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УЧИЛИЩНО СЛОВО
Първа пролет – 1 април - Цветница - Лазаровден – Великден –
Художествена самодейност – Стъпките към успеха - Шах

Първа пролет
Даяна М. Х кл.

Това е и денят на пролетното равноденствие,
когато продължителността на деня е равна на
нощта. Днес Слънцето при своето видимо
движение по еклиптиката пресича пролетната
равноденствена точка и от южната небесна
полусфера преминава в северната.
Периодът от началото на астрономическата пролет
до началото на следващата астрономическа пролет
е равен на една тропична година и се равнява на
365,24219 денонощия. По света е възприетата
календарна система, основаваща се на т.нар.
"Григориански календар".
Според календара по определен начин се редуват
обикновени години по 365 дни и високосни по 366
дни, в които допълнителният 29 февруари
компенсира натрупаната разлика. Това е направено
за удобство, но е и причината датата на пролетното
равноденствие да е различна всяка година - варира
между 20 март, 21 или 22 март за северното
полукълбо. Календарната дата зависи от това,
колко години са минали от последната
високосна.Eднo oт дpeвнитe имeнa нa пpaзниĸa e
„Ocтapa“. To вoди нaчaлoтo cи oт имeтo нa
нeмcĸaтa бoгиня нa пpoлeттa. Πpaзниĸa чecтвa
възpaждaщoтo ce нaчaлo нa ĸитнaтa пpoлeт и
пoлaгa нaчaлoтo нa нeйнoтo acтpoнoмичecĸo
дaтиpaнe.

Денят на шегата
Захари Петров VI кл.

Ако искате да излъжите някой
приятел или роднина, оправдание
има на 1 април всяка година.
Това е празник неофициален, но
много популярен. Има много
версии за неговия произход, но
най-известните са свързани
сфренския и английския народ.
Луи 14ти прави смяна на
календара Юлиански с
Григориански. Френският крал
разпоредил, че началото на
годината ще бъде 1 април.
Народът не приел закона и
изпратил в знак на протест
новогодишни картички,
адресирани до трона. В Англия
два джентълмени били поканени
на церемония „Шега“ и всеки
взел своята жена. Това са
версиите за възникването на 1
април – ден за всеки, който иска
да излъже със стил.

Интересни факти за 1 април:
1. Освен като Ден на шегата,
първи април е известен и
като Денят на ядивната
книга, честващ годишнина
от рождението на френския
гастроном и писател ЖанАнтелм Брийа-Саварен.
2. От 2004 г., първи април е и
"Ден на хумора и
фосилите", през който
природозащитници правят
демонстрации срещу
употребата на фосилни
горива.
3. В Древен Рим на първи
април се е провеждал
фестивалът Венералиа в
чест на богинята Венера
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Цветница
Стелиян Василев 7а кл.

Седмица преди Великден се
чества друг много голям
празник, а именно Цветница.
Това 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),
Куклинден или (в западните
църкви) Палмова неделя.
Пада се в шестата неделя на
Великия пост. През 2019 г.
Цветница е на 21 април.
Според християнския обичай
вярващите оставят върбовите
клони и цветята, които носят
по иконите, особено върху
празничната икона, а след
края на литургията получават
от свещеника върба, която е
осветена сутринта на
празника. Тези върбови
клончета се занасят у дома и
се поставят върху кандилото
или домашната икона.

Лазаровден
Пламена Радева 7б кл.

Православната църква отбелязва
църковния празник Лазаровден, който
винаги е в предпоследната събота преди
Великден. По традиция на Лазаровден се
откъсват зелени върбови клонки, които
ще красят вратите на следващия денВръбница (Цветница). Лазаровден или
Лазарница е християнски празник,
кръстен на Свети Лазар. Самото име на
светеца е символ на здраве и дълголетие.
На този ден се изпълнява обичаят
лазаруване и поминалите обреди. В
лазаруването участват моми и момичета,
които започват да се готвят още от
постите. Прослава и възпев ба Лазаровден
носят лазарките. Това са млади момичета
на възраст от 6 до 12 години. Те се
събират на групи от 6-7. Четири от тях са
певици, две са танцьорки и една
,,кумица”. Тя води групата и прибира
подаръците. Закичват се цветя, а една от
лазарките носи кошничка с яйца.
Обхождат селото в събота от обяд и
неделя до обяд, като влизат във всяка
къща, пеят песен за всеки член от
семейството. Играят лазарско хоро.
Стопаните ги даряват с яйца. В
българската традиция Лазаровден е
празник на нивите, пасбищата и горите,
но и празник на момичетата. През 2019
година Лазаровден е на 20 април. На
Лазаровден имен ден празнуват: Лазар,
Лазо, Лачо, Лъчезар и др.
Знаете ли че ?
Преди лазаруването е било задължителен
обичай, тъй като хората са вярвали, че мома,
която не е лазарувала, няма да се омъжи.
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Великден
Ивелина Петрова 7а кл

.

Великден (Възкресение Христовo) е денят, в който християните
честват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос.
В християнската религия на Възкресение Христово (Великден) се
чества възкръсването на Иисус Христос. То е на третия ден, след като
Христос е разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна
от жените мироносици, посетили гроба. След това Иисус Христос се
явява на Мария Магдалена, а после и на апостолите.
Католическата и Протестантската църква също отбелязват
Възкресение Христово. Подготовката за честването му започва в
седмицата преди Великден, наричана Страстна седмица. Празнува се 6
дни. Вечерта преди полунощ в събота се отслужва тържествено
богослужение, всички светлини в храма се изгасяват и малко преди
полунощ свещеникът изнася запален трисвещник.

Художествена самодейност
Жулиян Нарлиев 10а кл.

Художествената самодейност е
дългогодишна традиция на нашето училище
СУ “Св. св. Кирил и Методий”, обикновено
провеждаща се в края на април. На този
фестивал учениците показват своя талант,
творчески способности и артистичност.
Изпълненията се оценяват от жури, което се
ръководи от следните критерии :
оригинален замисъл на програмата
артистично и качествено изпълнение
ефектни и съобразени с програмата
декори и костюми.

Фестивалът започва с най-малките ни
възпитаници - нашите първокласници.
Изпълненията следват по реда на випуските.
Класовете, представили се най-добре на
художествената самодейност участват на
Патронния празник на училището, честващ се
на 11 май.
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Стъпките към успеха
Повечето хора в днешно време искат да са успели.Но какво всъщност означава думата успех? Ами на
кратко означава пълноценен живот. В този смисъл един дълъг период на мир, радост и щастие може да се
нарече успех. А как може да се постигне? Чрез принципи или “стъпки”, които решим да добавим в живота
си. Нека разгледаме част от стъпките към успеха.
Първата стъпка е да откриете какво обичате да правите, а след това да започнете да го правите.
Независимо какво е това нещо било то рисуване, занимания с компютри, нещо свързано с околната среда
или математика ако нещо ви доставя удоволствие, правете го! Успехът се състои в това да обичате
работата си, затова когато решавате какви искате да станете изберете нещо, което бихте искали да правите
с желание.
Втората стъпка е да се специализирате в някоя конкретна област от нещото, с което сте избрали да се
занимавате и да знете повече за нея от всеки друг. Например, ако сте решили да се занимавате с медицина,
трябва да се концентрирате към един от многото клонове в тази област. Трябва да посветите цялото си
време на специалността и ако е възможно да научите повече от всички останали.
Третата стъпка е свързана с това дали нещата, които правите се изчерпват с вашия личен успех.
Желанията ви не трябва да са егоистични, трябва да са в полза на хората. С други думи вашата мечта
трябва постоянно да се развива свързана с целта да допринесете полза или да служите на света и хората.
Четвъртата стъпка е свързана с вярата. Вярата в това, че можете да постигнете всяко едно от нещата,
които си пожелаете дори и да ви отнеме изместно време. След като повярвате, че нещо може да се случи
вие създавате обстоятелствата за създаване на цел, а ако сте достатъчно целеустремени и упорити вие
бихте постигнали всяка цел.
Вдъхновено от “Силата на мисълта” на Джоузеф Мърфи

На 29.03.2019г.
СУ „Св.св. Кирил и Методий“ е домакин на областни игри по шах.

Желаем успех!
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