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Незаменим герой 
 

Ей го Левски, ей го на 
кой не може го позна. 
Всеки помни го велик, 
всеки знае негов лик. 
Той е строен и напет, 
забелязва се навред. 
Всеки, който зърнал го тогаз 
оставал във захлас. 
Осанката му тъй различна 
крие сила безгранична. 
Всява страх у всеки слаб, 
ближният приема го за брат. 
А делата са му всеизвестни, 
враговете правил бесни, 
че измъквал се със хитрина 
и с ум вилнеел кат за двама. 
Веднъж се случило беда 
предателство настигнало Апостола, 
но той останал верен 
на народа беден. 
Борбата за живота си загуби, 
но величието му винаги ще буди 
българските синове во веки, 
спомняйки си Дяконовите завети. 

Васил Иванов Кунчев 
(18 юли 1837г. – 18 февруари 1873г.) 



Апостоле, Апостоле ....... 

  (размисли на една единадесетокласничка)   

 

Всеки народ има своите герои. В нашата история те са много и трудно могат да 

бъдат степенувани по важност, тъй като всеки един от тях е дал живота си в името на 

родината или ако не това, то със сигурност има огромен принос за някое велико дело. Но 

някак си има един герой, един спасител, който остава олицетворение на храбростта и това 

е Васил Иванов Кунчев или по-познат като Левски. 

Няма човек тук, в България, който поне веднъж в живота си да не е чувал за Васил 

Левски. Той може и да не запалва искрата на заспалия български ум през онези тежки за 

народа времена, но събужда чувството за справедливост и правда във всеки един българин. 

За съжаление е предаден от най-близките си и заплаща за всички добрини с цената на своя 

живот. Но Апостола ще живее вечно в сърцата на всеки един българин, който помни и 

почита своята история! 

За хората като Левски ще се говори винаги. Такива ярки и светли личности са рядкост. 

Те носят някаква специална светлина, по-искряща от звездите на небето. Сърцата им 

блестят, а отражението на тази светлина се вижда в техните очи. В очите на Левски се 

вижда само едно - добрина. 

  Въпреки трагичния си край, Дякона остава победител, защото успява да изпълни своята 

мисия.  Той постига невъзможното - вдъхва надежда, кураж и вяра.  А именно от тях се  

нуждаят българите в суровите и мрачни години на робството. Левски прави и непосилното 

за България. Дори когато е изправен пред съда, Левски не предава никого и застава мъжки 

зад думите си: „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“ Но на каква 

цена? Дали би бил горд сега с това, което се случва тук, в България. Не мисля, че ние сме 

достойни да живеем в свободната ни родина. Защо ли? Защото ние рушим всичко това, 

което Левски и всички останали борци за свобода са успели да постигнат с цената на своя 

живот и своята младост. Левски казва, че България се нуждае от достойни хора, за да я 

има, за да пребъде. Но къде са те? Поне аз не виждам такива. 

Левски е символ на Възраждането. Макар и да не поставя неговото начало, той 

поддържа искрата на самосъзнанието. След смъртта на Дякона тъгуват и млади, и стари. 

България остава без своя син, а българският народ остава сираче. Всеки един от тях е 

изгубен в мъката си освен един човек - майката на Апостола. Нито веднъж тя не  проронва 

сълза за своя изгубен син, защото вярва, че той  ще живее вечно в сърцата на българите. 

Затова и днес, след толкова години, Левски е жив! Всеки буден гражданин на България носи 

частица от него. Но не може да го замени. Защото той е невероятен! Левски е 

жертвоготовен, състрадателен, сърцат и необикновен.  Той е българският Христос, който 

заплаща за своята доброта с цената на своя живот.  

Заради такива хора като Левски трябва да бъдем горди, че сме българи. Че сме тук и 

сега, в свободна България. Той е пример за всеки един от нас. Ние трябва да бъдем като него, 

независимо колко трудно е това. Левски е и сила, и вяра, и надежда. Той е символ на 

искреността. Васил Иванов Кунчев не е просто поредното име в нашата история. Той е 

феномен на своето време, ненадминат и до днес. За да не бъде забравен, за да живее, ние 

трябва да поддържаме огъня жив. За да я има България, за да пребъде, за да бъде горд с нас 

Апостола трябва винаги да доказваме, че неговата саможертва не е била напразна! А това 

ще стане като следваме неговият завет!  

         Симона Илиева, 11 клас 



 

За любовта 
 

     Любовта.......... 

Нещото, което никой от нас не може да опише с думи. Нещото, което трябва да бъде 

почувствано,за да бъде разбрано. 

Любовта е чувство на привързаност, чувство на привличане, както физически, така и 

духовно. Тя ни учи да бъдем по-загрижени, по-отговорни и по-добри. В днешно време светът 

е  устроен с негативизъм и отрицателна енергия и единственото нещо, което го прави по-

добър за живеене и придава смисъл на съществуването ни това е любовта. Без нея нашият 

живот би бил напълно безмислен. 

Какво прави с нас любовта? Нуждаем ли се от нея? 

Любовта е необяснимо чудо, което влияе различно на всеки. Тя е пърхащите пеперуди 

в стомаха, яркостта на звездите, ароматът на цветята, зеленината по дърветата. 

Неща,които не забелязваме, докато не се влюбим. Тя ни кара да гледаме с други очи на света 

и да виждаме цялата му красота. Тя е тази, която ни вдъхва надежда и ни кара да се 

усмихваме. 

Любовта може да е всичко. Тя отваря сърцето и душата на човека, прави го по-добър, по-

милосърден, по-състрадателен. Любовта се старае да изкорени злото от човешката душа 

и подтиква хората да вършат добро. 

Колкото и хубаво,  и добро, и светло да е едно нещо, то винаги има край.  Дали този 

край ще нанесе смъртта или раздялата, той винаги е болезнен и мъчителен. Но най-

болезнена е несподелената любов. Именно това кървене на сърцата, това лутане на душата, 

е главната причина за злобата у хората. Когато те не са изпитали удоволствието да бъдат 

обичани, а те самите обичат, тогава за тях светът е мрачен, сив, безинтересен. Гневът от 

несподеленото чувство е унищожил обичта им, вярата в доброто, в светлото, в красивото 

и ги е превърнал в безчувствени същества. 

Точно поради тази причина в днешно време много рядко можем да срещнем истинска 

любов. Хората виждат любовта не в духовните, а в материалните неща. Все по-малко хора 

показват обичта си един към друг. Но защо? Защо трябва да крием чувствата и емоциите, 

които изпитваме? Животът е кратък и никой не знае какво и кога ще се случи. Колко често 

казваме на близките си и на хората,които ценим, че ги обичаме? Мисля, че отговорът на 

всички би бил един и същ и той е-много рядко. Но защо? Всеки един човек заслужава да бъде 

обичан и да го знае! 

Каквато и да е любовта, то едно е сигурно - тя предизвиква хиляди мисли в главите на 

тези, които обичат с цялото си сърце. Всеки обичащ се превръща във философ, чиято глава 

ражда хиляди мисли за любовта! 

 

 

   

Виктория Стефанова, 11-ти клас 

  



 

Празниците през февруари 
 

 
                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

2 Февруари - Петльов ден- денят на мъжката 
рожба 

На 2 февруари е Сретение Господне. 40 дни след раждането 
на Христос, майка му Света Дева Мария го завежда в църквата и 
обрича на Бога. На този ден е и празника на мъжката рожба – 
Петльов ден. Преданието разказва за смела българка, която 
отказала да даде мъжката си рожба на 

1 Февруари - Свети Трифон “Зарезан” 
Св. Трифон е един от най-славните светци-лечители. Роден в гр. 

Апамия, Фригия, в Мала Азия, той произхожда от област, която се 
смята за една от прародините на лозата и виното. Едва на 17г той 
излекувал дъщерята на римския император Гордиан и с това си 
спечелва голяма слава. Но следващият император - Декий Траян се 
оказва непримирим враг на християнското учение. Той заповядва 
всички по-тачени християни да бъдат изправени пред съд. Сред тях е 
и Трифон, който бива посечен с меч. 

14 Февруари - Св.Валентин - денят на влюбените 
Февруари - Св.Валентин - денят на влюбените  На тази дата 

има и друг празник – българският Св. Трифон („Зарезан”). 
Българският празник се чества по нов стил на 1-ви фев., но се помни 
по-скоро и почита на 14-ти фев. като празник на светията – 
покровител на лозята и виното. Празникът Свети Валентин не 
присъства в православната традиция, но неговият красив смисъл 
напоследък се чества и в България. Красиво е съвпадението на 
двата празника защото и двамата светци имат общо помежду си – 
и двамата са били лечители.  

19 Февруари - Васил Левски - Апостолът на свободата 
Наред с историческите си заслуги, Левски е неизменен 

“Апостол на българската свобода” и синоним на политическия и 
нравствен идеал на българина. Васил Левски е последователен 
революционер – демократ и борец за “свята и чиста република” и 
преди всичко за свобода – лична, национална, общочовешка. Той е 
борец за равноправието между народите, за политически и 
граждански права на етносите и малцинствата, за демократично 
устройство на обществото – българското, балканското, 
общочовешкото. 

еничарите като кръвен данък. Тя ги отпратила със заканата, че по-скоро би убила детето 
си, не ли да им го даде. През нощта скрила момчето си, на прага на къщата заклала 
петела и опръскала с кръвта му навред. Когато турците се върнали на другия ден да 
вземат момчето – били поразени. 



 

Топ 10 любопитни факта за Нина Добрев

Нина Добрев (истинско име:Николина Каменова Добрева) е родена в България 
натурализирана канадска актриса, трикратна носителка на награда „Изборът на 

публиката“. Най-известна е с ролите си на Мия Джоунс в „Деграси: Следващо 
поколение“ и Елена Гилбърт/Катрин Пиърс в американския сериал „Дневниците 

на вампира“. 
 

 1.Прекрасната брюнетка е родена през  
9 януари 1989 г. в град София, но когато 
тя навършва 2 годинки цялото й 
семейство емигрира в Канада. 

2.Младата звезда говори три езика – 
български, френски и английски. Тя може 
да се похвали с естествено излъчване, 
стройна фигура и много обожатели. 

3.Нина е много близка с родителите си. 

Баща ѝ е компютърен специалист, а 

майка ѝ е художничка. Има брат, който 
се казва Александър. 

4.А храната, без която не може е сочна 
пица! 

5.Любимият цвят на лъчезарната 
Нина е черното. 

6.Тя е голям фен на Хари Потър.  
7.Нина е голям фен на йогата. 

8.Състоянието ѝ възлиза на над 6 
милиона долара. 

9.Едно от най-големите й хобита е 
правенето на бижута и дори мисли да 
открие собствена линия бижута. 

10. Нина Добрев обожава котките и 
дори може да се похвали с мъркаща 
красавица, която се казва Мис Линкс. 

Страницата подготви Даяна Георгиева, 11-ти клас 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

   
  

  

1. Всяка година 

американците 

купуват почти 22 

млн. кг. шоколад 

за Св. Валентин. 
Това е теглото на 

128 сини кита.  

3. ГРАДЧЕТО ХЪРШИ В ПЕНСИЛВАНИЯ 

мирише на шоколад. Защо ли? Всеки ден 

шоколадовата фабрика в града произвежда 

(освен всичко друго) повече от 20 МЛН. 

ЦЕЛУВКИ „ХЪРШИ“. 

 
 

5. Покритият с 

шоколад БЕКОН е 

популярно 

лакомство в много 

американски щати. 
 

 
 

7. Шоколадът се 

прави от семената на 

какаовото растение, 

което вирее само в 

областите около 

Екватора. 

  

6. Във всяка какаова шушулка 

има 30 до 50 зърна – 

достатъчно за 

седем млечни  

шоколада. 
 

4. Американските войници, 

участвали във Втората световна 

война (1941-1945), първи 

опитали бонбони „M&M“. 

Заради захарната обвивка 

войските можели да пренасят 

високоенергийното лакомство, 

без то да се стопи. 

  

2. Формално 

погледнато, белият 

шоколад не е 

шоколад. Той се 

прави само с 

какаово масло, но 

без какаов прах, 

който се слага в 

истинския 

шоколад. 



10. Дори само ароматът на шоколад може да ни повдигне настроението. 

Химикал в какаото освобождава щастливи усещания в мозъка. 

 
 

 

     

 

  

9. Научното име на 
ШОКОЛАДА Е КАКАОВО 

ДЪРВО, което означава 
„ХРАНА НА БОГОВЕТЕ“. 

11. Средно 

американците ядат 

около 

шоколад годишно. 

8. Направили 

миниатюрна 

статуя на 

свободата от 

шоколад. 

12. Швейцарска фирма 

изобретила шоколад, 

който започва да се топи 

чак при 55 градуса. 

13. АКО НАСТИНЕШ, поискай се 

ПАРЧЕ ШОКОЛАД. Една 

естествена съставка в него помага 

за облекчаването  

на кашлицата.  
14. Твърди се, че 

ацтекският император 

Моктесума II изпивал по  

4 литра шоколад на ден. 

 
 

15. В Мексико се 

предлагат 

МРАВКИ с 

шоколадова 

глазура. 

16. Ако подредиш едно до друго 

15 133 852 800 блокчета шоколад, 

можеш да стигнеш до Луната. 



Влез бързо в час 

7 вкусни факта за обяд 

1. Някога хората отглеждали най-вече виолетови 
моркови. 

2. Яденето на сирене за десерт забавя 
развалянето на зъбите. 

3. Яйцата от мравки са деликатес в някои  
части на Мексико. 

4. В Британска Колумбия, Канада, изпекли 
черешов пай с тегло 18 000 кг. 

 

5. Някога използвали големи парчета захар 
като лекарство. 

6. Съставката, заради която фъстъченото 
масло може да се маже лесно, се прави от 

водорасли. 
7. Първата вечеря на Деня на 

благодарността може да включва змиорки. 



 

 

 
 

 

 
  

 

 

В купа с вилица се разбърква маслото със захарта. Добавяме 

жълтъците и есенцията и отново разбъркваме. Постепенно се 

добавя брашното и какаото. В зависимост от големината на 

жълтъците и вида на маслото може да поеме повече или по-

малко брашно. Омесва се гладко тесто, прехвърля се на 

домакинско фолио, завива се и се оставя да отлежи за няколко 

часа в хладилника.  

Тестото се разделя на две и всяка част се разточва на кора. 

Изрязват се формички. Пекат се на хартия за печене в 

предварително загрята фурна ~ 170°, до готовност – 

наблюдаваме ги, защото стават много бързо. Пекат се около 5-6 

минути, но времето зависи и от дебелината им.  

След като изстинат добре, се слепват и поръсват 

 с пудра захар по желание.  

От това количество се получават около 25 броя. 

 

 

 

Шоколадови линцери  
200 гр. Брашно 

30 гр. какао 

125 гр. масло  

100 гр. пудра захар 

2 жълтъка 

2-3 ванилии 

- за слепване - Нутела  

- пудра захар за поръсване по 

желание 

 



Това създадохме  

 миналия месец:  

Кирилицата с бележити хора, допринесли 

за българската история 

125 години от издаването на Рибния буквар 



 

Логически задачи 

1. Майката на Джони има три деца. Първото се казва Ейприл. 

Второто се казва Мей, как се казва третото дете?  

2. Преди връх Еверест да бъде открит, кой е бил най-високият 

връх в света?  

3. Коя дума на български винаги се пише грешно? 

4. Били е родена на 28 декември, но рожденият ѝ ден винаги се 

пада през лятото. Как е възможно това?  

5. Кое е по-правилно да се каже: "Жълтъкът на яйцето е бял" 

или "Жълтъците на яйцето са бели"?  

6. Един фермер има пет купчини слама на едно място и четири 

на друго. Колко ще станат, ако се съберат? 

 
  

 

  

  

На 15-ти февруари, две приятелки си говорят: 
- Как изкара вчера? 
- Ами странно... 
- Защо?  
- Защо ли? Моят ме покани на ресторант. Чак на четвъртата бутилка 
вино разбрах, че не празнуваме Свети Валентин, а Трифон Зарезан... 

Трима мъже в кръчма празнуват Трифон Зарезан. 
- Аз често се сърдя на жената и съм голям инат. Като ме ядоса цял месец 
не и говоря. 
- Аз пък съм още по-голям инат и се сърдя по три месеца. 
Третият казва: 
- Моята жена ме ядоса на първата брачна нощ и оттогава не съм я 
докоснал и не съм и проговорил. 
- А, стига, бе. Нали си женен от 10 години и имаш две деца. 
- Ами аз от голям инат не съм я питал от кого са децата? 

В 

И 

Ц 

О 

В 

Е 

Тост: 
- Довиждане!   
- С вас днес повече трезви няма да се видим! 



  

 
  

Вие сте зодия Глиган ако сте родени през една от следните 

години: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995. 

Както вече споменахме земната Свиня/Глиган е последният знак от 

китайския зодиак. Аналогично на зодия Риби от западната астрология, 

този  знак съдържа в себе си всички дарби и таланти от предходните 

знаци, но не всякога успява да ги прояви, поради леност, липса на 

мотивация, инерция. Този знак съдържа и някои от негативните качества 

на предходните знаци. 

Свинята е много обичано и уважавано животинче на изток. Там няма 

такова обидно и пренебрежително название, както у нас. Свинята/Глигана е 

ценена заради нейния интелект. 

Всички родени в годината на Свинята/Глигана са много мили, 

добронамерени, дружелюбни и силно очарователни хора. Те са талантливи, 

обичат дизайна, обичат домашен уют. С тях винаги може да се договориш. 

Според китайския зодиак, годината на Земния глиган ще е 

изпълнена с късмет! 2019г. е идеалното време както да изкарвате 

пари, така и да инвестирате. Годината на прасето ще е пълна с 

радост, приятелство и любов за всички зодии. 

Това се дължи на символа на прасето - то привлича към себе си 

успех във всички сфери на живота (именно затова се препоръчва в дома, 

офиса ви, магазина или заведението ви да има статуетка на прасе). 
 

 

Китайската Нова година: 

Каква ще бъде годината на Земния глиган? 
 

итайската нова година започна 

във вторник 5.02.2019г. и 

приключва на 24.01.2020г. Тя ще 

премине по знака на Земния глиган 

(или свиня) и е свързана с 

последната, дванадесета зодия от 

китайския хороскоп.  



  Китайската Лунна Нова година е неразделна 
част от традициите на китайските общности по 
целия свят. Известна още като “Лунната Нова 
Година”  тя бележи началото на китайския 
календар и е изключително важен празник за 
китайския народ. Толкова важен, колкото Бъдни  
вечер за западните страни. 

Вярвало се, че в древни времена Буда поканил всички животни да се срещнат с него на 
Нова година. На срещата дошли 12 животни и Буда кръстил по една година на всяко 
едно от тях, така че хората родени в годината на всяко от животните ще прояви 

същите личностни черти като него. 

Легендата за Китайската Нова година 
Легендата разказва, че този празник се отбелязва в чест на победата над Ниан, 

свиреп звяр, който плячкосвал домовете на хората. Един ден, при поредната атака 
на Ниан, селяните забелязали, че звярът се стреснал от дете облечено в червено. От 
тогава червеният цвят се свърза с тържество и победа. Фишеците и фойерверките 
също са традиционен инструмент за отбелязване на празника, тъй като се смята, 
че силните шумове и ярки светлини плашат звяра и го държат далеч от хората. 

 

Празничната вечеря 
Празничните вечери са традиция по време на този празник, тъй като събират 

всички членове на семейството. Преди празника милиони китайци се отправят към 
родния дом, за да се срещнат с близките си, тъй като за много от тях това е 

единствения период в годината, в който имат възможност да са с тях. Да, вечерята 
е най-важната част от празника. Всичко на масата се сервира в кръгла форма, 
което е символ на завършеност. Семейните събирания се правят на кръгли маси 

като символ на единството и семейните ценности. Освен това, кръглата маса дава 
възможност на всеки да бъде близо един до друг в хармония. 

Част от ястията на празничната трапеза са корени и богати на фибри 
зеленчуци, включително семена от лотос, водорасли от черен мъх, тофу, бамбук. 

Цялата първа седмица от празненствата е за социални контакти. Тогава се 
споделя и подносът на сплотеността. Консумира се още и юфка за дълголетие 

и сурова риба за успех. 

Юшенг (Yusheng) 
 

 
 

Юшенг е едно от най-важните ястия, които се поднасят 
по време на празника. То представлява блюдо, съставено 
основно от сурова рибна салата и други съставки, символ на 
просперитет.  

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ  

ЗА КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА 

Страницата подготви  

Ваня Иванова, 11-ти клас 



 

 

  

? 

10 

9 

1 

2 

6 

3 

9 

9   

11
15
65
00

00
01 

 

 
Свържи картинките с техните 
наименования на английски 

език и ги попълни в 
кръстословицата. 

Пренеси в кръгчетата буквите 
от полетата с римски цифри и 
ще получиш наименованието 

на картинката без номер. 

cage; pump; castle; basket; 

typewriter; actors; daisy; squirrel; 

dove; sewingmachine; peppers 
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Попълни в кръстословицата наименованието 
на картинките на български език. 

Пренеси в кръгчетата буквите от полетата с 
римски цифри и ще получиш наименованието 

на картинката без номер.  
Внимавай при избора на ед. и мн. ч. на 

съществителните. 
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Коя е правилната сянка? 

Забавно  

междучасие 

Открийте 6-те разлики. 

 

Намерете правилния път, за да стигне Ромео при Жулиета. 


