
2 май: ВЕЛИКДЕН 

– християнската 

религия отбелязва 

Възкресение 

Христово 

   

 Денят, в който християните 

честват Възкресението на 

Сина Божи Иисус Христос. 

То е на третия ден, след като 

Христосе разпънат на кръст

 и погребан. Празната 

гробница е видяна от 

жените мироносици,посети

ли гроба. След това Иисус 

Христос се явява на Мария 

Магдалена, а после и 

на апостолите.Подготовкат

а за честването му започва в 

седмицата преди Великден, 

наричана Страстна 

седмица. Празнува 

се 6 дни. Вечерта 

преди полунощ 

 в събота се 

отслужва 

тържествено 

богослужение, всички 

светлини в храма се 

изгасяват и малко преди 

полунощ свещеникът изнас

я запален трисвещник с 

думите (пеейки): 

„Приидите, приимите 

свѣтъ, от невечернаго 

света и прославите 

Христа, воскресшаго из 

мертвых.“ 

Запалването на свещите, е 

заимствано от подобно, 

което се извършва 

в Йерусалим, в храма „Св. 

Възкресение“, при 

слизането на Благодатния 

огън. От трисвещника 

всички палят своите свещи 

(които по традиция носят по 

домовете си). При пеене на 

тропара „Воскресение Твое 

Христе Спасе“ всички 

излизат от храма. Точно в 

полунощ и извън храма при 

биенена камбаните свещен

икът обявява 

Възкресението с думите 

„Христос Воскресе“. При 

обявяването на 

Възкресението се пее 

празничният тропар и се 

обикаля иконата на 

Възкресението.  

Хората влизат с 

песнопения в храма, 

за да се извърши 

литургията за 

празника. 
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       ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  

гр.ПЕЩЕРА, МАЙ 2021г.                                                                                                                                          БРОЙ 6 

 

                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

       24 МАЙ- 
Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и 

на славянската книжовност 
През 1892 г. Стоян 

Михайловски написва текста на 
училищния химн: „Върви, народе 

възродени“. Озаглавен е „Химнъ на 
Св. св. Кирилъ и Методийй“и 

включва 14 куплета, от които се 
изпълняват най-често първите 

6. Панайот Пипков създава музиката 
към химна на 11 май 1901 г. 

 

      "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!...... 
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Терзиева– класен ръководител на ІV клас 

- Г-жо Терзиева , какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден? 

- Беше много отдавна. 

Спомням си много малко 

неща. Когато гледам 

снимките от този ден:  

децата, цветята, моята 

учителка, много 

родители разбирам , че 

първият ми  учебен ден не 

се различава много от 

днешния.  

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- Най-много ми харесваха 

часовете по Български 

език и литература  . 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- Още от дете си мечтаех 

да бъда учител. Играех 

игри, в които си 

представях, че съм 

учителката. И ето ме 

учителка. 

- Какво беше чувството, 

когато за пръв път за- 

станахте пред ученици? 

-  Бях ръзвълнувана. 

Притеснението и 

вълнението бяха се слели 

в едно. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Обичам да чета книги и 

бродирам гоблени. 

 

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА  КОНКУРСА за „ НАЙ-КРАСИВО 

БОЯДИСАНО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ“ СА :  

Битката беше оспорвана. На първо място от начален етап се класираха учениците от ІІІ клас: 

Зорница Ахчийска и Теменужка Димитрова, на второ Симона Рядкова, а но трето Крум Пачев. В 

прогимназиален етап първенци са Васил и Иван Тоткови –VІІ клас, на второ място Ирен 

Кафеджиева- V клас и на трето Боряна Бандева- V клас. 

 

 

 



МАЙ , Брой 6                                                                                         ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

   г-жа Фандъкова  и  г-жа Костадинова 
    За всеки край има едно ново начало    и всеки изминал 

спомен, е мечта напред.  Честито дипломиране и 

завършване на   този цикъл от вашия живот! Ето 

пожеланията на Вашите класни ръководители към Вас: 
Към VІІ а клас : - Скъпи ученици! Изтърколи си времето 

определено ни да бъдем заедно. Извървяхме пътя стъпка по стъпка – от първия до 
последния урок.Учихме се взаимно : аз учих Вас , а Вие – мен. Тук в нашето 
училище Вие направихте първата си крачка, а сега тръгвате по дългия път напред. По пътя вземете със себе 

си най- необходимите неща: трудолюбие, уважение, търпение, обичта и разбира се усмивката! Учете се, 
трупайте знания и опит! Вярвайте в себе си, защото вярата е сила, надежда и очакване! Мечтайте, защото 
човек е такъв, каквито са мечтите му! А ако някой ден имате нужда от приятел, с когото да споделите болка 

или радост, аз винаги ще бъда насреща!   Обичам Ви!  
Вашата класна г-жа Фандъкова. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Към VІІ б клас с обич: Скъпи мои ученици, времето неусетно отлетя и съвсем скоро ще настъпи денят, 
в който ще се разделим и Вие ще продължите своя път към знанието, но в друго училище, с нови учители и 
нови приятели. С усмивка си спомням деня, в който всеки един от Вас за първи път прекрачи прага на 

нашето училище…През годините Вие поехте на крехките си рамене много отговорности. Изправяхте се 
пред различни предизвикателства, променяхте се, но запазихте богатството, което носите в сърцата си - 
добротата.Съхранихте най-ценните си качества: искреност и добросърдечност, отзивчивост, 
любознателност и весел нрав…Мили момичета и момчета, благодаря Ви за усмивките и топлината, с които 
ме дарявахте всеки ден! С много обич ви пожелавам здраве, упоритост, постоянство, последователност и 
силна воля, с която да постигате целите си! Нека жаждата Ви за знания никога не стихва! Бъдете спокойни, 
уверени и вярвайте в своите възможности! Запомнете, че „Щастието обича смелите…и трудолюбивите.” 

Следвайте мечтите си...На добър час, пораснали деца! Ще ми липсвате! 
 С много обич: Янка Костадинова,   удостоена с честта да бъда Ваш класен ръководител. 
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                            УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ:     

  За да отбележим светлия празник Великден и 
Първа пролет, в нашето училище бяха педставени 
изложби под надслов „Великденска изложба“ и „С дъх 
на пролет“.Учениците представиха своите шарени и 
весели яйчица, изработени картички, панерчета, 
декорации и поставки за яйца и заедно с изделията за 

пролетта създадоха бодро и весело настроение на 
всички и украсиха цялото училище.                                       
 ********************************************* 
 Тази година празникът 24 май – Ден на духовността, 

светлината и словото беше вълнуващ и различен. За цялато 
училище той започна с празничен водосвет на отец Тодор от 
храм“ Св.Димитър „ и отец Георги от храм“Свето Успение 

Богородично“ в гр. Пещера за здраве, щастие и успехи. 
Празникът продължи с общоградското тържество, в 
което взеха участие и нашите ученици: Марина 
Керцадова и Елена Баева с прадставяне на 
стихотварения. Кметът на града г-н Младенов награди с 
грамоти заслужилите наши учители: г-жа Терзиева и г-
жа Ганчева , а грамотите на отличените ученици получи 
директорът г-жа Павлова, които учениците получиха по- 

късно лично от нея.   
******************************************************************* 

          С много вълнение, подготовка  и 
очакване в нашето училище беше открит иновативен 
кабинет.Присъстваха гости от общината, спонсори, 
дарители,представители от РУО, бивши учители и 
родители. Лентата беше прерязана от г-жа Павлова и 

Никола Рядков.Гостите бяха посрещнати с питка и 
мед по стар български обичай. Специален поздрав за 
тях, в обновената класна стая, направи Теменужка 
Димитрова от ІІІ клас, която изпълни химна на 
училището и Любомир Джурков – V клас ,който 
представи своето собствено стихотворение написано 

за нашето училище“Моето училище“.Иновацията в 

нашето училище носи името“Избираме да бъдем 
добри“ и е вдъхновена от желанието на нашите учители 
да въвеждат нещо ново и заинтригуващо.Г-жа Костадинова демонстрира със 
своите ученици как работят и какво постигат с въведените иновации в нашето 
училище.Гостите останаха доволни от видяното и 
пожелаха много успехи и високи постижения на 

всички.        

          В навечерието на „24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“ , 
учениците от начален етап  с голяма творческа енергия и ентусиазъм изработиха 
цветни букви, които по инициатива на НЧ“Развитие“гр. Пещера  и с помощта на 
класните си ръководители  украсиха едно от дръвчетата пред читалището. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ: 
  Г-жа Джинина и учениците от V клас 
подготвиха и представиха пред учениците 
от начален етап куклен театър на приказките 
„Неволята „ и „Зайчето ,което от нищо не се 
страхува“.Публиката много се забавляваше 
и участваше в самото представление, 
задвани им бяха въпроси за света на 

приказките и при правилен отговор 
получаваше лакомства. Актьорите бяха 
аплодирани за доброто представяне, а те на 
свой ред пожелаха на всички весело лято.  

******************************* 
* 
 Учениците от групата за занимания по интереси 
„Вълшебен час“с ръководител г-жа Рени Харизанова 

представиха своята годишна публична изява. Изложбата, подредена във фоайето на 
училището, беше посетена от  учители, ученици и родители. Учениците с удоволствие 
посещаваха занятията и работиха с материали и техники, различни от застъпените в 
учебните програми. Представиха красиви  рисунки върху восъчен картон,  интересни, 
нетрадиционни и ефектни техники и  разнообразни  изделия. 

                                                    

************************************************** 
   Нашето училише отбеляза и изрази дълбоката си почит към 
Ботев и  загиналите за свободата и независимостта на България на 
2 юни с мълчание при звученето на сирените  в 12.00ч. по време 
на часовете и с поднасяне на цветя на паметника на Христо Ботев 

в нашия град.  

 

   На проведения градски ученически футболен турнир в чест на 
деня на детето и 10 години от основаването на ФК 
“ Свобода 2011“, който се проведе на градския стадион в гр. Пещера , 
нашите отбори се представиха на ниво и заеха призови места. Отборът от 
начален етап се класира на ІV място, а футболистите ни от 

прогимназиален етап се класираха на ІІ място. С представения спортен дух 

и желание за победа купата и грамотите бяха абсолютно заслужени.                    

БРАВО! 
******************************************** 

  Учители и ученици от нашето училище 
посетиха Иновативно средно училище “Любен 

Каравелов“ в гр.Копривщица за осъществяване 
на сътрудничество и обмяна на иновации по 
Национална програма „Иновации в действие“. 
Наблюдаваха иноватимни методи в час по  
английски език, участваха в подготвени от 
домакините мероприятия и разбира се посетиха 
забелижителностите на този изключителен 
възрожденски град, запазил белезите на 

Възрожденската епоха. 



МАЙ , Брой 6                                                                                         ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

УСМИХНИ СЕЕЕЕ !!!!  
Между ученици: 
- Не ми извиниха отсъствията... 
- Защо? 
- Платих на ветеринарния да ми напише медицинска бележка, а 

той писал, че съм преял с люцерна. 

Прибира се детето от училище и вика: 
- Мамо, мамо, днес госпожата ме похвали... 
- Така ли? И какво ти каза? 
- Че имам почерк като на лекар с двадесетгодишна практика... 

***************************************************** 
Учителката по география: 
- Грациела, ама ти нищо не знаеш за Панамския канал! 
- Госпожо, ние тоя канал го нямаме на телевизора...  

 

КРЪСТОСЛОВИЦА:     
Решете тази кръстословица за 

деца, за да научите в коя 

дисциплина се е състезавала 

олимпийската ни шампионка 

Екатерина Дафовска! 
1. Широколистно дърво. 
2. Храст, чиито плодове са лечебни 
и се използват за чай. 
3. Ударни инструменти. 
4. Вкусна гъба за готвене. 
5. Екзотично животно с големи 
размери и бивни. 
6. Горски плод. 
7. Горско растение с жълт цвят, 
предвестник на пролетта. 

 

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