
 

 

 

ТРАДИЦИЯТА                

Сутринта рано стопанките 

простират или закачват 

пред домовете си червени 

престилки, пояси, прежди, 

черги или пресукани 

червени конци: те пазели 

къщата, да не влезе в нея 

злото— болести и немотия. 

Като ги видела, баба Марта 

щяла да се разсмее и да 

пекне слънце. 

Предварително жените 

усукват бели и червени 

вълнени конци — 

мартеници, които завързват 

или окачват на всеки от 

семейството. Мартениците 

трябвало да са така 

усукани, както момите се 

усукват около момците. 

Невестите носят 

мартениците отдясно, 

момите — отляво. Ергените 

ги носят с разчепкани 

краища, а зрелите мъже — 

изрязани до възела, за да не 

се развяват по седенките. 

Мартениците пазят човека 

от уроки и болести; свалят 

се чак тогава, когато се 

види първия щъркел и след 

като се свалят, се закачат на 

разцъфнало (или зелено) 

дръвче. По други места я 

слагали под голям камък и 

след девет дни гледали 

какво има под него. Ако са 

се настанили мравки, 

годината ще е богата с 

овце, ако има други 

поедри буболечки — 

сполука в крави, в едър 

добитък. Затова някъде 

наричат мартеницата 

“гадалушка”. Другаде я 

хвърляли в реката, та по 

вода да им върви и всичко 

лошо да изтече.В някои 

краища наричат 

седмицата, започваща 

от 1 март броените дни — 

по тях гадаят какво ще 

бъде времето през 

годината. Широко е 

разпространен и друг 

обичай — избиране на ден: 

всеки си намисля 

определен ден до 22 март 

и по него познава каква ще  

му е годината, 
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                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

              1 МАРТ 
В народните представи пролетта 

идва с пристигането на баба 

Марта. Нейният двойнствен 

образ — ту весел, ту сърдит, 

едновременно утвърждаващ и 

отрицаващ, представя женското, 

пораждащо живота начало, и в 

същото време — пак женското, но 

стихийно, рушащо начало. 

Месец март е единственият 

женски месец, той е месецът на 

зачатието на пролетта и земята, 

която ще роди лятото и 

плодородието. Негов знак е 

мартеницата, символ на 

пробуждането и култа към 

слънцето. 
 

 
           БАБА МАРТА 
                Елин Пелин 
 

 
Баба Марта дойде вече, слънце весело 

припече. 
И небето се засмея,радост нова 

ни огрея. 
Баба Марта ни посети 

с китка цвете във ръцете... На глава 
си кат момиче тя забола е кокиче и 

до него минзухар  наш добър 
познайник стар. 

Жабите на речний бряг 
я посрещат, да и искат 

кукуряк,кукуряк. 
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ако е слънчев, ще е 

успешна; ако вали и 

времето е лошо — ще има 

трудности. Първите 

мартеници,предназначени 

за окичване на хората и 

добитъка, са били  само 

усукан червен и бял конец, 

без прибавки към него. В 

някои области на конците 

вързвали златна или 

сребърна паричка, синьо 

манисто, но те поскоро 

играели роля на народен 

амулет — да предпазват от 

болести хора, добитък и 

овощнидървета.Народното 

чувство за красота, което 

създава оригинално 

творчество, се проявява 

покъсно.Обикновено 

направени от вълна, 

мартениците са във вид на 

парички,топчета,пискюли, 

пулчета и “съсънки” 

(гроздчета). Неповторимо 

български са кукличките 

“Пижо и Пенда”. 

Червеният цвят в 

бита на народа ни е 

средство за предпазване 

от болести. Да си 

припомним, че на младите 

булки и на малките деца 

са връзвали пресукан 

червен конец на китката. 

Бялата вълна в 

мартеницата предвещава 

дълъг живот, а червената 

— здраве и сила, толкова 

необходима на всички в 

края на зимния сезон, 

когато жизнените сили и 

хранителни запаси са на 

изчерпване. 

Белиятцвят първоначално 

символизира мъжкото 

начало, силата, светлата, 

соларна зона. Покъсно 

под въздействието на 

християнската митология 

обозначава девствеността 

и непорочността — белият 

цвят е цветът на Христос. 

Червеното е женското 

начало, здравето: то е знак 

на кръвта, на зачеването и 

раждането. Трябва да си 

припомним,чепървоначал

но женските сватбени 

носии са червени. 

Мартеницата е своеобра 

зен амулет срещу злите 

сили и окичването с 

мартеница е един 

магически ритуален акт: 

усуканият бял и червен 

вълнен конец запазват 

човека чрез механизмите 

на контактната магия. 

КАК СЕ НОСИ МАРТЕНИЦА 

 Има и още старинни 

ритуали, изпълнявани 

някога в чест на 1 март. 

Семпла нишка от усукани 

заедно бял и червен 

конец – това 

е“класическата”мартени

ца, с която българите 

посрещат 1 март открай 

време. Сега младите хора 

обикновено връзват 

мартеница на китката на 

ръката. А някога така 

носели мартеници само 

децата, момите и младите 

булки.Ергенитенавремето 

връзвали бялочервена 

нишка на кутрето на 

лявата ръка, а женените 

мъже – на глезена или я 

скътвали в пояса. Имало 

и обичай момите да 

закичват мартеници на 

пазвата, но непременно 

отляво, докато невестите 

закичвали мартениците 

сиотдясно.Съвременнит

е градски жители 

завързват мартеници на 

своите домашни 

любимци. Но и това има 

своите корени в 

традицията. По селата 

открай време връзвали 

мартеници на шията, по 

рогата, опашките и 

краката на крави, овце и на 

други стопански 

животни. В първия 

мартенски ден окичвали с 

мартеници и найважните 

женски вещи – тъкачния 

стан, хурката. На първи 

март дори плодните 

дръвчета в двора осъмвали 

с вързани на стеблото 

мартеници. По традиция 

мартеници се носят до 

Младенци – на 9 март 

или до Благовец – на 25 

март. Най популярна и 

до ден днешен е 

представата, чечервено-

бялата мартеница се 

сваля, когато човек види 

цъфнало плодно дръвче 
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Хайде да опознаем своите учители: 

 Г-жа Иванова – учител по Български език и литература 

-      Г-жо Иванова ,какво си 

спомняте от Вашия първи 

учебен ден в първи клас? 

- Бях много щастлива и 

развълнувана, че ще бъда 

ученичка и нямах 

търпение да видя 

учителката си. 

- Как се чувствахте на 

първия си  работен ден 

като учител? 

- Притеснена и в очакване 

да видя първите си 

ученици. 

 

 

 

 

- С момичетата или с 

момчетата се работи по-

лесно? 

- Когато се учи  е лесно с 

всички. 

- Как се насочихте към 

учителската професия? 

- Винаги съм харесвала 

учителската професия, а 

и обичам много 

децата ,затова избрах да 

съм учител. 

- Защо решихте да 

преподавате точно 

български език и 

литература? 

- Това ми беше любимият 

предмет в училище и от 

там стана и моя 

професия. 

- Имате ли хоби, ако 

„да“ какво е то? 

- В свободното си време 

обичам да чета книги. 

Може да се каже ,че това 

е моето хоби. 

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 
   01.03. - Международен ден за Борба против ядреното 

оръжие; отбелязва се по повод  годишнина от взривяването през 1945 г. 

на американска водородна бомба над атола Бикини в Тихия океан.Загиват 

хиляди Чества се по решение на Международната конференция за забрана 

на атомното и водородното оръжие, състояла се в Хирошима (Япония) през 1977 г.  

3-ти март, денят на Освобождението на България е национален 

празник от 1990 г. На тази дата 1878 г. е подписан Санстефанският мирен 

договор между Русия и Османската империя, с който се слага краят на Руско-

турската война от 1877-1878 г.  

20. 03. - Международен ден на 

Щастието и врабчето - Съгласно 

резолюция 66/281 на Общото събрание на ООН от 28 

юни 2012 г. , се декларира, че стремежът към щастие и 

благополучие е фундаментална цел на човечеството. а денят на врабчето,  

има за цел да привлече вниманието на всеки един от нас върху тази добре 

позната и близка на хората птица.  

22. 03. - Световен ден на Земята (водата); Денят на прясната вода 

е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), 

проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.Целта му е да привлече 

внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

В нашето ежедневие сме заобиколени от най-

различни геометрични фигури ,точно такава беше 

и задачата на учениците от VІ а VІб клас , да 

открият:“Приложение на геометричните тела в 

живота“. Задачата беше поставена от г-жа Идриз в 

час по математика. Като в приказка изникнаха 

красиви замъци и мостове изградени от 

триъгълници, кръгове, ромбове, правоъгълници 

,квадрати и др..Учениците представиха в своите макети 

света на геометричните фигури и вълшебството на 

математиката. 

-------------------------------------------- 

      По случай 1 МАРТ четвъртокласниците от нашето 

училище посетиха  ДГ „Иглика“, за да вържат на децата 

и техните учители мартеничка за здраве. Директорката 

на детската градина също беше окичена с мартеница , а 

тя от своя страна почерпи нашите ученици със 

сладкиши. На малчуганите им беше разказано за 

празника, легендата за Баба Марта и символиката на 

червения и бялия цвят в мартеницата, а те от своя 

страна изпяха песен, казаха стихотворение за празника 

и какво знаят за него.  

 

      Послучай 3 Март община Пещера организира 

честване на 142 години от Освобождението на 

България от османско иго. Заедно с представители 

от общината,граждани и други училища от града, 

нашето училище  постави  букет с цветя на 

паметника на братя Горови в града. Ученичките 

Марина Керцадова , Мариана Цекова и Боряна 

Тодорова от І клас, Елена Баева и Станислава 

Марудинска от ІІІ клас, Теодора Ненкова от ІV клас и  

Гамзе Чешмеджиева и Петя Мървакова от VІІа клас взеха 

участие в общоградския концерта.  

************************************************ 

 

Шестокласниците в час по Родолюбие,  при г-жа 

Ганчева, представиха проектите си на тема  „И ние сме 

дали на света!“.За да направят таблата си 

учениците насочиха вниманието си към известни 

български певци ,спортисти и писатели.С гордост 

разказаха на съучениците си в часовете за 

отпечатъците ,които са оставили за България и 

света Валя Балканска, Лили Иванова, Златните 

ни момичета в художествената гимнастика и др.  
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Сладки бананови шишчета с шоколад и  сметана 

Ето какво ни трябва: 

4 банана 

                                 8 дървени шишчета  

                100 гр. разтопен шоколад 

                 1 сл.л.  масло 

                 захарни пръчици и декорации 

                 сметана  за гарниране 

        8 захаросани или пресни черешки или ягоди. 

 

Сега да приготвяме: 

Разполовете бананите и ги набодете на 

шишчетата, наредете ги в тавичка застлана с хартия за печене и ги оставете във фризера за 2 часа. 

Разтопете шоколада на водна баня, заедно с  маслото. Потопете всяко парче банан в топлия 

шоколад, поръсете с декорация, шприцовайте отгоре сметана и гарнирайте с предварително 

приготвените плодове. Сервирайте веднага. 

 

 Формата на пръстите на ръцете ви издават много за вас 
   Кръгла форма: много добродушни и 

отстъпчиви 

Заострена форма: Чепати характери и 

инати до дъното на душата си.  Квадратна форма: Затворени и 

не много общителни хора. Неправилна форма: Тези хора са 

пълна мистерия. Държат на искрените чувства и мразят лъжите. 

 

 

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ:   
 Северна Корея и Куба са единствените държави в света, от 

които не можете да си купите Coca-Cola. 
 Най-гъсто населеният остров в света Санта Круз дел Ислоте е с 

размерите на две футболни игрища.  
 Канарските острови са кръстени на кучета, а не на птици.  
 Най-тихата стая в света се намира в централата на Microsoft в 

щата Вашингтон.  
 Всички гигантски панди в зоологическите градини по света са 

на заем от Китай. 

 Всички мравки на Земята тежат приблизително толкова, колкото всички хора. 
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    Какво е мартеничка в кръчмата?   :  Кана червено и кана бяло вино. 

 

- Добър ден, обаждаме се от училището.Трябва да Ви 

съобщим ,че Вашия син е голям лъжец. 

- Поздравете го от мен, явно му се отдава. Аз имам дъщеря. 

         ************************************************ 

  - Ученици, днес ще имаме контролно. 

 - А калкулатори ще може ли да ползваме? 

  - Да. 

                                                   - А транспортири? 

                 - Също може... Така, пишете темата на контролното. "Любовта в поезията на Х.Ботев!"  

   

КАК ДА СИ НАПРАВИМ МАРТЕНИЦА:                  ЛАБИРИНТ: 

    
 
 
 
 Издава:   
група за занимания по  интереси 
„Училищен вестник“  
с ръководител 
Борислава Джинина. 
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