
 

 

Година 14, 
брой 46, 
2022 г. 

        Великден      

Зададе се Великден 

през полята зелените. 
Гледай радост невидяна 

по лицата засмените. 
  

Майки месят краваите, 
моми стягат премяните. 
Щом мръкне, да знаете, 
ще забият камбаните. 

  

И ще пеят сред нощите 

песни чудни, нечувани. 
Хайде, палете свещите, 
цели пости сънувани! 

  
Да посрещнем Великден 

със яйцата червените; 
с радост чиста невидяна — 

във сърцата засмените! 
                              Драго Попов 
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 Един ден, преди Великден, децата се готвят за „Тайният 
Великденски заек“.  То е вълшебно същество, което слага ша-
рено боядисани яйца под всеки храст майски сняг. Говори се, 

че детето, което го хване, ще сбъдне най 
– голямата си мечта. Сигурно си мисли-
те, че децата ще искат пари, играчки 
или нещо подобно, но нищо такова не 
се случи при едно момиче на име Вио-
лета. 
 Рано сутринта Виолета се събуди-
ла, готова да остане цяла нощ, за да ча-

ка Великденския заек. Тя си почистила лицето с леко студе-
на вода, измила си зъбите и отишла в кухнята да закусва. 
Майка ѝ я чакала с топли палачинки и сладко от ягоди. Вио-
лета седнала, хапнала, отишла да си напише домашните за 
училище и да си научи уроците. Неусетно изминали 3 часа в 
учение и станало обяд. ȼɢɨɥɟɬɚ�ɫɟ�ɧɚɨɛɹɞɜɚɥɚ�ɢ�ɥɟɝɧɚɥɚ�ɞɚ�ɫɩɢ��Ɍɹ�
ɧɟ�ɨɫɴɡɧɚɥɚ�ɤɨɥɤɨ�ɛɴɪɡɨ�ɥɟɬɹɥɨ�ɜɪɟɦɟɬɨ��ɞɨɤɚɬɨ�ɫɬɚɧɚɥɚ�ɨɬ�ɥɟɝɥɨɬɨ�ɢ�
ɩɨɝɥɟɞɧɚɥɚ�ɱɚɫɨɜɧɢɤɚ��ɧɚ�ɤɨɣɬɨ�вече беше изписано 20:00 часа. 
Изненадано скочила от радост, развълнувана да чака Велик-
денския заек. Майка ѝ била на работа, затова баща ѝ напра-
вил вечерята. Заедно седнали и хапнали за около 20 минути. 
След вечеря Виолета се изкъпала, облякла пижамата си и 
продължила да чете. Отново погледнала времето - 21:00 часа. 
Майка ѝ тъкмо се прибрала. Виолета я посрещнала и продъл-
жила да чете.  

 Станало 23:59. Всички спели спокойно, освен Виолета. 
Тя скочила от леглото и хукнала към градината, пълна с 
майски сняг. Заекът не бил там.  Почакала, почакала  – ни-
що. Той не дошъл. Тъкмо като тръгнала да се прибира у тях, 
чула шум от храстите, сякаш някой или нещо се опитвало да 
се скрие от нея.  



 

 

Виолета бързо отишла натам, откъдето идвал звукът. И 
какво да види? Тайният Великденски заек слагал чудни яй-
ца под храстите. Тя нямала думи, с които да опише радостта 
си, след като го видяла. Той също я забелязал, затова се ус-
михнал и отишъл при нея. Поговорили си, посмели се, но 
дошъл моментът, в който да ú зададе очаквания въпрос.  

Младо девойче, каква ти е мечтата, която искаш да сбъд-
на? – попитал любопитно заекът. 

Моята мечта не е кой знае колко, но за мен е голяма.. 
Мечтата ми е да празнуваш с мен и с моето семейство 
Великден – срамежливо казала Виолета. 

Тайният Великденски заек бил изненадан на желанието ѝ, 
защото никога не си е помислял, че някой може да си поже-
лае това. 

Много ме зарадва желанието ти – започнал той – По 
принцип всеки Великден празнувам сам. Децата вина-
ги искат пари, играчки, къща, кола и какво ли не, но 
твоето желание е специално. Ти си първият човек, кой-
то иска да празнува празника с мен. Затова аз, Тайни-
ят Великденски заек, ще празнувам с теб и твоето се-
мейство. Ти ме направи безкрайно щастлив.“  

Ева Ефтимова, 6б клас 

Откривате ли 
разликите? 



 

 

Нашата репортерка Юлка попита: 
 

1. Каква е била подготовката за Великден 
някога? 
- ɇɚ�ȼɟɥɢɤɢ�ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ�ɩɟɱɚɯɦɟ�ɤɨɡɭɧɚɰɢɶ�ɚ�ɧɚ�ȼɟɥɢɤɚ�ɫɴ�
ɛɨɬɚ��ɩɪɟɞɢ�ɢɡɝɪɟɜ�ɫɥɴɧɰɟ��ɛɨɹɞɢɫɜɚɯɦɟ�ɹɣɰɚ� 

2. Как се подготвяте за Великден днес? 
-�ɇɚ�ȼɟɥɢɤɢ�ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ�ɛɨɹɞɢɫɜɚɦɟ�ɹɣɰɚ��ɚ�ɤɨɡɭɧɚɰɢɬɟ�ɤɭ�
ɩɭɜɚɦɟ�ɨɬ�ɦɚɝɚɡɢɧɚ� 

3. Сами ли боядисвате яйцата+ 
- Не. Винаги с внуците си, защото това ги прави 
щастливи. 

4. Защо първото яйце се боядисва в червено? 
- Защото червеният цвят символизира кръвта 
на Христос от трънния венец на главата. Вед-
нага като боядисам яйцето, рисувам с него 
кръст по челата на внуците си, за да бъдат 
здрави. 

5. Кога се ядат великденските яйца и ко-
зунаци? 
- Сутринта на Великден. 

6. Как се поздравявате на Великден? 
- С „Христос Воскресе“ и отговор „Во истина 
воскресе“. 

7. Докога се поздравяват хората така? 
- 40 дни след Великден. До Спасов ден. 



 

 

брашно - 500 г 
яйца - 3 бр. без един бел-
тък (той е за намазване  
отгоре) 
захар - 150 г 
прясно мляко - 125 мл 
сол - щипка 
олио - 2 - 3 с.л. 
суха мая - 10 г 
масло - 100 г (може масло и мас) 
 

 Разбиваме с миксер яйцата, за-
харта и млякото (топличко) докато се 
стопи захарта. Накрая добавяме и 
олиото и солта. 
 В брашното смесваме маята и 
добавяме течната смес. Замесваме с 
кухненски робот (или на ръка, ако 
нямаме робот). 
 След като е омесено, тестото го 
разпъваме на ръка на питка, дебела 
около 1-1.5 см и намазваме с разтопе-
ното масло. 
 Сгъваме на плик, пак разпъва-
ме и пак мажем. И така това упраж-
нение се повтаря 4-5 пъти докато 
свърши мазнината. 
 Оставяме го да втаса. Втасва 
много бавно, защото има захар и маз-
нина ( 2-3 часа). Когато втаса го раз-
деляме на 6 топчета (по 160 г) и опли-
таме два козунака. 
 Оставяме да втасат, намазваме 
с белтък и поръсваме обилно със за-
хар. Печем козунака в студена фурна 
и отначало само отдолу на 160-170 
градуса. 
 След 10-15 минути включваме и 
отгоре, но без да увеличаваме темпе-
ратурата на фурната. Можем да ком-
бинираме шоколад с орехи, стафиди, 
локум, всичко по желание. 

Великденски слад-
ки 

Необходими продукти: 
2 яйца 
1ч.ч. захар 
1ч.ч. олио 
6 с.л. мед 
2 с.л. канела 
1 ч.л. сода за хляб 
брашно за средно меко тесто 
 
Начин на приготвяне: 
 Яйцата се разбиват със 
захарта, добавя се олиото, 
после меда, содата и канела-
та. 
 Добавяме по малко 
брашно. 
 Оформя се тесто, което 
не лепне и оставя за кратко 
в хладилника. 
 Разточваме кора с де-
белина 2 мм. и изрязваме 
пиленца, яйца, цветя, зай-
чета, пеперуди с метални 
формички 
Намазва-
ме ги с 
меко мас-
ло и ук-
расяваме 
с фондан 
или цвет-
ни пръчици. 



 

 

- Скъпи, къде ще ме заведеш на Нова годи-
на? 
- При майка ти. 
- А за Великден? 

- За Великден ще дойда да те взема.  

- Какво, ще облечеш за Ве-
ликден? 
- Пижама, на агънца!  

- Започнах репетиции за Велик-
ден. 
- И какво правиш? 
- Ям шоколадови яйца...  

Жена звъни на майка 
си, преди Великден: 
- Мамо, боядисах яйца-
та, сега колко време да 
ги варя?!?  

Открихте ли 
разликите? 

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК 

Е ДЕЦА 

ЛЮЛЯКЪТ Е ЦЪФНАЛ 

И С ТОВА 

КАЗВА НИ: 

ДОШЛА Е ПРОЛЕТТА: 

ЕХ, НАЙ-ПРЕКРАСНА 

НА СВЕТА Е ТЯ! 

Я ГИ ВИЖДЕ 

ЙОАНА И ЙОРДАН - 

ЧУДЯТ СЕ 

И МАЯТ 

ЦВЕТЕН СВЯТ СЪЗДАВАТ 

ЕДИНСТВЕН НА СВЕТА! 

Прочетете 
стихчетата. Те 
са написани в 
АКРОСТИХ. От-
крихте ли скри-
тите думи, след 
като ги проче-
тохте? 


