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Празници и делници 
 

Празни ли са ни празниците? Разбира се, че не! Относно 

празниците бих казала, че ги очакваме с нетърпение. Ами, 

представете си да нямаше делници, или по-точно мама да не ни прави  

„услуга”, като ни събужда рано сутрин. Или кокошката на някоя 

баба да е по-ранобудна от будилника ни. 

 След всеки празник усещаме умора, е не точно умора... 

Може би нашето се нарича пролетна умора, летен мързел, 

есенна депресия, зимни празници… Кой 

обича празник без подарък? Считам, че 

повечето от нас мнооого ги обичат – и 

празниците, и подаръците. Все пак какво е 

празник без подарък? Или делник с подарък? Ами, ако срещнеш 

любовта в делника и любовта в празника? Та ето го отговора на моя 

въпрос: ако Ромео и Жулиета бяха щастливо женени с деца, те може 

би щяха да превърнат любовта в делник или ако децата им се бяха 

родили по време на празник… Пак щяха да празнуват! Ами нека да си 

ги имаме празниците, а да оцветим с емоции и делниците… Или 

както е казал Мечо Пух „Колкото повече, толкова повече“. 

Лора 
 

 

празниците 

Училищен е-вестник 
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Трифон Валентин срещу Свети Зарезан 
 

Надявам се ти стана ясно, че говоря за така добре 
познатите ни Свети Валентин и Трифон Зарезан. Вечната борба. 
Католици срещу православни, мода срещу традиции. Мачът на 
годината – виното или любовта? Всъщност сякаш някога тези две 
неща са били разделени... Както казва Омар Хаям: 

По-добре е да пия и жени да лаская, 
Вместо в молитви и пост да се кая. 
Ако в Ада отиват тез, що любят и пият 

   То кого ли тогава ще пуснат във Рая? 
Представяме си следните картинки. Едната – цялата розова. Сърца, кутии с бонбони във формата на 

сърца, рози, картички, целувки и… най-важното надписите „Обичам те!“. Този празник те кара да се 
чувстваш „Три метра над небето“, да мрънкаш на половинката си да гледате романтичен филм, а после 
цяла вечер да ревеш на рамото му, защото „Ако скочиш ти, скачам и аз. Помниш ли, Джак?“ А може би 
така е при по-младите само – чакаш цяла година за романтичната вечеря и признанието в любов.  

А сега следващата ситуация. Седиш си в двора с брат’чеди, комшии, приятели, познати, случайни 
минувачи. Пиеш си винцето, „зарезваш си“, слушаш сръбско и българско и си боцкаш от мезето, което 
жената е нарязала. Леле, каква идилия! Няма грижи, няма тревоги… само ти и твоето домашно вино! А 
вечер, когато си подчервил бузите, леко бъркаш краката и говориш на висок глас? Тогава е най-интересно. 
Твоята любима, която е кротка като агънце, те чака с точилката на врата и потропва нервно с крак. Чудиш 
се защо? Защото, драги читателю, е Свети Валентин.  

Със сигурност повечето мъже смятат, че Свети Валентин е празник за лигльовците, на който трябва 
(по неписан закон) да се изръсят за подарък на любимата. А защо просто да се не напият по случай 
Трифон Зарезан с приятели? Кой нормален българин вярва, че 100 червени рози и дебело дете със стрела, 
херувимче, са по-въздействащи от бутилка хубаво вино? Нека погледнем от трети поглед на ситуацията – 
14-ти февруари (вторник) изобщо не е ден нито за яко напиване, заради махмурлука в сряда, което ще ни 
провали пиенето в петък и събота, нито за скъпи подаръци – не дай си Боже да няма заплати!  

Изводът, който си правим – за твое добро, празнувай празника на влюбените. За предпочитане в 
жената, не във виното! 

Сега сериозно. Днес тези празници, независимо, че са в борба, доста са се изменили.  
Свети Валентин се свързва с легендата за вечерта на Свети Валентин. Когато преди мъчението си, 

защото е християнин, той праща любовно послание до дъщерята на тъмничаря си, в което пише „От твоя 
Валентин“. Друга известна е, че по време на забрана за женитба на римски войници, наложена от 
император Клавдий II, Свети Валентин тайно помогнал за уреждането на женитбите.   

Според Уикипедия „Трифон Зарезан е един от най-устойчивите, но и най-противоречиви и сложни 
по своята историческа същност обичаи в българския народен календар. Това е трудов обичай, свързан с 

първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване.“ А не 
„напий се и спи на някоя пейка!“ 

За да прекратя тази мъчителна дилема, отново ще цитирам същия онзи поет с многото имена, 
известен просто като Омар Хаям, заковал отговора, или българската интерпретация на Кирил Христов: 
„Жени и вино, вино и жени”. „И” – никакво „или”!   

Хубавото на цялата работа е, че имаме празници, които не може да се подминават. Няма значение 
какви. После ще мислим за последствията от празнуването. 

    14-ти февруари се „празнува“ и по трети начин. Тогава православната църква чества успението на 
Свети Кирил Славянобългарски.  

Шашнати сте, а? 
 Три празника в един ден, изборът е твой!        Александра 
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Трифон Зарезан във Вършец  
 

Денят на лозаря или Трифон Зарезан е типично български празник, 
който честваме ежегодно от много години насам. Придобил слава на ден, 
празнуван от всички любители на виното, той се превръща в една 
дългоочаквана и планувана веселба. Освен него на тази дата е честван и 
католическият празник Свети Валентин. 

В нашето малко градче и двата 
празника бяха отпразнувани подобаващо, но 
най-вече Трифон Зарезан. Още рано сутринта 
Трифон Зарезан бе посрещнат  с музикалните 
изпълнения на ученическия духов оркестър 
„Дефилир“ в центъра на града. Последва 
тържествено слово на кмета на Община 
Вършец инж. Иван Лазаров и ритуалното 
зарязване на първата лоза за сезона. Както 

традицията гласи, гражданите на града имат 
възможността да представят своята 

миналогодишна реколта пред жури, което да я оцени и награди. И по 
традиция бяха представени чудесни гроздови напитки, които не останаха 
недооценени. На всички присъстващи бяха предложени по чаша хубаво вино 

и вкусно мезе. В празника взеха участие и деца от нашето училище, които 
бяха облечени с костюми на кукери и изпълниха няколко кукерски песни. 
В синхрон с огромната любов на българския народ към празника времето 
бе слънчево и приятно, а дори след края на програмата голяма част от 
хората останаха да се полюбуват на яркото февруарско слънце и 
хубавото вино. 

Освен в нашето красиво градче Трифон Зарезан бе отбелязан в 
цяла България. И като един от най-обичаните български празници той 
бе удостоен с голямо внимание, любов … и махмурлук.   

Димитър 
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144 години от обесването на Васил Левски 
 

На 18.02.2017 г., 11 часа сутринта (неделя) ние, учениците от  СУ 
„Иван Вазов”, както и други жители на града, отдадохме почит пред 
паметта на един от най-великите българи, дали живота си за свободата 
на България – Васил Левски. Мероприятието се състоя пред паметника 
на Апостола в града.  

Младите и 
талантливи момчета от 
духов оркестър „Дефилир” 
на СУ „Иван Вазов” град 
Вършец откриха честването 
с песента „Обесването на 
Левски”, след което имаха 
възможността да се 
приберат по домовете си 

поради лошите метеорологични условия, но те предпочетоха 
да останат докрай. Точно като Левски! Показаха, че не се боят 
от студа и снега! В онзи ден не наблюдавахме само едни 
талантливи момчета. Във всеки един от тях можехме да видим Апостола. След блестящото изпълнение на 
младите музиканти г-н Петър Стефанов – заместник-кмет на град Вършец, положи букет цветя и голям 
венец пред паметника. Примерът му бе последван и от други общественици. 

Малките ученици (от 1-ви до 4-ти клас), учещи в корпус 2 
на СУ „Иван Вазов” град Вършец, рецитираха стихотворения в 
памет на Апостола. След това отец Балджиев отслужи църковен 
ритуал в памет на Левски и за здравето на всички, които са се 
явили, за да окажат почит и уважение. Мероприятието приключи 
с минута мълчание в памет на Апостола и с безупречно 
изпълнение на оркестър „Дефилир”. 

       Христофър 
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Нужен ли ни е спасител днес? 
 

Това е доста простичък въпрос, с доста простичък отговор: „ДА!“ Но защо ни е спасител? За да ни 
върже обувките или за да ни изведе от кръчмата, понеже сме прекалено пияни, за да стигнем сами до 
вкъщи? ДА?! Или, за да ни реши проблемите в политиката и икономиката, понеже сме прекалено 
мързеливи сами да се постараем и да намерим решението? ДА?! 

Да, ама не! Това не са спасители, а хора, трезвомислещи, 
знаещи какво искат от живота, следващи собствения си път. Те 
са лидери, водачи, не спасители. 

По тази логика – Христос не е спасител. По онова време 
не ти е помогнал да намериш тоалетната в дискотеката и не те е 
насочил в правилната посока за обувките, които търсиш в мола. 
Тогава защо казваме, че той е „Спасителят“? Не знаеш? Аз ще ти 
кажа!  

Тук става въпрос за нещо, за което най-вероятно не си се 
замислял. Става въпрос за думата „изгубен“. Не, не изгубен в 
някой чужд град или по пътя за ски курорт. А онова „изгубен“ – 

в душата си,  по пътя за самосъзнание. Христос е спасител именно затова! Показал е пътя и светлината на 
хората, показал е вярата в нещо по-добро. Помогнал им е да си отворят очите и да видят света. Да мислят за 
нещо повече от това „как ще преживея днес?“ 

Такива са били и Левски, и Ботев. Във времето на тирания и немощност, на глад и неправда, тези 
революционери са вдигнали българите на въстания. Как? Едва ли с раздаването на кебапчета, кюфтета и 
бира в заведение, където пее Азис. Направили са го благодарение на словото! Повдигнали са 
революционния дух на хората с речи, песни, стихове за свят без окови. За свят, в който не насилват твоята 
сестра, майка, дете. За свят, в който родителите ти не са посечени, а ти 
продаден!  

Спасители са и Кирил и Методий. Благодарение на тях, на 
техния труд и упоритост да пребъде българският народ, ти пишеш. Но 
днес, днес най-нагло осмиваш със своя правопис. Ако виждат как 
ценим святото им дело с „Kleta maika Balgaria“, „деЦки“, „тЯтър“, 
„съжЕлявам“, ще  „сАжЕлАт“ и ще си „хвърлят дипломите в 
кошчето“.  

Нужен ни е спасител, който да ни покаже пътя към личното 
самоизграждане и самоусъвършенстване. Както е казал Ницше, „Можеш да изведеш човек на правилния 
път, но не можеш да го накараш да тръгне по него“. Оттам нататък ще са ни нужни само сили и упоритост 
да извървим пътя си. Защото истинският спасител е вътре в нас. Въпрос на време е да го открием!  

 Александра 
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За да я има Свободата 
 

„България възкръсна! 
Камъкът, който няколко века покриваше… 
приживе заровения български народ… 
се  отвали!“ 
Екзарх Йосиф I към Царя Освободител 
 

Да пиша за 3-ти март. На пръв поглед лесна задача. Оказа се голямо 
предизвикателство. Реших да направя следното. Попитах няколко души кои са 
думите, които им идват първо при споменаването на тази дата. Като отговор 
получих – свобода, Сан Стефано, Левски, Русия, Шипка, национален празник.  

3-ти март (19-ти февруари по стар стил) е националният празник на 
България. На този ден през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор 
между Русия и Османската империя, с който се слага краят на Руско-турската 
война от  1877 – 1878 г.  

Минаха 140 години от началото на войната, в резултат на която и с цената 
на усилията и кръвта на стотици хиляди руски, украински, белоруски, 
финландски, румънски воини българското общество получи възможност за 

свободно и независимо развитие.  
Всичко започва много преди заветната дата. С нея са свързани имената и делата на Паисий, 

Софроний, Раковски, Каравелов, Априлци, пепелищата на Батак и Перущица и още много други. Помня 
думите на Левски, личното му човешко верую „Свобода и всекиму своето“ и че „Трябва да се жертва 
всичко, па и себе си“, а към заветната „свобода“ гордите българи добавиха и клетвеното „или смърт“. За 
Ботев пък „Няма власт над онази глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за 
благото на цялото човечество“. На Шипка, най-българският връх, в най-горещите августовски дни на 1877 
г.,  българското опълчение, съвсем не неподготвено (участници в Сръбско-турската война, в Априлското 
въстание, четници) доказаха, че сме достойни за свободата. Всички те живяха, бореха се, вярваха, умираха с 
името на България на уста. И успяха. 

3-ти март е датата, която увенча с успех усилията на поколения българи за свобода. Ден, който 
бележи началото на нова епоха в българската история. Велик исторически акт. След пет века забвение 
българската държава възкръсва от пепелищата, за да заеме своето място върху политическата карта на 
Европа. 

Петър 
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3-ти март – Освобождението 
 

19-ти февруари 1878 г. е може би един обикновен ден за 
немци, хървати, испанци и т.н. Сутрин се събуждат, пият кафето си, 
закусват и дълго се разхождат сред природата. Вечерта прекарват в 
някой скъп ресторант на романтична вечеря.  

19-ти февруари 1878 г. (3-ти март по нов стил) за България е 
съдбоносна дата. Освобождението е възстановяване на българската 
държавност след петстотингодишно османско иго в резултат от 
Априлското въстание, дало повод на Русия за започване на Руско-
турската война и последвалите я събития.  

Благодарение на Санстефанския мирен договор между 
Руската и Османската империи, сложил край на войната, се урежда 
макар и неокончателно Освобождението на България.  

3-ти март е един от най-великите празници, които с гордост 
честваме. Спомняме си за героите, дали живота си за свободата на 
България, и ни обзема чувство на патриотизъм, побиват ни тръпки, 

пулсът ни се ускорява, а в стомаха ни прелитат пеперуди. Всеки спомен за миналото е болезнен, много хора 
са били убити, насилвани и унижавани, ала народът ни не се е 
примирявал с робството и е отстоявал своите стремежи.  

Всяко кътче на България чества Освобождението. На връх 
Шипка всяка година се организира тържествено честване на 
националния празник. Правят се въстановки  на боеве, на традиционни 
военни облекла и се поднасят венци на паметника.  

И нашето китно градче отпразнува празника подобаващо. Духов 
оркестър „Дефилир“ се 
погрижи химнът на 
Република България да 
достигне до всяко сърце и да 
разплаче всяко око на 
присъстващите. Публиката се 
наслади на изпълнението на 
мажоретен състав на СУ 
„Иван Вазов“, на типично 
български народни танци, 
изпълнени от танцова формация „Северняче“, Галя Георгиева 
развълнува присъстващите с изпълнението на „Хубава си моя 
горо“, а малките ни талантливи ученици рецитираха 
стихотворения, свързани с празника. За повдигане на духа 
момичетата от клуб „Добротворци“ раздадоха трибагреници на 
гостите. Празникът завърши с общо хоро, на което публика и 
изпълнители, малки и големи показаха единност и доказаха, че 
свободата е дар, който ценят. 

3-ти март е датата, която всеки българин трябва да знае, 
помни и носи в сърцето си. За да сме българи, за да бъдем, за да я 
има България !  

Ивелина 
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„Нека заедно да кажем НЕ на тормоза в училище!“ 
Клуб „Добротворци“ – по инициатива на UNICEF Bulgaria 

 

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с 
тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този 
ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция. 

Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз 
в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява 
този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година 
все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на 
които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро 
инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в 

България се отбелязва през 2012 г. 
Учениците от СУ „Иван Вазов“ за първа година се включват в инициативата. Всички ние заедно с 

учителите си казахме „Не на тормоза в училище“, закичвайки се с розови стикери.  В беседи и 
разговори обсъдихме проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем 
съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение. 

Габриела 
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*Ай, Честит Ви 8-ми март 
 

Осми март мина. И тази година не пропуснаха да бълват какви ли 
не щуротии в лицето ми. Била съм феминистка (не знам какво му е 
лошото), нямала съм празник, защото не съм майка, все още съм била 
дете? „Е, чакайте малко, днес не е Денят на майката!“ 

Сега малко история... Преди много, много години... През 
далечната 1909 година се отбелязва за първи път Денят на жената. Едни 
хора решили да се опълчат на „системата“ и вижте какво се е получило – 
днес си имаме жени във всички професии, всички! Тогава тези хора 
разбрали, че и жените, и мъжете трябва да имат равни права. Така 
наречените феминист(к)и се стремели за права в политическата, 
икономическата и социалната сфери.  

Не ми казвайте, мили 
мъже/момчета, че не можете да го 
изтърпите този ден – трайте си, пък 
току виж някой ни и уважил. Включвам 
и себе си в това число, тъй като мисля 
по същия този начин, по който са 
мислили и онези жени, вдигнали стачки 
в Америка, Русия и къде ли още не... 
през онова далечно начало на ХХ-ти 
век. 

Сега за равенството да си изкажа мнението, 
*щото много обичам да говоря, а когато съм и права по дадена тема – няма 
млъкване. Като ми мрънкате, че няма ден на мъжа и че трябва да купувате 
подаръци (е, поне едно цвете де – ей така, от немайкъде), защо не 
помислихте, че когато се прибирате от тежкия работен ден и сядате на 
масата, Вашата половинка също е била на работа, но е „намерила сили“ да сготви, 
изчисти, оправи децата (ако има такива), изпълнила си е домакинските задължения, била е и на 
работа, но не чува нито „Благодаря!“, нито „Браво! Страхотна си!“ 

Та, следващата година не търсете грешното в празника, а бъдете благодарни на жените и за всички 
техни постижения. *Ай, Честит ни 8-ми март! 

Рени  
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Майката мечта 
 

Искам аз да ти покажа 
и с прегръдка да докажа 

колко благодарна съм ти затова, 
че ме водиш с обич през света. 

 

Да ти кажа колко те обичам 
и че с гордост, „мамо“ те наричам. 

Ти си най-добрата на света 
просто ти си ,,майката“ мечта. 

 

Ти за мен си всичко, майчице добра! 
Обичам те повече от всичко на света.  
Готова съм да мина през всякаква беда, 

но никога не пускай моята ръка. 
Димина 

 
 

Над броя работиха:  Александра Йосифова, 11б 
клас; Димана Евгениева, 11б клас; Димитър 

Тошев, 11б клас; Ива Тачева, 11б клас; Ивелина 
Петрова, 11б клас; Лора Стоянова, 11б клас; 

Габриела Найденова, 11а клас; Рени Петрова, 12а 
клас; Димина Ангелова, 7а клас; Петър Петров, 7а 
клас; Таня-Мари Димитрова, 7а клас; Христофър 

Трайков, 7а клас. 
 

Ръководители: Венета Максимова и Рени 
Спасова 

 


