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Н ВИНИ 43 
Истории от училищния STEAM живот
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  Мартенският благотворителен базар на 43. ОУ е поредното събитие в 
училището, което има за цел да събуди креативността у нашите възпитаници, да 
сплоти училищната общност, да накара децата да се чувстват полезни и да се 
забавляват. Най-мотивирани обаче са учениците, знаейки, че събраните средства 
ще бъдат дадени за благотворителност.  
  Дойде и моментът, в който да обявим как беше разпределена внушителната сума от 
11067,44 лв., която в рамките на ден събрахме в навечерието на Коледните 
празници. След решение на Обществен съвет към 43.ОУ и директор бяха  подкрепени 
петима ученици на училището със сумата от 2000 лв за всеки от тях. Трима от тях са деца, 
изгубили наскоро родител, а другите двама - нуждаещи се от средства за лечение. Всичко 
това нямаше да е възможно без сплотената общност на 43.ОУ – ученици, учители и 
родители!  
  Организирахме и мартенския ни базар със същата цел – да сме полезни, да подадем 
ръка на най -нуждаещите се . Всяка мартеничка, картичка, рисунка са създадено 
от децата с мисълта за другия и с желанието да направят добро. Благодарим на всеки, 

подкрепил каузата им!
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На 1 март отбелязваме един от най-

обичаните български празници – Баба 

Марта.  В народните представи 

пролетта идва с пристигането 

й. Нейният двойствен 

образ – ту весел, 

т у 
с ъ р д и т , 

представя 
ж е н с к о т о н а ч а л о н а 

живота.  

Баба Марта е митичен 
персонаж в българския фолклор. В 

народните предания тя е смятана за сестра на Голям и Малък Сечко (януари и 

февруари месец). 

По стара традиция в първия ден на 
месец март се подаряват 

мартеници. Според поверието бялата 
в ъ л н а в м а р т е н и ц а т а 

предвещава дълъг живот, а червената 
– з д р а в е и с и л а . 

Мартеничките се свалят, когато 
човек види щъркел или 

лястовица. Връзват се на цъфнало 

дръвче или се слагат под 

камък.  
Честита Баба Марта! 

Бъдете здрави!
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Интервю 

Г-ЖО ДИМИТРОВА, ЗАЩО ИЗБРАХТЕ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ? КАКВО ВИ МОТИВИРА ДА Я УПРАЖНЯВАТЕ ДНЕС? 

Математиката е моята голяма любов. А 
учителската професия е моята сбъдната детска 
мечта. Имах прекрасни учители - строги, 
взискателни, но и много добри. След като 
завърших, имах щастието да работя за кратко в 
едно училище с моята учителка по математика, 
това беше много полезно за мен.  

КОЛКО ГОЛЯМА Е ОТГОВОРНОСТТА НА ЕДИН ЗАМЕСТНИК-
ДИРЕКТОР? 

Отговорността е изключително голяма. Всеки 
миг има нови изненади. 

КОЕ Е НЕЩОТО, КОЕТО НАЙ-МНОГО ВИ РАДВА В РАБОТАТА?  

Да науча някого на това, което знам … това е моето удовлетворение. А днес, както и преди, щастливите 
детски очи и родителската благодарност топлят сърцето ми.  

ИМА ЛИ НЕЩО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КОЕТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО СПЕШНО? 

Във всяка държава грижата за образованието трябва да е на първо място. А самото образование трябва да е 
насочено към получаване на приложни знания за живота.  

ТРУДНО ЛИ ВИ Е ДА ПРЕПОДАВАТЕ ОНЛАЙН? 

Не ми е трудно да преподавам онлайн. Когато завърших втората магистратура по информационни системи, 
знаех, че това предстои. Просто очаквах този момент да настъпи. Този начин на обучение  има и много 
положителни страни, особено за мотивираните ученици. 

ПРОМЕНИ ЛИ ПАНДЕМИЯТА НАГЛАСАТА НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕНЕТО? 

Това може да кажете вие. Аз смятам, че не.  

АКО НЕ БЯХТЕ ИЗБРАЛИ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ, КАКВО ДРУГО БИХТЕ РАБОТИЛИ? 

Вероятно щях да съм пилот или архитект.  

ИМАТЕ ЛИ ХОБИ И КАКВО Е ТО? 

Да, имам - фотографията и рисуването. Картините, които рисувам, са предимно подаръци за приятели. 
Имам снимки в емисиите за времето в БТВ и Nova телевизия, но времето все не ми достига. 

КАКВО ПОЖЕЛАВАТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 43. ОУ? 

От сърце пожелавам здраве, успехи и много мечти! 

Йоанна Евтимова - 6.б 

Г-жа Наталия Димитрова, зам.-директор: 

Математиката е голямата ми любов
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Интервю 
Г-жа Марина Великова, зам.-директор: 

Избрах училището пред джудото

 Г-ЖО ВЕЛИКОВА, ЗАЩО ИЗБРАХТЕ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ? КАКВО ВИ МОТИВИРА ДА Я УПРАЖНЯВАТЕ ДНЕС? 

Завърших НСА „Васил Левски“ с първа специалност треньор по джудо и 
втора учител по физическо възпитание и спорт. В началото смятах, че 
няма да работя като учител, защото джудото беше моят живот – точно 
това бях убедена, че искам да работя. Но в четвърти курс, когато карах 
педагогическата си практика като учител по физическо възпитание и 
спорт, разбрах, че ми харесва да бъда учител, а и двете специалности се 
допълват до някаква степен. И така преди 20 години, уж на шега, 
започнах работа като учител, та до ден днешен. 

КОЛКО ГОЛЯМА Е ОТГОВОРНОСТТА НА ЕДИН ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР? 

Най- голяма отговорност в едно училище има директорът. Той  
организира и контролира, носи всякакъв вид отговорност като такъв. 
Заместник-директорът е помощникът на директора или една от двете му 
ръце. Отговорностите на директора се споделят от заместник - 
директора. 

КОЕ Е НЕЩОТО, КОЕТО НАЙ-МНОГО ВИ РАДВА В РАБОТАТА? 

Това, че в училището ни има доста позитивни промени вече втора 
година. От материална база до всички прекрасни инициативи, свързани с 
празници и мероприятия, съвместно с родители, ученици и учители. 
Радват ме и постиженията на нашите ученици, респективно  и тези на 
учителите, на състезания и олимпиади. 

ИМА ЛИ НЕЩО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КОЕТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ПРОМЕНЕНО СПЕШНО? 

Да! Смятам, че образователната ни система има спешна нужда от 
намаляване на административната тежест на българските учители. Също 
еднакво по важност е и финансовото възнаграждение, както и моралното 
– отношението на обществото ни към нашата професия. 

ТРУДНО ЛИ ВИ Е ДА ПРЕПОДАВАТЕ ОНЛАЙН? 

Нямам трудности в преподаването онлайн, дори си мисля, че по 
предмета ИТ, по който преподавам от тази учебна година, онлайн 
обучението може и е полезно да бъде в електронна среда, дори в 
училище. 
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ПРОМЕНИ ЛИ ПАНДЕМИЯТА НАГЛАСАТА НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕНЕТО? 

Смятам, че мотивацията и нагласата за учене  на учениците не се променя заради пандемията или други 
подобни фактори. Ако един ученик е мотивиран и има високо поставени цели, които следва,  нищо не би 
могло да му попречи. 

АКО НЕ БЯХТЕ ИЗБРАЛИ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ, КАКВО ДРУГО БИХТЕ РАБОТИЛИ? 

Може би щях да бъда треньор по джудо. 

ИМАТЕ ЛИ ХОБИ И КАКВО Е ТО? 

Да, разбира се! Не знам има ли хора без хоби?! Знам само, че има такива, които не могат да отделят 
време за това. Моето е да ходя в планината, през всички сезони. За съжаление, от доста време трудно 
успявам да го практикувам. Обичам да чета книги и да ходя на театър. 

КАКВО ПОЖЕЛАВАТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 43. ОУ? 

На първо място, да са здрави. Пожелавам с упоритост и целеустременост да бъдат успешни и да сбъдват 
мечтите си. Да израснат като достойни и богати духовно млади хора и винаги да помнят нашето 
училище! Йоанна Евтимова - 6.б 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Намерете 
думите: 

БАБА МАРТА 

ОСМИ МАРТ 

ТРЕТИ МАРТ 

МАМА 

ПИЖО 

ПЕНДА
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ТРЕТИ МАРТ ПО СВЕТА И У НАС 

Ден на дивата природа 
През декември 2013 г. ООН реши това 3 март ще бъде денят, в 
който целият свят ще обърне внимание на дивата природа. 
Общото събрание прие това решение поради желанието да се повиши осведомеността на хората за състоянието 
на флората и фауната на Земята. Празникът се дължи на факта, че състоянието на дивата природа се влошава 
всяка година. И човек играе решаваща роля в този процес. Установяването на тази дата насърчава хората да 
обръщат внимание на факта, че природата трябва да бъде защитена и оценена.

Ден на писателя 
През 1986 г. Международният ПЕН клуб създаде празник - Денят на писателя. Това събитие се празнува по 
целия свят. Асоциацията на писателите защитава свободата на данните както в рамките на отделните страни, 
така и по света. Членовете на клуба се борят с потискането на правото свободно да изразяват мнението си в 
печатната форма 

Национален празник на България 
Националният празник на България е на 3 март. През 1878 
г., на този ден страната свалила веригите на Османската 
империя. 3 март се счита за ден на въстанието от пепелта на 
самата България. 

Ден на здравето на ушите и слуха 
Всяка година на третия март по света е Денят на проблеми със слуха. Това събитие е създадено от 
Световната здравна организация (СЗО). На трети март се провеждат специални събития, които имат за 
цел да привлекат вниманието на хората към причините, които могат да причинят увреждане на слуха. 
Медицинските организации настояват да не започват проблеми с ушите и да търсят професионална 
помощ, когато се появи дори лека болка. СЗО също така обеща да подкрепи страните, които ще участват 
в създаването и разработването на лекарства за заболявания на ушите. Към днешна дата повече от 350 
милиона души страдат от глухота или частична загуба на слуха. 

Хина Мацури в Япония 
В Япония денят е време за жени. 3 март почивка е известен 
като Хина Мацури, която се превежда като Hin кукли ден. 
Този ден е посветен на момичетата. На 3 март момичета от 
цяла Япония се обличат в традиционни кимоно и отиват на 
посещение. Там младите дами получават различни 
подаръци, бонбони и се възхищават на куклени колекции. 
Така че в една игрална форма на момичетата се показват 
прости, но важни истини: добра форма, способност да се 
държи в обществото, нуждата да оценяваме простите неща 
и д а о г р а н и ч а в а м е ж е л а н и я т а с и .

https://bg.puntomarinero.com/march-3-what-is-the/
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Ден на майката в Грузия 
Звиад Гамсахурдия - първият президент на Грузия - създава 
празник, който все още се празнува на 3 март - Ден на 
майката. Причината за празника е проста. Майката е 
основният човек в живота на детето. Майката е тази, която се 
грижи и отглежда децата си. Тя е тази, която им внушава 
етични и морални ценности. Предполага се, че на 3 март той 
ще бъде обединен с Международния ден на жените тъй като 
те имат една основа. Досега обаче двата празника се 
празнуват в Грузия. Трябва да се отбележи, че в страната няма нито една „мъжка“ почивка. 

Олимпийски празник 
3 март 2018 г. в Русия е специална дата. От този ден всички, които са участвали в Зимните олимпийски игри, 
биват почитани в цялата страна.  

Ден на флага в Киргизстан 
Трети март празник в Киргизстан. От 2010 г. този ден отбелязва Ден на знамето. Празникът е създаден от 
Президента на Републиката през 2009 г. Указът е разработен и приет с цел да се повиши патриотизъм сред 
киргизките граждани и да се научат да уважават не само страната, но и нейните символи.

Всичко знаеш? … 
Докажи го! 

Първото „Състезание по 
всичкознание“ започна в 43. ОУ „Христо 

Смирненски“ и ще продължи до месец май! 
Изключителен интерес предизвиква 

надпреварата сред петокласниците от 
иновативните STEAM паралелки. Редица са 

предизвикателствата, които стоят пред 
учениците. Задачите изпитват не само 
запаса от знания на възпитаниците, но 

и бързата им мисъл, креативността 
и уменията им за работа в екип. 

Наградите са много и 
разнообразни, но най-

голямата е желанието на 
петокласниците да дадат 
всичко от себе си, за да 

са номер едно.  

Желаем успех на 
състезателите!

Анна Мицева - 6.б
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Книгата, която чета в момента, се казва “Fazbear Fright”. Тя е шестата книга 
от тази поредица, а по-точното й име е “Blackbird”. Тази поредица е 
свързана с по един или по друг начин с игрите “Five Nights of Freddy`s“ на 
Скот Коутън. Във всяка книга са поместени по три кратки и страшни 
истории. Книгите бързо грабнаха вниманието ми, тъй като съм фен на тази 
игра. Както всички фенове казват – хубаво е, че не всички книги са със 
снимки. Има и по някоя малка изненада в края на всяка история! Вярвам, че 
четенето ни обогатява и честите срещи с книгите са безценни. Просто всеки 
трябва да намери своето четиво. 

Какво четеш?

Яна Страшникова - 6.в

Полезното губене на време
Днес почти няма тийнейджър, който да не използва социалните мрежи. Facebook, Instagram, Snapchat, 
TikTok, мобилни игри … прекарваме немалка част от време си „разцъквайки“ ги. Понякога го правим 
безцелно, механично, да проверим “нюзфийда“ е задължителна рутина. Но питали ли сме се какво 
наистина ни дават този тип социални мрежи? Можем ли времето, прекарано в тях, да оползотворим по 
друг начин? Можем, да! И за тези, които биха спрели дотук, смятайки, че пак ще размахваме пръст да 
оставят телефона и да вземат книгата – дишайте, няма! В следващите редове са изброени няколко съвета 
за приложения, с които да замените губенето на ценно време и да „забиете нос“ в телефоните, 
прекарвайки го в нещо полезно.  

Quizlet  
Безплатно приложение за учене, известно по целия свят. 90% от учащите споделят, че са 
повишили успеха си, благодарение на него. Избираш научната област, в която трябва да 
си подготвен. Създаваш своите “flashcard”, които запаметяваш в профила си и ползваш 
навсякъде и по всяко време. Дори само десет минути сутрин по път за училище са 
достатъчни, за да преговориш най-важното за деня.  

  Duоlingo 
Това е безплатна онлайн платформа за чуждоезиково обучение. Всички курсове по чужди езици 
в приложението се предлагат безплатно. Приложението предлага 94 езикови курса на 23 езика и 
има над 300 милиона регистрирани потребители по цял свят. Достъпно е за всички най-
използвани операционни системи.  

Mensa Brain Training 
Приложение за ежедневни тренировки на ума. Създадено е от „Менса Интернашънъл“ е 
най-голямото, най-старото и най-известното дружество на хора с висок коефициент на 
интелигентност в света.  Със задачите в него тренираш памет, концентрация, ловкост, 
възприятията и разсъжденията си. Идеална мозъчна тренировка за деня.
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  Опознай.bg 
Опознай.bg е проект за всеки, който обича да пътува, да открива познати и 
непознати места, да опознава България. Това е най-изчерпателният каталог 
със забележителности в страната - сайтът разполага с над 11 000 статии за 
културни и природни забележителности, богата информация за текущи и 
ежегодни събития и фестивали, над 120 пътешествия, добавени от 
потребители, богата база от любопитни статии, както и възможност да се 
включите в дискусии с други пътешественици. Всичко това е подкрепено от 
над 74 000 снимки, над 4000 коментари за обекти и над 1000 видеа. 

Искам Да Знам 
Известният сайт Искам Да Знам си има и приложение за всички, 
които искат да знаят повече за природа, дестинации, животни, 
човекът, здраве, мистерии, технологии, история. Там има за всекиго 
по нещо и може да откриете мистериозни истории, на които другаде 
няма да попаднете.  

Нови придобивки за нашите деца 
С грижа за здравословния начин на живот на нашите ученици, в 
43.ОУ подновихме и допълнихме спортното оборудване. В нашия 
двор имаме две нови бетонени тенис маси. Подменихме вратите на 
игрището с нови мрежи. Децата вече се радват и на нови рингове на 
баскетболните кошове, както и нова мрежа за волейбол. През 
междусрочната ваканция  ремонтирахме и учебно помещение, 
което ще бъде обзаведено и аранжирано в стил, различен от стила 
на класическата класна стая.  
Продължаваме с положителните промени и занапред!

Щастливи сме да споделим: 
Модел на барелеф на Христо Смирненски, 
изхвърлен до кофа за боклук, ще бъде дарен на 
43.ОУ. По предварителна оценка на експерти, 
барелефът е изработен между 50-те и 60-те 
години на миналия век. Стоял е на място, 
свързано с поета, а материалите дърво и гипс, 
от които е изработен, означават, че е бил на 
закрито. Защо е бил свален, а после захвърлен 
под дъжда обаче, все още не е ясно. След 
реставрацията му баралефът ще бъде подарен 
на училището по повод 115 – годишнината на 
43.ОУ, която ще се чества през 2022/2023 г.
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Об(л)ичаме добрата тенденция 

Обичаме добрата тенденция, особено когато се 
отнася до красотата. Пикси прически? Да, моля. 
Океански нокти? Искаме ги. Сенките за очи, вдъхновени 
от 60-те години? Със сигурност са в списъка ни. Не 
забравяме, че можем да си позволим промени на 
натуралната ни визия само след разрешение на 
родителите ни , за специални поводи и извън 
училищната среда. Винаги трябва да сме семпли, стилни 
и свежи.  

 ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2022 

Както всяка година, така и тази Институтът Pantone вече обяви 
актуалните цветове за 2022 година. Палитрата, която привлича 
погледите ни е многоцветна симбиоза между природни нюанси, 
ярки цветове и на пръв поглед изненадващите цветове за сезон 
Пролет/Лято, а именно сиво и черно. 

ОРХИДЕЕНО РОЗОВО 

Агенцията за прогнозиране на тенденции WGSN и системата за 
цветове Coloro избраха орхидееното розово за водещ цвят на 
Пролет/Лято 2022. Наситената магента внася така необходимото 
чувство за позитивност и бягство от действителността в модата и 
озарява колекциите от облекла до бански. Неговият енергичен 
нюанс привлича вниманието както в реалния живот, така и чрез 
цифровите устройства, което го прави идеален за съвременните 
дни.

СТУДЕНО ИНДИГОВО 

Този нюанс черпи вдъхновение от океанските елементи, като същевременно 
добавя забавно и модно докосване. Той изпъква на преден план с 
изразителност, но също така и с усещането за баланс. Осъвременява 
класическия индиго нюанс. Той ще изглежда изискано, когато се съчетае с 
метални текстури и ще изпъква, когато се носи с неутрални тонове или 
самостоятелно. Съответстващият нюанс на Pantone е Indigo Bunting.

https://beauty.fashion.bg/article/17669/34/cviat-na-2022-godina-orhidea
https://beauty.fashion.bg/article/17669/34/cviat-na-2022-godina-orhidea
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НАСИТЕНО БАДЕМОВО ЗЕЛЕНО 

Воднисто зелено? Наситено бадемово зелено? Изглежда e невъзможно думите да 
опишат цвета Beach Glass на Pantone, но той е тук, за да остане за сезона Пролет/
Лято 2022. Смесвайки блясъка на тензухеното синьо с мекотата на по-светло 
зелено, той повишава настроението и повдига духа. Той добавя неочаквано 
удоволствие към колекциите и може да бъде смесен с по-дълбоки нюанси на 
изумруденото или да бъде завършен с охра. 

Грим според настроението 

Гримьорката Робин Блек споделя, че през 2022 година ще видим нетрадиционни експерименти, чрез които 
хората да изразяват себе си. Следващите месеци ще се въртят около това да бъдем различни от 
останалите, а не да постигаме еднакво съвършенство. Ако имате сини очи, контрастните цветове като 
медено и златно ще ги накарат да изглеждат дори по-сини и бистри. Тези топли, металически цветове, 
подчертават златистите петънца в ириса и буквално ги озаряват със светлина. Гранат, аметист и бронз са 
особено омагьосващи върху зелени очи. За момичетата с пъстри и лешникови очи цветове като смарагдово 
и златно ще подчертаят зелените и по-светли тонове в ириса.  Топли нюанси в кафявата гама пък правят 
погледа по-мек и а самия цвят на очите – по-наситен. Нанесете зелена или кафява очна линия, в 
зависимост от това колко склонни сте да ескпериментирате, върху цялата линия на клепача, а след това 
добавете малко златно във външния ъгъл и в средата.

Храната – важен фактор за чиста кожа 
Едно от нещата, които можем да променим в ежедневието си, за да намалим риска от акне, е нашето 
хранене. Многобройни проучвания са установили храни, които могат да увеличат появата на тези 
досадни пъпки, но и такива, които имат благотворен ефект. Добре е да се избягват млечни продукти, 
сладкарски изделия, наситени мазнини, рафинирани захари, люти храни, както и прекомерна 
консумация на сол. Трябва да се приемат достатъчно количество течности, тъй като дехидратацията 
също води до по-висок риск от запушване на порите. Не на последно място, прекомерният 
психоемоционален стрес и като следствие от него - хормоналните изменения, могат да бъдат рисков 
фактор. В „добрия“ диетичен списък влизат храни, богати на цинк: морски дарове, някои червени меса; 
храни, богати на омега-3 мастни киселини; храни с високо съдържание на антиоксиданти – цитруси, 
спанак, авокадо, броколи, ядки. Полезна е също 
консумацията на витамин А (напр. моркови), като той 
може да се прилага и локално под формата на различни 
козметични продукти (маски, лосиони и др.). За 
любителите на сладкото, можем да кажем, че натуралният 
черен шоколад е полезен за кожата (за разлика от млечния 
му вариант). Общите принципи са, че трябва да осигурим 
на кожата си добра хидратация и антиоксидантна 
защита – по този начин се противодейства на възпалението 
и подпомагаме организма да се справи по-добре сам. Други 
хранителни съставки, подходящи заради антиоксидантното 
си действие, са витамин С, селен, мед, манган и др. Анна Мицева - 6.б 

Йоанна Евтимова - 6.б
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Национален ден на жената 
Няколко факта за празника 

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8-ми март. Това е ден за международно 
признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. Започнал само като 
политическо събитие за социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни. На 
този ден мъжете подаряват цветя на жените в техния живот – приятелки, майки, съпруги, гаджета, колеги 
и т.н. В училище децата често подаряват цветя на учителите си. Празникът тръгва от Америка, противно 
на разпространеното у нас през годините на тоталитарния режим схващане, че негови основоположнички 
са германската социалистка Клара Цеткин е и теоретичката на марксизма Роза Люксембург. Идеята за 
създаване на международен ден на жената се появява след бурната индустриализация в началото на 20 век 
и исканията за подобряване на условията за труд. Първият Ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 
г. в САЩ по инициатива на Американската 
социалистическа партия. Календарната дата се 
свързва с първата масова проява на жени работнички, 
състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. През 
следващите години се организират нови протести, 
най-известният от които е през 1908 г., когато през Ню 
Йорк преминава женско шествие с искания за по-
кратък работен ден, по-добро заплащане и право на 
гласуване. На 27 август 1910 г. в Копенхаген се 
провежда първата международна конференция на 
жените , организирана от социалистическия 
интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин тогава се приема всяка година 
една от първите недели на пролетта да се празнува като ден на работничките и на международната им 
солидарност. В България денят се започва да се отбелязва и като Ден на майката след 1944 г. 
Атеистичният по характер тоталитарен режим го налага, за да измести от календара на българите 
Благовещение (25 март) - християнския празник на майката и жената. Тенденцията идва от бившия 
Съветски съюз, който я налага в целия източен блок. 

Идеи за подарък 

Бижу с прожектор "Обичам те на 100 езика" в кутия, с вечна роза 

Грамота за 8–ми март 

Сладки във форма на сърце  

Белослава Георгиева - 6.б
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Всички обичаме празниците. Това са дни, които ни измъкват от сивото ежедневие, понякога са 
повод за радост, друг път за приятна разтуха. Безспорно през изминаващия месец 14 февруари е 
денят, който буди най-много спорове всяка година и нерядко може да се почувстваме 
„изгубени“ в празниците.  Свети Валентин се отбелязва на 14 февруари в някои страни като Ден 
на любовта. На тази дата двойките изразяват любовта си един към друг, като си изпращат 
поздравителни картички и подаръци с формата на сърце. Името на празника идва от християнски 
мъченик, наречен Валентин, живял през 3 век. Първоначално стар римокатолически празник, той 
започва да се свързва с романтичната любов през Средновековието. . През 19 век ръчно 
написаните послания биват заменени от масово произвежданите готови картички. АПК 
(Асоциацията за поздравителни картички) е 
изчислила, че всяка година се изпращат 1 
милиард поздравителни картички, като така 
изостават по масовост само от коледните 
картички. Асоциацията също е изчислила, че 
жените купуват около 85% от всички 
валентинки. Най-популярните подаръци са рози 
и шоколади в червена лъскава опаковка с форма 
на сърце. Колкото и да се е наложил Свети 
Валентин и у нас, той не може да измести 
напълно Денят на виното, лозарите, кръчмарите 
и градинарите – Трифон Зарезан. Първоначално в 
България на 14 февруари се чествал Трифоновден – в почит на Свети мъченик Трифон, смятан за 
покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. След приемането на григорианския каленар 
празнуването му се измества на 1 февруари, а 14 февруари започва да се отбелязва като Ден на 

лозаря. Въпреки разминаването и объркването, в 
българската традиция двата празника продължават да 
се преплитат.  Смята се, че Трифон Зарезан е 
„наследник” на тракийския бог на плодородието, 
виното и веселието Дионис. Празникът на светеца 
почти съвпада с честването на  Дионисиевите 
празници. На 14 февруари Българската православна 
църква отбелязва църковния празник на Успение на 
Свети Кирил Славянобългарски. Константин 
Философ, наречен Кирил, произхождал от семейството 

на знатните солунски славяни - Лъв и Мария. Учил е в Магнаурската школа в Цариград. 
Завършил образованието си с прозвището "философ" и бил назначен за патриаршески 
библиотекар и преподавател по философия. На него били възлагани различни поръчения с 
обществен характер. Отегчен от суетата на този свят, Константин избягал тайно в манастира на 
малоазийския Олимп при своя брат Методий, където създали славянската азбука и превели 
свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи. Кирил починал в Рим 
на 14 февруари 869 г. и бил погребан в църквата "Св. Климент Римски". 
Въпрос на избор е с кой празник всеки от нас ще запомни датата. Важното е да не следваме само 
чужди модели, а да помним и своите традиции. 

Изгубени в празниците …  

Деница Василева - 6.б
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