
„Легенда разказва, че първата 
мартеница е направена от Ахинора, 
жената на Аспарух. През втората по-
ловина на далечния VII век Аспарух 
вече бил преминал Дунава и открил 
за българите земите около Балкана. 
Ахинора дълго чакала своя любим, 
накрая завързала за крачето на ляс-
товичка един усукан в бяло и черве-
но вълнен конец и пуснала птичката 
да предаде посланието й за здраве 
и любов.“
Мартеничката се закичва за здраве 
и живот, за плодовитост и изобилие. 
Бялото е знак за чистота и невин-
ност, за красота и светлина. Черве-
ното е цвят на жизненост, здраве, 
любов, цвят на победата и на огъня. 
Такава е и магическата им сила 
в мартениците. 
С Баба Марта и месец март се 
свързват много обичаи и празници, 
посветени на идващата пролет.
С весело настроение, радост и ус-
мивки посрещнаха Деня на Баба 

Марта децата от Българското учили-
ще. В чест на този хубав празник уче-
ници от всички класове изработиха 
красиви и оригинални мартеници, 
създадени с много фантазия и из-
кусно майсторство. Те бяха изложе-
ни в залата на пъстрото пролетно 
тържество, където ученици, учители 
и гости можеха да се любуват на 
чудните творения. В конкурса за 
най-интересна мартеница, предста-
вилите се най-добре бяха отличени 
със заслужени награди.
Директорът на училището – г-н 
Начев, поздрави всички присъства-
щи и обяви резултатите, като връчи 
и наградите.
В категория 1–4 клас класирането бе 
следното:
1 място – Любомир Александров от 
4 клас,
2 място – Катя Петкова от 2 клас,
3 място – Мартин Радев от 3 клас.
Връчени бяха и две поощрителни на-
гради – на Габриела Гадева от 2 клас 

и на Христофор Христофоров от 1 
клас. Гордите победители с радост 
посочваха своите творения.
В категория 5–8 клас награди полу-
чиха следните ученици:
1 място – Маргарита Синапова и Ге-
орги Георгиев от 7 клас,
2 място – Петър Петров от 6 клас,
3 място – Тодор Ангелов от 8 клас.
Поощрителните награди бяха за 
Виктория Вълчева от 5 клас и Анна 
Петрова от 8 клас.
С празнично веселие, с песни 
и стихчета, малките ученици от 1, 
2, 3 и 4 клас, подготвени от своите 
учителки г-жа Тошева и г-жа Кръс-
тенова, поднесоха своя първомар-
тенски поздрав. Закичени с марте-
нички, усмихнати и въодушевени, 
децата зарадваха многобройната 
публика, която ги дари с бурни 
аплодисменти. Венецът на празни-
ка бе изпълнението на танцовата 
група на училището с прекрасните 
български хора Граовско, Еленино 
и Чичовото.
Бяло-червената мартеница ни за-
режда със сила, здраве и доброта.
Нека този уникален български 
символ ни съпътства с мисълта за 
единение, надежда и благополучие!
Честита Баба Марта!

снежана тасковова

Честита Баба Марта!
Всяка година на 1-ви март българите се събуждат с един от най-хубавите празници – на 
Баба Марта, на червено-бялата мартеница!
Всяка година на този ден българите се закичват с мартенички, които носят най-прекрасни-
те пожелания на хората по нашите земи за здраве, жизненост, красота и щастие. Мартени-
цата е обреден символ, но и магия, и закрила срещу силите на злото.
Това е древна българска традиция, която символизира края на зимата и идването на пролетта.
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Директорът Еленко  
Начев връчва наградите

Учениците от 1,2,3 и 4 клас поднасят първомартенски поздрав


