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1-ви април – Ден на хумора и шегата 

1-ви април е денят на хумора, сатирата, 

забавата, шегата и лъжата! И се чества 

навсякъде по света.  

1-ви април в България 

Домът на хумора и сатирата е музей в 

Габрово с национално и световно 

значение. 

Той е създаден на “лъжовния” 1 април 

(Международния ден на шегата) през 1972 

година и е горд наследник на местния фолклорен хумор и веселите карнавални 

традиции в българската столица на хумора. Автор на девиза на Музея - “Светът е 

оцелял, защото се е смял”, е Радой Ралин. Сградата му се намира в централната част 

на града. Изложбените зали на Дома са с обща площ от 4000 m². Емблемата му 

представлява земен глобус с котешки очи и уши, за да “вижда и чува” световния 

хумор посредством сетивата на символа на габровския хумор – котката. Целта на 

Музея е да събира, експонира и популяризира хумора на народите в областта на 

визуалните изкуства, литературата и фолклора, веселите празници и маскарадни 

традиции по света. 

Г-жа В.Добрева изнесе информационно табло във фоайето във връзка с 1-ви април. 

Смехът е здраве! Смейте се и лъжете, но само на 1-ви април! 
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 Състезание по предприемачество 

 У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

 

    На 1-ви април в нашето училище бе домакин на състезание по 
Предприемачество между училищата от община Аксаково и ученици от 
Варненската търговска гимназия, които влязоха в ролята на ментори на 
участващите отбори.                                                                                                               
Гости на мероприятието бяха : г-жа Нели Куклева, началник отдел „Хуманитарни 
дейности“ при общ.Аксаково; г-жа Росица Стоилова, директор на ЦПЛР-
гр.Аксаково; Родители и ученици от ОУ “Иван Вазов“, с.Л. Каравелово.                                                                                                                            
Журито се състоеше от трима членове: г-жа Христина Тодорова (председател) ;г-
жа Стела Илиева и г-жа Пламена Сиракова. На групите беше поставена една обща 
задача - казус, в която отборите трябваше да направят реклама на зърнена 
закуска.Те приложиха идеята на всеки ментор в групите за изпълнението на 
рекламата, в която участие взеха конкретни ученици от всеки отбор. 

Нашият отбор участва с учениците Стоян Иванов от 4-ти клас, Деси Илиева от 5б 

клас, Васил Димитров от 6-ти клас и Преслава Милкова и Магнолия Иванова от 7-

ми клас, заедно с техния ръководител г-жа Десислава Димитрова. Учениците ни 

се представиха достойно и спечелиха Първо място за най-добра презентация и 

реклама на продукт. 
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 Състезание по предприемачество 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

 2-ри април – Международен ден на детската книга 

12-ти април- Световен ден на авиацията и космонавтиката 

И детските книги празнуват!                                                                              
       През 1958 г. ЮНЕСКО учредява Международен Златен медал на името на 
Андерсен, наричан още Малка Нобелова награда. Празникът се отбелязва от 1967 г. и 
съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, който е създал 
едни най-популярните приказки на всички времена. Един път на две години тази 
награда получават най-добрият детски писател и 
художник на детски книги. Награждавани са 
Астрид Линдгрен, Луис Карол, Валери Петров. 
Ангел Каралийчев е първият български писател, 
вписан в Почетния списък на Международния 
Съвет за детската книга "Ханс Кристиан 
Андерсен". 
Любовта към четенето и грамотността са от 
изключителна важност за децата, когато става 
дума за по-нататъшната им реализация и 
развитие, както и за пълноценното им вписване в 
средата, в която живеят. 
Ако имате дете, подарете му книга и му помогнете да развие любов към 
четенето. Литературата стимулира развитието на езика и въображението на 
подрастващите и ги прави успешни личности! 

Г-жа Д.Димитова подготви табло за Деня на детската книга и ни „пренесе“ във 

вълшебния свят на приказните герои от любими детски автори. 

 

Днес честваме Световния ден на авиацията и космонавтиката и 58 години от 
полета на Юрий Гагарин в Космоса. 
  На 12 април 1961 г. в 9:07 часа московско време от космодрума Байконур излита 
космическият кораб "Восток" с пилот-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Корабът 
извършва една обиколка на Земята за 108 минути. 
След 2 дни Гагарин е тържествено посрещнат на 
Червения площад в Москва пред хиляди хора, 
дошли да го видят.Началото на 
практическото усвояване на космоса е поставено на 4-
ти октомври 1957 година със старта на първия 
изкуствен спътник на Земята (ИСЗ) в Съветския 
съюз. Следващият етап в овладяването на космоса 
идва само месец по- късно - на 4 ноември същата 
година.Със "Спутник - 2" във Вселената е изпратено 
първото живо същество - кучето Лайка. Неговата 
участ е била предопределена, тъй като не се е предвиждало корабът да се върне на 
Земята 

Г-н П. Петров,учител по математика и физика в нашето училище,подготви 
информационно табло по случай Деня на авиацията и космонавтиката. 



И С Т О Р И Я 
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16-ти април – 140 години от приемането на Търновската конституция 

20-ти април – 143 години от Априлската епопея 

Конституцията на Българското княжество, широко известна като Търновска 
конституция, е първата конституция на България. 

Приета е на 16 април 1879 г. от Учредителното Народно 
събрание в Търново. 

Търновската конституция цели да закрепи юридически 
социално-икономическите и политическите изменения в 
българското общество след Освобождението през 1878 г. 
Съгласно член 4-ти: „Българското царство е монархия, 
наследствена и конституционна, с народно 
представителство.“                                                                                                                                
С Търновската конституция се обнародва министерската 
отговорност, депутатската неприкосновеност и общинско 
самоуправление.Тя утвърждава принципа на личната неприкосновеност и на частната 
собственост, свободата на словото и печата,правото за гласуване на всеки пълнолетен 
гражданин и правото на образование за всяко българско дете и др. 

На 20-ти април се нашършват 143 години от избухването на Априлското 
въстание. 

Априлското въстание от 1876 година е въоръжено 
въстание на българите в Османската империя. Избухва 
преждевременно на 20 април (по стар 
стил) в Копривщица и е организирано от Гюргевския 
революционен комитет. В него участие взима и четата 
на българския поет и революционер - Христо Ботев. С 
200 души на борда корабът „Радецки“ прекосява 
Румъния през р.Дунав и навлиза в българска 
територия. Ботев е  пронизан от куршум, а четата му е 
избита от османските войски. Дейно участие във 

въстанието взима и Хвърковатата чета на Георги Бенковски. Четата е сформирана 
набързо от около 50 души в Панагюрище. В нея участва и Захари Стоянов. Още на 20 
април 1876 година кавалерията разбунтува село Мечка (сега село Оборище). На 21 
април вдига на бунт селата Поибрене, Баня, Мухово и други. От селата хората масово 
се присъединяват към четата на Бенковски и тя достига повече от 130 души Въпреки 
че е неуспешно, Априлското въстание представлява своеобразен връх на българското 
националноосвободително движение. Днешните оценки са, че въстанието, макар и 
незавършило с военен успех, постига друга своя основна цел – политическата, тъй 
като народният бунт за независимост намира силен отзвук в Западна Европа и 
особено в Русия. 

По случай 143 години от Априлската епопея г-н Н.Игнатов подготви информационно 

табло за фоайето на училището. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1879
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0
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%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1876
https://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1876
https://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Пролетни празници- Лазаровден, Цветница и Великден 

Лазаровден и Цветница се честват последните събота 

и неделя преди Великден. Това са най-цветните и 

красиви момински празници, които символизират 

възраждащата се природа с живот, изпращането на 

студените зимни дни, любовта и цветята. 

Лазаровден, "Лазарица" или "Лазарова събота" се 

празнува винаги в съботата преди Цветница. 

Празникът носи името на Свети Лазар, който е 

възкресен от Христос на четвъртия ден от своето 

погребение в знак на благодарност за проявеното от 

него гостоприемство. 

 

Цветница е най-пъстрият празник през годината и е 

естествено продължение на Лазаровден. Празнува се неделята преди Великден 

(Възкресението) - най-големият християнски празник.  

На този ден в Българската Православна църква се отслужва молитва и се освещават 

върбови клонки, които заменят палмовите клонки (оттам идва и другото 

наименование на Цветница – Връбница).   

На Цветница имен ден празнуват всички с имена, свързани с цветя, дървета и 

всякакви други растения. 

Възкресение Христово – Великден –изложба от яйца, картички и козунаци 

Великден (Възкресение Христовo) е денят, в който християните 

честват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос. 

В християнската религия Възкресението на Иисус Христос се случва на третия ден, 

след като е бил разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от 

жените мироносици, посетили гроба. След това Иисус Христос се явява на Мария 

Магдалена, а после и на апостолите. 

Католическата и Протестантската църква също отбелязват Възкресение Христово.  

Символите на Великден са: боядисани яйца,агнешко месо и Великденски козунак 

В християнството яйцето се възприема като символ на възкресението – червеният 

цвят символизира кръвта на Христос, а твърдата черупка, която трябва да се счупи – 

запечатаната му гробница, от която се е възнесъл. Затова и първото варено 

яйце винаги е червено. В християнската традиция Христос е представян като Божи 

агнец, а традиционното агне на Великден се свързва със смъртта на Исус, тъй като се 

принася в жертва в деня на Възкресението.Присъствието на обреден хляб е 

задължително на трапезата за Великден – украсен с множество шарки, носещи 

различни символи (кръст, кръг, плетеници, венци) и поднесен с червени яйца. 

Именници са Величка, Виличка, Величко, Виличко, Велика, Велизара, Пасха, 

Паскуалина, Паскалина, Паскуалино, Паска  

Информационно табло за празниците подготви  г– жа М. Вельова. 

 



У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

                                              „Земята – нашият дом“ –  

                Конкурс за рисунки   по повод Световния ден на Земята 
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Международният ден на Земята – 22-ри април, е нерелигиозен празник в света, 

отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за 

Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, 

насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Денят 

на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 

декември 1930 г.                                                                                                                                                                

По повод Деня на Земята учениците от 1-7 клас взеха 

участие в конкурс за рисунки под надлов „Земята- 

нашият дом“.  

            Конкурс за Великденски яйца и предмети 

 Включихме се активно в конкурс за Великденски яйца и 

предмети,организиран от ЦПЛР-гр.Аксаково.Учениците изработиха красиви 

Великденски картички,яйца и предмети,които изпратихме в Центъра. 

„Аз пазя природата чиста! Направете го и Вие!“ – под това мото изработихме 

много оригинални предмети от отпадъчни материали по повод деня на Земята и с тях 

взехме участие в конкурса, организиран от ЦПЛР-гр.Аксаково. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
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„Да прочетем приказка“ с учениците от Начален етап 

 У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

                                              

Национално състезание „Аз и буквите“ 

Децата от Начален етап гостуваха в Библиотеката към читалището, за да се 
докоснат до чудния свят на приказките. Проведе се забавна надпревара помежду им 
за изразително четене. Запознаха се с любопитни факти, свързани с 2-ри април- 
Международния ден на детската книга. В края на мероприятието учениците бяха 
приятно изненадани от г-жа Сн.Попова, която им бе приготвила серия от гатанки. 
Преди да си тръгнат, децата пожелаха да си вземат книги за четене, което затвърди 
успеха на  мероприятието. 

    Учениците от Начален етап гордо позират със 
своите грамоти от състезанието „Аз и буквите“, 
което се проведе през месец март. Повечето от тях 
получиха максималните 50 точки, за което ги 
поздравяваме и им пожелаваме още много успехи в 
подобни изяви! 

    Учениците от 4-ти клас, които участваха в 

състезанието „Аз и буквите“. Шест от тях получиха 

максималните 50 точки и ще участват в 

Националния финален кръг. 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

Среща със съвременни български писатели в Деня на българския език 

    На 16-ти април посрещнахме трима 

известни съвременни писатели в нашето 

училище – г-н Станислав Пенев,поет и 

публицист; г-н Недялко Илиев,белетрист и 

автор на пътеписи; г-н Ради Радев,белетрист и 

поет. Заедно с тях проведохме открито 

мероприятие под формата на беседа, в която 

учениците ни имаха възможността да се 

запознаят отблизо с живота,творчеството и 

мирогледа на дейците на съвременното литературно изкуство. Така отбелязахме и 

подобаващо деня на българския език.                                                                                                                                              

В края на мероприятието децата получиха подаръци – вестници и книги, издадени от 

писателите. 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

Среща със съвременни български писатели в Деня на българския език 

          Клуб „Училище 

             за родители“ 

    На 18 –ти април се проведе четвъртата 

тематична родителска среща в клуба „Училище за 

родители“,съвместно с класните ръководители на 3-

ти и 4-ти клас - г-жа 

Е.Колева, г-жа 

Д.Иванова и г-жа 

М.Димитрова. 

Темата, която 

обсъдиха заедно с 

родителите бе: 

„Връзката между 

емоциите и 

чувствата на детето 

и неговите 

страхове“. 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

                                         „Да Ви разкажа за моето семейство...“  

             – Учениците разказват за своите семейства пред техните родители в  

                       седмицата на Националния маратон на четенето 

На 22-ри и 23-ти април с учениците от начален и 
прогимназиален етап се проведе Национален маратон на 
четенето, в който участие взеха децата от Подготвителна 

група и учениците от 1 –
ви до 7 – ми клас и 
техните учители и 
родители. Участниците в 
Маратона  бяха разделеи в 
две категории : „Най-
добър четец“ и „Най-
добър разказвач“, като 
този път разказваха не приказки, а за своите 
семейства и средата, в която живеят. На 
мероприятието присъстваха и родители, които силно 
се развълнуваха от разказите на своите деца.                                                                                                                 

С мероприятията в Световния ден на книгата подобаващо отбелязахме важността 
на четенето като неизменна част от личностното развитие и богата езикова култура 

на подрастващите.                                       
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 У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

                                   „Да Ви разкажа за моето семейство...“  

             – Учениците разказват за своите семейства пред техните          

 родители в  седмицата на Националния маратон на четенето 
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О Б Щ И Н С К И   М Е Р О П Р И Я Т И  Я 

Защита от бедствия, аварии и катастрофи – общинско състезание 

На 24-ти април в гр.Аксаково се проведе Общинското състезание „Защита от 

бедствия,аварии и катастрофи“ между училищата от община Аксаково. Нашият 

отбор бе ръководен от г-жа П.Хаджиева и г-жа А.Кузманова, а отбора бе съставен от 

учениците от прогимназиален етап: Станислава Иванова от 6-ти клас и ученичките 

от 7-ми клас – Магнолия Иванова,Габриела Василева и Йорданка Добрева. 

Учениците ни се представиха достойно в състезанието, макар и да не се класираха 

на първото място. 

 Световен ден на книгата 

Световният ден на книгата и авторското право е определен за честване от 
ЮНЕСКО. С празнуването на този ден в целия свят, ЮНЕСКО се стреми да 
насърчава четенето, издателска дейност и защитата на интелектуалната 
собственост чрез авторското право. Денят е празнуван за първи път през 1995 г. 

23 април e символична дата за световната литература. На тази дата през 1616 г. са 

починали Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Това прави естествен 

избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целия свят да отдаде 

почит на книгите и авторите им, насърчавайки всички и по-специално младите 

хора, да открият удоволствието от четенето и да зачетат приноса на тези, които 

допринасят за социално-културния прогрес на човечеството. 

Идеята за този празник произхожда от Каталуня(Испания), където на 23 

април, Денят на св. Георги Победоносец, традиционно се подарява книга. 

                                                                     По броя на вестника работиха:                          

Г- жа Зюлбие Мустафа - Гл. редактор                                    Г- жа Миглена Вельова - предпечат и печат 

Г- жа Деси Димитрова– Фотограф                                           
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