
ПГТ “Коста Петров“ с. Борован  

Междучасие 

Ела! Като магия! Като тайна!  
Ела, като безсмъртие ела - Любов! 

Ако вестника хареса и обикна ти  

Всяка страничка отново прочети! 



Рубрики: 

1. Училищни новини 

2. Знаете ли,че… 

3.Минути за отдих 

Редакционна колегия: 
 
 Катя Ценова 9а  
 Сюзън Костова 9а  
 Барбара Велковска 9а 



Училищни новини 

Клуб “ Млад журналист” се подготвя 

за ... 
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14 февруари - Денят на влюбе-

ните вълнува всички хора по 

света. Учениците от нашето 

училище ще отбележат празни-

ка като по традиция се органи-

зира “ любовна поща” , а в края 

на деня ще се позабавляваме за-

едно с тържество под наслов “ 

Пияни от любов “ подготвено 

от  членовете на клуб “ Млад 

журналист”  

 За 19 февруари се подготвя ре-

цитал -  възспоменание за Ва-

сил Левски 
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Знаете ли,че... 

Трифон Зарезан е един от най-

обичаните и почитани празни-

ци,предшестващи идването на Баба Мар-

та. 

Традицията повелява жените да изпекат 

пресен хляб,да сготвят кокошка,пълнена с 

ориз или булгур.С мезе в торбите и руйно 

вино в бъклиците цели фамилии поемат 

към лозята,за да направят резидба… 

От стари времена наздравиците са задъл-

жителни с благословията: 

“ Хайде,нека е 

берекет! Да прелива 

през праговете!”  



Страницата изготви: Сюзън Костова 9а  

Знаете,ли че... 

Свети Валентин е празник, който се 

празнува на 14 февруари. На тази дата 

влюбените разкриват един на друг, че се 

обичат. На този ден още през 14 век за-

почва да става традиция да се разменят 

любовни послания под формата на т. 

нар. валентинки. Съвременните символи 

на любовта сега са сърцето и образа на 

крилатия Купидон. 

На този ден много хора се поздравяват с 

пожеланието „Честит Свети Валентин“. 
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Знаете,ли че ... 

Васил Иванов Кунчев е роден на 18 

юли 1837 г. в Карлово в семейството на Иван 

Кунчев Иванов и Гина Василева Караивано-

ва . 

Участник в Първата легия, народен учител, 

знаменосец в четата на П. Хитов, член на 

Втората легия през 1868 г. 

               1873-2017г. 

На 19.02.2017 се 
навършват 144г. от 
гибелта на Апостола. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1837
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Минути  

 за отдих 

Комшийка палаво се провиква през оградата: 

– Комшииии, таа година ше празнуваш ли 

Трифон Зарезан? 

– Не, нямам кво да зарежа... 

– Ми зарежи оная скумрия жена ти, бе...   

                 * * * * * * * * *  

 Защо Трифон Зарезан е на 1 Февруари и на 

14 Февруари?  

- Защото човек трудно намира пари да пие 

повече от 14 дни подред. 

                  * *  * * * * * * *  

SMS за Трифон Зарезан: 

Честит празник! И по-внимателно с вината, 

защото вината е в тях!  


