
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Всяка година Благовещение 

е на една и съща дата, а 

именно 25 март. Това е един 

от най-светлите празници, с 

който се свързват редица 

поверия. Самото име на 

празника е пропито с много 

енергия - вдъхновяваща и 

възвисяваща. Това е датата, 

на която архангел Гавраил 

посещава Дева Мария и 

съобщава, че тя ще зачене 

непорочната рожба и синът 

й ще се превърне в Спасител 

на хората. Празникът е 

свързван с надежда, вяра, 

духовно извисяване. 

Старото име на празника е 

Благовец. Народът е вярвал, 

че когато Дева Мария 

получава благата вест, в 

света започнали да се 

случват много повече и по-

хубави неща. Този празник 

е свързван още с отиващата 

си зима и идващата 

пролетна топлина. Счита се, 

че това е денят, в който 

влечугите излизат от 

местата си, а мечките се 

пробуждат от зимния си 

сън. 

Има поверие, което гласи, 

че всяка една рана зараства 

много по-бързо на този 

празник. Именно това е 

причината на малките 

момиченца да продължават 

да им пробиват ушите на 

Благовещение, за да не им 

се получават ранички. 

Вярвало се е, че ако на 

Благовещение се посади 

дръвче, то ще дава много 

плод и ще порасне високо 

и стройно. Много е важно 

на този ден да се стане от 

сън колкото се може по-

рано сутрин и човек да 

бъде активен през целия 

ден, за да може да 

привлече късмета към себе 

си. Ако човек се успи, това 

не е на хубаво и късметът 

ще избяга от него. Имаше 

вяра, че гълъбите ще 

предадат посланието за 

добрите дела на човека на 

ангелите, които по-късно 

ще го възнаградят за това. 
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                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

 

20 МАРТ -  Отбелязваме 

Международния ден на 

щастието и настъпването 

на астрономическата 

пролет 
 

    За поредна година на тази 

дата отбелязваме 

Международния ден на 

щастието и пържа пролет. 

Инициативата на ООН стартира 

през 2012 г.Датата не е случайно 

избрана – тогава се наблюдава 

изравняване на деня и нощта. 

Това носи послание за баланс, 

равноправие, мир и стабилност 

по целия свят. През 2013 г. се 

провеждат първите инициативи 

за отбелязване на събитието. 

Целта на Международния ден на 

щастието е да насърчава 

държавите да отдават по-голямо 

значение на стремежа към 

щастие и благоденствие. Да 

припомня, че всеки заслужава 

шанс за щастлив, здравословен 

живот. 
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Донова– психолог и учител в ГЦОУД 

- Г-жо Донова , какво си 

спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- Бях много уплашена и 

развълнувана като 

всяко друго дете. В 

последствие, 

благодарение на 

моите двама 

учители, успях с 

течение на времето 

да преодолея това и да 

се превърна в един от 

най-добрите ученици в 

класа. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- Обикновено проявявах 

интерес към природните 

науки – биология, химия и 

физика. 

- Как се насочихте към 

професиите психолог и по-

късно учител? 

- От малка проявявах 

любопитство към света 

около мен, обичах да 

наблюдавам и 

анализирам поведението 

и емоциите на хората. 

Четях много за това. 

Ето защо се насочих към 

науката психология, 

станах „ лекар на 

душите“.  

- Какво беше чувството, 

когато за пръв път за- 

станахте пред ученици? 

-  Първоначално бях 

много притеснена и 

уплашена. С течение на 

времето човек свиква и се 

успокоява. Вълнуващо е. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Много обичам да чета 

книги, да слушам музика, 

да рисувам и да се 

занимавам със земя – садя 

и отглеждам растения. 

 ЗАЩО СЕ КАЗВА „ПЪРВА ПРОЛЕТ“?: 

      Първа пролет е денят, през който настъпва пролетното равноденствие. Той се определя от 

пресичането на еклиптиката и небесния екватор в геоцентричната екваториална координатна 

система, показано на фигурата.Практически, пролетта настъпва на различна дата през месец март. 

Според Григорианския календар, въведен на 4 октомври 1582 г., една календарна година има 365 

дни. На всеки 4 години се добавя един ден за компенсация – 29 февруари. На всеки 4 века се 

пропускат 3 високосни години /на всеки кръгъл век, 

който не се дели точно на 400 – напр. 17(00 г.), 18(00 

г.) и 19(00 г.), а 20(00 г.) е високосна/. Средната 

продължителност на григорианската година в 4 века е 

365,2425 дни, в рамките на един век е 365,25 дни, а 

реалната астрономическа тропична година има 

365,242374 дни. Т.е. всяко равноденствие избързва 

спрямо григорианския календар всяка година. Освен 

това часът на равноденствието зависи силно от това 

дали съответната година е високосна или не. Всяка 

година той настъпва средно с около 5 ч. 51 мин. и 36 сек. по-късно от предишната като време на 

денонощието, а всяка високосна година – с 1 ден по-рано от предходната година. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1582
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ:     

  По случай 1 март учениците изработиха картички и 

мартеници, табла и презентации.Украсено беше дърво 

пред общината в града, дарени бяха мартеници на 

гражданите в гр. Пещера, а учениците от четвърти клас 

посетиха ДГ „ИГЛИКА“ и закичиха малките деца. С тези 

мартенички се изпратиха  пожелания за здраве, 

признателност и доброта към хората.  
                                              ******************************************** 

         По случай 3 Март община Пещера организира 

тържествен празник в града. Заедно с представители 

от общината, граждани и други училища от града, 

нашето училище постави букети с цветя на паметника 

на братя Горови. В училище този ден беше отбелязан 

с презентации в часовете на класа, патриотични песни 

в часовете по музика и с направата на картички в 

часовете по изобразително изкуство. Учениците 

рецитираха стихове в часовете по родолюбие. 

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

         Учениците от V до VII клас заедно с г-жа 

Костадинова отбелязаха 22 март – Световния ден на 

водата. Те направиха и представиха своите 

презентации, табла, електронни книги, онлайн постери 

и видеоклипове на тема: „Водата, без която не можем“. 

В тях се обърна внимание на значението на водата за 

всички живи организми, защо е важно да пием вода, 

последиците от замърсяването на водите, какво ще се случи ако няма вода и 

др. Разказаха и изпратиха послание за разумно използване на 

водата и съхраняване на природата и колко важна е тя за нас човека. 
************************************************************************* 

   Учениците от II и III клас посрещнаха и отбелязаха първа 

пролет с красиви и много пъстри пролетни картички. Една 

част от картичките те подариха на своите родители и 

приятели, а с другите украсиха коридора в училище и си 

пожелаха много здраве и весели моменти. 
 

    Коридорите на нашето училище се сдобиха с 

красиви и модерно оборудвани кътове за четене. Вече 

всички можем да се докосваме до света на 

книгата не само през междучасията, но и по всяко 

време на деня и в свободното време. В кътовете 

можем да намерим, както художествена и научна 

литература, така  и материали за рисуване и 

моделиране. В един от кътовете можем да се 

запознаем с интересната информация 

предлагана от групата по занимания по интереси 

, която издава училищния вестник : „Училищен свят“. 
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    Учениците от четвърти клас продължават с 

инициативата да хранят птичките и катеричките, които 

живеят в двора на нашето училище и са наши приятели. 

Всяка седмица те зареждаха с орехи и хляб хранилките 

закачени по дърветата в училищния двор. С тази своя 

дейност те показват, че ги е грижа за животните и 

природата и искат да предадат послание към всички – 

Да не бъдем безразлични към животните и природата. 
                                        **************************************************** 

   Нашето училище, се включи в благотворителната 

инициатива на МОН и БЧК „ Деца помагат на деца “и 

събраха и изпратиха помощи за българските неделни 

училища в Украйна. Така се надяваме да помогнем и 

зарадваме децата от тези училища. 

*************************************************** 
  По случай Международния ден на детската книга, 

представители на детски отдел към Народно 

читалище „ Развитие - 1873 „ в нашия град, гостува 

на учениците от начален етап. Те представиха пред 

тях любими приказки от Ханс Кристиан Андерсен 

и занимателни и весели гатанки. Времето 

прекарано с тях беше много вълнуващо и 

интересно. Поставена им беше задачата да напишат 

приказка и при следващата им среща да бъде прочетена.  
                                ****************************************************** 

     В тържествен учебен час първокласниците гордо 

заявиха: Ние вече сме грамотни! Малките ученици се 

сбогуваха с БУКВАРА и прегърнаха новата си ЧИТАНКА. На 

този празник основната цел  на г-жа Харизанова беше да 

покаже не само, че нейните ученици са вече грамотни, но и 

това, че те изпитват задоволство, самочувствие и радост от 

постигнатото. Засмени и малко притеснени първокласниците 

с радост представиха пред своите майки и татковци, баби и 

дядовци, братчета и сестричета какво са научили. Всички бяха много развълнувани и горди. 

Усмивки, радост, прегърнати нови книжки украсиха празника. Любознателност и трудолюбие Ви 

желаем, мили първокласници! 
**************************************** 

         
   Ученици от първи клас взеха участие в 

конкурса “ Съдът и съдията през 

детските очи“. Те представиха  в 

рисунки своето виждане за съда и 

неговата работа , като преди това се 

запознаха задълбочено с тази професия и 

институция. Нека им пожелаем успех! 
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     Бонбони от бисквити 

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 

 бисквити - 300 г чаени 

 масло - 125 г на стайна 

температура 

 пудра захар - 2 с.л. 

 какао - 3 с.л. Нескуик 

 прясно мляко - 3 с.л. 

 захарни пръчици 

 кокосови стърготини 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:  Натрошаваме всички чаени бисквити. След това добавяме 

останалите продукти за бонбони. Разбъркваме хубаво с ръце, докато стане тесто. Оформяме 

топчетата и ги овалваме в украса по избор. Можем да оставим получените бисквитени бонбони в 

хладилник да се постегнат малко. С повод или без повод - пригответе си бонбони от бисквити.       

Добър апетит! 
***************************************************** 

Странни факта от географията : Най-късото име на градче е "Å" и се 

намира както в Швеция, така и в Норвегия. На скандинавските езици "Å" 

означава "река". На управата на градче често ѝ се налага да подменя знака за 

вход в него, тъй като често го крадат. Второто най-дълго географско име в 

света е "Taumatawhakatangihangak oauauotamateaturipukaka 

pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu" (85 букви). Това е планина в 

Нова Зеландия и името ѝ всъщност е маорска фраза, която се превежда: "място, където Таматеа, 

мъжът с големите колене, който се спуска, изкачва и поглъща планини, познат като ядящ земя, 

свири на своята флейта за своята любима”. Доскоро това име беше най-дългото, но беше изместено 

от "Krung thep maha nakorn amorn ratana kosinmahintar ayutthay amaha dilok phop noppa ratrajathani 

burirom udom rajaniwesmahasat harn amorn phimarn avatarn sathit sakkattiya 

visanukamprasit" (163 букви) в Тайланд.  
ЗАБАВНО  ТЕСТЧЕ  ЗА ТЕЕЕБ :   
 

 

1. Предприемчива вещица 

2. Вещица- чародейка 

3. Властна вещица 

4. Вещица- педант 

5. Вещица- наставник 

6. Вещица с железен характер 

7. Вещица новатор 

8. Вещица мечтател 

9. Вещица единак 

10. Вещица пътешественик 
 

https://recepti.gotvach.bg/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/r-3555-%D0%A7%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://recepti.gotvach.bg/bonboni/
https://recepti.gotvach.bg/biskvitenibonboni/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8
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 Време е да се забавлявамеее !!!:  
 - Кажи ми Стефчо, какво е деятелен и страдателен залог? - 

пита учителката по български език. 

Без да се замисля Стефчо веднага октомври: 

- Деятелен залог, е когато заложиш 100 лв. на Еврофутбол, 

а страдателен, е когато ги изгубиш.  
 

     Малко момченце разказва на приятелите си: 

- Абе, не ги разбирам нещо тия неща. Всяка вечер татко ми 

разказва приказки. Всички започват различно - "Имало едно 

време...", "Живял някога...", "В едно далечно царство...", а краят на всичките еднакъв - "Хррр-

хрррр-хррр"....  

 

  - Тате, тате! Знаеш ли колко е дълга пастата за зъби? 

- Не - с досада отговаря бащата. 

- От средата на килима в хола до края на антрето. 

                                                                                               ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ: 

СУДОКУ: 
 
 
                                                          
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

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