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гр.Омуртаг 

Училищен вестник  
               Бр.4  месец  I 2014г. 

   Новините  на броя 

 Информация за участие в 

конкурс 

 Ученически дейности 

 166 години от рождението на 

Христо Ботев 

 Историята на град Омуртаг 

 Празниците през януари 

 Смях на мах. Убий скуката 
 

 

Учениците от Професионална 

гимназия по транспорт и лека 

промишленост гр. Омуртаг участваха в 

конкурс, посветен на 70- годишнината 

от разстрела на шестте ястребинчета на 

19 декември 1943 г. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Златкова Тодорова от 11 

клас спечели първа и втора награда със 

своите рисунки, Десислава Пламенова 

Добрева завоюва трето място, а Недялка 

Цецова Недкова беше отличена с 

награда за участие. 

По повод годишнината 

учениците от клуб „Училищен 

журналист” по проект BG051PO001-

4.2.05„Да направим училището  

привлекателно за младите хора” 

Училище за Себеутвърждаване и 

Подготовка към Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) изработиха малка книжка, 

посветена на шестте ястребинчета. По 

този начин те изразиха своето 

отношение към българската история, 

към забравените факти и личности от 

недалечното минало и призоваха  

своите съученици и всички хора да 

помнят Ястребино и неговите жертви. 

 

 
 

Всички участници в конкурса 

бяха отличени с грамоти и парични 

награди, а клуб „Училищен журналист” 

получи специално отличие- грамота и 

парична награда. 



Учениците от Професионална 

гимназия по транспорт и лека 

промишленост гр. Омуртаг показаха, че 

помнят миналото и уроците на 

историята. 

 

166 г. от рождението на поета 

революционер Христо Ботев 
На 6 януари се навършват 166 години от 

раждането Христо Ботев. И макар да 

живее само 28 години той остава в 

националната ни памет както с 

творчеството си, така и с 

революционното си дело. 

Роден е на 6 януари 1848 в Калофер в 

семейството на даскал Ботьо Петков и 

съпругата му Иванка Ботева. 

Първоначално (1854-1858) учи в 

Карлово, където е учител Ботьо Петков, 

по-късно се завръща в Калофер, 

продължава учението си под 

ръководството на своя баща и през 1863 

г. завършва калоферското училище. 

Октомври същата година заминава за 

Русия и се записва частен ученик във 

Втора Одеска гимназия, от която е 

изключен през 1865 г. Известно време е 

учител в бесарабското село Задунаевка. 

През 1867 г. се завръща в Калофер, 

започва да проповядва бунт срещу 

чорбаджии и турци, след което 

окончателно напуска Калофер. 

По това време във вестник "Гайда", 

редактиран от П.Р. Славейков, е 

публикувано първото стихотворение на 

Ботев - "Майце си". 

От октомври 1867 г. живее в Румъния. 

Работи в Браила като словослагател при 

Димитър Паничков, където се печата 

вестник "Дунавска зора". През 

следващите години се мести от град на 

град, известно време живее заедно с 

Левски. 

През 1872 г. е арестуван за 

конспиративна революционна дейност и 

изпратен във Фокшанския затвор, но 

освободен след застъпничеството на 

Левски и Каравелов. Започва работа 

като печатар при Каравелов. 

Започва и активната му дейност като 

журналист и под негова редакция тръгва 

новия орган на революционната партия 

- в. "Знаме". 

Априлското въстание го подтиква да 

създаде чета, на която става войвода. От 

Гюргево се качва с част от четата на 

кораба "Радецки" и на 17 май 

принуждават капитана да спре на 

българския бряг. 

От Козлодуй четата на Ботев се отправя 

към Балкана, минавайки през десетина 

села. Много малко българи обаче се 

присъединяват към четниците, въпреки 

предварителните очаквания. Четата 

води няколко боя с преследващите я 

османски потери. 

На 20 май 1876 година е последният 

тежък бой – привечер след сражението 

куршум пронизва Ботев. Това се случва 

в подножието на връх Камарата в Стара 

планина. 

 

 
 

 
Град Омуртаг е селище с богато 

историческо минало. Здравословния 

климат, наличието на водоизточници и 

подходящите условия за развитие на 

животновъдство и земеделие правят 

близките му околности удобни за живот 

и развитие на цивилизацията. 

Най-ранните следи от човешки 

поселения в района датират от петото 

хилядолетие пр.н.е. Извършените 

проучвания показват, че тук нашите 

деди са сеели и жънали пшеница и 

ечемик, месели са хляб, отглеждали са 

домашни животни, търгували са със 

народите населявали бреговете на 

Средиземно море, обработвали са камък 

и кост за да облагородят и населят 

девствените земи в зората на 

човечеството. 



С развитието на цивилизацията по 

българските земи околностите на 

днешния град Омуртаг продължават да 

привличат заселници и поселищния 

живот през античната епоха не 

прекъсва. Тази област, разположена на 

кръстопът, в близост до 

старопланинските проходи придобива 

важно стратегическо значение. И не е 

случаен факта, че античните народи 

населявали нашите земи са построили 

тук множество крепости, чиито останки 

се виждат и днес. 

През Средните векове Омуртагският 

край е важен военно-стратегически и 

търговски район, тъй като се намира на 

пътя между старите столици Преслав и 

Велико Търново. 

С идването на османските турци 

поселищния живот тук не прекъсва. 

Градът вече носи името Ала килиса, а от 

ХVІІ век нататък – Осман пазар. Той е 

важен пътен възел, в който се преплитат 

маршрутите за В. Търново, Русе, 

Шумен, Варна, Котленския проход и на 

юг в полетата на Тракия, за Ямбол, 

Сливен, Одрин, Бяло море и Цариград. 

Постепенно Осман пазар става 

административен център на обширна 

каза и икономическо средище на 

района. Тукашните търговци сключват 

сделки “в немските и италиански земи” 

и местните произведения и стоки 

намират добър прием по пазарите на 

Османската империя. 

През Руско-турската Освободителна 

война градът е частично опожарен, но 

бързо се съвзема от пораженията. 

От тук нататък Осман пазар започва 

новия си живот в границите на свободна 

България. В района настъпват 

значителни демографски и народностни 

промени. Част от турското население се 

изселва, а на негово място идват 

българи от Кюстендилско, Трънско, 

Босилеградско, Беломорието. Градът 

продължава да бъде административен, 

икономически и културен център на 

Тозлука и част от Герлово. 

През 1934 г. гр. Осман пазар е 

преименуван и до днес носи името 

Омуртаг. 

Град Омуртаг е родно място на 

българския Свети мъченик Йоан Нови 

Трапезундски, на акад. Даки Йорданов, 

на втория български космонавт 

Александър Александров. 

          Във връзка с празника на град 

Омуртаг учениците от клуб  

„Училищен журналист” по проект 

BG051PO001-4.2.05„Да направим 

училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) посетиха Община 

Омуртаг. Там те се срещнаха със 

заместник- кмета по образование 

госпожа Радка Рашева и разговаряха с 

нея. Мария разказа историята на нашето 

училище. Госпожа Радка Рашева 

сподели, че е работила в него и има 

много приятни спомени от тези години. 

Разказа, че и днес много от нейните 

ученици я срещат и поздравяват и това 

й навява приятни спомени, радва се, че 

не е забравена. В хода на разговора 

спонтанно се роди идеята за провеждане 

на Ден на ученическото самоуправление 

в Община Омуртаг през пролетта. 

Учениците от клуб  „Училищен 

журналист” по проект BG051PO001-

4.2.05„Да направим училището  

привлекателно за младите хора” 

Училище за Себеутвърждаване и 

Подготовка към Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) изразиха своето 

удовлетворение от срещата и 

благодариха на госпожа Радка Рашева 

за приятния и увлекателен разговор. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
ГОЛЯМ СЕЧКО  

Народното наименование на януари. В 

основата му лежи старобългарското 

название сечен, вероятно поради 

големия студ през месеца. С Голям 

Сечко е свързана поговорката Сечко 

сече, Марта дере, април кожи 

бере. Определението голям се дължи на 

по-голямата продължителност на 

януари в сравнение с февруари. 

1 януари 
Зимен празник, познат в цялата 

етническа територия на българите.  

Отличава се с богата празнична 

обредност. Около огъня или трапезата 

се гадае за предстоящи сполуки през 

Новата година. Този, чиято пъпка от 

дряна пукне и отскочи най-високо, ще 

бъде здрав през годината. Ако ядките на 

орехите са едри и здрави, здраво ще е 

семейството. Кихне ли някой, приема се 

за добър знак и на името на кихналия се 

нарича първото родено напролет 

домашно животно. Белязани с конец 

листа от бръшлян се оставят под 

стряхата през нощта в паничка с вода. 

Сутринта гадаят според това, чие листо 

е свежо или увяхнало. С вода, в която е 

натопен дрян, моми и жени мият косите 

си, за да са здрави и лъскави.  Преди 

разсъмване започва обичаят сурвакане.  
6 януари  БОГОЯВЛЕНИЕ,ЙОРДАНОВДЕН 

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.   

7 януари ИВАНОВДЕН 
Народен празник, част от богатия в 

обредно отношение коледно-

новогодишен празничен цикъл.  

Обредното къпане за здраве на 

Йордановден продължава и на 

Ивановден. В някои райони на страната 

то дори е по-характерно за този 

празник, като се разширява кръгът на 

окъпаните. Обредното къпане включва  

разменянето на подаръци, както и 

гостувания и празнична трапеза. На 

Ивановден изтича срокът, през който 

ходят новогодишните маскирани 

дружини. В някои райони на страната 

коледарите отвеждат тържествено царя 

на чешмата и го окъпват. Накрая всички 

излизат на празнично хоро, с което 

приключва пълният цикъл на обичая 

Коледуване.   

8 януари БАБИНДЕН 
Празник, посветен на бабите-акушерки, 

родилките и здравето на децата. 

Съдържа 3 основни обредни елемента: 

къпане на малките деца от бабата, което 

се съпровожда с благословии, намазване 

на децата с мед и масло, даряване на 

бабата с вълна и обредни кравайчета; 

угощение на младите булки в дома на 

бабата. Поливат на бабата да се измие и 

я даряват на дясното рамо с риза, 

престилка, кърпа, чорапи. Празникът 

завършва с къпане на бабата. Жените 

откарват бабата на реката или 

кладенеца, където става обредното 

изкъпване. Всички са накичени с върви 

с червени чушки и къдели вълна 

17 януари АНТОНОВДЕН 
Андоновден в народния календар се 

празнува за предпазване от болести. На 

този ден жените не предат, не плетат, не 

варят боб и леща, за да не разсърдят 

чумата, шарката и синята пъпка. В 

народните представи двамата братя 

близнаци Андон и Атанас са ковачи, 

които първи изобретяват ковашките 

клещи. Затова АНТОНОВДЕН. и 

АТАНАСОВДЕН се честват като 

празници на ковачи, железари, ножари и 

налбанти.   

18 януари АТАНАСОВДЕН 

В народните  вярвания св. Атанас е 

представен като властелин  на снеговете 

и ледовете. Облечен с копринена риза, 

той отива в планината на своя бял кон и 

се провиква:Иди си,зимо, идвай, лято! 

Затова и празникът е известен и като 

Среди зима. За омилостивяване на 

болестта се пекат питки, които се 

надупчват с вилица, за да не се надупчат 

децата от шарка. Жените спазват 

същите забрани, които характеризират 

Антоновден. Заколва  се черно пиле или 

кокошка, което се приготвя с ориз и се 

раздава на комшии и близки против 

болести. Перата се запазват, защото се 

вярва, че притежават лечебна сила. В 

някои райони на страната моми и 

ергени излизат на поляните, връзват 

люлки, люлеят се, пеят, играят хора.   

 
 

 

Ученик на абитуриентския бал признава 

на учителката си: 

- Искам да ви се извиня. За всички тези 

единадесет години не съм учил за нито 

едно контролно. Помните ли, че на чина 

ми постоянно стоеше един несесер, 

целия в японски йероглифи? Това ми 

беше пищова. На японски. 

- А ти откъде знаеш японски? 

- Всяка вечер вместо да си пиша 

домашните, учих езика. Специално за 

пищовите. 

- А не беше ли по-лесно да учиш 

математика, история, литература, 

химия? 

- Шегувате ли се? Това е много по-

сложно! 

 

e e e 

Прибира се Иванчо вкъщи щастлив като 

на половин каса бира. Баща му гледа 

бележника и казва: 

- Глупако! Сума ти двойки, а ти се 

радваш! 

- Само един бой и е ваканцията! 



e e e 

Учител връща бележника на ученик с 

думите: 

- Баща ти ще побелее, когато ти види 

бележника. 

- Няма да побелее. 

- Нима твоите оценки не го 

интересуват? 

- Разбира се, че го вълнуват, но той е 

плешив. 

 

e e e 

В училище раздават бележниците. Гошо 

се прибира. 

- Мамо, нали знаеш колко обичам 

госпожата. 

- Да! И какво? 

- Ами за това ще остана още една 

година в нейния клас. 

 

e e e 

Учителят изпитва ученик: 

- Кажи, Иванчо, какво внасяме от 

Индия? 

- Не знам, господине. 

- А, откъде вземаме черния пипер? 

- От съседката... 

 

e e e 

Бащата: 

- Синко, получил си двойка по 

математика! 

- Кой ти каза? 

- Твоята учителка! 

- Ах, тези жени хич не могат да пазят 

тайна. 

 

e e e 

Баща пита сина си: 

- Ще ми покажеш ли бележника си? 

Момчето гордо отговаря: 

- Не е в мен. Дадох го на Иван. Искаше 

да уплаши баща си.  

 

 

e e e 

Майка се кара на сина-двойкаджия: 

- Ти си тъп и ограничен, като баща ти! 

В това време мъжа й точно бил на 

вратата , 

влиза и пита: 

- Значи съм тъп и ограничен? 

- Ти мълчи, не става дума за теб. 

 
 

В тялото на един човек живеят повече 

живи организми, отколкото хора живеят 

на Земята. 

 

Знаете ли,че музеят на киселото мляко е 

в село Студен извор и е открит на 29 

юни 2007 г. Поместен е в къща, която се 

намира близо до родната къща на д-р 

Стамен Григоров – откривателят на 

бактерията в киселото мляко 

"Лактобацилус булгарикус”. 

 

Синият кит достига тегло 150 тона. 

 

Възрастта на рибите може да се 

определи по годишните кръгове на 

костите им. 

 

Коалата никога не пие вода. На езика на 

аборигените коала означава „не вода”. 

 

 

Вестник „От игла до кормило” се 

издава от ученици, участващи в клуб 

„Училищен журналист” по проект 

BG051PO001-4.2.05„Да направим 

училището  привлекателно за 

младите хора” Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски Хоризонти 

(У С П Е Х ) 

Ръководител:Госпожа Галина Стоянова- 

преподавател по български език и 

литература и руски език 
 

                  
 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

Адрес Индустриална зона 

гр.Омуртаг 7900 

тел:+359 0601  22 -17 

E-mail pg_tlp@abv.bg 

www.pgtlpomurtag.dir.bg 
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