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В броя можете да 

прочетете: 

 

 138 години от 

гибелта на  Васил 

Левски – стр.1 
 

 Денят на любовта 

- стр.2 

 

 Трифон Зарезан – 

светецът-лозар на 

българите  - стр.2 

 

 Как да направим 

времето прекарано 

в училище по-

интересно – стр.3 

 

  Хепатит „А” 

напада при лоша 

хигиена. – стр.3 
 

 Забавни минути- 

стр.4 

Васил Левски е роден в семейството на Гина и Иван Кунчеви. 

Учи във взаимно училище в Карлово. От 1855г. е послушник при 

вуйчо си Хаджи Василий. На 24 ноември 1858 г. приема 

монашеството под името Игнатий, а през 1859 г. става дякон. 

По-късно (1861 г.) под влияние на Георги Сава Раковски, Левски 

захвърля расото и се посвещава на революционното дело. През 

1862 г. заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска 

легия на Раковски в Белград. Там заради ловкост и храброст 

получава прозвището Левски. След разтурянето на легията се 

присъединява към четата на дядо Ильо войвода. Отказва се от 

монашеския сан през 1864 г и до 1866 г. е учител в с. Войнягово, 

Карловско, а след това в Еникьой, Северна Добруджа. Като 

учител Левски развива революционна пропаганда сред народа. 

През 1867 г. става знаменосец в четата на Панайот Хитов. В 

Белград участва във Втората българска легия на Раковски. След 

разпускането й прави опит да премине в България с чета, но е 

арестуван в Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. 

Освободен, Левски се прехвърля в Румъния. След неуспеха на 

четническата тактика Апостолът стига до идеята, че за успешния 

изход на национално-освободителната борба е необходимо 

центърът на революционната подготовка да се премести в 

България, чрез изграждане на мрежа от революционни комитети. 

На 11 декември 1868 г. започва първата си агитационна обиколка 

из България, която завършва през февруари 1869 г. На 1 май 

същата година Левски предприема втората обиколка из страната, 

по време на която основава революционни комитети. В края на 

1869 г. Левски участва в създаването на БРЦК в Букурещ и 

заедно с Любен Каравелов застава начело на революционно-

демократичното му крило. В края на 1870 г. определя Ловеч за 

център на ВРО - „Привременно правителство в България“. През 

1871 г. за помощници на Левски са изпратени Димитър Общи и 

Ангел Кънчев. 

На 26 декември 1872 г. бива заловен от турската полиция до 

Къкринското ханче (източно от Ловеч). Съдът го осъжда на 

смърт чрез обесване. На 18 февруари1873 г. присъдата е 

изпълнена в околностите на София.   

Така загива основния идеолог и организатор на българската 

национална революция. 



Денят на любовта 
14 февруари- католически или световен празник? 

    Свети Валентин не е християнски празник, но трябва ли му на човек специална дата, за 

да изразява чувствата, които изпитва към своята половинка. Въпреки това българите го 

отбелязват подобаващо. Най-вече младите, които доста се вживяват в чувствата си.В 

днешно време хората не отделят толкова време за своята любов, поради липсата на време 

от забързаното ежедневие. Ето защо в такива дни хората се радват на малките жестове. 

Червени балони навсякъде, червени рози с ухание на любов, шоколадови изкушения в знак 

на сладката любов и плюшени играчки със сърца, които са в огромни размери. Тиха 

обстановка, спокойна музика и вечеря на свещи. Колко скромна, проста, лесна може да 

бъде любовта, стига да има кой да вярва в нея на празничната дата. 

 

Трифон Зарезан - светецът-лозар на 

българите 
    В православния календар Свети Трифон е на 1 февруари (14 февруари по стар стил). Св. 

Трифон е мъченик, който през 248 г. сл. Хр., при царуването на император Деций Траян 

бил посечен с меч. Роден във Фригия, в Мала Азия, той произхожда от област, която се 

смята за една от прародините на лозата и виното. 

Легендата разказва, че Свети Трифон бил прост лозар, който зарязвал пръчките на една 

от лозите си, когато покрай него минала сестра му Света Богородица с малкия Иисус на 

ръце. Тя отивала на 40-тия ден от раждането да си чете молитва в църквата. Трифон й се 

присмял, че има незаконно дете. За да го накаже Богородица отишла в село при жена му и 

съобщила, че той си е отрязъл носа. Изплашена Трифоница грабнала кърпи, пепел, сажди, 

мас и отишла на лозето, за да превърже мъжа си, но го намерила здрав. След като му 

разказала защо е дошла, Трифон се засмял и показал с ръцете си как се зарязва пръчката - 

не отгоре надолу, а обратно - отдолу нагоре. При извършването на този жест, той наистина 

си отрязал носа. Най-интересен е ритуалът, свързан със същинското обредно зарязване, 

което се изпълнява в работната територия на лозята. След църковната служба, а на някои 

места и преди това, мъжете се събират по съседски и отиват в лозята. Обредната храна 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. Освен това се 

занася и бъклица с червено вино или ракия, украсена с чимшир, здравец, бръшлян, вързана 

с червен конец. Инструментът, с който ще се зарязва, предврително се почиства и се 

наточва добре. След зарязването накичените с 

лозови пръчки мъже се събират на обща 

трапеза. На земята върху дълги пешкири се 

нареждат питите, кокошките и другата 

донесена храна, както и бъклиците с вино. 

Голяма китка от босилек, в която са втъкнати 

три лозови пръчки, се слага в средата. Най-

старият и уважаван лозар взима китката и 

казва: "Който е честит, нека поеме китката и 

бъде цар!" Всеки има право да вземе китката, 

но обикновено младите отстъпват на някой 

възрастен и опитен лозар и особено на този, 

който вече е "царувал" и през неговото 

"царуване" е имало не градушки или суша, а плодородие. Щом той поеме китката, 

останалите му честитят "царството" и угощението започва.  
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Как да направим времето прекарано в 
училище по-интересно? 

Учениците често се оплакват, че училищният живот е много еднообразен. Часовете 

протичали  еднакво, междучасията били къси, не се случвало нищо различно, въобще-пълна 

скука. Попитахме ги според тях какво може да се промени, за да стане по-разнообразно и 

интересно в училище. Ето какви идеи се родиха сред учениците: 

Атанаска Грозева от VІІ а клас предложи в час по история и биология да са навън сред 

природата или в някой музей, за да се запознават очи в очи с това, което изучават. Тя реши, 

че на всички ще е по-интересно всеки урок да се представя на мултимедия, а обстановката 

да е чиста и приветлива без надраскани стени и чинове. 

Допълнителни паралелки, в които всеки да изучава свободно избираем предмет от 

техническите часове предложи Веселина Георгиева от VІ клас. Тя допълни, че би и 

харесало часовете по домашен бит да се провеждат под формата на игра, а обстоновката да 

е по-разчупена – например столовете да се заменят с диван и табуретки. 

Георги Калчев от VІІ а клас би се радвал междучасията да са по-дълги и всеки ден да имат 

различни часове, които да не се повтарят. Той смята, че училищният живот ще е по-

забавен, ако в училище има фитнес зала и басейн, а игрището навън да е озеленено. 

Да учи по електронни учебници желае Анна Димитрова от VІІ
а 

клас. Тя си мечтае в 

училище да се изучават  допълнителни дейности като танци, балет или театрално изкуство, 

а също и тренинги за справяне с гнева, ефективно общуване, овладяване и изучаване на 

емоциите. 

Димитър Кикьов от VІ клас иска програмата да не е толкова натоварена и по време на 

междучасията да звучи училищно радио. Митко ще е щастлив и ако по физическо 

възпитание се изучава плуване. 

Дарина от същия клас предложи учениците да носят униформи, като за момичетата тя да 

представлява риза, къса пола и вратовръзка. 

Най-неосъществимо е желанието на Благовест от VІІ а клас – той се надява в училище да 

има място за пушене. 

 

Хепатит А напада при 

лоша хигиена 
 Предпазването от вирусен хапатит А се осъществява чрез спазване  на стриктна лична 

хигиена и санитарно-хигиенни норми, посочват лекарите. Според тях, най-елементарната  
и ефективна профилактика е старателното измиване на ръцете с топла вода и сапун преди 

хранене или обработка на храна.  Специалистите съветват още да се избягват заведенията 

за обществено хранене със съмнителна хигиена. Плодовете и зеленчуците също трябва да 

бъдат старателно измити преди консумацията им в суров вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ? 
1. Мийте ръцете си поне 30 секунди с вода и сапун преди хранене и изобщо след 

пребиваване на обществени места. 

2. Измивайте отвън със сапун дори продукти, които по принцип нямате навик да 

миете, например банани, портокали, кофички с кисело мляко.  

3. Не взимайте хляб, кифли и други неопаковани храни, ако продавачите ги пипат с 

голи ръце. 

4. След пипане на пари, дори у дома, отново си измийте ръцете. 

5. Не се хранете в заведения със съмнителна хигиена. Това си личи най-лесно по вида 

на тоалетните. 

6. Консумирайте продукти и вода само от сигурни източници. 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
  

          

 
Младеж прегръща силно 

момиче и шепне: 

- Чувствам се като в рая! 

- А аз като в градския 

транспорт. 
 

           

 

- Какво стана с онзи 

младеж, който беше много 

влюбен в теб и всеки ден 

ти носеше цветя? 
- Ожени се за цветарката. 

Над броя работиха: М. Иванова, И. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 


