
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

Навсякъде по света хората посрещат пролетта с радост и надежда, но само тук, в България, 
имаме древна традиция да си връзваме мартеници от усукани бели и червени конци. В 
ранната първомартенска утрин учениците от нашето училище също си размениха 
мартенички, с пожелания за здраве и късмет. Второкласниците изнесоха кратка програма, 
в която разказаха за произхода на мартеницата и някои обичаи, свързани с 1 март. 
Сутринта рано стопанките простирали или закачвали пред домовете си червени 
престилки, пояси, прежди, черги или пресукани червени конци: те пазели къщата, да не 
влезе в нея злото — болести и немотия. Предварително жените усуквали бели и червени 

вълнени конци — мартеници, които завързвали или окачвали на 
всеки от семейството. Мартениците трябвало да са така усукани, 
както момите се усукват около момците. Невестите носели 
мартениците отдясно, момите — отляво. Ергените ги носели 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 първият щъркел, 
лястовица. След като се свалят, се закачат на разцъфнало 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 по-едри буболечки — 
сполука в крави, в едър добитък. Другаде я хвърляли в реката, та 
по вода да им върви и всичко лошо да изтече. 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 — ако е слънчев, ще е успешна; ако вали и времето е 
лошо — ще има трудности.  

Година VIII  брой 3      издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина        март  2013г. 

20ст 

В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Баба Марта 

дойде вече, слънце 

весело припече… 
- стр.1 

 

 

  Трети март – 

светъл празник, 

свята дата. На този 

ден дошла е 

свободата. 
 – стр.2 
 

 Хороскоп – какво 

вещаят звездите за 

2013г? 
- стр.3 
 

 Национално 

състезание на СБУ 

за ученици от I-IV 

клас 
- стр.3 
 

 Спортни успехи 

– II място в състе-

зание по дартс 

- стр.3 
 

 

 Забавни минути  
- стр.4 

       
 



 

От падането си под османска власт през 
1396 г. българите извървяват дълъг път 
докато стигнат отново до своята 
национална идентичност. Първите стъпки 
на етническо пробуждане започват от 

монаха Паисий Хилендарски, минават през 
извоюването на независима българска 

църква и достигат до организираната борба за независима държава. През 1876 г. 
избухва Априлското въстание. Удавено в кръв, то постига своя политически ефект 
- българите фокусират вниманието на света върху проблема за тяхната 
независимост. Това дава повод на Русия активно да се намеси в решаването на 

Източния въпрос. В продължение на две столетия руските монарси водят 13 войни 
с Турция. Те имат една обща стратегическа цел – спечелването на контрол върху 
Балканите и Проливите между Европа и Мала Азия. По тази причина систематично 
се изгражда репутацията на Русия като защитник на балканските християни и на 
славяните в Османската империя. Колкото повече расте вярата в освободителната 
й мисия, толкова повече се утвърждава руското влияние на Балканите. "Нашата" 

освободителна, тринадесета по ред война, се различава от предишните. Този път 
Русия не е подготвена за война и прави големи усилия да я избегне. През 1876 г. 
обаче освен българите, населението на Босна и Херцеговина също вдига 
въстания. В тяхна защита Сърбия и Черна гора обявяват война на Турция. 
Източната криза избухва с нова сила. Руската дипломация започва активни 
действия за мирното й уреждане. Русия се оказва пред реалната заплаха да 

подрони фатално авторитета си сред балканските християни, ако в този критичен 
за тях момент не се намеси. В случай на примирение и пасивно безразличие, 
завоюваните с цената на толкова войни, до тогава позиции на Балканите ще 
бъдат загубени. И така, Русия решава да започне война. 
За нас, българите, 3 март 1878 е въплъщение на едно начало. На този ден е 
направена онази първа политическа крачка, заради която дадоха живота си 

хиляди верни синове и дъщери на България. Този ден показа на българите, че 
жертвите от Априлското въстание не бяха напразно, че 15- хиляди доброволци, 
които загинаха, сражавайки се в Руско-турската освободителна война, не дадоха 
живота си напразно. Сан Стефано срути окончателно започналата да се пропуква 
стена, която отделяше България от Европа. Той постави началото на онази Трета 
България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между 

Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно и съдбовно се 
преплитат интересите на великите сили. 
Българите винаги са празнували този празник. За първи път Трети март се чества 
през 1880 г. – две години след Освобождението - като Ден на възшествието на 
престола на император Александър Втори. От 1888 празникът започва да се 
чества като Ден на Освобождението на България от османско господство. 

Еднократно като национален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод на 
100-годишнината от Освобождението. Десет години по-късно, през 1988, той 
става официален празник, а през 1990 г., когато в България започнаха 
промените, с решение на парламента датата бе обявена за национален празник на 
страната. 

                       /По материали от Интернет/ 
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Какво вещаят звездите за 2013г.? 
 

Козирог - Нови приоритети и спокойствие 
Ще имате повече време, за да се грижите за себе си, а това ще ви направи по-толерантни, 
спокойни и улегнали. Кариера -  На работното място ще царят мир и хармония, екипът ви ще се 

вслушва във вас и към края на годината успехът ще е за всички. Любов -Връзката ви ще 

претърпи пълна промяна, за някои се задава и коренно нова ситуация с различен 
партньор. Финанси - финансовите ви успехи ще достигнат нова висота през 2013 г. Здраве -

През годината ще бъдете пълни с енергия и ще излъчвате положителни емоции, които ще 

заразяват и околните. 

Водолей - Ведро и спокойно време 
Пред вас се очертава чудесна, ведра и спокойна година. Кариера - кариерата ви ще претърпи 

стремително развитие. Добрите резултати обаче ще дойдат само след упорит труд. Любов - 
удовлетворение и задоволство от любовния живот вещаят звездите през 2013 г. Финанси - В 

средата на годината може да спечелите чрез игри на късмета или наследство. Здраве - ще се 

чувствате жизнени и енергични, но трябва да си сложите някои прегради пред емоциите, 
притесненията и тревогите на околните. 

Риби - Малко “екшън” и емоции 
Положително развитие очаквайте в живота си през 2013 г. Кариера - през тази година ще 
помислите сериозно върху посоката, която е поела кариерата ви, и ще си направите планове за 

бъдещето. Любов - по отношение на любовта ви чака период, пълен с еуфория, емоции и 

огромно удовлетворение. Финанси - добра година за вашия личен бюджет. Нищо извънредно, но 
ще поддържате перфектен баланс между приходи и разходи. Здраве - благословена в 

здравословно отношение година се задава пред вас, но ще трябва да се откажете от някои вредни 

навици. 
 
 

 
Шеста поредна година Сдружението на българските начални учители провежда национално 
състезание за учениците от начален етап. Те могат да участват в състезания на тема: "Аз 
рисувам", „Аз, природата и светът”, „Аз и буквите”, „Аз и числата”, „Аз общувам с 
Европа”. Желаещите да премерят сили на тема „Аз, природата и светът” трябва да решат тест, 
включващ учебното съдържание от Роден край - 1 кл., Околен свят - 2 кл., Човекът и природата - 3 и 4 
кл., Човекът и обществото - 3 и 4 кл. Състезанието „Аз и буквите” покрива учебното съдържание по 
Български език и литература, „Аз и числата” проверява знанията на децата по Математика. Любителите на 
Английския език могат да участват в „Аз общувам с Европа”. Всички тестове включват въпроси с отворен и 
затворен тип отговори, логически въпроси и забавни задачи. Право на участие в Национално финално 
състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите 
състезания. Финалният тест включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на 
всички проведени състезания по класове. 
Деца от нашето училище участват вече няколко години в тези състезания и успешно се класират за 
финалния кръг. На 21 март ученици от първи, трети и четвърти клас ще проверят знанията си на 
тема „Аз и буквите”. Пожелаваме им успех! 

 
Дартс е игра, която се е зародила преди няколко столетия на Британските острови. Тя не е 

агресивна и изисква концентрация, бърза мисъл и точна реакция, за да улучиш със стреличка 

мишената. С всяка година дартс набира все по-голяма популярност и у нас.  

Осемдесет и осем деца, младежи и възрастни се включиха в пролетния турнир по дартс, 
организиран от клуб „Тод” в Първомай. Симона Милкова от пети клас се класира на второ място 

в своята възрастова група. Честито! 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 
   

 
   

 
 

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Как очаквате децата да слушат 
родителите си? Тарзан живее 
полугол, Пепеляшка се връща 
вкъщи в полунощ, Пинокио лъже 
през цялото време, Аладин е 
царят на крадците, Батман кара с 
320 км/ч, Спящата Красавица е 
мързелива, а Снежанка живее със 
7 момчета. 

           
Борец  към мадама: 
- Аз съм Киро и съм с BMW. Ти как 
се казваш? 
- Аз съм Станка... 
- Не те питам с к’во си ма... 

           
Клиентка към сервитьорка блондинка: 
- Капи портокал. 
Блондинката поглежда нагоре: 
- Откъде капи? 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

http://www.vicove.com/list_vic_open.php?id=6082&listtype=4&catid=1

