
1 МАРТ е един от най– 
любимите празници на 

малки и големи. С него се 

поставя символичното 

начало на новата стопанска 

година и прераждането на 

природата. Мартеницата 

най-често се прави от 

усукани вълнени или 

памучни бели и червени 

конци. Всеки един от 

цветовете има своето 

значение – белият 

символизира чистотата, 

невинноста, новото начало, 

а червеният олицетворява 

живота, зачатието и 

плодородието.Първоначалн

о мартеници носели само 

младите жени и децата, но в 

последствие всички  

започнали да си ги 

разменят. В миналото 

младите неомъжени 

девойки  носели 

мартениците си от ляво на 

дрехите си, младите ергени 

ги закачали на кутрето на 

лявата си ръка, а женените 

мъже си слагали мартеница 

в десния чорап. Българите 

вярват, че окичването с 

мартеница предпазва от зли 

сили и носи дълголетие. 

На 3 март отбелязваме 

националния празник на 

Република България. През 

тази година се навършиха  

140 години от 

Освобождението на 

страната ни. На 3 март през 

1878 г. е подписан 

Санстефанският мирен 

договор между Русия и 

тогавашната Османска 

империя, с което се слага 

край на Руско-турската 

война, започнала през 1877 

г. и се поставя началото на 

Третата българска държава.  

За първи път денят на 

Освобождението е 

отбелязан през 1879 г. и е 

националният празник на 

България от 1991 г. 
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                                        УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

 На 8 март 

Нека 

поздравим 

нашите майки, 

баби и  всички 

жени по света. 
 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ДЕН НА ЖЕНАТА СЕ 
ПРАЗНУВА ВСЯКА 

ГОДИНА НА 8 МАРТ. 
ТОВА Е ДЕН ЗА 

МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНАНИЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, 
ПОЛИ- ТИЧЕСКИТЕ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОСТИЖЕНИЯ НА 
ЖЕНИТЕ. ПЪРВИЯТ 
ДЕН НА ЖЕНАТА Е 

ОТБЕЛЯЗАН НА 
23 ФЕВРУАРИ  1909 Г. 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1909
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Хайде да опознаем своите учители:  

Г-жа Деянова – учител по История и цивилизации и География и икономика 

- Г-жо Деянова ,какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Бях много развълнувана 

и много притеснена дали 

ще си намеря приятели 

и дали госпожата ще ме 

хареса. 

- Можете ли да се 

определите с две думи, 

каква ученичка сте били? 

- Стриктна и отговорна. 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети? 

- Български език и 

литература и Физическо 

възпитание и спорт 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Работата с деца. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Голяма емоция. 

- Трудно ли се съчетава 

личния живот с 

професионалния? 

- О, да !Всяка една 

професия има своите 

трудности ,обаче се 

старая да бълансирам. 

 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 

 
             21 МАРТ.- ПЪРВА ПРОЛЕТ  
ТОВА Е И ДЕНЯТ НА ПРОЛЕТНОТО 

РАВНОДЕНСТВИЕ, КОГАТО 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ДЕНЯ Е РАВНА 

НА НОЩТА.  

 

 

- НА ТОЗИ ДЕН ПРАЗУВАМЕ И   

СВЕТОВЕН ДЕН НА  ПОЕЗИЯТА. ОТБЕЛЯЗВА СЕ ОТ 1999 Г. ПО РЕШЕНИЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ЮНЕСКО. 
 

 

22 МАРТ - ДЕНЯТ НА ВОДАТА. ЦЕЛТА МУ Е ДА ПРИВЛЕЧЕ 

ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ВАЖНОСТТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И 

ЗАЩИТАТА НА  ВОДНИТЕ  РЕСУРСИ.   

 

 

27  МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЕАТЪРА.  
ОТБЕЛЯЗВА СЕ ОТ 1962 Г. ПО РЕШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ТЕАТРАЛЕН ИНСТИТУТ КЪМ ЮНЕСКО. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

 

Български традиционни носии нарисуваха с цветни 

бои, моливи и много желание учениците от петите 

класове в час по Интеркултурно образование -ИУЧ. 

Красотата, пъстротата и украсата по носиите 

носят символиката и белезите на всяка област 

към която пренадлежат и правят българския 

фолклор много богат. Носиите и днес 

продължават да носят българския дух   и да 

ни учат на любов и уважение към 

българското фолклорно наследство. 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
„Опазване на водата“, “Как да пречистим водата“ бяха темите върху които 

работиха учениците в часовете по Здравно и екологично образование-ИУЧ 

.С голямо старание и въображение те представиха своите табла и макети. 

Макетът на пречиствателна станция изработена от Тодор 

Фирков, който обясни начинът за пречистване на водата в 

подобен вид съоръжения,  даде възможност на всички 

ученици да добият по-добра представа за трудния працес на 

пречистване и все по голамата нужда от пестене на 

живителната течност - ВОДА. 
 

----------------------------------- 
БРАВО СЪУЧЕНИЦИ!!! 
 

 

 

 

        Библиотеката в нашия град  при читалище 

„Развитие-1873“ пое инициативата да провежда 

мероприятия по праект “Бебетека“, в които участват 

ученици от нашето училище- Йоана Хамамджиева от 3 

клас, Виктория Кехайова от 7а клас, Шохрет 

Халибрямова и Мартин Димитров от 7 б клас. Облечени 

като героите от приказката „Снежанка и седемте 

джуджета“ те показаха своя талант и заслужено получиха 

аплодисментите на публиката. 
 
 

---------------------------------------------------
Художествена галерия “Професор В. Стайков“ в гр. Пещера 

представи юбилейна изложба – 30 години от смъртта на Стефан  

Гюзелев. До таланта на художника се докоснаха ученици от VІб 

клас, които видяха в творбите на художника голямата му  обич 

към нашата природа и преди всичко към цветята.  
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО – НАШИТЕ СЪУЧЕНИЦИ ТВОРЯТ 

 
                      МОЕТО УЧИЛИЩЕ 
Училище мое - любимо!  

Училище родно и славно! 

Училище мило - привет!   

Щастлива съм аз, че уча във тебе! 

В тебе е учил и моят баща.     

 Гордея се с твоето име, С името 

Евтимий  - патриарх народен, любим!  

Будител тъй вечен и славен,  

Будител тъй български - наш!  

Обичам аз твоите стаи!  

Обичам аз моя си клас!  

Обичам аз всичко във тебе!  

Обичам те, Патриарх наш! 

                                                                      От Юлияна Якофова VІб клас 

 

КОНКУРСИ:   Ученици от нашето училище взеха участие в 

следните конкурси: 
- в осми национален конкурс за ученическа рисунка на тема „Пейзаж от България“ ,организиран 

от НУ за приложни изкуства “Професор Венко Колев „ гр.Троян- Невена Пачева, Йорданка 

Лабова и Мануела Якофова от 5б клас. 

- в национален проект на ротари и зонта „Народните будители и аз“, девето издание 

2018/2019г. под патронажа на Президента на България Румен Радев –участват Мария 

Пандова от 7а клас с презентация  , Айлин Еминова и Александра Дилчовска с разкази за Любен 

Каравелов и Христо Димов с презентация  от VІІб клас.  
 

                                             УСПЕХ НА ВСИЧКИ!!! 

 ВНИМАНИЕ, Обявен е………… !!!   

 Конкурс за най - атрактивна мартеница.  

Може за участва всеки, със сръчност и въображение направете 

мартеница и я занесете в кабинета на г-жа Джинина до 23.03.2019г. 

Спечелилите конкурса ученици ще бъдат обявени в следващия брои 

на вестника.  

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….! 



Март , Брой 2                                                                                 ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 
         

 

 

 

 

1.Когато се подготвяш за училище… 

А. Прочиташ урока веднъж и всичко ти става ясно. 

Б. Отделяш повече време да разбереш материала. 

В. Гледаш видео уроците на Уча.се и правиш упражненията след тях. 

  

2.Преди контролна… 

А. Си супер спокоен и не се притесняваш. 

Б. Умираш от притеснение и не си сигурен какво ще се случи. 

В. Опитваш да се концентрираш и си казваш, че ще се справиш. 

3.Когато някой ти поиска помощ за домашната… 

А. Веднага се отзоваваш. 

Б. Му споделяш, че и ти не си успял да я направиш. 

В. Помагаш му с каквото можеш, дори да не си сигурен. 

4.В свободното време… 

А. Обичаш да си навън с приятели. 

Б. Обичаш да правиш нещо сам вкъщи. 

В. Ходиш на танци, спорт, пеене, актьорско майсторство или нещо друго. 

5.Вашите най-често ти казват… 

А. „Кога ще се прибереш?“ 

Б. „Сядай да учиш!“ 

В. „Браво!“ 

6.В училище най-добрият ти приятел… 

А. Е супер забавен. 

Б. Постоянно те моли за помощ. 

В. Често те забърква в интересни истории. 

7.Когато си харесваш някое момче/момиче… 

А. Веднага търсиш контакт с него/нея. 

Б. Чакаш той/тя да направи първата крачка. 

В. Молиш приятели да ти помогнат. 

 

РЕЗУЛТАТИ!  

Най-много отговори А: Ти си истинска звезда в училище! Всички много те харесват, ученето ти 

се отдава, намираш време за всичко. Бъди внимателен обаче, защото от високо се пада най-лошо. 

Уважавай всички и никога не подценявай уроците. 

 

Най-много отговори Б: В училище определено ти е трудно. Опитваш се да бъдеш добър с 

всички, но понякога не намираш правилния начин. Нямаш много приятели, но пък тези, които са 

около теб, са истински. Не се притеснявай! С времето ще постигнеш всичко, за което мечтаеш. 

 

Най-много отговори В: На теб всичко ти е интересно. С уроците понякога срещаш трудности, 

но гледаш да не се паникьосваш. Обичаш приятелите си, които те възприемат за умен и забавен. 
  



Март , Брой 2                                                                                 ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

   

 На въпроса от логическия тест:  

- "Кое от изброените е излишно - морков, лук, бентли, картоф?"  

Седмокласничките масово отговорили - морков, лук, картоф... 

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

Година 2020, урок по български език: 

- И запомнете, деца, след емотикон запетая не се поставя! 

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

Първолак се прибира от училище, минава покрай пясъчника, където играят 

дечица и им  заявява : 

- Бих си поиграл с вас, обаче образованието не ми го позволява...  

 ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ: 

 

                                        
 

 
Издава: 

група за занимания по  интереси                                                                               
„Училищен вестник“ 
с ръководител 

Борислава Джинина. 
 

 
 

 

 

 

 

 


