
Великден  

празникът на 

празниците! 

   Великден е денят, в който 

християните празнуват 

Възкресението на сина Божи 

Иисус Христос Подготовката 
за честването му започва в 

седмицата преди Великден, 

наричана Страстна седмица. В 
християнската религия на 

Възкресение Христово се 

чества възкръсването на Исус 
Христос на третия ден, след 

като е разпънат на кръст и 

погребан. Празната гробница е 

видяна от жените мироносици, 
посетили гроба. Исус Христос 

се явява на Мария Магдалена 

и на апостолите. Страстна 
седмица е последната седмица 

от живота на Исус Христос. 

Започва с тържественото му 

влизане в Йерусалим и 
завършва с неговото 

възкресение. Великденската 

служба започва в събота вечер 
и след приемане на 

благодатния огън от 

свещеника се излиза от храма, 
бият камбаните и точно в 

полунощ се възгласява 

"Христос Възкресе" и се 

отговаря "Воистина воскресе".    

В България традиция е яйцата 

да се боядисват на Велики 
четвъртък или Велика събота, 

като броят им зависи от 

членовете на семейството. 
Първото се оцветява винаги в 

червено от най-възрастната 

жена. Докато то е още топло и 
прясно боядисано, тя рисува 

кръстен знак на челата на 

децата, а после на всички 

останали от семейството. След 
този ритуал боядисването се 

поема от младите жени в 

къщата. Яйце се дарявало и на 
всеки гост, прекрачил прага. 

За допълнителна украса се 

ползвали отпечатъците на 

листенца от магданоз или 
фигурки, нарисувани с восък 

или с цветни моливи. Според 

поверието този, чието яйце 
остане здраво след чукането, 

ще  е  най-здрав  през  

годината. Обредните хлябове  
са  неотменна  част от 

традициите на Великден. 

Обикновено се правят в кръгла 

форма и се украсяват с 

плетеници, като в средата им 
се слага червено яйце. В 

България по традиция се 

замесват в четвъртъка преди 

Великден, Една от тези пити се 
прави сладка и това е 

великденски козунак. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” 
гр.ПЕЩЕРА, АПРИЛ 2020г.                                                                                                                                       БРОЙ 5 

 

                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

Скъпи читатели! 
     

     В навечерието сме на 

найголемия православен 

празник, почитащ тайнството 

на възкресението и вечния 

живот. Празник, съчетал в 

себе си вярата, надеждата и 

любовта в образа на 

Спасителя, дошъл сред 

човеците да възвести своята 

богоравност и поемайки 

греховете им, да ги пречисти. 

 

 
     Великден и Гергьовден са 

празниците на пролетта, 

които ни карат да погледнем 

на света с добри очи и да 

открием, че красивото и 

доброто хармонизират в 

живота, че те могат да са част 

от всички нас и така да бъдем 

благословени и подобри. 

Защото в днешния объркан 

ден забравяме за човешките 

ценности и за това, че трябва 

да се обичаме и уважаваме. 

    Редакцията на вестник 

“Училищен свят ” Ви 

поздравява с наближаващото 

Възкресение Христово, като 

Ви пожелава здраве и 

сбъднати надежди! 
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Хайде да опознаем своите учители:  

Г-жа Джинина – учител Български език и литература и Английски език 

- Г-жо Джинина, какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Бях много 

развълнувана ,косата ми 

беше вързана на  две 

плитки с огромни 

панделки на тях и носех 

големи балони. 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети в училище? 

- О, много са :Физическо, 

Изобразително изкуство, 

Трудово и  Биология. 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Най- вече  работата с 

децата и удоволствието 

от постигнатите от 

тях добри  резултати . 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Да си призная бях 

уплашена. Вълнувах се 

изключително много, 

защото бях няколко 

години по-голяма от тях, 

но учениците ме приеха 

много топло и сърдечно. 

- Ако не бяхте избрали 

учителската професия , 

какво щяхте да работите? 

- Много обичам 

животните и винаги 

съм харесвала 

ветеринарната 

медицина, но е било 

писано да съм учител. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Аз върша много неща през 

свободното си време и 

мога да кажа, че 

повечето са ми хоби: 

чета книги, рисувам, 

слушам музика, 

разхождам се, готвя, 

гледам филми и др. 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 
01. 04. – Освен ден на шегата тази дата е и Международен ден на 

Птиците; празнува се по целия свят от 1906 г. Решението за обявяването 

му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на 

Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите 

природозащитни дати в международния календар от глобални събития, 

чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и 

съхранението на дивата природа на планетата ни. 

23. 04. - Световен ден на Книгата и авторското право; За първи път 

ЮНЕСКО обявява ден на книгата и авторското право през 1995 г. Денят  е 

избран заради двойната годишнина от смъртта на Уилям Шекспир и Мигел 

де Сервантес през 1616 г.По традиция, на този ден любопитни инициативи 

в над 100 държави привличат внимание към 

четенето и насърчават грамотността, писането 

и издателската дейност. 

29. 04. - Международен ден на Балета; Решението да бъде учреден 

ден на балета е взето на сесия на ЮНЕСКО. У нас през 1982 година е 

определено  да се чества БАЛЕТНОТО изкуство. За Международен ден 

на балета е взета рождената дата на френския балетмайстор Жан-Жорж 

Новер, който остава в историята като най-големият реформатор в 

класическия танц. Той се смята за „баща” на балета в днешния му вид. 



Април , Брой 5                                                                               ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 
  

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ- 

     Априлското въстание е най-

яркият пример за храбростта и 

жертвоготовността на българина в 

името на висшата ценност – 

свободата. Чрез него народът ни 

доказва на Европа и света, че е 

достатъчно съзрял за 

самостоятелен политически 

живот.Това беше темата, която обсъждаха в 

часовете по Родолюбие учениците от седми 

клас и г-жа Ганчева. За да покажат ,че въстанието е важно за тях и се 

прекланят пред делото на загиналите достойни българи седмокласниците 

направиха табла , с които украсиха коридорите на училището. 
------------------------------ 
     12 април - Международен ден на 

авиацията и космонавтиката. Това е 

денят на първия в историята на 

човечеството пилотиран космически 

полет. Той е осъществен от Юрий 

Гагарин, командир на руския кораб 

„Восток". На тази дата през 1961 г. в 9 

ч. и 7 мин. (московско време), първият 

космонавт полита в Космоса и прави с кораба една обиколка около Земята.Шестокласниците в час 

по Родолюбие,  при г-жа Ганчева, представиха проектите си на тема  „И ние сме дали на света!“. 

Проектите  представиха интересна информация за популяризирането на космическите постижения 

и техните отпечатъци в развитието на космонавтиката и астронавтиката. 

 

**************** 

     Животът и творчеството 

на       Бранислав Нушич беше 

представен в проектите на  

учениците от шестите 

класове в часовете по 

 литература при г-жа Джинина. Той е един от 

 най-ярките сръбски писатели. Макар да е 

 писал в много жанрове, това с което най-много 

 се отличава, са комедиите. Със своя хумор  

  авторът забавляваше учениците с  

    произведението “Автобиография“, от което  те 

разбраха колко забавно може да се преподава в 

часовете  по „География“ и колко е лесно да научиш 

за планетите когато учениците се представят за тях. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

    В групата за занимания по интереси „Детски 

свят“- І и ІІ клас с ръководител г-жа Анна 

Грочева, учениците изработиха разнообразни 

изделия ,апликации на мечтаната къща и вази с 

цветя, играчки от гланцово блокче за коледната 

елха, новогодишни картички от различни  

материали. Ръчно изработиха красиви  накити 

от мъниста, поздравителни картичкии с пайети и  

украсиха сурвачка. Нарисуваните от тях буркани от 

стъкло превърнаха в оригинални моливници. Направата 

на маски на животни-коте и слонче, ги отведе в света на 

животните.Демонстрация на уменията на учениците 

беше изложбата „Детски свят“. Те изложиха своите 

творения в централното фоайе на училището, където 

можеше да се разгледат от всички.  

------------------------------ 

      Г-жа Рени Харизанова ръководител на  

групата за занимания по интереси ,,Млад 

еколог“ – III и IV клас запозна учениците 

със значението от опазването на 

горите,водите и въздуха, както и със 

застрашените видове растения и животни. 

Идеята да подарят втори живот на отпадъчните 

материали или предмети,  които вече не са нужни, предизвика 

голям интерес у тах. Един от часовете беше проведен съвместно с 

родител на тема : “Изработване на коледни предмети „ . 

Изработени бяха цветя от пластмасови бутилки, коледни играчки 

и предмети от различни отпадъчни материали, табло, свързано със 

здравословното хранене .Своите изделия учениците показаха на изложба, подредена 

във фоайето на училището,която беше посетена от родители 

,учители и ученици.  

     Г-жа Нели Донова (психолог в нашето 

училище) ръководи групата за занимания по 

интереси   „Забавна психология”- с ученици 

от V,VІ и VІІ клас.Те имат възможноста да 

участват в  различни интересни практически 

занимания, тренинги и ролеви игри в областта  

на приложната, социалната и поведенческата психология. 

Учениците се запознаха със света на емоциите и как да ги 

разпознават и изразяват, защо ги изпитват и има ли начин 

да ги контролират. Научиха от къде произхождат и какво 

означават някои от основните жестове, които се използват 

широко и в социалните мрежи, как да разпознавт лъжите. 

Разбраха колко разрушително може да бъде човешкото поведение и колко е важно да могат да 

намират общ език помежду си и да работят всички заедно за постигане на успехи. 
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ПЛАМЕН СТОЯНОВ    от  VІІб клас 

    Занимава се с шахмат от 2015г. и е достоен член на 

отбора по шахмат в клуб „Чесбомб“  град Пловдив. 

Завоювал е 35 медала и 5 златни купи. Участвал е в 

много национални, международни и силни турнири 

в: България, Сърбия, Македония и Гърция. 

    Ето и спортните му постижения: 

През 2015г.- Трети на детския турнир „ Еверест“. 

През 2016г.- Второ място на детския турнир „Еверест“, Второ място до 12 

г. на оупън турнир „Панагюрище“ 

През 2017г.- Първо място до 2000 ЕЛО на оупън турнир „Панагюрище“, Шампион на турнир „ 

Мемориал Юлиян Радулски“. 

През 2018г.- Държавен отборен шампион до 14 г. с отбор „Чесбомб“, 

1-ви на детски турнир „Марица Раднево“,.Първо място до 14 г. на 

оупън турнир „Добринище“ , Втори на оупън турнир „Хаджидимово“ до 

2000 ЕЛО, Трети до 14 г. на силния турнир „ Морско Конче“,Трето 

място  „Мемориал Юлиян Радулски“ . 

През 2019 г.- Държавен вицешампион до 14г, Държавен отборен 

шампион до 14 г. с отбор „Чесбомб“,Първо място до 14г на оупън 

турнир „Добринище“,Втори на  „Мемориал Митко Илиев“ до 14г, 

Трети на оупън турнир „Хаджидимово“ до 2000 ЕЛО, Шесто място на 

републиканското до 14г по блиц. 

През 2020г.- Второ място на детския турнир „Дружба“. 

 ПОЖЕЛАВАМЕ МУ УСПЕХИ И ЗА НАПРЕД! 

 

Шахматът, или накратко шах, е настолна логическа игра за двама 

души. Произходът му е забулен с тайнственост. В изследователските среди 

съществуват различни теории около ранната история на мъдрата игра. 

Дaтиpoвĸитe, oтнacящи ce ĸъм пoявaтa му нa иcтopичecĸaтa cцeнa, oбxвaщaт 

твъpдe шиpoĸ xpoнoлoгичecĸи oтpязъĸ - oт VI-V вeĸ пp. Xp. go VI-VII вeĸ cл. Xp. Зa пъpви 

път игpa, нaпoдoбявaщa нa шaxмaтa, e peгиcтpиpaнa в пиcмeни изтoчници пpeз VІ-oтo cтoлeтиe cл. 

Xp. в Индия. Tя нoceлa имeтo чaтypaнгa - „чeтиpиcъcтaвнa вoйcĸa“,cпopeд дpeвнoиндийcĸия enoc 

„Maxaбxapaтa“.Шахматът се играе върху квадратна дъска, която е разделена на 64 (8×8) 

квадратчета. Цветът на 32 от тези квадратчета е бял, а на другите 32 – черен. Цветовете на полетата 

се редуват, като се изисква първото поле отляво на първия ред от страната на всеки играч да е 

черно. Всеки играч разполага в началото с 16 фигури: 8 пешки, 2 топа (или тура), 2 коня, 

2 офицера, 1 дама (или популярно царица) и 1 цар. Целта на играта е да се създаде такава ситуация, 

при която е пленен царят на противника. Това се нарича мат или матиране. За да се постигне 

това, фигурите извършват движения по дъската, наречени ходове, съблюдавайки правилата за 

движение на фигурите. Първи на ход са винаги белите, а след тях черните. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ  

ДА ИГРАЕТЕ С ТАЗИ ЗАВЛАДЯВАЩА ИГРА, ОПРЕДЕЛЕНО ЩЕ ВИ ХАРЕСА! 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
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- Иванчо, колко е 5+10? 

 Не знам. 

 Добре, ако в единия джоб имаш 5 лв, а в другия 10 лв, значи...? 

 Значи съм обул чужди панталони! 

************************************************************* 

Двама курсисти излизат от изпит.Единия пита: 

- Ти какво написа? Другия отговаря: 

- Нищо. Дадох празен лист. А ти? 

- И аз. 

- Абе брато. Ще кажат че сме преписвали. 

******************************************************************************************** 

Малко идеи за „невинни“ шеги, по случай 1 април - деня на шегата. Но все пак внимавайте и с мярка, на 

кого колко и кой може да носи на майтап. 

 

 Честито! Ти вече си милионер. По сметката ти „настроение“, бяха преведени 1 000 000 усмивки. 

 А вие дано сте се смели прилично, защото погледнете там… Участвате в скрита камера. 

 Здравей, вчера говорих с теб, но не знам дали ще си спомниш. Обеща да ми дадеш 100 лв. 

 Намерих портфейла ти. Услужливо ти го връщам с всички документи в него само парите вземам 

като възнаграждение за доброто дело. 

 Аз съм мъжът мечта: Млад, красив, романтичен, надарен и много богат. Нищо не търся, само реших 

да се похваля.                           

   ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ:                                                      Помогнете на слончето да премине!  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Издава:   
   група за занимания по      интереси 
 „Училищен вестник“ 
 с ръководител  Борислава Джинина. 
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