
Тодоровден 
Тодоровден, наричан 

също Тодорица, Тудорица и 
Конски Великден, е 

църковен празник, празнуван 

в съботния ден от първата 

седмица на Великия пост 

На 17февруари, Църквата въз-
поменава паметта на 

Св. Теодор Тирон.По време на 

гоненията на     християните 
император Юлиан Отстъпник 

 (332 – 363) продължавал да 

иска връщането 

на езичеството. Знаейки, че 40 
днипреди Великден християн-

ите спазват строг пост, той 

решил да се подиграе с тях и 
да ги застави да ядат 

идоложертвена храна. Юлиан 

наредил на градоначалника        

на Константинопол да 
напръска тайно с кръв от 

езически жертвоприношения 

всички постни храни на 
пазара, така че християните, 

макар и без да знаят това, да се 

осквернят и да бъдат 
подиграни.Св. Теодор Тирон 

се явил на 

патриарх Евдоксий и му 
известил наредбата на Юлиан 

Отстъпник. Заръчал му също 

да предупреди християните. 
Юлиан разбрал, че замисълът 

муе разкрит, останал посрамен 

и пуснал неосквернена от 

езичниците стока на пазара. 
На Тодоровден празнуват 

хората с имена: Тодор, 

Тодорка, Теодор, Теодора, 
Божидар и др.Отбелязва се с 

тържествено почитане на коня 

и надбягвания с коне – кушии. 
Оттук и названието Конски 

Великден. При изгрев слънце 

мъжете сплитат 

опашките и 
гривите на 

конетe, 

украсяват ги с 
мъниста, с 

пискюли и цветя 

и ги отвеждат на 
водопой. Жените 

размесват и раздават помежду 

си обредни хлябове като дават 

от тях и на конете. Варят  
жито, което се благославя в 

църковния храм. После идва 

ред на атрактивното конно 
състезание . Победителят в нея 

се награждава ,конят получава 

обикновено юзда, а неговият 

стопанин – риза или кърпа. 
Спечелилият надбягването 

обикаля с коня си всички 

домове, за да честити 
празника. Навсякъде го 

посрещат радушно и поят коня 

му с вода. Обредната трапеза 
за празника включва пита с 

мая, супа от гъби и 

„тудоровска леща“.   
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                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

       8  МАРТ  

Международният  

ден на жената  

 Това е ден за международно 
признание на икономическите, 

политическите и обществените 

постижения на жените.Започнал 
само като политическо събитие за 

социалистите, празникът 

постепенно става част от културата 

на много страни. В някои от тях 
денят губи политическата си 

окраска и става просто повод за 

мъжете да изразят своята симпатия 
и внимание към жените около тях – 

нещо като комбинация от 

западните празници Ден на 

майката и Свети Валентин.В други 
страни темата за политическите и 

човешките права на жените, 

отстоявани от ООН, е силно 
застъпена, а на борбата за 

признаване на тези права на жените 

по света се гледа отговорно и с 
надежда.В България денят се 

празнува и като Ден на майката, 

въпреки че според някои 

българи Благовещение (25 март) е 
християнският празник на майката 

и жената. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/332
https://bg.wikipedia.org/wiki/363
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Рилска– класен ръководител на ІІ клас 

- Г-жо Рилска , какво си 

спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- Не си спомням първия 

учебен ден , но помня 

моята първа 

учителка.Спомням си 

някои от уроците в 

началните класове, 

някои тържества и 

екскурзии. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- Най-много харесвах 

българския език и 

математика. 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- Тази професия ми беше 

мечта от малка. За нея 

вдъхновение получавах 

всеки ден  от моите 

учители. 

- Какво беше чувството, 

когато за пръв път за- 

станахте пред ученици? 

- Това е много хубав въпрос. 

Бях притеснена и 

ръзвълнувана.   

Предполагам, че е така с 

всички млади и неопитни 

учители. Спомням си ,че 

се бях подготвила много  

добре за часовете. 

- Имате ли някакво хоби? 

- През свободнота си време 

обичам да чета книги, но 

за съжаление това става 

все по-рядко..  

 

  ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО: Ева, Маринела и Селен от VІ а клас 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ:     

  По случай 1 март учениците от пети клас заедно с 

класната си ръководителка г-жа Ганчева и директорката на 

нашето красиво училище г-жа Павлова изработиха картички 
и мартеници, с тях те изразиха своята признателност, 

топлина и благодарност към лекарите, медицинските сестри 

и санитарите в МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“гр. Пещера. Не бяха забравени и 

болните в отделенията. С тези мартенички се изпратиха  пожелания за здраве 
признателност и доброта към хората.  

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

         По случай 3 Март община Пещера организира 
честване на 143 години от Освобождението на България 

от османско робство. Заедно с представители от 

общината, граждани и други училища от града, нашето 
училище постави букети с цветя на паметника на кап. 

Николай Сафонов, който е открит на 19.01.1962 г. и се 

намира в паркчето при църквата „Св.Димитър“в града. 

Участниците в групата за занимания по 

интереси“ Вълшебен час“ ІІІ и ІV клас , при г-жа Харизанова направиха 

знаменца за празника. 

                      ********************************************** 
         Учениците от V до VII клас заедно с г-жа Костадинова 
отбелязаха 22 март – Световния ден на водата във виртуална среда. 

Те направиха и представиха своите презентации, електронни книги, 

онлайн постери и видеоклипове на тема: „Водата, без която не 
можем“. В тях се обърна внимание на значението на водата за всички 

живи организми, защо е важно да пием вода, последиците от замърсяването на водите, 

какво ще се случи ако няма вода и др. Разказаха и изпратиха послание за разумно използване на водата и 
съхраняване на природата и колко важна е тя за нас човека. 

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

   В часовете по Технологии при г-жа Фандъкова, учениците от 

V клас приготвиха сандвичи. По темата „ Храна и 
здравословно хранене“ петокласниците показаха сръчност и 

фантазия. В чиниите им се появиха лица на животни, цветя и 

пеперуди. Учениците бяха доволни от своите идеи и 
споделиха ,че храната освен полезна и вкусна трябва да  

изглежда   по интересен и красив начин – особенно за децата. 

 

 

    На поставена задача - проект на тема „ Природата на моя роден 

град“по Човекът и природата, г-жа Сотирова предизвика 
любознателността и креативността на своите 

ученици.Третокласниците направиха задълбочено проучване 

за растителните и животински видове, природни 
забележителности:пещера“Снежанка“,крепостта 

„Перистера“, резерват “Купена“, Фотинските водопади и 

др.Събраната информация те оформиха в папки, табла със 

снимки и рисунки, показаха, че могат да работят в колектив и 
да се забавляват. 
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ГЕОРГИ БАШКЕХАЙОВ    от  VІа клас 

    Занимава се с изработването на ракети и участия 

в състезания от 2018 г. и е достоен член на отбора 

по ракетомоделизъм в клуб „КОНДОР“  град 

Пещера. Завоювал е 7 медала и 6 грамоти- 

дипломи. Участвал е в много национални 

състезания. 

   Ето и спортните му постижения: 

През 2019г.- Първи  на Национално 

първенство  клас: ШОУ деца ; с. 

Вълчитрън. 

На  06.09.2020г. -  Трети на Национално първенство  

клас: S3A деца ;  Първо място на Национално 

първенство  клас: S6A деца; Втори на Национално 

първенство клас: Шоу деца в с.Вълчитрън. 

На 10-11.10.2020г.- Трето място на Национално 

първенство клас: S1A юноши с. Вълчитрън  

 През 2020г.- Първи  на Национално ученическо състезание 

до VІІ клас в клас: S6A деца  в гр.Лавеч. 

На  29.08.2020 г.- Трето място на Национално първенство  

клас: Шоу деца в гр.Севлиево. 

  

 

ПОЖЕЛАВАМЕ МУ УСПЕХИ И ЗА НАПРЕД!  

 

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ „КОНДОР“ – гр. ПЕЩЕРА   
     

     Основан е  още в началото на 90-те години на ХХ век, но 

дейността му е прекъсната за повече от 15 години. През 2008-ма 

обаче той е възроден. В него се обучават предимно деца и юноши, 

а през лятото е организатор на редица спортни прояви за 

малчуганите на град 

Пещера.Конструират се 

различни макети на ракети, 

като се набляга на моделите в клас S5(копия на действителни 

ракети за височинен полет) и S7(копие на действителни ракети 

с ефекти), които са едни от най-трудните и впечатляващи 

класове. В процеса на обучение и работа се прилагат физични 

закони, които пък са неразривно свързани с приложната 

математика, техниката, техническото чертане и други подобни науки, свързани с въздухоплаването 

и ракетомоделния спорт.  
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     МИНИ ПИЦИ  

ПРОДУКТИ: 10-15 филийки хляб, 1 бурканче лютеница, 

50-100 г. салам, 50-100 г. луканка, 100 г. кашкавал , 2-3 

кисели краставички. 

   Може да разнообразите и да сложите още : маслини, 

топено сирене, царевица,чушки , сирене и каквото друго се 

сетите. 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Вземете филийките хляб и с 

помощта на една чаша (може и 

чинийка, ако искате по-големи 

кръгчета) отрежете кръгчета от тях. 

Намажете с лютеницата и подредете 

върху тях изброените продукти. Накрая поръсете с кашкавал и поставете във 

фурната на 180 градуса за около 10-15 минути или докато се запече 

кашкавалът. 

                              Добър апетит! 

***************************************************** 
Учени откриха "вкаменена галактика" в Млечния път- Това са останки от друга 

галактика, с която Млечният път се е сблъскал преди 10 млрд. години, съобщава CNET.Учените кръщават 

останките "Херакъл". Тя се намира близо до центъра на Млечния път, като 
е имала голяма роля за превръщането на галактиката на Земята в това, 

което е днес.Астрономите изчисляват, че звездите, които първоначално са 

били на Херакъл, днес са около една трета от цялата маса на Млечния път. 
Това означава, че сблъсъкът между Херакъл и Млечния път е било 

ключово събитие в историята на галактиката.Учените са открили Херакъл 

след като са забелязали "звезди, които не съвпадат" с останалите в 
Млечния път местоположение. Това е било трудно, защото по-голямата 

част от Херакъл се оказва скрита от междузвездни облаци прах. От тях "няколкостотин" са имали много 

по-различен състав и движение. "Това са звезди, които единствено може да са дошли от друга галактика", 

казва Дани Хорта, ръководител на групата.   

 

 

 ЗАБАВНО  ТЕСТЧЕ  ЗА ТЕЕЕБ:  ТОВА, КОЕТО ВИДИТЕ 

ПЪРВО, РАЗКРИВА ХАРАКТЕРА ВИ НА 100% 

Виж резултата! 
Бряг: Вие никога не губите своя оптимизъм и бързо се 

адаптирате към промените. Лесно се сприятелявате с хората 

и не обичате самотата. Имате богато въображение и безброй 
идеи. 

 Котка: Обичате стабилността и хармонията. Вътрешният 

ви баланс е много важен за вас. Освен това сте отговорен човек, който 

винаги държи на думата си.  
Лице: Вие сте креативен, творчески човек. Възприемате света като място, 

пълно с нови възможности. Думите, които ви описват, са интуиция, 

мъдрост, радост и безгранично любопитство. Имате страхотен вкус за 
мода, изкуство, поезия, музика и литература. 
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 Време за забавление !!!!!!!:  
     Учителката поучава класа: –  Мили деца, запомнете – тези, 

които получават само петици и шестици, ще отидат в рая. А 

двойкаджиите – в ада… От последния ред някой вдига ръка. – 

Госпожо, а няма ли начин да завършим училище живи? 

 

      Дядото посреща внука си и го пита какво са учили днес. - Ние 

вече не учим, а дискутираме. Днес дискутирахме по математика 

колко е пет по пет. - Какво има да се дискутира, казал дядото, пет 

по пет е 25. - И учителят така каза, но не успя да получи мнозинство. 
 

     Учителка изпитва ученик. - Разкажи урока! Ученикът мълчи. - Кажи поне името на 

урока! Ученикът пак мълчи. - Какъв предмет учим сега? Ученикът мълчи. По едно 

време от задния чин се чува глас: - Леле! Госпожата го разхожда из целия материал! 

 

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ: 
 

 
                                                          
 
 

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