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Ученици от 43.ОУ „Христо 
Смирненски“ имаха възможността 
да се срещнат с обичания репортер 
и синоптик в bTV Борислав Лазаров, 
който е част от инициативата 
„Походът на книгите“, насърчаваща 
четенето сред най-младите. Почти 
два часа възпитаниците на 
училището и нашият специален 
гост разговаряха по различни 
социални, научни и забавни теми, а 
в края на срещата децата имаха 
възможността да чуят и откъс от 
детската книжка „Ото е носорог“ на 
Оле Лунд Киркегор. 

Г-н Лазаров, какво обичате да 
правите през свободното си 
време? 

Имам много малко свободно време, 
защото работя много, но когато 
човек си обича работата, времето 
минава много бързо. В свободното 
си време обичам да чета книги. 
Така се пренасям на друго място, в 
друга вселена. Обичам да гледам 
филми. Фантастичните филми, в 
които пътуваме сред други планети, са ми любими. Харесвам и комедии, защото човек трябва 
да се забавлява. Хората казват, че колкото повече се смее един човек, толкова по-дълъг е 
животът му. Обожавам да готвя. Правя страхотни ястия и особено сладолед!  

Защо избрахте да ни прочетете откъс от „Ото е носорог" на Оле Лунд Киркегор? 

Това е един от най-прочутите датски детски писатели. Има страхотно чувство за хумор. И 
младите читатели, и техните родители могат да се забавляват на историите му. Историята в 
„Ото е носорог“ показва силата на фантазията, колко е важно човек да мечтае и наблюдава, да 
се среща с нови хора. Светът е интересен и в тези различни срещи научаваме повече за него. 
Това е важно, защото така децата са подготвени, че един ден ще виждат всякакви хора около 
себе си – и добри, и сърдити. Стойте по-близо до хората, които ви се усмихват.

Борислав Лазаров, репортер и водещ 
в bTV:

Стойте по-близо до хора, които се усмихват! 
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Какво ви вдъхнови да работите в телевизията? 

Завършил съм специалност „Кино“ и винаги съм искал да правя филми. Всеки един репортаж, 
който съм правил в продължение на 17 години в bTV, е малък филм. Винаги съм правил 
репортажи по теми, които съм смятал, че ще са интересни и полезни на повече хора. Моите 
репортажи бяха свързани с култура, изкуство, изобретатели. 

Как може да се насърчат подрастващите в днешно време да четат повече? 

По-скоро смятам, че трябва да бъдат вдъхновени от някого. Това беше и моята роля във вашето 
училище в рамките на инициативата „Походът на книгите“. Знам, че много модерни и интересни 
са социалните мрежи, но това, което могат да ви дадат книгите, не са неща, които може да 
научите в социалните мрежи. Книгите дават възможност вие сами да фантазирате. Те ще ви дадат 
много неща, които нищо друго не би могло да ви даде. Това са знания, вдъхновения и 
грамотност. 

Какво ще пожелаете на учениците от 43. ОУ „Христо Смирненски“? 

Пожелавам първо да са здрави. Пазете се много! На второ място – мечтайте! Още сега започнете 
да мислите какво бихте искали да правите един ден, когато пораснете. Когато си изберете нещо, 
което ви харесва, правете така, че всеки ден да научавате по малко от него. По малко ще можете 
да ставате добър в тази област и един ден ще можете да се занимавате с това, за което мечтаете. 

Йоанна Евтимова, 6.б
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Третият благотворителен базар в 43.ОУ „Христо Смирненски“ отново 
събира ученици, учители и родители на едно място и с обща цел . Тя е 
реставрацията на барелефа на Христо Смирненски, намерен изхвърлен преди два 
месеца на Женския пазар. Реставрацията от скулптор и реставратор в екип ще 
струва приблизително 4000 лв. 

След предложение на Педагогическия съвет и съгласувано с Обществен съвет, със 
средства от Мартенския базар ще бъдат подпомогнати семейство на наш ученик с 
болен родител и дългогодишен учител в 43.ОУ с тежко заболяване, със сума от по 
2000 лв.  

Тази пролет не само добрата кауза ни събира, но и желанието да превръщаме 
постоянно базата ни във все по-приятно местенце. “ДЕН ЗЕЛЕН“ дава възможност 
н а в с и ч к и д а с е в к л ю ч а т в облагородяването на нашия двор.  

Благодарим на всички, станали част от каузите ни!
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Този ден се празнува в чест на Лазар. Обичаят е широко разпространен из цяла България. 
През целия ден ходят лазарки, които пеят песни. Лазаруването е голям религиозен и народен 
обред. Смятало се е, че мома, която не е лазарувала, не може да се момее (да се омъжи). 
Лазарките не са просто неженени жени, а са девойки, които встъпват в моминство. Прието е, 
че една мома ходи само веднъж да лазарува. Бъдещите лазарки се събират по-отрано, още 
преди постите, и започват да се приготвят за лазаруването, т.е. учат песните, които трябва да 
пеят. Тези песни ги учат от по-старите, било моми или вече булки, които са ходили “на Лазар”. 
Броят на лазарките не е ограничен, но ако в селото броят им е голям, те се делят по махали. 
Всяка група ходи в отредена махала, защото в една къща два пъти не трябва да се лазарува. 
В деня на празника две моми носят кошници за яйца, защото лазарките се даряват само с бели 
яйца. Докато лазарките играят, около тях наредените в кръг моми пеят лазарски песни.  
Както коледните, така и лазарските песни са нагласени за всеки член в семейството и за всяко 
обществено положение. Има песни за мома, момък, за момче, за момиче, за дете, за булка, за 
домакин, за домакиня, за овчар, за орач и пр. Още има и песни за кмет, за свещеник, за 
първенец и пр. – все отлични в обществото селяни. Основните песни на Лазаровден са 
благослов за здраве, плодородие и благополучие на дома. Счита се, че къща, която е посетена 
от лазарки, е щастлива и благословена. След като лазарките обиколят всички къщи, се връщат 
в къщата, откъдето са тръгнали. Последно изпяват една песен, придружена с хоро. Вечерта, 
преди да се разделят, се уговарят къде ще се съберат на следващия ден за следващия празник – 
Връбница и обреда Кумичене.

Обичани и чакани пролетни празници

Лазарина Куцарова, 6.б

Дойде дългоочакваната пролет, а с нея и пролетните празници, които толкова много 
обичаме. В няколко страници ще ви припомним обичаите, поверията, историите, които ги 
съпътстват, защото дори и да се променят някои традиции с времето – те остават още 
живи.

Религиозно значение на празника

Свети Лазар е ученик на Иисус Христос. Четири дни след смъртта на Лазар, той е възкресен. 
Бог казва „Лазаре, излез вън!“. Лазар се съживява и излиза от гробницата си. Чудото на 
Лазаровото възкресение предизвиква непоносимо негодувание в първосвещениците и 
фарисеите. Така Лазаровото възкресение става непосредствен повод за смъртната присъда на 
Иисус Христос. Затова именно от този ден започва Страстната седмица (Седмицата на 
Христовите страдания). 

Лазаровден
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Цветница е подвижен християнски, религиозен и народен празник, който се 
празнува както в православната, така и в католическата и протестантската 
църква една седмица преди Великден, в неделята след Лазаровден. Нарича се 
още Връбница, Цветна неделя, Вая (Вайя) (църк.), Куклинден, Палмова неделя. 
Пада се в шестата неделя на Великия пост. Символ на празника са върбовите 
клонки. На този ден християнската църква празнува влизането на Исус Христос в 
Йерусалим в дните преди е в р е й с к а т а П а с х а . С п о р е д 
новозаветните евангелия Христос пристига в града, яздейки 
магаре , а вярващите го посрещат, като разстилат пред 
него дрехите си и маслинови клонки. След като възкресил 
престоялия четири дни в гроба Лазар, брат на сестрите 
Март а и Мария , Иис у с Христос тръгнал за Йерусалим. 

На Цветница в някои райони настъпва краят на моминския обичай лазаруване с 
буене, а в други райони лазарските игри са в разгара си с обичая кумичене. На 
Цветница се поставя началото на нов митологичен сюжет, свързан с вярването за 
„разпускане“ на душите на мъртвите.  

Цветница

Деница Василева, 6.б
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Цели седем тона тежи едно от великденските яйца – рекордьори в света. Изработено е в 
Тоскана през 2011 г., високо е 19, 6 м.  и е цялото от шоколад! 
Още интересни истории, свързани с Великден, ви чакат в следващите редове.  

НАЙ-ГОЛЯМОТО СЪБИРАНЕ НА ЯЙЦА 

Това е интересна игра, която се играе в САЩ. 
501 000 яйца са разпръснати в местен парк в 
Уинтър Хевън, Флорида през 2007 г. В търсенето 
и събирането им се включват цели 9 753 деца и 
техните родители. Все още никой не е минал 
рекорда от почти десет хиляди души, търсещи 
яйца.  

НАЙ-ГОЛЯМОТО ДЕКОРАТИВНО ВЕЛИКДЕНСКО 
ЯЙЦЕ 

То е изработено във Фрийпорт, Португалия през 
март 2008 г. Високо е 14.9 м., с диаметър 8.4 
метра.  

НАЙ-ГОЛЯМОТО ВЕЛИКДЕНСКО ДЪРВО 

То е от Росток в Германия и е украсено с над 76, 596 яйца през април 2007 г.  

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦВЕТОВЕТЕ НА ЯЙЦАТА 

Днес яйцето е религиозен символ, втъкан в бита ни. Червеният цвят се възприема като 
символ на кръвта на Иисус Христос. Синият – на непорочността, виолетовият се възприема 
като символ на кръста. Зеленото яйце олицетворява учениците на Иисус, а жълтото е символ 
на Бог. 

Седем тона е най-голямото великденско яйце 

Виктор Деянов, 6.б 
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Украса за Великден 
  Красива ваза 

С помощта на няколко стъклени буркана, боя или 
цветна прежда може да си направите красиви и 
ефектни вази, с които да украсите трапезата за 
Великден. Другият вариант е да напълните буркана с 
бели великденски яйца, памук или бели бонбони, а на 
капачката на буркана да залепите заешки уши. С 
помощта на боички нарисувайте очи, нос, мустаци и 
уста отпред, а отзад залепете памук за опашка.

Великденска украса с прежда 
Направете си великденски яйца от прежда. За целта ви 
трябва лепило на водна основа. След като го разтворите, 
натопете в него конци прежда. Докато изчакате да се 
накиснат, трябва да надуете няколко малки балона. След 
това увийте преждата около балона и изчакайте да 
изсъхне. Когато това стане, пукнете балона.

  Великденска мини кошница 
Прави се бързо и лесно от хартия. Може да ви послужи за 
украса на празничната трапеза или за поставка на шарени 
яйца, които искате да подарите на своите близки. Другият 
вариант е да използвате стара картонена кутийка, която да 
изрежете в подходяща форма и да облепите с цветна хартия, 
и да завържете панделка или дантела около нея. 

Яйца мозайка 
Сварете 8 бели яйца и след това ги разделете 
на две половини. Първите четири боядисайте, 
а от другите 4 изберете две, които да 
натрошите и обелите от черупката. След това 
с парчетата яйчна черупка започнете да 
украсявате боядисаните яйца, като залепяте 
п а р ч е н ц а т а с п о м ощ т а н а л е п и л о . 
Използвайте по-заоблени черупки за дъното, 
за да прилепнат по-добре. 

Кутия за шоколадови 
лакомства 

Тъй като Великденският заек е един от 
символите на празника, често украсата за 
Великден включва и фигурки във формата на 
морков. Направете си кутия за шоколадови 
яйца и лакомства във формата на морков. За 
нея ви трябва оранжев картон, молив, линия и 
ножица, с помощта на които, да очертаете и 
да изрежете морковената кутия. Накрая 
добавете зелена панделка или прежда.

Анна Мицева, 6.б
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Свободно време 

Обичате ли да гледате филми през свободното си време? … Да, ние също!  
Ще ви разкажем накратко историята на една по-стара лента, която със сигурност ще ви 
впечатли, ако сте ценители на по-страховитите истории. “The Blair Witch Project" (на български: 
„Проклятието на Блеър“) е американски свръхестествен филм на ужасите от 1999 г., написан, 
режесиран и монтиран от Даниел Мирик и Едуардо Санчес. Това е измислена история за трима 
студенти режисьори - Хедър Донахю, Майкъл К. Уилямс и Джошуа Леонард, 
които снимат документален филм за местна легенда, известна като 
Вещицата от Блеър. Твърди се, че „намерените кадри“ са филмът, който 
гледа зрителят. Мирик и Санчес измислят  легендата за Вещицата от Блеър 
през 1993 г. Донахю, Уилямс и Леонард са избрани за ролите. По-голямата 
част от филма се снима в Мериленд в продължение на осем дни. Заснети около 
20 часа кадри, които са монтирани до 82 минути. Заснет с първоначален бюджет 
от $35,000 - 60,000, филмът има крайна цена от $200,000–750,000 след постпродукция. 
Благодарение на успешната премиера, правата на филма, който е създаден като 
независима лента, са купени от американското филмово студио „Artisan Entertainment“ за 
1,1 милиона долара. На филма се приписва голяма заслуга за съживяването на техниката 
за намерени кадри, която по-късно е използвана от подобни успешни филми на ужасите. The 
Blair Witch Project печели близо 250 милиона долара в световен мащаб, което го прави един от 
най-успешните независими филми на всички времена, както и 41-ия най-печеливш филм на 
ужасите. Филмът стартира медиен франчайз, който включва две продължения (Book of 
Shadows и Blair Witch), романи, комикси и видео игри.

Кино

Музика

Напоследък са нашумели 
много нови стилове музика. 
Един от тях е кей-поп, познат 
още като “корейски поп”. 
ENHYPEN е момчешка банда, 
дебютирала през 2020 година 
с песента Given - Taken. Стават 
известни след участието им в 
състезанието I-LAND, което 
почелят. До момента те имат 

28 издадени сингъла, два мини 
албума и един студиен. Фен клуб името на групата е ENGENE, а едни от най-популярните и 
песни са: Drunk-Dazed, FEVER, Polaroid love, Not for sale.

Йоанна Евтимова, 6.б 

София Тошева, 6.б
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Добрата храна бори „пролетната 
умора“ 

Намалете баничките, чипса и многото захар през пролетните дни. Именно сега е моментът, 
в който имате най-голяма нужда от полезна храна, с която да възвърнете сили след дългия и 
изтощителен зимен сезон. Ето на кои храни да наблегнете, за да избегнете „пролетната 
умора“, която често ни съпътства през тези месеци:
Овесени ядки 
Благодарение на високото си  съдържание 
на белтъчини, магнезий и витамин B, те 
буквално ни събуждат, повишавайки 
многократно енергията ни. Чувството за 
умора е елиминирано още от сутринта.

Зеленолистни зеленчуци 
Препоръчително е да включим в менюто 
си лапад, маруля, спанак, коприва, за да 
набавим необходимото желязо за 
производството на енергия в организма. 

Храни за настроение 
Това са ягодите, бананите, морковите, 
чушките, доматите и лещата. Те са храни, 
които подпомагат образуването на 
хормона на щастието – серетонин.

Леки меса 
В менюто ни срещу пролетна умора 
задължително трябва да присъстват риба, 
телешки черен дроб, яйца, пуешко и 
пилешко месо.

Фитнес у дома - мисия възможна 

За повечето тийнейджъри, които не играят баскетбол, футбол или друг вид спорт, 
упражненията не са толкова лесни, колкото изглежда. След училище повечето просто искат да 
се отпуснат и да гледат телевизия или да сърфират в интернет за няколко часа. За тези, които 
искат да започнат да водят по-здравословен начин на живот, тренировките у дома са добра 
алтернатива на закупуването на скъпо членство във фитнес. Той е безплатен и изисква само 
малко пространство у дома. След като сте решили къде, кога и как ще тренирате, ще искате да 
направите няколко основни неща, за да направите зоната за тренировка безопасна и приятна: 

1. Поддържайте стаята чиста! Това ще гарантира здравословна среда.  
2. Музиката е чудесен начин заниманието да е още по-приятно.  
3. Мотивацията! Останете мотивиране колкото може повече 
време. Не се отказвайте, ако желаните резултати не се появят 
веднага.  
Много уебсайтове дават съвети и за тренировка у дома, 
съобразени с тийнейджърска възраст. За да сте сигурни в 
качеството , първо прочетете повече за ползата от 
тренировките, които ви предлагат и тяхното правилно 
изпълнение. Успех!
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Гергьовден 
КАКВО ЧЕСТВАМЕ? 

Гергьовден  в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец на 6 май. 
Обявен е за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската 
армия. Чества се и като Празникът на овчаря. 

ТРАПЕЗА 

Може би един от най-характерните обичаи за Гергьовден е 
приготвянето на курбан от мъжко агне. На този празник се 
събира цялото семейство и на трапезата задължително 
присъства печеното агне и обредният гергьовски хляб. 
Добре е да има и агнешка дроб-сърма, млечни продукти, 
варено жито, зелен лук и пресен чесън, баница, винце. А 
млечни продукти назаем да не се дават. 

ОБИЧАИ 

През деня на Гергьовден се извършват различни обичаи 
свързани със здравето. На този ден се заравя в земята и 
великденското червено яйце, за да е плодородна нивата. 
Рано сутринта най-ранобудният прибягва до поляната за 
коприва и с нея шибва всички у дома по ходилата - да не ги 
настига злото през годината. 

ИМЕН ДЕН 

Имен ден имат хората с имената Георги, Генчо, Гергана, 
Гергина, Гинка, Ганка, Ганя, Ганчо, Георгия, Габриела, Габриел 
и производните им.

Белослава Георгиева, 6.б

43. ОУ в снимки

Математическа изложба 
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Иновативни практики

Учениците от 5.г клас, STEAM профил „Изобразително изкуство 
и технологии“ показаха талант и знания в изготвената от тях 
настолна игра “Мисля, създавам, научавам“. Всяка от изкусно 
изработените карти задава въпроси върху изученото през 
годината по български език и литература, а надпреварата за 
най-много събрани точки от правилни отговори е повече от 
вълнуваща.

Чрез метода на обърнатата класна стая в 5.б клас, 
STEAM профил "Българска писменост, култура и 
история", по атрактивен и достъпен начин се 
формулира заветът на хан Кубрат като историческа 
концепция, която се развива и доказва на базата на 
конкретния исторически материал и чрез която се 
работи за формиране на определени ценностни 
нагласи у учениците. 

Иновативна  учебна практика в центъра на 
столицата, реализирана на 21.03.2022г с 
учениците от 5.а клас, STEAM профил, 
където на малко разстояние един от друг 
се издигат православна и католическа 
църква, джамия и синагога.
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Моята рецепта за козунак 
Великденските празници няма как да минат без присъствието на козунака на трапезата. Той 
е част от традицията, както и боядисаните червени яйца. Козунакът представлява сладък 
обреден хляб, който символизира тялото на Иисус Христос. Традиционно се приготвя и консумира 
на Великден. У нас козунакът се е наложил сравнително късно, в периода 1915–1920 г. Дотогава за 
празника са се месили други хлябове, наричани колак, пармак, кравай. 

Съставки: 

1 кг брашно 

14 гр. суха мая 

150 гр. масло 

250 гр. захар 

200-250мл. прясно мляко 

5 средно големи яйца 

2 есенции ванилия  

2 есенции лимон 

стафиди, орехи или локум (по желание)  

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ТРЯБВА ДА СА НА 

СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА! 

В купичка смесваме маята, 1ч.л. захар, 1с.л. брашно и около 100 мл. прясно мляко. С миксер 
разбиваме яйцата, захарта и есенциите. Добавяме и млякото и отново разбиваме. В голяма 
кръгла тава пресяваме брашното 2 пъти. Правим кладенче в брашното и изсипваме маята и 
останалите течни продукти. Замесваме тестото с вилица или ръка и когато е замесено и лепкаво, 
разтапяме маслото и изсипваме малко количество от него на плота/масата. Започваме да месим 
и постепенно си добавяме масло, докато не спре да залепва. След това поставяме тестото в 
намазнена купа и покриваме с прозрачно фолио и влажна кърпа. Оставяме го да втаса на топло 
за около 1 час. След това го месим още малко. Отново го оставяме да втаса, но за 20-30мин. 
Разделяме тестото на части според големината на формите. Пълним всяка част с плънка по 
желание и оформяме частите като плитка, и слагаме във формите за печене. В малка купичка 
разбъркваме 1 яйце със малко прясно мляко, намазваме козунаците и ги поръсваме със захар. 
Оставяме ги да втасат преди печенето им за около 10-15 мин. Печем козунаците за около 
40-50мин. в предварително загрята фурна на 200 градуса. 
Да ни е сладко! Валерия Илиева, 6.б 
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