
 

 
 

 

 

 

 

Професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост 

гр.Омуртаг 

Училищен вестник  
               Бр.4 месец  II 2017г. 

   Новините  на броя 

• Думи за Васил Левски 

• Ученически есета за Апостола 

• Празниците през февруари 
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Левски е останал в българската история 

преди всичко с безсмъртието на своите 

прозрения. Когато се изгражда неговият 

образ, традиционно се акцентира върху 

човешките му добродетели. Те 

безспорно правят Левски истински 

обичан син на народа. Но главното не е 

в това, че той е бил безумно смел, че е 

държал сметка за всеки похарчен лев на 

организацията, че е бил фанатично 

обречен на делото на революцията. Този  

 

 

 

 

 

 

 

сантиментален образ на Левски закрива 

действителното величие на неговото 

дело. 

Преди всичко Левски е велик народен 

водач - организатор. Като никой друг в 

българската история, и то в условията 

на робски страх, униние и тотална 

диктатура, той успява да създаде мощна 

народна организация. 

Левски е гениален политик на 

революционна България. Неговите 

прозрения за независимост и 

самостоятелност на българското 

движение, развиващо се сред хаоса на 

Източния въпрос, добре разбрани и 

осмислени, имат почти непреходно 

значение в българската история. 

Дръзкото отхвърляне на политическата 

опека на чуждите сили е изстрадан 

исторически урок, дълбоко анализиран 

и осмислен в политическата идеология 

и революционната практика на Васил 

Левски. 

Левски е велик и със своите идеи за 

бъдещия свят - свят на народното 

равноправие и на човешката свобода. 

Макар и да е заел своите идеи от 

европейската демократична мисъл, той 

ги преработва, за да създаде от тях 

платформа и знаме на народната 

пробуда, на националното движение. 

Със своята политическа идеология, със 

своите качества на гражданин на новия 
свят, със своята гениалност на 

организатор и политик Левски 

изпреварва българското развитие с цели 

десетилетия. И може би са прави онези 

познавачи на неговото дело, които 

смятат, че ако беше живял в някоя по-

голяма страна и ако беше писал на 

някой по-популярен език, той щеше да 

бъде известен на света като един от най-

големите мъже на XIX век.    

 



 
Какво е да си свободен? Липса на 

окови, затвор, граници, господар? Но 

само това ли? Оказва се непосилно да си 

отговоря какво е свободата в мен, какво 

означава и възможно ли е да я 

притежавам? 

Във време, когато не е нужно да 

воюваме срещу поробители, свободата 

се осмисля като възможност човекът да 

се реализира. Стремежът на 

съвременния човек, за съжаление, се 

изчерпва с желанието му да има 

богатство и власт. Това, което повечето 

хора искат, е свързано с личен комфорт, 

заключващ човека между вещи. И за 

някои това стига, за да се нарекат 

свободни. Свободни – от какво? От 

някакъв комплекс, може би. 

Неразгадани и досега остават 

думите на Апостола – „Народе ????” – с 

четири въпросителни. Може би са като 

вик за осъзнаване, вик към бъдещето, 

към идните поколения, към свободата. 

Левски пожертва живота си, но 

го направи, за да спечели целият народ.  

 
 

 
 

Вглеждам се в себе си и се 

опитвам да си отговоря на въпроса, 

какво е да си съвременен човек, какво е 

да си свободния човек на новото време. 

Аз човек на новото време ли съм? Дали 

има хора на новото време? Дали съм 

свободна? На скалите до мен са 

наредени няколко книги, явно обичам 

да чета под звездите. Дали в тези книги 

се намира отговорът на моите въпроси? 

Не знам! И пак си задавам въпроса: 

„Какво е това свободният човек на 

новото време?” 

Смътни спомени се прокрадват в 

съзнанието ми за хора, живели в 

началото на отминалия век, за които аз 

съм чувала, че са създатели на 

модерното, на новото. Това ли е?!! 

Звездите трепват по-силно от 

обикновено, те са моите учители. Това 

е!!! Хората, живели преди нас, са 

направили възможно животът ни да е 

по-добър, ние да сме хората на новото 

време. Ние да се чувстваме свободни… 

Светът се пробужда, блестящ от 

снежните капки на росата, под 

радостната песен на вятъра, птиците и 

вълните, блъскащи се в брега. Песента 

се носи над земята и разказва за света, 

който се крие в душата на свободния 

човек на новото време. 

            Елис  10 А клас 

 

 

 
Човек избира сам как да живее, 

кого да обича, в какво да вярва. Какво е 

свободата всъщност? 

Попаднал в критична ситуация, 

човек се връща мислено в детството – 

колко по-леко би било, ако можеше като 

в приказките да стане чудо. Нужно ни е 

понякога да вярвам в чудеса – това е 

нашият модел за размисъл. Чрез вярата 

в нереалното човек надниква в 

собствените си духовни глъбини, за да 

разбере сам себе си. В състояние на 

криза трябва да се борим. 

Примирението е връхна точка на 

човешкото отчаяние и означава отказ от 

живота. Всеки пробив в невъзможното, 

всеки открит изход от безизходна 

ситуация, е крачка към свободата, 

защото е проява на свободна воля. 

Размислите за отговорността ни 

към всички и към всичко са всъщност 



размисли за нашата свобода. Свободни 

сме да живеем, да творим, да се 

развиваме – значи сме отговорни за 

хармонията в нашия свят. Той е 

чудесен! Ние сме потопени в това 

великолепие от багри и красота и не 

винаги го забелязваме, приемаме го като 

даденост. Отговорни сме пред това чудо 

– живота – и в това е призванието ни – 

да го пазим за себе си и за другите след 

нас! Ако имаме свободата да го живеем, 

трябва да сме отговорни за неговото 

съхранение. 

Надежда 10 А клас 

Трифон Зарезан е български народен 

празник в чест на свети Трифон. Лозари, 

градинари и кръчмари го приемат за 

свой покровител и пазител на лозята. 

Чества се на 14 февруари (по стар стил) 

и на 1 февруари (по нов стил).За берекет 

и плодородна година се извършва 

ритуално подрязване на лозата, 

придружено с редица други малки 

ритуали и молитви за здраве и добра 

реколта.Всички го празнуваме, но колко 

от нас знаят какво точно представлява 

този интересен ритуал – да се подрязва 

лоза?Денят на празнуващите започва с 

изпичане на обреден хляб. Месят го и го 

пекат жените на изгрев слънце. След 

това го слагат в нова вълнена торба 

заедно с варена кокошка, пълнена с ориз 

или булгур, бъклица с вино, светена 

вода, пепел от огнището на Бъдни 

вечер. След празничната църковна 

служба стопанинът на дома тръгва с 

другите мъже към лозята, като водят със 

себе си и гайдар. В днешно време често 

на лозята ги чакат жени, деца или гости 

на селото. Лозарят се обръща на изток, 

прекръства се три пъти и отрязва с 

косер три пръчки или три корена. 

Подрязаното място се полива с вино, а 

светената вода и пепелта от Бъдни вечер 

се поръсват около корена, след това 

лозарят благославя с молитва за 

благоденствие и плодородие. 

Отрязаните клонки се свиват на венче и 

се отнасят в дома, където се слагат пред 

домашната икона. Нарежда се обща 

мъжка трапеза сред лозята, всеки слага 

каквото е донесъл. Мъжете избират 

Трифон - „цар на лозята”, най-

възрастният поставя в средата на масата 

китка босилек, вързана с червен конец. 

Пита кой иска да е „цар” и всеки може 

да посегне да вземе китката, но царят 

трябва да е късметлия, да е имотен, 

уважаван и през изминалата година 

неговото лозе да е родило най-много 

плодове. Ако в годината на „царуването 

му” е имало берекет, го избират и на 

следващата година. Мъжката дружина 

тръгва с песен на уста към селото, като 

носи на ръце своя „цар”,на главата му 

има лозови листа, а в ръцете си държи 

икона на св. Трифон. Обикалят 

домовете в селото и ги благославят, 

като пиршеството завършва в дома на 

„царя”.На Трифоновден жените не се 

докосват до остри предмети и сечива. 

Особено ако жената е бременна, се 

счита, че ако шие или използва друг 

остър предмет, ще роди недъгаво дете 

или цялата година ще е прокълната.На 

14 февруари можем да отпразнуваме 

също и празника на влюбените Свети 

Валентин. Той е католически празник, 

но набира все повече популярност в цял 

свят. Вече почти е традиция и в 

България да го честваме, именно защото 

българинът обича да е влюбен. На 

Свети Валентин влюбените изразяват 

любовта си по разнообразни начини, но 

традицията на празника е да се разменят 

поздравителни картички, наречени 

валентинки, заедно с шоколадови 

бонбони във формата на сърце.Няма 

значение кой празник ще изберем да 

празнуваме, важното е да се обичаме и 
да ни е весело.Особено интересен е 

обичаят на Трифоновден за нас, 

младите, които по-рядко се 

интересуваме или присъстваме на 

различните български обичаи. Затова 

можем да присъстваме през деня на 

ритуалното подрязване на лоза, да 

почетем Свети Трифон, а вечерта да 

отделим на половинката си и да 

отбележим и Свети Валентин. И двата 

празника обаче са свързани с веселие, 

вино и любов, все неща, близки до 



ежедневието на един млад човек. Така 

че празникът е         истински, когато го 

празнуваме с душата си.  

10 легенди за 

Свети Валентин 
Според американски учени в любовта 

мъжете ценят взаимното привличане и 

образованието, а жените - желанието 

на мъжа да има семейство и деца 

- Свети Валентин, като традиция е 

католически, но се празнува по целия 

свят. На този ден в България някои 

празнуват "Трифон Зарезан", празникът 

на лозаря и виното. Ето 10 факта, които 

са свързани с празника на любовта, 

които са малко известни: 

1. Най-много поздравления и картички 

за деня на влюбените получават 

учителките. След тях се нареждат 

децата, майките, съпругите и на края 

момичетата! 

2. Пеницилинът и други лекарства 

срещу предаваните по полов път 

инфекции са представени точно на 14 

февруари 1929 година! 

3. Ако на днешния ден сте самотен не се 

безпокойте. За вас има специален 

празник - Single Awareness Day или на 

кратко - SAD. Самотните отбелязват 

този празник на 13 и 15 февруари! 

4. Ако имате възможност на 14 

февруари посетете Финладния, където 

празнуват - Ystävänpäivä - Денят на 

всички приятели, а не само на 

влюбените. 

5. От Durex твръдят, че в дните около 

празника компанията продава най-

много презервативи - с близо 30% 

повече в сравнение с останалите дни от 

годината! 
6. През месец март се правят най-много 

тестове за бременност. 

7. Всяка година в Деня на влюбените се 

изпращат около 1 млрд. картички!  

8. 3% от хората, които имат домашен 

любимец, купуват подаърци и за тях! 

9. Според легендата първото име, което 

чуете или прочетете във вестника това 

ще бъде и името на бъдещата ви любов. 

10. През средновековието изпращането 

на картичка на този ден се смятало за 

лош сигнал, който носи нещастие! 

 

Вестник „От игла до кормило” се издава 

от ученици, участващи в проект 

"ТВОЯТ ЧАС" 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 

„Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС) " по 

Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж" 

2014 - 2020, съфинансирана от 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за програмен 

период 2014 - 2020 г. 
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