
Поради обявеното извънредно 

положение, ни се налага да си останем 

вкъщи. Наложи ни се да преминем към 

онлайн обучение, за което разговаряме 

онлайн с инж. Бисерка Каменова– 

Директор на нашето училище: 

-Как оценявате дистанционното 

обучение досега, справят ли се 

учители и ученици? 

Благодаря за въпроса. Никой от нас не 

беше подготвен за дистанционно 

обучение. Съгласно Заповед № РД-01-

124/13.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването и във връзка с 

обявяване на извънредна ситуация в 

страната и съгласно указанията на 

Министъра на образованието и 

науката и други последващи документи 

за организиране на дистанционно 

обучение с учениците за периода от 

16.03.2020г. до края на епидемичен 

взрив и грипна епидемия в училището и 

моя заповед № 914/13.03.2020 година. 

Всички учители преминаха към работа 

от дома за изпълнение на служебните 

си задължения за реализация на 

дистанционно електронно обучение на 

учениците от дневна форма на 

обучение и на учениците от 

индивидуалната форма на обучение, 

консултации по телефона 

на  учениците. Изготвихме ново 

седмично разписание за учениците от 

начален етап 1-4 клас по 20 минути 

учебен час и учениците от 

прогимназиален- 5-7 клас и гимназиален 

етап 8-12 клас по 30 минути учебен час. 

Искам да благодаря на всички учители, които 

успяха за два дена /събота и неделя/ да се 

организират, да направят регистрация в 

платформата https://classroom.google.com/, 

класните ръководители да се свържат с 

учениците. От втората седмица започнахме в 

нова платформа и Майкрософт Тиймс по 

препоръка на МОН, отново всички ученици успяха 

да направят регистрация и мога да твърдя на 

този етап, че всички сме по-спокойни и по – 

уверени, че работим и обучението се 

осъществява успешно. 

Много е важно да не забравяме родителите, те са 

част от образователния процес. Без тях, нямаше 

да осъществим дистанционното обучение. 

Благодаря Ви, родители, вие откликнахте на 

нашия призив за съдействие и благодарение на 

вашата отговорност успешно работим с вашите 

деца!!! 

-Докога ще продължи този необичаен период? 

Аз като директор ходя в училището поради 

задълженията си и мога да ви уверя, че е много 

глухо, самотно и ви очакваме в училището. Тъжно 

е, когато не чувам музикалния ни звънец, 

коридорите са празни и студени. Трябва да сме 

оптимисти, всичко един ден ще свърши, ще се 

върнем в училище, ще продължим с нормалния 

ритъм в ежедневието си. 

Сега е най-важното да спазваме указанията и 

препоръките на хората, които искат да ни 

предпазят да сме здрави. След години всички ние 

ще говорим за тези дни, за този период, в който 

сме свидетели на случващото, ще разказвате на 

децата си, на внуците си. Всичко ще се оправи 

само ако с нашето държание опазим близките си, 

родителите си, баби и дядовци, а това ще стане 

като си останем в къщи. Нека всички да сме 
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Попитахме седем ученика какви са за тях положителните черти на онлайн обучението по 

време на извънредното положение.  Получихме доста интересни и забавни отговори: 

 Какви са положителните черти на онлайн обучението по време на извънредното 

положение? 

 Лично за мен положителните черти на онлайн обучението не са много, но ги има. 

Една от тях може би най-важната е, че човек може сам да реши къде му е удобно и 

къде намира този уют, за да започне да учи и да се концентрира възможно най-много. 

Дали това ще е на бюрото или на масата в хола, а защо не и на леглото си е напълно 

личен избор. Също така ми харесва това, че започнахме да гледаме много 

образователни клипове, с които по-лесно научаваме и запомняме информацията. 

Поне за мен визуализацията е от важно значение за дадена информация. Също така, 

но не на последно място мисля, че една от най-хубавите черти на онлайн обучението 

е тази, че можем да си похапваме по-всяко време… хайде де, всеки го прави.– 

закачливо отговори Валентин Валентинов от Xа клас.  

 Положителните черти на онлайн обучението са,  че  

най- вече, така се предпазваме от заразяването. Доста беше трудно за пътуващите 

деца да стават рано за автобуса, и извънредното положение доста ги улесни със 

ставането сутрин. Трудно е за учителите да се справят, но дават всичко от себе си 

и ние трябва да го оценим! Просто най-важно е да сме живи и здрави, и да си стоим 

вкъщи.– каза Мариса Неделкова от VIIб клас. 

 Една от положителните черти на онлайн обучението, е че учебните часове 

започват малко по-късно. По този начин всички имат времето да се „събудят“ , да се 

освежат и да започнат деня с усмивка. Положителна черта е, и че не изгубихме 

връзката си с приятелите. Продължаваме да контактуваме и споделяме, макар и 

онлайн. В този период от време, изолирани от  обществото, от компанията, трудно 

човек може да се настрои положително, но въпреки това, с желание се успява! Искам 

да призова всички читатели– дали това са учители, ученици или родители, намерете 

добрата страна на нещата, усмихнете се и прекарвайте карантината си с усмивка.

—  отговори Даяна Генова от VIб клас. 

 Според мен положителните черти на онлайн обучението са, че само така учителите 

си предават по - лесно уроците, защото никой не създава шум. И до някаква степен 

можеш да разбереш по-добре материала.– споделя Диана Миткова от VIIa клас. 

 В това положение, в което се намираме единственият начин да учим е през 

дистанционното обучение. Положителните черти са, че ние се научаваме да 

работим с технологии, с които не сме очаквали някога да работим, научаваме се на 

търпение, когато системата е претоварена, учим се колко всъщност важно да се 

появим отново на училище пред нашите приятели. Точно в този момент разбираме, 

че малките неща са най-важни.-  каза Елена-Стефани Асенова от VIIб клас. 

 Единственото положително на онлайн обучението е да се спаси лятната ни 

ваканция. Всичко останало е отрицателно.—заяви пред нас Антония Маринова от 

VIIб клас.  

 За мен онлайн обучението е хубаво, защото онлайн учителите могат да ни показват 

и неща от интернет, докато на училище е по-трудно. Също така е хубаво това, че 

дори и от вкъщи можеш да тренираш, което е много важно. Хубаво е и, че не трябва 

да ходиш на училище, а нещата които правиш там, ги правиш вкъщи.– споделя 

Ивайло Георгиев от VIIб клас. 
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Интервю с учители 

Положителни черти на онлайн обучението 

След като интервюирахме част от амбициозните ученици на нашето училище е време 

и за учителите– частта, без която нашите учебни занятия нямаше да се 

осъществят. Ето и какви отговори получихме от тях: 

 Какви са за Вас положителните черти на онлайн обучението? 

 Здравейте на читателите на училищния вестник "Творчество"! Едва ли някога 

съм предполагала ,че ще преподавам в условията на епидемия, пандемия, корона и 

т.н. Предимства- да, има , и те са , че у по-голямата част от моите ученици 

забелязвам стремеж да се представят по най-добрия начин, да "наваксат" 

пропуските, да контактуват с мен непрекъснато/не е шега/. Чатим си, пишем си, 

консултираме се- т.е.работим активно. Не вярвах, че ще успеем с всички 

платформи-успяхме, не вярвах, че ще ползваме толкова разнообразни източници- 

е, ползваме ги, и то успешно. Така че- предимствата са налице. А мисля, че скоро 

ни предстои и да празнуваме- ще празнуваме , и то как! - споделя с нас г-жа Дияна 

Стоянова–  старши учител по Български език и литература в нашето училище.  

 В създалата се ситуация мога да определя дистанционното обучение, като 

предимство и предизвикателство за всички- ученици, родители и педагози. Най-

голямото предимство е,че учебният процес продължи и се преструктурира за 

много кратко време. Другото предимство е,че може да се провежда, където и да 

се намира даден ученик или учител, стигат да има необходимото 

устройство,интернет и разбира се желание за включване. За мен,като учител по 

ФВС е предизвикателство, защото трябва да провокирам интереса на 

възпитаниците си за двигателна активност в условията на дома. Дали го правя- 

те ще кажат? Попитайте ги! Гледам да няма много теория, затова 

структурирам урока така: 

 1.3-4 минути теоретична част 

 2. 6-10 мин. ОРУ с музикален съпровод 

 3. до 10 минути упражнения ,които натоварват всички мускулни групи и 

стречингВинаги наблягам,че тези упражнения могат да ги изпълняват по всяко 

време на деня, защото когато няма активна двигателна дейност ще се 

обездвижат. И това го виждам, когато ми връщат видеа с техни изпълнения. 

Наглед елементарни и прости за изпълнение упражнения, но те се задъхват и 

бързо се уморяват.  Молбата ми е – не стойте скрити зад мониторите! Пуснете 

си камерите! Раздвижете се онлайн. Наслаждавайте се на упражненията с 

приятна музика. Не бъдете мудни и покажете детското във вас, така,както аз  се 

чувствам все още ,заставайки пред вас. Запомнете: „Не спираме да играем, 

защото сме остарели – остаряваме, защото спираме да играем” Следващият час 

аз ще продължа. Последвайте ме! Ваш преподавател и класен ръководител на 



Здравейте, мили читатели! Искаме да ви благодарим за цялата подкрепа, която 

отпратихте към нас. Правим всичко това от удоволствие, с цел да ви 

информираме какво се случва в училище.  

Намираме се в едно по- особено време, в което се налага всички ние да си останем 

вкъщи, с цел предпазване на нас и нашите близки. Намират се много трудности, 

които ЗАЕДНО трябва да преодолеем. Необичайната среда на живот, в която се 

налага да останем има своите положителни и отрицателни черти. Въпреки това 

ние не трябва да спираме да гледаме от хубавата страна на нещата, да гледаме 

към бъдещето, към спомените, които ни очакват! Единственото, от което се 

нуждаем е търпение. Търпение е нужно, за да успеем да се измъкнем от тази 

ситуация, всички ние, здрави, заедно!  

Ние, екипът на вестник “Творчество“ призоваваме всички вас, да направите нещо, 

което ви доставя удоволствие, което ви кара да се усмихнете. Гледайте филм, 

започнете някой сериал, рисувайте с четка  и боя, пейте любима песен, 

танцувайте свободно, спортувайте редовно, сгответе нещо ново, творете с 

вашите ръце, учете онлайн, пишете от душа, прочетете  книга, насладете се на 

природата от вкъщи, прекарвайте време със семейството, подредете стаите си, 

хапвайте, спете, почивайте, играйте с домашен любимец, контактувайте с 

приятели, гледайте телевизия, направете си модно ревю с любими дрехи, 

планирайте дните си, слушайте музика, грижете се за растенията у дома, 

поддържайте външния си вид, мийте си ръцете, поздравете познат с песен по 

радиото, УСМИХВАЙТЕ СЕ! Каквото и да правите, както и да си прекарвате дните, 

правете го с усмивка. 

Разбираме колко е трудно и колко много ви липсва старото ежедневие, но всички 

ние знаем, че скоро отново ще можем да прегърнем близките си, без 

притеснението, че могат да кихнат или да се изкашлят. За да се справим с всички 

това е нужно да спазваме мерките за безопасност и да си останем вкъщи. По този 

начин предпазваме нас, приятелите си, близките си, роднините си и околният свят. 

Светът е в опасност и от нас зависи как ще го спасим. Най-важно е да не се 

отчайваме от състоянието на планетата, а да приемем обстоятелството и да 

продължим напред с надеждата за свобода. Това е нашият призив. 
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Здравейте на всички слушатели 

на РАДИО ВИДИН! Предстои ни 

отбелязването и честването на 

135 години от създаването на СУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, град 

Видин. Независимо от 

обстоятелствата, ние няма да 

пропуснем тази знаменита за нас 

дата – 11 май ,на която 

православната църква почита 

паметта на Светите братя 

равноапостоли Кирил и Методий, 

патрони на нашето училище. 

Независимо от решението на 

Министерството на 

здравеопазването дали към дата 

11 май учениците ще се завърнат 

в училище, там където им е 

мястото, или не, като се 

продължат мерките за запазване 

здравето и живота на всички нас и 

спазване на препоръките на 

Министерството на 

здравеопазването, празникът ще 

се чества дистанционно в 

електронната среда и социалните 

мрежи. Интересът е голям към 

събитието. Още от началото на 

календарната 2020г. колеги ,които 

имат дългогодишен трудов стаж 

в училището, успяха да се 

свържат с бивши колеги и бивши 

ученици. Желанието ни беше да 

направим тържествен 

педагогически съвет, много срещи 

с бивши възпитаници, бивши 

колеги, които са посветили 

живота си и имат огромни заслуги 

за развитието на училището в 

положителна посока. Имахме 

предложение от бивши ученици от 

профил Хореография с 

ръководител г-н Лозанов, дори 

бяха в процес на подготовка на 

свои изпълнения , с което да 

покажат, че независимо, че са 

завършили преди години, 

продължават да се занимават с 

творчество, някои от тях дори 

професионално. Към днешна дата 

тече усилена подготовка от 

ученици и учители. Дейностите са 

разпределени между колеги, които 

са много отговорни и 

професионалисти в своята 

област, и до 11 май ние ще 

обработим цялата информация с 

участия от ученици, които са 

заснели в домашни условия видеа, 

ще ги обобщим като подготвяме 

страница в официалния сайт на 

училището, която ще стартираме 

сутринта на 11 май. Така всички 

ще присъстват на нашия 

електронен концерт ще се чуят 

приветствено слово на 

учениците ,ще се запознаят с 

история на училището, ще 

разгледат „ Галерия на успеха“, ще 

видят  възпитаници на 

училището, ще разгледат 

профили, ще се запознаят със 

спортни успехи, ще разгледат 

„Изложбена зала“ ,ще присъстват 

в 

„Концертна зала“ и ще се 

запознаят с множеството 
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22 април– Международен ден на планетата Земя 

Погледни нагоре  

Виждаш безкрайното небе, 

виждаш надеждата 

за утрешния ден.  

 

След време  

на пълна свобода,  

затворени сме ние  

в стаята една.  

 

Някои смятат,  

че природата си връща,  

за всички безчестия,  

които сме извършили.  

 

-За всяко кенче на земята, хвърлено от някой 

там.  

-За всяка фабрика една 

замърсяваща нашата Земя.  

-За всяка сонда за нефт, 

пречиняваща вреда.  

-За всяко отсечено дърво 

даващо ни въздух, за да живеем тук и сега.  

-И за всички кожи и рога,  

продаващи се за сметка на живота, изгубил се заради цена . 

 

Природата си връща,  

23 април– Международен ден на книгата 

Гледаш предмет 

направен от хартия,  

гледаш страници с мастило,  

гледаш обикновенна книга.  

 

Но този който гледа  

с очите не виж това,  

което вижда човека  

гледащ със своята душа. 

 

Тези страници безчет 

не просто се четат,  

тези страници безчет  

се живеят с нюх.  

 

Всяка дума се чувства, 

Всяко изречение се вдишва ,  

 

Вдишваш знания,  

вдишваш любов,  

вдишваш приключения,  

вдишваш живот .  

 

Въздишка след въздишка  

и озоваваш се ти , 

във вселената на книгата,  

пълна със всичките мечти.  

 Елеонора Костадинова Xа клас 

На 23 април отбелязваме Световния 

ден на книгата и авторското право. 

Този ден е част от календара на 

ЮНЕСКО. Целта на празника е да 

насърчава четенето, издателска 

дейност и защитата на 

интелектуалната собственост чрез 

авторското право.  

за болката една,  

която сме и причинявали  

до сега.  

 

За всяко убито животно,  

от човешката ръка.  

За всяка бутилка  

намираща се в нечия вода. 

 

Нека си дадем сметка  

какво означава  

планетата Земя.  

И нека я пазим,  

както пазим  

нашите деца.  

 

Нека се възпитаме заедно,  

да пазим нашия свят,  

Защото всичко зависи  

от самите 



 Интересни факти за България 

  Българската армия никога не е загубила знамето си в битка. 

 Българската народна песен "Излел е Дельо Хайдутин" е изпратена в Космоса на 

борда на американската космическа сонда "Вояджър". 

 България произвежда до 85% от розовото масло в света. Розите, отглеждани в 

Розовата долина на България (Казанлък), са основна съставка в производството 

на парфюми. 

 Според НАСА най-чистият въздух на планетата е над Батак. Уникално чистият 

въздух, се дължи на йонизацията, получена по естествен път. Това се случва над 

цялата Баташка планина и в района на язовир Батак и е едно от най-рядко 

срещаните явления в света. 

 Най-високият връх на Балканския полуостров е връх Мусала, който се издига на 

2925 метра над морското равнище. 

 Най-старото дърво в България е Гранитовския дъб. Предполага се, че възрастта 

му е над 1600г. Намира се на 2км. от ямболското село Гранитово (община Елхово, 

област Ямбол). 

 Най-горещият гейзер в континентална Европа (+103оС) се намира в 

град Сапарева баня. 

 България е една от най-старите европейски държави, основана през 

681 г. Оттогава страната ни е единствената, която не е променяла 

името си.  

 България се нарежда на трето място в Европа по брой археологически 

паметници след Италия и Гърция.  

  Кирилицата е създадена от двама български монаси - Кирил и Методи 

през IX в. Тя е третата официална азбука на ЕС след 

присъединяването на България в Общността на 1 януари 2007 г.   

 В България е намерено най-старото златно съкровище.  

 Древният български календар е обявен за най-точен в света от 

ЮНЕСКО през 1976 г.  

 Пловдив е най-старият град в Европа. 

 Българите приветстват пролетта с Баба Марта. Всяка година на 1 март 

те си подаряват бели и червени мартеници за здраве. Мартеницата се 

носи, докато не видите щъркел или цъфнало дръвче. 

 Българският Дан Колов е първият борец в света с 1500 победи и 2 

загубени мача.  

 Първият цифров ръчен часовник в света е разработен от българина 

Петър Петров.   

 

       



КАТЕГОРИЯ– ПРОЗА– ДВЕ ПЪРВИ НАГРАДИ 

Живот под карантина  

Лесно ли се живее под карантина? Бързо ли се свиква с драстичната смяна на 

ежедневието с новия начин на живот? Липсва ли му на човек това, което прави 

всеки ден? Въпроси, задавани честно. Въпроси, чийто отговор трудно се намира. 

Свикването с новото принудително живеене е трудно, но не и невъзможно. 

Настройвайки се положително към създалата се ситуация, човек лесно може да 

успее да свикне с живота под карантина. В човек живее притеснение. Живее страх 

от зараза. Живее и желанието за края на бедствието. За да оцелеем и за да 

продължим нормалното си съществуване, се нуждаем от търпение, вяра и 

дисциплина. Без тях постигането на желания край е невъзможно. Всеки един от нас 

мечтае за прегръдката от любим човек, за момента, в който вместо: „Вирус!“, ще 

се чуе: „Наздраве!“ след кихане. Мечтаем за часовете, в които разговаряме с близък 

човек очи в очи. Мечтаем за свобода… Аз свикнах с живота под карантина. Макар и 

трудно, свикнах. Свикни и ти. Настрой се позитивно, търпеливо и отговорно, за да 

успееш да се усмихнеш, но не с емотикон онлайн. Нека всички заедно свикнем, 

защото там някъде се крие свободата. Заедно, с общи усилия ще открием ключа от 

клетката и ще разперим криле напред към мечтаното време! Носете търпението, 

вярата и отговорността в сърцето и съзнанието си. Носете ги, защото те са 

ключът от клетката!  

-Хелън Генова ,VIIБ клас 

Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим 

равновесие. Алберт Айнщайн В положението, в което се намираме, нормалният 

начин на живот е невъзможен, поради причината, която е COVID-19. Нашето колело 

се движи с много бавна скорост, необичайна. Заради бавната скорост колелото 

може да падне, равновесието се пази по-трудно. Точно като колелото е и нашето 

психическо състояние. Всички ние, малки и големи, трябва да се справяме с това 

омразно и опасно положение. Да си вкъщи всеки ден, неспособен да се видиш с 

познати, приятели, дори роднини. Да не можеш да отидеш до магазина спокоен. Да 

не можеш дори да си помислиш да излезеш без маска. Точно това чувстваме, 

неспособни да направим нищо друго, освен да чакаме, да чакаме, докато всичко това 

свърши. Моментът, в който разбираме, че малките неща са повече от големите. 

Те са тези, които ни правят щастливи. Те са тези, на които обръщаме най-малко 

внимание и все пак остават важни. Хората се научиха да стоят вкъщи, да бъдат 

търпеливи, да бъдат креативни. Само и само да запазят своето колело от спиране. 

За да продължи то да кара към утрешният ден, за изгряващото слънце. За 

момента, когато всички ще отворим очи и ще кажем, че вече краят е дошъл. 

Когато излезете от буря, няма да бъдете същия човек, който е влязъл в нея. Ето 

за това е бурята. Харуки Мураками Нашата буря скоро ще приключи, а ние ще се 

изправим отново на крака, за да разберем, че сме израснали, не само физически, но и 

психически. Че сме научили да обичаме и да обръщаме внимание на малките неща, 

защото хората винаги падат, но се изправят и се връщат няколко пъти по-силни. 

Ако не искате да падате, просто се 

променете.  

-Елена-Стефани Асенова ,VIIБ клас 
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Конкурс: “Как преживяваме карантината“ 
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КАТЕГОРИЯ– ПОЕЗИЯ: 

I-ВА НАГРАДА: 

КАРАНТИНА 

 

КАРАНТИНАТА-КОЯ Е ТЯ? 

ЗАЩО ОТ НЕЯ ЦЯЛ СВЯТ СЕ СТРАХУВА? 

ПЪТЯТ НА МНОЗИНА СПРЯ, 

ВСИЧКО ЖИВО Й РОБУВА. 

 

СПОЛЕТЯ НИ БЕДСТВИЕ ТРАГИЧНО, 

ПРАВИЛАТА СМЕНЯТ СЕ ДРАСТИЧНО, 

ОСТАВАМ ВКЪЩИ СЪС ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА, 

ЗА МЕСЕЦ, ИЛИ ПЪК ЗА ДВА. 

 

ПРИЯТЕЛИТЕ ЛИПСВАТ ТИ УЖАСНО, 

ЛИПСВА ВРЕМЕТО ПРЕКРАСНО, 

ЛИПСВА СПОМЕН, СМЯХ, МЕЧТИ, 

НО НЕ ЛИПСВАТ И ПОНЯКОГА СЪЛЗИ. 

 

УСМИХНИ СЕ ТИ ШИРОКО ДНЕС, 

ЗАБРАВИ СВЕТОВНИЯ УЖАСЕН СТРЕС, 

НА ДИВАНА С ЧАША ЧАЙ В РЪКА, 

КНИГА ПРОЧЕТИ,УСЕТИ МИГА. 

 

ЗАЩОТО ИДВА ЧАКАНОТО ВРЕМЕ, 

ИДВА СПОМЕНЪТ ЗА ТЕБЕ, 

ИДВА ПРЕГРЪДКАТА ЛЮБИМА,ТОПЛА, 

СБОГОМ,КАРАНТИНО ПОДЛА! 

-Хелън Генова ,VIIБ клас 
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II-РА НАГРАДА: Виктор Димитров 7а 

II-РА НАГРАДА 

ПАНДЕМИЯ 

 

ПАНДЕМИЯ НИ СПОЛЕТЯ, 

КОВИД-19 СЕ НАРИЧА ТЯ. 

НА ЦЯЛ СВЯТ ГОСТУВА, 

НАД ПЛАНЕТАТА ЦАРУВА. 

 

МНОГО ХОРА В КЪЩИТЕ ЗАТВОРИ, 

И МНОГО БОЛНИЦИ ОТВОРИ, 

СЪС САПУНА– НЕРАЗДЕЛНИ, 

КОНТАКТИТЕ НИ СЪС СВЕТА– СПРЕНИ. 

 

ВЪВ ТЕЗИ ЧЕРНИ ВРЕМЕНА, 

ПЪЛНИ С БОЛКА И ТЪГА, 

ХОРАТА СЕ ПИТАТ, 

ДОКОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ТОВА? 

-Славиян Пепиев ,VIIБ клас 

КАТЕГОРИЯ– РИСУНКИ 

I-ВА НАГРАДА: Диана Миткова 7а 

III-ТА НАГРАДА: Виктория Василева 7б 

Изабела Захариева 9а 
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Великден– традиции и обичаи 

Великден е най-святият празник за християните по целия свят. На този ден 

Християнската църква отбелязва Възкресението на Божия син Исус Христос. 

Празникът е подвижен и се чества в неделния ден на Страстната седмица, чието 

начало се поставя от първото пролетно пълнолуние. Датата се променя ежегодно, но 

формулата за нейното изчисление е една и съща както за източната, така и за 

западната църква. Някои от традициите и обичаите на Великден датират още от 

древността, а днес сме ги приели като част от сакралността на този ден. 

По традиция Възкресение Христово се празнува в продължение на 3 дни, а 

подготовката за неговото посрещане започва по време на Страстната 

седмица.Християнските предания гласят, че когато Божията майка отива в Рим, за да 

се срещне с императора, тя му подарява яйце, обагрено в червено - символ на 

Христовата кръв. От този момент християните започнали да боядисват червени яйца 

за Великден и да си ги подаряват един на друг. С времето навлизат и останалите 

цветове. 

По традиция великденските яйца се боядисват на Велики четвъртък и в съботния ден, 

преди празника. Първото яйце винаги се боядисва в червено, след което стопанката 

на къщата рисува кръст по челата на децата с него, за да са здрави и румени през 

цялата година. То се поставя пред иконата в дома или се заравя в средата на 

градината, като се пази до следващия Великден. Тогава се чупи и ако не се е 

развалило, то домът и неговите обитатели ще се радват на здраве, радост и 

благополучие. След това не се изхвърля, а се заравя в пръст, но близо до дома. 

Боренето с великденските яйца е една от най-забавните традиции на Великден, която 

винаги се очаква с нетърпение, особено от малките деца. Обичаят символизира 

борбата за победа и здраве през цялата година, а за "борецът" са отредени много 

щастие, благополучие и крепко здраве. 

Знаете ли, че историята на великденските козунаци датира преди повече от три 

столетия? Тогава, в началото на XVII век, френски хлебар е омесил първия козунак за 

празника и е поставил началото на тази традиция, която съхраняваме и до днес. 

 

Преди нея, обаче, стопанката на къщата е месила обреден хляб, наподобяващ пита и 

украсен с оплетени елементи. Върху него са се оформяли пет места, отредени за 

червените великденски яйца. Те са се поставяли в четирите края и в центъра на 

хляба. 
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УЧИЛИЩНО ТВОРЧЕСТВО 



Можете да намерите вестника и в електронен вариант на сайта на училището. 

 

СТРАНИЦА 

           РАЗВЛЕКАТЕЛНА 

Телефон: +359 (0)94 606157; +359 (0)94 600621 
 E-mail: sou6_vd@abv.bg 

 Уеб сайт: http://sukm-vidin.com 

КОНКУРС 

Нашият екип организира игра за цялото училище. Ако обичаш да рисуваш и да твориш, 

нарисувай картина на тема “ЦВЕТНА ПРОЛЕТ“. 

Картините си може да предадете в Messenger на Хелън Калоянова и Slavyan Pepiev. 

Всички рисунки ще бъдат включени в изложба, а най-хубавата от всеки етап ще бъде 
качвана в страницата на нашето училище.  

КЪСМЕТ!  

1. Кое е това нещо, което има око, но не вижда? 

2. По-лек съм и от перце, но дори и най-силният човек не може да ме задържи за 

повече от 5 минути. Какво съм аз? 

3. Кои са тези две сестри: едната ражда другата и обратно? 

4. Кои две неща никога не може да се ядат за закуска? 

5. Без пръсти сочи, без ръце бие, без крака бяга? Що е то? 

6. Това е малка стая, 

     но никой не живее тук. 

     И няма значение от времето, 

     защото вътре винаги е студ. 

     Що е то? 

7. Можете ли да назовете три последователни дни, без да използвате сряда, петък или 

неделя? 

1. Иглата 

2. Дъхът 

3. Денят и нощта 

4. Обядът и 

вечерята 

5. Часовникът 

6. Хладилникът  

7. Вчера, днес и 

утре  

mailto:sou6_vd@abv.bg
http://sukm-vidin.com/

