
БАБА МАРТА 
Едва ли има българин, 
който да не е чувал 
поне едно или две по-
верия, свързани с Баба 
Марта. Според пове-
рието на 1 март хора-
та, дърветата и живот-
ните се закичват за 
здраве и успех с мар-
теници, направени от 
пресукан бял и червен 
конец.  В българските 
традиции бялото е и 
знак за красота, а чер-
веното е цвят на жиз-
неност, на здраве и 
любов, на победата, 

на живота и храброст-
та, на светлината на 
изгряващото и заляз-
ващото слънце.  
Според легендите 
първата мартеница е 
направена от Ахино-
ра, жената на хан Ас-
парух, през втората 
половина на VII век, 
когато Аспарух пре-
минал Дунава и отк-
рил за българите зе-
мите около Балка-
на. Ахинора дълго 
чакала своя любим и 
накрая завързала на 
крачето на лястовичка 

пресукан бял конец 
и пуснала птичката 
да предаде посла-
нието  за здраве и 
любов. 
Птичката дълго 
пътувала, а коне-
цът наранил крака  
и се обагрил в кръв 
– така добил червения си цвят. В крайна сметка тя 
намерила хана и кацнала при него точно на 1 март. 
Интересни са и обичаите у нас, свързани с мар-
тениците. В Разградско сутринта при изгрев слън-
це всяка домакиня мята червен плат на едно от 
плодните дървета в градината, "за да разсмее Баба 
Марта". В Троянско на 1 март преди изгрев слънце 
стопанките на всеки дом връзват червена вълна по 
ключалките на вратите, на овошките, по рогата на 
добитъка. 
В Хасковско бабата, която рано преди съмване 
връзва мартеници на децата от семейството, се об-
лича изцяло в червени горни дрехи. Оттук идва и 
народната представа, че Баба Марта спохожда хо-
рата и посевите, облечена в червен сукман, забра-
дена с червена забрадка, обута в червени чорапи. 
 
Азра Исметова 5 "а" клас  

Брой 6 
м. МАРТ 2021 г. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

ТРЕТИ МАРТ– денят 
на Свободата 
Трети март е датата, която ни 
сплотява и извисява, давайки ни 
упованието, че народът ни е оли-
цетворение на гордост и стоици-
зъм, изстрадано и извоювано с 
многовековни усилия място на 
световната политическа и култур-
на сцена. 
На този ден, с гордост можем да 
кажем, че всички ние продължава-

ме да носим непримири-
мия дух на предците си. 
Нека се гордеем, че сме 
българи! Нека помним ис-
торията и героите, които 
загинаха в битките, за да 
живеем свободни! Нека 
гледаме в бъдещето с ви-
соко вдигната глава, гордо 
носейки в сърцата си на-
ционалната  идентичност. 
   Георги Станимиров 5   
“а” клас 

Забавл явай те  се ,  ч ете те ,  информирай те се ,  бъде те  будни  и  винаги  в  ча с !  

 

Информационна дъг
а 

СУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ГР. ДОБРИЧ 

Училищен вестник издание на Клуб “Чети с нас!” 

по проект Занимания по интереси 



Благовеще-
ние е един 
от големи-
те пролет-
ни празни-
ци. 
Той е част 
от Велик-
денския 
празничен 
цикъл и 
винаги се 

отбелязва на 25 март. 
Благовещение e празник за 
всички християни, независимо 
от традицията и църквата, към 
която принадлежат. 
Според Библията на този ден 
Архангел Гавраил донася на 
Дева Мария благата вест, че тя 
ще роди Спасителя на човечес-
твото, сина Божий Иисус Хрис-

бъдeщeтo, ĸoeтo нocи cвoятa 
eзичecĸa и xpиcтиянcĸa cимвoлиĸa. 
Бъдeтe щacтливи и oтбeлeжeтe 
пpaзниĸa пo нaй-xyбaвият зa вac 
нaчин! 
Тея Иванова 5 “а” клас 

5. Бългapcĸaтa нapoднa пeceн 
"Излeл e Дeльo Xaйдyтин" e 
изпpaтeнa в Kocмoca нa бopдa 
нa aмepиĸaнcĸaтa ĸocмичecĸa 

1. България е сред най-старите стра-
ни в Европа  (681г.) и единствената, 
която от основаването си до днес 
не е сменяла името си.  
2. Българската армия е единствена-
та в света, която никога не е губила 
флаг, въпреки факта, че е участва-
ла във всяка една важна война.  
3.Най-старото златно съкровище е 
намерено в България – Варненски 
Некропол и е от 4400-4100г.пр.Хр.   
4. Дpeвният бългapcĸи ĸaлeндap e 
oбявeн зa нaй-тoчeн в cвeтa oт 
ЮHECKO пpeз 1976 г.  

coндa "Boяджъp".  
6. Бългapcĸoтo ĸиceлo мляĸo e 
нaй-дoбpoтo в cвeтa. Бaĸтepиятa 
Lасtоbасіlluѕ bulgаrісuѕ ce cpeщa 
caмo в Бългapия. 
7. Около 70% от розовото масло 
в света е произведено у нас. То е 
съставка в повечето парфюми и 
има още много приложения. От 
XVII век България се е наложи-
ла като основен производител на 
розово масло и е почти монопо-
лист на световния пазар.  
 
Димитър Чавдаров 5 “а” клас 
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тос. В народните представи 
този ден се свързва с идването 
на прелетните птици и с окон-
чателното пролетно пробуж-
дане на природата. Според на-
родните поверия след Благо-
вещение всеки гледа да изли-
за от къщи сит и с пари в джо-
ба, та ако го закука кукувицата, 
да бъде през цялата година 
сит и с пари. Пчеларите отва-
рят кошерите и пускат пчели-
те, за да събират сладък мед. 
Пробиват ушите на момичен-
цата, за да им сложат оби-
ци. Вярва се, че на Благовеще-
ние и най-силната отрова губи 
своята сила. Блaгoвeщeниe e 
eдин тpaдициoнeн ceмeeн 
пpaзниĸ, eдин xpиcтиянcĸи 
пpaзниĸ, eднo cвoeoбpaзнo 
пpeдaниe зa минaлoтo и 

Метал - платина; цвят - виоле-
тов; 
Планета управител - Нептун.  
Вие сте с ярка индивидуалност и 
независим нрав . Вашата вяра е 
най-силното ви оръжие.   
Положителни: милосърдие, по-
жертвователност, силна интуи-
ция, състрадателност, емоцио-
налност, безкористност, артис-
тичност, смирение. 
Отрицателни: стеснителност, 
меланхоличност, отвлеченост, 
тревожност, затвореност, прека-
лено мълчание, бягство от дейс-

твителността. 
Жельо Желев, Георги Марков, 
Вивалди, Морис Равел, Шопен, 
Микеланджело, Виктор Юго, 
Алберт Айнщайн, Юри Гагарин, 
Валентина Терешкова и др. 
Виктория Йорданова  
5 “а” клас 

Риби – глифът се 
състои от две 
полуокръжности, 
свързани с ли-
ния, което сим-
волизира две ри-
би, плуващи в 
противоположни 
посоки, свързани 

с нишка помежду си, показваща ог-
раничаващата природа на знака.   
Девиз: "Аз вярвам!"; 
Стихия - Вода, качество - подвижен; 
Скъпоценни камъни: аметист, пер-
ли, бисери, аквамарин, александрит; 

И н ф о р м а ц и о н н а  д ъ г а  

Лястовицата носи вестта за настъпващата 
пролет. Тя е символ на светлината. Гнездото 

на лястовицата носи щастие и не бива да се 
разваля.  

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 

ЗОДИЯ РИБИ(19 февруари - 20 март)  

БЛАГОВЕЩЕНИЕ  



наподобяващо колесно тран-
спортно средство, е вър-
ху Броноцицкото гърне, отк-
рито в днешна Полша.  

Колелото се разпространява 
в Близкия Из-
ток и Европа през 4 хилядо-
летие пр.н.е. и достига 
до Индия през 3 хилядоле-
тие пр.н.е. През 2 хилядоле-
тие пр.н.е. колесниците с 
олекотени колела 
със спици предизвикват ре-
волюция във военното дело 

Повечето изследователи смятат 
колелото за едно от най-старите 
и най-важните технически изоб-
ретения в историята на човечест-
вото. Най-стари сведения за из-
ползване на колело са 
от Месопотамия през 5 хилядо-
летие пр.н.е. – първоначално ка-
то грънчарско колело. Предпо-
лага се, че предшественик на ко-
лелото в областта на транспорта 
са цилиндрични дървени трупи, 

поставяни 
под товара 
за по-
лесното 
му пре-
местване. 
Най-
старото 
изображе-
ние на уст-
ройство, 

в Близкия изток. 
Около 1200 годи-
на пр.н.е. те вече 
се използват и 
в Китай. Известни 
са египетските и 
гръцки-
те колесници, ко-
ито символизират 
мощ и слава. С римски колесници 
са провеждани гладиаторски бое-
ве и надбягвания, а древните тра-
ки са погребвали колесници за-
едно с владетелите си. Така сред-
ствата за бързо и лесно придвиж-
ване благодарение на колелото 
стават символ и средство на вой-
ната, а така също 
и символ на успе-
ха и високото по-
ложение в общес-
твото. 

Кристиан Янков  

5 “а”клас 

за околната среда и развитието 
(UNCED), проведена през 1992 
г. в Рио де Жанейро, Бразилия. 
Целта му е да привлече внима-
ние върху важността на питей-
ната вода и защитата на водни-
те ресурси. 
На 22 март правителства и 
международни организации 
потвърждават, че чистата вода е 
живот и нашият живот зависи 
от това, как защитаваме качест-

Световен ден на водата се отбе-
лязва ежегодно на 22 март. 
Денят на прясната вода е пред-
ложен на Конференцията 

вото на водата. Целта е да се 
повиши общественото съзна-
ние и култура.  Животът на 
човечеството зависи от вод-
ните ресурси, следователно 
опазването им от замърсява-
не е отговорност на все-
ки.  Всички сектори, публич-
ни и частни, следва да пред-
приемат подходящи и адек-
ватни действия за предотвра-
тяване на замърсяването.  
Георги Минчев 5 “а” клас 
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ИСТОРИЯ НА КОЛЕЛОТО  

22 март—СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 

дународния ден на театъра све-
товноизвестна личност поднася 
на всички почитатели на изкус-
твото размислите си за театъра 
и живота на сцената и извън 
нея. Посланието се чете преди 
представленията в стотици те-
атрални зали по света и се раз-
пространява чрез средствата за 
масова информация.  
Днес актьори, режисьори и теат-
рални дейци отбелязват Деня на 
театъра.  

В театър София се съхранява 
една от най-впечатляващите ко-
лекции театрални костюми. Ня-
кои от тях са на повече от поло-
вин век и са носени от най-
големите артисти в историята 
на българския театър.  
Андрей Борисов 5”а” клас 

Датата 27 март е избрана през 
1961 г. на IХ конгрес на Между-
народния театрален институт 
към ЮНЕСКО и е свързана с от-
криването на сезона на Театъра 
на нациите в Париж през 1962г.  
Автор на първото послание за 
Деня на театъра през 1962 г. е 
големият френски творец 
Жан Кокто - поет, писател, ди-
зайнер, художник, скулптор, 
сценарист, актьор и режисьор. 
Оттогава всяка година на Меж-

Б р о й  6  

ДЕН НА ТЕАТЪРА - 27 март 



Васил Левски 
Кой е Левски? Кой е той? 
Един висок и синеок герой. 
Той се бори за България  
и живота даде си за нея. 
Той е храбър и човечен 
и в сърцата ни е вечен. 
Той не спря се, не мирува 
и в ума му едно се нещо само чува: 
„Ако спечеля, печеля за цял народ. 
Ако загубя, губя само себе си.“ 

чета. Именно тези три вида живеят 
близо до хората. 
Световният ден на врабчето е повод 
да насочим вниманието на хората, 
които вземат решения и на научната 
общност у нас за нуждата от опазва-
не на врабчетата и средата, в която 
те живеят заедно с нас. Това е и въз-
можност да обърнем по-голямо вни-
мание на биоразнообразието, което 
се среща в градска среда. През 2018 
г., във второто издание на кампания-
та „Ние броим врабчетата“, бяха 
преброени 4071 врабчета или с 2635 
по-малко в сравнение с 2017 г., ко-
гато в сайта vrabcheta.bg бяха ре-
гистрирани 6706 врабчета. 

Врабчетата са любими градс-
ки птици, както на много хора 
по света, така и у нас. Те съ-
пътстват живота на човека от 
100 века. В България се сре-
щат пет вида врабчета. Най-
познати, обаче, са домашното, 
полското и испанското враб-

Анализът на данните показ-
ва запазване на тенденцията 
да бъдат наблюдавани пове-
че домашни врабчета в стра-
ната, следвани от полското 
и испанското врабчета. 
Пабло Свиленов 5 “а” клас 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВРАБЧЕТО - 20 март 

СЪБИТИЯ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

Екип: Виктория, Георги Станимиров, Азра, Константин, Димитър,  Кристиян,  

Андрей, Тея, Пабло, Георги Минчев. Гл. редактор: Нели Георгиева—библиотекар 

Екип: Виктория, Георги Станимиров, Азра, Константин, Димитър,  Кристиян,  

Андрей, Тея, Пабло, Георги Минчев. Гл. редактор: Нели Георгиева—библиотекар 

Прекрасната София  
Любенова от 4 “а” клас 
представи пред нас своята 
поетична творба “Васил 
Левски”, вдъхновена от не-
говата личност. На 18 фев-
руари по повод 148 години 
от гибелта на Апостола, тя 
рецитира с вълнение и па-
тос своето стихотворение.  
София е участник  в олим-
пиада по математика, която 
се проведе на 13.02.2021г.  и 
зае почетното второ място. 

ПРАЗНИЧНИ ЕМОЦИИ 
Посрещнахме месец март с прекрасно 
настроение и много веселие. Баба Марта 
дойде при нас. Рано сутринта, пристигай-
ки на училище, ни очакваше изненада. Це-
лият училищен двор беше украсен от 
преплетените бели и червени мартенич-
ки, а Баба Марта посрещаше учениците, 
родителите, учителите и ги даряваше със 
здраве, щастие, обич, късмет. Обичаме 
този хубав български празник! Да бъде 
здраве, щастие и дълголетие за цялата 
училищна общност! 
Константин Паскалев 5 “а” клас 


