
 

Великден е един от 

най- светлите празници в 

православния календар. 

Това е денят, в който 

християните празнуват 

възкресението на своя 

Господ Исус Христос. 

Божият Син, който със 

смъртта си изкупил 

греховете на  

човечеството, а с 

възкресението си  дал 

надежда за живот след 

смъртта. 

 

 

 

 

 

Като един от най-

големите и важни за 

християните  

празници, Великден е 

свързан с множество 

обичаи и подготовка за 

празника. Всяка година 

Възкресението се пада на 

различна дата.Източната 

православна църква се 

съобразява с юлианския, а 

католическата с 

григорианския календар. 

Също така Великден не 

трябва да се празнува 

преди еврейската Пасха. 

Някои от традициите са 

доста променени и 

позабравени в днешно 

време, но християните са 

запазили най-хубавото от 

празника. Това са 

традицията с боядисването 

на яйцата и приготвянето 

на специална трапеза. 

Обредните хлябове са 

неотменна част от 

традициите на Великден. 

Един от тях се прави сладък 

и това е великденският 

козунак. За първи път 

козунак се приготвя през 17 

век във Франция.  На 

Великден борбата с яйца и 

обявяването на "боряка" - най- 

силното яйце, също е една от 

семейните традиции, 

изпълнявани на празника. 
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                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

  
СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ 

НА ВЕСТНИК 

“УЧИЛИЩЕН СВЯТ“, ПО 

СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ 

ПРАЗНИЦИ ВИ 

ПОЖЕЛАВАМЕ РАДОСТ, 

МНОГО ЗДРАВЕ, УСМИВКИ 

И ПОЛОЖИТЕЛНИ 

ЕМОЦИИ. 

 

Зададе се Великден 

през полята зелените. 
Гледай радост невидена 

по лицата засмените.  
  

Майки месят краваите, 
моми стягат премяните. 
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! 
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Страстната седмица 

е цялата седмица преди 

Великден. Тя символизира 

последните дни на Христос 

преминали в страдания и 

болка. Всеки ден се нарича 

"велик" и в църквите се 

извършват специални 

служби. 

Велики понеделник е 

денят, в който Христос 

влиза в Йерусалимския 

храм, който е пълен с 

търговци, разгневява се и 

ги пропъжда, защото 

храмът е място за молитви, 

а не за търговия. 

На Велики вторник 
Христос проповядва и 

разказва притчата за 

десетте мъдри девици и 

притчата за талантите. 

Велика сряда е денят, в 

който се провежда Тайната 

вечеря на Христос с 

Апостолите, на която той 

им казва, че един от тях ще 

го предаде. И наистина 

същата вечер Юда го 

предава. 

На Велики четвъртък се 

произнася смъртната 

присъда на Божия син. 

Велики петък е денят  на 

Христовите  страдания. 

Денят, в който той смирено 

приема смъртта, за да  

изкупи греховете на цялото 

човечество. 
На Велика събота майката 

на Исус, Света Богородица 

го оплаква заедно с 
няколко жени, носещи 

миро. Исус е погребан, а 

гроба му запечатан и пред 

него е поставена стража. 

В неделя на Великден 
Христос възкръснал, за да 

върне надеждата у хората.      

Лазаров  ден 
Празнува се в събота, на 8-ия 
ден преди Великден, на деня 

на Св. Лазар. На Лазаровден 

се откъсват зелени върбови 
клонки, които ще красят 

вратите   на следващия ден - 

Връбница (Цветница). 

Младите жени набират цветя 
за венците, които ще оплетат 

за празника Цветница. 

  Момите, наричани лазарки 
се събират в дома на една от 

тях. След това пременени в 

традиционни фолклорни 
носии, обикалят къщите из 

селото, пеят обредни лазарски 

песни и благославят за 

здраве, щастие и берекет. 
Стопанинът на дома ги 

дарява с яйца, плодове и 

дребни подаръци. В 
миналото, на Лазаровден 

момците от селото са 

поисквали ръката на своята 

избранница. Празникът 
носи пролетно настроение и 

се очаква с нетърпение. 

По друг стар български 
обичай на този ден младите 

девойки пускат изплетените 

от тях венци в реката. Така 
символично те изразяват 

своето желание да се задомят. 

Ако венецът се улови от 

момък, той ще я поиска за 
жена.Пускайки венците във 

водата, момите пеят и се 
надяват венците им да бъдат 

уловени от момъка, когото те 

харесват.  

Цветница 
Цветница е последният голям 
църковен празник преди 

Великден. Той винаги е в 

неделя. Традицията го свързва 

с тържественото посрещане 
на Исус Христос в Йерусалим 

с палмови клонки, възславян 

като Месиански цар. Той 
влиза в града на магаренце и е 

приветстван от хората с 

"Осанна", задето е възкресил 

Лазар предния ден - в събота. 
Тържествено посрещнат в 

Йерусалим на Цветница, той 

доброволно върви стъпка по 
стъпка към предначертания 

край на земния си живот. 

На този ден на службата в 
храмовете християните 

държат в ръцете си осветени 

върбови клонки, които 

заменят палмовите клонки - 
сякаш отново  посрещат своя 

Спасител. Свещеници 

осветяват клонките и цветята, 
донесени от вярващите. След 

богослужението християните 

отнасят осветените върбови 

клонки в домовете си за 

здраве и предпазване от 

болести и зло. Обикновено от 
тях се увиват венци, които се 

окачват над прага на къщата 

или над домашния олтар. 
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          Хайде да опознаем своите учители:  

Г-жа Ванчева – учител по Физическо възпитание и спорт 

- Г-жо Ванчева, какво си 

спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- За мен беше голямо 

вълнение.Спомням си, 

че имаше много хора и 

празнични песни. Беше 

една радостна еуфория.  

- Можете ли да се 

определите с две думи, 

каква ученичка сте били? 

- Перфектна и 

ученолюбива. 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети? 

- Български език и 

литература и Физическо 

възпитание и спорт. 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Възможността да 

предам моите знания и 

опит на по-младото 

поколение. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Вълнение и чувство за 

отговорност. 

- Трудно ли се съчетава 

личния живот с 

професионалния? 

- Напоследък все по-

трудно става 

съчетаването им с  

увеличаването на  

отговорностите и 

задачите. 

 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 

 
   1 април – отбелязваме Ден на хумора. Мнозина обичат да се шегуват, да се 

посмеят или да изиграят някого, но един ден в годината с това се занимават 

абсолютно всички и което е най-важното –ПОЗВОЛЕНО Е. Дано имате чувство 

за хумор, защото хората разказват забавни небивалици за и на своите приятели, 

семейства, учители, съседи и колеги.   
                             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. 
     Георги Иванов Какалов, по-известен като Георги Иванов, е български  

офицер, генерал-лейтенант. Той е първият български 

космонавт. На 10 април 1979 г., в 20 ч. и 34 мин. (московско 

време) е изстрелян в орбита около Земята с космическия кораб „Союз-33“.   

                           22 април-Ден на Земята -Денят на Земята се отбелязва 

от 1970 година. Той е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван 

от над половин милиард хора. Всяка година Международната мрежа за Деня на 

Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, 

насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. 
  

https://bg.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1979
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-33
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

В час по География и икономика учениците 

от седмите класове пътешестваха по 

темите“На пътешествие в Балканския 

полуостров“ и „ Познаваме ли страните в 

Европа“.С представените табла учениците 

показаха колко красиви места има по света 

и  какво знаят за Стария континент. 

       

-------------------------------------- 
Във вътрешно училщно състезание – викторина по 

безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ 

проведено от г-жа Ганчева взеха участие ученици от V–

VII клас разделени в два отбора: „Светофар“ и 

„Конус“.Отборите трябваше да решат  тест-листовка с 20 

въпроса, да отговорят на 5 въпроса от долекарска помощ и наредят 

пъзел. Всички имаха възможност да изпробват алкоочилата и да 

установят как биха се чувствали ако са употребили алкохол и направиха своите изводи за вредата 

от алкохола. Победител стана отбор „Светофар“ и той ще представлява училището ни  на 

общинския етап на викторината по безопасност на движението. УСПЕХ !!! 

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

         От 18-21 март в нашето училище гостуваше група 

доброволци от Атланта, щата Джорджия (САЩ), към 

софийската фондация „ПИНК“.След вълнуващото 

посрещане те бяха част от училищния живот, като 

влизаха в часовете и провеждаха мероприятия, 

спортувахме и рисувахме заедно. Изпратихме нашите 

нови приятели с българска народна музика и кръшни 

хора, в които те също се включиха. 

----------------------------- 
        На общинския етап от националното  състезание за “ Защита при  

пожари, бедствия  и извънредни ситуации“ отборът ни в състав : Айлин 

Еминова, Кети Бакърлиева, Паола Джарова, Любомира Стоименова и 

Велина Учкунова с ръководител г-жа Ванчева, спечели убедително 

първото място с огромна преднина пред останалите училища в града. 

Ученичките представиха  достойно нашето училище и 

се класираха за областното състезание в гр.Пазарджик  

на 24 април.   

 Във фискултурния салон на нашето училище се 

проведе общинското волейболно 

състезание за момичета V-VІІ клас 

между училищата в града. Нашият 

отбор завоюва второто място и 

аплодисментите на публиката. 
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С кого си приличаш? 
 

1.Кой от тези цветове         2.Кой от тези е       3.Кой от тези сезони 

Ви допада най-много?          любимият ти плод?        ти е любим? 

   А: РОЗОВ                               А: КРУША                             А: ЕСЕН 
   Б: СИН                                    Б: ЯГОДА                               Б: ЗИМА 

    В: ЧЕРЕН                               В: ПОРТОКАЛ                      В: ЛЯТО 

    Ето и отговорите: 

ако на ?1 сте отговорили А,вие притежавате 10% от NIKOLE от Pussycat Dolls! 

ако на? 1 сте отговорили Б, вие притежавате 50% от Madonna!     

ако на ?1 сте отговорили В,вие притежавате 40%  от Слави Трифонов! 

ако на ?2 сте отговорили А,вие притежавате 10%от 50 cent! 

ако на? 2 сте отговорили Б, вие притежавате 50%от Beyonce!     

ако на ?2 сте отговорили В,вие притежавате 40%  от Carmin ot Pussycat Dolls! 

ако на ?3 сте отговорили А,вие притежавате 10%от Black Ead Peas! 

ако на ?3 сте отговорили Б,вие притежавате 50% от Las Ketchup!     

ако на ?3 сте отговорили В, вие притежавате 40%  от Нешка Робева! 

 

 ВНИМАНИЕ, Обявен е………… !!!    

  

Шарените яйчица занесете в кабинета по изобразително 

изкуство на г-жа Фандъкова до 22.04.2019г.Спечелилите 

конкурса ученици ще бъдат обявени в брой 4. 

              НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….! 

              ЕТО И КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ : 

НА“ КОНКУРСА ЗА НАЙ-АТРАКТИВНА МАРТЕНИЦА“ от 

брой 2:първо място – Мануела Якофова, второ място – Йордан 

Кръстев и трето място – Тодор Фирков 

 

-НА  НАЦИОНАЛНИЯ  ПРОЕКТ НА РОТАРИ 

И ЗОНА “НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“:  за участие награда получи  

ХРИСТО ДИМОВ от VІІ б  клас в лекционната зала на библиотека „Иван 

Вазов“ гр.Пловдив. 

- НА КОНКУРСА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

НА ТЕМА “ВОДАТА Е ЖИВОТ“ по 

повод 22 Март –Световен ден на водата , 

организиран от г-жа Костадинова се класираха 

учениците: първо място-Даниела Стаменова, второ- 

Йордан Джинин и трето – Шохрет Халибрямова, 

оформен беше кът с рисунки и табла.  
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Разговор между ученици: 

-Започнах репетиции за Великден… 

-И какво правиш? 

-Ям шоколадови яйца. 

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

Учителката пита Иванчо: 

-Можеш ли да изброиш десет животни, които живеят в нашите гори? 

- Пет вълка,четери лисици и една мечка. 

Иванчо пита майка си: 

- Мамо, боядисах яйцата, сега колко време да ги варя? 
   

 

 
 
 
 

 

 
 
        Издава:   
група за занимания по      

интереси 
„Училищен вестник“ 

с ръководител 
Борислава Джинина. 
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