
  

Издават учениците от VII клас при I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище

Брой 2, януари 2014 г. 

 

Покровителите на януари 
 В първия месец от новата година календарните празници предоставяли повод 

богатите трапези,радостта и веселието да съпътстват живота на българина. Хората вярвали, 

че в името на човека е скрита стара и нова  магия, затова то трябва да се носи с гордост, да 

се пази и предава през поколенията,така както се пазят и предават и прекрасните ни 

традици. И тъй като месец януари е най-богатият в календара откъм имените дни, да 

започнем с Васильовден (1 януари), когато носещите ,,царственото“ име се радват на 

богатата трапеза с баница с късмети, свинска пача, пуйка със зеле, а в допълнение и на 

посещението на малките сурвакари и представлението на чудесните кукери. Малко 

позабравени са обредите, които са се извършвали на 2 януари, деня на св. Силвестър, който 

се приемал като покровител на  впрегатния добитък, или както в българската традиционна 

култура се нарича Карамановден или Риначовден,защото тогава се извършвало 

обредното ,,риене на оборите“ от ,,риначите“ в коледарската дружина. 

 На Йордановден  (6 януари) с освещаването на кръста и водата приключва периодът 

на т.нар мръсни или некръстени дни,когато нечисти сили като караконджули, таласъми и 

поганци бродят от залез слънце до първи петли и причиняват злини на хората. Празникът се 

нарича още Богоявление или Водици. На празника носещите имената Йордан(a), 

Божидар(a), Богдан(a), Богомил и Дарина и многобройните им производни, задължително 

се събират след църковната служба и участват в шествието до реката или морето, където 

попът хвърля кръста. На Ивановден (7 януари), когато дарените ,,с Божия благодат “трябва 

задължително да почерпят, богатите трапези, отрупани с погачи, баници, зелеви сарми, 

суджуци и кървавици, не се раздигат до сутринта. Заедно с Ивановците се къпят или 

заливат с вода и булките и младоженците, които през изминалата година са се оженили. 

Светецът се възприема като покровител на кумството и побратимство, затова е 

задължително младите да отидат на гости на своите кумове и да им занесат кравай,вино и 

ракия. 

 На 12 януари се отбелязва и денят на света мъченица Татяна (чието име е от гръцки 

произход, със значение ,,устроителка“), почитана заради непреклонната си вяра в Иисус 

Христос. 

 В народните вярвания  на особена почит са светците Антоний и Атанасий. Те са 

възприемани като братя близнаци, притежаващи магичните сили на ковачи, които прогонват 

злото и покровителстват доброто. 

 Във вярванията на българите техният образ е натоварен с изключително силни 

митологични внушения. Те са не само занаятчии, без които нито едно село не може, но са 

креативни личности , владетели на огъня и метала, лечители, гадатели. Според други 

вярвания те са били железари, ножари или налбанти (хората,които подковават добитъка) и 

затова техните дни са патронни празници за практикуващите тези занаяти в някои краища 

на България. Вярва се, че те са  господари  на чумата и на други страшни болести и за да 

бъдат умилостивени, на техните празници се спазва полово въздържание. В тяхна чест на 

Антоновден (17 януари) и на Атанасовден (18 януари) всяка домакиня приготвя малки 

содени питки, които намазва със захар и надупчва с вилица, ,,за да не дупчи баба Шарка 

лицата на децата!“. 

 

На 6.01.-Йордановден, празнува: г-жа Жечева 

На 7.01.- Ивановден:г-н Иванов,г-жа Ив.Белчева,г-жа Ив.Захариева,г-жа В.Жекова 

На 8.01.-Бабинден,празнуват всички баби 

На 12.01.-Татянинден, празнува г-жа Галченко 

На 18.01.-Атанасовден, празнува г-жа Костадинова 

Назмие, VІІ
в 
клас 

 

2014 година. Поредна в 

нашия живот или 

изпълнена с надежди, 

мечти, очквания? Това 

зависи изцяло от нас 

самите. Очкваме всяка 

нова година с вярата, 

че ще е по-добра от 

предишната, че ще ни 

се случат само хубави 

неща в живота, че ще 

срещнем истинската 

любов... Всичко това 

обаче е дело на всеки 

от нас. Ако чакаме 

съдбата да ни изсипе 

успехи и щастие, едва 

ли ще се получи. Човек 

сам твори живота си, 

сам създава щастието, 

сам открива и запазва 

любовта. Ако не го 

направи, никой и нищо 

не може да му 

помогне. 

Единственото, което не 

винаги зависи от нас, е 

здравето. Нека да се 

помолим Новата 2014г. 

да ни донесе здраве, за 

да постигнем целите 

си; да ни даде сили, за 

да преодолеем 

препятствията; да ни 

вдъхне състрадание, за 

да бъдем по-добри и 

отзивчиви към другите. 

Тогава това ще е една 

от успешните години в 

нашия живот. 

 

Да ни е честита и 

спорна! 
Редакционната колегия 
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На 17.12.2013г. се проведе традиционният 

Коледен концерт за децата от детските градини. В 

него участваха ученици от Първо основно училище 

„Христо Ботев” и формации от Младежкия дом. 

Седмокласниците посрещаха и настаняваха малките 

гости в залата. Коледно настроение създаваха 

музиката, елхата на сцената, както и коледното пано, 

нарисувано от ученици под ръководството на г-жа 

Белчева. Сред децата настроението също беше 

празнично. Те не само аплодираха артистите, 

танцьорите и певците, но и пееха заедно с тях. Накрая 

всички бяха щастливи и много доволни.  

Концертът започна. Аз, заедно с Марая, Данчо и Златан, стоях зад кулисите. Чувах ударите на 

сърцето си, а то биеше, сякаш щеше да изхвръкне. Гледах към сцената и тя ми изглеждаше зловеща. 

Тя стоеше там и ме чакаше, чакаше провала ми. Страхувах се. Тя беше другият свят и аз неизбежно 

трябваше да го докосна, да стана част от него. През една пролука видях публиката.Тя беше в мрака, 

различавах мътно очертанията на лицата, които обгърнати от тихия дъх на сянката, изглеждаха 

тайнствени. Зад кулисите също беше тъмно, но някак по-топло, сякаш от приказките ни, а ние 

непрестанно говорехме. Единият успокояваше другия, въпреки че самият той беше  не по-малко 

притеснен. Относно притеснението изключение правеше само Данчо, който с усмивката си и с 

думите си беше сякаш най-спокойният и хладнокръвен човек сред всички ни. В нашия свят беше 

влязло и още едно същество, чиито емоции бяха съзвучни с нашите – това беше котката – тя 

участваше в една от сценките. Мина през ръцете на всички и всеки прегърна това малко същество, то 

беше живо, то докосваше, то успокояваше. 

Скоро започна първата сценка. Аз не участвах в нея и останах зад кулисите. Сега с още по-

голям интерес гледах към сцената, но тя ми се виждаше все така зловеща, тя разтваряше обятията си 

за мен, а те бяха студени и когато очите ми се докоснаха до тях, аз исках да избягам. Тогава се върна 

Марая. Знаех, че наближава сценката, в която участвах. В съзнанието ми се изрисуваха какви ли не 

картини: аз стоях пред публиката и думите ми се задънваха в гърлото, мълчах, а погледите, които 

бяха втренчени в мен, ме изпиваха и аз се стопявах, изчезвах, за да стана част от нова отчайваща, 

въображаема рисунка. Тогава чух музиката и разбрах, че е дошъл редът ми. Излезе първо Марая, 

след това бях аз. В притеснението си забравих вълшебната пръчка. Но когато излязох и видях 

светлината, когато видях лицата на децата в публиката - чисти, прекрасни, цялото притеснение 

изчезна. Сцената вече не беше бездната на моя провал, аз виждах очите на децата, които поглъщаха 

жадно всяка моя дума, обичах ги, а дори не ги познавах. Те не съдеха, те просто искаха да видят 

усмивка, защото това беше детската душа – една голяма усмивка. И когато говорех, не гледах само в 

една точка, както обикновено правя, за да се съсредоточа, аз гледах към всички деца. Но през цялото 

време поглеждах и към мястото, където знаех, че стои мама. В съзнанието си виждах очите й, чувах 

гласа й, целият и образ ме успокояваше. 

Сценката приключи и аз слязох в гримьорните, за да се подготвя за следващата. Сега обаче 

нямаше толкова време за мислене и за притеснение, защото съвсем скоро трябваше отново да 

излезем на сцената. Другата сценка представяше българската традиция на Бъдни вечер. Музиката, 

носиите, обстановката, пресъздаваха една малка 

частица от невероятното богатство на 

българския фолклор. 

Това, което разбрах от този концерт е, че 

децата са най-добрата публика. Те не съдят, те 

виждат хубавото, те са искрени и макар двете 

вечери, в които се проведе концертът, в 

публиката да имаше различни деца, те бяха 

обединени от общото – от голямата искрена 

усмивка. 

Гергана Радославова 
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Интервю със Златан Врачалийски от 7в клас, 

участник в концерта 

1. Как се чувстваше преди концерта? 

-Бях малко притеснен,но вече се бях явявал на такова 

представление. 

2. Как се подготвяхте за него? 

- Всички се подготвяхме усърдно. Репетирахме много и 

се надявахме да се представим добре. Понякога даже 

се налагаше да ни освобождават от някои часове. 

3. Притеснявахте ли се преди началото? 

- Аз се чувствах сравнително добре, защото вече бях 

участвал в представление. Другите обаче се 

притесняваха, а най-неспокойна беше Марая. Те имаха по-малко опит,а държаха да  се представят 

добре. Може би най-спокойна беше Нази, защото   тя често е участвала в концерти. 

4. Имаше ли гафове  по време на концерта? 

- За съжаление имаше и гафове. Например аз побързах и казах думите си преди Нази и Марая. Нази 

пък използва „месец“ вместо „седмица“. Гергана си забрави вълшебната пръчица, а котката в един 

момент се изплаши и без малко да избяга. Така че имаше интересни моменти, но в крайна сметка се 

получи добре. 

5.Остана ли доволен от представянето си? 

- Да, разбира се. Това е интересно преживяване, 

особено когато накрая чуеш аплодисментите на 

публиката. 

6. Харесва ли ти да участваш в такива прояви? 

- Много ми харесва да участвам в такива прояви, 

защото ми дават възможност да се изявя на сцената. 

Харесват ми емоциите и вниманието на публиката. 

 

Интервю с Валя Славчева от    

7а клас 
Марая: Коя изява ти хареса най-много? Защо? 

Валя: Хареса ми постановката „ Бъди добър “, 

която бяхте подготвили с господин  Асенов, 

защото играехте много добре. Бяхте се подготвили 

добре, а и сценката беше в духа на Коледа! 

Марая: Какво беше настроението на публиката преди, по 

време на и след концерта? 

Валя: Настроението сред публиката беше празнично. 

Децата бяха развълнувани, че са свидетели на прекрасните 

изпълнения. Радваха се особено много на песните и 

танците. 

Марая: Какво мислиш за нашето представяне? Пролича 

ли си, че оплескахме нещата? 

Валя: Мисля, че се справихте почти професионално  с 

„оплескването”, което от страната на публиката не си 

пролича. Никой не забеляза, че сте сгрешили. В залата 

витаеше Коледният дух. 

Марая: Мислиш ли, че тази традиция трябва да 

продължи? 

Валя: Мисля, че събития, организирани и изпълнени с 

помощта на ученици, трябва да бъдат по-често явление. 

Ако тази традиция се запази, аз бих била много щастлива 

и с удоволствие ще присъствам на концертите. Това е 
една чудесна Коледна изява, която радва и публиката, и 

участниците. 

 

Коледа е – стават чудеса 
Снежинки се стрелкат отляво, отдясно, 

небето е бяло и нежно, прекрасно. 

Камбанки се чуват във уличка тясна- 

че Коледа идва на всички е ясно. 

 

Звезда във небето над нас прелетя 

и всеки от снежния град я видя. 

И ето, свещичките в миг запламтяха, 

усмивки красиви лицата огряха. 

Добрата и обич са в наште сърца. 

Коледа е! Стават чудеса! 

 

През прозорците виждам как бедните деца 

се смеят и вече не чувстват глада, 

а пред прага на техните врати 

появяват се подаръци чудни и звезди. 

 

Семействата скарани си подават, ръка, 

Защото е Коледа и стават чудеса! 

Клио Хари Глеридис, 7б клас 



ЗАБАВЕН ХОРОСКОП 

Овенът е опасна муцуна. Много силен и нахакан. Притежава силно развито чувство за хумор. Освен, че е върл 

купонджия, също е и бесен скандалджия. Овенът е пълен с достойнство и невероятни черти. Една от най – хубавите е, че 

е страхотен приятел. Когато има яки кинти, винаги ще ги сподели. Не забравя рождени дни или други важни за теб дати. 

Винаги ще намери начин да ти купи подарък, да ти звънне на Жи Си Ема или да ти пусне шегаджийски SMS. 

Телецът е много баровски и тежкарски знак. Той сякаш е създаден да трупа богатства и ценни предмети.  Най - склонен 

към напълняване. Парадоксалното е, че Телците могат да повярват, ако им кажеш че са те отвлекли извънземни, но да се 

опиташ да ги увериш, че си намерил куфарче с мангизи, си е чиста лудост. Телецът никога не лети в облаците и не се 

хаби да плямпа глупости само и само, за да се намира на приказка.  

Близнаци е много приказлив и общителен знак. Близнаците имат за цел да изобретят нещо уникално, да създадат  весела 

обстановка и да завържат безброй приятелства и връзки. Имат доста голям мисловен резервоар и дори страдат от 

безсъние поради тази причина. И най-тъпият виц бива превърнат в шедьовър с такова майсторство, от което и Стрелецът 

би се вцепенил. Близнаците са доста измамни. Те могат да ви продадат на баба ви хвърчилото и да ви уверят, че това е 

БОИНГ. Никога не им заемайте пари, защото винаги ще измислят нещо, за да не ви ги върнат. 

Ракът е много силен и издръжлив знак. Може да се справя с всякакви трудности. Раците са адски ревниви. Скъперници и 

домоседи. Имат лабилна психика и дори са склонни към самоубийство. Лошото е, че преди това ще ти резнат зелката 

на теб, пък после - каквото дойде. Ако забравиш да оставиш бележка, че си отскочил до павильона за вестници, като се 

върнеш, може да бъдеш посрещнат с точилка в главата или с десен прав. 

Лъвът е много чаровен и амбициозен  знак. Ако случайно не получи дневната си доза комплименти, може да стане много 

нервен и опасен. Доста е смел и не би се поколебал да ти натрие носа с думи или да ти го обърне с хастара нагоре в 

директен двубой. Обича да е лидер и да ръководи останалите маймуни. Лъвът е човек, който може да бъде манипулиран 

благодарение на качеството си да приема всякакви комплименти и на склонността си към величие и блясък. Ако му 

направиш евала и му кажеш колко е умен, красив, благороден... Дай пет лева, чаровен..., дай това, дай онова, 

великодушен, смел и т.н. и т.н., то сякаш изпада в унес и като зомбиран, изпълнява всичките ти прищевки. 

Девата е много сериозен и находчив знак. Тези люде са най-разнообразни и богати на характерни особености. Човек 

очаква от една Дева да е дребнава и критична, но често бива приятно изненадан и предразположен към едни по-

възвишени и чисти щуротии. Девата винаги знае къде се намира червеният пълнител за химикалка или иглата среден 

размер с вдянат бял конец, дълъг около шест сантиметра и някакви си там милиметри, които ще й стигнат, за да зашие 

скъсаното копче на костюма. Девата е човек, който може да бъде поставен в категорията Дразнител.  Девата върви след 

теб и гаси лампите, мърморейки колко е скъпа електроенергията. Пак Девата ще се учуди защо ходиш на работа с личния 

си автомобил при наличието на градски транспорт. И защо, по дяволите, си си позволил такси при положение, че една 

нощна разходка при минус 10 градуса е само за някакви си 7 километра...!!! 

Везните са много добронамерен и общителен знак. Трудно взимат категорични и важни решения, когато е възможно да 

има потърпевши хорица. Повечето могат да пеят добре и са чудесни артисти. На Везните им е нужно време, за да 

разберат каква ти е мотивацията и как ще повлияе даден отговор в отношенията с питащия и със засегнатите. Друго лошо 

е, че понякога могат да те „направят на две стотинки”  само с няколко изречения, но какви изречения…!!! 

Скорпионът е много силен, издържлив, агресивен и тайнствен знак. Притежава остър ум и хаплив език. Няма по -добри 

от скорпионите, когато дойде време за мъст. Тук са ненадминати. Лошото е, че не се задоволяват с едно отмъщенийце. 

Помнят събитието и периодично ти се случват разни нещица, дори да си забравил за повода и за това кой евентуално 

може да ти мисли злото десетина години, след като си се променил, вече си добър човек и не правиш такива лоши неща. 

Стрелецът е страхотна мешавица от два основни компонента, които са противоположни и взаимно-изключващи 

се.  Стрелецът е адски интелигентен и остроумен, а от друга страна - толкова експанзивен, див, необуздан и откачен, че 

държанието му е присъщо по-скоро на някакво животно от рода на маймуните, отколкото на един възпитан и умен 

човек.  На летището, гарата, пристанището, курортите, историческите забележителности и на Луната, ако щеш, 

половината от хората са стрелци. В състояние е да ти навреди с богатия си арсенал от оръжия, направлявани от шантавия 

му разум.  

Козирогът е скромен и стегнат знак. Ненавижда хората, които не разсъждават реалистично и 

логически.  Козирогът е човек, който с постоянния си контрол може да те докара до 

побъркване. И Козирогът е голям инат като Телеца и Водолея. Ако му искаш пет кинта за 

някоя глупост, не очаквай, че ще ги извади и с усмивка (като Лъва) ще ти ги връчи. Вместо 

това ще има да даваш обяснения за какво са ти, защо си останал без мангизи, ама как така, ама 

защо, къде ти е акъла, как може да нямаш спестени. 

Водолеят е много добродушен, оригинален и общителен знак.Той е отнесен от вихъра. Адски 

несериозни и големи плямпала. Говорят много и преувеличават до размерите на Годзила, че и 

по - нагоре. 

Рибите са много тайнствен и фантастичен знак. Имат изключително развити сетива и 

въображение. Психиката им е лабилна и в изблик на гняв могат да станат много опасни, но 

ако това ще те успокои, все пак внимават да не те убият. Могат да се задоволят с изпочупване 

на цялата покъщнина или на някои крайници на тялото ти. 
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