
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

В българската история Калофер завинаги остава 

свързан с най-великия свой син Христо Ботев – 

гениален поет и войвода, блестящ публицист, един от 

ръководителите на българското национално-

освободително движение. Христо Ботев Петков е 

роден на 6 януари 1848 г.  Малкият Христо започва 

образованието си в Карлово, където през 1854 г. се 

премества да учителства баща му Ботьо Петков. През 

1858 г. обаче семейството се завръща в родния 

Калофер и момчето постъпва в местното трикласно 

училище. През 1863 г. Христо 

Ботев получава стипендия от 

руското правителство и 

заминава за Одеса. След две 

години е изключен и през 

1866г. Христо Ботев е 

назначен за учител в Задуна-

ево. По това време е публику-

вано и първото му стихотворение – „Майце си“. През май 

1867г. Ботев произнася пламенна реч по случай деня на 

славянските първоучители Св. св. Кирил и Методий. Заради 

опасността да бъде заловен от турските власти е принуден да 

напусне Калофер и заминава за Румъния.  През 1868 г. се 

записва в четата на Жельо войвода. По този повод написва едно 

от емблематичните си произведения – „На прощаване“. 

Прекарва изключително тежка зима в една изоставена вятърна 

мелница край града, където живее заедно с Апостола – Васил 

Левски. Когато новината за кървавото потушаване на 

Априлското въстание и хилядите жертви стига до Ботев, той 

решава да посвети последните дни от живота си на един 

героичен подвиг, който да остави дирята си във времето и да 

бъде запомнен навеки от всички българи. Сам организира чета, 

оглавява я и потегля към родината. Българите стигат до 

Гюргево, откъдето на 16 май се качват на борда на кораба 

„Радецки“. На 2 юни 1876 г. в сърцето на Балкана – подножието 

на връх Вола в Стара планина, след края на сражението куршум 

пронизва Ботев.  На този ден поробената българска земя се 

прощава с още един от своите велики синове. Христо Ботев 

посвещава цялото свое съществуване, своята младост, своята 

сила и своята смърт на идеала за майка България! 
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Васильовден - 01 януари. На този ден източните християни почитат паметта на 
Св. Василий Велики - един от великите философи и писатели на 
раннохристиянската църква. Празникът е известен още с наименованията: 

Васильовден, Василовден, Василица, Василия, Сурваки, Сурва. 
Богоявление – 06 януари. Смята се, че на този ден Господ Исус Христос бил 
кръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. Затова в този ден 
празнуват Йордан, Йорданка, Богдан, Богданка. След службата в храма, 
свещеникът хвърля кръст в река или езеро. Обикновено да извадят кръста за 

здраве скачат млади мъже.  
Ивановден – Свети Йоан Кръстител, 06 януари. Този ден християнската църква 
отрежда на най-великия от пророците, който ревностно проповядва идването на 
Христос сред хората - на Йоан Кръстител или Предтеча. Светецът се почита като 
покровител на кумството и побратимството.  

Антоновден  - 17 януари. Св. Антоний Велики се родил в Египет. Отдаден на 
Бога, той бил удостоен с дара на чудотворство и лечителство, заради което при 
него идвали болни и страдащи хора от далечни страни. Антоновден се празнува 
за предпазване от болести. На този ден жените не предат, не плетат, не варят 
боб и леща,за да не разсърдят чумата и шарката. Специално омесени за 

празника содени питки, намазани с петмез, се раздават на близки и съседи за 
здраве. 
Атанасовден  - 18 януари. Св. Атанасий е роден през 295 г. в Александрия 
(Египет). На 28-годишна възраст е ръкоположен за архиерей. Заради вярата е 
преследван в изгнание 15 години. 

 

 
 

Хората, които обичат ягоди, са весели, приветливи и умеят лесно да 
общуват с непознати. Обичат красивите вещи и имат индивидуален 

стил. Такива хора не познават завистта и не се ядосват лесно. Често 
ревнуват. Доверяват се много на своите предчувствия.   
Пъпешът е любим плод на смелите хора. Те са индивидуалисти и 
трудно се влияят от чуждото мнение. Именно затова често те стават 
началници и заемат мениджърски позицииПо душа са щедри и 

великодушни. Обичат да пътешестват. 
Кайсиите са любими плодове на свободолюбивите и добри по душа 
хора. Такива хора лесно печелят доверието на околните, творчески 
личности са, пишат стихове, разкази или рисуват. Общителни и 
дружелюбни са, но имат състояния, при които допускат до себе си само 

най-близките. 
Любителите на мандарини са лекомислени и понякога крайни в 
решенията и думите си. Често са душата на компанията и приятелите 
им винаги се забавляват с тях, когато са заедно. Отнасят се малко 
несериозно към семейните и домашни задължения.  

Хората, които обичат дините, не се оплакват от живота. Обичат да 
дават съвети и да напътстват познатите си. Кариеристи са и могат да 
направят компромис дори с основните си принципи в името на 

професионалната реализация. 
Гроздето е любим плод на общителните хора. Те са популярни и 

харизматични личности, които умеят да се наслаждават на всеки ден от 
живота си. Независимо от възрастта си, те са деца по душа, обичат 

малките изненади и невинните шеги. Препоръчително е партньорът на такива 
хора да е търпелив и да проявява голяма доза разбиране.  
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Хората, за кояито ябълката е любим плод, са екстравагантни и 
импулсивни. Добри ръководители са и умеят да вземат решения във 

всякакви ситуации. Обичат пътешествията.  

Любителите на кивито са най-големите оптимисти. С тях винаги е 
весело. Те са верни приятели, които винаги ще се притекат на помощ, 
ако има нужда. Уверени са в себе си и във възможностите си. С тях 

никога не е скучно. 
Сливата е любим плод на тактичните хора. Те не търпят критика по 
свой адрес. Здраво стъпили са на земята, но в мечтите си са много 
смели. Често стават меланхолични, но умеят да използват това си 

състояние, за да творят. 
Любителите на череши са нежни, добросърдечни и вежливи личности. 
Те са винаги искрени в чувствата си. Заради доброто и щастието на 
приятелите си са готови на всичко. Обичат да слушат и да разказват 
вицове, но мразят интригите и клюките. В любовните си отношения 

приличат на деца – наивни са и трепетно изживяват всяко ново 
чувство. 
Хората, на които любимият плод е крушата, винаги решават правилно 
проблемите си. Непостоянни са и не винаги завършват започнатото. 
Чувствителни са и лесно се ядосват. Дружелюбни са като цяло, но 

приятелствата с някои хора трудно им се получават. 
Ако обичате банани, тогава сигурно откликвате на всеки призив за 

помощ от страна на приятелите ви. Такива хора често са малко 

уверени в себе си. Лесно раними. Взаимоотношенията с приятелите им 

винаги са хармонични и трудно може да възникне конфликтна 

ситуация.  

Любителите на портокали са търпеливи и имат силна воля. Работят, 

без да бързат, но дори и тежката работа не може да ги изплаши. Надеждни са и 

заслужават доверието на приятелите си. Често се ръководят не от разума, а от 

чувствата. Когато обичат, е с цялото си сърце. Мразят конфликтите.  

 

 
 

Всяка зодия има някои характерни черти, на 
които би могло да се обърне внимание. 
Овните имат навика да прекаляват с 
амбициите и самоизтъкването.  
Телците много често се затрупват с 
материални придобивки.  
Близнаците са пословични като много лоши 
слушатели.  
Раците обичат да похапват доста сладкиши. 
Лъвът обича да се показва пред света, да е 
център на внимание. 

Девите често пренебрегват удоволствието в името на съвършенството. 
Везните имат всяка кредитна карта, която съществува,  манията към красивото 
им изпразва джоба.  
Скорпионът често е недоволен, а това може да отблъсне любовта и доверието. 
Стрелците са до болка откровени, без да се съобразяват, че нараняват другите. 
Козирогът е работохолик, прекалява с ангажиментите. 
Водолеят трудно постига интимност, бои се да не изгуби своята независимост. 
Рибите са склонни към прекаляване с алкохола. 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

1 6 9 3 14 7 4 8 12 9 

8 10 1 4 3 9 0 6 2 11 

4 5 3 7 6 13 6 9 20 14 

10 7 1 11 5 6 5 9 14 19 

31 9 7 16 8 12 4 7 1 9 

6 4 21 7 6 11 17 6 10 3 

3 9 12 4 11 3 44 9 15 6 

8 1 17 9 5 8 9 17 3 10 

11 9 20 6 8 1 4 9 3 4 

7 12 5 24 5 13 4 1 24 7 

19 57 68 3 4 19 23 5 16 34 

7 45 23 6 9 11 51 20 4 13 

 
Учителят: 

- Деца, в кое време са глаголите: 
кашлям, кашляш, кашля, … 

От последните чинове се чува глас: 
- Зимно! 

           
Учителката:  

- Ако имаш един лев и помолиш 
баща си за още един, колко ще 
имаш?  
Момченцето:  

- Един лев.  
Учителката:  
- Не си си научил урока.  

- А вие не познавате татко. 
 

  

 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

Занимателна математика: 

Постави знаците + и =  

между три съседни числа 

и образувай 8 равенства. 

+ = 


