
 

  

Баба Марта 
 

Днес е 1-ви март 
Баба Марта е дошла, 

мартенички  да раздава 
на послушните деца! 

 
И  раздала мартенички – 

бели и червени, 
и направила децата -  

румени, засмени! 
 

Магдалена Димитрова,  V 
б
  клас 

Година 13 / брой 44 / 2020г. 

Нейлин Еминова, V 
б
 клас 

  

 



 

 

  Всяко мъничко дете расте в необятния свят на фолклора. Докосва се 

до традиции, обичаи, митове, легенди и приказки, които поддържат огъня 

на смелостта жив. А нашият фолклор е изпълнен с безброй истории, 

свързани с дългоочакваната пролет, с която се заражда жаждата за ново 

начало. И младо, и старо познава Баба Марта - добрата старица, вестителка 

на пролетта. Със своите помощници Пижо и Пенда тя слага началото на 

един пролетен карнавал, чакан от нас през цялата зима. Във всеки фолклор 

има по една добра фея, която защитава народа от зли сили. И в нашия хубав 

български фолклор има пазителка, която откриваме в лицето на Баба Марта. 

Те често е илюстрирана от художниците като усмихнато бабче, с румени 

бузки, излъчваща положителна енергия. Така зарежда и нас. Какво по-

хубаво от това да виждаш светлина навсякъде около теб? Да усещаш 

добротата и надеждата, бликаща от някой човек, макар и просто герой? 

Вероятно няма. Март месец е изпълнен с много празници. Кой от кой по-

красив. Не случайно е това, че започва с Баба Марта, защото жената стои в 

основата на всичко. Тя е тази, която дарява живот, поддържа семейството 

духовно, оставя вечния пламък на семейното огнище да гори силно. Дори 

самата Пенда е символ на това. А Пижо ли? Пижо символизира 

безкрайността на вярата, от която има нужда всеки от нас. Все хубави неща, 

нали? А според теб случайно ли са избрани да бъдат нейни потомци? Аз не 

мисля така. Защо ли? Защото децата са най - чистите създания. Те слагат 

началото на нещо ново, на нещо красиво, както го прави и пролетта. Велика 

е тази Баба Марта, нали? Успява да омае целия свят със своята мистичност, 

но твърдо застава зад българския фолклор и не го предава дори за миг. Ето 

още едно доказателство за това колко невероятна е тя. Защото умее да 

съхранява своето чудо векове наред. Тя е по-силна от всички зли сили. 

Мечтаеш да имаш нейната сила, борбеност и упоритост, нали? Лесно е! 

Просто поддържай искрата на нейната магия жива! Носи мартеницата, която 

тя създава, за да се предпазиш от злите сили, които витая непрекъснато 

около нас! Тя не иска нищо в замяна, за да пази. Достатъчно е да поддържаш 

искрата на българския фолклор жива.  

Такава е Баба Марта в моите очи. Вярвам, че и ти виждаш цялата 

положителна енергия, която носи. Запази нейния завет и го 

разпространявай! Бъди горд, че си българин и че притежаваш такива 

традиции и обичаи! Че само ние имаме привилегията да носим мартеници, 

да се предпазим от злите сили по този така красив начин.  

Честита Баба Марта, българино! 

Симона Илиева, XII клас 

Честита Баба Марта, българино! 



  

Деветдесет и втората церемония по връчване на 

филмовите награди „Оскар“ се проведе на 9 февруари 2020 г. 

в Долби Тиътър в американския град Лос Анджелис, като за 

пореден път бе излъчена по канала Ей Би Си. Номинациите са 

обявени на 13 януари 2020 г., а за втори пореден път 

церемонията се проведе без водещ. 

Категориите, в които бяха номинирани редица уважавани 

актьори, режисьори и сценаристи, бяха общо 24.  

С най-много номинации бе лентата на Тод Филипс - 

"Жокера", която се състезаваше за статуетката в общо 11 

категории.  "Жокера" спечели 2 награди - в категориите за най-

добра мъжка роля и за най-добра оригинална музика. 

"Ирландецът" е големият губещ на вечерта, след като от 

общо 10 номинации лентата не спечели нито една от тях. 

Най-голямата изненада на вечерта дойде с обявяването 

на категорията за най-добър филм. „Оскар”-ът отиде при 

южнокорейската продукция „Паразит”. По този начин 

„Паразит” се отличи с общо 4 статуетки в Долби Тиътър. 

Били Айлиш изпълни непреходния хит на „Бийтълс” – 

Yesterday, докато на интерактивната сцена видяхме образите 

на всички хора от кино индустрията, които загубихме през 

изминалата година. 

Почит бе отдадена и на трагично загиналия баскетболист 

Коби Брайънт. 
 

Теодор Илиев, V 
б
 клас 



 

  

На 1 февруари (14 февруари по стар стил) е 

празникът на свети Трифон, мъченик от III в. от н. е. 

Той се смята за покровител на лозарите и 

празникът му, Трифоновден, или Трифон Зарезан, е 

особено почитан навсякъде, където произвеждат 

вино. 

Сутринта на Трифоновден при изгрев слънце 

всички, които имат лозе, се приготвят за излизане в 

лозята. Взимат си хляб, варена кокошка в изобилие. 

Всеки собственик  рано сутринта  отива на своето 

лозе, ритуално отрязва три корена и ги полива с 

виното. След което се събират и започва истинското 

веселие на мъжка трапеза. Избират помежду си „цар” 

- способен и уважаван лозар. 

Окичен с корона от сплетени лозови пръчки, той 

сяда на кола за возене на обраното грозде, теглена от 

самите лозари, с която се връщат в селото под звуците 

на съпровождаща ги музика. Спират пред всяка къща, 

където ги посрещат с вино - част от него изпиват, а 

другата изливат върху „царя“. Накрая се събират в 

дома му, за да довършат дългото и шумно празнуване. 
  

Магдалена Димитрова,  V 
б
  клас 

 



2020 година честваме 147 години от обесването 

на Васил Левски. Васил Иванов Кунчев, известен като 

Васил Левски и Апостола на свободата, е един от най-

великите българи. Той е идеолог и организатор на 

българската национална революция, основател на 

Вътрешната революционна организация (ВРО) и на 

Българския революционен централен комитет 

(БРЦК), български национален герой. 

  Създадената от Левски Вътрешна 

революционна организация е основата, на която 

стъпват организаторите на Априлското въстание. 

Това въстание и последвалата Руско-Турска война 

довеждат до възстановяване на държавата 

България на европейската карта. 

  На 27 декември 1872 г. е заловен от турската 

полиция до Къкринското ханче, край Ловеч. 

Апостолът на свободата е обесен на 18 февруари (6 

февруари по стар стил) 1873 г., но традиционно 

датата се отбелязва на 19. Разминаването в 

датите се дължи на техническа грешка, която 

продължава да се разпространява, тъй като тя не е 

коригирана в учебниците по история. Мястото на 

обесването на Васил Левски се намира в центъра на 

днешна София, където е издигнат негов паметник. 

Всяка година на тази дата България скърби за 

Апостола на Свободата и отдава почит пред делото 

му. 
 

  

 

  

 

Магдалена Димитрова,  V 
б
  клас 

 



 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Събуждането на природата за нов цикъл винаги се е приветствало 

от хората с празници ритуали. Много от тях съвпадат и се 

преплитат с най-важните за православието събития от 

християнската история. 

 

     Независимо че пролетта астрономически настъпва на 22, у 
нас най-ясният знак за появата й е закачването на мартеници. 
Обичаят е стар и не е свързан с християнската традиция. Нарича 
се Баба Марта. Името идва и от фолклорната представа за 
месеците като роднини – особено за братята Голям Сечко 
(януари), Малък Сечко (февруари) и сестра им Марта. 
Настроението на Марта е непостоянно, защото ту се сърди на 
братята си, че са й изпили виното, ту им прощава, защото ги 
обича. Съответно времето е студено и снежно или усмихнато и 
слънчево. 
     Червен конец се завързва и като защита от уроки и зли сили 

на ръчичката на бебе, както и на животни, да ги пази от болести. 

Двата цвята на мартеницата – бял и червен, имат дълбоко 

символично значение и се срещат в облеклото и в дома на 

българите преди всичко на празниците, свързани с раждането, 

плодородието и бъдещето. На 1 март някога завързвали червен 

конец на всички млади същества. Днес всички носят 

мартеници, докато видят щъркел, а след това ги завързват на 

цъфнало дърво или храст. 

      Формите също са се обогатили. Появяват се двете фигурки 

на мъж и жена, съответно червена и бяла, наричани Пижо и 

Пенда. Понякога към мартеницата се завързва малка сребърна 

паричка или синьо мънисто, което пази от уроки. Появяват се и 

оригинални форми на оплитане на конците - мартеници, 

изработени с игли за плетене, добавят се и други цветове – 

зелен, жълт, син. 

 

Александра Иванова, V 
б 

клас 



  

         На 3-ти март 1878г. в Сан Стефано край Цариград се 
сключва временен мирен договор, който слага край на 
военните действия в Руско-турската освободителна война. 
Макар истинският мирен договор да е сключен другаде и 
при други условия, в съзнанието на българите 3-ти март 
остава Денят на Освобождението. 
          За първи път празникът е честван през 1880г. като Ден 

на възшествието на престола на руския император 

Александър Втори, Цар освободител. От 1888г. започва да 

се празнува като Ден на освобождението на България от 

османско владичество и споменът за Александър ІІ се 

загубва от националната памет. В продължение на близо 

век той се отбелязва с военен парад, отдаване почит на 

загиналите на местата на сражения и пред руските 

паметници. 

       Едва през 1978г., по повод 100- годишнината от 

Освобождението, денят е обявен като официален празник, 

но само за тази година. Цели 45 години 3-ти март е в 

сянката на два празника, наложени по идеологически 

мотиви – деня на завземането на  властта от 

комунистическата партия (9 септември) и деня на вземане 

на властта от комунистическата партия в Русия (7 ноември). 

С решение на парламента от 5 март 1990г. 3-ти март е 

обявен за национален празник на Република България. 

Александра Иванова, V 
б 

клас 

 



 

  
 

 

 

  

 Първата седмица след началото на Великия пост е така наречената Чиста 

седмица, в която всеки ден си има име: Чисти понеделник, Черен вторник, Луда 

сряда, Въртоглав четвъртък, Черен петък, Тодоровден. На Чисти понеделник  

домакините изчистват домашните съдове от всяка следа от животински храни. 

Някои домакини дори използват сода каустик. 

Безспорно най-интересният ден в тази седмица е съботата, посветена на 

християнския светец Св. Великомъченик Теодор Тирон. Празнуването на този 

ден, посветен на здравето на конете, не е случайно. Конят е едно от най-важните 

животни в семейството: основно превозно средство, често част от впряга на 

орача, пръв помощник при вършитбата на зърното. Като добавим към това факта, 

че в цялата българска културна история конят заема специално място (да си 

припомним Тракийския конник, Мадарския конник, светците воини и конници – 

Св. Георги, Св. Димитър, Св. Тодор), става ясно защо празникът е толкова 

популярен особено  сред земеделците. 

На този ден жените някога изпичали специални хлябове с формата на конче 

или подкова, които раздавали, а част от тях давали на конете. Но основният 

момент е надбягване с коне, наричано кушия. В това събитие участва цялото село. 

Конете се приготвят предварително - добре почистени, със сресани гриви и 

опашки, с вързани в тях ленти и ширити. Надбягването се прави на широки 

ливади край селото, състезателите се насърчават от роднини и приятели, а 

победителят получава награда- венец, риза, кърпа, юзда за коня. Вечерта в 

къщата му се организира вечеря с веселби и хора. На този ден празнуват и много 

именници: Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Божидар. 
 

Росина Неделчева, V 
б 

клас 



 

 

  

  Месец март често е наричан „женски месец”. Това 

определение се свързва с Баба Марта и с дългогодишното 

честване на 8-ми март като Ден на жената. 

  8-ми март като дата става известен през 1857г., когато 

жени работнички в Ню Йорк напускат работа и излизат на 

улицата на демонстрация за подобряване на условията на труд и 

намаляване на работния ден. 

  В началото на ХХ век се ражда и укрепва световното 

движение за даване на права на жените - правото на гласуване 

на избори, достъп до висше образование, право на труд, на 

наследяване на имуществото в някои страни. През 1910г. в 

Копенхаген се провежда Втората международна конференция 

на жените социалистки и събираните представителки от 70 

страни вземат решение всяка година да отбелязват Ден на 

солидарността и борбата за равни права. Първоначално 

празника се чества в няколко европейски страни и САЩ . В 

България се празнува за първи път през 1911г. От 1921 г. 8-ми 

март официално се утвърждава като международен празник. 

В годините на социализма този ден влиза в официално 

приетия календар на празниците, но постепенно променя 

смисъла си. Тъй като се смята, че при социализма жените са 

получили всичко, от което имат нужда, 8-ми  март става Ден на 

майката. 

Едновременно с това се утвърждава празнуването му „от 

работните колективи”, с което истинското му значение – да се 

привлече вниманието и да се изрази солидарност с милионите 

жени в окаяно социално положение  по света, се превръща 

просто в повод за служебен банкет. 
 Росина Неделчева, V 

б клас 



 

 

  

1. В. Левски е бил висок приблизително 1,71 - 1,72 м., като ръстът му е 
установен от снимка, направена през август 1867г. в Белград, когато е бил 
знаменосец в четата на П. Хитов. 

2. До Великден 1864 г. В. Левски, като всеки монах, е бил с дълги коси. След 
като се посвещава изцяло на революционното дело той ги отрязва и ги 
изпраща на майка си. Заръката му била, ако бъде убит, без да бъде опят и 
погребан, църковните ритуали да се извършат именно върху тях.  

3. Въпреки вкоренилата се хипотеза, че никой не се е опитал да помогне 
на Левски след неговото залавяна, българите организират не една-две 
акции в тази посока. Една от най-сериозните организации е тази на Атанас 
Узунов. Опитът на А. Узунов да освободи Апостола предвиждал турският 
гарнизон, охраняващ Левски, да бъде нападнат докато се прехвърля от 
София към Цариград. Бързите действия на османските власти по 
изготвяне в изпълнение на присъдата са бързи и планът така и не се 
осъществява. 

4. Левски е изпитвал дълбока любов към песента. Освен Ботев за това 
си спомнят и други негови сподвижници. Твърди се, че Левски е изпитвал 
особено силен трепет при изпълнение на богородичния химн „Достойно 
ест“. 

5. Левски е имал две сестри и двама братя – Яна, Мария, Петър и Христо. 
За съжаление Мария си отива още като дете от този свят, а Яна доживява 
до дълбока старост, като става свидетел на Балканската война. Петър, 
най-малкият брат, наричан още Левски трети заради поразителната си 
прилика с Апостола, е участвал в Руско-турската война, заради което е 
награден с военен орден. Христо пък бил близък съратник на Ботев.  

6. През 1973 година в Ловеч, в къщата на поп Лукан е намереното 
съкровище от 1364 златни монети. Много е възможно това да е част от 
изчезналата каса на комитета, заради която Левски влиза в града преди да 
бъде заловен. Парите са заровени по време на повторната атака на 
турската армия на Ловеч само на две педи под земята. 

7. Паметникът на Васил Левски в Ловеч  е най-големият и внушителен 
паметник на Васил Левски, изграден до момента и е открит на 27 май 1965 
г.   
 
 
 
 



  
Продукти за кексовата смес: 
150 гр. масло 

100 гр. шоколад за готвене 

3 яйца 

150 гр. захар 

50 мл. прясно мляко 

220 гр. брашно 

1 бакпулвер 

Продукти за крема: 
500 гр. маскарпоне 

4 яйца 

160 гр. пудра захар 
 Приготвяне на крема: 
Разбийте маскарпоне с пудра захар и добавете яйцата едно по едно. 

Получения крем се сипва в/у кексовата смес и леко с една вилица се 

разбърква /само няколко въртеливи движения/, но не до дъното.  

Може да  добавите и 100 гр. боровинки, за да посипете в/у сместа.  

Пече се на 180 градуса около 1 час или до готовност. 

Готовият кекс оставете да се охлади в кексовата форма.  
 

Приготвяне на кексовата смес: 
Шоколада и маслото се разтапят на 

водна баня или на слаб котлон. Оставят 

се настрани да се поохладят. Разбиваме 

яйцата и захарта до пухкав крем и 

добавяме млякото. Отделно пресяваме 

бакпулвера и брашното и прибавяме на 

части към яйчната смес. Накрая 

добавяме и разтопения шоколад и 

масло. Разбъркваме добре. Готовата 

смес се сипва в кексова форма намазана 

с олио и брашно. 
 



 

 

 

 

 1.          

2.           

3.           

 4.          

5.           

           

7.           

8.           

1. Позорен символ на смъртта. 

2. Селото, край което е заловен Левски. 

3. Името на руския цар, обявил война на Турция през 1877г. 

4. Името на майката на Левски. 

5. Женски месец. 

6. Преплетен бял и червен конец. 

7. Важен връх в българската история. 

8. Едно от прозвищата на Левски. 

  

 

 

Открийте поне 5 разлики: 

- Ти обеща да се оженим 

тази зима! 

- Нека бъдем честни. Та това 

зима ли е?! 

*** 
Една от десетте заповеди на 

ученика: 

"Не хъркай по време на час, 

за да не събудиш някой 

съученик!" 
 

 

6. 


