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На 3 март 1878 година - преди 133 години, 

България възкръсна за нов живот. След пет века 

робство, след завери, бунтове и въстания, след 

славни битки и чутовен героизъм, България 

отново има свое знаме, герб, парламент и армия – 

имаме Държава!  

Никоя друга дата в националния ни календар не 

събира така в едно родолюбието, саможертвата, 

признателността, преклонението и възторга на българите от това, че сме свободни, че 

сме народ! Трети март не е само национален празник! 

  

Трети март е символ на патриотизмa на 

борците от Априлското въстание от 1876, 

на саможертвата на Ботевите четници, на 

безпримерния героизъм на славните 

български опълченци, положили своя 

живот пред олтара на отечеството. В този 

ден България се появява на европейската 

историческа карта. Трети март е клетва за 

вярност пред идеалите на Ботев и Левски и 

всички онези борци, дали живота си за 

нашата свобода.  

 

 На този ден, велик и свят                                                                                                          
възкръсна българският дух отново 
и като чист, кристален цвят, 
победно звънна българското слово. 
              Земята на достойни синове, 
           на Аспарух, Борис и Калоян, 
           обсебвана от злото векове, 
           отново гордо и свободно  
           заблестя!                                                 
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В броя ще четете за: 
1. 133 години от Освобождението на България. 

2. Празникът Баба Марта.  

3. 8
ми

 Март- Международен ден на жената. 

4.С почит към паметта на Апостола на свободата. 

 

Осмомартенски поздрав Осмомартенски поздрав Осмомартенски поздрав Осмомартенски поздрав kkkkъм ъм ъм ъм нашитенашитенашитенашите    учителки! учителки! учителки! учителки!     
    

Желаем Желаем Желаем Желаем вивививи    искрено здраве и бодрост,искрено здраве и бодрост,искрено здраве и бодрост,искрено здраве и бодрост,    усмивки и ведростусмивки и ведростусмивки и ведростусмивки и ведрост,,,,    и смелост и смелост и смелост и смелост 
в живота!в живота!в живота!в живота!    

Учителите помнят всеки час 

раздали младостта си на децата, 

те в песните изпяват своя глас 

и с устните отключват светлината. 

 

Учителко, ти нежна и добра, 

защо напират сълзи във очите? 

Ти цялото небе във тях събра 

и никога за обич не попита! 

 

И ти ги учиш с дух и светлина 

на разум, мъдрост и човещина 

И нека път поели към света, 

 успеят да запазят любовта! 

 

Където и да идат след това, 

                                                                 докрай да пазят твоите слова, 

                                                                 що с обич вложи в техните сърца.    

                                                           Вземи букет от обич за награда! 

 

 



 

    

 

                    НА БАБА МАРТА 
                Плети, плети, бабо Марто,  
                Изплети ми мартенички,  
                Да ги вържем на ръчички, 
                Да излезем на полето, 
                Да наберем иглика, 
                Кукуряк и минзухарче 

  Да посрещнем гостенките – 
Лястовички бързокрили,  

Кукувица самотница 
Кърко-щърко жабара, 
Че ни водят пролетта, 
Да натопли земята, 
Да разтупка сърцата. 
                                         Елин Пелин 

Мартеницата е един от най-отличителните 

символи на България. Тя представлява 

украшение, направено от червен и бял конец, 

най-често вълнен. Украшението има различни 

разновидности, а в някои краища на страната 

се добавя и син конец против проклятие, 

както и други цветни нишки. 

 

             

Мартени

цата се 

слага на 

първия 

ден от месец март и се носи, докато видиш 

първото цъфнало дърво или първата прелетна 

птичка. След това украшението се закичва на 

дърво или се хвърля по течението на река. В 

някои части на страната то се слага под камък 

и ако след месец под камъка има мравки, значи годината ще е плодотворна и изпълнена с 

щастие и здраве! 

 

 



Към нашите майки!Към нашите майки!Към нашите майки!Към нашите майки!    

Ти носиш вечното начало, безсмъртие и красота! Ти носиш вечното начало, безсмъртие и красота! Ти носиш вечното начало, безсмъртие и красота! Ти носиш вечното начало, безсмъртие и красота! 
Сърцето ти е щедро дало живот и обич Сърцето ти е щедро дало живот и обич Сърцето ти е щедро дало живот и обич Сърцето ти е щедро дало живот и обич на света!на света!на света!на света!    

Благославям твоето име, твоя образ мил и скъп. По Благославям твоето име, твоя образ мил и скъп. По Благославям твоето име, твоя образ мил и скъп. По Благославям твоето име, твоя образ мил и скъп. По 
лицето ти красиво, никога да няма скръб!лицето ти красиво, никога да няма скръб!лицето ти красиво, никога да няма скръб!лицето ти красиво, никога да няма скръб!    

 

Ако има ласка на света да Ако има ласка на света да Ако има ласка на света да Ако има ласка на света да 
побира цяла нежността, побира цяла нежността, побира цяла нежността, побира цяла нежността, 
песните звънливи на песните звънливи на песните звънливи на песните звънливи на 
децата,всичките усмивки на децата,всичките усмивки на децата,всичките усмивки на децата,всичките усмивки на 
лицата лицата лицата лицата ––––    ей,такава дума,ако ей,такава дума,ако ей,такава дума,ако ей,такава дума,ако 
има нея бих ти подарила моя има нея бих ти подарила моя има нея бих ти подарила моя има нея бих ти подарила моя 
ммммила майчице,любима!ила майчице,любима!ила майчице,любима!ила майчице,любима! 

    
                                                                                                                                                                                                            БЛАГОДАРЯ ТИ,БЛАГОДАРЯ ТИ,БЛАГОДАРЯ ТИ,БЛАГОДАРЯ ТИ,    МАМО!МАМО!МАМО!МАМО!    
    
Мила моя мамо, тез цветя вземи,Мила моя мамо, тез цветя вземи,Мила моя мамо, тез цветя вземи,Мила моя мамо, тез цветя вземи,    
С малката ръчичка аз набрах в зори.С малката ръчичка аз набрах в зори.С малката ръчичка аз набрах в зори.С малката ръчичка аз набрах в зори.    
И целувам нежно твоето лице,И целувам нежно твоето лице,И целувам нежно твоето лице,И целувам нежно твоето лице,    
И ти пожелавам здраве от сърцеИ ти пожелавам здраве от сърцеИ ти пожелавам здраве от сърцеИ ти пожелавам здраве от сърце!!!! 


