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П Р А З Н И Ц И  

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. февруари, а не 
когато Българската православна църква тържествено чества Трифоновден. 

В православния календар свети Трифон се чества на 1. февруари. Празникът е включен към цикъл 

от 3 последователни дни, наречени Трифунци – 1, 2, 3 февруари. Те се празнуват, както следва: на 

1 февруари – Трифоновден; на 2 февруари – Сретение господне, на 3 февруари – Свети Симеон.                                    

Обичаи на празника:  

Обредната храна за лозето се приготвя от жените – 

питка, украсена с фигури от тесто във формата на 

лозов лист или грозд, варена, пълнена с ориз 

кокошка, сирене, сланина; туршия, луканка, 

„бабяк“ (напълнен стомах с месо) и др. Освен това се 

занася и бъклица с червено вино или ракия, украсена с 

чимшир, здравец, бръшлян, вързана с червен конец. 

Косерът с който ще се зарязва, предврително се 

почиства и се наточва добре. Обичаите повеляват да се 

омеси хляб – пресен или квасник, да се  

свари кокошка, която по традиция се пълни 

с ориз или булгур. Като се свари кокошката се препича на саджак. В нова вълнена торба се 

слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива торби на рамо мъжете отиват на лозето. 

Свети Валентин се отбелязва на 14. февруари в някои страни като Ден на любовта. 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. 

С красиви табла украсиха фоайето ни г-жа А. Кузманова и г-жа П. Жекова. 

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
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD#cite_note-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%8F%D0%B1
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У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

ВРЕДАТА ОТ АЛКОХОЛА И ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 

Проблемът при алкохола и цигарите основно е в това, че привличат 
изключително много подрастващи. Макар на цигарените кутии да има надписи, 
които ни казват колко е вредно тютюнопушенето, все пак това не спира пушача. 

Страшните болести, които се появяват 
вследствие употребата и на двата продукта, 
дори не успяват да откажат хората от 
употребата им. Друг е въпросът защо пушачите 
продължават да пушат, например, дали е 
въпрос на нужда, на навик или просто на мода? 

Алкохолът от своя страна много коварно ни 
приковава в своите прегръдки и след известен 
период дори не осъзнаваме, че сме се 
пристрастили. Всъщност, макар и бавно и 
алкохолът, и цигарите много успешно 
унищожават всички съпротивителни сили на 
организма и ако някой мисли, че ни дават нещо, 
определено се заблуждава. 

Вредата от тютюнопушенето е огромна - заболяванията, които могат да ни 

донесат цигарите, са огромен брой - заболяване на дихателната система, на 

сърдечно-съдовата, половата и храносмилателната системи, отделителната 

система. Няма орган в организма, няма система, на които цигарите да не пречат и 

то много – особено на бременни жени, както и на онези, които искат да 

забременеят. 

Информационно табло за учениците подготви г-жа М. Вельова. 

„В УЧИЛИЩЕ Е ЗАБАВНО“ -СПОРТНА НАДПРЕВАРА МЕЖДУ 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

     Учениците от Подготвителна група се включиха в забавна спортна 
надпревара помежду си, за да докажат, че в училище наистина е забавно. Те 
показаха сръчност и бързина, както и завиден спортен дух в различните спортно 
- подготвителни игри, организирани от г-жа Хр. Герасимова и г-жа П. Хаджиева. 

https://ezine.bg/moda
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Отбелязваме 147 години от гибелта на Апостола на свободата -   

Васил Левски! 

„ТИ НИ ТРЯБВАШ И ДНЕС, АПОСТОЛЕ!“ – ГОДИШНИНА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

19-ти февруари е една от най-тъжните дати в историческото ни минало. 
На тази дата губим един от най-достойните и светли образи в нашата 
вековна история - Апостолът на свободата Васил Левски. 

С богат и чувствен рецитал, подготвен и изнесен от четвъртокласниците 
почетохме паметта на Васил Левски. Учениците рецитираха слова в 
памет на най-обичания български национален герой и пяха песни, 
посветени на светлия му образ и делото му в името на Свободна и 
независима Родина. Децата поднесоха цветя пред Лика на Левски в 
двора на училището ни и отдадоха поклон пред светлия му образ. 
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По броя на вестника работиха: 

 

Г-жа Зюлбие Мустафа - главен редактор                   г-жа Деси Димитрова - фотограф 

Г– жа Миглена Вельова - предпечат и печат 

 

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 

У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т  

В прогимназиален етап учениците се включиха 
в Маратон на четенето, като показаха, че 
четенето не им е чуждо и обожават да го правят 
и дори се забавляват, докато съчетават 
полезното с приятното. 

 Петокласниците се надпреварваха за приза : 

„Най-добър четец“ в състезание за ясно и 

изразително четене.  



               Национален конкурс за изработване на кукерска маска 

 "Магията на кукерската маска - Да прогоним злото, да бъдем по

-добри”.  

У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т  

Посветен на традиционния кукерски обичай. Целта 

е да се съхрани и популяризира българския народен 

обичай Кукеровден. Кукерските обичаи по нашите 

земи водят началото си от преди повече от 8000 

години.В различните краища на България кукерите 

излизат по различно време на годината. Имат и 

различни имена: бабугери, песяци, мечкари, старци, 

сирваскари,  кукове. Кукерите се обличат със 

смесица от мъжки и женски дрехи и страшни маски, 

окачат по себе си звънци и хлопки, и носят мечове 

или тояги за да изплашат и прогонят безплодната 

зима и злите духове и орисници, та да дойде 

пролетта и да е плодородна настъпващата стопанска 

година.  Поверието гласи, че колкото по страшен е 

кукерът, толкова повече зли сили той ще изгони. Във 

всеки дом кукерите изпълняват различни битови и 

комични сцени. Над 10 000 кукери участват в 

различни фестивали в цяла България . Организатор на 

конкурса е Сдружение "Усмивка" и читалище „Св. Св. 

Кирил и Методий 1985”. 

Активно участие в конкурса взеха учениците oт 3”а” 

клас Пламена Пенчева, Васил Василев, Анелия 

Стоянова. 
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МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 


