
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

   

 

   
 На 3 март отбелязваме Националния празник на 
Република България.  
Тази година са навършват 136 години от Освобождението на 
страната ни от османско владичество. 
На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен 
договор между Русия и Османската империя, с което се слага 
края на Руско-турската война от 1877-1878 г. и се поставя 
началото на Третата българска държава. 
Санстефанският мирен договор е подписан в градчето Сан 
Стефано от граф Н. Игнатиев и Ал. Нелюдов от руска страна, и 
Сафет паша и Садулах бей - от турска. Договорът е 
предварителен и подлежи на одобрението на останалите 
Велики сили. Съгласно този документ  България се учредява 
като автономна, но васална държава.  
За първи път датата 3 март се чества на 19 февруари 1880 г. (3 
март по нов стил) като „Ден на възшествието на престола на 
император Александър Втори и заключение на Санстефанския 
мирен договор”. От 1888г. се празнува като Ден на 
освобождението на България от турско робство. 
Националният празник се отбелязва тържествено в цялата 
страна. Хиляди българи поднасят цветя пред паметниците на 
загиналите за освобождението на страната. Извършват се 
водосвети за благоденствие на българския народ. Провежда се 
тържествена заря-проверка. Организират се рецитали, 
концерти, изложби, спортни мероприятия. 
Нашето училище също отбеляза паметната дата с кратка реч и 
музикално - поетична програма, в която взеха участие 
учениците от шести клас. 
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Някога хората вярвали, че усуканите 
бял и червен конец ги предпезват от 
„злите сили” на отиващата си зима.  На 
първи март стопанката ставала рано, 
измитала дома и запалвала буен огън. 

Децата го прескачали, за да са здрави 
през цялата година. Момите и младите 
булки си закичвали мартенички на 
китката на ръката, ергените – на 
кутрето, а женените мъже – на 
глезена. Според една традиция, първи 
навън излизали момите, за да зарадват 
с хубостта си Баба Марта и тя да не 
показва своя лют нрав. Според друга 

традиция, хората избирали жених за 
Баба Марта и гледали какво ще е 
времето: ако е слънчево и топло – 

значи е харесала жениха, ако е студено и ветровито – не го е одобрила. 
Днес ние си подаряваме мартенички за здраве и късмет. В белия цвят е втъкана чистотата 
и искреността в отношенията, а в червения - приятелството и взаимната обич. 
Второкласниците от нашето училище ни разказаха легенда за Баба Марта, Голям и Малък 
Сечко. Те внесоха слънчево настроение с изпълненията си и закичиха всички деца с 
мартенички за здраве и късмет. 
 

 

 
 

Целодневното обучение в нашето 
училище предлага на учениците 
възможност да си подготвят домашната 

работа по отделните предмети и да 
получат квалифицирана помощ от 
възпитателите. Освен това децата имат 
време да отдъхнат, да поиграят, както 
и да изработят красиви мартенички и 
картички.  
През месец февруари, във връзка с 
участието си в проекта „Подобряване 
качеството на образованието в 
средните училища чрез въвеждане на 

целодневна организация на учебния 
процес” училището получи различни 
спортни принадлежности и други 
материали за часовете по организиран 
отдих и занимания по интереси: топки 

и вратарски ръкавици, ракети за федербал, вратички за хандбал, кошове за баскетбол, 
тенис маси и хилки, бои, флумастри, пастели, цветни листове, блокчета, картони, игри: 
шах, „Не се сърди човече”, спортен център за най-малките. 
В часовете за занимания по интереси децата изработиха красиви мартенички, оцветиха и 

нарисуваха рисунки на тема „Баба Марта”. Забелязва се засилен интерес към т.нар. 
техника „квилинг”. Квилингът (от англ. „Quilling”), е форма на изкуството, която включва 
използването на ленти от хартия, които се навиват, сгъват в определени форми или се 
слепват заедно, за да се създаде интересен декоративен дизайн. Името на изкуството 
произлиза от думата "quill" - "паче перо", което се е използвало от монахини като основен 
инструмент още в средновековна Европа /края на 14- началото на 15 век/. 
По този начин учениците, с помощта на възпитателите, изработиха прекрасни картички за 
осми март и първа пролет. 
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На 04.03.2014 г. в спортната 

зала на СОУ „Проф. д-р Асен 

Златаров” гр. Първомай се проведе 

баскетболна среща между отборите 

на момичетата от ОУ „Христо Ботев” 

с. Градина и СОУ „Проф. д-р Асен 

Златаров”. Двубоят беше много 

оспорван. Петнадесет минути преди 

края на срещата тимът на Златаровата 

гимназия под ръководството на г-н 

Ангел Георгиев водеше с резултат 

38:22. Отборът на с. Градина, под 

вещото ръководство на г-н Калчев, се 

мобилизира и успя да грабне победата с 45:46 точки. Огромни заслуги за успеха на 

училището ни имат шестокласничките Симона Танева, Иванина Георгиева, Мая Василева 

и Янка Тодорова от V клас. Домакините бяха разочаровани от резултата. Спортните изяви 

на учениците ни бяха аплодирани и подкрепяни от група четвъртокласнички – бъдещи 

баскетболистки в отбора на с. Градина. Нашите участници се поздравиха с успеха и 
получиха колективна награда от организаторите. 

Гинка Иванова 
                                                                                      
 

 
 

 

Решила си, че тази година искаш да имаш гадже, с което можеш да излизаш на срещи, да 

разговаряш, да танцуваш. За да е пълен успехът ти, вслушай се в нашите съвети. 

Момчетата, сред които трябва да търсиш 

Симпатягата – едно симпатично момче се забелязва веднага. За да разбереш дали това е 

момчето, което търсиш, трябва да го наблюдаваш: дали е услужлив, търпелив, 

общителен, искрен и честен, уважава ли другите. Това, че се държи добре с приятелите 

си не означава, че с момичетата ще е безупречен. Дай си време да го опознаеш. 

Порядъчният – момичетата обичат забавни момчета, които умеят да ги разсмиват. Ако 

смяташ, че той е щур, не е много сигурно, че ще ти обръща достатъчно внимание. По-

добре потърси друг тип момче: по-скромно и с кавалерски обноски. 

Общителният – момчето трябва да се държи приятелски с твоята компания, но без да 

флиртува с другите момичета, да не те кара да избираш между него и хората, на които 
държиш. 

Нежният – имаш желание да подразниш приятелките си с готино момче. Съветваме те да 

не избираш плейбой, защото ще флиртува с всяко минаващо момиче, а ти ще ревнуваш; 

едно нежно и мило момче е по-подходящо. 

Романтикът – какво по-хубаво от това да си с романтично момче, което помни рождения 

ти ден, целува те под обсипаното със звезди небе и ти подарява червена роза за Св. 

Валентин. 

В следващия брой очаквайте продължение: момчетата, които трябва да отбягваш. 
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Звъни свекърва на снаха си: 
- Как е моят синковец? 
- Ми как е... Яко пие ракия, по 
жени скита, всичко профуква... 
- Слава Богу, че не боледува! 

           
Катаджия спира кола. Застава до 
прозореца и с усмивка заявява: 
- Поздравления! Вече сте 
участник в нашето шоу. 
Започваме с въпрос за 50лв.: 
Защо не сте поставили колана? 

           
Кондукторът обяснява на 
възрастна дама: 
- Госпожо, билетът ви е за Варна, 
а влакът е за Бургас. 
- Много лошо. Често ли се случва 
машинистът да обърка пътя? 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

Нагоре, надолу, наляво, надясно 

и по диагоналите са скрити 

думите: богомолка, божа 

кравичка, бръмбар, буболечка, 

бълха, винарка, въшка, калинка, 

комар, кърлеж, ларва, мравка, 

муха, насекомо, оса, паяк, 

пеперуда, пчела, скакалец, 

скорпион, стоножка, стършел, 

тарантула, тения, термит, червей, 

щурец. 


