
 

Цветница 
 

 

 
 

 

 

Цветница е подвижен 

християнски, религиозен и 

народен празник, който се 
празнува както в 

християнската, така и в 

католическата и 
протестантската църква една 

седмица преди Великден, в 

неделя след Лазаровден. 

Нарича се още Връбница, 
Цветна неделя, Вая, 

Куклинден, а в западните 

църкви Палмова неделя. 
Символ на празника са 

върбовите клонки. На този 

ден се празнува влизането на 
Исус Христос в Йерусалим в 

дните преди еврейската 

Пасха. Според евангелието 

Христос пристига в града, 
яздейки магаре, вярващите го 

посрещат, като разстилат пред 

него дрехите си и маслинови 
клонки. На Цветница в някои 

райони настъпва краят на 

моминския обичай лазаруване 

с буене, а в други райони 
лазарските игри са в разгара 

си с обичая комичене. 

Празничната обредност се 
разгръща в няколко кръга.  

 

  

  Първият кръг е свързан с обредно-
магически действия с върба. При 

посещение на сутрешната църковна 

служба от храма се взимат осветени 
клонки върба. Вярва се, че те 

предпазват от злини и дават здраве.       

Вторият кръг обичаи са свързани с 

култа към мъртвите и предците. В 
Северна България е разпространено 

вярването за разпускането на 

покойниците (по-рядко свързано 
с Велики четвъртък, а най-често – с 

Великден), които идват на споходят 

живите си потомци; това поражда 
специфичния обичай за палене на 

огън на гробовете, който да сгрее 

мъртвите и да им свети. Още преди 

изгрев слънце жените се отправят 
натам и извършват ритуални 

действия: прекадяване, преливане, 

раздаване.  

   

  Третият кръг обичаи обединява 

важни моменти, различни в 

етнографските райони, на пролетните 
момински обичаи и игри. На 

Цветница се приготвят специални 

хлябове за обредите, свързани с 
моминските обичаи и игри, както и за 

раздаване на гробищата.  

Имен ден празнуват всички, които 
носят имена, произлизащи от 

названия на растения. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

гр.ПЕЩЕРА, АПРИЛ 2022г. БРОЙ 5 

УЧИЛИЩЕН СВЯТ 
ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ 

 

ВЕЛИКДЕН Е. 
 

 

Зададе се Великден 

през полята зелените. 

Гледай радост невидена 

по лицата засмените. 

  

Майки месят краваите, 

моми стягат премените. 

Щом мръкне, да знаете, 

ще забият камбаните. 

  

И ще пеят сред нощите 

песни чудни, нечувани. 

Хайде, палете свещите, 

цели пости сънувани! 

  

Да посрещнем Великдена 

със яйцата червените; 

с радост чиста невидена — 

във сърцата засмените! 

 
 
 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%8A%D0%BA
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Елисавета Личева– учител в ГЦОУД 
 
 

- Г-жо Личева , какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Спомням си само, че бях 

много притеснена. 

Естествено носех цветя 

на бъдещите ми учители 

и нямах търпение да се 

запозная с моите 

съученици.  

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- В началото всички ми 

бяха интересни. В 

последствие български 

език, френски език и 

история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

-Моята майка е моят 

стимул да избера 

учителската професия. 

Тя дълги години беше 

начален учител и аз 

всеки ден виждах 

удоволствието и 

радостта, която тя 

изпитва от работата с 

децата. Мечтаех да съм 

като нея.  

 

- Какво беше чувството, 

когато за пръв път за- 

станахте пред ученици? 

- Изпитвах смесени 

чувства – страх, 

отговорност, 

притеснение и 

същевременно голяма 

отговорност от 

срещата с децата. 

Жаждата им за знания и 

светещите им очи, 

изпълнени с доверие ми 

дадоха да разбера, че 

учителят трябва винаги 

да е там, където е 

нужно, да обича 

учениците си , да им 

помага и да ги 

вдъхновява.  

- Имате ли някакво хоби? 

-Разходки в планината и 

четене на книги. 

  
 

 

МОЖЕ ЗА УЧАСТВА ВСЕКИ. СНИМКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА 
ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА 

ВЕСТНИКА:SCHOOL_WORLD@ABV.BG, ДО 

03.05.2022 Г. 
 

Успех на всички!!!!!!!

ВНИМАНИЕ, ОБЯВЕН Е .............. !!! 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….! 

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ 

ОБЯВЕНИ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА. 

mailto:SCHOOL_WORLD@ABV.BG,
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ: 

 
   Ден преди пролетната ваканция учениците от първи 
клас, с класен ръководител г-жа Рени Харизанова 

организираха прекрасен празник на буквите. В пъстро 

украсената класна стая те бяха приготвили интересна и 

весела програма, с която изненадаха приятно родители и 
гости. С много стихове, сценки и песни малките ученици 

отпразнуваха изучаването на азбуката и буквара и гордо 

казаха пред всички „Ние вече сме грамотни”. 
Директорката г-жа Павлова приветства малките 

първокласници и им припомни дългия път,  който бяха изминали от първия учебен ден  

когато са били плахи и неуверени, до този празник, в който вече са смели и пораснали. 

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

   Първокласниците от нашето училище взеха участие в 

конкурс за детска рисунка  на тема : „Съдът и съдията през 
детските очи“ организиран от Районен съд гр. Пещера, във 

връзка с провеждане на „ Ден на отворените врати“ и 

честване на  Деня на  конституцията. Всички получиха 
грамоти за участие.  

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

На 22 април- Международен ден на  Земята, в 
нашето училище се проведоха редица 
мероприятия: изработване на табло, рисунки, 
проведени бяха уроци на теми свързани със 
Земята, с които учениците показаха силното си 
желание и позиция да я  опазват и да учат другите 
да се грижат за нашия дом. 
********************************** 
   В нашето училище посрещнахме Великден с много 

радост и желание. Боядисваха се яйца, направиха се великденски 
гирлянди, картички, поставки за яйца, украси и 

рисунки. Украси се дървото на коридора на третия 

етаж  с висящи яйца, гнездо на щъркели, а покрай 

него бяха поставени табла по темата изработени от 
учениците в часовете по литература и родолюбие. 

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

  По инициатива на Община Пещера и Екопак 

България, нашите ученици, учители и родители се 

включиха в едномесечно събиране и рециклиране на отпадъци. 

Събрани бяха 148 килограма. пластмасови бутилки и кенчета. 
На 30.04 взехме участие в празничната програма с предмети 

изработени от отпадъчни материали, ревю, песни 

и стихотворения. Получихме грамота и предметни 
награди за доброто представяне.
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                   Продължават успехите на нашите таланти: 
 
Елена  Николова от V клас, 
която посещава Спортен клуб по художествена гимнастика „Далия 

Старс“с ръководител Маргарита Николова от пет години и има  зад 

гърба си много участия и завоювани успехи от различни турнири 

по художествена гимнастика. Ето и поредните и постижения: първо 

място за двойка с бухалки в категория „ Девойки младша възраст“; 

златен медал и второ място на индивидуално представяне с топка; 

сребърен медал в Международен турнир по художествена 

гимнастика“ Кракра“, организиран от СКХГ‘Виктория“ гр. Перник. 
 

ИВАН  КАЙМАКАНОВ от IV    клас. 
  Посещава клуб по плуване „ Шампион“ в гр. 

Пазарджик от 2016 г. Остава много доволен от 

първата си тренировка и от тогава не е спрял да 

тренира. 2022 г. участва в първото си 

състезание през месец март – Държавно 

първенство по модерен двубой в гр. 

Пазарджик. Участва в две дисциплини: плуване 

100 м. и бягане 900м. Доброто му представяне 

му даде стимул да продължи да участва в 

състезания и да печели награди. 

 

Теодора Ненкова от VI клас,  
 която посещава Център за подкрепа на 

личностното развитие - гр. Пещера, в 

направление народно пеене с преподавател 

Здравко Мандаджиев. Тя е лауреат и 

медалист от национални и международни 

състезания и прославя и разпространява 

българския фолклор. 

Печели първо място на Национален конкурс 

за народно пеене и обичай в гр. Петрич. 

 

 

           ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ УСПЕХИ И ЗА НАПРЕД!!! 
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Курабийки за Великден  
 ПРОДУКТИ: 

  яйца - 5 броя 

захар - 500 г 

кисело мляко - 250 г 

сода - 1/2 ч.л. бикарбонат 

олио - 250 мл 

лимони - кората на 1/2 лимон 

ванилия - 1 с.л. течна 

брашно - 1, 3 кг 

амонячна сода - 30 г 

                                                               ЗА ОТГОРЕ:  яйца - 1 жълтък, захар – кристална 

     НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

    Разбийте яйцата със захарта и добавете киселото мляко с разтворената в него сода. Сипете 

олиото, лимоновата кора, ванилията и постепенно брашното с амонячната сода. Трябва да се получи 

гладко, меко и нелепнещо тесто. Разточете го върху набрашнена повърхност с дебелина около 1 см и 

изрежете с курабийки с различни формички - зайчета, пеперуди и т.н.Подреждете ги върху тава с хартия 

за печене, намажете ги с разбит жълтък и поръсете с кристална захар. Пекат в предварително загрята 

фурна на 180 градуса за около 15 минути. Добър апетит! 

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

Интересни факти: Вярвате или не, денят на нашата планета 

всъщност не е 24 часа. Той е 23 часа, 56 минути и 4 секунди, което е 

времето, необходимо на Земята да направи едно пълно завъртане около 

оста си. Денят на Земята се увеличава с 2 милисекунди на век. След 200 

млн. години едно денонощие ще трае 25 часа, а годината ще има 355 

дни. И още - Формата на Земята не е идеална сфера – диаметърът ѝ на 

полюсите е с близо 43 километра по-малък от този на екватора. Затова и 

гравитацията на Земята не е разпределена равномерно. Това означава, че ако на екватора човек тежи 

68.1 килограма, то на Северния полюс теглото му ще бъде 68.5 килограма. 

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

    ЗАБАВНО ТЕСТЧЕ ЗА ТЕЕЕБ : Избери врата и виж какво се крие зад нея! 
Виж резултата! 

Врата 1 – Вие сте свободолюбив и независим 
човек. Не приемате съвети. Правите всичко 

бавно и внимателно. 

Врата 2 – Вие сте човек, който си е самодостатъчен и не страдате, когато 

се налага да пътувате или почивате сам, за другите сте малко затворен.  
Врата 3 – Вие сте остроумен, весел и любознателен човек, който харесва да 

пътува и опознава нови неща. 

 Врата 4 – Вие обожавате вълнуващите приключения и 
непредсказуемите събития. Действате спонтанно и да получите 
истинска тръпка от неочаквани щастливи събития. 

Врата 5 – Спокоен и уравновесен човек сте, който постоянно е в 
търсене на себе си. Вие, обаче, изобщо не сте мързелив и винаги сте готов да се захванете с нещо. 

Врата 6 – Обичате спокойния и подреден живот. Добър и Чувствителен сте. В чудесни отношения сте с околните. 

https://recepti.gotvach.bg/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://recepti.gotvach.bg/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://recepti.gotvach.bg/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE
https://gotvach.bg/tips/a-2068-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8_%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0?
https://gotvach.bg/n7-41253-%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://recepti.gotvach.bg/kurabii/
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ХА-ХА-ХА !!!!!!!: 
          Иванчо казва на баща cи: 

        - Татко, пак те викат в yчилище, cчyпиx едно стъкло. 

        - Господи! Колко стъкла има?! Това училище ли е, или оранжерия! 
*************************************************************  

На медицински преглед в училище, доктор пита първокласник:                                                                                          

- Някакви оплаквания от уши или нос? 

- Да. Пречат ми докато си обличам пуловера.                                

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

Ученик към класната си: 
- Госпожо, колко отсъствия имам? 

- Ти пък, кой беше? 

 

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ: СУДОКУ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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