
 

 

  

Баба Марта 
 

Баба Марта през гората 
тръгнала да посети децата. 
Мартенички да им раздаде 
в бели и червени цветове. 

 
Трудила се неуморно тя, 

да зарадва малките деца. 
Да са здрави и щастливи, 
усмихнати, ученолюбиви. 

Дилек III
б 

клас

Ева III
б
 

Селия III
б
 Зерин IV

а
 

Година 12, 

брой 40,  

2019г. 

Магдалена Димитрова,  

IVб клас 



141 години по-късно! 
 

Трети март е светъл празник за България. Той се явява логичен и естествен завършек 

на стотиците години борба за национално освобождение и възраждане на държавата, на 

която ние днес сме достойни граждани. Всички опити за освобождение, които са правени от 

български воеводи, не са успешни и кулминационният момент се явява Априлското въстание 

- удавено в кръв. Без него Трети март нямаше да го има. Тази пролята кръв е причина Русия 

да обяви война на Турция, като не бива да се забравят собствените ú имперски интереси. Не 

случайно Левски е казал, че „Който те освободи, той ще те пороби“. И все пак България не 

може да се освободи без чужда намеса. След Освобождението Руското влияние е много 

силно, което поражда определени русофобски настроения сред народа. Те довеждат до 

изострени взаимоотношения между младото ни Княжество и Великата империя, но това още 

повече засилва желанието за истинска независимост и национално обединение. 

Доказателства в тази посока са ентусиазмът при осъщественото Съединение на Княжеството 

с Източна Румелия и жертвоготовността на младата ни армия през краткотрайната Сръбско – 

българска война.  

На Трети март почитаме паметта на всички, които са жертвали най – скъпото, което 

имат – живота си, за българската свобода. Не случайно тази дата е национален празник на 

нашата Родина. Винаги трябва да я помним, тя е нашето национално светило – в минало, 

настояще и бъдеще! А тези, които са се борили за нас, за нашето бъдеще, трябва да се 

помнят и да имат място в нашето съзнание като герои! Затова толкова години отбелязваме 

тази дата по подобаващ начин! 

Мария Кунева, VII а клас 
 

  
Размисли за Трети март: 

 

- Какво чувство поражда в теб националният празник на България? 

- Гордея се, че съм българка! 

Магдалена IVб 

 
 
 

 
- Кои личности 

свързваш с Трети 

март? 

- Левски, Ботев, 
Раковски... 

Славена VIа 

 

- Какво знаеш за Трети 

март? 

- - Празник, на който 
почитаме загиналите 
в борбата за 
Освобождението! 

Людмила VIIб 

- - Какво е за теб 3-ти март? 

- Трети март е свят 
ден за мен, защото 
България се е 
освободила от 
петвековна тирания! 

Мария VIIб 
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Честита първа пролет! 
 

 В хладното петъчно утро на третия месец от годината, аз се бях подпряла на 

перваза на прозореца ми и отпивах от сутрешното си кафе, наслаждаваща се на 

изгрева на слънцето, което лениво се показваше иззад голите полета. Въпреки все още 

слабата му светлина, то се издигаше полека и лъчите му огряваха всяка част от 

малкото градче, карайки го да се събуди.  

 Отпих глътка от кафето си, хвърляйки поглед към улицата точно под мен, където 

хората вече се бяха втурнали да вършат сутрешните си дела – някои приготвяха 

автомобилите си за път, други чакаха нетърпеливо на спирката, а трети бяха хванали 

децата си под ръка и те припкаха след родителите си по алеята. 

 Слънцето вече се изкачваше стремглаво по хоризонта, разтапяйки снеговете, 

останали по поляните от снощната буря. Изпод ледовете започнаха да се подават 

различни цветя – бели кокичета, златни нарциси, лилави минзухари. Бях се уморила от 

повтарящата се еднообразна зимна картина, затова се усмихнах при вида на този по-

жив и цветен пейзаж.  

 С изкачването на слънцето в небосвода, започнах да забелязвам различните 

изненади, които денят носеше. Вниманието ми привлякоха двете големи черешови 

дървета пред къщи, чиито голи клони тази сутрин бяха отрупани с набъбнали пъпки, 

чиито цветове придаваха живот на обикновено скучната зимна картина. 

 Изпих останалата част от топлата си напитка и бях на път да продължа с 

обичайните си сутрешни занимания, когато нещо привлече вниманието ми – от 

външната страна на перваза на прозореца ми беше кацнала една лястовица. Имаше 

лъскаво черно гръбче и снежнобяло коремче, а с малката си човка беше хванала няколко 

кални стръка трева. Тя ме погледна с малките си черни очи, след което разтвори 

крилете си и полетя. Проследих я с поглед, за да видя как каца до едно малко гнездо от 

външната част на ъгъла на прозореца ми. 

 Алармата на телефона ми иззвъня, подсещайки ме, че и аз имам сутрешни 

задължения за вършене. Взех чашата си от масата, хвърлих последен поглед на ранния 

пейзаж и за миг останах без дъх – от старата картина нямаше и спомен. Слънцето 

вече напълно се беше изкачило по небосвода, озарявайки шарените поляни, чиито ледове 

се бяха разтопили и на тяхно място сега стояха шарени цветя. Клоните на дърветата 

от двете страни на улицата бяха отрупани с цветове и на някои от тях бяха кацнали 

птици, които чуруликаха весело. Обикновено празните улици сега бяха отрупани с хора, 

а шумът от глъчката стигаше чак до мен. Отворих прозореца и подадох ръка навън. 

Слънчевите лъчи, чиято топлина досега бе слаба, сега топлеха приятно ръката ми. 

Искаше ми се да се порадвам на това време още малко, но не можех.  

Затворих прозореца и пуснах телевизора. Не обръщах голямо внимание на думите 

на говорителя от екрана, но ясно го чух, когато каза: „Честита първа пролет!“. 

 

Траяна Николова, Х клас 
 

 

 

  



  

 

Всеки човек трябва да знае историята на родината си.  
Смятате ли, че знаете всичко за България?  

 

 
1.,България е една от най-старите 
европейски държави, основана през 681 г. 
Оттогава страната ни е единствената, която 
не е променяла името си. 
2.,България се нарежда на трето място в 
Европа по брой археологически паметници 
след Италия и Гърция. 

3.,Александър Невски е най-старата 
славянска православна църква в света. 
4.,Българската армия никога не е загубила 
знамето си в битка. 
5.,В България е намерено най-старото 
златно съкровище. 
 

6. Кирилицата е създадена от двама български монаси - Кирил и Методи 
през IX в. Тя е третата официална азбука на ЕС след присъединяването на 

България в Общността на 1 януари 2007 г. 
7. Древният български календар е обявен за най-точен в света от ЮНЕСКО 

през 1976 г. 
 

8. Пловдив е най-старият град в Европа. 
9. Българската народна песен "Излел е 
Дельо Хайдутин" е изпратена в Космоса 
на борда на американската космическа 
сонда "Вояджър". 

10.,Почти една трета от България е покрита с 
гори.  
11.,Военновъздушните сили на България 
разработиха първата военновъздушна бомба във 
военната история. Бомбата е използвана през 
Първата Балканска война на 16 октомври 1912 г.  
12. Първата жена в света, участвала във военен 
полет е българката Райна Касабова. 
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18. Първият цифров ръчен часовник в света е разработен от българина 
Петър Петров. 

19. Първият електронен компютър е разработен от Джон Атанасов, кои то 
има български произход. 

20. Българският Дан Колов е първият борец в света с 1500 победи и 2 
загубени мача. 

17. Българите приветстват пролетта 
с Баба Марта. Всяка година на 1 март 
те си подаряват бели и червени 
мартеници за здраве. Мартеницата се 
носи, докато не видите щъркел или 
цъфнало дръвче. 
 

15.,,Българското кисело мляко е най-доброто в света. Бактерията Lactobacillus 
bulgaricus се среща само в България. 

16. България е втората страна в Европа с най-голям брой естествени минерални 
извори. България е рай за СПА туризъм. 

13.,Най-високият връх на Балканския 
полуостров е връх Мусала, който се издига 
на 2925 метра над морското равнище. 
14. България произвежда до 85% от 
розовото масло в света. Розите, отглеждани 
в Розовата долина на България (Казанлък), 
са основна съставка в производството на 

парфюми. 

Дан Колов – Балканският лъв 
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Филмът "Зелената книга" спечели три награди "Оскар". Някои критици 
нарекоха това предизвестена победа, предвид явния стремеж на 

организаторите на наградите да скъсат със скандалното минало на 
сегрегация. През последните години медиите не ги щадяха и директно ги 
обвиняваха в расова дискриминация. Филмът е разказ за сегрегацията с 
хепиенд. При обявяването на наградата за наи -добър филм, спечелена от 
"Зелената книга", на сцената се качи мъж с българското знаме, затъкнато в 
джоба на костюма му. Димитър Маринов играе музиканта Олег във филма. 

 

Димитър Маринов – първият българин, 

качил се на сцената на оскарите 
 

"За мен това е сбъдната мечта, моята приказка за 
Пепеляшка", казва той в интервю по време на 

представянето на филма на Американските филмови 
награди (AFI). 

 

Кой е Димитър Маринов? 
           В биографията си Маринов сочи, че е 
съден от военен трибунал в България по 
обвинение, че е опитал да избяга на Запад, 
докато е бил в казармата. Въпреки това тои  
завършва НАТФИЗ и през 1990 година, след 
турне с българска фолк джаз формация в 
Европа, Канада и САЩ, остава като 
политически бежанец в Ноксвил, Тенеси. В 
следващите години работи като мияч на 
чинии, свири в ресторанти и през 1996 г. 
успява да стане собственик на кафене, 
ресторант и кетъринг фирма. През 1999 г. 
започва да играе в The San Diego Repertory 
Theatre, а година по-късно развива 
образователни програми за деца за 
Асоциацията на младите християни и 
зоопарка в Сан Диего. Маринов е женен за 
американка на име Дженифър, двои ката има 
две деца – И ордан и Михаил. Първият, 
кръстен на маи ка му, вторият – на мъж, 
помогнал на българина да се установи в САЩ. 
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В различните страни по света отбелязват по различен начин осми март, 

а в някои той е заменен с други женски празници. 
 

В Германия осми март е получил разпространение след обединяване на Източна и 

Западна Германия. Дотогава той се празнувал в Източна Германия, а в Западна изобщо нямало 

такава традиция. След това обаче празнуването замряло и за женски празник в Германия се 

счита денят на майката, който се празнува през май. 

В Русия осми март е най-тържественият ден за жените. Те очакват не само цветя като 

израз на любовта към тях, но и подаръци от силните си половинки. Рускините радват мъжете 

си със специално приготвена вечеря за празничния повод, а неомъжените дами се събират да 

празнуват с приятелки. 

В Полша също се спазва традицията, останала от социализма, да се подаряват цветя на 

жените на тази дата, и да се правят банкети и романтични вечери. 

Във Виетнам е прието да се празнува осми март от две хиляди години насам. Но преди 

векове този празник се е наричал денят на паметта на сестрите Чанг. 

Сестрите Чанг били храбри девойки, които застанали начело на освободителната война 

на виетнамския народ срещу китайската агресия. 

Когато войската им била обкръжена, сестрите Чанг се хвърлили в река, за да не бъдат 

пленени. След победата на социализма този ден плавно преминал в деня на жената. 

Във Франция не е прието да се подаряват цветя за осми март, там, както и в Германия, 

отбелязват почитта към жените през май, а любовта се демонстрира на Свети Валентин. 

В Италия се празнува осми март, но само от жени. Те си правят банкети, на които не 

допускат мъже. Тези банкети винаги завършват с посещение на клуб за мъжки стриптийз, тъй 

като в този ден входът за дами е безплатен. 

Смята се, че истинският кавалер е този, който даде на дамата си възможност да напише 

осем свои желания на лист, които той да изпълни за празника й. 

Букетът за женския ден се подарява рано сутринта, най-добре е да бъде поднесен в 

леглото. Сред най-популярните подаръци за осми март е кутията шоколадови бонбони във 

вид на сърце, а най-желани от дамите за този ден си остават бижутата. 
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Жената, протягайки се сладко: 

- - Ах, какъв хубав сън имах – ти ми подаряваше за 8-ми март палто и пръстен с диамант! Какво 

ли означава това?  

Мъжът я целунал и казал, захилен: 

- - Почакай, довечера ще разбереш! 

Вечерта жената се прибрала по-рано от работа, приготвила празнична вечеря, запалила свещи… 

Идва си мъжът и й подава красив пакет. Тя отваря бързо и вижда книгата „Тълковник на 

сънища“.   
 

Логически задачи за малки и големи умници: 
 

1. Какво може да бъде видяно веднъж в една  

минута, два пъти в един момент и нито  

веднъж в една година? 

2. Коя гума не завива, когато колата завива  

на дясно? 

3. Камион кара към селото и среща 3 коли.  

Колко превозни средства пътуват към селото? 

4. Хората ме купуват, за да ядат, но никога не ме  

изяждат. Какво съм аз? 

5. Кое е това нещо, което става мокро при подсушаване? 

6. Пътува по целия свят, но винаги остава в десния ъгъл. Какво е то? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте  

разликите 

- Скъпа, какъв подарък искаш за 8-

ми март? 

- Ах, скъпи! Много мило, че попита. 

Искам подаръче за тънките ми 

пръстчета, за нежната ми шия и 

розовки ушенца. 

- Аха! - клати глава мъжът. 

- Пак сапун. 

- Скъпи, искам за 8-ми март нещо лъскаво, цвят металик и да вдига от 0 до 100 за 4 секунди! 

И той й купил кантар... 
 

Забавно  междучасие 
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