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                   Вестникът се издава от клуб „Млад журналист” 
     Прекарвай времето си само с тези, които те правят по-добър. Допускай до себе си тези, 
които ти самият можеш да направиш по-добри.                        Сенека 

 

Март 

 

Баба Марта е дошла 

мартенички да ни подари 

бели и червени 

със ресни чудесни. 

Мартенички да сме 

румени, засмени, 

весели, щастливи. 

 

Йоана Мирева 2б клас 

 

 

              Защо ние, българите, си връзваме бели и червени конци на 1 март? 
     Българската традиция да се връзва мартеница на 1 март не е прекъсвана от повече от 1300 

години. Откъде идва тя? 

     Една легенда разказва историята за Кубратовата дъщеря Хуба и гълъба, който пренесъл бяло-

червен конец на Аспарух. 

     Към края на своя живот владетелят на прабългарите хан Кубрат повикал петте си синове и им 

заръчал да не се разделят, да бъдат винаги заедно, за да не могат врагове да ги нападнат и 

поробят. Минало време, могъщият хан починал. Тогава хазарите, едни от неговите силни врагове, 

нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат – Хуба. Предводителят им, Хан Ашина, 

предложил на синовете на Кубрат да го признаят за техен владетел. Това било условието, за да 

освободи сестра им и да им остави земите. Ханските синове били поставени пред трудно 

изпитание. Най-големият син Баян признал хазарското владичество и останал при пленената си 

сестра. Другите не спазили заръката на стария хан да останат единни и тръгнали да търсят 
свободна земя за своите племена. Единият от братята се отправил на север, а другите - Аспарух, 

Кубер и Алцек потеглили на юг. Преди да се разделят, братята тайно се уговорили с Хуба и Баян, 

те да останат при хан Ашина, докато някай от тях намери свободна земя. След това този, който 

намери земя и създаде нова българска държава, щял да им изпрати птица, вързана със златна 

нишка на крачето, която ще бъде знак да избягат. И така, братята потеглили и оставили 

пленената девойка и Баян в ръцете на злия Ашина. 

Не след дълго при Хуба долетял гълъб, изпратен от Аспарух, който имал златен конец на 
крачето. Както се били разбрали, Хуба и Баян избягали от Ашина и достигнали водите на Дунав. 

Не знаели какво да направят. Птицата можела да им покаже пътя, но те не знаели как да 
преминат на другия бряг. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на крачето на гълъба. Така тя 

искала да уведоми брат си Аспарух, че вече са наблизо. Но точно миг, преди да пуснат птицата да 

полети, се появили преследвачи от хазарите, които започнали да ги обстрелват. Баян бил ранен от 
стрела и началото на конеца, който държал, почервенял от кръвта му. В този момент на другия 

бряг на реката се появил Аспарух със своите войници.  

 



2 страница 
Той очаквал появата на брат си Баян и сестра си Хуба. Хуните, знаейки силата на българското 

оръжие, се изплашили и обърнали конете си назад. 

Аспарух помогнал на Хуба и Баян да преминат реката и ги отвел при своите войници. Взел 

конеца от Баян и белия му край завързал с червения. След това Аспарух застанал пред войската и 

признал, че той и неговите братя не са се вслушали в съвета на баща си и така са заплатили с 

кръвта си своето разединение. Закичил всеки един от своите войни с късче от този свещен 

конец. Заръчал червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка 
завинаги ще свързва българите и ще им напомня за славната България на Кубрат и за неговия 

завет - винаги да са единни. 

     Това се случило на първи март. Така се родило и името на мартеницата. 

Оттогава на тази дата всички българи се окичват с червено-белите конци, като спомен за онзи 

далечен ден и като амулет за здраве, радост и успех. 

    

 
      

    Под този надслов премина тържеството, посветено на 137-та годишнина от Освобождението 

на България от османско робство. Учениците от третите класове с класни ръководители Дора 

Калискова, Стоянка Йосифова и Елена Сярова поднесоха с вълнение и артистистичност стихове 

и песни, посветени на България, на нейната красота, език, история. Силно родолюбие и 

преклонение излъчваха лицата и думите на малките ученици. Танцът с цветните клонки, 

символизиращи  очарованието на българската природа, предизвика заслужени ръкопляскания.  

 

Към родината 

Атанас Далчев 

 

Не съм те никога избирал на земята. 

Родих се просто в теб на юнски ден 

във зноя. 

Аз те обичам не защото си богата, 

а само за това, че си родина моя. 

  

И българин съм не заради твойта 

слава 

и твойте подвизи и твойта бранна 

сила, 

а зарад туй, че съм безсилен да 

забравя 

за ослепелите бойци на Самуила. 

  

Да търси, който ще, 

във теб сполука бърза 

и почести, и власт 

със страст една и 

съща, 

страданието мен по-

силно с теб ме 

свързва 

и нашата любов в 

една съдба превръща. 
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       Виктор Юго е френски поет, писател, драматург,  
художник и общественик. Автор е на романите 
„Клетниците”, „Парижката Света Богородица” и др. 

 

     Част от речта на Виктор Юго пред Френския 

парламент през далечната 1876 година: 

     „Настъпил е моментът да се привлече вниманието на 
европейските правителства върху един факт…Този факт 
ето го: убива се цял един народ. Къде? В Европа! Съвсем 

близо до нас, пред очите ни убиват, палят, грабят, 
унищожават, колят бащите и майките, продават малките 

момичета и момчета…Дошъл е момент да се издигне глас 
на протест. Целият свят е възмутен. Да назовем нещата с 

истинските им имена!....Онова, което става в България, 

доказва необходимостта от Европейски съединени щати. 

Разединените правителства трябва да бъдат заместени от                                             
обединените народи”.                                                                                       1802 - 1885 

                      Париж 29 август 1876 година 

 

            ИЗ СЪВРЕМЕННИЯ „АД” 
Николай Югов - руски писател и   

историк 
…И зърнахме града. Сред огърлица 

от хълми хълм видяхме, побелял 

от черепи на майки и дечица. 

И само пес, от мъка подивял, 

излая глухо, сякаш без желание… 

И бе градът пред нас като заспал. 

И ни потресе гробното мълчание. 

Ни глас, ни звук. Мъртвешка пустота. 

И вятър прошумя като стенание 

в листата сгърчени, над пепелта 

на този град, излъхващ дъх на тление, 

и смрад развя…Потиснали в гръдта 

неволния си страх и отвращение, 
затърсихме сред труповете път: 
наоколо димеше разложение… 

Пред нас, зад нас – човешка смрадна плът: 

 

едно връз друго гниеха телата - 

вилняла тук е ненаситна смърт! 
Тук дива сган е вършила разплата; 

до тежки плитки виждаме ръка 

или на старец беловлас главата, 

и детски боси, тънички крачка - 
връз хубавото личице – страдание… 

И тишина… Печалната река, 
замряла сякаш в страшното мълчание, 
не смееше да плисне със вълна, 
за сбогом да прошепне пожелание. 

Измъчваше ни смрад и тишина - 

напуснахме града. Като знамение 

през сенките изгряваше луна 

над кървавото местопрестъпление. 
Огледахме се… В сумрака унил 

градът се бе превърнал в привидение 

и бе за мъст към бога завопил. 

1876 
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Храбростта на защитниците при Шипка през погледа на граф Игнатиев 

 
Граф Николай Игнатиев 

е руски държавник, офицер - 

генерал, дипломат, наричан 

още „рицарят на Балканите” 

и „графът на българите”, 

славянофил и защитник на 
българската национална 
кауза. 

Граф Игнатиев участва в 

подготовката на 
предварителния договор за 
мир с Османската империя, 

в самите преговори и в 

подписването на договора на 
3 март 1878 г. Негова, и на 
А.И.Нелидов, е заслугата 

границите на Санстефанска България да включват всички територии, населени с етнически 

българи.  

 

    „Четвърти ден продължава ожесточеният бой на шепа наши храбреци с многочислените и 

смели войски на Сюлейман паша; те не са отстъпили още нито педя земя, но много се измориха, 
страдат от липса на вода и патрони и започнаха, особено от вчера, да губят много убити и ранени, 

намирайки се под кръстосан огън, от който на Шипка трудно могат да се укрият. 
Вчера вечерта турците няколко пъти нахлуваха в укрепленията, но бяха отблъснати от нашите, 

при което българските опълченци, нямайки патрони, с повредени пушки хвърляха срещу турците 

камъни, изобилстващи от Шипка. Последния път турците бяха отблъснати от укреплението от 

пристигналите от Габрово на коне казашки стрелци. Вече ти писах, че единият отряд на 

стрелците, извървявайки голямо разстояние при изтощителната горещина, едва се добра вчера в 

един часа през нощта до Габрово. Останалите дойдоха в пет часа. Радецки искаше да им даде 

възможност да отдъхнат, да се нахранят и да се наспят до вечерта. Но от Шипка така силно 

искаха подкрепа, че вече в 11 часа, в най-силната жега, вдигнаха бедните стрелци (това наистина 

са легендарни герои). В  шест часа след пладне едва се добраха до върха, на който се намираше 
Шипка, повдигнаха духа на защитниците и веднага пристъпиха към действие. 

През нощта дойде при Шипка цяла втора бригада на 14-та дивизия, а на разсъмване пристигна 

Волинският полк. След като премина лунното затъмнение, се възобнови огънят и атаките на 
турците, които получиха значителна подкрепа, и пуснаха в ход всичките си свежи сили. Сега у 

Сюлейман паша се наброяват до 60 000 човека. Днес вечерта ще дойде последният полк от 14-та 
дивизия и след това вече нямаме резерви за Шипка, а Сюлейман е тъй настойчив и упорит, че ще 
се държи на височините до последния си войник…“ 

 

Николай Столетов е 
руски офицер,  генерал от 
пехотата.  
Столетов е назначен за 
командир на 

новосформираното Българско 

опълчение. Лично 

командва защитата на Шипка 

през август 1877.   
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Подарък за мама 
      Имаше едно момиченце на име Мими. То 

цяла година чакаше един хубав пролетен 

празник - 8 март.  
      Щом дойде денят, Мимето влезе в 

горичката да търси най-хубавото цвете. Но 

цветята все още не бяха разцъфнали, други 

дори не се показваха още под загнилите 

листа. Най-после тя намери желаното цвете, 
но неусетно беше навлязла много навътре в 

гората. Случи се и най-лошото, срещна Баба 
Меца. Тя скоро се беше събудила от зимния 

си сън и все още беше сънлива и сърдита. 

- Кой дръзва да влезе в моята гора? - изрева 

мечката. 
- Аз съм Мими. Исках да намеря подарък за 

мама, но се загубих - почти разплакано 

отговори момиченцето. 

- Ооо, ако намериш и на мене, ще те упътя до 

вашата къща, но ако не успееш, ще останеш тук! 

- Добре - отвърна Мими - сега ще се върна. 
   Бързо отиде до мястото, където беше намерила цветето за мама, и се наведе да откъсне друго. 

- Заповядай, Мецо, честит празник! 

- Благодаря, момиченце, хайде да те водя!  

  Мецана и Мимето стигнаха до къщата. Излезе майката на момиченцето и в първия момент 
силно се изплаши, но усмивките на детето и на мечката я успокоиха бързо. 

- Заповядай, мамо, честит празник! - каза Мими и поднесе набраното цвете на майка си. 

Домакинята покани добрата Мецана на чай по случай празника. 

 

                                                                                         Димитър Александров 4в клас 

 

Пролет засияна 
Мила пролет засияна, 
ти си винаги избрана, 

с твойта красота незабравима 

любов винаги ще има. 

В тревата ще расте бяло кокиче, 

в дърветата ще се крие малко птиче, 

цветята в тебе ще греят, 
а момиченцата ще пеят. 
 

Диана Евстатиева от 4б клас 

 

                  Пролет                         
  

    Хей юначе първолаче, 
    хей другарче минзухарче. 
    Мина бялата ни зима,  

    идва пролетта любима.  
 

 Татяна Иванова 3б клас  

 

Диалог 
- Хей, врабченце, колко мухи хвана днес? - попитаха го синегушките. 

- Към две, три, а за другите ми помогнаха другите врабчета - отговори то. 

- Вие, синегушки добродушки, колко мухи хванахте?-попита врабчето.  

- Около стотина - отговориха синегушките. 

- Каня ви на чай у дома във водосточната тръба. Донесете трохички, а може и мухички - каза 

врабецът. 
- До скоро, врабченце. От всичко ще донесем - казали синегушките. 

- До скоро - казал врабецът и отлетял. 

  

                                                         Мария-Магдалена Павлова-3б клас 
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Пето национално състезание по правопис на английски език 

SPELLING BEE 2015 
     ХІІ ОУ „Е.Багряна” за първи път участва в националното състезание по правопис на 
английски език. Тази година в него участват 274 училища от цялата страна. Около 6600 

ученици до 7 клас мерят сили в спелуването от 4  до 7 март 
2015г.  
    През месец декември се проведе вътрешен подборен кръг, 
който определи 26  участници в състезанието от 4 до 7 клас.  
    Всички ученици носеха отличителни козирки с логото на 
състезанието. Всеки участник се явяваше пред тричленното 
жури и трябваше да произнесе казаната от диктора дума, да я 
спелува и пак да я произнесе. При правилен отговор 
състезателят получава отговор „correct” и минава в следващия 
кръг, при грешен - „incorrect” и отпада.   
    За Регионалните състезания на 16 април на първо място се 

класира Венелин Христов Пашов от 7б клас, а на  второ – Радина Панайотова 
Омайникова от същия клас. Сериозен конкурент на Радина за второто място се оказа 
четвъртокласничката Ния Гайдарова от 4г клас.  
   Всички участници получиха сертификати за участие в училищния кръг. 
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Хората престават да мислят, когато престанат да четат.        

                                                      Дени Дидро-френски философ и писател 

Внимание! 

     Книги само за момичета! 
    Поредицата книги "Това съм аз, Луси" от 
Кели Маккейн е много интересна на 

момичетата тийнейджърки. 

   ''Пълна промяна'' е първата книга. Луси е 
момиче с две много добри приятелки. Тя има 
брат на име Алекс, а родителите й са 
разделени. Луси живее с майка си и брат си. 

Тя иска да стане модна дизайнерка. Но не 

само това. Прочетете, за да научите!  

 

    Човек става мъдър не 

със сила, а когато чете -  Джордано Бруно – италиански философ и поет 

„Конникът без глава” от Майн Рид 
    Сънят на тексаския елен е смутен от тропота на конски копита. 

В ясната лунна светлина на южното небе еленът разпознава най-безмилостния от враговете си - 

човека. Приближава се ездач на кон. В прекрасния жребец нищо не предизвиква учудване или 

уплаха. Но конникът? В него има нещо страшно - нещо липсва. 
Господи! Главата! 

    Разказът за този конник без глава превръща Майн Рид (1818 - 1883) в един от най-любимите 

писатели на приключенски романи за поколения млади читатели. 

 

Сам Силвър тайният пират: Морското чудовище Джан Бърчет 
 

    Пиратският кораб “Морски вълк” е нападнат от страховито морско чудовище, което отвлича 

Сам и Фернандо с мощните си пипала. Но тогава момчетата откриват, че чудовището не е това, 

което изглежда. Ще успеят ли да избягат и да спасят другарите си на кораба или са обречени да 

гният на морското дъно? 

    Сам Силвър е момче като всички останали на неговата възраст. Само едно нещо го отличава от 
тях - пра-пра-прадядо му е бил прочут пиратски капитан. Сам обаче дори не подозира това, 
докато един ден се случва нещо необикновено. Вълните донасят до брега бутилка с писмо, 

писано от дядо му преди повече от 300 години. В бутилката има и златна монета, която се оказва 

вълшебна и връща Сам назад във времето... 
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Последните проучвания за 

храненето на децата в ученическа 

възраст показват, че значителна част от 
тях се хранят нездравословно. Голяма 

част от децата са с ниска физическа 

активност. Нездравословното хранене и ниската физическа активност увеличават честотата на 

затлъстяване сред децата. Наблюдава се ранна и честа консумация на алкохолни напитки, 

включително на концентриран алкохол. През последните години се появи нов проблем - честа 
консумация на енергийни напитки. Сериозен проблем са нарушенията в хранителното 

поведение- анорексия и булимия. 

Национално проучване на храненето на учениците от 7 до 18 години в България.   
Основните проблеми, установени в храненето са : * Само около 50% от децата консумират 
ежедневно плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти. * Консумацията на пълнозърнест 
хляб е ниска - 57% от децата го консумират веднъж и по рядко седмично. * Риба се консумира 

недостатъчно - 41% от учениците ядат риба по-рядко 1 път седмично,18% по-рядко от веднъж 

месечно . * Установена е честа консумация на храни, богати на енергия, мазнини, захар и сол: 

28% от децата консумират ежедневно и повече от 1 път дневно: пържени картофи и чипс; 

захарни, шоколадови и сладкарски изделия; безалкохолни напитки, съдържащи захар. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ:  

1. Осигуряванена децата пълноценна и разнообразна храна. 2. Включване на зърнени храни и/или 

картофи в храненето на децата няколко пъти дневно. 3. Ежедневно консумиране на разнообразни 

зеленчуци и плодове, за предпочитане сурови. 4. Ежедневна консумация на мляко и млечни 

продукти с намалено съдържание на мазнини и сол. 5. Избор на меса с намалено съдържание на 
мазнини, замествайте често месото и месните продукти с риба или бобови храни.  

6. Ограничаване общо приема на мазнини от децата, особено на животинските. При готвене 
замествайте животинските мазнини с растителни масла. 7. Намаляване приема на захар, захарни 

и сладкарски продукти от децата, също така безалкохолни напитки, съдържащи захар.  

8. Ограничена употреба на сол при приготвяне на ястията, намалете консумацията на солени 

храни от децата. 9. Достатъчен прием на вода и течности. 10. Приготвяне и съхраняване храната 
по начин, осигуряващ нейната безопасност. 11. Включвайте децата в приготвянето на храната.  
12. Осигурявайте физическа активност на децата всеки ден. 

 

Най-важно от всички правила е да не се 
стресираме и натоварваме. Добре е да се 
стремим да научим повече, да се храним и 

живеем здравословно, но не и да 

превърнем живота си в следване на всички 

тези правила. Както всяко нещо, така и 

привикването към здравословното хранене 
има граници и изисква време. Ако ние не 

сме знаели кое е полезно и кое не, можем 

поне да научим децата си, но нека не 

забравяме, че преди всичко, ние трябва 

добре да им обясним защо го правим и да 

им даваме пример. Една бисквита или 

сладолед няма да навредят на никого, но е 
важно да имаме адекватни граници, които 

да се опитаме да възпитаме в нашите деца. 
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                                               Републикански шампион 

        Стоян Тенев от 5б клас се завърна с бронзов медал от 

Републиканското първенство по джудо. За вестник 

„Моето училище” Стоян отговори на въпросите: 

 Отколко време тренираш джудо? 

       Около 5 години. 

 Защо избра точно този спорт? Какво ти дава той? 

       Искам да съм силен и да мога да се отбранявам, ако ме 

нападнат. Спортът ме прави по-дисциплиниран, което е 

много важно качество за един човек. 

Какви са мечтите ти, свързани със спорта? 

       Имам колебание между двата спорта – футбол и 

джудо. Иска ми се да стана футболист и да играя във ФК 

„Барселона”, и в Шампионската лига. Ако продължа с 

джудото, искам един ден да бъда на финала на 
Европейското или Световното първенство. Представям си, 

че ме гледат моите родители, а победата е  трудна и това е 
доста вълнуващо за мен. Ще бъда горд и щастлив да се 

кача на победната стълбица и да се вдигне българския 

флаг. Това наистина е голяма тръпка. 

 

 

 

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ НА 20 МАРТ? 

 

    На 20 март, петък, станахме свидетели на слънчево 

затъмнение. Над северната част на Атлантическия океан, 

Фарьорските острови и архипелагa Шпицберген слънчевият 
диск се скри напълно. Над Европа, Исландия, Северна Азия и 

Северна Африка се наблюдава частично затъмнение. 

   У нас затъмнението започна в 10:42 ч. В 11:49 ч. Луната 

закри 53% от Слънцето.  

А знаете ли, че: 

- Това е най-голямото слънчево затъмнение от 1999 г. насам. 

- И е последното пълно слънчево затъмнение за следващите  

  11 години. 

- Според астролозите, на 20 март се обединиха три важни 

събития: Слънчево затъмнение, Новолуние и преминаване на Слънцето от Риби в знака на Овена. 
Подобни съвпадения се срещат рядко и се свързват с край на един цикъл и началото на нов. 

Очакват се значими промени в живота на хората. 
   Прабългарите вярвали в силата, която им дава слънчевото затъмнение. Говори се, че една от 
битките им срещу китайците е спечелена именно по време на този феномен. С помощта на своя 

календар прабългарите изчислили кога ще е моментът на затъмнението и избрали този ден, за да 
нападнат врага. 
   В Индия се смята, че трябва да се изкъпеш непосредствено преди и след слънчевото 

затъмнение, за да се пречистиш от влиянието на злите духове. 
  Ето какво казва за затъмненията известният астролог Джоузеф Кейнър: "Затъмненията 

символизират възраждане и обновяване. От векове те показват настъпването на промяна. И за 
отделните хора, и за нациите, тези небесни явления вещаят край на старите режими и начало на 

новите цикли. Те носят също така и моменти на избор, в които ние осъзнаваме колко много 

влияние имаме над нашата съдба." 

  Време е за промени, приятели! Вслушайте се във вътрешния си глас, забравете страховете си и 

действайте смело! Вашата Съдба ви зове! 
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Пролет                                                                               Пролетна картина 

В пролетни цветя 

красотата се събра  
и слънчев лъч  

тази красота огря! 

Пролетни цветя  

изпълниха света  

и дариха със усмивка  

нашите добри деца. 

Силвена Пенчева 4б клас 

 

Слънчо щом прогони  

зимните вихрушки, 

цъфнаха на припек  

горски теменужки. 

Щърко, щърко, дългокрак, 

и при нас пристигна пак. 

Хей, излез и погледни, 

 започват хубавите дни! 

 

Ани Атанасова 4б клас

 

Дойде пролетта                                                                   

Отново дойде пролет. Слънчо се показа 

сънен от сините облачета. Близката гора се 
изпълни с птича песен. Нейде край реката 

затракаха щъркели. Дърветата гордо 

полюшваха клоните си. Искаха да покажат 
новите си премени от розови и бели 

цветчета. Минзухари занадничаха изпод 

храсталаците. Всичко се събуждаше за нов 

живот. Въздухът се изпълни с аромат на 
цъфнали овошки. Всичко бе приказно 

красиво. Сякаш пролетта с вълшебна 
пръчица бе преобразила всяко едно кътче. 

Ах, колко хубава е китната пролет! 
 

Данимира Славова 3в клас 

 

Пролетта 

Ето тук е пролетта, 

носи радост на света,  

носи радост на децата,  
носи радост на цветята. 

Где погледна, слънце грее,  
ято птички песен пее, 

где погледна зеленеят  
и земята и листата. 
Всички са доволни, 

всички са щастливи,  

пролетта ни дава  
много нови сили. 

 

Един объркан свят 

Веднъж видях, че всичко около мен се е 

объркало. Сутринта баба сложи раничката на 
гърба си и тръгнахме към училище. Когато я 

оставих, поех към плажа. Видях, че 

дърветата раждат всякакви сладкиши. 

Откъснах си три бонбона и продължих по 

пътя. На брега с децата си направихме 
пясъчен човек, тичахме и крещяхме. Мен ме 
заболя чак гърлото. Реших да се прибера у 

дома. Повиках лекар и той ми предписа 

фунийка сладолед. Когато го изядох, веднага 

оздравях, но бях много гладна. Обядвах с 
моето малко кученце Пинки. То грабна 
вилица и нож и започна да яде наденичка, а 

аз сладко ближех от неговата кучешка храна. 
След обяда излязох с приятелки на разходка 
до зоопарка. Там ни затвориха в клетки. Аз 
имитирах маймуна, а приятелките ми се 

правеха на жираф и слон. Животните бяха 
извън клетките. Разхождаха се, разглеждаха 
децата в клетките и правеха снимки с 
фотоапарати и джиесеми. Отначало ми беше 
забавно, но после ми стана страшно.  

В този момент мама ме събуди. Ох, всичко е 
било само сън! 

 

Фатмегюл Рамаданова 4в клас 

 

Алекс-Велимир 2г клас 

 

Възгордяло се синигерчето 

   Вървяла Баба Меца из гората. Видяла едно синигерче и го заговорила:  

- Здравей, какво правиш?- рекла тя. 

- Искаш ли да се борим? – попитало синигерчето. 

  Мечката се съгласила . Застанали един срещу друг. Баба Меца се хвърлила  и се опитала да 
разкъса синигерчето, то се изплашило и хвръкнало. Баба Меца паднала и си натъртила колената. 

Била победена. 
  Ето, че след малко дошла и Кума Лиса. Тя пък поискали да се надпяват. Докато синигерчето 

пяло, Лиса го хванала с ръце и го изяла. 

Димитър Александров 4в клас 
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Тринадесет любопитни факта за петък 13-ти 

 
1. Страхът от този ден се нарича 
"параскевидекатриафобия", но според специалистите 

произнасянето на думата може да освободи пациентите 

от фобията им. 

 2. Малко хора са готови да сключат брак в петък, 13-и. 

През 1913 г. обаче свещеник от Мидълтаун, Ню 

Джърси, заклеймява широко разпространеното 

суеверие и предлага безплатни венчавки в този ден. 

 3. Композиторът Росини смятал петъците и числото 13 

за нещастни. Той умира в петък, 13 ноември 1868 г. В 

петък, 13 септември 1996 г., намира смъртта си и 

рапърът Тупак Шакур. На 13 октомври 1925 г., в петък, 

е родена "Желязната лейди" Маргарет Тачър. 

  4. В петък, 13 октомври 1307 г., по заповед на 

френския крал Филип Шести и папа Климент Пети са арестувани Жак дьо Моле, Велик магистър 

на Ордена на тамплиерите, и хиляди членове на Ордена. Те са обвинени в ерес, богохулство, 

хомосексуализъм и различни други престъпления, и са изтезавани жестоко. Някои са изгорени на 

клада, други са екзекутирани по-късно. 

 5. Една от теориите е, че суеверието, свързано с петък 13-и, произхожда от митологията на 
северните страни. Според легендата 12 богове се събрали да пируват във Валхала. Непоканеният 
13-и бог на разрушението Локи се появил на празненството и подмамил слепия бог на тъмнината 
Ход да убие Балдур, бога на радостта и веселието. След убийството на Балдур Земята потъва в 

мрак и тъга. 
 6. Едно от табутата, свързани с петък, 13-и, е свързано с Библията. На Тайната вечеря са 
присъствали 13 души, а Иисус Христос е разпънат на кръста в петък. Заради това суеверие във 

Франция дори има професионални гости, които се канят, в случай че на трапезата се окажат 13 

човека. 
 7. Някои хора смятат, че Ева е дала ябълката на Адам в петък, 13-и. 

 8. През 1993 г. изследователи са установили, че когато денят е петък, а датата – 13, по-малко 

хора шофират автомобилите си, но въпреки това стават повече пътни инциденти. 

 9. Имената на някои от най-известните серийни убийци съдържат по 13 букви: Jack the Ripper, 

John Wayne Gacy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore (Ted) Bundy и Henry Lee Lucas. 

 10. Първата литературна асоциация, свързваща деня петък с лошия късмет, е от 
"Кентърбърийски разкази" на Чосър, където се казва: "И цялото това нещастие се стоварва в 

петък". 

 11. Петък, 13 август 1976 г., се оказва особено нещастен за нюйоркчанина Даз Бакстър. Воден от 
популярното суеверие, той решава да остане у дома в леглото и да не прави нищо. Подът на 
апартамента му обаче се срутва и Даз Бакстър намира смъртта си, пропадайки шест етажа 
надолу. 

 12. Голяма част от небостъргачите нямат 13-и етаж. В много хотели също липсват 13-и етаж или 

13-а стая. Във Формула 1 няма болид с номер 13. 

 13. Всеки месец, който започва в неделя, съдържа петък, 13-и, и това се случва поне веднъж във 

всяка календарна година. 
 

За някои хора датата 13-и петък носи късмет. Възрастен 

мъж е преживял операция точно на тази дата, която за 

щастие е преминала сполучливо. За някои хора петък 13-и 

е много, много щастливо число. За други  тази дата е на 

късмет, за други е на нещастие, но си зависи от самия 

човек. 
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 785 години от победата на Цар Иван             810 години от битката при Адрианопол 

Асен ІІ над епирския деспот Теодор               (дн. Одрин), в която цар Калоян 

 Комнин в битката при с. Клокотница             разбива кръстоносците на Балдуин І  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

165 години от 

рождението 

на  

Иван Вазов 

95 години от 

рождението на Валери 

Петров – поет, 

преводач, сценарист, 

драматург, академик 
 

Редактор: Дочка Добрева 

Репортери: Габриела Ненова, Тони Павлов,  

Диан Симеонов, Йоана Динкова, Магдалена Стоянова, 

Невена Ичеренска , Стефани Тодорова, Радина Стоянова, 

Магдалена Христова,  

Ренета Савова, Кристиян Панайотов   

  

180 години  

от  
рождението 

на 

Марк Твен – 

американски 

писател 

830 години от въстанието 

на 

Асен и Петър и  

възстановяването на 

българската държава 
 

210 години от 

рождението 

на Ханс 

Кристиан 

Андерсен  - 

датски писател 

135 години от рождението на 

Йордан Йовков  

Българки писател 

115 години от рождението 

на Антоан Сент-Екзюпери -  

 френски писател,  

автор на книгата „Малкият 

принц” 

690 години от рождението 

на Патриарх Евтимий 

Търновски - духовник, 

книжовник и 

православен светец 


