
ПЛЮШЕН

Преди повече от 110 години хиляди плюшени 
мечета са били натоварени на кораб. Това били 
първите масово произведени мечета в света. Тех
ният път тръгва от Германия и е трябвало да стигне 
до Америка. Но плюшените мечета така и не стигат 
до там. Това разказват в музея на плюшеното мече, 
който се намира в гр. Гийнген, Германия.

И как се е случило това? Шивачката Маргарете 
Щайф основава фирмата „Щайф“, като първата иг
рачка, която направила, била слон, който бил пода

рък за племенника й. Слончето било толкова меко и приятно 
за гушкане, че скоро и други майки поискали такава играчка 
за своите деца. Идеята за плюшено мече идва от племенни
ка й, който често ходел в зоологическата градина и рисувал 
мечките.

Преди да се „роди“ плюшеното мече, децата си играели 
с порцеланови кукли, метални и дървени играчки. А идеята 
на Маргарете била да създаде играчка, която да е приятна за 
пипане и гушкане.

Първото плюшено мече се е казвало 55РВ -  било е 
високо 55 сантиметра. Р означавало „плюшено“, а В -  
„подвижно“ . @ Мечето било представено на панаира в гр.
Лайпциг, Германия, през 1903 г., но нямало особен ин
терес към него. Мострите били прибрани, но търговецът 
Херман Берг ги видял и им дал нов живот. Той имал за 
задача да се върне с нещо ново в Америка и толкова ха
ресал мечетата, че поръчал хиляди бройки от тях. Поръч
ката била толкова голяма, че трябвало да се построи нова
шивашка фабрика. Всичко било направено, пратката била готова, но така и не стигнала 
до САЩ. Вероятно мечетата не са оцелели, защото техните ръце и крака били прикре

пени за тялото с тънки конци, които са се 
скъсали по време на пътуването, и така 
играчките се повредили. ц В момента най-старите плюшени ме
чета се продават много скъпо -  над 1000

J долара за една играчка.
| | j k  „Teddy Bear“ пък става нарицателно

за всички плюшени мечета, произведени в 
Англия. Името е измислено от Морис Ми- 
чъм, който започва да произвежда мечета. 
Морис Мичъм ги кръщава на тогавашния 
президент на САЩ Теодор Рузвелт, който 
му дал разрешение да използва името му.
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До къде е трябвало да стигнат 
хилядите плюшени мечета?
A) Гийнген Б) Лайпциг
B) Америка Г) Англия

Каква е първата плюшена играчка, 
ушита от шивачката Маргарете?
A) плюшено слонче 
Б) плюшено мече
B) плюшено коте
Г) плюшено кученце

Какво е показвала цифрата 55 
в името на първите мечета на 
фирмата „Щайф“?
A) височината на мечетата в 
сантиметри
Б) широчината на мечетата в 
сантиметри
B) височината на мечетата в метри 
Г) теглото на мечетата в килограми

Каква идея имала Маргарете 
Щайф, когато създала плюшеното 
мече?
A) Да зарадва племенника си.
Б) Да произвежда скъпи играчки.
B) Да представи плюшеното мече на 
панаира в гр. Лайпциг.
Г) Да създаде играчка, която да е 
приятна за пипане и гушкане.

8. С какви играчки си играели децата, 
преди да се появят плюшените?

9.

На кого са кръстени плюшените 
мечета, произвеждани в Англия?
A) на производителя на мечетата 
Б) на Морис Мичъм
B) на президента на САЩ 
Г) на Маргарете Щайф

Къде се намира Музеят на 
плюшеното мече?
A) Англия
Б) гр. Лайпциг, Германия
B) САЩ
Г) гр. Гийнген, Германия

През коя година били представени 
първите плюшени мечета?
A) през 1903 г. Б) през 1939 г.
B) през 2003 г. Г) през 1893 г.

ММЙШК ШИ "У

Защо мечетата стават популярни в 
САЩ  след панаира в гр. Лайпциг?

10. Каква е вероятната причина,
поради която мечетата не стигат до 
САЩ ?

Открий текста, отбелязан със знак 
@. Каква била задачата на Херман 
Берг?

Какви животни обичал да рисува 
племенникът на госпожа Щайф?


