
ТРИФОНЦИТЕ 
Първите три дни от месец 

февруари народа нарича 

Трифонци, а Православната 

църква посвещава на свети 
великомъченик Трифон, който 

заради вярата си в Христа бил 

измъчван и посечен през 248 
година.Народът го нарича 

Трифонов ден, Трифон 

Зарезан, Трихун, Трифон 
пияница. 

Празнува се 

шумно и 

весело,  
кръчмарите, 

винарите и 

градинарите 
приемат св. 

Трифон като 

свой покровител и пазител на 
лозята. Основният обичай на 

този ден е зарязване на 

лозите.Извършва се  предимно 

от мъже лозари. В югозападна 
България  участие вземат и 

жените , момите и ергените.В 

празничната утрин стопанката 
омесва хляб , който е 

украсен с 

изображения на 

лозници и гроздове. 
Приготвя се кокошка 

пълнена с булгур или 

ориз и заедно с хляба, 
бъклица с вино и 

шише светена вода се слагат в 

нова вълнена торба, която 
лозарите вземат след 

църковната служба и заедно 

със свирачите се отправят към 

лозята.Започва зарязването, 
всяко отрязано място се 

полива със светена вода и се 
поръсва с пепелта от Бъдника. 

Отрязаните пръчки завиват на 

венчета,занасят се вкъщи и 
оставят под домашната икона. 

Изберат „ цар”, който наричат 

Трифон, а той зарязва и нарича 

– „На всяка лоза по шиник, о 
всяка гижа (корен) по чебър” – 

Амин”.След празника, 

лозарите слагат „Царя” на 
рамене или в колесник и 

обикалят всички къщи с него. 

Двата дни след Трифонов ден 
– 2 и 3 февруари също са 

празници в народния 

календар. Втори февруари е 

Сретение Господне – хората го 
наричат, Зимно, Трифонова 

или Вълча Богородица. На 

този ден жените носят питки, 
вино и туршия в църквата и 

после ги раздават на 

съседите.,не се взимат или 
дават пари назаем. 

На третия ден на Трифонци е 

празника в чест на св. Симеон 

Богоприемец, който пръв взел 
в ръце 

Младенеца и го 

въвел в Храма 
Божий . Сред 

народа е 

известен с 

името Стар или 
Зимен Симеон, 

Симеон 

Бележник. Особено много се 
тачи от невестите и 

бременните жени. Всички 

жени не работят нищо на този 
ден. За здравето на децата 

майките раздават питки 

намазани с мед. 
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                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

 17 февруари – 

 Ден на доброто 

    

Добрите дела сами 

по себе си трябва да 

ти доставят 

удоволствие, и в 

същото време 

давайки нещо на 

другите хора или 

помагайки им, ти не 

трябва да очакваш 

награди. Това е 

истинската добротa. 
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Белянова – учител в ГЦОУД 

- Г-жо Белянова , какво 

си спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

-  Бях много 

развълнувана, че за 

пръв път прекрачвам 

училищния праг. 

Всичко беше 

празнично и аз винаги 

ще помня първите си 

съученици и моята 

учителка. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- По всички учебни 

предмети в училище се 

справях отлично, но 

всеки има предпочитан 

предмет. За мен това 

беше българският език и 

литература. 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- Учителската професия е 

призвание. Аз обичам 

децата и моята мечта 

беше да им бъда полезна  

като им помагам да 

опознаят богатството 

на нашия език.. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Когато за пръв път 

застанах пред ученици 

бях малко притеснена, но 

удовлетворена ,че съм 

постигнала мечтата си 

да стана учител. 

- От колко години сте 

учител? 

- От 18 години съм в 

учителската професия и 

в ОУ “ Св. Патриарх 

Евтимий “. Това е моето 

училище. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Обичам цветята и с 

удоволствие се грижа за 

тях в моя дом.   

 

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА  конкурса за

 : На първо място се 

класира фотографията на Селен Сиракова от VІІа клас, на второ е тази на Микаела Рамова от V 

клас и на трето масто застава снимката на Мария Фиркова от VІ клас.  
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ: 

   В час по литература при г-жа Джинина 

учениците от VІ клас представиха своите 

проектни работи върху началото и 

разпространението на театъра. Груповата работа 

беше съсредоточена върху възникването на 

театъра в различни страни и у нас.Направи се 

съпоставка за мястото на театъра у нас ,в 

чужбина и неговото развитие във времето. 

Учениците научиха нови неща и много се 

забавляваха. 
                                                         

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

    В часовете по Родолюбие при г-жа Ганчева 

и по литература при г-жа Джинина 

учениците от V клас се запознаха с 

фолклорните празници и традиции на 

българи, мюсолмани и евреи. Беше им 

поставена задача да направят проучване и да представят 

табла свързани с празниците. Всички се бяха много постарали. 

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

 

В часовете по Родолюбие при г-жа 

Ганчева учениците от VІ клас се запознаха с 

видовете български носии от различни краища на 

страната. Разбраха за символиката на шевиците и фигурите 

вплетени в тях, за ролята на цветовете и модела на дрехата, 

характерна за всеки район, кои носии са ежедневни и кои 

празнични.Представени бяха от тях модели на носии , с 

които се украсиха коридорите на нашето 

училище. 

 

  В нашето училище вече пети месец 

училищният стол посреща с вкусни гозби и десерти 

ученици от начален и прогимназиален етап.Учениците са доволни от храната 

и  с желание се записват за консумация в 

стола. Запознават се  с предлаганото 

меню за седмицата и храната допада на 

вкуса на всички. Дълго очакваната 

придобивка на стол в училище  посращна 

и удобрението на родителите, които са 

спокойни , че децата им консумират 

готвена храна ,а не сухи сандвичи и 

храни в опаковки. Храната в стола е 

съобразена с  изискванията за 

здравословен и правилен начин на 

хранене на подрастващото поколение.  
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ:  

    Седмицата преди 14 февруари 

второкласниците посветиха на 

приятелството. Те изработиха от 

хартия мечета за своите приятели - 

съученици. На своите майки 

учениците направиха валентинки, с 

които засвидетелстваха своята обич. 

През тази седмица всички се постараха да 

бъдат по-добри към своите приятели и близки.   
 

         Ученици и учители от нашето училище поставиха 

цветя на паметника на Васил Левски в нашия град на 

19.02.22г. по повод 149 години от обесването на 

Апостола на българската свободата. Поканени бяха 

граждани и гости на гр.Пещера да участват в 

поклонението. Проведени бяха и редица мероприятия 

в училище по този повод. В час на класа се 

представиха презентации. На тази дата хора от цяла 

България посещават неговите паметници и на тях 

поставят цветя и венци, като по този начин духа му се запазва жив. 

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

   В нашето училище се отбеляза международният 

Ден за безопасен интернет – 8 февруари, под 

мотото „ Заедно за по-добър интернет“. В 

часовете на класа се проведоха дискусии за 

мястото на интернета в живота на хората и за 

опасностите които крие, за последиците от 

агресивното поведение в интернет и как да се 

предпазим.Учениците от Училищния ученически съвет 

изработиха постер и оформиха кът на тема „Безопасен интернет“. 

Участниците в клуб „ Дигитален свят“ направиха брошури на тема 

„Сърфирам безопасно“и ги разпространиха сред учители и ученици. 
*************************************************************** 

    23 февруари – Световен ден против тормоза в училище 

    От много години заедно превръщаме всяка последна сряда на 

месец февруари в розов празничен ден и отбелязваме Световния ден 

против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата 

фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоза и насилието в 

училище. Денят на розовата фланелка е само повод да напомним, че от 

всички ни зависи какъв ще бъде животът ни занапред! Всички ние, обединени 

срещу насилието и тормоза, сме силата, която може да направи този свят по-добър! 
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Близалки сърчица 

Продукти: 
1 чаена чаша захар 

5 супени лъжици 

сироп/компот от малини, 

вишни / 

5-супени лъжици вода 

1 супена лъжица ябълков оцет 

Начин на приготвяне: 

     Смесете захарта, плодовия сироп, водата и оцета в малка тенджера на средно висока 

температура.Разбъркайте добре. Трябва да ври около 10 минути.За да сте сигурни че е готово в 

чаша студена вода капнете от горещата смес. На дъното на чашата трябва да паднат вече втвърдени 

капки.С помощта на голяма лъжица изсипете сместа върху готварска хартия, във формата на 

сърце.Поставете дървени шишчета, като гледайте добре да са покрити от сместа.Отгоре може да 

поръсите с цветни пръчици.Оставете близалките да изстинат.Ако искате да ги подарите, поставете 

ги в целофанови пликчета и завържете с панделка. Добър апетит! 

******************************************************** 
КАКВО Е ДА СИ ГЕЙМЪР?: Думата произлиза от 

английски: gamer – играч на компютърни или видео игри, който ги приема 

толкова сериозно, че ги приемате по-нататък като разсейване, те дори могат да 

станат професионалисти и да ги приемат като кариера, в която могат да печелят 

пари, опитвайки игри, споделяйки опит и 

печелейки турнири за геймъри, които се играят 

по целия свят. Той има способност да играе по 

изключителен начин, отличава се  с технически познания за 

компютри и конзоли за видеоигри , знае всички подробности, 

контроли, трикове и умения на играта, проучва задълбочено и 

споделя всичките си данни в общностите на аматьорски и 

експертни играчи с цел постигане на по-добри знания. 

 ЗАБАВНО  ТЕСТЧЕ  ЗА ТЕЕЕБ : На кого бихте помогнали?Изберете и вижте резултата. 
Номер 1 
   Вие сте личност, която е добре възпитана и никога 

не действате необмислено. На вас се падат скучните 

задължения, които другите обикновено избягват. 

Номер 2 

   Вие сте много чувствителни и неведнъж сте били наранени. С 

вашите приятели се чувствате спокойни, когато сте заедно. 

Номер 3 
    Вие сте животът и душата на партито и сте личност, която не обича излишното суетене. Вие 

сте естествен лидер и привличате еднакво силни хора към себе си като магнит. 

Номер 4 

   За вас може да се каже, че сте оптимистична личност, която действа с лекота, вижда живота в 

ярки цветове и рядко обръща внимание на проблемите в заобикалящия ви свят. Бързо намирате 

общ език с другите и рядко претоварвате себе си. Не можете да живеете ограничени от 4 стени. 

http://krokotak.com/2016/01/blizalki-sartchitsa/
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ЗАБАВНО Е !!!!!!!:  
В училище учителят казва:  

- Деца, превърнете изречението "Конят бяга" във въпросително. 

- Конят бяга ли? 

- Много добре! А сега го превърнете в повелително! 

Иванчо моментално вдига ръка и казва:  

- Диййй! 

 

. Майка слага детето си да спи, но то плаче. Пее му приспивна песен 

- то пак плаче. Пее му още една - продължава да плаче... Накрая 

детето отваря очички и казва: 

                                                 - Мамо, аз разбирам, че ти се пее, но бих искал да поспя! 

Учителят: 

- Деца, какво време е това: аз кашлям, той кашля, тя кашля ...         Открийте 10 разлики: 

От последните чинове се чува глас:                                

- Зимно!                                     

 

Лабиринт:                                                

 

                                                        Издава:   

                                                                                                                        
група за занимания по интереси:                                                                                                              

                                                                                                                

„Училищен вестник“  

 с ръководител:  Борислава Джинина. 
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