
Часовниковата     

кула в 

   гр. Пещера 
    

      Позната също като Саха̀та, 

е постройка от втората 
половина на XVII век. 

Часовниковата кула е 

построена на възвишение 
непосредствено над града. 

Основата на кулата е 

изградена от камък и има 
правоъгълна форма с дължина 

на страните 3,55 x 3,85 m, 
височината ѝ е 8,55m. Горната 

част е изградена от дървени 

греди с пълнеж от  кирпич. 
Общата височина е 13,55m. 

Първоначално часовникът е 

без циферблат и отмерва 

времето по турското 
часоброене.СледОсвобождени

ето е изоставен и 

часовниковият механизъм е 
откраднат. Реставрирана е 

през 1970г., като новият 

механизъм е изработен в 
Техникума по фина механика 

в София . Сахата е един  

 от малкото запазени 

архитектурни паметници от 17 
век.   Построена между 1650 -

1710 година, но точна дата на 

строежа не е установена. 
  Историците я свързват с 

времето на икономически 

възход на града. Регулирането 
на работния ден в 

занаятчийските работилници 

и дюкяните и избягването на 

нелоялната конкуренция в 
Пещера е изисквало 

едновременно „вдигане и 

спускане на кепенците” на 
целия пазар под ударите на 

„Сахата”. От точното 

разпределение на трудовия 

ден най-заинетресовани били 
занаятчиите и търговците. 

Известно е, че през първата 

половина на XVIIв. Пещера е 
била не малко селище, 

защитено с каменни стени и 

четири порти. Това е  
единствениятзапазен архитек-

турен паметник от това време 

и днешен символ на града. 

 

       ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  

гр.ПЕЩЕРА, ФЕВРУАРИ  2021г.                                                                                                                                       БРОЙ 3 

 

                    УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

1 Февруари – ден на 

свети мъченик Трифон 

– „ ТРИФОНОВДЕН “ 

     Според българските народни 

традиции Свети Трифон е 

покровител на лозарите, 

винарите и кръчмарите.На този 

ден се извършва ритуално 

зарязване на лозята. Обичаят 

повелява стопанката на къщата 

да стане рано и да опече обреден 

хляб, украсен с лозово листо. 

Вари се и пиле, а в бъклица се 

налива от най-хубавото вино. 

Всичко се поставя в шарена 

торба и с нея стопанинът се 

отправя към лозето. На лозето 

всеки стопанин се обръща към 

слънчевия изгрев и се 

прекръства три пъти. После 

отрязва първите три пръчки и 

полива мястото с червено вино, 

светена вода и пепел, които пази 

от Бъдни вечер. Лозите се 

пръскат със светена вода и се 

благославят за плодородие и 

берекет.Избира се цар на лозята 

- обикновено имотен човек, след 

което се прави обща богата 

трапеза на самото лозе или у 

дома. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Хайде да опознаем своите учители: Г-жа Грочева – класен ръководител на І клас 

- Г-жа Грочева , какво си 

спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- Спомням си ,че бях 

много развълнувана и 

уплашена, но 

определено емоцията 

ми беше много 

позитивна и аз очаквах 

всичко с радост и с 

надежда. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети? 

- Най-много обичах 

българския език и 

литература, особено 

литературата. В по-

горните класове имах 

една прекрасна 

преподавателка - г-жа 

Шекретова, която ме 

накара да обикна 

литературата и 

книгите. 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- И двамата ми родители  

бяха завършли 

педагогика, и те ме 

накараха да харесам тази 

професия, да я обикна и 

да желая да я работя. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- В мен бошуваха много 

силни емоции, 

вълнение ,желание да се 

представя добре, да ме 

харесат и да имам добра 

връзка с учениците, за да 

се чустваме добре заедно. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Хоби точно не ,но обичам 

да изработвам различни 

предмети от текстил, 

хартия, неща от 

приложното изкуство.  

 

КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА  конкурса за

 : На първо място се класира 

фотографията на Айнур Бедел от VІІб клас, на второ е тази на Маринела 

Фиданова от VІа клас и на трето масто застава снимката на Иванка Михайлова  

от VІІ б клас.   
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ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ  

  На 18 февруари (6-февруари по стар стил) 1873 г. е обесен Васил Левски. 

В последните си мигове той се изповядва пред архиерейския наместник 

на София отец Тодор Митов: "Каквото съм правил, в полза народу е", като 
помолил прошка от отеца и от Бога, а в молитвите 

си да бъде споменаван като йеродякон Игнатий. 

Васил Левски е псевдонимът, с който е известен 
Васил Иванов Кунчев - бележитият български революционер, идеолог и организатор 

на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна 

организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК), 

български национален герой.Левски е известен и като Апостола на свободата заради 
организирането и разработването на стратегията за освобождаване на България от 

османско иго. Други известни негови прозвища са: Дяконът и Джингиби 

(Неуловимият).Той пътува по страната и създава тайни районни комитети, които да подготвят националния 
бунт. Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от 

етническата си и религиозна принадлежност.Създадената от Левски 

Вътрешна революционна организация е основата, върху която стъпват 
организаторите на Априлското въстание. Това въстание и последвалата 

Руско-турска война довеждат до възстановяване на държавата 

България на европейската карта. 

 

Дякон Васил Левски   

1.    О, Майко моя, родино света!                             4.   Зимата пее свойта зла песен. 

       Защо тъй горко, тъй скробно плачеш?          Вихрове гонят тръни в полето 

       Гарване и ти, птицо проклета,                        и студ, и мраз – плач безнадежден! 

         над чий там гроб тъй грозно грачеш?                    Навяват на теб, теб на сърцето! 

 

2.    О, зная, зная, ти плачеш, майко,                 5.   Гарванът грачи грозно, зловещо, 

       затуй, че ти си черна робиня;                        псета и вълци вият в мъглата; 

       затуй, че твоят свещен глас, майко,           старци са богу молат горещо, 

       е глас без помощ, глас във пустиня!                          жените плачат, пищат децата! 

 

3.    Плачи! Там близо до град София                  6.  Умря той вече! Юнашка сила 

       вида аз стърчи черно бесило.                                      твойте тиране скриха в земята! 

       И твоят един син, Българио,                                     О, майко моя, родино мила, 

       виси на него... Със страшна сила.                              плачи за него, кълни съдбата! 

 

                                                                                                                            Автор: Христо Ботев 

 

  

     Това е първият вариант на стихотворението "Обесването на Васил Левски". Публикуван е във в. 

"България", г. I, бр. 22 от 12 август 1876 г. Окончателният вариант на стихотворението е излязъл в 

"Календар за 1876 година" под образа на Васил Левски, а след това е публикуван е в "Съчинения на Христо 
Ботйов" под ред. на Захари Стоянов, С., 1888, с. 43. 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-     

    Послучай Свети Валентин г-жа Дорохова и учениците от седмите 

класове украсиха с валентинки дърветата в нашето училище. Всеки 

ученик закачи на клонче своята валентинка  с пожелание и предаде 
нататък посланието на следващия ученик като си обещаха да украсяват 

дръчве всяка година на този ден.За същия празник учениците от ГЦОУД 

І-ІV клас украсиха със сърчица вратите на класните си стаи. 

         Учениците от групата за занимания по интереси, „Вълшебен час“– III и IV клас с 
ръководител Рени Харизанова изработиха разнообразни изделия от областта на 

изобразителното и приложното изкуство. С голямо желание те работиха с материали и 

техники, различни от застъпените в учебните програми. С удоволствие изработиха 

книгоразделители, четящи човечета от картон и гланцова хартия и още много други 
изделия, които представиха на своята изложба.    

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

   Идеите и изобретателността на учителите и учениците 

от ИОУ „Св.Патриярх Евтимий“ не спира.Учениците изработиха  много 

материали, табла, постери и презентации за деня на толерантността.Чрез 

тях те изпратиха посланието, че “Избират да бъдат добри“. 
****************************************** 

    Послучай 147 годишнината от обесването на 

Васил Левски пред паметника на Апостола на 

свободата заедно с кмета на Община Пещера 

Йордан Младенов, д-р Николай Пенев- 

председател на Общински съвет и други 

присъстващи,ученици и учители от нашето 

училище  се поклониха и поставиха цветя и венци. В 

нашия град паметник на Левски има от лятото на 2017 

година, изграден с дарения от признателни граждани, 

фирми и институции. Проведени бяха и редица мероприятия в училище по този 

повод.Учениците от І клас се запознаха с делото на Апостола и нарисуваха 

български символи, а г-жа Харизанова със своите ученици направиха стент с 

рисунки и табло за Левски. В час на класа се представиха презентации.  
 

     

       На 26.02.21г.в залата на Общински съвет г. Пещера 

нашето учелище съвместно с другите училища в общината взе 

участие в мероприятие, на което беше почетена 55- 

годишнината от смъртта на видения наш съгражданин – 

Йордан Ковачев.Присъстваите в залата научиха за жизнения 

му път, чуха негови произведения, научиха как е преминала 

срещата му с Иван Вазов и разбраха какъв достоен човек е в 

очите на приятелите му. Такива личности, като Йордан 

Ковачев могат да бъдат пример за идните поколения.  
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Солени мъфини  
СУХИ СЪСТАВКИ:  брашно - 1 и 1/2 ч.ч., бакпулвер - 10 г 

сол - 1/2 ч.л., захар - 1 с.л., кашкавал - 1/2 ч.ч. (настърган) 

шунка - 1/2 ч.ч. (нарязана на кубчета) 

подправки - магданоз, босилек, чубрица, риган 

МОКРИ СЪСТАВКИ   яйца - 1 бр. 

прясно мляко - 1 ч.ч. (1 ч.ч. =240 мл), олио - 1/3 ч.ч. (или 

разтопено масло) 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Объркват се поотделно сухите 

и мокрите съставки.Мокрите се прибавят към сухите, бърка 

се с лъжица докато се получи еднородна смес.Пълни се форма 

с 12 средно големи мъфини. Пекат се около 20-25 минути на 190 

градуса.Шунката може да се замени с бекон, кренвирши или друг мек 

колбас. Поднесете солените мъфини с чаша айрян. 

                              Добър апетит! 

******************************************************** 
РОБОТИ- УЧИТЕЛИ:   Робот зае мястото на учителя в едно от токийските училища. Saya говори 

няколко езика, дава на децата общи задачи за изпълнение и изразява различни 
настроения, съобщи heraldsun.com.au.Saya е способен да замести учителя-човек 

при изпълнение на най-общите негови 

ангажименти.Машината обаче не е в състояние 
да подхожда индивидуално към децата, тъй като 

й липсват знания по психология.Едва ли Saya 

може да управлява и емоционалната атмосфера 

в класа. Все пак децата със сигурност ще 
запомнят за цял живот своя първи робот-учител.Saya е резултат от 15-

годишни усилия на учени от Токийския университет. 

 ЗАБАВНО  ТЕСТЧЕ  ЗА ТЕЕЕБ:  
    Избери две картинки: първата на окото, което най- много те привлича, втората- на 

окото, което е най- непривлекателно за теб и запомни номерата им. Първата картинка 

показва характеристиките на твоята личност, а втората показва личностни 

характеристики, които не можеш да търпиш в хората. 
                                                                                         

Виж резултата! 
 

1. Открит и отворен към света. 

2. Съпричастен и ангажиран 

3. Гледащ към миналото, отколкото към бъдещето 

4. Анализиращ и премисляш всичко. 

5. Загадъчен и непредсказуем 

6. Чувствителен и впечатлителен 

7. Страстен и енергичен 

8. Ексцентричен и харесваш интересни неща 

9. Интуитивен и съпричастен 

https://recepti.gotvach.bg/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://recepti.gotvach.bg/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/muffins/
https://gotvach.bg/n7-28446-%D0%A8%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://recepti.gotvach.bg/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://recepti.gotvach.bg/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8A%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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ЗАБАВНО Е !!!!!!!:  
Учителят:  

- Деца, какво време е това: аз кашлям, той кашля, тя кашля, те кашлят... 

От последните чинове се чува глас:  

- Зимно! 

. Майката пита първолачето си: 

- Колко прави три плюс четири? 

- Седем. 

- А седем плюс четири? 

- Не знам! До единадесет още не сме учили. 

 

Дете пита майка си: 

- Мамо, баба и дядо брат и сестра ли са? 

- Защо питаш? 

- И двамата много хъркат - споделя детето. 

 

КРЪСТОСЛОВИЦА: 
 
 

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

https://ritnikotkata.com/vicove/11094
https://ritnikotkata.com/vicove/11094
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