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Ден на хумора и шегата 

Денят на шегата се празнува в различни страни по света на 1 
април всяка година. Денят на шегата не е официален празник, 
но е спечелил широка популярност и се празнува като ден, в 
който много хора се шегуват и разказват забавни небивалици 
на своите приятели, семейство, учители, съседи и колеги.  

Произход: 

Съществуват различни версии за произхода на деня на 
шегата.Една от версиите за началото на традицията да се 
шегуваме е свързана с Франция, по времето на Луи 14-и и 
смяната на Юлианския календар с Григорианския. Кралят издал 
закон, с който въвежда датата 1 април за начало на календарната година на мястото на 1 
януари. Френските поданици се възпротивили на тази идея и в знак на протест на 
следващата година изпратили новогодишни картички на 1 април. Законът не влязъл в 
сила, но изпращането на картички се запомнило като шега, свързана с датата 1 април. 
През следващите години французите продължили да измислят различни шеги, които се 
правели в този ден. 

В България  има  Дом на хумора и сатирата -  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. 
Проектирана е от архитект Карл Кандулков върху основите на стара кожарска фабрика 
на Братя Калпазанови. 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. 

Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/  

https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Световен ден на авиацията и космонавтиката 

На 12 април честваме Световния ден на авиацията и космонавтиката и 
56 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.  

На 19 юли 1960 година в Космоса е изведен съветския кораб "Спутник 5" с 
кучетата Белка и Стрелка. Целта на експеримента е да се провери 
ефективността на системата за сигурност на живота в Космоса и 
изследване на влиянието на космическите лъчи върху живите организми. 
Кучетата Белка и Стрелка са първите живи същества завърнали се 
благополучно на Земята. 
Върховият момент в усвояването на Космоса настъпва на 12 април 1961 
година, когато във Вселената е изпратен първият човек, съветският 
космонавт Юрий Гагарин и по-късно този ден е обявен за Международен 

ден на космонавтиката.  



Ден на българската конституция 
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16 април е Ден на Българската 
конституция и професионален празник на 
юристите в България. Денят се отбелязва 
от 1991 г. по инициатива на Съюза на 
юристите в България. 

На тази дата през 1879 г. е приета 
Търновската конституция - първата българска 
конституция, която се превръща в 
законодателна основа за обществено-
икономическото развитие на 
новоосвободената държава. Тази година 

честваме 141 години Българска конституция. 

През 2019 г. България отбеляза 140 години Търновска конституция с Тържествено 
заседание на Народното събрание в старопрестолния Велико Търново. Тогава 
гвардейци внесоха оригинала на Търновската конституция в залата на Учредителното 
събрание, където с тържествена сесия 44-ото Народно събрание отбеляза 140-ата 
годишнина от приемането на първия български основен закон. 

Международен ден на 
Земята Денят на Земята – 22 
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. Мрежата се стреми да 
създаде широка гражданска 
подкрепа за устойчиви и 
ефективни екологични политики 
за развитие по целия свят. 

Денят на Земята се отбелязва за 
първи път в България на 14 
декември 1930 г. по инициатива 
на тогавашния министър на 
Земеделието и държавните 
имоти Григор Василев. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
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“ Походът на книгите” 

ДАТА ЧАС МЯСТО /НАЧИН НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ИНИЦИАТИВАТА 

ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ/ 
АНГАЖИРАНЕ 

06.04.2020г. 11.30 https://chitanka.info/ МОЯТА БИБЛИОТЕКА – 
„Избирам книга, отварям 
прозорец“ 

Под ръководството на 
учител 

07.04.2020г. 11.30 Творческа дейност Разказвам прочетена 
история 

Насоки от учител 

13.04.2020г. 11.30 Споделяне на творбите „Моята прочетена 
история е за....“ 

Дискусия с участници 
от класа 

15.04.2020г. 11.30 Четене с разбиране „Прочетох, разбрах, зная“ Дискусия с участници 
от класа върху зададен 
откъс от произведение 

Изготвил: Сн. Василева 

 
На 15.04.2020г.  учениците от 2 клас проведоха  четене с разбиране на 
онлайн приказката "Горската сладкарница"по повод инициативата 
"Прочетох, разбрах,зная".Проведена  дискусия върху откъс от 

3 б клас 

№ ДАТА ЧАС МЯСТО /НАЧИН НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ИНИЦИАТИВАТА 

ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ/ 
АНГАЖИРАНЕ 

1 06.04.2020г. 11.30 https://chitanka.info/ 

  
  
Басни от Стоян 
Михайловски- „Бухал 
и светулка“ 
  

МОЯТА БИБЛИОТЕКА – 
„Избирам книга, 
отварям прозорец“ 

Под ръководството на 
учител 

2 07.04.2020г. 11.30 Творческа дейност 
  
Приказка „Бърза 
помощ“ на Ран 
Босилек. Да направят 
преразказ и рисунка 
на епизод от 
приказката 

Разказвам прочетена 
история 

Насоки от учител 

https://chitanka.info/
https://chitanka.info/
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2 07.04.2020г. 11.30 Творческа дейност 
  
Приказка „Бърза 
помощ“ на Ран 
Босилек. Да направят 
преразказ и рисунка 
на епизод от 
приказката 

Разказвам прочетена 
история 

Насоки от учител 

3 13.04.2020г. 11.30 Споделяне на 
творбите: 
  
Приказки озвучени  от 
централен куклен 
театър 
„Пепеляшка“  , 
„Вълшебното гърне“, 
„Тримата братя и 
златната ябълка“ 

„Моята прочетена 
история е за....“ 

Дискусия с участници 
от класа 

4 15.04.2020г. 11.30 Четене с разбиране 
  
„Зайо и койотът“ 

„Прочетох, разбрах, 
зная“ 

Дискусия с участници 
от класа върху 
зададен откъс от 
произведение 

“ Походът на книгите” 

3  а клас  

№ ДАТА ЧАС МЯСТО /НАЧИН НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ИНИЦИАТИВАТА 

ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ/ 
АНГАЖИРАНЕ 

1 06.04.2020г. 11.30 https://chitanka.info/ 

  
  
Ерих Кестнер 
„Антон и Точица“ – 
четене на откъси от 
произведението по 
избор на ученика 
  

МОЯТА БИБЛИОТЕКА – 
„Избирам книга, 
отварям прозорец“ 

Под ръководството на 
учител 

2 07.04.2020г. 11.30 Творческа дейност 
  
Приказка „На лъжата 
краката са къси“ , 
Ангел Каралийчев. Да 
направят  рисунка на 
епизод от приказката 

Разказвам прочетена 
история 

Насоки от учител 

3 13.04.2020г. 11.30 Споделяне на 
творбите: 
  
Приказки озвучени  от 
централен куклен 
театър 
„Пепеляшка“  , 
„Вълшебното гърне“, 
„Тримата братя и 
златната ябълка“ 

„Моята прочетена 
история е за....“ 

Дискусия с участници 
от класа 

4 15.04.2020г. 11.30 Четене с разбиране 
  
„Богатствата на 
момъка“- Кирил 
Русафов 

„Прочетох, разбрах, 
зная“ 

Дискусия с участници 
от класа върху 
зададен откъс от 
произведение 

https://chitanka.info/
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“ Походът на книгите” 

1 клас 

№ ДАТА ЧАС МЯСТО /НАЧИН НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ИНИЦИАТИВАТА 

ВЪНШНИ ЛЕКТОРИ/ 
АНГАЖИРАНЕ 

1 06.04.2020г. 11.30 https://chitanka.info/ 

  
  
Елин Пелин 
„Автомобил и кола“ 
  

МОЯТА БИБЛИОТЕКА – 
„Избирам книга, 
отварям прозорец“ 

Под ръководството на 
учител 

2 07.04.2020г. 11.30 Творческа дейност 
  
Басня „ Орел, рак и 
щука“П. Р. Славейков 

Разказвам прочетена 
история 

Насоки от учител 

3 13.04.2020г. 11.30 Споделяне на 
творбите: 
  
Приказки озвучени  от 
централен куклен 
театър 
„Пепеляшка“  , 
„Вълшебното гърне“, 
„Тримата братя и 
златната ябълка“ 

„Моята прочетена 
история е за....“ 

Дискусия с участници 
от класа 

На 23.04 децата от 5 клас се включиха в мероприятието "Походът на 
книгите" с  викторина за затвърдяване на знанията по литература от 
изучени художествени текстове и автори. Децата изпращаха своите 
отговори, като най-добре се справиха учениците Марина Николаева, 
Деница Радева,Даяна Георгиева и Тодор Койчев.  

Във връзка с кампанията „Походът на книгите“, която е обвързана с 

отбелязването на Международния ден на детската книга – 2 април и 

Международния ден на книгата и авторското право – 23 април, 

учениците от VI а и VII клас от нашето училище се включиха онлайн в 

кампанията, като изготвиха кратка анотация на своята любима детска 

книга. Децата участваха с въодушевление в инициативата и споделиха 

своите лични литературни предпочитания. Приказките на Братя Грим – 

„Трите прасенца“, „Пепеляшка“, Шарл Перо- „Червената шапчица“, Ханс 

Кристиан Андерсен – „Грозното патенце“, както и „Пипи дългото 

чорапче“, „Приключенията на Пинокио“, „Маугли“, „Книга за джунглата“, 

произведенията на Иван Вазов- „Една българка“ и „Немили- недраги“, 

https://chitanka.info/
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Великден, смятан за най-големия християнски празник, всяка година 
озарявa дома на българското семейство. Въпреки че по време на 
Коледните празници честваме раждането на Христос, той доказва, че е 
Син Божи именно, след като възкръсва на третия ден. 

Възкресение Христово отразява в най-пълен вид християнската догма, а 
именно – вярата във възкресението на праведниците в един по-хубав 
свят. На този празник християнската религия чества връщането на Исус 
Христос към живота на третия ден, след като е разпънат на кръста и 
погребан. Жените мироноски откриват празния гроб, а Христос се явява 
на Мария Магдалина и на апостолите. 

Интересното е, че събитията на Великден се случват около еврейския 

празник Пасха. Пасхата също е свързана с лунния календар и подобно на 

Великден всяка година променя датата си, но има правило, според което 

той не може да се празнува заедно с еврейския празник, а в неделните 

дни около него. Принципът на определяне води началото си от Първия 

вселенски събор през 325 година и се приема, че се празнува от всички 

християни неделята след първото пълнолуние на пролетното 

равноденствие. Разминаването в датите, на които католици и 

православни честват празника пък идва от това, че първите следват 

Григорианския календар, а вторите – Юлианския. 

Великден – история, традиции и ритуали 
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   144 г. от Априлската  епопея 

Априлска епопея 1876 

С Априлската епопея през 1876 г. се сбъдна идеята на Васил Левки и 
мечтата на Христо Ботев за освобождението на България. Левски остави 
завет на нашите деди да имат култ към свободата! Той постави задача 
пред революционните комитети да подготвят въоражено въстание, да се 
борят за чиста и свята република, в която правата и свободите на всички 
граждани ще бъдат гарантирани. Той обявява, че по време на въстанието, 
по време на борбата за свобода не трябва да се мисли, да се иска и да се 
чака помощ отвън, тъй като според него който търси покровители, намира 
господари. А Христо Ботев през май 1876 г. заявява: Свещената борба за 
нашата свобода се заключава в силата на нашите собствени мишци! 

Въпреки дългото робство, въпреки страшния геноцид, българският народ 
запазва своето национално самосъзнание и стремежа към свободата с 
думите: Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в 
пълния смисъл на думата!.Самопожертвователното Априлско въстание 
заявърши с военно поражение и с кланета, но то постига целта си 
освобождението на България, като предизвика освободителната Руско-
Турска война от 1877-1878 г. 
Ние, българите, извоювахме своята свобода и можем да се гордеем с 
това. Ние можем да очакваме и добро бъдеще, защото зад нас е 
Априлското въстание. Когато се питаме понякога кои сме ние, българите, 
можем да си зададем въпроса какво би останало от нас, от нашата 
национална чест, от нашата национална гордост, ако не бяха Левски, 
Ботев, Бенковски, ако не беше Априлското въстание, ако не бяха 
Панагюрище, Батак, Брацигово, Перущица, Копривщица, Клисура? Когато 
онова малко гладно и премръзнало дете казва-,, От Батак съм, чичо, 
знаеш ли Батак?‘‘, всички в България и извън България знаят къде е 
Батак, какво е станало в Батак и за какво се е борил Батак. 
В Априлското въстание българският народ  категорично заявява, че той 
повече не иска робство, 
а иска свобода. Той се бори и за свободата на съседните народи. С тази 
борба и с Априлското въстание ние доказахме, че искаме да живеем 
свободно, в свободен свят със свободни съседи. 
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У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

П Р А З Н И Ц И 

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. 

Главна роля на тези празници имат девойките (за 
разлика от Коледуването и Сурвакането, които са 

типично мъжки. 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. 

За девойките това е обред за „посвещение“ в моминството, за „замомяване“ 
- така те влизат в групата на момите и са готови да създадат семейство. 

Тяхната възраст е от 10 до около 16 години. Някога се е смятало, че 

девойка, която не е лазарувала, не може да се ожени. Обикновено на този 
ден в миналото момците са искали ръката на своята избраница. 

Лазарките, облечени в празнични дрехи и с цветни венци на главите, носят 
кошнички, окичени със зеленина за събиране на дарове. Те обикалят 

къщите с песни, пожелавайки здраве, плодородие, щастие, благоденствие и 
сбъдване на най-съкровените надежди за всеки от семейството, а от своя 

страна стопаните ги даряват с орехи, яйца, пари, плодове и дребни 
подаръци. 

Вярвало се е, че обичаят Лазаруване носи стопанско и житейско 
благоденствие на цялото село. Затова лазарките, макар съвсем млади 

момичета, се посрещат с особена почит от всички жители. 

Цветница е най-пъстрият празник през годината и е естествено 
продължение на Лазаровден. Празнува се неделята преди Великден 

(Възкресението) - най-големият християнски празник. 

Възкресил в събота Лазар, Христос влиза в Йерусалим, възседнал магаре, 
а  хората го посрещат с палмови клонки, които постилат на земята пред 

краката му и с радостни възгласи „Осанна“.   
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 самия празник след 

тържествената Литургия, свещениците ги раздават на вярващите. 
Освещаването се извършва на нощно бдение в събота вечер. Християните 

ги отнасят в дома си за здраве на здравите и за излекуване на болните. 
Вярва се, че осветената върба пази от зло и затова се поставя върху 

домашната икона, а на входната врата се окача върбово венче, които стоят 
до следващата година. 


