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                   170 години от рождението на Христо Ботев 

Таблото, което подготви 

 г - жа Мариела Петрова,  

с което отбелязахме 170 г.  

от рождението на Христо Ботев. 

Настане вечер – месец изгрее, 
звезди обсипят сводът небесен,  
гора зашуми, вятър повее, – 
Балканът пее хайдушка песен! 



Според православния календар праз-
никът Йордановден ознаменува кръ-
щението на Исус Христос от Йоан 
Кръстител в р. Йордан. В момента 
на кръщението небето “се отваря” и 
Светият дух слиза върху Христос 
във вид на гълъб, а от небето се раз-
нася глас: “Този е Моят възлюбен 
Син, в Когото е Моето благоволе-
ние”. Оттук и названието на празни-
ка.  

              Традиции и обичаи 

Този празник има различни имена в 
различните области на страната, ка-
то някои от тях са Кръстовден, Води-
ци или Водокръщи. Празникът е на-
речен така, защото на този ден всеки, 
който иска да е здрав през годината, 
се окъпва на реката.С него се слави 
и мъжкото хоро в ледените води  на 
реката в Калофер. 

 На Богоявление тръгват и обичаите, 
свързани с поливането и мокренето 
на всички именници, независимо от 

 

                                                Празници и обичаи  
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1 януари- Васильоден, Сурваки... 

Брой 4  , м.  януари   2018г.  

6 януари - Йордановден  



БРОЙ 4 ,   

 В народния календар Антоновден се праз-
нува за предпазване от болести. На този 
ден жените не предат, не плетат, не варят 
боб и леща, за да не разсърдят чумата, 
шарката и "синята пъпка". 

Специално омесени за празника содени 
питки, намазани с петмез, се раздават на 
близки и съседи за здраве, а една се оставя 
на тавана "за белята, за лелята", както е би-
ла наричана чумата. Затова Антоновден е 
известен още и като Лелинден. 

Спред една легенда имало двама братя 
близнаци Антон и Атанас, които изобретили 
ковашките клещи.  на тези дни празнуват 
всички ковачи, железари и ножари. 
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7 януари –   Ивановден 

На този ден имен ден празнуват: Иван, 
Иванka, Иванинa, Ванина, Bаня, Ваньо, Йоан, 
Йоанa, Калоян, Йовкo, Йовка, Ивайло, Ивай-
ла, Иво, Ивона, Жан, Жанa, Яна 

На този ден православната християнска църква 
почита паметта на Св. Йоан Кръстител  

 

 

 

Традиции и обичаи  на Ивановден 

Ивановден е празник на кумството и побратимс-
твото. Народните обичаи повеляват кумовете или 
деверът да "къпят", пръскайки публично с вода 
младоженците, които са сключили брак преди 
една година. Младото семейство трябва да пос-
рещне своите гости и да занесе на кума вино, кра-
вай и месо. Обредната трапеза на Ивановден 
включва варено жито, фасул, ошав, баница, кър-
вавица, печена луканка, свински ребра със зеле. 

На този ден имен ден празнуват: Ан-
тон Андон, Антоан, Антония, Антони-

на, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, 
Донко,  Донка 

17 януари –Антоновден 

18 Януари - Атанасовден 

На този ден имен ден празнуват: Атанас, Атанаскa, Tанас, 
Hасo, Hася 

Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики,  

Традиции и обичаи на Атанасовден 

Според народните вярвания свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, пок-
ровител е и на домашните животни. Облечен с копринена риза, той отива в планината на бял кон 
и се провиква: “Иди си, зимо, идвай, лято!”. Затова празникът е известен още и като Среди зи-
ма.Жените спазват същите забрани, които характеризират Антоновден. На Атанасовден в Тракия 
се заколва черно пиле или кокошка, което се приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки 
против болести. Перата се запазват, защото се вярва, че притежават лечебна сила. 



 

 

Проведохме състезание “Минута е много !”  
с учениците от 5 а , б, 6 и 7 клас. Те отговаряха на 
въпроси /в рамките на 1 минута / от всички учебни 
дисциплини .  Участниците , както и най—активните 
ученици от публиката , получиха награди. 
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Участник в предаването "Минута е много" , па-
да му се въпрос: 

- Какво е празно пространство? 
  Той отговаря: 
- В главата ми е, но не мога да се сетя...  

Училищен живот  
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Ако Слънцето бе направено от банани, то щеше да бъде също толкова горещо.  

Колкото по-бързо се движите, толкова по-тежки ставате.  

Дъгата е една от най-красивите игри на светлината, които познаваме. Това е 
природен феномен, около който винаги е имало различни вярвания и тълку-
вания.  

Още древните римляни са вярвали, че дъгата е дело на бога на Слънцето, а инди-
анските племена са смятали, че тя е мост между живота и смъртта. И днес същест-
вуват многобройни теории, които приписват на това природно явлениенай-различни 
фантастични свойства, но ето някои любопитни факти за дъгата: 

Цветовете, образуващи дъгата, не са само основните седем, които човешкото 
око вижда. А именно, тя се състои от пълния спектър на всички нюанси, дори тези, 
които ние не виждаме. 

Действителната форма на дъгата е пълен кръг, а не само полукръг, както ние 
виждаме. Наситеността на цветовете зависи от големината на дъждовните капки, в 
които се отразява слънчевата светлина. 

Интересен факт е, че всеки от нас вижда дъгата по свой собствен начин. Тъй като 
светлината се отразява в дъждовните капки, в зависимост от ъгъла на наблюдате-
ля, дъгата изглежда различно.  

Много култури са смятали, че дъгата е мост между рая и земния свят. Дори евро-
пейците са вярвали, че ако мъж мине под дъгата, ще стане жена, и обратно. 

Последователността на цветовете на дъгата отговаря на последователността на 
цветовете, излъчвани от човешкото тяло. Като се започне от първата чакра, която е 
червена, през оранжевата, жълтата, зелената, светло и тъмно синята, та до седма-
та, короната – лилавата. 
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ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ И ДНЕС 

БАБИНДЕН 
ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ 
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            Дом и семейство 

                   „ Т ” като татко  
  

Татко, който работи много и е в отлична  
форма.            

Татко, който може да поправи всичко.     

Татко, който се интересува от уроците ти 

Татко, който те гледа с гордост.  

Татко, който не се смее често...   

Татко, който никога не ти се кара.  

Татко, който понякога е строг.    

Татко, който ти прави чудесни подаръци. 

Татко, който винаги смята, че си още малка..           

Татко, когото не можеш да си спомниш...                           

Татко, който те нарича принцеса. 

Татко, който е до теб, и татко, който не е...

Колко вида бащи има и как  да ги зарадваме ? 

Добре! Не е толкова трудно   да се прибираш навреме, да се обличаш „ 
нормално“ и да не  пускаш силно музиката, Да, но това могат да направят 
всички момичета и момчета и да зарадват по този начин  не само бащите 
си, а и майките , бабите, дядовците, лелите и чичовците  си. Но едно мо-
миче може да направи нещо наистина специално, което укрепва Връзката 
с бащата, когото обичаш, но с когото  понякога имаш проблеми... 

      

 

 Ето я тайната.: 

         Казвай му понякога..... 

● че ризата му отива . ..  ● че колата му е най – хубавата в света...       

● че си спомняш , когато те държеше в ръце и ти се радваше....      

                                                  Никога не му казвай.... 

● че е напълнял         ● че бащата на приятелката ти е по – добър.  ● че започва да 

оплешивява 
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Активни и здрави! 

                       Истината за отслабването 
 
За да може да е ефективна вашата програма 
за отслабване трябва да следвате две прости 
стъпки: 
1ва стъпка: Намалете приема на калорични 
храни  чрез правилно хранене 
2ра стъпка: Увеличете енергоразхода чрез 
физическа активност 

Липсата на физическа активност е основна-
та причина за провала на много диети. Това 
е така, защото, за да компенсираме липсата 
на движение, трябва допълнително да се ли-
шим от храна или иначе казано - да гладува-
ме. При гладуването тялото започва да разг-
ражда, освен мазнините и нашите мускули, 
поради това че има постоянната нужда от 
енергия и белтъчини за физиологичните 
процеси. Така с намаляването на мускулната 
маса, метаболизма ни се забавя и изгаряме 
по-малко калории от преди, понеже муску-
лите са основния консуматор на енергия в 
тялото. В резултат на това, след спиране на 
гладуването, е твърде вероятно бързо да въз-
върнем изгубените килограми, поради нис-
кия енергоразход на тялото ни. В крайна 
сметка след гладуване ще изглеждаме по-
слаби, но и по-отпуснати (поради изчезна-
лите мускули), а при последващо напълня-
ване ще качим основно мазнини, защото 
мускулна маса се възстановява значително 
по-трудно. 

Половин час бягане на ден води до поумняване 

Само половин час бягане на ден е достатъчен 
да ни направи по-умни. Натоварването стиму-
лира енергийните нива в мозъка, твърдят гру-
па американски учени, цитирани от британски-
те медии.  
 
Известно е, че упражненията подобряват изд-
ръжливостта, като правят мускулите устойчи-
ви на умора. Предишни проучвания са показа-
ли, че физическата активност стимулира раж-
дането на нови митохондрии - енергийните 
централи на клетките в мускулите. Процесът 
води до повишена издръжливост и понижен 
риск от затлъстяване.   

Физическа култура 



 З А Б А В Н А    М А Т Е М А Т И К А 

  На обяд около масата са седнали един дядо, ед-

на баба, двама бащи, две майки, четири деца, 

три внука, един брат, две сестри, двама сина, 

две дъщери, един свекър, една свекърва и една 

снаха.    

Колко най-малко чинии са необходими? 

/ Верният отговор-в следващия брой! 

  

 ЗАБАВНА СТРАНИЦА     

                 З А Б А В Н А   

 Г Е О Г Р А Ф И Я 

Къде сме ние? Отбележи на картата!  

Свържи точките: 

        За най -  малките! 
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По броя на вестника 
работиха: 

Г– жа М. Петрова 

Г—жа М. Вельова 

Ралица от 7 клас 


