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ИЗКУСТВОТО НА 
МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ИЛЮСТРАЦИИ

Стените на тялото са равностранни триъгълници 
и квадрати.

Върховете са 24 и всеки връх е общ за три 
квадрата и един триъгълник. 

Колко са триъгълниците?
Колко са квадратите?

Звучи невероятно, но 60-те илюстрации в учебника по математика са единствените рисунки, които 
великият художник е публикувал през живота си.

Стените на тялото са петоъгълници и 
шестоъгълници. Петоъгълниците са 12. Всеки 
петоъгълник е ограден от шестоъгълници, а всеки 
шестоъгълник е играден от 3 петоъгълника и 3 
шестоъгълника

Колко са шестоъгълниците?

Пресечен икосаедър
или футболна топка

Ромбикубоктаедър

В края на XV век в Милано се събират учени, 
художници, архитекти, инженери, музиканти, 
артисти... Там Леонардо да Винчи среща математика 
Лука Пачоли. Обединени от общата си любов към 
математическите ребуси и главоблъсканици, двамата 
се сприятеляват. Лука Пачоли посвещава Леонардо в 
красотата на класическата геометрия, а в отплата 
Леонардо илюстрира книгата „За божествената 
пропорция“ на своя приятел. 

За да изобрази по-разбираемо геометричните тела, 
Леонардо изработва макети от летвички и ги рисува. 
Той е ненадминат майстор на светлосенките и успява 
да превърне дори математическите чертежи в 
шедьоври! Да разгледаме два от тях
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РЕНЕСАНСОВА 
ДЕТЕКТИВСКА ЗАДАЧА

Един ден Mарти решава да се разходи из 
италианските музеи. Най-много го впечатляват 
четири творби – една картина, барелеф, скица на 
купол за катедрала и известната врата към Рая. 
Техни автори са Фелипо Брунелески, Лоренцо Гиберти, 
Леонардо да Винчи и Микеланджело Боунароти. 

Творбата на Леонардо не е релефно, украшението 
не е дело на Микеланджело, а картината не е на 
Микеланджело или Лоренцо. Скицата на купола е от 
катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ във Флоренция 
и е дело на Фелипо Брунелески. 

Кой какво е направил?
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WHAT NEEDS TO BE REBORN IN OUR MODERN SOCIETY

Faith needs to be reborn. Strong belief 
can make you feel better and your love 
stronger in times of hardship and uncer-
tainty. You would be able to rely on some-
body without thinking you are a burden 
to them. Even if you have all the support, 
love, money and happiness, faith is what 
can turn you into a better person. For 
example, some criminals have so many 
people on their side that a conviction is 
next to impossible. However, if wrongdo-
ers restore their faith in spiritual values, 
they will be fully aware that actions 
always have consequences. Faith can help 
people think less about money and care 
more about their feelings and souls. It can 
make humans more united. (Rony)

Freedom is by definition the ability or 
right to act, speak, or think as you want. 
However, it is of great importance to 
know the relationship between freedom 
and responsibility. These two go hand 
in hand, and if you do not want to take 
responsibility, you will not be able to fully 
experience freedom. When you grow up 
and become mature, your responsibilities 
become much more. Although this may 
seem as taking on too much on your 
shoulders, the more responsibilities you 
have, the more independent you are. You 
feel free to choose what you want and 
whenever you want it. Still, you have to 
be mature and responsible enough to de-
cide what is best for you and the others. 
(Teddy)

Tolerance to criticism, whether 
constructive or not, should be taken in 
earnest. While I do believe the use of 
destructive criticism is to be minimised, 
it should be used to build upon. When 
somebody throws words at you, try to un-
derstand what they mean. In most cases, 
people get offended by things they lack. 
People can take the best out of any insult 
and improve themselves. (Lyusy)

Love and trust. Do you know them? 
Well, they are the main “ingredients” in a 
relationship, whether it is between family 
members, lovers, or just friends. Family 
is the most fundamental relationship. It 
comes into existence based on blood, 
marriage, or even adoption. An extend-
ed family includes not only parents and 
siblings but relatives like grandparents, 
uncles, aunts, cousins, and others. Lovers 
usually forge a relationship based on a 
strong sense of bonding built on shared 
feelings and experiences. This relationship 
is usually seen as one of the closest and 
strongest forms of relationship between 
a husband and wife although there are 
many more options in modern days. 
Friendship is among the greatest bonds 
anyone can ever wish for. Lucky are those 
who have friends they can trust. Friendship 
is a devoted relationship between two or 
more individuals. They both feel immense 
care and love for each other. (Mia) 

Something that very few people are 
using is active listening.  It is something 
that we do on a daily basis; so many 
people think that they have mastered 
it, but they are actually wrong. To listen 
to somebody does not necessarily mean 
that you fully understand what they 
are talking about. That is where active 
listening comes into play - a way of listen-
ing that keeps both listener and speaker 
fully engaged in the conversation. Some 
important principles that should be fol-
lowed are: speak directly, put distracting 
thoughts aside, use your body language 
and gestures to show that you are gen-
uinely involved, and start using active 
listening to improve your relationships. 
(Dani)

People should manage their time. 
The Renaissance intellectuals and regular 
people successfully managed their time. 
For example, penmen were writing whilst 
also having time with their families and 

friends. Even if you are a busy person like 
an artist or a musician, you can still spend 
some time with your family. In modern 
times, people usually sit on the sofa to 
watch TV or browse their phones. During 
the Renaissance, people did not have 
phones, tablets, TV sets, laptops or inter-
net; they only had walks outside, playing 
with friends and communicating with 
others. What we should do is forget about 
devices and manage our screen time, opt-
ing instead for more time to explore the 
world and interact with others. (Pepi) 

People should try to think before they 
act.  That way many situations can be 
easily avoided. Now, many actions are 
done spontaneously, without thinking 
over the consequences. If we were to 
think before we act, we could focus all 
the time we are wasting in otherwise 
pointless arguments on more productive 
things. Maybe, we can thus have a second 
renaissance. (Adri)

Art and literature are a very import-
ant aspect of our world but nowadays - in 
our grey times - we do not really pay 
attention to this. We are all so focused on 
our little realities that we forget to look at 
or read a person’s work. The Renaissance 
is a great example of masterpieces in art 
and literature. Painting, writing, sculpting 
and many more professions were at their 
peak at that time. What is more, these 
people were appreciated! There was a 
lot more soul and meaning put into art 
than now. That is exactly what our world 
needs in this difficult situation! Our times 
need revival, but more importantly, we 
all need more art and literature for our 
souls. It would be inspirational for a lot of 
people and this way we can start a chain 
reaction that will change the world for 
the better. The best part is that YOU can 
be the one to start it and WE can slowly 
but surely make our society a nice place 
to live in. (Marty)

‘Renaissance’ is a French word which is used to describe the 'rebirth' of interest in Classical antiquity, philosophy and 
learning that took place in Europe from the 14th to the mid-16th centuries. Some major advances of the Renaissance in-
clude developments in astronomy, humanist philosophy, the printing press, painting and sculpture technique, world explo-
ration and, in the late Renaissance, Shakespeare's works. In the essay below, the sixth graders offer their perspective on

While the Renaissance surely gave birth to a lot of revolutionary ideas, there are still many aspects of our lives that we need 
to improve. In our essay, we have set out the most crucial ones that should be revived. 

People have forgotten about the ways used to interact with each other. The arguments above prove that we all should 
strive for a new Renaissance.
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„Мона Лиза“ Леонардо да Винчи
Мона Лиза е една от най-известните и посещавани 

картини в света. Тя е произведение на Леонардо да 
Винчи, създаденo през 1503 г. Името произлиза от 
италиански език, където Мона означава „Мадам“ или 
мадам Лиза. Алтернативното є име е „Джокондата“ – 
в превод „Веселата жена“.  Нарисувана е с маслени бои 
върху основа от топола. Картината е собственост 
на френското правителство и се съхранява в Лувъра в 
Париж.

Леонардо да Винчи (1452 – 1519) е знаменит 
италиански творец от времето на Ренесанса. Той е 
един от най-популярните художници за времето си 
и всеобхватен гений. Едни от най-известните му 
картини са  „Тайната вечеря“ и „Мона Лиза“. Известен 
е и с многобройните си изобретения, изпреварили 
времето си, но останали само на хартия. Допринася 
за развитието на анатомията, астрономията и 
инженерството. 
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ДАНТЕ АЛИГИЕРИ

Днес ще ви запознаем с един от родоначалниците на 
новата европейска литература – Данте Алигиери. Той 
е поет, писател, литератор, философ и политически 
мислител, последният поет на Средновековието и 
първият значителен творец на Ренесанса. Роден е във 
Флоренция, Люлката на Ренесанса, и е известен в цяла 
Италия с прозвището Върховния поет или само Поета. 
Животът му е пълен с драматизъм и превратности.

През 80-те години младият Данте е погълнат от 
поезията и политиката. Взема участие в битката 
срещу гибелините. През последното десетилетие на 
XIII в. по италианските земи се борят за надмощие 
две партии – гуелфи и гибелини, като гуелфите 
искат обединение на Италия под върховенството 
на папата, а вторите под властта на германския 
император. Флорентинските гуелфи са разделени на 
бели и черни. Белите, към които принадлежи и Данте, 
са привърженици на по-самостоятелна политика, 
докато черните, предвождани от фамилия Донати, 
към която принадлежала и съпругата на поета, са 
обвързани с паричните интереси на папата. Към края 
на 1301 г. „черните” правят политически преврат и 
обявяват противниците си извън закона и Данте е 
обвинен в измамничество срещу папата и покровителя 
на Флоренция. На следващата година е конфискувано 
имуществото му, а предишните присъди са заменени с 
изгаряне на клада, в случай че бъде заловен.

Участва в обсадата на Флоренция с надеждата да 

влезе в родината си като победител, но императорът 
се оттегля и умира, така поетът не успява.

Когато е на 12-годишна възраст (ранната възраст 
е съвсем обичайна за това време) Данте е обещан за 
съпруг на Джема, дъщеря на Мането Донати. Но Данте 
вече е срещнал любовта и музата на живота си – 
Беатриче Портинари. Тяхната история е една от най-
известните за времето. Бъдещият флорентински поет 
среща своята дама на сърцето, когато е на 9, а тя – 
едва на 8 години. Тя сключва брак с друг, а той се жени за 
Джема и въпреки това Данте я обича до края на живота 
си и след нейната смърт и посвещава много стихове. 
Знак за силата на любовта му е, че той никога не е писал 
стихове за съпругата си. Беатриче е важен биографичен 
факт. Тя е негово вдъхновение до края на живота му. 

Данте става основоположник на новата европейска 
литература с „Божествена комедия”, но той е автор 
на няколко други творби. Преди да навлезе активно 
в политиката през 80-те години на XIII в., пише 
поезия и става естествен притегателен център за 
поетите от тосканската школа. Творбата, чрез която 
великият поет полага началото на новата европейска 
литература, е написана изцяло в изгнание.

„Божествена комедия“ се състои от 3 части – „Ад“, 
„Чистилище“ и „Рай“. Това е едно пътуване на поета, 
описващо пътя на човека. Адът е място на наказанието, 
чистилището – на изцелението, а раят – на благодатта. 
Именно в рая Данте среща Беатриче.
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КЛАВЕСИНЪТ
Ренесансовата култура е присъща на Централна и 

Западна Европа във времевия интервал между XIV и XVI 
век. През този период картината на света се променя 
коренно: хуманизмът намира своето място в него. 
Ренесансовото изкуство е основано на Античността.

Музикалната култура на Ренесанса е свързана с 
изкуството на Средновековието и отличаваща се от 
него. В Италия по време на Ренесанса водещото място 
все още принадлежи на църковните песнопения, но 

полифоничното пеене вече започва да се развива, 
което прави възможно усложняването на музикалните 
произведения и им придава емоционалност и дълбочина.

Клавесинът, още наричан чембало, е изключително 
популярен в края на Ренесанса. За разлика от пианото, 
при клавесина звукът се възпроизвежда чрез дърпане 
на струните, а не чрез чукчета. На това се дължи 
приятният, звънтящ тембър на този инструмент. 
Клавесинът често се произвежда с 2, а понякога и с 
3 клавиатури. С времето всеки клавесин става като 
отделно произведение на декоративното изкуство. 
Те са не само изрисувани отвън и отвътре, но и всяко 
парченце дърво е изваяно до последния щрих. 

  Най-старият достигнал до нас клавесин е изработен 
около 1521 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=CAT0BBlSXMY
https://www.youtube.com/watch?v=N-tCTMfVmfA
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ТЕАТЪР

ОРГАНЪТ
Органът е величествен инструмент, превърнал 

се в символ на църковната музика. Той навлиза в 
католическите храмове през 9. век и затвърждава 
присъствието си през Ренесанса и барока.

 Този съставен от дълги тръби инструмент е 
известен още от Древна Гърция. 

Моцарт го нарича Царя на инструментите. 
Това е инструментът с най-голям тонов 
обем, с най-много възможности за избор на 
различни тембри и с най-големи физически 
изисквания към помещението, където да бъде 
монтиран. Акустичната му среда е целият 
архитектурен интериор. Исторически често 
строителните решения на дадени сгради са 
съобразявани именно с това, че в тях ще бъде 
изграден орган.

Звукът на органа е мощен, емоционално 
въздействащ и предизвиква наслада и вдъхновение.  
Можете да намерите много разнообразни цветове в 
гласовата палитра на органа, тъй като той е способен 
да имитира не само звуците на много музикални 
инструменти, но и птиците, които пеят,  рева на 
водопад,  коледни камбани.

Концертната зала в Атлантик Сити (САЩ) е известна 
с факта, че основният є орган се счита за най-големият 
в света (455 регистри, 7 клавиатури, 33112 тръби).

Второто място принадлежи на Vanameaker Authori-
ty (Филаделфия САЩ). Тежи около 300 тона, има 30 067 
тръби.

Следващият по големина е органът на катедралата 
„Свети Стефан“, който се намира в германския град 

Пасау ( 17774 тръби).    
Един от най-старите 
частично запазени 
екземпляри е орган, 

чието производство датира от XIV век. Понастоящем 
инструментът е експонат на Националния исторически 
музей на Стокхолм (Швеция).

Единственият по рода си орган, в който са използвани 
тръби, изработени от бамбук, е инсталиран във 
Филипините през 1822 г. в град Лас Пинхас в църквата 
„Свети Йосиф“.

Органът винаги се изработва индивидуално, тъй като 
той задължително се определя от размера на сградата, в 
която е инсталиран. Височината на инструмента може 
да достигне 15 метра, ширината варира в рамките 
на 10 метра, дълбочината е около 4 метра. Теглото на 
такава огромна структура се измерва в тонове.

https://www.youtube.com/watch?v=PJ_8862WR80
https://www.youtube.com/watch?v=3MZ1VF8Ver0 

ДА ИГРАЕШ ШЕКСПИР
Как би могла една 

петокласничка да играе в пиеса 
на Шекспир? Има ли лесен начин 
за учене на репликите и как 
се справих аз с тази задача? В 
следващите редове ще разкажа 
за актьорския си опит, придобит 
след поставянето на “Комедия от 
грешки” на Уилям Шекспир.

Днес ще говоря за любимата ми 
пиеса на Уилям Джон Шекспир. А 
именно ,,Комедия от грешки“.

Тя много ми харесва, защото, 
първо, е лесна за разбиране, второ, 
аз като актриса смятам, че този 
текст е и лесно изучим и разбираем. 
Може би ми е и много любима, 
защото съм я играла с една много 
добра и близка приятелка.

А сега и малко за самия сюжет на 

текста. Разказва се за две сестри, 
едната от които има съпруг, но 
другата, въпреки че е по-малка и 
необвързана, дава, така да се каже, 
акъл на сестра си. По-малката се 
казва Лучиана, а по-голямата – 
Адриана. Тя е гневна, защото мъжът 
є закъснява и е обедно време. Започва 
да се ядосва, че щом тя закъснее, 
съпругът є започва да ругае. Ядосва 
се и на сестра си, защото само є 
дава акъл какво да прави. След, бих 
казала, кратък монолог на Лучиана 
Адриана започва да се заяжда със 
сестра си. Накрая по-голямата казва 
на по-малката, че є е дала добър 
съвет, но неизползван (жалко).

Впоследствие Лучиана се извинява 
и вижда съпруга на сестра си да се 
прибира и Адриана тръгва към него.

Ето и какво бе изживяването 
за мен да вляза в роля. Аз играх 
Адриана и беше по-лесно за 
изпълнение, отколкото ролята 
на Лучиана, понеже по-малката 
сестра има повече реплики и 
монолог. Първоначално трябваше 
да бъда Лучиана, но се оказа, че е 
допусната грешка, което ме спаси 
от изпълнението на роля, която не 
харесвам.

Според критиците съм се справила 
отлично с ролята. Определено 
откривам своето призвание и 
чакам с нетърпение поставянето 
на следващата Шекспирова пиеса. И 
съм сигурна, че ако вече сте гледали 
„Комедия от грешки“, то и вие сте 
нетърпеливи за това, което следва. 
До нови срещи!


