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        Както всички важни неща, 
любовта също си има свой 
знаменит ден. На 14 февруари се 
отбелязва Денят на влюбените – 
ден, в който единственото, което 
виждате около себе си, са сърца... 

Въпреки че празникът е 
католически, той се чества от 
повечето българи у нас.  
      Всички знаем как това е денят, в 
който всеки показва любовта към 
половинката си по различен начин 
– картички, балони, сърца, от 
романтични вечери до 
предложения за брак. 
                Защо обаче денят е 
кръстен точно на светеца 
Валентин, а не на някой друг? 
      Всъщност има три истории, 
които обикалят от уста на 
уста. Най-достоверната от тях е 
свързана с миналото и с 
управлението на император 
Клавдий. Като един истински 
владетел, той искал да се 
подсигури и да събере възможно 
най-много хора за армията си. За 
негово съжаление обаче 
младежите не искали да изоставят 
жените си, обричайки се на смърт. 
Ето защо, императорът измислил 
хитър план – забранил брака, за да 
увеличи доброволците. Така и 
станало. Както става в приказките 
обаче, намерил се един 
добродушен свещеник на име 
Валентин, който тайно 
бракосъчетавал влюбените. За 
нещастие той бил заловен на 
14.02.269 година и осъден на 
смърт. На екзекуцията му 
присъствали много хора, които го 
изпратили с викове, сладки и цветя. 
Години по-късно, хората 

споменавали свещеника, сещали 
се за думите му и решили да 
провъзгласят за светец и пазител 
на влюбените. 
       Ще ви предложим и още една 
история, която е също толкова 
въздействаща и в която, както се 

досещате, отново става дума 
за... Валентин: 
       Живял някога един млад 
лечител, който притежавал дарба 
да лекува нелечимото. Той се 
казвал Валентин и заради 
лековитите си сили бил хвърлен в 
тъмница и осъден на смърт. Докато 
бил затворен обаче, Валентин 
излекувал дъщерята на 
надзирателя. Момичето 
прогледнало, целунало го и 
двамата се влюбили. За съжаление  
любовта им не траела дълго. Преди 
да умре, младежът изпратил 
бележка на любимата си, като 
използвал парче от дрехата си, 
която имала формата на сърце. 
Посланието до девойката гласяло: 
„Твой Валентин”. Смята се, че 
заради него се е появила 
традицията с подаряването на 
картички на този ден. 
                            Е, ние няма какво 
повече да добавим, освен 
следното:  
       Не забравяйте, че трябва да 
показвате любовта си към 
вашата половинка всеки ден. 
Нека 14 февруари бъде просто 
поредният ден, в който се 
чувствате най-щастливи, заради 
човечето, което се е настанило в 
сърцето ви! 

                                Иванка 

Здравкова и Красимира Минчева 

 

 

 

КАКВО ДА ПОДАРИМ ЗА ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ 

   Отново сме в предпразнична 

треска и идеите за подаръци малко 

по малко се изчерпват... точно когато 

не трябва! Продължавай с четенето, 

за да облекчиш трудния  си избор на 

покупка за гаджето и да разбереш 

странните причини защо не трябва 

да изпадаш в истерия, ако ти подари 

ютия за празника… 

 

 

 

         Съвършеният подарък е точно 

пред очите ти, но ако все още ти е 

трудно да го забележиш сред купищата 

предлагани уж на преференциални 

цени стоки по магазините, време е да 

се вслушаш в съветчетата , за да знаеш 

накъде е добре да се насочиш в дългата 

си шопинг обиколка. 

        Прояви находчивостта на 

истинска  мацка и направи 

приятеля си супер щастлив в 

навечерието на най-хубавия празник 

за влюбените – Свети Валентин!  

        Правилният подарък рядко е много 
оригинален... 
      Първата стъпка към хубавия 
подарък е да се съобразиш с 
природата и темперамента на гаджето 
си, да помислиш над интересите и 
хобитата му и всичко, което смяташ, 
че му е необходимо. Недей да търсиш 
нещо супер мега оригинално – 
напълно достатъчно е подаръкът да е 

подбран правилно. УСПЕХ в избора.  



Трифон Зарезан – Денят на виното и веселието 
На 14 – ти февруари по 

стара българска традиция 

честваме Трифон Зарезан 

– деня на виното, 

лозарите, кръчмарите и 

градинарите. Макар всяка 

година празникът да се 

радва на голямо внимание 

и да е отбелязван шумно с 

много веселба и усмивки, 

малко от нас знаят 

историята на неговия 

произход. Именно затова в следващите редове ще се 

опитаме да Ви запознаем с обичаите и традициите , 

свързани с този ден, и се надяваме по този начин да успеем 

да Ви предадем поне една малка част от празничната му 

атмосфера. 

    Според православната църква, Свети мъченик Трифон е 

роден около 225г. в село Комсада. Той живее праведно и 

загива заради отказа си да отхвърли християнската вяра. По 

време на гоненията срещу християните светецът е 

арестуван, подложен на мъчения и обезглавен. 

И докато житието на Свети Трифон ни запознава с човек, 

чийто път е изпълнен с много терзания, то народни 

предания в някои части на страната твърдят, че той е бил 

брат на Богородица. Легендата гласи, че един ден в 

началото на февруари, докато Трифон подрязвал лозето, 

видял Светата майка с пеленаче в ръце и ѝ се присмял. На 

Богородица ѝ домъчняло, но нищо не отвърнала. Само като 

минавала покрай къщата му, рекла на Трифоница да бяга да 

превърже мъжа си, защото си е отрязал носа. Жената се 

затичала и видяла, че Трифон, малко „понаправил“ глава, 

подкастря старите израстъци.  Той се учудил, като я видял 

така уплашена, а тя набързо споделила какво ѝ казала Дева 

Мария. Трифон отново се присмял, казвайки че не е пиян, 

та да си отреже носа. Понечил да покаже, замахнал с 

косера и клъцнал носа си – откъдето и различните 

наименования на празника – Зарезановден, Трифун Чипия, 

Трифун Зарезой, Трифун пияница. 

Първоначално в България на 14 – ти февруари се чествал 

Трифоновден – в почит на Свети мъченик Трифон, смятан 

за покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. След 

приемането на григорианския каленар празнуването му се 

измества на 1 – ви февуари, а 14 – 

ти февруари започва да се отбелязва 

като Деня на лозаря. Въпреки 

разминаването и объркването, в 

българската традиция двата 

празника продължават да се 

преплитат, за което свидетелства и 

фактът, че светецът често е 

изобразяван като младеж, който 

носи различни инструменти за 

рязане.  

 

Според етнографи пък, честването на Трифон Зарезан води 

своето начало още от времената, когато по нашите земи са 

бродели племената на траките.  Ароматното и силно вино, 

произвеждано от тях, било прочуто в цял свят. Според 

траките упойващият ефект на алкохолната гроздова 

напитка помагал на жреците да влезнат в контакт с 

боговете и по тази причина те създали култа към нея. 

Тракийският бог на плодородието ,виното и веселито е 

познат под името Дионис  и се смята, че именно Свети 

Трифон е негов по – късен „наследник“. Въпреки че в 

житието му не се споменава нищо свързано с лозя и вино е 

факт, че празникът на светеца почти съвпада с честването 

на  Дионисиевите празници, по време на които буйните 

вакханки танцували с малки сърпове в ръка в чест на 

виното. 

 

Независимо от своя произход  в миналото, Трифон Зарезан 

е бил обвързван с много обичаи, някои от които са запазени 

и до днес. Традицията повелявала стопанката да стане рано 

сутрин и да омеси и опече обреден хляб, украсен с лозово 

листо. Освен питата  задължително се приготвяла и 

кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко 

заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и с този 

товар изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се 

прекръствал и с косера отрязвал три пръчки от три корена. 

От пръчките правел венец и закичвал калпака си, 

а  корените поливал с донесеното вино, светена вода и 

поръсвал с пепел, запазена от Бъдни вечер  – този ритуал се 



След това всички се събирали и избирали „царя на лозята“, 

който най – често е най – щедрият и уважаван мъж в селото 

или този, през чието минало царуване лозята са се радвали 

на благоприятно време и плодородие. Той бил окичван с 

венец от здравец, чимшир и млади лозови филизи – ритуал, 

който отново ни напомня за древния тракийски бог 

Дионис. Тогава всички мъже вадели от торбите гозбите, 

приготвени от техните жени, и правели шумно угощение. 

След като приключело то, „царят“ се качвал на „колесница“ 

и всеки се редувал да го тегли до селото, където минавали 

от двор на двор, ръсели с босилкова китка и благославяли. 

Домакините ги посрещали с вино в бял котел, като давали 

първо на „царя“ да пие и след това на придружителите 

му.  С останалото вино поливали царската глава и изричали 

благословията : „Хайде, нека е берекет! Да прелива през 

праговете!“, а царят отвръщал„Амин“. След като всички 

домове били обиколени, мъжете отивали в царската къща, 

където царя се преобличал в нови дрехи и угощението и 

веселбата продължавали или на неговата трапеза, или на 

мегдана под звуците на гайди, гъдулки и тъпан  до първи 

петли. 

         Въпреки че не всички обичаи продължават да се 

изпълняват и в днешни дни, Трифон Зарезан е един от 

българските празници, които продължават да  се радват на 

завидна популярност. Именно затова ние от екипа на 

вестник „Високо напрежение“  пожелаваме на 

празнуващите весело посрещане на празника и много  

усмивки през този ден.  

Иван Динков и Мартин Динков 

Започна надпреварата в “България търси талант” 

   На 25 януари приключиха 

предварителните кастинги за четвъртия 

сезон на "България търси талант". В 

продължение на три дни в София и целия 

уикенд в Бургас, Велико Търново  и 

Пловдив, многобройните кандидати 

дадоха всичко от себе си, за да впечатлят 

журито от екипа на предаването.   

   Нашият съученик Билян Жеков от 12 

б клас участва в предварителния  кръг 

на кастинга, състоял се в Пловдив на 

25 януари 2015г. Отборът, в който 

участва е Team Explosive, състои се от 

6 човека. Представянето им е било 

успешно и се класират за втори етап, 

който ще е в София на 13 февруари.  



     Въпреки празниците през месец 

февруари и хубавото настроение, 

започва вторият срок. 

Ако не сме се справили 

блестящо през първия, 

то ето нашите осем 

съвета за това, как да 

учим по ефективно:  

Трябва да сме по-мобилизирани от 

всякога... а се чувстваме в такава 

безизходица. Контролни, изпитвания, 

домашни... и едновременно с това има 

толкова по-интересни занимания, които 

са на път да ни изкушат, защото вече не 

се издържа. И ти ли се намираш в 

подобна ситуация? Какво съвпадение! 

       

 

 

 

Има ли разни трикчета, които помагат, 

за да дадем всичко от себе си, да 

постигнем желаните резултати и след 

това с чиста съвест и пълна отдаденост, 

заслужено да се отдадем на нещо 

приятно. Ученето безспорно е полезно, 

макар на моменти да не е приятно. 

Поради тази причина нека не се 

замисляме как да се скатаем, защото 

хабим ценно време и усилия, които 

можем да използваме, за да се справим с 

изпитите по по-лесен и бърз начин, като 

се забавляваме междувременно. 

Вижте  по-долу нашите съвети... 

    1. Прави си план за деня, в който най-

важното е да си поставяш реално 

постижими и конкретни цели в 

зависимост от времето, с което 

разполагаш. След като ги постигнеш, 

задължително се възнагради...  в 

повечето случаи  -  с качествено 

релаксиране – готино филмче, малко 

танци, слушане на любимата музика, 

гимнастика, разговор с приятелка, 

кратка разходка на чист 

въздух...позволи си нещо, което обичаш 

да правиш, но едва след като си 

изпълнил мисията за деня ;) 

    2. Ако не си по задаването на цели, 

защото влагаш максималните усилия и 

време, с които разполагаш и 

симпатизираш на максимата на Мечо 

Пух „колкото повече, толкова повече”, 

то тогава ти предлагаме просто да 

разнообразяваш ученето с кратки 

почивки, в които да почиваш на бързи 

обороти. Пусни си релаксиращата песен 

или надъхваща, в зависимост от 

настроението, почерпи се с освежаваща 

напитка (чайче с лимонче и медче, 

мляко с какао, кафе, фреш)... дори 

докато си ги приготвяш, ще забравиш за 

малко за уроците. Можеш и просто да 

отвориш прозореца и да фокусираш 

вниманието си в нещо странично. 

Веднага ще почувстваш, че след 

моментното отърсване от ученето, 

запомняш повече и си по-съсредоточен. 

    3. Използвайте техниката Фейнман 

 За да я приложиш ти трябват само: 

лист, химикал и 20-на минути. След 

което обясни сам на себе си (или на 

някой близък, съквартирант, котката) 

това, за което учиш, но като на човек, 

който си няма идея за какво иде реч. 

Използвай рисунки, схеми, метафори, 

сравнения и аналогии.  Или както е 

казал един мъдрец преди много години: 

„Най-добре можеш да овладееш едно 

изкуство, като го преподаваш”. А щом в 

главата ти всичко е подредено и 

свързано с нещата, които знаеш, вече 

няма нужда и от учене 

     

 

 

 

 

 

 

4. иии…. практика! 

 Едно от нещата, които са най-важни за 

усвояването на ново знание, е 

прилагането му. Особено що се отнася 

за неща, които трябва да знаем 1:1 тази 

техника ще бъде незаменима. Състои се 

в това да си подготвиш тестове или 

въпроси по това, което се опитваш да 

научиш. Докато четеш материята от 

учебника, на страничен лист си напиши 

няколко въпроса, които се отнасят до 

най-важното. Най-приложимо е при 

запомнянето на фактологически данни 

по история . След това се подложи на 

тези тестове. За нула време знанието ще 

бъде затвърдено и достъпно веднага. 

Може да се подлагаш на теста толкова 

пъти, колкото считаш за важно. 

     5. Организирай си по-специално 

събитие за последния ден на изпитната 

сесия/учебната сесия. Така ще има какво 

да очакваш и ще бъдеш стимулиран да 

покажеш най-доброто от себе си. Може 

да бъде вечеря с любим човек, 

посещаване на комедийна театрална 

постановка, кино, екскурзия ... имаш 

опция, тук не се нуждаеш от съвети, 

сигурни  сме 

  

Какво да НЕ правите? 

     6. Избягвай да качваш снимки във 

Фейсбук, или да пишеш разни 

коментари... това ще те кара през 5 

минути да презареждаш страницата, за 

да видиш дали някой не е коментирал 

или харесал поста/снимката ти. По този 

начин губиш ценно време и не 

мобилизираш енергията си около нещо, 

което си струва. 

     7. Не пропилявай времето си през 

деня с какви ли не странични занимания 

и не прекарвай безсънни нощи, за да 

наваксаш с ученето. Има хора, които са 

продуктивни през нощта,  но не бива да 

се подценяват ползите от добрия и 

качествен сън. Спането е нещо 

изключително важно за усвояването на 

знание и пропускането му, е много лоша 

идея. Научно доказано е, че по време на 

сън наученото става част от системата 

спомени.  В същото време 

недоспиването е силно свързано с по-

лоша памет, по-ниска концентрация и 

изобщо все неща, които не искате да ви 

се случат. 

      8. Най-практикуваният, но и най-

безполезният начин на учене – този на 

безкрайното четене и зубрене - НЕ е 

ефективен. Той е безполезен и 

трудоемък, затова вниквай в нещата, 

които четеш, за да ти се отблагодари 

знанието след време . 

     Ако нито една от споделените  идеи 

не Ви се струва полезна, замислете се за 

свой начин за справяне с изпитите...и 

училището ще престане да бъде 

трудност! 

   

Ти можеш! Успех! 

http://wishbox.org/blog/view/%20https:/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FrNqSLPaZLc

