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ВЕЛИКДЕНСКИ БРОЙ
Училищен вестник издание на Клуб “Чети с нас!”
по проект Занимания по интереси
Забавлявайте се, четете, информирайте се, бъдете будни и винаги в час!

Великден – най-светлият християнски празник!
Eдин мнoгo cвeтъл, мнoгo ceмeeн и
мнoгo xpиcтиянcĸи пpaзниĸ. Bcичĸo
oĸoлo Beлиĸдeн e oбвитo в eднa
нaдeждa, мнoгo ycмивĸи, тpaдиция и
cимвoлиĸa – чyвcтвoтo зa нaдeждa e
нeсломимо y вceĸи eдин чoвeĸ.

В християнската религия на Възкресение Христово (Великден)
се чества възкръсването на Исус
Христос. То е на третия ден,
след
като
Христос
е разпънат на кръст и погребан.
Празната гробница е видяна от
жените мироносици, посетили гроба. След това Исус Христос се явява на Мария Магдалена, а после и на апостолите. Католическата и Протестантската
църква също отбелязват Възкресение Христово.
Датиращ отпреди повече от
2000 години Великден отбелязва централното събитие в християнската църква: възкресението
на Иисус Христос. За християните това е изпълняване на библейското пророчество за месия,
който възкръсва от мъртвите и
дава вечен живот в небесата на
онези, които вярват в него.

Oĸoлo тoзи cвeтъл пpaзниĸ
винaги имa мнoгo cлънцe,
ycмивĸи, вĸycни ĸoзyнaци и
ĸypaбии. Πpoлeттa тoĸy щo e
нaпъпилa c цялaтa cи цвeтнa
пaлитpa oт бaгpи и apoмaти. И
зaщoтo Beлиĸдeн e чyдeceн
пoвoд дa ce cъбepeм ceмeйнo, дa
ce paзxoдим и пpeднaтa ceдмицa
дa cи взeмeм нa Bpъбницa,
въpбoвa ĸлoнĸa зa здpaвe, нeĸa
ви paзĸaжeм мaлĸo пoвeчe зa
нeгo.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Празникът се състои в края
на Великия пост, период от
40-дневно въздържание и
покаяние, чиято кулминация
е през Страстната седмица.
Тогава се отбелязват библейските събития около
преследването на Иисус,
разпъването и смъртта му.
Великден през 2021 година е
на 2 май. Празникът започва
от 30 април и продължава
до 3 май.

Виктория Йорданова
5 “а”

Великден

Елисавета Багряна
Пролетта дойде отново
и донесе на света
Възкресение Христово,
слънце, птички и цветя.
Бият радостно камбани
в градове и във села
и отекват разлюляни
над гори, нивя, поля.
И зове ни тази песен
да си подадем ръце,
да речем
"Христос възкресе",
да се чукнем със яйце,
та да бъдем живи, здрави,
с бодри, румени лица,
и всеблагий Бог да славим
с чисти мисли и сърца,
че прострял е той десница
и закриля всеки час
всяка птичка и тревица,
мене, тебе, всички нас.
Димитър Чавдаров 5 “а”
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Страстната седмица

Страстна седмица се нарича седмицата преди Великден. Тя е последната седмица от великите пости. Всеки ден от нея се нарича Велик.
На Велики четвъртък е произнесена смъртната присъда над Исус
Христос.
Разпети петък е денят на великите страдания на Исус. Христос, приел
смирено съдбата си да бъде унижаван, обруган, бичуван, бит с плесници, накичен с венец от тръни на главата, нарамен и принуден да носи
при изкачването към лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде
разпънат.
Велика събота е ден на оплакването и погребението на Иисус Христос
от майка му Света Богородица и жени, носещи миро; гробът му е запечатан и пред него властите поставят стража.
Светлото Възкресение. В неделя е светлото Христово възкресение.
След полунощницата в църква свещеникът изнася светлината и призовава вярващите да дойдат и вземат от нея, понеже Христос е възкръснал от мъртвите.
Вярващите палят свещи в храмовете и всички се поздравят с „Христос
воскресе!“, а отговорът е – „Воистина воскресе!“
Първите три (Велики понеделник, Велики вторник и Велика сряда) са
отредени за разтребване вкъщи, прави се за здраве. На Велики четвъртък се спазва строга забрана за работа, боядисват се великденските
яйца. На Велики петък (разпети петък) на богослужението в храмовете от олтара се изнася плащаницата, с която е било покрито Христовото тяло, след свалянето му от кръста. Извършва се опелото му. Вечерта с плащаницата се обикаля храмът и символично се погребва
Иисус. Плащаницата се слага на маса, отрупвана с дарове и цветя, а
под нея се провират вярващите. На Велика събота обикновено се месят и пекат обредните великденски хлябове – козунаците.

Георги Станимиров 5 “а” клас

ВЕЛИКДЕН
Иван Вазов

Христос възкръсна!
Из гроба тъмни
той мрака пръсна:
пред нас да съмне.
Мъжът, детето
сега се радват,
играй небето,
трепери адът.
Да пейм, дружина!
Великден днес е!
Цял свят почина:
Христос възкресе!

Андрей Борисов 5 “а”

ЛЕГЕНДИ ЗА ВЕЛИКДЕН
Народните обичаи в календара
са много, но безспорно Великден е сред найважните. Много от обредите,
свързани с празника, са повлияни от религиозните християнски вярвания и древните легенди.
1. Когато Исус Христос бил
разпънат на кръста, враговете
му го замеряли с яйца, а по
божията воля, те се превръщали в червени яйца, щом се докосвали до тялото му. В чест
на чудото хората започнали да
боядисват великденските яйца червени.
2. Друга легенда казва, че когато разпънали Христос на
кръста, една кокошка дошла и

снесла под него яйце. Кръвта му
се стичала върху яйцето и го оцветила в червено. Оттук иде обичаят първото яйце се боядисва в
червено, а най-възрастната жена
в семейството да взима първото
червено яйце и с него да чертае
кръст по челата на децата за
здраве, а после да го заравя в нивата за плодородие, или просто
да го запазва и след година време да го чупи и по него да гадае
за следващата година.
3. Има и други легенди: че Мария Магдалена поднесла на римския император Тиберий червено яйце с думите Христос възкресе! и му разказала за възкресението на Исуса.
4. Четвърта легенда гласи, че Де-

ва Мария се опитала да подкупи
палачите на Исус с кошница яйца, за да не бъдат жестоки с
него. Една сълза от очите й паднала върху яйцата и те се обагрили в чудни цветове.
5. Пета легенда реди, че когато
Мария Магдалена отишла в гробницата, за да намаже тялото на
Исус с благовонни масла, яйцата,
които си носела за обяд, светнали във всички цветове на дъгата.
Днес яйцето е религиозен символ, втъкан в бита ни. Някои
християни виждат в него олицетворение на пещерата, гробница
на Христос, чийто камък той отместил, а червеният цвят като
символ на кръвта на Исус, синият
цвят на непорочността, виолетовият на кръст, зеленият цвят на
учениците на Исус, а жълтият като символ на Бог.

Кристиан Янков 5 “а” клас
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ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА
Великденските яйца са найпопулярният символ на християнския празник. Те напомнят за възкресението на
Христос. Само по себе си яйцето олицетворява разпятието и възкресението, твърдата
му
черупка
символизира
гробницата на Исус, чиито
стени образно се разчупват
при възкръсването на Божия
син. У нас традициите с великденските яйца вероятно
са повлияни от славяните.
Известно е, че в Западна България шарените яйца се наричат „перашки“, „пер“ – „бия,
удрям, бие град, удря гръм“,
както и в името на Перун –
бога на гръмотевиците. По

земите
на
старите
българи четвъртъкът се почита като ден
на Перун, а второто червено яйце,
боядисано на Велики четвъртък, се
заравяло сред нивата, за да я пази от
опустошителни градушки. Великденските яйца се боядисват или на
Велики четвъртък, или на Велика
събота. Първото яйце се боядисва
от най-възрастната жена в семейството и с него се чертае върху челата
на децата кръстен знак, което е магичен ритуал, целящ да им даде

здраве и жизненост през цялата година. След това се оставя пред семейната икона в
домашния олтар и се съхранява до следващия Великден,
когато се чупи. По състоянието на вътрешността на яйцето се извършват ритуални гадания, предсказващи благосъстоянието на семейството
през следващата година. Чукането с яйца може да се възприема
като
символичен
сблъсък между различни индивидуалности. Победителят
в този сблъсък ще се радва на
щастие, блестящо здраве и
благополучие.

Константин Паскалев
5 “а” клас

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ВЕЛИКДЕН
Светският обичай на Великден е
най-вече свързан с боядисването,
размяната и чукането с яйца за
здраве. Този обичай е любим на
всички малки и големи. Но какво
не знаем за Великден? Ще ви
представим някои интересни и
малко познати факти:
1. Традицията с великденския заек започва в САЩ през 18 век.
Смята се, че произходът на тази
традиция се корени някъде в Европа, но въпросът е спорен.
2. Великден се празнува по различно време от източните и западните християни. Причината е,
че датите на Великден се определят в зависимост от календара,
който се следва – Юлиянският
или Григорианският.
3. Бялата лилия е символ на възкресението в много държави по
света.

4. Желираните бонбони под формата на яйца за първи път били
създадени в Северна Америка по
времето на гражданската война.
Тези бонбони били изпращани на
войниците, които били далече от
семействата си.
5. Традиционно боядисването на
яйцата се нарича писане или писанка. Боядисването навремето
ставало с бои от естествени материали, например червена боя
от червено цвекло. Останалата
украса се прилагала върху яйцето чрез горещ въглен.
6. Формулата за изчислението на
деня на Великден зависи от пролетното равноденствие, фазите
на луната, пролетното пълнолуние.
7. Латинското наименование на
Великден – Easter, произлиза от

името на англосаксонската богиня Eastre, която символизира
началото на живота.
8. Размяната на яйца за Великден датира като пролетен обичай, в който яйцата се явяват
символ на прераждането и плодородието в много култури.
9. В някои англосаксонски култури, където претцелът е традиционна тестена закуска, той
се свързва и с Великден заради
усуканото тесто по средата, напомнящо на скръстени за молитва ръце.
10. За американците Великден е
втория празник по консумация
на сладкиши след Хелоуин.
11. Християните влагат специален смисъл във великденските
яйца – символизират радост,
нов живот и възкресение.
12. Великден е най-старият и
най-значим празник в християнския календар.

Тея Иванова 5 “а” клас

Боренето с великденски яйца

Боренето с великденските яйца е една от най
- забавните традиции на Великден, която
винаги се очаква с нетърпение, особено от
малките деца. Обичаят символизира борбата
за победа и здраве през цялата година, а за
„боракът“ са отредени много щастие,
благополучие и крепко здраве.

ВЕЛИКДЕНСКА ТРАПЕЗА
Традициите повеляват на трапезата да присъстват боядисани яйца и козунак. Трапезата е богата и
красиво украсена. Неотменна част от трапезата са
великденските
обредни
хлябове.
Найразпространеното месо на Великден е агнешкото.
Зелените салати са много предпочитани в комбинация с агнешкото. За десерт се правят сладки с
различни форми и цветни декорации, както и различни сладкиши. Украсата също играе важна роля
в този празник. Сложете боядисани яйца в декоративни гнезденца. Те са символ на дома и семейството. Красиво ще се получи, ако направите съчетание от зайчета, яйца, пролетни цветя е зелени
върбови клонки.

Азра Исметова 5 “а” клас

Пабло Свиленов 5 “а” клас.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРЕКРАСЕН СЕМЕЕН ПРАЗНИК!
ЗДРАВЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, МИР И ЛЮБОВ В СЪРЦАТА НИ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ!
КАК ПРАЗНУВАТ ВЕЛИКДЕН ПО СВЕТА
В Америка и Австралия, както
и в много европейски страни,
за празника са популярни шоколадовите лакомства и по
точно яйцата и великденските
зайци. В САЩ традиционно се
организира състезание по търкаляне на великденски яйца
пред поляните на Белия дом.
Забавлението е неописуемо.
В Полша освен традиционната
църковна литургия се набляга
и на великденската трапеза—с
макови щрудели, агне от захар
и
традиционен бял
колбас. Разбира се и Пасха – традиционния великденски хляб е
на трапезата на поляците, украсен с кръст отгоре.
B Швeция яйцaтa зa Beлиĸдeн
ca oт ĸapтoн в цвeтни ĸpacĸи.
Bътpe в тяx ce пocтaвя бoнбoн,
a дoмoвeтe нa швeдитe гpeйвaт
в зeлeнo, бялo и жълтo, в чecт
нa нacтъпилaтa вeлиĸдeнcĸa

пpoлeт.
Финландците празнуват Великден със специалния сладкиш
Мямми, правен и за традиционната Пасха.
Гepмaнцитe и Итaлиaнцитe.
Ocвeн
c
тpaдициoннитe
чepĸoвни литypгии, тeзи двe
Eвpoпeйcĸи cтpaни ca извecтни
и c гoзбитe cи. B Итaлия ce ядe
зa
Beлиĸдeн
тpaдициoннo
aгнeшĸo,
нo
пoднeceнo
c
изпeчeн
нa
жap
apтишoĸ.
Aгнeшĸи бъбpeци пpигoтвeни
cъc cиpeнe, гpax и яйцa ca
дeлиĸaтec зa Beлиĸдeн в Итaлия
зaeднo c тpaдициoнния им
ĸoзyнaĸ Koлoмбa във фopмa нa
гълъб.
Гepмaнцитe
пъĸ
зaĸaчaт
пocтнитe
cи
яcтия,
ĸaтo
ceльoдĸa
пo
дъpвeтaтa
и
„пoгpeбвaт“ пocтнaтa cи cyпa в
дeня пpeди Beлиĸдeн (Beлиĸa
cъбoтa). Ha пpaзниĸa дeцaтa

нaмиpaт
из
цялaтa
ĸъщa
ĸoшничĸи
c
вeлиĸдeнcĸи
лaĸoмcтвa и пoдapъци
В
Швейцария
вeлиĸдeнcĸитe
ĸaмбaни
oтпътyвaт
пpeз
cтpacтнaтa ceдмицa зa Pим и
тoчнo зa вeлиĸдeнcĸaтa нeдeля ce
вpъщaт. Извopитe в cтpaнaтa ce
ĸичaт c шapeни яйцa и гиpлянди,
a мaлĸитe пoлyчaвaт ĸyпищa
лaĸoмcтвa.
Весел Великден и да се порадвате на слънцето и семейството
си!
Бъдете благодарни за живота си
и това, което имате.

Георги Минчев 5 “а” клас
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