
Пролетни празници в сдружение „Възраждане“
Всяка година с нетърпение очакваме 
светлите пролетни празници. И този 
път се събрахме още в края на 
февруари в Дома на националните 
общности в Прага. Деца, родители 
и учители усуквахме заедно бели 
и червени конци, и изработвахме 
различни мартеници. Подготвя-
хме украсата на залата, рисувахме 
и оцветявахме. Учехме се стихове 
и песни, с които да посрещнем двата 
предстоящи празника – идването на 
Баба Марта и националния празник 
на България.
На трети март се събрахме отново. 
Оживлението преди идването на 
Баба Марта е винаги голямо. Тази 
година тя дойде в добро настрое-
ние и ни донесе слънчево време 
през целия месец март. Децата пяха, 
рецитираха и накрая се хванаха на 
хоро с Баба Марта. А тя ни подари 

най-хубавите мартенички, с които се 
закичихме всички. 
През април си направихме Велик-
денска работилница. Всички заедно 
боядисвахме яйца, шарехме ги с най-
различни цветове и ги лъскахме 
с олио. А 10-годишният Дани ни из-
даде своята рецепта за боядисване 
на космически яйца. Децата много се 
зарадваха на великденските кош-
нички, които си изработиха сами 
и в които поставиха боядисаните 
яйца. Някои от тях си направиха 
и великденски зайци. Пяхме песента 

„Чук, чук яйчице“ и си акомпанирах-
ме с ударни инструменти. А родите-
лите се бяха постарали за всички да 
има по нещо вкусно за ядене.
Ведрото пролетно настроение не ни 
напусна и на Великден. Събирахме 
се доста дълго, но затова пък праз-
нувахме великолепно. Започнахме 
с песни за Великден. Децата пяха 
толкова добре, че получиха заслу-
жени аплодисменти от публиката. 
На този светъл празник решихме да 
създадем детски хор към сдружение 
„Възраждане“.

После започна дългоочакваното 
борене с яйца, което спечели петго-
дишния Марио. 
Много вълнуваща, изпълнена с емо-
ции и глъч, беше и надпреварата 
с яйца. После дойде ред на Велик-
денската томбола, в която спечелиха 
всички деца.
Накрая всички се събрахме около 
празничната трапеза, отрупана с ве-
ликденски ястия, за да продължим 
великденската надпревара.

Мария Захариева
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