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Легендата за мартеницата
Изработили: учениците от IIIa клас

Изработили: учениците от IIIa клас

Хан Кубрат имал петима сина и една чудно
хубава дъщеря – Хуба. На тях той завещал да не
се разделят и да пазят България. След смъртта на
баща си синовете бързо забравили мъдрия му съвет
и били победени от предводителя на хуните Хан
Ашина. Той заграбил владенията им и отвел в плен
Хуба.
Братята тръгнали да търсят нова земя,
а сестра им зачакала новини от тях.
Добрата вест пристигнала с разпукването на пролетта, донесена от
бял гълъб. Аспарух съобщавал, че е намерил райско кътче на юг от
река Дунав и ще се заселят там.
Хуба завързала бяла копринена нишка на крачето на гълъба
и избягала, следвайки полета на птицата. Точно преди да стигнат
до новата земя, вражеска стрела пронизала гълъба, а кръвта му
обагрила конеца.

След като получил скъпата вест, че сестра му е при него,
Аспарух започнал да късал конци от бяло-червената нишка,
връзвал ги на ръцете на войниците си и повтарял: “Нишката, която
ни свързва, да не се прекъсва никога. Да сме здрави, да сме весели,
да сме щастливи, да сме българи".
Оттогава, бяло-червеният конец е здравата нишка, която
свързва българите по света в едно – да сме здрави, силни и
щастливи. Да помним, че сме българи - където и по света да се
намираме.

Изработили: учениците от IIIa клас
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Празници и обичаи през месец март
1 март – Баба Марта
Празникът на Баба Марта е символ на
пролетта и носи пожелание за здраве и
плодородие. Хората си връзват усукани
бял и червен вълнен конец – мартеница и си пожелават да са живи и здрави.

Изработили: учениците от IIIa клас

Художник: Теодор Петков, IIIб клас

3 март – Национален празник на България
На този ден се чества Освобождението на
България от османско владичество. Вдига
се националното знаме и се поставят венци
на паметника на Незнайния воин в София,
в памет на българите, загинали в борбата
за освобождението на Отечеството.
					

8 март – Международният ден на жената
На този ден се честват заслугите и постиженията на жените. Мъжете подаряват цветя
на дамите в техния живот – приятелки,
майки, съпруги, и т.н.

21 март – Първа пролет
Това е и денят на пролетното равноденствие, когато продължи-телността на
деня е равна на нощта.
25 март – Благовещение
Денят, в който, според християнските
вярвания, Архангел Гавриил съобщава
на Дева Мария, че ще стане майка на
Божия син - Исус Христос. Празнуват
всички с името Блага, Благо, Благовест,
Благовеста, Благой, Благойна, Вангелия,
Ева, Евангелина и др.
Художник: Йоанна Мантзуни, IIIб клас
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Страници от българската история
В началото на месец март коридорите на нашето училище оживяха с
едни от най-важните събития от българската история!
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Страници от българската история

5

Училищен вестник "Дъга", март 2018

6

Гатанки

Съставили: Божидара Тумбалова и Елица Бонева, IIа клас

Най-хубава и свята тя е,
едничка в двете полушария.
Коя страна е тя?
................................

Върхът ѝ като песента блести
с народа и живота.
А този връх се казва?
................................

Сред нея планина сияе,
върха си с вечен сняг покрила.
Коя е тази планина?
................................

На изток Стара планина
пътува с дни, докато спре.
Къде?
................................

От този връх река извира,
река герой и мъченица.
Коя река е тя?
................................

Там има горда твърдина
в корето свлякла колене.
Коя е тя?
................................

На север планина се шири,
разделя цялата страна.
Коя е тя?
................................

Сега на запад да вървим,
със самолет ако летим,
ще стигнем столицата:
................................

Но има друго име тя,
то живее като кръвта ни.
Кое е името?
................................

Смъртта на Ботев носиш като рана
и Шипка криеш като висина.
На две разсичаш нашата страна,
а я държиш в едно събрана.
Що е то?
................................
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Новини
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Художник: Здравко Станев, IIIб клас

Изготвили: учениците от IIIа клас
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Детско творчество

Художник: Михаела Миткова, IIIб клас

Художник: Браян Стоименов, IIб клас

Художник: Антония Стойнова, IIIб клас
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Детско творчество
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Забавна страница
Кръгословица
(Думите се изписват по посока на часовниковата стрелка)

Изготвили: учениците от IIIб клас

1. Месецът, в който отбелязваме националния
празник на България.
2. Съд за цветя.
3. Дневна едра граблива птица.
4. Морски и речен обитател.
5. Част от човешкото тяло.
6. Прозрачна течност без цвят, вкус и мирис.
7. Пролетно цвете.
8. Селскостопанска култура.
9. Най-скъпият и мил човек за всяко дете.
10. Синоним на рожба.
11. Синоним на храбър, безстрашен.

Кръстословица

1. Градът, в който е подписан мирен договор в края
на Освободителната война.
2. Апостол на свободата.
3. Доброволците, участвали във войната
срещу Османската империя за България.
4. С четата, наречена "Хвърковатата", обикалял
в Панагюрския край
и помагал да се организира въстанието.
Изготвил: Здравко Енчев, IIIб клас
5. Знамето, което носели опълченците по време на Освободителната война.
6. Държавата, в която си се родил.
7. Мястото, където се е водило най-голямото сражение на опълченците.

Изготвила: Алекса Каменова, IIб клас

