
На 1 януари -  
Православната църква 

отбелязва Св. Василий 

Велики ВАСИЛЬОВДЕН. 

Празникът се нарича още 

Василица, Василия,  Сурва, 

Сурува, Суроздру. 

Това е зимен празник, 

познат в цялата етническа 

територия на българите. За 

обредната трапеза се при- 

готвят блажни ястия - 

свинско месо; баница (или 

пита с пара), в която се 

слагат дрянови клончета, 

наречени на домашните 

животни, здравето, къща- 

та,богатството; кокошка 

(пуйка); торта с мед, жито, 

орехи, ошав. Първият залък 

от погачата момите и 

ергените слагат под 

възглавницата си, 

вярвайки, че когото 

сънуват, той ще е 

бъдещият им съпруг/а . 

Преди разсъмване 

започва обичаят 

сурвакане. На този 

ден дружини момчета 

сурвакат по къщите.  

На 6 януари народът ни 

чества ЙОРДАНОВДЕН. 

Богоявление - е третият по 

значимост християнски 

празник през годината. 

Според библейската 

легенда на този ден Исус 

Христос е покръстен от 

Йоан Кръстител във водите 

на река Йордан. В момента 

на кръщението небе- то се 

отваря и Светият дух слиза 

върху Христос във вид на 

гълъб, а от небето се раз- 

нася глас: „Този е моят въз- 

любен син, в когото е моето 

благоволение!” Оттук и 

назва- нието на празника - 

Богоявление.След праз- 

нична черковна служба све- 

щеникът хвърля Светия 

кръст във водата. Въпреки 

студа и ниската 

температура млади мъже 

скачат в реката, за да 

извадят кръста. Който 

успее, бива честит и здрав 

през цялата година. На 6 

януари се освещават 

военните части и 

бойните знамена. Имен 

ден празнуват:Йордан, 

Йорданка,Данка, Бого- 

люб, Боголюба, Божан, 

Божана, Дана, Богдан. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” 
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                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

  
 

 
 

 

На всички наши 

читатели 

пожелаваме много 

здраве, радост и 

щастие!Бъдете 

благословенни и 

изпълнени с 

надежда и 

удовлетворение! 

Нека мирът и 

добротата да 

съпътстват дните 

Ви! 
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Хайде да опознаем своите учители: Г-ца Анастасова- учител по Английски език  

- Г-це Анастасова ,какво 

си спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- Спомням си вълнението 

и притеснението , 

които изпитвох.Нямах 

търпение да започна 

училище. 

- Защо избрахте да 

преподавате Английски 

език ,а не някакъв друг? 

- Още от малка мечтаех 

да зная чужди езици и 

английският ми е 

допадал винаги.. 

 

- Имате ли хоби и какво е 

то? 

- Обичам да чета книги и 

да гледам различни 

предавания по 

телевизията. 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Мога да работя с деца и 

да им покажа ,че 

английският език е 

полезен и приятен. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Много се вълнувах и 

притеснявах. 

- Какво бихте пожелали на 

нашите читатели за новата 

година? 

- Да имат прекрасни и 

весели мигове, да бъдат 

здрави и да следват 

мечтите си.. 

 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 
 

8 януари -  След Ивановден в България се празнува Бабинден.Той е 

посветен на акушерките, които в старото време, помогаха при раждането. 

Като цяло този празник се възприема като един вид женски отговор на 

определено мъжките празници като Богоявление и Ивановден. Рано 

сутринта при бабата-акушерка идват жени, чиито деца са на възраст от 1 до 

3 години. Там в двора, под овощни дървета се извършвал ритуалът 

"измиване на ръцете". Празникът завършва вечерта със забавления и танци 

на площада. 

Международен ден на думата "Благодаря - без да се преувеличава 

11 януари може да се нарече "най-учтивата" дата в годината. 

Думите за благодарност имат магически свойства - с тяхна 

помощ хората доставят радост един на друг, изразяват тяхното 

внимание и разменят положителни емоции - нещо, без което 

живота ни би бил скучен и мрачен. 

             

    Международен ден на прегръдката на 21 януари Той бе основан в 

САЩ през 1986 г. под името на Националният ден на прегръдките 

(National Hugging Day), а след това бързо се разпространи по целият свят. 

Според традицията на празника, на този ден могат да се подаряват 

приятелски прегръдки даже на непознати хора. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-   

Свети Патриарх Евтимий -  виден български 

средновековен духовник, книжовник, патриарх на България, 

последен предстоятел на църквата на Второто българско царство и 

по-късно обявен за светец. Основава манастира „Света Троица“край 

Търново и там поставя основите на Търновската книжовна школа. 

Установява правила за правопис и поправил чрез сравнение с 

гръцки текстове изопачените български църковни книги. Тези коригирани текстове се превръщат 

в образци за православните църкви в България, Сърбия,  Румъния и Русия, 

използващи църковнославянски език. Повечето сведения за живота му са от текстове на негови 

ученици и последователи, които го представят в благоприятна светлина. Основен сред тях е 

„Похвално слово за Евтимий“на Григорий Цамблак.Евтимий опознава своя народ чрез сърцето си. 

Дава на земята и държавата ни своето име, определя съдбата и мястото на България в света и 

историята. 

                                           Поклон пред славното му дело! 
************************************************ 

     ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  С много настроение, усмивки 

и забавления премина училищният празник във 

физкултурния салон на училището, украсен с 

балони.Участниците представиха своите изпълнения 

пред развълнуваната публика от ученици, учители и 

гости. Програмата започна с думи за живота и делото на 

Св.Патриарх Евтимий, прочетени от водещата Йорданка 

Лабова, а ученичките от VІІб клас- Даниела Стаменова и 

Виктория Доспатлиева декламираха стихотворение за патриарха. Г-жа Ацинова 

награди учениците от отборите по Биология, Физика и География участвали в проект 

„Две минути и половина до полунощ“по програма „Еразъм +“. Наградени бяха и 

учителите: Янка Костадинова, Йорданка Ганчева и Елена Деянова, ръководители на 

отборите.Забавният концерт под надслов“Ден след ден по своя път вървим“ продължи с песен“Ден 

на Народните будители“ от І клас,песен за родината от второкласниците, „Да знам, любе ле „ песен 

от ІІІ клас и танц - четвъртокласниците.Учетиците от V-VІІ клас представиха танци,сценки  и 

забавни фокуси.Празникът продължи с дефиле на  авангардна мода, където модели от І-VІІ клас 

показаха своите интересни и атрактивни обекла. След ревюто всички се хванаха на хоро. 

  

 

 
         

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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КАКВО ВИ ОЧАКВА ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА? 

 

1.Какво бихте променили у себе си през Новата година? 

а) отношенията с приятелите си;   б) успеха си в училище;  в) външния си вид;   г) нищо. 

1.За какво съжалявате?                                      3.За каква кауза бихте се  борили? 

а) да спасите болните по света;                                                а)за това, което не успях да направя; 

б) да спрете войните;                                                               б) за загубата на доверие у близките; 

в) да направите другите по- добри и по-толерантни;             в) за липсата на споделена любов 

г) да има спокойствие вкъ- щи.                                      г) за изгубеното време. 

4.Какво най-много искате да имате през 2020 г.? 

а) възможност да опознаете света и да научите повече неща;    б) късмет и успех във всичко; 

в) искрено приятелство;    г) пари, за да си купувате неща, които по принцип са ви забранени. 

5.Какво би ви накарало да се гордеете през Новата година? 

а) помощта, която сте оказали на човек, изпаднал в беда;   б) отличното ви представяне на изпитите в края 

на учебната година;   в) доверието на нов приятел;       г) спечелването в някоя TV игра. 

6.С какъв цвят свързвате наближаващата Нова година? 

а) червен;      б) син;     в) бял;      г) розов. 

7.Какво откритие бихте желали да бъде направено през Новата година? 

а) система за по-бързо запаметяване и учене;   б) лекарство за лечение на СПИН; 

в) видеотелефон, който да бъде достъпен за всички;  г) живот на друга планета 

8. Коя дата е най-важна за вас? 

а) датата на националния празник на България;   б) датата, на която сте се запознали със своя приятел/ка; 

в) датата на любимия ви празник – Коледа;      г) датата на рождения ви ден. 

9.Към какво ще се стремите през 2020 г.? 

а) да развиете талантите си;  б) да се преборите с недостатъците на характера си;   в) да се научите да 

общувате с всякакви хора;   г) да се забавлявате. 

10.Какъв е споменът ви от изминалата 2019 г.? 

а) чудесен, защото сте преживели много радостни моменти;   б) хубав, защото сте постигнали успехи; 

в) противоречив, защото е имало и приятни, и тъжни моменти;  г) горчив, защото сте имали много 

разочарования. 

11.Как искате да посрещнете Новата година? 

а) в компанията на приятелите си;  б) на екскурзия в чужбина; в) със съучениците си;   г) у дома . 

12. Кой подарък би ви зарадвал най-много за празниците? 

а) книга (много е модерно тази година)  б) плюшена играчка ; в) снимка с автограф на любим състав; 

г) нов мобилен телефон с камера. 

13.Какви филми обичате да гледате? 

а) за човешките взаимоотношения, за приятелството;   б) научнопопулярни; 

в) романтични, любовни;    г) приключенски, детективски. 
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                                             Необходими продукти: 

 800-900 гр брашно 

 1 кубче мая 

 1 равна с.л. захар  

 1 равна с.л. сол 

 1 к.ч. олио 

 маслини 

Начин на приготвяне: Разтворете маята с 1/2 ч.ч. хладка вода. 

Прибавете солта, захарта и малко брашно, разбъркайте и оставете да 

шупне. Пресейте брашното и направете кладенче. Изсипете втасалата мая, добавете хладка вода /1 ч.ч./, 

олиото и започнете да месите. Ако е необходимо добавете още мая и месете докато се получи меко тесто. 

Покрийте го с домакинска кърпа и оставете на топло да втаса. Разделете тестото на 4 топки. Направете 

всяка топка на фитил. Клъцнете от двете страни с ножица на 4-5 места. Изчистете маслините от костилките 

и сложете по парченце във всеки разрез. Сложете хлебчетата в сухи, горещи и намазнени тави /по две на 

разстояние едно от друго/. Оставете още малко да втаса. Изпечете във фурна на 180 градуса до златисто. 

                                                                      Добър апетит!

Отговори на теста :     

Отговорите А носят по 4 т .  

Отговорите Б – по 3 т.

Отговорите В – по 2 т . 

Отговорите Г – по 1 т.

От 36 до 42 точки:Умеете да планирате добре времето си.Приятелството за вас 

е кауза, за която се борите.Умеете да отстоявате  личните си позиции, да 

проявявате характер, когато е необходимо. В училище ви върви, без да полагате особени усилия 

по повечето учебни предмети. През Новата година ви очакват романтични изживявания. 

От 28 до 35 точки: Изпълнявате стриктно задълженията си, но често не ви остава лично време. 

Стремите се да угаждате на другите, вместо да им кажете в очите какво мислите за тях. В училище 

ви върви, но това става не без известни усилия, а често и с компромиси.През Новата година 

помислете за екскурзия в чужбина или някое друго по-дългосрочно преживяване – ще ви се отрази 

зареждащо. 

От 21 до 27 точки: Обичате предварително да планирате всяка своя стъпка, но това често ви прави 

лоша услуга. Другите ви мислят за плах и колеблив човек и често не се съобразяват с вашите 

мнения и желания. Трябва да направите нещо и за успеха си в училище – в последно време общо 

взето не се получава. През Новата година трябва да поработите за промяна на средата, в която 

живеете. 

От 13 до 20 точки: Животът е гаден, нали? Вие поне така мислите. Нищо не се получава – каквото 

и да нап- равите, другите го тълкуват като лошо. Защо не помислите за някоя глобална кауза като 

спасяването на Земята от замърсяване или ограничаването на парниковия ефект.През Новата 

година помислете за едно ново романтично преживяване и да повишите успеха си в училище. 
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    Разговор между блондинки: 

-  Мила, ти знаеш ли, че тази Нова година е в петък? 

- Олееее, дано само да не е 13-ти! 

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

Най-краткото ученическо съчинение на тема “На гости при баба. “ 

беше такова: 

- Пристигнахме при баба, а тя не ни отвори. 

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

 
КРЪСТОСЛОВИЦА: При правилно решение по вертикалите, в оцветения хоризонтал ще 

откриете празника, който се чества на 06.01 
1.Герой от Междузвездни войни. 

2.Музикален инструмент с мях, клавиатура за дясната ръка и с няколко реда копчета за лявата. 

3.Образ, който се получава след рисуване на картон, лист и др. 

4.Растителен вид с високо стъбло и с разклонения в горния 

край, които образуват корона. 

5.Малка вещ, която се носи за късмет 

6.Жителите на една държава. 

7.Синонимна дума на Велосипед 

8.Едър хищен бозайник от рода на кучетата със 

сивожълта козина. 

9.Вид огърлица 

10.Сладко вещество, което се получава от 

пчелите чрез преработка. 

11.Който има вина, сторил е вина или изразява 

вина. 

БУКВОСЛОВИЦА: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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