
 ЧЕСТИТ СВЕТИ  ВАЛЕНТИН ! 

В Западна Европа денят на Свети 

Валентин се отбелязва масово от 

ХIII век, в САЩ - от 1777 година, 

у нас - след 1990 година.Свети 

Валентин е празникът на 

влюбените, който се празнува на 

14 февруари. На тази дата 

двойките, които се обичат, 

изразяват любовта си един към 

друг, като изпращат  

поздравителни картички, 

бонбони, 

сърчица. 

Обичайно е да се 

подаряват цветя. 

На този ден още 

през 14 век 

започва да става 

традиция да се 

разменят 

любовни 

послания под 

формата на т. нар. валентинки. 

Съвременните символи на 

любовта сега са сърцето и 

образът на крилатия Купидон. 

През 19 век ръчно написаните 

послания биват заменени от 

масово произвежданите готови 

картички. Жените купуват около 

85% от всички валентинки.  

Как се празнува свети Валентин 

по света: 

В Англия си изпращат любовни 

послания, но не само на приятели 

и познати, но и на своите 

домашни животни - кучета или 

коне. 

В Уелс правят „дървени 

любовни лъжици“, които се 

раздават като подаръци .Сърца, 

ключове и ключалки са най-

често срещаните декорации. 

Подтекстът е повече от ясен: 

„Отключи сърцето си за мен“. 

В Шотландия правят фестивал 

по случай св. Валентин. 

Младите самотни хора пишат 

имената си на лист и след това 

се тегли жребий, който 

съчетава самотните мъже и 

жени в двойки. 

Ето как много 

млади двойки 

са станали 

семейства 

именно заради 

този празничен 

ден. 

Фестивалът 

продължава с 

бурни танци и с 

размяна на подаръци. 

В Италия отбелязват празника, 

подарявайки на любимото 

момиче подаръци, преди 

всичко нещо сладко. За това и 

наричат деня „сладък“. 

В Япония започнали да 

празнуват празника на свети 

Валентин през 30-те години. 

Главно действащо лице тогава 

станала една голяма фирма за 

производство на шоколад. И 

досега шоколадът си остава 

най-разпространеният подарък 

в този ден.
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                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ                          

  ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

Корените на празника произлизат от 

древни времена, когато българските земи 

били обитавани   от племената на 

древните траки. Повече от всичко се е 

почитал Дионис - бог на виното и лозята. 

Дошли през VII век, в североизточната 

част на Балканския полуостров, 

предците на съвременните българи 

приели тракийските традиции на 

винарството и лозарството. В езическите 

традиции на националното съзнание се е 

наложил в последствие празникът на 

виното.По-късно в годините този 

празник се свързва с християнския 

свещеник Трифон, който е бил 

екзекутиран в Никея през 250г. Според 

легендата, в деня на наказанието, всички 

лозови масиви в страната били 

нападнати от насекоми и земеделските 

производители призовали Трифон да ги 

защити.По традиция на този ден, всяка 

година за първи път се подрязват лозите, 

за да  се получи голяма реколта през 

есента, така че светецът Трифон в 

България се нарича Зарезан (Подрязан). 

Сега деня на св. Трифон празнуват не 

само лозарите, но и градинарите, и 

фермерите.През последните години, след 

промените в църковния календар, 

Празника на Трифон Зарезан започва да 

се празнува на 1 февруари (Трифонов 

ден). В много области обаче се отбелязва 

на 14 февруари (стар стил). 
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146  години от 

обесването на 

Васил Левски 

 
“О, майко моя, родино мила, защо 
тъй жално, тъй милно плачеш? “ 

 

На 19 февруари 2019 година се 

навършват 146 години от 

обесването на Васил Левски. 

На тази дата ( 6  февруари стар 

стил) 1873 г. е изпълнена 

смъртната присъда на Апос- 

тола. Днес мястото на 

обесването на Васил Лев- 

ски се намира в центъра на 

София, където е издигнат 

негов паметник,но тогава 

бесилото е било извън града. 

Съществуват много версии за 

залавянето на Васил Левски, 

но нито една не се основава на 

запазени документи или 

потвърдени факти, тъй че 

въпросите, защо и как е 

заловен, остават без точен 

отговор. Дълго време в 

българската история се налага 

версията за предателството на 

поп Кръстю, но в последните 

15 години тя не се приема за 

вярна от сериозните 

изследователи. Според 

повечето съвременни 

български историци 

залавянето на Левски е 

станало съвсем случайно и 

само нелепото стечение на 

обстоятелствата е довело до 

гибелта на Апостола. 

 

 
 

 

 

 

 

Кой е Васил Левски? 

 

Васил Левски (Васил Иванов 

Кунчев) е 

роден на 18 

юли (6-юли 

стар стил) 

1837 г. 

 в Карлово в 

семейството 

на Иван 

Кунчев 

Иванов и 

Гина Василева Караиванова. 

Има двама братя - Христо и 

Петър , и две сестри - Ана и 

Марийка.Васил Левски е 

известен още с прозвищата си 

"Дякона",и "Апостола" . 

Счита се за идеолог и 

организатор на българската 

национална революция, осно- 

вател на Вътрешната револю- 

ционна организация (ВРО) и 

на Българския революционен 

централен комитет (БРЦК). 

 

НА 19.02.2019г. УЧЕНИЦИ 

ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 

УЧАСТВАХА В    

ПОКЛОНЕНИЕТО ПРЕД 

ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ В ГРАДА, 

ОРГАНИЗИРАНО ОТ 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

Левски 

Душа, харизана на 

свободата. 

Глава, обречена на вечното 

въже. 

И някаква жена освен 

България, 

Останала във тайна и до 

днес. 

И нищо друго. Пътища и 

вятър. 

И тайни срещи с тайнствени 

мъже. 

Жената все го чака. Скръб 

изгаря я. 

Но той за нея няма време. 

Не! 

Тя нека чака, скрита в свой 

тайна! 

По-важни работи си има 

той: 

България и свободата, 

милата. 

И своя път трагичен и 

голям. 

И той върви, върви. Все тъй 

безкрайно. 

До днес върви във глухия 

покой 

Към най-високия си връх - 

бесилото, 

Любимата да го съзре 

оттам. 

Дамян Дамянов 
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Хайде да опознаем своите учители:  

                     г-жа Ацинова – директор на ОУ“Св.Патриарх Евтимий“гр.Пещера 

    

- Г-жо Ацинова ,какво 

си спомняте от 

Вашия първи учебен 

ден? 

- Спомням си че 

нямаше двор,той 

представляваше 

един хълм и нямаше 

плочки.Много се 

вълнувах. 

- Можете ли да се 

определите с две думи 

каква ученичка сте 

били? 

- Изпълнителна и 

послушна. 

- Кои Ви бяха любимите 

предмети? 

- Математика. 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Общуването с малки 

и здрави хора и 

възможността да им 

предам това което 

зная. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред 

ученици? 

- Вълнение и 

удовлетворение. 

- Трудно ли се управлява 

едно училище? 

- Много. 

- Трудно ли се съчетава 

личния живот с 

професионалния? 

- Не, за всичко има 

време. 

Нашите първокласници нарисуваха…..............  
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ- 

 

 
В часовете по Биология и здравно образование  на 

учениците  от VІІ клас беше поставена задача да 

направят  макети  на животински клетки.  

 Седмоклосниците представиха своите разнообразни макети, 

които бяха направени с голямо старание и желание. 

 

------------------------------------------------ 
В час по Здравно и екологично образование – ИУЧ, учениците 

представиха своите проекти по различни теми свързани с 

видовото разнообразие на растенията и животните в България 

и родния ни град. Обясниха заплахите за изчезването на 

биологичното разнообразие и неговото опазване. От 

информацията и проектите, които бяха подготвили за часа 

учениците показаха, че се интересуват от природата ни и не по-

малко от грижите за нейното оцеляване .   

 
 

---------------------------------------- ----- 
„Електрическият ток, най-често наричан 

просто ток, е физическо явление, представляващо 

насоченото движение на електрически заряди, 

така например под въздействието 

на електрическо поле…….“. Така започнаха 

часовете по Физика и астрономия при седмите 

класове в нашето училище.“Действието на 

електрическия ток върху човешкия 

организъм“ беше темата която заинтерисува, с 

многостранното си приложение, учениците и 

те с интерес търсиха и намираха 

материали ,които показаха в подготвените от тях проекти.  

   

Всака година последната сряда от месец февруари е известна като Ден 

за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата 

фанелка“. Всичко започва през 2007г. като протест срещу инцидент, 

свързан с тормоза в едно училище в Канада. За поредна година 

нашето училище се включи в отбелязването на този ден. По 

инициатива на г-жа Ацинова - директор на нашето училище, 

всички ученици, учители и персонал бяха закичени с лепещи 

стикери „Розови фанелки“ с послание, а учениците 

самоинициативно носеха розови дрехи и розови балони в 

часовете.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Шоколадово тестче 
HE БЪРЗАЙ ДА ПРОЧЕТЕШ КАКВО СЕ СЛУЧВА НАКРАЯ ! Ще ти 

отнеме само една минута. Прави изчисленията според указанията в 

текста... Не бързай да прочетеш крайния резултат! Няма да си 

загубиш времето – ще се забавляваш 

1. Колко пъти в седмицата ти се дояжда шоколад? 

(посочи число от 0 до 10) 

2. Умножи това число по 2. 

3. Добави 5 

4. Умножи резултата по 50 (ще те изчакам да си включиш елката...) 

5. Ако през 2008 г. вече си имал рожден ден - добави 1757.  

6 Сега извади годината си на раждане (четирицифрено число). 
 

Полученото число е трицифрено. Първата цифра посочва 

колко пъти в седмицата ти се прияжда шоколад. Към 

следващите две цифри прибави броя години след 2008г.  до 

2019г.  и ще показват . . . НА КОЛКО СИ ГОДИНИ !! 

(Дааа!!! ТОЧНО ТВОИТЕ ГОДИНИ !!!) 

 

Целта на изкушенията е да ни отклонят от здравия разум :) 

Целта на здравия разум е да ни отклони от изкушенията. 

Любовно обяснение 
между химици 
 

Твоите очи са синкаво-зелени 

като купритартарат и са 

бистри и невинни като 

сребърен нитрат.Сякаш с 

ковалентна връзка аз до теб 

съм прикован.На мен дойде 

идея дръзка, чуй, любима, моя 

план. Щом нощеска в 

небосклона заблести луна 

сама, аз ще стана фариона с 

оранжеви крилца.Ти стани 

сулфатна група, там в задния 

Ви двор, ще бъдем ний 

щастливи в зеления 

разтвор.Ала няма да допусна 

да си в комплексен йон с 

някой битово разложен 

амонячен катион.Тогаз ще 

скоча в бюхнера дебел, ще 

коагулирам мрачно и ще се 

превърна в гел. 

Скъпи учители, ние внимаваме в час! 
-„Ще светна лампата, за да ме чувате!” – в час по английски език 

     -”Подчертайте с кръгче!” – в час по география 

Забележка: „Спи в час и гледа през прозореца!” 

-“Момиче скачаш като куфар!” – в час по физическо 

-В час по история: 

- Господине, свободни ли сме? 

-Да, още от 1878г. 

-“Главната героиня в сериала е Дискриминантата, която е 

много привлекателна, и от нея зависи как ще се развият ос- 

таналите серии.” - в час по математика 

-Къде ти е учебника? 

-В чантата. 

-Защо? 

-Дразни ме. 

-Че и ти ме дразниш, ама прибирам ли те в чантата? ! 
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СМЯХ ПРЕЗ СЪЛЗИ…………….. 

 

 Мащехата към Снежанка:  

- Оооо, ама много си надебеляла! Мога да ти кажа една убийствена диета с ябълки! 

  Иванчо към майка си:  

- Мамо, днес ме вика директорът на училището и ме пита имам ли по-

малки братя и сестри. Казах му че нямам.. .  

- Правилно си отговорил. А той какво каза? 

- Нищо, само че много се зарадва. 

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

Учителката дава задача на децата да кажат изречение с думата "захар". 

Малкият Иванчо: 

- Пия чай с лимон. 

- А къде е захарта - пита учителката? 

- Разтворила се е... 

 

Помогнете на Петьо да отиде на училище: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


