
Интересна идея за отбелязване на нетрадиционен празник подготвиха учениците от 4а, 4б, 4в , 

техните родители и учители в ОУ” Стефан Караджа” 

    Do you know that there is a special day in 

Britain called Pancake Day ?  

   Pancake Day - Денят на палачинката, винаги е 47 дни преди Великден. 

Празникът  се свързва с палачинки, защото по време на постите се въздържаме 

от ядене на захар, мазнини и яйца, а всички тези съставки могат да се използват 

заедно за направа на палачинки. Тази година Pancake Day беше на 1 март. Днес 

на различни места в Лондон се провеждат състезания, в които участниците 

препускат с тиган с палачинка в ръка. Тази състезания с палачинки датират от 

векове.  

   Днес се оказа, че честваме Деня на палачинките в ОУ „Стефан Караджа” ! 

Учениците от 4а, 4б, 4в  може и да са изпуснали възможността да го отпразнуват 

на 1 март, но затова пък отбелязаха този празник в последния за годината си час 

по английски език, като предварително бяха записали рецептата на английски 

език. С помощта на своите родители  нищо не можа да ги спре да направят 

вкусни палачинки, както и много други печива. Всички опитаха от изкушението, 

със сладък или солен пълнеж, по избор. 

   Най-забавният момент от празника  беше надбягването с палачинки. Децата 

тичаха към набелязана цел, държейки тиган с палачинка, като трябваше  на 

няколко определени места да подхвърлят и хванат палачинката в тигана, като не 

позволят тя да падне на земята. Всъщност тази традиция идва от малко 

английско селце, където всяка домакиня трябвало да приготви палачинки, след 

което се състезавали коя най-дълго ще върви и подмята палачинката в тигана. 

Победителката получавала молитвеник или Библия. И до днес тези забавни 

състезания се правят на този ден във Великобритания. 

  Заедно със забавленията, учениците научиха и историята на празника, както и 

много нови думи на английски език. 
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