

отблъснати. 

Слайд 14:   Град Калофер: Легендата разказва, че Калофер е основан в средата на 16 век 

(1533 г.), когато група мъже, предвождани от Калифер войвода, “владеели” тази част на 

Стара планина и постоянно нападали преминаващите турските кервани. Невъзможността 

да се справи с Калифер войвода и хората му, принудила султана да разреши на хайдутите 

да се заселят по тези земи при условие, че престанат да нападат керваните. Войводата 

приел предложението и се установил в землището на днешен Калофер. Легендата също 

разказва, че заселвайки се тук, тези мъже нямали жени и затова "откраднали" невести от 

близкия град Сопот.  

В Калофер се намира Националният музей "Христо Ботев". Друга местна забележителност 

е Музеят на просветното дело, който се помещава в едно от първите училища в България. 

Негов основател е бащата на Христо Ботев - даскал Ботьо Петков. Най-новият музей в 

града е Калоферската къща на историята. 

Слайд 15:    (Четеш текста от слайда)  Сетихте ли се това от кое произведение е? 

(„Гераците“ от Елин Пелин) 

Едно от последните ни посещения бе на постановката на Драматичния театър на 

Благоевград „Гераците“.  

Слайд 16:     Благодаря за вниманието. Приятна ваканция! 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877-1878%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1877%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/1533
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%22%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%22
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2

