
 

  Празник, какъвто нямат 

другите народи по света – 

празник на писмеността, 

просветата и културата, 

на духовното извися- 

ване, на стремежа към 

усъвършенстване чрез 

постиженията на науката 

и културата. Буквите, 

създадени от Кирил и 

Методий, преводите, 

които правят на най-

важните богослужебни 

книги, защитата на 

правото на всеки народ да 

слави Бога на своя език, 

са от историческа 

значимост за формиране 

на българския народ. 

Делото им е служещо на 

великата общочовешка 

идея за равенство на 

всички в духовната 

област. 

Св. св. Кирил и Методий, 

известни още и като 

Солунските братя, са 

Методий и Константин 

Философ, създатели и 

разпространители на 

първата славянска азбука - 

глаголицата. На името на 

Кирил е наречена 

създадената по-късно 

кирилица. Канонизирани са 

като светци за превода и 

популяризирането на 

Библията,разпространя-

ването на християнството . 

Обявени са от папата за 

покровители на Европа. 

Православната църква ги 

тачи и като едни от светите 

Седмочисленици.Кирил 

умира в Рим през 869 г. и е 

погребан в криптата на 

базиликата св. Климент 

(San Clemente), а Методий, 

изтощен от дългата  

борба враждебното на 

славянската кауза  

немско духовенство, от 

униженията и затвора, в 

който е хвърлен  

заради това, умира  

като архиепископ на 

Великоморавия в столицата 

Велеград през 885 г. и най-

вероятно е погребан там. 
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                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

  
. 

 

 

 

 

 
Върви, народе възродени, 

    към светла бъднина върви, 

с книжовността, таз сила нова, 
    съдбините си ти поднови! 

  

Върви към мощната Просвета! 

    В световните борби върви, 
от длъжност неизменно воден  

    и Бог ще те благослови! 

  
Напред! Науката е слънце, 

    което във душите грей! 

Напред! Народността не пада 
    там, дето знаньето живей! 

  

Безвестен беше ти,безславен!... 

    О, влез в Историята веч, 
духовно покори страните, 

    които завладя със меч!..." 

  
Тъй солунските двама братя 

    насърчаваха дедите ни... 

О, минало незабравимо, 
    о, пресвещени старини! 

  

 България остана вярна 

    на достославний тоз завет - 
в тържествуванье и в страданье 

    извърши подвизи безчет...“ 
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6 Май- Гергьовден , 

Ден на храбростта и 

Българската армия и 

Празник на град 

Пещера 
 

Гергьовден в 

България се 

нарича денят, 

в който се 

чества  

Свети Георги 

Победоносец. 

Обявен е за 

официален празник в 

Република България.Чества 

се и като празник на 

овчаря.На този ден се 

извършват редица обреди 

ритуали, целящи 

осигуряването на здраве за 

хората и плодородие. 

Жертвеното агне: Изборът 

на жертвеното агне  е 

първото родено през 

годината агне. Може да се 

вземе предвид пола или 

цвета на животното. Преди 

да се заколи, то се окичва с 

венец или цветя, захранва 

се със свежа зеленина, 

трици и сол и се запойва с 

вода; прекадяват го с тамян 

или свещеникът му чете 

молитва. 

Празничната трапеза:  

На масата се слага 

сготвеното агнешко меса, 

зеленина и пресни 

зеленчуци, обреден хляб и 

прясно издоено мляко , 

сирене и извара.В някои 

райони на Източна 

България младите булки  

стоят прави край трапезата, 

„за да стават високи 

конопите“, а после хукват 

да бягат, като децата ги 

замерят с трохи хляб за 

плодородие. На 

празничната трапеза цари 

веселие и се играят т. нар. 

„Гергьовденски хора“с 

религиозно митичен 

характер свързани с 

мотивите за Св. Георги - 

обикалящ полето, 

побеждаващ ламята и 

отключващ изворите. 

Денят на храбростта  
започва да се чества в 

Българската армия още 

 с нейното създаване. 

 Празникът се чества на 

 6 май, но е официално 

учреден на 9 януари 1880 г. 

с указ № 5 на княз 

Александър I Батенберг. 

По-рано на 1 януари с указ 

№ 1 е учреден и военният 

орден За храброст-отличие, 

с което се удостояват 

извършилите подвизи на 

бойното поле.През 1946 г. 

комунистическото 

управление прекъсва 

традицията на празника, 

обявявява го само за 

„Ден на пастиря“. 

Традицията е възстановена 

на 27 януари 1993 г.  

Празник на град 

Пещера 
Пещера е в очакване на 

своя празник – 6-ти май. 

С решение №143, прото-

кол №22 на местния парла- 

мент в Пещера на 24 

февруари 1994 година 6 

май е обявен за ден на 

нашия град.Предложе- 

нието е внесено от Стефан 

Бойкинов и Георги Фолев. 

Кмет на общината по това 

време е бил Димитър 

Такев.Още същата годи- 

на на Гергьовден се прове- 

жда тържествена сесия на 

Общински съвет- Пещера, 

посветена на 6 май. 

Заседанието е в бившето 

кино „Кавака”, а доклад 

изнася Анастас Пунев.  

Във фоайето на сградата  

е подредена изложба „ Из 

миналото на Пещера”.  

В същото време войсково 

подразделение и духова 

музика съпровождат 

шествие до параклиса 

 „Св. Георги”, където се 

отслужва празнична 

литургия в чест на деня на 

храбростта на българската 

армия.Така всяка година в 

родопския ни  град се стяга 

празник на Гергьовден. 
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Хайде да опознаем своите учители:  

Г-жа Ганчева – учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда 

- Г-жо Ганчева ,какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Бях много развълнувана, 

леко притеснена и 

уплашена. 

- Можете ли да се 

определите с две думи, 

какъв учител сте? 

- Строга, но справедлива. 

 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети? 

- Химия и Физика. 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Работата с децата. 

Това ,че мога да ги науча 

на нещо интересно и 

важно. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Вълнувах се 

изключително много. 

- Ако не бяхте избрали 

учителската професия 

какво щяхте да работите? 

- Счетоводител. 

 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 

 
       1 май – Международен ден на труда и 

на  международната работническа солидарност.- На тази дата много 

страни в света честват обществените и икономически постижения на рабо- 

тническото движение и търсенето на повече държавна защита за работещите по 

света. 

             10 май – Ден на химика - Химията е една от най-

древните науки. Смята се, че самото название „химия“ произхожда 

от древното название на Египет - „Кем“ или „Хем“. Джабир ибн 

Хайян (Гебер) е смятан за баща на химията, той разработва  теория за 

произхода на металите. Официално признатият за основоположник 

на съвременната химия е Антоан Лавоазие, френски учен, 

формулирал закона за запазване на масата.  

      11 май- Ден на светите братя Кирил и Методий- През 

възраждането се утвърждава като важен ден от празничната система на 

българите- Църквата отбелязва празника на двамата свети братя Кирил и 

Методий. Този ден е избран от Найден Геров и редовно се отбелязва от 1860 г. 
 

                  31 май - Световен ден без тютюнев дим. 
    Идеята на инициативата е да се акцентира върху опасностите за 

здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и за 

насърчаване на ефективни политики за намаляване на 

въздействието от употребата на тютюн. СЗО обявява световния ден 

без тютюн през 1988г. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

 На общинския етап на викторината по безопасност на 

движението „ Да запазим децата на пътя “ след успорвана 

битка, строгият поглед на журито, стриктното спазване на 

състезателното време и правила, нашият отбор с ръководител 

г-жа Ганчева  спечели второ място сред училищата от града. 

--------------------------- 
Пред много развълнувани родители и близки 

първокласниците в нашето училище представиха най-

чакания от тях ден: “Празник на буквите“. Малките 

ученици с гордост показаха пред всички ,че могат да 

четат, пишат и  пеят прекрасно  песни. Г-жа Сотирова с 

усмивка разказа за живота на възпитаниците си в училище ,за техните интереси 

и постижения. 

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

   Учениците от Vб клас организираха и проведоха „Ден на класа“в 

плувен комплекс „ПЛАЖА“ в нашия град.За изненада на класната им 

ръководителка г-жа Костадинова всички бяха облечени в зелени 

тениски с надпис „VБ клас“.Такава тениска беше подарена и на нея. 

С танци, почерпка, забавления и снимки всички прекараха няколко 

незабравими часа заедно и показаха , че могат да бъдат сплотени.  

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

   Библиотеката при НЧ „Развитие -1873“ гр.Пещера 

проведе съвместно мероприятие с нашето училище – 

състезание на тема“Аз обичам България“. Разделени на 

три отбора 5,6 и 7 клас отговаряха на въпроси и забавни 

задачи, поставяни от  представителите на читалището: 

Цветана  Йовчева и Любка Шопова.Мероприятието 

премина с много усмивки и забавления.Отборите получиха 3D пъзели.            

 

За поредна година в нашето училище 

се проведе „Парад на хвърчилата „и „Рисунка на асфалт“за 

Деня на Земята. Шарени хвърчила и пъстри рисунки 

окрасиха синьото небе и асфалта в училищния двор.С много 

настроение и усмивки учениците показаха своето умение да 

пускат високо в небето  хвърчило и таланта си да рисуват. 

 

    На областният етап от Националното състезание „Защита при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации - 2019г.“ в гр. Пазарджик, 

нашият отбор в състав: Велина Учкунова, Любомира Стоименова, 

Кети Бакърлиева, Айлин Еминова и Паола Джарова с ръководител г-

жа Елена Ванчева спечелиха първо място и се класираха за 

националния етап.  БРАВО!!! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!!! 
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО: Мария Пандова и Виктория Кехайова -VІІаклас 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАТА НА ПАЛЕЦА ТИ МОЖЕ ДА РАЗКРИЕ НЕЩО 

ПОВЕЧЕ ЗА ЛИЧНОСТТА ТИ 

 

Палец тип А: ти си балансиран, 

хармоничен човек. 

Палец тип В: ти си перфекционист. Палец тип С: всичко 

постигаш с труд. Палец тип D: ти си експресивен и 

емоционален. Палец тип Е: ти си упорит човек, който обича 

да доминира. 

 

ВНИМАНИЕ, Обявен е………… !!!    

  

       Снимките изпращайте на електронната поща на вестника: 

school_world@abv.bg до 16 май 2019г. 

     НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….! 

 КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА „КОНКУРСА ЗА НАЙ-КРАСИВО 

ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ“ са: Първо място 

за Виктория Кехайова, второ за Мария 

Пандова и трето място за Елизабет Цикалова 

  

mailto:school_world@abv.bg
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       Агне и прасенце си говорели за Гергьовден.Прасенцето казало на агнето: 

- Честит Гергьовден! 

- Да ти се връща на Коледа!- отвърнало агнето. 

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

     Малкият Гошо пита баба си: 

- Бабо, какво е шиле? 

                                    -          Амиии……агне тийнейджър. 

 

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

    Три дни и три нощи се трепали Крали Марко и Ламята. Накрая дошла на Марко жена му, взела 

им джойстиковете и пратила Марко да хвърли боклука... 

 

 

           ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ:           ОТКРИЙТЕ И СВЪРЖЕТЕ ВАГОНИТЕ СЪС СЯНКАТА ИМ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Издава:   

група за занимания по      
интереси 

„Училищен вестник“ 
с ръководител 

Борислава Джинина. 
 

 


	УЧЕНИЦИТЕ ПИТАТ , УЧИТЕЛИТЕ  ОТГОВАРЯТ………..

