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ИСТОРИЯТА НА 

ДВАТА ПРАЗНИКА –  

“СВ.ТРЕФОН” И “СВ. 

ВАЛЕНТИН“  

       

На един от най-

веселите празници през 

годината стопаните 

подрязват лозята за здраве и 

берекет. Празникът “Св. 

Трифон Зарезан” е посветен 

на труда и любовта на 

българите към лозата, 

гроздето и виното. 

Католиците празнуват 

“Св.Валентин”. Двойният 

празник дава много поводи за 

наздравици  и любовни 

признания. 

На 14 февруари се чества 

Денят на лозаря - Трифон 

Зарезан. През деня се 

извършва ритуалното 

зарязване на лозята, което 

подсеща за приближаването на 

пролетта и началото на 

селскостопанската дейност. 

  Празникът започва да се 

чества официално за пръв 

път през 1962 година на деня 

на Свети мъченик Трифон и е 

обявен за професионален 

празник на лозаря. 

Българската православна 

църква въвежда през 1968 

годинаГрeгорианския 

календар и така 

църковният празник се 

отбелязва на 1 февруари, а 

Денят на лозаря - на 14 

февруари.   

За един от най-веселите 

празници в годината на 

трапезата трябва да има питка, 

кокошка и разбира се вино, 

тъй като Св.Трифон се смята за 

пазач на лозята. Ритуалът 

повелява всеки стопанин да се 

обърне към слънчевия изгрев и 

да се прекръсти три пъти. 

После отрязва пръчки от три 

корена и полива мястото с 

червено вино, светена вода и 

пепел, запазена от огнището 

от Бъдни вечер. Зарязването 

се придружава от 

благословии за берекет. След 

това мъжете се събират на 

обща трапеза в лозята, 

придружена от песни и хора. 
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                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

  

Скъпи читатели на 

вестник "Училищен 

свят"! На 14 февруари 

ние, българите, 

празнуваме два 

празника 

Свети Валентин и 

Трифон Зарезан. 

Трифон Зарезан е 

свързан с почитта на 

народа ни към Свети 

Трифон - покровител 

на лозари  и винари. 

Другият празник Свети 

Валентин или както го 

наричат "Ден на 

влюбените", е 

един от най-чаканите и 

обичани празници от 

младите. 

За тези празници Ви 

пожелаваме много 

усмивки, любов и 

положителни емоции. 
. 
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На 14 февруари влюбените 

празнуват - Свети 

Валентин. На този ден те 
изразяват любовта си един 

към друг. Влюбените 

изпращат поздравителни 
картички, бонбони и си 

разменят подаръци. На Свети 

Валентин е обичайно да се 
подаряват цветя. Името на 

празника идва от един от 

двамата християнски 

мъченици, наречени 
Валентин, живели през трети 

век. През Средновековието 

празникът започва да се 
свързва с романтичната 

любов 

Още през ХІV век на този ден 

започва да става традиция да 
се разменят любовни послания 

под формата на т.нар. 

„валентинки“ -картички с 
любовни послания. През ХІХ 

век ръчно написаните послания 

са заменени от масово 
произвежданите готови 

картички. Асоциацията за 

поздравителни картички е 

изчислила, че всяка година 
се изпращат 1 милиард 

поздравителни картички. По 

данни на асоциацията жените 
купуват около 85% от всички 

валентинки. 

Счита се, че Свети 

Валентин и Свети Трифон са 

живели почти по едно и също 

време. Свети Трифон и свети 

Валентин са били и 

лечители и двамата 

претърпяват мъченическа 

смърт. И двамата живеят 

около 255 г. Според 

Католическата 

Енциклопедия (1908 г.), има 

поне трима светци, наречени 

Валентин.    

Всички те са били мъченици, 

и са записани под датата 14 

февруари. Връзката между 

Свети Валентин и 

романтичната любов не е 

спомената в нито един 

ранен исторически 

документ, и се счита чисто и 

просто за легенда. Най- 

напред празникът Свети 

Валентин е обявен за честване 

за 14 февруари от папа 

Геласий I около 494 г. 

Легендата разказва, че 

вечерта преди мъчението на 

Свети Валентин заради 

това, че е християнин, той 

пратил любовно послание 

до дъщерята на тъмничаря, 

в което пишело „От Твоя 

Валентин“. От тогава 

любовните послания, 

които се разменят на този 

ден се наричат валентинки – 

на името на Свети Валентин 

и на неговата любов. 

 

Купидон е най-известният 
символ на празника на 
влюбените. Това е палавото 
ангелче с лък и стрели. 
Онзи, в когото попадне 

стрелата на Купидон, се 
влюбва - внезапно, страстно, 
безнадеждно, с цялата си 
душа. В древна Гърция това 
е бил Ерос - помощникът на 
богинята Афродита, 
олицетворение на най-
силното любовно желание, а 
римляните го наричали 
Купидон и смятали, че е син 
на Венера. 

 
Розата  е  божественото  цвете  

на  любовта.  Първите  рози  са  

били отгледани  в  Азия  преди  
повече  от  5000  години,  а  

дивите  рози  са  се появили 

преди повече от 35 милиона 
години.Само в деня на Свети 

Валентин се продават не по-

малко от 3 милиона рози.        
Общоизвестно е,   че    червени    

рози означават: "Аз те 

обичам". Букет от червени и 

бели рози означава единство и 
дружба, розовите- изящество и 

елегантност, жълтите - радост, 

оранжевите - желание, букет 
от тъмночервени рози прави 

комплимент за красотата на 

вашата любима, белите 
означават-"Тиси божествена" , 

букет от не разцъфнали бели 

рози означава "Ти си твърде 

млада за любов". 
  

   „ В живота трябва да има 

любов – една велика любов за 

цял живот, това оправдава 

безпричинните пристъпи 

наотчаяние,на които сме  

подложени...“ 

           Албер Камю
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Хайде да опознаем своите учители:  Г-жа Дорохова – учител по Музика 

 

-     Г-жо Дорохова , харесва 

ли  Ви учителската 

професия? 

-   Да разбира се , кой не 

харесва да работи с деца.  

-    Променили ли са се 

учениците през годините? 

-     Разбира се ,че 

учениците  са променени. 

Времето е различно , 

имат достъп до много 

техники и информация.  

-    С момичетата или с 

момчетата се работи по-

лесно? 

- Еднакво е, не правя 

разлика. 

-   Като малка каква сте 

искали да станете, когато 

пораснете? 

-    Първо стюардеса и след 

това учителка.  

-  Имате ли някакво хоби? 

-    Свиря на пиано и шия 

гоблени. 

-    Кои са любимите  Ви 

композитори?  

- Бетовен и Чайковски 

 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 
     05.02. - Международен ден за Безопасен интернет-

провежда се през месец февруари всяка година и има за цел да насърчи 

безопасно и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните 

устройства от децата и младите хора по цял свят. Започнал като европейска инициатива, през 

последните години Денят за безопасен интернет се отбелязва в цял свят. 

         17. 02. - Международен ден на Доброто – отбелязва се  

във връзка с това, че на 13  ноември 1998 г. в Токио се открива първата 

конференция на Световното движение на добротата, с участието  

на Австралия, Великобритания, Канада, САЩ, Сингапур, Тайланд и Япония. 

На конференцията се приема „Декларация на добротата“. Целта е да се 

забрави самолюбието, да се помисли за другите около 

нас, да се забравят расовите, половите и религиозните различия. Всички 

хора живеят в един свят и да мислят за мира, съвместното съжителство и 

щастието 

 19.02- Обесването на Васил Левски. На 19 февруари (6 

февруари по стар стил) 1873 г. Левски е обесен в околностите на София. 

Мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на днешна 

София, където е издигнат негов паметник. Всяка година, на тази дата България скърби за 

Апостола на Свободата и отдава почит пред делото му. 

21. 02. - Световен ден на Майчиния език; обявен е  

на Генерална конференция на ЮНЕСКО през ноември 1999 година. 

Ежегодно от февруари 2000 г, този ден се отбелязва с цел 

насърчаване на многоезичието и културното разнообразие.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/1998
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

    Г-жа Костадинова постави задача 

на седмокласниците да направят 

макети на прокариотни и еокариотни 

клетки по Биология и здравно 

образование.С голямо желание и 

фантазия  учениците подходиха към 

задачата. Направените макети украсиха кабинета по 

Биология и показаха колко интересни и разнообразни  могат 

да бъдат клетките и бактериите , които ни заобикалят.  

------------------------------ 
      В час по Човекът и природа,  

Слънчевата система беше на гости чрез 

проектите на учениците от петите 

класове.Истинските разстояния в 

Слънчевата система са такива, че практически е 

невъзможно тя да бъде начертана мащабно точно, но 

малките по мащаб планети   отведоха учениците и 

 г-жа Ганчева в необятния Космос. Интересните макети  показаха, че 

Слънчевата система  от край време очарова човечеството и вълнува със 

своята тайнственост.  

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

     Всяка година в последната сряда на февруари 

отбелязваме международния Ден за борба с училищния 

тормоз. Тази инициатива започва през 2007 г, когато две 

момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и 

съученик, който бил тормозен, защото дошъл на 

училище с розово поло. Отбелязването на Деня на 

розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя 

да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да 

се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН. 

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

 

       В час по Изобразително изкуство 

сръчните ученици от трети клас, с 

класен ръководител г-жа Терзиева,  

изработиха валентинки по случай деня 

на  Св.Валентин и ги подариха на 

своите родители и близки. С 

посланието „Обичам те!“, написано върху  

червените сърца, украсени с цветя , те им 

казаха ,че са благодарни за грижите, 

които полагат да са здрави и  щастливи деца.   



Февруари , Брой 3                                                                              ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

Какво е за теб любовта ?
1.На шумен купон сте. Внезапно забелязвате красив непознат. Какво ще 
направите? 
 а. Ще се запознаете с него на всяка цена; 
б. Ще продължите да го гледате от страни, той е прекалено красив за вас; 
в. Ще му се усмихнете и периодически ще пресрещате погледа му, но до 
решителни действия няма да стигнете. 
2.За вас идеалният партньор е... 
а. Този, с когото се говори и е весело; б. Този, който ви помага да си повишите 
самооценката;  в. Този, който ви кара да забравите всичко друго и да се носите в 
облаците. 
3.В тийнейджърските си години, още в началото, когато са били първите ви срещи, 

вие смятахте, че истинската любов това е: 

   а.Постоянна радост; б. Сложни отношения между двама души; 
в. Прекрасно, романтично чувство, заради което може да се жертва всичко. 
4.За да бъдете щастливи в отношенията с момче искате: 

    а. Той да не усложнява живота ви с караници и обяснения; 
б. Партньорът ви да е силен, уверен в себе си и да дава тон на отношенията ви; 
в. Колкото се може повече романтика! 
5.С партньора ви спорите къде да прекарате почивката. Като резултат: 
а. Вие отивате сама, където искате. Той може да се присъедини към вас или да отиде другаде; 
б. Вие отивате там, където той иска - привикнали сте да отстъпвате; 
в. Опитвате се да стигнете до компромис, който да устройва и двама ви. 

   6.Какво мислите за себе си, когато размишлявате за отношенията с партньора ви? 
   а.Че момчетата/момичетата, които са били с мен имат късмет;  
   б. Че не ми върви;  в. Щастие в началото на отношенията, но по-късно всичко се превръща в 
рутина; 

***************************************** 
Пресметнете резултатите си - вижте кои отговори са преобладаващи - а? б? или в? и разчетете 
отношението си към любовта. 
Отговори: 

А. Отнасяте се към любовта като към поредната цел, която трябва да постигнете. Вие обичате да 

завоювате  и да получавате удоволствие на всяка цена. Любовта за вас е приятно допълнения към 

живота. Като цяло подходът ви не е лош, но вие се страхувате от прекалено близки отношения. 

Б. За вас любовта може да бъде драма, самопожертвование, а също така 

и нещо недостижимо. Незнайно защо смятате, че сте неудачник   в    

любовта    и    по    този    начин привличате към себе си , които не 

желаете. Променете подхода си към по- оптимистичен и любовният ви 

живот     ще претърпи добро  развити                                                      

В. Любовта за вас е синоним на романтика. Вие сте склонни да 

преукрасявате действителността, да идеализирате партньора и своите 

чувства към него. А когато се сблъсквате със суровата реалност,  

разочарованието е неизбежно. Старайте се да направите отношението си 

към любовта  по-реалистично - така ще имате по-голям шанс да бъдете 

щастливи. 
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УСМИВКИ 
   
    Ако на следващия 14 февруари се чудите дали да празнувате Св.Валентин 

или Трифон Зарезан, то нека има от всичко по малко – празнувайте Свети 

Зарезан 
***************************************************************** 

     Двама влюбени седят на брега на езерото. Момичето поглежда кам своя 

любим и казва: 

-Не е ли време да се оженим? 
Момчето въздъхва: 

- Ех, кой ли ще ни вземе нас?  

************************************************************************************ 
      Две приятелки си говорят: 

- Как изкара вчера? 

- Ами странно... 
- Защо? 

- Защо ли? Моят ме покани на ресторант.Чак на четвъртата бутилка вино разбрах, че не празнуваме Свети 

Валентин, а Трифон Зарезан... 

  

  ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ:                                                                    СУДОКУ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  Издава:   
група за занимания по  интереси 

„Училищен вестник“ 
с ръководител 

Борислава Джинина. 
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