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Нека всяка снежинка, която пад-
не от небето е една твоя сбъдната 
мечта! 

И нека новата 2021 влезе в до-
мовете ви с надежда, радост и лю-
бов! 

Да ви избави от тревогите, бо-
лестите и грижите за дори най-
малките неприятности! 

Да ви донесе много радостни мо-
менти и нека слънцето да свети и 
огрява винаги лицата ви! 
Да ви дари с голямо щастие и 
здраве! 

С цялото си сърце ви желая 
светла и хубава нова година! 

Ивета Вълкова IXб 
Нека да съумеем да запазим ма-

гията на коледната нощ през цяла-
та година, за да бъдем по-добри, 
да се обичаме повече и да имаме 
силата да сътворяваме по едно 
малко чудо всеки ден – една ус-
мивка, едно добро дело, един 
топъл жест. 

Виктория Стоева  Xа 

Цял град обсипан със сняг. Дър-
ветата снежнобели, хората усмих-
нати. Коледа е дошла!  Всяка къ-
ща украсена, чака Коледа! Нека 
тази е по-различна! Здравето да 
не ни оставя! Всяко семейство да 
е щастливо! Късметът да ни води, 
а щастието да не си отива. Всяка 
трудност и изпитание да бъдат 
като урок. Сякаш всичко преживя-
но е сън. Нека Коледните празни-
ци ни донесат мир, спокойствие! 
Сърцата ни се отворят за добро 
дело. Вярвайте в себе си!  

Мирела Иванова  XIа 

Коледа е празник неочакван, за 
много ,подаръци от Дядо Коледа, 
обилна маса и игри в снега. С годи-
ните колкото по-големи ставаме, 
пожеланията ни се променят, на 
масата очакваме любимите си хо-
ра, а снега чакаме с нетърпение. За 
тази Коледа пожелавам на всички 
да сме живи и здрави, много топли 
усмивки и любимите хора да са 
около нас! 

Виктория Енева  XIа 
Отново е Коледа! Обградени сме 

от празничен дух и настроение в 
кръга на любимите хора. Навън се 
сипе белият сняг и всеки е в очак-
ване на подарък пак. Нека коледни 
празници положат началото на ед-
на година, изпълнена с много здра-
ве, щастие, любов, просперитет и 
късмет. Тази Коледа най- ценният 
подарък си ти! Весела Коледа! 

Илия Славов  XIв 

Коледа е един магически празник, 
където коледният дух никога не из-
чезва. Хората се радват в този ден, 
когато видят лампичките да светят, 
звездата на елхата да грее. Коледа 
винаги носи топлина и спокойствие 
във всеки дом. На този празник де-
цата с нетърпение чакат Дядо Ко-
леда да им остави под елхата пода-
ръците ,които са си мечтаели. Ко-
леда е! 

Радослав Маркова  XIIа 

 
 
 
 
  

Знаете ли, че... 

Традиции и празници през януари и 
февруари – двама братя с лют ха-

рактер -  Голям Сечко и Малък Сечко 
 Два месеца изпълнени  с много вяр-
вания, празници и традиции на бъл-
гарите от миналото до ден днешен.   
1 януари – Васильовден  
Наричан още Сурваки, Суроваки или 
Сурва. Свързан е с важен повратен 
момент в природата - деня на зимно-
то слънцестоене, което го прави под-
ходящ за различни гадания и обре-
ди. Обредна трапеза е обилна и 
включва баница в която се слагат 
дрянови клончета, наречени на до-
машните животни, здравето, къщата, 
богатството.  
След прекадяването на трапезата с 
въглен, най-възрастният в дома вди-
га високо питата, разчупва я и разда-
ва на всички: по реда на възрастта 
им. Първият залък момите и ергени-
те слагат под възглавницата си, вяр-
вайки, че когото сънуват, той ще е 
бъдещият им съпруг (съпруга). Око-
ло огъня или трапезата се гадае за 

предстоящи сполуки 
през Новата година. 
Преди разсъмване 
започва сурвакане. 
По къщите ходят сур-
вакарчета с украсени 
дрянови сурвачки. По 
традиция децата сур-
вакат хората, живот-
ните и плодните 
дръвчета в градина-
та. Домакините ги 
даряват с кравайче-
та, наденици, ошав и 
дребни пари. След 
като обиколят родни-
ните и съседните къ-

щи, децата хвърлят сурвачките в 
реката, за да „тече животът като во-
да“.  
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Коледа 
/есе на Златомира Мънчева XIа/ 

 
Коледа за мен е един свещен празник за 
семейството. Това  е един от любимите 
ми празници, защото ние всички сме съб-
рани около масата и никой не липсва, 
чувства се топлина, сила и уют у дома.  
Коледа е една картина, в която всички 
сме сплотени, говориме и обсъждаме сво-
ите истории и преживявания, докато на-
вън се сипе сняг и коминчетата пушат.  
Всеки човек иска да прекара точно това 

време със семейството си, но знам също така колко мно-
го хора в момента са навън и самотни, без храна и пок-
рив над главата си.  
Не мисля само за себе си, не съм безчувствена, наясно 

съм колко много добри хора бродят по улиците ,и колко 
много любов има в тях и техните сърца.  
Целта на Коледа е да сплотява и да ни прави добри. 

Животът не е само подаръци и скъпи дрехи. Вярвам, че  
ще се справим, само ако самите ние си помогнем и бъ-
дем добри един към друг.  
На Коледа първо трябва да сме човечни! Да сме хора и 

да поставяме другите пред себе си, за да разберем, че 
подаръците не са най – важното нещо в живота на един 
човек. Това, към което трябва да се стремим, е да  пома-
гаме и да бъдем добри към останалите не само към се-
мейството си.  
Много е просто, само трябва да се замислим, че вместо 

да купуваме скъпи подаръци, трябва да излезем на ули-
цата и да погледнем всъщност колко е труден животът 
навън. Те са бедни, но богати в сърцата си. Ще запомнят 
добрината, която си направил за тях и то точно на Коле-
да. Всички те се нуждаят от малко загриженост, защото 
няма при кого и къде да отидат. 
Аз смятам, че постъпвам и мисля правилно като пома-

гам на нуждаещите се, било то на куче, коте или човек, 
защото сме живи същества, чувстваме и мислим.  
Обичам да бъда полезна и за останалите и да не мисля 

само за себе си, защото силно вярвам, че всичко се връ-
ща в този живот. Дори и до днес аз чувствам магията на 
Коледа и се надявам да има повече хора като мен.  
Любим празник за мен е Коледа, защото се  създават 

нови приятелства. Душата ми е чиста, не мога да бъда 
лоша на този светъл празник, защото семейството ми ме 
е възпитало така. Всичко е украсено и всеки е настроен 
празнично. 
Подаръците губят абсолютно всякаква стойност и сми-

сълът на Коледа се губи щом не си със семейството си! 

гости, особено там, където има мома. Празникът завър-
шва с голямо хоро на мегдана. 
5 януари – Кръста 

Това е денят преди Богоявление и е извес-
тен още като Кръстци, Водокръщи, Зимен 
Кръстовден, Попова Коледа, Неядка. 
Според народните представи на този ден се 
пропъждат мръсните дни. Свещеникът кръ-
щава вода, като пуска в нея кръст. След това 
с котле от тази осветена вода и босилкова 
китка той обикаля домовете и ръси. Домаки-
ните хвърлят монети в котлето и го даряват 

с вълна, брашно, боб и др. Църковният обред е свързан 
с вярването, че с кръщаването на водата и с ръсенето 
се пропъждат нечистите дни, а заедно с тях и злите си-
ли. Празникът е неделим от новогодишния празничен 
комплекс и е своеобразна връзка между Нова година и 
Йордановден. 
6 януари – Йордановден 
Наричан още: Богоявление, Водици 
Този ден е посветен на Светото кръщение на Исус Хрис-
тос в река Йордан и е един от най-тържествените цър-
ковни празници. Смята се още за ден на светлината и 
просвещението. Отбелязва се с литургия и празничен 
водосвет. След ритуалното кръщаване на водата свеще-
никът хвърля кръста в реката или морето, а мъжете, на-
речени хаскари или къпинчари,  се спускат да го изва-
дят. Вярва се, че ако кръстът замръзне, българите ще са 
здрави и годината ще е плодородна. 
7 януари – Ивановден 
Този ден християнската църква отрежда на най-великия 
от пророците Йоан Кръстител. 
По традиция на този ден продължават обичаите и обре-
дите, свързани с вярата в чудодейната сила на кръсте-
ната вода. 
Тези, които са младоженци, на обед отиват задължител-
но на гости на своите кумове и им носят кравай, млин, 
бъклица с ракия и вино. 
8 януари – Бабинден 
Един от най-големите женски празници, посветен на ба-

бите-акушерки, родилките и здра-
вето на децата. Съдържа три ос-
новни обредни елемента: къпане 
на малките деца от бабата, което 
се съпровожда с благословии, на-
мазване на децата с мед и масло, 
даряване на бабата с вълна и об-
редни кравайчета, угощение на 
младите булки в дома на бабата.  

17 и 18 януари – Антоновден и Атанасовден 
Тези два дни се почитат като празници на ковачите, же-
лезарите, ножарите от една страна, и като празници в 
чест на чумата, от друга. Легендата представя двамата 
братя близнаци като ковачи. Тя гласи, че докато работе-
ли в ковачницата си, желязото прегоряло в пещта и св. 
Атанас бръкнал и го хванал с голи 
ръце, но после погледнал към кучето, 
което гледало със свити отпред ла-
пички и мигом бил осветен от идеята 
да измайстори клещите. Друго народ-
но поверие гласи, че Св. Антон и Св. 
Атанас са господари на чумата и на 
други тежки епидемични заболява-
ния. През тези дни стопаните не подх-
ващат никаква работа, не предат и не 
плетат, не варят боб и леща, спазват 
полово табу, за да не разсърдят чумата, шарката и синя-
та пъпка. 

Всички си пожелават здрава и успешна година.  
2 януари – Св. Силвестър  

Наричан още Карамановден, Волски празник, Риначов-
ден, Силвестри. 
Посветен е на впрегнатия добитък -волове, биволи, коне, 
магарета. Свързан е с обичая да се чис-
тят оборите. През нощта срещу празни-
ка, момците, които са ходили да коледу-
ват, организирани в дружина по няколко 
души, обикалят домовете на тези стопа-
ни, които имат биволи (или друг едър 
рогат добитък) и изриват торта от непо-
чистените от Коледа обори. Риначите 
вземат оставената за тях от стопаните в 
обора торба с хляб, месо и вино и си отиват, без да се 
обадят. На следващия ден могат да бъдат поканени на 
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  Изминалата година беше изключително трудна и 
изпълнена с предизвикателства. Тя ми подейства 
отрезвяващо и ми показа кои са наистина важните 
неща в живота. От новата година очаквам щастие. 
Посрещам я и с надежда да бъдем здрави. 

                                    Виктория Стоева   Xа 

2020 беше много трудна година и то не само за-
ради разразилия се вирус, които обгърна света. От 
нея успях да извлека доста уроци. Научих, че тряб-
ва да ценим това, което имаме, защото във всеки 
един момент може да го загубим. Научих се и на 
много  неща, придобих нови навици, започнах да се 
усмихвам повече.  Стремя се да бъда по-добър чо-
век.  
   През пандемията имах време, и то доста, да пре-
открия себе си. Вече не съм онова срамежливо мо-
миченце, което бях. Имам нови стремежи и чувст-
вам силата у себе си, за да ги постигам. 
   Пожелавам си през новата година успешно да 
преборим вируса, да сме здрави и всеки от нас да 
стане поне малко по-добър. С трепет очаквам най-
накрая, без притеснение да сме отново всички за-
едно с близки и приятели!  

Катя Маркова IXа 

Научихме много ценни уроци, на които се крепи 
нашето търпение. Научихме, че здравето е на пър-
во място в живота на всеки човек. Научихме да 
търпим. Новата година- 2021 дойде с много мечти, 
които главно засягаха нашето здраве. Очаквам мир 
и здраве, защото без тях животът ни няма да има 
вкус и смисъл. Очаквам всяко дете да бъде нахра-

нено и да има свой дом. Човечеството да цени 
всеки един детайл по природата и винаги да се 
крепим на това, че имаме уникално богата държа-
ва по красота. Има толкова неща, които очакваме 
от 2021 година, дори би станала цяла книга с очак-
вания. Всичко друго се оправя. Нека всеки бъде 
здрав и щастлив! 2021 ще ни е като почивка от 
всичко и ще донесе красиви дни. 

Мирела Иванова  XIа  
Нека новата година да бъде малко по- различна 

от миналата. Всеки един от нас влиза с голяма 
надежда за нещо по-добро. А тя е в здравето, 
щастието, любовта и успехите от старата година! 

Радослав Марков  XIIa 
Изминалата  2020 година ни научи, че можем и с 

по-малкото да живеем, научи ни да сме по-
отговорни и търпеливи. През новата 2021 година 
таим надежди за едно по-добро бъдеще, изпълне-
но с щастие и близост между нас, без ограничение 
от обстоятелствата. Очакваме новата година да е 
изпълнена с много здраве и просперитет, много 
нови запознанства и приключения. Нека 2021  да е 

една по-добра, различна и 
успешна година за всички! 

Илия Славов   XIв 
 
 
 

 Януари 
 

Януари е тук!  
Нова Година, нова страница  
и нов житейски урок. 
 
Обещавам на себе си, 
 че тази година ще бъда добра,  
с весел поглед ще гледам към 
ветровете, 
а моята най-съкровена мечта, 
ще покори дори върховете! 
 

Като птица снежна ще разтворя крила, 
ще се впусна в приключения безкрайни, 
ще намеря твоята светлинка 
и заедно ще преборим самотата. 
 
Компас вълшебен ще направя, 
ще открия ранимата ти душа, 
а после заедно двама, 
ще се потопим в приказка една! 
 
Януарският сняг се трупа, 
но мен не ме е страх, 
защото знам, че дори и студ навън, 
в сърцата ни винаги ще има жар! 
 
Снежна диря ще оставим, 
но никой няма да разбере,  
че само аз и ти можем, 
да стоплим зимата с две ръце! 

 

Зорница Найденова XIа 

20 януари – Св. Евтимий (Петльовден) 
На този ден се е извършвал обреда – жертво-

приношение на петел. Петел се коли във всяка къща с 
мъжка челяд.  16-17 годишно момче от дома, наречен 
петелар, заколва птицата на прага на дома и прави 
кръстен знак по челата на всички момчета в къщата,за 
да са здрави през цялата година. С кръвта на петела се 
рисуват и кръстове по външните стени и врати.  

Предания разказват, че Петльовден е свързан и със 
събирането от турския поробител на най-тежкия за на-
шия народ данък – кръвния, взимането на малки момче-
та за еничари. 
1-3 февруари Трифонците 

С това име са известни първите три дни от Малкия 
Сечко. Първия ден е посветен на Св. Великомъченик 
Трифон, той се нарича още „Трифон Зарезан“, „Трихун“, 
„Трифон Пияницата“ или „Трифон Чипия“, поради извес-

тната легенда за светеца, който си отрязал носа, когато 
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Издание на ПГСС и 

Училищното настоятелство 

   В следващия брой! 

   1 март 
   3 март 
   Знаете ли, че… (български празници и традиции) 
   Вестникът се вписва от учениците на ПГСС с подкрепата на  
   Таня Радичкова и Минка Петкова —преподаватели по БЕЛ 
   Дизайн и оформление— учениците от група „Компютърна графика“, 
    с ръководител Галя Нинова 

 
 

УЧИЛИЩНА ХРОНИКА 

Знаете ли, че... 
отишъл да зарязва лозята. Втория ден – 

Сретие Господне, се отбелязва в чест на Св. Бого-
родица, която след 40-тия ден след раждането на 
Младенеца отишла на черква, за да й бъде проче-
тена „чиста молитва“. Третият ден е в чест на Св. 
Симеон Богоприемец, който пръв поел в ръцете си 
малкия Христос и го въвел в божия храм. 

Св. Трифон се почита като покровител на лозарст-
вото и винарството. На този ден се извършва риту-
ално зарязване на лозите. Още от рано сутринта 
стопанката замесва хляб, приготвя пълнена с ориз 
или булгур кокошка, поставя ги в шарена торба и я 
дава на лозаря заедно с бъклица вино. След прик-
лючване на работа лозарите си устройват шумни 
веселби. Преди да седнат на обща трапеза те си 
избират цар, като го наричат с името Трифон. Най-
възрастният мъж поставя в средата на трапезата 
босилкова китка, увита с червен конец, и три лозови 
пръчки, подканя присъстващите „Който е честит, 
нека поеме китката и да стане цар на лозята!“. Он-
зи, който желае да поеме ролята на Трифон, взема 
китката, а останалите го поздравяват „Честито ти 
Трифонство!“. На главата на мъжа лозарите поста-
вят царска корона от първите отрязани лозови 
пръчки. Качват царя на каруцата, която самите те 
теглят и обикалят лозето. По време на обиколката 
царят благославя да се роди повече грозде и да 

има повече вино. 
На Трифоновден се извършват и някои гадания. Вярва 

се, че ако през първия ден вали сняг, пчелите ще роят и 
ще има много мед. Ако времето е топло и слънчево, се 
смята, че реколтата от царевица ще е обилна. Ако вали 
сняг през втория и третия ден царевицата трябва да се 
сее по-късно. 
10 февруари – Св. Харалампий 
11 февруари – Власовден 
Св. Власий е пазител на едрия впрегатен добитък. 

Обичаят се състои в следното: сутрин рано преди изгрев, 
всяка домакиня, облича чисти нови дрехи и бърза първа 
да изпече и раздаде специална питка, наречена  вла-
сувнина. Ако успее първа да стори това, вярва, че нейни-
те животни ще бъдат здрави и 
пъргави. Докато жените си разда-
ват от хляба, те се ритат една 

друга, мучат 
и блеят по 
подобие на 
кравите и ов-
цете. В някои 

райони в България на този ден 
мъжете се борят на мегдана или сред хармана. Вярва се, 
че който победи ще има най-яките и бързи животни.  
През месец февруари има и други празници и обичаи, 

които се водят плаващи в зависимост от Великден, 
това са Сирни заговезни, Тодоровден и Куковден. 
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14 февруари 
Трифон Зарезан 
или Свети Ва-
лентин? Да 
празнуваме 
празника на ви-
ното или любов-
та, това зависи 
от самите нас. 
Двата празника, 
представени в 
колаж и видеок-
лип, изработени 

от ученици от клуб „Гражданско 
образование“ при ПГСС.  
17 февруари 

В училище се проведе кулинарна 
демонстрация с учениците от ХII

А
 

клас, на придобитите умения в ча-
совете по ресторантьорство- прак-
тика. 

Мероприятието беше част от учи-
лищния кръг на състезанията по 
професии.  
18 февруари 
В памет на делото и живота на Дя-
кона на свободата, учениците от 
клуб „Гражданско образование“, 
изработиха колаж със снимки и 

мисли на Апостола.  
Директорът на гимназията - г-жа 
Таня Тотева и ученици поднесоха 
цветя на паметника на Васил Левс-
ки. 
19 февруари 
1-ВО МЯСТО от руски онлайн кон-
курс  
Катя Маркова - ученичка от IX

а
 клас, 

взе участие в руски 
онлайн конкурс за 
детска рисунка 
„Любими стихотво-
рения от детство-
то“, по произведе-
нията на Агния 
Львовна Барто. Хи-
ляди участници от 
Русия във възрас-
това категория от 

14 до 17 години премериха силите 
си в художествената надпревара, а 
на нашата ученичка беше дадена 
най-високата оценка от журито, а 
именно 1-во място.  
22 февруари 
УЧИЛИЩЕН КРЪГ от националното 
състезание „Млад фермер“ за уче-

ници от специалностите 
„Растителна защита“ и „Механи-
зация на селското стопанство“ 

Разпознаване на семена 

Майсторско управление 


