
Празникът в БСОУ „ Д-р П. Берон“ 
гр. Прага бе предшестван от изра-
ботването на красиви мартенички, 
в които учениците от всички кла-
сове вложиха много въображение, 
майсторство и желание да създадат 
нещо неповторимо. И наистина: 
получиха се уникални бели и черве-
ни творения, пленяващи със своето 
изящество и оригиналност. В истин-
ски работилници за мечти и късмет 
се превърнаха класните стаи през 
последните няколко дни. С помощта 
на г-жа Станева и г-жа Васева децата 
с голямо усърдие и творческо вдъх-
новение – от бяла и червена прежда, 
мъниста, златни и сребърни нишки 
създадоха шедьоври, отразяващи 
магията и вълшебството на този 
самобитен български символ.
В слънчевото утро на един от най-
обичаните празници ученици и учи-
тели бяха посрещнати на входа на 
училището от усмихнатите шесток-
ласнички Таня и Вики, които закичва-
ха всички с традиционно усуканите 
бели и червени конци.
Целият ден премина под знака на 
щастието и радостта, с много настро-

ение и лъчезарни детски усмивки. 
Кулминацията на необикновения 
ден бе веселото тържество, което 
събра в богато декорираната зала 
много гости – представители на бъл-
гарските организации и сдружения 
в Прага, родители, ученици, учители, 
сънародници.
И тази година бе обявен конкурс за 
най-интересна мартеничка. Уреде-
ната изложба от най-сполучливите 
мартеници възхити присъстващите, 
които дълго ги разглеждаха и оживе-
но коментираха, а журито бе затруд-
нено в своя избор – всички бяха от 
хубави, по-хубави! И все пак имаше 
победители!
Най-внушителна и впечатляваща бе 
мартеницата на Ралица Маркова от 
6-ти клас, която за поредна година 
смая всички с умелото съчетание 
на червено-белите нишки. Нейно 
бе заслуженото първо място в кла-
сацията. На второ място се класира 
Маргарита Синапова от 5-ти клас, 
а на трето място – Георги Георгиев 
от 5-ти клас. Журито определи и три 
поощрителни награди – за Даниела 
Пенкова и Лора Тонева от 6-ти клас, 

Каролина Ковачева от 6-ти клас 
и Зоя Константинова от 4-ти клас.
Авторите на красивите мартенички 
бяха наградени от Директора на 
училището и силно аплодирани от 
публиката пред своите творения. 
.Главните артисти на тържеството 
бяха учениците от 1-ви до 4-ти клас, 
които подготвени от г-жа Тошева, 
с голям ентусиазъм и вълнение 
представиха своите интересни 
изпълнения.Приказната история за 
появата на мартеничките бе разказа-
на от Филип, ученик от 4-ти клас.
 „ Бил ден първи, март, лето 681“ – 
звучеше бодро гласът на малкия 
разказвач. 
„ Хан Аспарух създал този све-
щен символ; той за първи път 
окичил с мартенички своите 
войни.“Следваха весели стихчета, 
закачливи песни и сценки, с които 
децата изразиха радостта си от 
срещата с чудната гостенка.А Баба 
Марта се появи на сцената, пресъз-
дадена от очарователната Маги от 
5-ти клас, която с артистичното си 
присъствие завладя и публиката , 
и изпълнителите. Не закъсня и пре-
красната Пролет – Зоя от 4-ти клас, 
носеща ведро настроение, усмивка 
и красота. Сцената се изпъстри с още 
артисти – ученици от 5-ти и 6-ти кл., 
зазвуча жизнерадостна пролетна 
песен!
А как завърши празникът? С кръшно 
българско хоро, което бе изпълнено 
от най-големите ученици, облечени 
в красиви национални носии. Към 
тях с радост се присъединиха и по-
малките, и гостите от публиката.
 Всички, окичени с бели и червени 
мартенички, с грейнали лица!
На един от най-българските празни-
ци – вълнуващо докосване до света 
на България, в духа на народната 
традиция, тук – в Прага, в Чешката 
република, в центъра на Европа!

снежана тасковова

Мартенички – радост, красота!
С тях ще дойде скоро пролетта!

в първия ден на месец март всички българи – където и да сe намират, посрещат баба Мар-
та като предвестник на пролетта и се закичват с бели и червени мартенички – за здраве 
и късмет.
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