Читателска щафета 2: Детективи с машина на времето

За възрастните: Детските книги са съкровище. Те крият в себе си толкова много информация,
която се натрупва в съзнанието на децата и обогатява общата им култура по неподозиран
начин.
Каква е целта на настоящата презентация? Използвайки информацията, закодирана в книгата
„Магическият елексир“ от поредицата „Детективи с машина на времето“, предлагаме на
малките читатели по-разширена и обогатена информация за епохата и мястото, в което се
развива действието в книгата.
Как да се комбинира презентацията с настоящия текст? Стартирайки презентацията, ще
видите, че в отделните слайдове текстът е много оскъден. Целта е малките читатели да не се
затрудняват с четенето на текста от екрана, а да слушат и да гледат картините, за да запомнят
по-добре информацията. Затова създадохме допълнителен текст към презентационния файл,
по който възрастният (учител, родител) да чете. Както ще видите, по-долу са изписани
номерата на слайдовете и информацията, която върви към всеки от тях.
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Слайд 3: Те канят на най-страхотното пътешествие във времето…
Слайд 4: Читателска щафета 2: Детективи с машина на времето
Слайд 5: Днес ще се пренесем в лоршкия манастир и ще научим малко повече за него.
Слайд 6: В търсене на магическия елексир, детективите попадат в манастира Лорш…
Слайд 7: Но кой е този манастир? Къде се намира? Каква е историята му? Защо точно в него
попадат Ким, Леон, Юлиан и Кия?
Слайд 8: Ето каква е историята на манастира!
Слайд 9: Това (в зелено) са границите на Франкската империя. Племената на франките
населявали Римската империя. През 481 г. на власт сред франките идва силния владетел
Кловис от династията на Меровингите. За 30-годишното си управление, той покорява много
съседни племена и присъединява териториите им към Франкската империя. Владетелите
след него също успяват да разширят границите на франкското царство.
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Управлението на Карл Мартел, Пипин ІІІ. и Карл Велики донасят най-голямото разширение
на земите и Франкската империя се простира на териториите на цяла централна Европа,
обхващайки днешна Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Холандия и части от Италия.
Слайд 10: По времето на крал Пипин, граф Канкор и майка му Вилисвинда основават малка
манастирска обител край град Вормс, тогава в границите на Франкската империя. Те даряват
свое имение, за да се построи в него манастирът.
Слайд 11: Ръководител на новия манастир става Хродеганг от Метц – единственият
архиепископ на север от Алпите. Той довежда и първите монаси в Лорш.
Слайд 12: Скоро след това манастирът бързо става известен, когато Хродеганг донася от Рим
мощите на Свети Назарий. Мощите привличат хиляди поклонници към малката обител и
водят до процъфтяване на манастира.
Слайд 13: Поклонниците даряват манастира с множество дарове: богатите давали имоти, а
бедните – пари, храна или продукти.
Слайд 14: Скоро след основаването си, манастирът разполагал с толкова много земи, че
имотите му се простирали на изток до река Рейн, на запад – до днешните холандски брегове
на Северно море и надолу до територията на днешна Швейцария! Добре звучи, нали?
Слайд 15: Това богатство довежда до конфликт между граф Канкор и малкия брат на
Хродеганг – Гунделанд. Графът иска да вземе обратно част от земите!
Слайд 16: За да спаси манастира, Гунделанд се обръща към Карл Велики, за да разреши
възникналия спор... Какво отсъжда той?
Слайд 17: Кралят на франките решава, че Лоршката обител трябва да продължи да
съществува.
Слайд 18: В знак на благодарност, Гунделанд подарява на владетеля манастира и така той
става новият му собственик ☺
Слайд 19: В библиотеката на манастира Лорш през 800 г. се съхранявали около 600 тома
книги – огромно количество за онова време (не забравяйте, че книгите се преписвали на
ръка!). Имало много редки копия на древни текстове. Един от най-известните ръкописи,
запазен до наши дни, е Лоршкото евангелие, разделено на три части, съхранявани в
Румъния, Лондон и Ватикана. Другият ценен ръкопис, на който се натъкват и нашите
приятели – детективите, е Лоршкият лечебник.
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Слайд 20: Лечебникът съдържа 150 страници описания на билки и рецепти за тяхното
използване.
Слайд 21: Монасите в манастира се интересували изключително много от билките и имали
страхотна ботаническа градина. Но дали в нея расте тайнствената съставка, необходима за
забъркването на магическия елексир?
Слайд 22: Какво станало с манастира? Как се развива той в наши дни?
Слайд 23: След няколко века на разцвет, манастирът започва своя упадък. Преминава от
ръцете на един орден в друг, докато през 1557 г. е разпуснат. По времето на
Трийсетгодишната война (1618 - 1648 г.), той е разрушен.
Слайд 24: През 1927 г. започват първите проучвания на останките от манастира. През 1935 г. е
реставрирана Кралската арка, при което са открити 9 пласта стенописи. Най-ранният е от 9 в.,
а най-късният – от края на 17 в.
Слайд 25/26: Днес Кралската арка, както и останките от Лоршкия манастир, са включени в
списъка на паметниците на културата със световно значение под закрилата на Юнеско.
Слайд 27: Коя е тайнствената билка? В манастира ли е Черната книга? Кой иска магическия
елексир? Детективите успяха да разгадаят и този труден случай!
Слайд 28: А ти? Готов ли си да поемеш на пътешествие с Темпус?
Слайд 29: Избери къде искаш да отидеш и потегляй смело напред с Юлиан, Ким, Кия и Леон.
Слайд 30: Не забравяй да изпратиш формата си за участие в „Читателска щафета“ до
18.05.2012 г.!
Слайд 31: Ако все още не ти е ясно как да се включиш в играта, посети
www.detektivi.detskiknigi.com. Там ще откриеш всичко необходимо, за да станеш и ти
невероятен детектив ☺

