
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

 

      На 19 февруари 

честваме годишнина от 

обесването на Васил 

Левски. 

Васил Иванов Кунчев е 

роден през 1837 г. в 

Карлово. Същината на 

неговия живот се описва 

с думите му: „Не ща да 

съм турски и никакъв 

роб. ... Същото искам и 

за милия си род.“ и „Аз 

съм се посветил на 

отечеството си жертва 

за освобождението му, 

а не да бъда кой знае 

какъв.“  

Апостолът, неговите идеали, неговите мечти, неговите дела, 

неговият пример живеят в сърцето на всеки един истински 

българин. Защото Васил Левски може и да не видя 

любимото си Отечество свободно, но изпод робския 

синджир той съзря правото ни на СВОБОДА. И го отстоява. 

До край! Обесен е от османските поробители край София 

през 1873 г.  

На паметната дата нека думите на Апостола отново отекнат 

в сърцата и душите ни… 

"Дела трябват, а не думи." 

 "Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя 

само мене си."     

"Братство всекиго, без да гледаме на вяра и 

народност." 

"Бързата работа ялова излиза." 

"Дързост и постоянство!"    

"Времето е в нас и ние сме във времето." 

"Всекиму ще се държи сметка за делата." 

"Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и 

чиста република".                                          

"Всичко се състои в нашите задружни сили."    

"Народната работа стои над всичко."    
  Ученици от нашето училище почетоха паметта на Апостола 

с кратък рецитал.                                             
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Васил Левски – 

Апостолът на 

българската свобода 

- стр.1 
 Часът на Левски 

 – стр.2 

 Are you smart? 

- стр.2 
  Трифон Зарезан – 

празникът на 

виното 

-  стр.2  

 Тест: Какво е за 

теб любовта? 

– стр.3 
 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 

Учениците от IIб клас изкараха  
един незабравим час по родо- 
любие, посветен на Апостола 
на българската свобода - Васил 
Левски. С презентация, подгот- 
вена от Р. Петкова те си при- 
помниха основни факти от био- 
графията му, а след това по- 
пълниха анкета, в  която пока- 
заха какво знаят за най-светлата личност в българската история. Малките второкласници разказаха и 
допълнителни интересни факти от живота на Апостола. Те имаха и задача да подредят пъзел с 
неговия лик. Така по интересен и забавен начин, Левски оживя в паметта и сърцата  на децата. 
 

През февруари в СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”     

гр. Първомай се проведе състезание по английски 
език SMART. Участниците представиха презентации 

на различни теми: „Динозаври”, „Странни животни”, 
„Слънчева система”, „Празници по света”. Живко Желев от 
VII клас участва с презентация на тема „Слънцето и Луната”. 
Представянето му бе отлично и получи специално признание 
за най-добро произношение. 

 

 

Корените на празника произлизат от древни времена, когато българските земи били 

обитавани от племената на древните траки. Повече от всичко се е почитал Дионис - бог на 

виното и лозята. Дошли през VII век, в североизточната част на Балканския полуостров, 

предците на съвременните българи приели тракийските традиции на 

винарството и лозарството. В езическите традиции на 

националното съзнание се е наложил впоследствие празникът 

на виното. По-късно в годините този празник се свързва с 

християнския свещеник Трифон, който е бил екзекутиран в Никея 

през 250г. Според легендата, в деня на наказанието, всички лозови 

масиви в страната били нападнати от насекоми и земеделските 

производители призовали Трифон да ги защити. По традиция на този 

ден, всяка година за първи път се подрязват лозите, за да се получи 

голяма реколта през есента, така че светецът Трифон в България се нарича Зарезан 

(Подрязан). Сега Деня на св. Трифон празнуват не само лозарите, но и градинарите, и 

фермерите. През последните години, след промените в църковния календар, празника на 

Трифон Зарезан започва да се празнува на 1 февруари (Трифонов ден). В много области 

обаче се отбелязва на 14 февруари. 
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Тест: Какво е за теб любовта? 
 

1. На шумен купон сте. Внезапно забелязвате красив 

непознат. Какво ще направите? 

а. Ще се запознаете с него на всяка цена; 

б. Ще продължите да го гледате от страни, той е 

прекалено красив за вас; 

в. Ще му се усмихнете и периодически ще пресрещате 

погледа му, но до решителни действия няма да стигнете. 

 

2. За вас идеалният партньор е...  

а. Този, с когото се говори и е весело; 

б. Този, който ви помага да си повишите самооценката; 

в. Този, който ви кара да забравите всичко друго и да се носите в облаците. 

 

3. В тийнейджърските си години, още в началото, когато са били първите ви срещи, вие 

смятахте, че истинската любов това е: 

а. Постоянна радост; 

б. Сложни отношения между двама души; 

в. Прекрасно, романтично чувство, заради което може да се жертва всичко. 

 

4. За да бъдете щастливи в отношенията с момче искате: 

а. Той да не усложнява живота ви с караници и обяснения; 

б. Партньорът ви да е силен, уверен в себе си и да дава тон на отношенията ви; 

в. Колкото се може повече романтика! 

 

5. С партньора ви спорите къде да прекарате почивката. Като резултат: 

а. Вие отивате сама, където искате. Той може да се присъедини към вас или да отиде 

другаде; 

б. Вие отивате там, където той иска - привикнали сте да отстъпвате; 

в. Опитвате се да стигнете до компромис, който да устройва и двама ви. 

 

6. Какво мислите за себе си, когато размишлявате за отношенията с партньора ви? 

а. Че момчетата / момичетата, които са били с мен имат късмет; 

б. Че не ми върви; 

в. Щастие в началото на отношенията, но по-късно всичко се превръща в рутина; 

 

Пресметнете резултатите си - вижте кои отговори са преобладаващи - а? б? или в? и 

разчетете отношението си към любовта. 
Отговори: 

А. Отнасяте се към любовта като към поредната цел, която трябва да постигнете. Вие обичате да 

завоювате мъжа и да получавате удоволствие на всяка цена. Любовта за вас е приятно 

допълнения към живота. Като цяло подходът ви не е лош, но вие се страхувате от прекалено 

близки отношения. 

Б. За вас любовта може да бъде драма, самопожертвование, а също така и нещо недостижимо. 

Незнайно защо смятате, че сте неудачница в любовта и по този начин 

привличате към себе си мъже, които не желаете. Променете подхода си към по-оптимистичен  и 

любовният ви живот ще претърпи добро развитие. 

В. Любовта за вас е синоним на романтика. Вие сте склонни да преукрасявате 

действителността, да идеализирате партньора и своите чувства към него. А когато се 

сблъсквате със суровата реалност, разочарованието е неизбежно. Старайте се да 

направите отношението си към любовта и мъжете по-реалистично - така ще имате по-голям шанс 

да бъдете щастливи. 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

Сашко, ти ученик ли си? 

- Не, аз не съм ученик, аз съм 

градинар - ходя на детска градина. 

           

Майката препитва Иванчо по 

литература: 

- Иванчо, какво е трагедия? 

- Днешното ми контролно по 

математика. 

           

Ученик копае в градината. Друг го 

доближава и пита: 

- Какво търсиш? 

- Корен квадратен. От вчерашната 

домашна. Ама само кръгли ги вадя! 

 
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 


