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           ПРАЗНИЦИ 

     Трифон Зарезан (или Ден на лозаря) е български народен 
празник в чест на Свети Трифон. Празнува се 
от лозарите, соколарите, градинарите и 
кръчмарите на 14-ти февруари, а не 
когато Българската православна църква 
тържествено чества Трифоновден ма 1-ви 
февруари. Това е трудов обичай, свързан с 
първия стопански процес в годишния цикъл на 
обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване. В 
българския народен календар има и други важни 
трудови празници, свързани с лозарството и 
винарството. Така нареченият Кършовден, когато 
се окършват ненужните лозови пръчки, за да не 
отнемат силата на лозата, се свързва с деня на 
св.св. Константин и Елена (след прецъфтяване на 
лозата). По Костадинов- ден във Видинско или 
по Петровден в Старозагорско започват да 
връзват младите лозя с лико. Новото грозде се 
освещава в църква на Голяма Богородица или 
Преображение. Гроздоберът Виноберма се 
оповестява официално след Кръстовден.                                                                                            

Денят на влюбените 

 Свети Валентин се отбелязва на 14 февруари в 

някои страни като Ден на любовта. На тази дата двойката изразява 

любовта си един към друг, като изпращат поздравителни картички, 

бонбони сърчица. Традиционно се празнува в англосферата 

(Valentine's Day) и някои страни от Южна Америка (като „Празник на 

любовта и приятелството“). След 90-те годни на 20 век добива 

известност и на други места (предимно в Третия свят), основно от 

рекламни кампании на производители на цветя и сладкарски 

продукти.                                                                                                                                                 

Името на празника идва от един от двамата християнски мъченици, 

наречен Валентин, живял през 3 век. Първоначално стар римокатолически празник, той започва да 

се свързва с романтичната любов през Средновековието. На този ден още през 14 век в Англия 

започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. 

Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образът на крилатия Купидон.  През 19 

век ръчно написаните послания биват заменени от масово произвежданите готови картички.  

Табло за Свети Валентин подготви г-жа Д.Димитрова  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


                   Празници и обичаи  
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146-тата годишнина от безсмъртието на Апостола на свободата –Васил Левски                                                                                                                                                              
„Ти ни трябваш и днес, Апостоле !“ 

Брой 6 , м. февруари , г.2 , 2019г.  

 19.февруари 1873г. ... една от най-
тъжните и паметни дати в историята ... 
Тогава се прощаваме с един от най-
смелите и борбени национални герои,а 
именно Васил Иванов Кунчев, по 
известен като Апостолът на свободата - 
Васил Левски.                                                                                                       
Левски посвещава целия си живот на 
идеята за свободна и независима 
България, създавайки множество тайни 
комитети на българска територия. Васил 
Левски, единствен от „четиримата 
големи“ на българската революция, 
достига до прозрението, че в подготовката за 
въстанието трябва да бъдат привлечени 
и чорбаджиите. Техните средства са особено 
нужни за материалната осигуреност на 
предстоящото въстание. Предвижда 
получаване на тези средства по доброволен 
начин, но за тези, които отказват да подкрепят 
народното дело, въвежда революционен 
терор. За тази цел през май 1871 г. съставя 
образец на циркулярно „заплашително“ 
писмо, чрез което да се събират средства, 
като се изясняват целите и задачите на 
борбата: „В Българско няма да има цар, “а 
народно управление" и всекиму своето. 
Всеки ще си служи по вярата, и законно ще 
се съди както българинът, така и 
турчинът, и евреинът, и други. Свобода и 
чиста Република !“. 

     Учениците от 4. клас,заедно със своя  
класен р-л г-жа Магдалена Димитрова, 
изнесоха рецитал и пяха 
патриотични песни по случай 146-
тата годишнина от гибелта на 
Апостола на свободата – Васил 
Левски. 

     Учениците от 3 а клас изработиха 
лаббук, посветен на 146-тата 
годишнина от безсмъртието на 
Апостола на свободата – Васил 
Левски. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
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       Ден на физиката 

Грамоти за успех на отличените ученици  

С учениците от 7-ми клас се проведе 
„Ден на физиката“, организиран от г-н 
П.Петров - учител по математика и 
физика в нашето училище. Викторината 
под надслов : „Да допълним знанията си 
по физика“ помогна на учениците да 
разширят и обогатят познанията си за 
явленията и физичните закони. Те 
едновременно учиха и се забавляваха. 

Директорът на нашето училище - г-жа В.Донева връчи грамоти на отличените 

ученици за постигнат много добър успех през I – я учебен срок. Пожелаваме 

на всички наши възпитаници да постигнат още по-добри резултати в края на 

II  -рия учебен срок! 



         Обучение за оказване на първа помощ в  БЧК  - 6 и 7 клас 
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              МЕРОПРИЯТИЯ 

Учениците от 6-ти и 7-ми клас и техните 

класни ръководители - г-жа Р.Христова и г-

жа М.Вельова участваха в обучение за 

оказване на първа помощ на пострадал, 

организирано от Българския червен кръст 

във Варна. След завръщането си децата 

споделиха,че им е било много интересно и 

най-вече полезно да научат как се оказва 

първа помощ на пострадал човек и се 

радваха, че в бъдеще ще могат да включат 

придобитите от тях знания в действие, ако 

се наложи да помогнат на някого в беда. 
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 „В училище е забавно“ 

Вредата от алкохола и тютюнопушенето 

    Всички сме чували фразата „Здравето не се купува с пари“ и това наистина е 
така. Според проучване публикувано в медицинското списание „The Lancet”, 
алкохолът се оказва по-вреден от хероина и крека. Алкохолът се нарежда на 16-то 
място като рисков фактор за обществото, наравно с 20-те най-вредни наркотици. 
Цигарите и кокаинът са оценени като еднакво вредни, а LSD е едва на последно 
място по вреда. 
Хероинът, крекът и метамфетамините са най-опасните наркотици за отделния 
човек, но алкохолът, хероинът и тревата за пушене са най-вредни за обществото 
като цяло, споделят специалисти. Ето защо трябва да бъдем по-отговорни към 
собственото си здраве и това на нашите близки.                                                                                                                                                             

За да запознае учениците с пагубните последствия от употребата на алкохол, 

цигари и наркотични вещества г-жа П.Жекова изготви информационно табло. 

              МЕРОПРИЯТИЯ 

      В спортното състезание „В училище е забавно“ децата от Подготвителна група 

спортуваха,учиха нови неща и се забавляваха много, докато правеха всичко това. 
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Клуб „Училище за родители“  

     И този месец проведохме тематична среща 

с родители и обсъдихме темата: „Модели на 

добрия родител“.Припомняме Ви, че 

създадохме този клуб, защото вярваме, че така 

ще подобрим комуникацията на родителите с 

техните деца и учителите в училищната среда 

и по този начин ще допринесем като 

възрастни за успешното израстване на децата 

в личности. 

              МЕРОПРИЯТИЯ 
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Наградени ученици от 2 а клас в състезанието: "Аз и числата" към СБНУ с  

кл. р-л - г-жа Сн.Василева 

Наградени ученици от 2 б клас в състезанието: "Аз и числата" към СБНУ с  

кл. р-л - г-жа Й.Първева 

Наградени ученици от 3 а клас в състезанието: "Аз и числата" към СБНУ с  

кл. р-л - г-жа Е.Колева 

Наградени ученици от 3 б клас в състезанието: "Аз и числата" към СБНУ с  

кл. р-л - г-жа Д.Иванова 

Наградени ученици от 4. клас в състезанието: "Аз и числата" към СБНУ с кл. р-л - 

г-жа М.Димитрова 

Състезание „Аз и числата“ 

              МЕРОПРИЯТИЯ 
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„Минута е много“ 

С учениците от начален етап се проведе 

състезанието „Минута е много“. Децата 

отговаряха на въпроси от викторина, която 

бяха подготвили техните класни 

ръководители. Отговаряйки на заданията 

малките ученици едновременно се и 

забавляваха и така успяхме да съчетаем 

полезното с приятното.  

              МЕРОПРИЯТИЯ 
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              МЕРОПРИЯТИЯ 

Маратон на четенето 

     През този месец в училището ни се проведе маратон на четенето с учениците 

от 1-7 клас.Най-добрите четци получиха грамоти, но преди всичко участниците 

много се забавляваха при надпреварата, организирана от техните учители и класни 

ръководители. 
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     Ден на розовата фланелка               МЕРОПРИЯТИЯ 

Всяка година последната сряда на 

февруари е известна като Ден за 

борба с тормоза в училище. Познат 

е също и като „Ден на розовата 

фланелка“. На този ден участниците 

носят розово, за да символизират 

своята позиция. 

Всичко започва през 2007 г. като 

протест срещу инцидент, свързан с 

тормоз в едно училище в Канада. 

През 2008 г. премиерът на 

Британска Колумбия обявява този 

ден от февруари за ден срещу 

тормоза в училище. Всяка 

следваща  година все повече 

ученици го честват, идвайки в 

училище с розови тениски и дрехи, 

на които пише „Тормозът спира 

тук“ и „Ден на розовата фланелка“. 

Скоро инициативата се подема и от 

хиляди училища по целия свят. За 

първи път в България се отбелязва 

през 2012г. 

Регионално състезание „Моята любима дума“ 

     На 27.февруари в прогимназиален 

етап се проведе училищен кръг на 

Регионално състезание „Моята 

любима дума“. В свободен текст 

учениците изразиха своите представи 

за най-хубавата дума. Масовото 

участие на децата в кръга затвърди 

засиления интерес към темата за 

силата на човешкото слово като 

„оръжие“ за себеизразяване. 
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Оцвети, изрежи и сглоби къщичката. 


