
    КУКЕРИ 

 Наричани 

още чауши, бабугери, стан

чинари, дервиши, старци,

 сурати, баба̀ри, сурова̀ри 

или джамалари, 

са езически обредни българ

ски карнавални фигури – 

мъже, предрешени като 

зверове или типични 

персонажи (бабата, дядото, 

царят, бирникът), винаги са 

с маски на главите, често с 

чанове на пояса и с кожуси 

с козината навън. По стар 

обичай се отбелязва в 

периода между Месни 

и  Сирнизаговезни  в 

Източна България и 

между Коледа и Богоявлен

ие в Западна България. Днес 

навсякъде в Източна 

България (дори по цяла 

България), Кукеровден се 

празнува точно на Сирни 

заговезни.Кукерите 

танцуват по улиците, за да 

изплашат лошите сили и да 

пропъдят студа, а за 

плодородие и здраве 

извършват обредни 

действия като оране, сеитба 

и други. Кукерите се 

маскират и започват да 

гонят злите духове. 

Кукерските игри и обичаи 

се изпълняват само от мъже, 

главно ергени. Всяка 

кукерска дружина си има 

водач, който единствен е 

женен мъж, сиреч стопанин 

с установено социално 

положение. Водачите в 

останалите краища са: 

кукер, баба или кукерица-

кукерска булка, цар, 

плюфкач, харачари, 

берберин. В източна 

България водачите са 

облечени в обичайните 

булчински и младоженски 

костюми. В останалите 

части на България са 

облечени с кози, овчи или 

сърнешки кожи с козината 

отвън, имат кожени маски 

на главите или са с 

начернени лица. На кръста 

са окачени звънци (чанове), 
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Честита нова 

година! 

Нека  годината да бъде  

богата на 

положителни емоции, 

усмивки и сбъднати 

мечти. Нека бъдем 

здрави и всеки да 

получи това, което си 

пожелае и да прави 

хората около себе си 

щастливи! 
 

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%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в ръка се държи обагрен в 

червено дървен фалос и 

пометаш (дървен прът с 

привързан накрая парцал за 

измитане на пещта). В 

България по време на Нова 

година и Сирни заговезни 

се провеждат специални 

обредни ритуали наречени 

Кукерски игри. Кукерските 

игри се изпълняват само от 

мъже, които обличат 

предварително изработени 

от всеки участник 

специални маски.   

Танците на 
кукерите 

Кукерските игри целят чрез 

специални магически танци 

и страшните маски да бъдат 

уплашени и прогонени 

завинаги злите духове и 

орисници, така че да има 

богата реколта през 

следващата стопанска 

година. Първият момент в 

кукерския обичай е 

обхождането на всички 

домове с пожелания за 

здраве, плодородие и 

благополучие, при което се 

събират подаръци от 

стопаните (брашно, боб, 

яйца и др.). Във всеки дом 

кукерите изпълняват 

различни битови и комични 

сцени. Накрая, на селския 

мегдан, кукерите играят 

буйни танци, като 

раздрънкват силно 

окачените по тях звънци. 

Вторият основен момент е 

обредното заораване и 

засяване, където централна 

фигура е царят. Обикновено 

се избира най-личният 

стопанин, с първо мъжко 

дете или баща на близнаци, 

за да бъде плодородна 

годината. За „царя“ може да 

бъде сложена трапеза на 

селския мегдан, на която 

той хапва три залъка, 

отпива вино и нарича за 

здраве, берекет и 

плодовитост. След това 

подкарва впрегнатите в 

ралото кукери, изорава три 

бразди в кръг и ги засява. 

Кукерите символично 

убиват царя  с носеното 

оръжие (за царя) – кросно – 

след което това обредно 

лице възкръсва. В днешно 

време не съществува Цар, а 

младоженец и булка. 

Младоженецът носи в ръка 

кутия, в която всеки пуска 

по някоя пара.   

Маски 

Повечето от маските са с 

дървена конструкция. 

Върху нея се налепят 

разноцветни конци, лепят се 

парченца разноцветни 

платове, огледала, лъскави 

пайети и други елементи. 

Трябва да я направят все по-

грозна и по-страшна, за да 

изплашат злото. Най-

старинни се считат маските 

представящи вида на овен, 

козел и бик. Тяхното 

задължително присъствие в 

Кукерските игри доказва 

тезата, че кукерските игри 

по произход са свързани с 

древните дионициади. 

Въздействието на 

маскираните кукери 

допълнително се подсилва и 

от звука на окачените по тях 

медни и тучени (ляти, 

бронзови) звънци. Някои 

маски имат две лица. От 

едната страна носът е чип и 

лицето е добродушно; от 

другата носът е гърбав, а 

лицето зловещо. Тези 

маски са символ на доброто 

и злото, които съществуват 

неразделно в света и са 

неотменими. Голямо 

значение за символиката на 

маските имат и цветовете на 

украсата. И тук преобладава 

червеният цвят – символ на 

плодовитостта на 

обновяващата се природа, 

на слънцето и огъня; 

черният цвят олицетворява 

земята и нейната богиня 

майка, а белият е символ на 

водата и светлината. 
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Хайде да опознаем своите учители: Г-н Симетчиев- учител по История и 

цивилизации и География и икономика  

- Г-н Симетчиев , 

какво си спомняте 

от Вашия първи учебен 

ден? 

- Спомням си ,че имаше 

много деца и родители в 

училищния двар и 

вълнението и 

притеснението , които 

изпитвах. 

- Кои Ви бяха любимите 

учебни предмети?? 

- Разбира се ,че история, 

география и физическо. 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- Може би от майка ми. Тя 

беше начална учителка и 

това ме впечатли. 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

- Бях изключително 

притеснен и развълнуван 

как ще се справя и как ще 

бъда приет от 

учениците. 

- Имате ли някакво 

хоби? 

- Хобито ми е спорта. 

Обичам да спортувам и 

да бъда в движение. 

- Какво бихте пожелали 

на нашите читатели за 

новата година? 

- Да имат прекрасни и 

весели мигове, да бъдат 

здрави, да се пазят от 

COVID - 19 и да 

постигнат много успехи 

в начинанията си. 

 

ВНИМАНИЕ, Обявен е………… !!!    

  

       Снимките изпращайте на електронната поща на 

вестника: school_world@abv.bg до 16 май 2021г. 

     НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….! 

 КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА  КОНКУРСА за 

 „ НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА ЕЛХА“ СА : На първо място се класира елхата на 

Теодора Ненкова от V клас, на 

второ е елхата на Невена 

Пачева от VІІ б клас и на 

трето масто застава елхата 

на Васил и Иван Тоткови  

от VІІ б клас. 

mailto:school_world@abv.bg
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-     

 

   Отново е патронният празник на нашето училище „Св. Патриарх Евтимий“. 

Тази дата е свята не само за училището ни, но и за цялата общественост, тъй като 

е свързана с името на Патриарха Евтимий Търновски, виден български 
средновековен духовник, авторитетна фигура в православния свят, отдал живота 

си за възхода на българската книжовност. Името му ще продължава да сияе през 

всички векове на нашата родна история и ще буди благоговейна почит, дълбоко преклонение и благодарно 

признание.Той основава манастира „Света Троица“ край Търново, там поставя основите на Търновската 
книжовна школа и установява правила за правопис. Поправил чрез сравнение с гръцки текстове 

изопачените български църковни книги. Повечето сведения за живота му са от текстове на негови ученици 

и последователи. 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 светлото му дело! 
      На този празник посвещаваме нашите празнични мероприятия. Те преминаха с много настроение, 

усмивки и забавления. Учениците писаха съчинение на тема „ Моето училище и аз“, някои проявиха 

лично творчество, рисуваха рисунки,  изложени на коридора на първия етаж, а коридорът на третия етаж 

придоби нова визия с табла, рисунки и цветя.Всички пяха песни и казваха стихотворения. Учениците от 

начален етап пускаха колективно  балони в двора на нашето училище.Учителите подготвиха материали и 

презентации  за живота на патриарха. Всички тези мероприятия бяха обединени в онлайн видео празник, 
който се разпространи между учители, ученици , родители и в интернет. Всички дейности преминаха при 

спазване на противоепидемичните мерки за безопасност, без струпване на много лица на едно място, без 

смесване на паралелки, при спазване на дистанция и записи в онлайн среда. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!   

*************************************************************** 
Любомир Джурков V клас - лично творчество 

„Моето училище“ 

Училище любимо,  

в моят град първото иновативно, 

в учение, смях и игри  

преминават делничните дни.   

Учителите ни като творци,   

предават своите творби -  

уроци, умения и знания, 

за да увеличат нашите познания. 

На толерантност и на уважение 

се крепят там взаимоотношения: 

между приятели и съученици, 

между педагози и ученици. 

Всички трудим се неуморно, 

за да заявим безусловно: 

„Патриарх Евтимий“– училище основно 

се грижи за своите деца най-отговорно. 

В традиции на българщина и дела, 

възпитава своите чеда.   

С родолюбие и доброта 

оставя диря в техните сърца.   

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%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


Януари , Брой 2                                                                               ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера                                            

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Добър апетит!
 

******************************************************** 
КОЛИТЕ НА БЪДЕЩЕТО:    Вместо ключ за кола, всеки ще 

използва сензори за пръстов отпечатък, скенер за ириса или други 

биометрични системи за 

индентифициране на собственика. 

Прозорците ще бъдат активирани със 

сензорен екран или движения и 

колите не само ще бъдат автономни, 

но отвътре с компютри и програми. 

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

 ЗАБАВНО  

ТЕСТЧЕ 

 ЗА ТЕЕЕБ: 
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УСМИХНИ СЕЕЕЕЕЕ:  
- Какво е Нова година?  

- Вечеря, която плавно преминава в закуска. 

 

Късна вечер. В поликлиниката звъни телефона. 

- Ало. Спешно е. Наш приятел току що глътна тирбушона. Ако може елате 

по-бързо. 

Докато докторът си вземе чантата телефонът пак звъни. Същият мъжки 

глас: 

- Ало, докторе. Може да не идвате. Намерихме друг тирбушон. 

 

 

                     В Габрово двама приятели си говорят: 

              - Елатe ни на гости за Нова година!   

              - Няма да можем. 

              - О, толкова любезно от ваша страна! 

 

БУКВОСЛОВИЦА: 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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