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Издава ученическо сдружение “Приятели” при прогимназия                 

“Христо Ботев” с.Търнава,Обл.Враца  

 

                                                                      брой 5 

                                                                                                                           м. Януари  

                                                                                                                               цена – 1 лв. 

                                                                 

                                                                                                                      

                            Ние, българите  

Всеки цвят, всяка снежинка, всичко в 

света е единствено и неповторимо. Така е 

и с хората – всеки човек е уникален. И 

все пак има неща, които ни карат да се 

обединяваме в общности и да започнем 

да си приличаме в някои отношения. Нас, 

българите, ни обединяват държавата, в 

която живеем, езикът, на който говорим, 

условията на живот, който споделяме. 

Обединяват ни трибагреникът и “Горда 

Стара планина”, и вълнението, с което 

произнасяме тези слова. Обединяват ни 

мелодичните български песни и 

кръшните български хора. Обединява ни 

чувството за гордост, което изпитваме, 

когато светът заговори с възхищение за 

българските спортисти и музиканти.  

За съжаление има и много неща, които ни 

разединяват и отблъскват един от друг. 

На първо място в това отношение е 

неоправданата агресия в отношенията ни. 

Опитваме се да я обясним и оправдаем 

със забързаното и напрегнато ежедневие, 

но няма оправдание за човек, който се 

опитва да доказва себе си чрез агресивни 

методи. Силният човек побеждава с 

думи, слабия с удари. Друга наша 

отличителна черта е завистта, която 

разяжда преди всичко завистника, но в 

зависимост от степента би могла да 

почерни живота на всекиго. Все 

надничаме в паничката на съседа и по 

този повод народът е сътворил не една 

поговорка: “Чуждата кокошка като патка 

изглежда”.  

Едни от най – осъдителните ни 

национални черти е раболепието и чуждо 

поклонничеството. Може би нелеката ни 

историческа съдба ни е научила да 

търпим и да скланяме глави, но 

времената вече са други и ако искаме да 

съхраним достойнството си, трябва да 

отстояваме правата си. Ако искаме 

другите народи да ни ценят и уважават, 

трябва да се уважаваме първо ние самите. 

Да уважаваме държавата си, езика си, 

близките си, училището си – всичко това, 

което ни представлява живота ни. Ние 

оценяваме нещата чак, когато ги загубим.  

Ние, българите, сме емоционални, 

сърдечни и много гостоприемни хора 

като посрещаме чужденци, но такива ли 

сме помежду си? Ние, българите сме 

умни и талантливи. Но трябва да бъдем и 

достатъчно трудолюбиви, за да се 

реализираме. Нашият народ е оцелял в 

много по – трудни и сурови времена, 

няма причина да не оцелеем и сега.  

Страницата подготви Десислава 

Миткова – главен редактор 
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6 Януари 

                                                  ЙОРДАНОВДЕН 
 

Именници:Йордан, Йорданка, Данчо, 

Дана, Боян, Богдан, Богдана  

 

Обредна трапеза: 
прясна пита, колачета, сарми с кисело 

зеле, пълнени чушки, зеле, фасул, орехи, 

вино 

 

Според православния календар празникът 

Йордановден ознаменува кръщението на 

Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. 

В момента на кръщението небето "се отваря" 

и Светият дух слиза върху Христос във вид 

на гълъб, а от небето се разнася глас: "Този е 

Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 

благоволение". Оттук и названието на 

празника Богоявление,Водици, Водокръщи, 

Богоявление, Мъжки водици - празник, с 

който завършват т.нар. МРЪСНИ ДНИ. В 

навечерието на Йордановден се приготвя 

последната, трета КАДЕНА ВЕЧЕРЯ. На 

трапезата се поставят само постни храни и 

недогорялата свещ от втората кадена вечер. 

Орехите от НОВА ГОДИНА се разчупват и 

по тях се гадае за бъдещето. С Йордановден е 

свързано познатото на всички българи 

вярване, че през нощта срещу празника 

"небето се отваря" и който в този момент 

поиска нещо, то ще се изпълни. На самия 

празник се извършва също освещаване на 

водата. След службата в църквата свещеникът 

хвърля кръст във вода, а ергени го изваждат. 

Вярва се, че този, който е извадил кръста от 

водата, ще бъде здрав и щастлив. Той обикаля 

с кръста селото, а всички го даряват. Има 

поверие, че ако хвърленият във водата кръст 

замръзне, годината ще бъде здрава и  

плодовита. На Йордановден се извършват 

редица обреди с кръстена вода. Още сутринта  

чисто момиче измива на реката (или 

чешмата) домашната икона и палешника от 

каденето, за да е бяло житото, което ще се 

роди. Там, където е хвърлен кръстът, болните 

се изкъпват (напръскват), за да оздравеят. 

Всеки измива лицето и ръцете си "за здраве".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименованието на празника в Югозападна 

България - Мъжки водици - идва от обичая на 

този ден да се изкъпват само младоженците 

(до 1г. след сватбата) и момченцата до 

едногодишна възраст. В този район се среща 

избирането на кум за цялото село до 

следващия Йордановден Кумът спохожда 

къщите с котле светена вода, взета от  

църквата, и ръси. В Родопите през този ден 

пет-шест мъже къпят обредно пеленачетата, 

годеници, младоженци. Обредът се нарича 

хаскане по възгласа "ха-а-с-с-а", с който 

придружават повдигането до 3 пъти този, 

който ще бъде къпан. В някои краища по 

къщите обикалят моми-водичарки, които 

изпълняват песни за всеки член на 

семейството. По съдържание те са близки и с 

коледните, и с лазарските. От Йордановден. 

започва изпращането на сгледници и 

периодът на сватбите до Великденските 

заговезни. 
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7 януари 

                                           ИВАНОВДЕН 
                                                                                                     
Именници: Иван, Ваньо, Иванка, 

Ивана,Ваня,Ивайло,Ивелин, 

Ивелина,Ивет,Йов, ЙовоЙоан, 

Йоана,Йолина,Йонко, Йонка, Йото, 

Жан, Жана,Калоян,Яна. 
 

 

 

 
Ивановден (от старобълг. "Бог е милостив", 

от евр. "Божа благодат") е религиозен 

празник, празнуван в чест на Св. Йоан 

Кръстител, който предрича идването на Исус 

Христос и дава Свето кръщение 

(Богоявление) в река Йордан. Отбелязв се 

неподвижно на 7 януари по православния 

църковен календар. Според народното 

вярване Св. Йоан е покровител на кумството 

и побратимството. На този ден се ходи на 

гости на кума и понеже не се пости 

младоженците носят както кравай, баница и 

вино, така и кървавица, и печено свинско 

месо.Кумците носят кравай, месо, вино. 

Прави се обща трапеза.Този ден е посветен на 

Йоан Кръстител – последният старозаветен 

пророк, човекът, покръстил Исус Христос. 

Наречен е още “предтеча”, защото е 

предизвестил идването на Месията и е 

подготвял хората за неговото рождение.  

 

У нас обичаите на Ивановден са свързани със 

силата на осветената вода. На този ден всеки 

обръща поглед напред към бъдещето, а 

очакванията са за добро здраве, плодородие и 

щастлив живот. 

                            

 

Страниците подготви Ивалина 

Венциславова от VІІІ клас 
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Две книги твърдят, че 
Христо Ботев 
е роден във 
врачанското село Осен 
  
Две книги, издадени независимо една от 
друга и посветени на 160-годишнината от 
рождението на Христо Ботев, защитават една 
и съща версия, лансирана от години - че 
Христо Ботев е роден във врачанското село 
Осен. В своята книга "Пищов за Ботев" 
Стефка Цветкова отделя цяла глава на тази 
теза, като сред аргументите, които изтъква, е 
влиянието на западният напев в поезията на 
Ботев.  
Поетът Цветан Илиев, автор на 12 
стихосбирки и публицистични сборници, 
събира кураж и на 160 страници се опитва да 
разбули тази загадка и да докаже, макар и с 
оскъдни документи и спомени, че Христо 
Ботев е роден в с. Осен, община Криводол. 
Там, на издигнатия от местните жители 
паметник, всяка година на 6 януари се чества 
рождената дата на великия поет и 
революционер, на "нашия" Ботев. 
"На едно такова тържество се роди идеята да 
съберем в книга колкото е възможно повече 
от писаното, печатаното, разказаното във 

вестници, списания, сборници и брошури, 
съхраненото в спомените като факт и версия 
от хората в този край, че Ботев е роден в село 
Осен, споделя Цветан Илиев. Тази книга няма 
за цел да оборва официалната версия, 
насаждана с години в народното съзнание. 
Нейната задача е по-скромна - да обръща 
народната любов и спомени към това селце 
дори само от морална гледна точка - нашият 
народ е толкова велик и талантлив, че и най- 
великият може да се роди и в най-малкото 
българско селце, където е имало и училище".  
Врачанският лирик, който в своите стихове 
възпява Ботев, България, българските 
ценности, традиции и нрави, гордия Балкан, 
своята привързаност към Родината и родовия 
корен и болка от нерадостната й участ, и сега 
се посвещава на моралната кауза без да 
натрапва местен патриотизъм. Той търси 
истината в спомени и оскъдни документи, в 
народната любов и преклонението към Ботев. 
Тръгва от неговите думи, изречени в 
"Примери от турско правосъдие": "Такива 
чувства изпитах, когато влизах в родното си 
село Осен, до Враца, но там аз, колкото 
седях, със злобен смях повтарях думите: сен 
кардаш, бен кардаш - думи на крадливи  
 
 
 
 
 
 

 
 

черкези към врачанския 
управител..." По-нататък 
Ботев с поразителна 
достоверност  
описва тези села - Осен, 
Борован, Баница, бита им и 
географски особености. 
Възможно е това да е 
разказано от баща му, а и 
самият той да ги е 
посещавал. Дали на 
врачанска земя не се затваря 
житейският обръч на Ботев? 
Роден в Осен и загинал във 
Врачанския балкан? 
Случайно ли е поел с четата 
си към него, а не към друг, 
като е минал през Борован и 
Баница? И случайно ли после 
във Враца идват да живеят брат му генерал 
Кирил Ботев с майка им Иванка? Случайно ли 

генералът, приемайки новия набор войници 
във Враца, запитал има ли някой от Осен и 
когато разбрал, че са трима, ги изпратил в 
подофицерска школа? Въпреки че Кирил 
Ботев винаги е твърдял, че всичките деца на 
Ботьо Петков са родени в Калофер, той често 
е посещавал Осен.  
Според историята на селото, написана от 
местен учител, дядо Петко, бащата на Ботьо 
Петков, се заселил тук, построил си 
воденичка, отворил бакалничка. След 
многократните набези на черкезите обаче той 
решил да замине във Влашко, но на Никопол 
слязъл от парахода със семейството си и 
тръгнал за Калофер. След десетина години 
Ботьо Петков, вече голям и женен, се върнал 
в Осен, подал молба за учител във Враца, но 
училищното настоятелство му отказало. 
Тогава той отворил училище в Осен, където 
учел децата и от съседните села. 
Новороденият Христо бил кръстен в цъквата 
на с. Девене, тъй като в Осен не е имало Божи 
храм. През есента на 1850 г. Ботьо Петков 
напуснал Осен и станал учител в Калофер. 
Христо тогава бил на 2 години и осем месеца. 
Така през годините към спора къде е роден 
Христо Ботев - в Калофер или в Карлово, се 
присъединява и Осен. Всички известни 
аргументи и факти за врачанското село може 
да се намерят в новата книга на Цветан 
Илиев, написана със страст, вдъхновение и 
преклонение към делото на великия Ботев. 
  
  

Страницата изготви Цветелина 

Милчева от VІІІ клас 
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                  Природата и човекът –  приятели и врагове
 
                                                                      
 
Зимна вечер е. У дома съм.Навън е 
буря.До прозорците на къщата имаме 
два величествени бора- на възраст са 
колкото тати. 
 Духа силен вятър.Свистят 
клоните,сякаш редят приказка.Угасва 
тока.Бурята се усилва.Огънят в 
камината гори. 
И кой знае защо,точно тогава си 
помислих за Величието на гордите 
борове и силата на природата! 
Всевластен ли е човекът?Господар ли е 
на всичко,което го заобикаля?Какво 
даваме ние, хората, на 
природата?Даваме или само 
взимаме?Пазим ли я или безогледно я 
унищожаваме? 
Въпроси,много въпроси напират и 
търсят отговор. 
   Но кой днес се замисля за природата? 
  Мръсният въздух,който дишаме, 
замърсените води в реките,изсечените 
гори-това е част от 
природата.Величествените гори,които 
за съжаление стават все по-
малко,ширналите се ливади, песента на 
птичките,това е нашата природа. 
   И когато си самотен, с куп проблеми и 
излезеш в двора дори, се  
 
                
Марина Раловска – VІІІ клас 

 
чувстваш някак си по-спокойно, по-
добре,изпълнен с енергия. 
   Природата ни дава много. 
А ние?Как и се отблагодаряваме?Пазим 
ли я или само взимаме? 
  Време е да се замислим за това,което 
става около нас. Сякаш отдавна 
прекъснахме връзката с природата, 
затворени вкъщи със своите проблеми и 
вперили очи в компютъра,в телевизора.И 
отдавна  
забравили за целебната сила на чистия 
въздух, за кристалния блясък на 
планинското езеро... Непозната е 
простата радост от това,да потърсиш 
спокойствие сред природата. 
   Ние трябва да се борим, за да я опазим 
чиста. Да не нарушаваме равновесието в 
нея. Ние трябва да осъзнаем, че за да 
живеем на екологична чиста планета, не 
някой друг, а ние самите сме господари на 
тая земя и трябва да я запазим. 
 
Страницата изготви Веселка Ивова 
от VІ класс 
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***                          

Децата със специални 

образователни 

потребности, които 

учат в нашето 

училище, заедно с 

ресурсния учител г-жа 

Тодорова, направиха 

красиви сурвачки. 

Пременени в хубави носии отидоха при 

нашия кмет Цветелина Късльовска и я 

поздравиха с предстоящите празници, а 

тя от своя страна им благодари и зарадва 

другарите ни с лакомства и подаръци. 

 

*** 

Учениците от V и VІ клас си 

организираха Коледни тържества, на 

които се веселиха от сърце. Това не само 

носи много емоции на всички, но и 

сплотява класовете. Всички очакваха с 

нетърпение подаръците, които си 

размениха. 

А другите два класа? 
 

***                                       

На 23 декември в прогимназията се 

проведе невероятно коледно тържество. 

На него дружно се веселиха децата на 

Търнава, защото салонът приюти не само 

учениците от Прогимназията, но и 

нашите братя и сестри от Началното 

училище. Заедно ни е по-весело!  

 

*** 

Всички ученици от нашето училище 

получиха за Коледа пакетчета с  

лакомства. Дали на Дядо Коледа да 

благодарим или на госпожа Янкова? Е, 

все едно! Важното е, че бяха вкусни. 

Дано да ги заслужим! 

 
 

*** 

 

 

 

На  Бъдни вечер момчета от нашето 

училище обикаляха къщите в селото, за да 

благославят за здраве, берекет и 

благополучие праз новата година. Заедно с 

тях беше и  г-н Аспарухов. За пореден път 

те доказаха, че традициите в нашето село  

не са забравени, а техен проводник и 

възродител е нашето училище. Всички  

останаха много доволни – и стопаните, и 

коледарите.  А, надяваме се, и всички 

онези, които са гледали репортажа по ТV 

„Рава”. 

Благодарение на ентусиазма на задружната 

група в класните стаи на VІІ и VІІІ клас 

стана по-топло. Със събраните пари бяха 

закупени две печки. Момчета, вие сте 

върха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Продължава състезанието за най-чиста 

класна стая. Нека най-добрите 

победят!Успех! 

 

 

*** 

В нашето училище се започна работа по 

проекта „С грижа за всеки ученик”. 

Оформени са две групи по български език 

в V и VІ клас. 

 

Страницата изготви  

Инна Димитрова от VІ клас 
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НА 23 ДЕКЕМВРИ 2008г.в нашето училище 
беше организирано прекрасно Коледно 
тържество, на което  гости бяха учениците от 
Начално училище "Кирил и Методии". 
Тази година нашият празник  беше 
организиран по коренно различен начин - 
разбира се в добра насока, за което много 
благодарим на директорките на НУ и 
прогимназията - г-жа Янкова и г-жа Русинова. 
Те решиха да поканят страхотен екип от 
професионалисти, които ни забавляваха с 
много интересни игри, музика и танци,к оито 
всички изпълнявахме с голямо желание. Най-
активни в това мероприятие бяха 
малчуганите от началното училище, но и по-
големите батковци и каки не им отстъпваха 
по нищо. Коледната обстановка в салона още 
повече разведри настроението. Дойде време 
и да посрешнем и  
дядо Коледа, който от умора едва не бе 
заспал, но учениците от началното у-ще го 
разведриха със сценките,стихчетата и 
танците , които му поднесоха като подарък. 
Накрая най-послушните дечица получиха 
възнаграждение от добрия старец. След като 
забавните клоуни, ди джей и дядо Коледа си 
тръгнаха, ние -  учениците, продалжихме да 
се веселим с бурни танци и български 
ръченици.  
Много съжалявам,че догодина няма да съм 
тук за Коледното тържество, но искренно се 
надявам всички присъстващи ученици да се 
забавляват както нас !!!! 
 

 

 

Страницата изготви Маргаритка 

Венелинова от VІІ клас 
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 Колибрите могат да летят със скорост 

80 km/h, а когато пият нектар, правят 

50 до 80 маха в секунда. 

 

 Бременността на домашната мишка е 

около 20 дни, на мечката – 210дни, а 

на слона – 614 дни.  

 

 Има 88 вида съзвездия,  от които най-

известни са Орион, Андромеда, 
Касиопея, Цефей, Пегас и др. По-
ярките звезди имат и собствени 
имена, които в голямото си 
мнозинство са арабски. 

 

 Видимите с просто око 
комети са космически тела, 
състоящи се от две нерязко 
очертани светещи части - глава и 
опашка. Народното име на 
кометите е "опашати звезди". 
Големите комети имат глави с 
диаметър стотици хиляди 
километра и опашки с дължина 
десетки милиони километра. Ярките 
комети имат звездообразна глава, 
обхваната от искрящо хало - кома, и 
дълга прозрачна опашка. Цялата 
комета е потопена в разреден облак 
от водород, който не се вижда при 
наблюдения от земната повърхност.  

 

     Страницата подготви Вероника     

Илиянова от VІ клас                                      
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   Помогни на Мечо Пух и след 

това го оцвети 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Страничката 

изготвиха:  

Ива Руменова 

от VІ клас и 

Владимир 

Красимиров 

от VІІ клас 
 


