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      С възхищение и възхвала, учениците  
от 1 б клас почетоха  145 – годишнината 
от гибелта на  Васил Левски – Апостолът 
на Свободата. Подготовката за това 
започна с изработването на табло с лични 
творби и рисунки, а в деня на обесването 
– 19 февруари, признателните  поклон-
ници изработиха огромен венец в памет 
на светия българин. 
 
       „Левски за мен е голям герой. Той е 
жертвал целия си живот, за да помогне 
на народа и това заслужава уважение.“ 
– сподели с вълнение  един от малките родолюбци. 

Красимира Йорданова, 
учител начален етап 

    На  1 - ви  март  беше  открит 
традиционният първомартенски 
благотворителен базар на СУ „Свети 
Константин – Кирил Философ”. 
Настроение създадоха учениците от 
вокална  група “Детелинки” с 
изпълнението на пролетна песен под 
ръководството на госпожа Румяна 
Авуска. Директорът на училището 
госпожа Елена Костадинова пожела 
на всички присъстващи здраве и 
късмет .  Всички  украси  като 
мартеници, картички и сувенири са 
изработени от наши ученици. 

 Лилия Стойчева, 
педагогически съветник      



 

 

В обявените от кмета на район 
"Южен" - Община Пловдив конкурси, 
посветени на 140-годишнината от 
Освобождението  на България ,  
учениците на СУ “Св. Константин-
Кирил Философ” заеха  челни 
позиции. В конкурса за презентация на 
тема “Знаци на свободата и героизма” 
първото място бе за Йоана Кръстанова 
и Ивайло Лазаров от 11а клас, а на 
второ място бе класирана презентацията на Надежда Читакова и 
Станимира Генева от същия клас. В конкурса за есе на тема “Българин 
да се наричам” второ място бе отредено на есето на Юлияна Тодорова 

от 7а клас, а трето - на Радостина Тренчева от 
11а клас. Поощрителна награда получи за 
есето си и Надежда Читакова от 11а клас. 
     Получените награди са доказателство, че  
нашето училище  изгражда  достойни и  родо-
любиви  личности, които искрено вярваме, че 
ще бъдат успешното бъдеще на България! 

Мая Анастасова, 
учител по български език и литература 
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  ул. “Г. Кондолов” № 44а 
Пловдив 

Тел:  032  692  517 
          032  692  519 

Е‐mail: sou_kkfilosof@abv.bg 
              u_world@abv.bg 

Над броя  Али Велият, 12а кл.  Анна‐Мария Перули, 12а кл.  Вили Русавова, 12а кл.  Даниел Георгиев, 12а кл. 
работиха:  Елисавета Златанова 6г кл.  Женя Германова, 12а кл.  Иванина Котрумова, 12а кл. 
  Лиляна Клечарова, 12а кл.  Мериян Говедарова, 12а кл.  Христо Желев, 6г кл. 

Ръководители: Светла Желязкова, Мая Анастасова, Бояна Стоилова  

Ученици от начален етап на СУ “Свети Константин-Кирил 
Философ” посетиха пътуващото читалище “Бащино огнище”. 
Група родолюбиви българи са събрали и представят в атрактивно 
пригоден автобус автентични дрехи, предмети и снимки, с които 
децата се докосват до ежедневието на българина от Средно-
вековието до Освобождението. Смесвайки модерни технологии и 
традиция, домакините на музея дават възможност съвременното 
дете да усети бита,културата,историята и изкуството. Уникалното 
читалище на колела показва, че националната гордост я има и ние 
трябва да я съхраним.  

Десислава Кръстева, 
учител начален етап 



 

 

В седмицата 12-18 февруари, в 
часовете за Спортна дейност с I и II 
клас, се проведе надскачане “Лъвски 
скок” по случай 145 години от 
обесването на Васил Левски. 
Учениците с интерес и голямо желание 
участваха, с надеждата следващото им 
постижение да е по-добро. Разбира се, 
че винаги има победители в едно 
съревнование, но класирането беше 
символично и в знак на уважение към 
личността на Апостола   

 
Сузана Пенова и 
Георги Георгиев, 

учители по физическо 
възпитание и спорт 
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        Урок по родолюбие, съхраняване и 
пресъздаване на епохата от нашата история от 
края на 18 и началото на 19 век, в която важно 
място е заемал хайдутина – народният 
закрилник и пазител на вяра, род и родина. В 
този период българските земи са най-опасното и 
размирно място на Балканите и хайдутите са 
били единствените пазители на българския дух. 
С какви дрехи са се обличали, с какви оръжия са 
боравили и как са живели –  това беше 
представено от сдружение „Хайдути“ за първи 

път пред децата от IV-ти клас на 27.02. в кратък  трейлър. Заснетите 
оръжия, облекла и участници бяха част от срещата ни и ни 
направиха съпричастни към едно неповторимо изживяване. С 
интерес към познания за българските корени, към позабравени и 
неписани истории, децата бяха пренесени в онези времена на борба 
за свобода и запазване на родовата принадлежност. Нашите ученици 
имаха възможността да се докоснат до уникални стари оръжия и 
носии, всички автентични, видяха как са леели куршуми юнаците, 
усетиха красотата на българския гайтан върху дрехите на нашите 
гости. А те  -  Иван Тонев и  Данаил Димитров,  отговориха 
търпеливо на множеството им въпроси, доказателство, че у тях вече 
е събуден интереса към българския хайдутин. Желанието им да 
накарат децата да се гордеят  и да дават за пример вехтите воеводи е 
над всичко и усилията си заслужаваха. Актьорът Димитър Селенски, 
който не за първи път се среща с учениците, и който с присъщата си 
магнетичност обясняваше на децата колко силен и непоколебим е 
бил българинът, също присъстваше на срещата. Благодарим на 
сдружение „Хайдути“ за благородната кауза!  

Калоян Нанков, 4б клас 
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Табло, посветено на 145-ата годишнина от обесването 
на Васил Левски, изготвиха учениците от 5В клас с класен 
ръководител  г-жа Красимира Бозева. На 19 февруари, в 
часа на класа, всеки един от петокласниците подготви 
доклад с любопитни факти  и цитати от живота и делото 
на Апостола. Децата бяха подбрали  богат снимков 
материал за неуморния борец за българска свобода.  

Красимира Бозева, 
учител по информационни технологии 

    "Учениците от първи "б" клас на СУ 
"Константин Кирил - Философ" изработиха и 
поднесоха венец пред паметника на Никола 
Вапцаров по случай Националния празник на 
България. Самото събитие се проведе на 
втори март като урок по родолюбие на тема 
"Ние сме горди българчета", на който 
присъстваше лично кметът на район Южен. 
Г-н Борислав Инчев беше приятно изненадан 
от малките патриоти. Те пяха, рецитираха и 
разказваха за героичния подвиг на своите 
предци. Развяха с радост и гордост 
българския трибагреник." 

Красимира Йорданова, 
учител начален етап 

    Много красота, любов и доброта се събраха в 
класната стая на 1 б клас. Красота, защото 
малките флористи с огромно вдъхновение и 
талант изработиха прекрасни букети. Любов, 
защото децата вложиха цялото си сърце, талант и 
старание да направят най-красивия букет! За 
мама! Доброта, защото флорист Нели 
Бахчеванова, майката на Ангел от 1 б клас, 
организира и научи децата как да творят красота. 
Неповторимо преживяване за малките творци! С 
това мероприятие се поставя начало на 
инициативата „Гордея се с труда на моите 
родители“ - поредица от срещи с многообразието 
на  различни професии. „Труд, избор, 
откриватели, заедно“  са водещите мотиви на 
начинанието. 

Красимира Йорданова, 
учител начален етап 
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     „Свободата е свещен дар от нашите предци, който 
ние трябва да пазим като зениците на очите си. Тя ни 
дава не само правото да избираме как да живеем, но 
и задължението да направим правилния избор. 
Дължим това на хилядите знайни и незнайни герои, 
заплатили я с кръвта си.“ 
     С тези силни думи единадесетокласниците на 
СУ“Св.Константин-Кирил Философ“ започнаха своя 
урок по родолюбие пред ученици от III и IV клас. 
Презентацията бе подготвена от тях с голямо  
внимание  и старание във връзка с 3-ти март  - най-
българския празник, който е преломен момент с 
изключително значение за историческата съдба на 

народа ни. Те върнаха времето  140 години 
назад за да припомнят имена и събития, 
свързани с Освобождението на България.  
    Съчетавайки литературни творби и 
исторически факти  в презентацията си 
Йоана Кръстанова, Ивайло Лазаров, Надежда 
Читакова и Станимира Генева представиха 
артистично и интересно делото на герои като 
Левски, Ботев, Каблешков, Георги 
Бенковски, Георги Раковски, Райна Княгиня 
и др. Въздействащи бяха разказите им и за 

паметниците на свободата и героизма, издигнати на връх Шипка, на 
местността Петрова нива,  край с.Скравена и др. А Радостина Тренчева трогна 
присъстващите не само с песента си за Райна Княгиня, а и с есето си на 
тема:“Българин да се наричам“. 
    В края на своя урок по родолюбие единадесетокласниците пожелаха на по-
малките ученици винаги да помнят корените си, а  това, че са българи, да бъде 
за тях единствено повод за гордост и високо национално самочувствие. И нека 
никога не се забравя, че всички ние сме „наследници Аспарухови, Крумови, 
Паисиеви“. 

Мая Анастасова, 
учител по български език и литература 

“Деца свирят на деца” бе мотото на образователен концерт, 
чиито домакини бяха учениците от 1 б клас. Преподаватели, с 
ръководител г-жа Маргарита Демерджиян, заедно с малки  
изпълнители от 1, 3, 4 и 9 клас от НУМТИ „Добрин Петков“ – 
Пловдив гостуваха в нашето училище. Те разиграха пиесата “Чук и 

Пук” и по много достъпен начин представиха 
устройството и звученето на различни 
музикални инструменти като ударни, китара, 
флейта, цигулка, кларинет, акордеон. 
Домакините имаха честта освен да слушат 
виртуозните изпълнения,  и  да посвирят  на 
посочените инструменти. Вълнението на 
публиката  градираше от притаен дъх до бурни 
аплодисменти. 

Красимира Йорданова, 
учител начален етап 
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     Централен рилски резерват е най-големия резерват на 
Балканския полуостров  с обща площ 12393,7 хектара. 
Намира се в планина Рила. Обявен е за резерват с цел 
опазване екосистемите в него В резервата се намират 
най-високите точки от национален парк „Рила“ -
 Мусала, Дено, Голям Скакавец, Малък Скакавец и 
други, както и ниските долини на реките Марица, Леви 
Искър и Бели Искър. Резерватът обхваща също така и 
голям брой езера и езерни групи - Маричи-
ни, Мусаленски, Скакавишки и др. Релефът на резервата 
в по-високите чести е предимно алпийски, т.е. 
представен е от множество скални зъбери, сипеи и други. Растителният и 
животинският свят са изключително богати. Най-големи територии от резервата 
обхващат иглолистните гори, образувани 
основно от бяла мура и обикновен смърч. В по-
високите зони — в субалпийския пояс, са 
разположени обширни формации от клек, които 
на места са на възраст над 70 години. 
Растителният свят е изключително богат. Едни 
от най-често срещаните видове са рилска 
иглика ,  петниста  тинтява ,  пролетно 
котенце, българско омайниче, крайснежно 
звънче. На територията на резервата се намират 
много върхове (най-високият връх Мусала), 
езера, водопади, язовири, полянки, хижи и т.н. Туризмът в Рилския резерват е 
изключително развит. 

Али Велият и Женя Германова, 12а клас 

    Пещера Съева дупка се 
намира на 2 км от село 
Б р е с т н и ц а ,  о б л . 
Ловеч.   Името и идва от 
имената на двамата братя 
- Съю и Сейо, две 
овчарчета от близкото 
село, които по време на 
турското робство се 
укривали тук. Предполага 

се, че е образувана преди около 3,5 милиона години. Първите 
проучвания са проведени през 1883 година от професор 
Златаров, а няколко години по-късно и братя Шкорпил 
последвали неговия пример. При проучванията са намерени 
кости на животни, глинени съдове и както и няколко монети 
от времето на Римската империя. Така през 1963 г. пещера 
Съева дупка е обявена за природна забележителност, а през 
1967 г. е благоустроена и електрифицирана. Дълга е 400 м. 
Пещерата  има 5 зали. Купена - Наименованието на първата 
зала идва от високия 3,5 м сталагмит, наподобяващ купа със 
сено. Срутището – В тази зала целият таван е обсипан с 
красиви малки сталактити, приличащи на капки дъжд, 
стичащи се по него. Дължината им е около 10-20 см. Както 
във всяка друга пещера човешкото въобрaжение е дало 
имената на някои образувания - Органът, Минарето, 
тъжащата майка на поета Димчо Дебелянов.  

Хармана - по форма тя е кръгла с почти равна като 
повърхност. Тук се намира и най-големият сталактон в 
пещера Съева дупка с размери 4,5 м височина, и диаметър 13 
метра. Изключително образувание. Акустиката  е забележи-
телна. Някога в тази зала са се състояли концерти.  

Инт ер е сни  с а 
хеликтитите, които 
единтвено тук може 
да видите. Това са 
наклонени сталак-
тити, вследствие на 
въздушните потоци 
вътре в самата пе-
щера. Поради това 
посоката на капките 
вода, стичащи се от 
тавана се отклонява 
встрани. 

Белият замък – с 
много въображение 
може да разграничим 
фигурите на слон, 
лъв, мраморни колони. Но най-внушителното пещерно 
образувание в тази зала  е големият сталактон, 
наподобяващ средновековен замък с неговите кули, 
тераси и красива архитектура. 

Космос – името й идва от образуванието, приличащо 
на космическа ракета в полет. 

Разнообразие от форми - сталактити, сталагмити и 
сталактони. На места обагрени в червено, заради 
железния окис в скалите, тази пещера с право заслужава 
да носи името Подземната перла сред пещерите в 
България. 

Бояна Стоилова, 
учител по география и икономика 
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В края на миньорското селище, в малка изоставена къщичка, живееше 
самотен старец. Къщичката, само от две стаи, с наклонен покрив и 
ветропоказател на билото – еднокрако тенекиено петле, по ирония на съдбата 
доживяваше последните си дни заедно със своя стопанин. В запустелия двор, 
ограден от ниска, почерняла от времето дървена ограда, растеше самородна 
ябълка. Под рехавата сянка на нейните клони незнаен майстор беше сковал 
дървена масичка и пейки. А зад нея, в ъгъла цъфтяха и бавно прецъфтяваха 
малките жълти кошнички на златокосата вратига. Всичко това, както и 
сивият горделив и потаен котарак Нерон, създаваха що-годе някакъв уют в 
отдавна изстиналото миньорско гнездо, останало още от времето на Буров. 
Кратките есенни дни минаваха бързо, но нощите за бай Мирчо – така се 

казваше старецът, се струваха отегчителни и дълги. Рано сутрин го будеше незримата, неподвижна нощна тишина. 
Тя по своему шумеше в ушите и носеше мъчителното усещане за самота и идващата старост.  А старостта е печална 
не с това, че е настъпила, а че започва да създава проблеми. Особено на самотните хора. Самотният човек е птица с 
пречупени криле, която вече никога не полита. Ако се съди по думите на хората, той беше човек затворен, 
мълчалив. Защо е останал след пенсионирането си да живее тук, едва ли някой можеше да каже. Разказваха, че цял 
ден се губи из Балкана, бере билки и плодове, бори самотата. По всичко изглежда няма нийде никого. Дали пък 
някаква тайна не тежи върху плещите на този слабоват и добронамерен човек или тежка житейска орис, свързваше 
живота му с преходната съдба на това миньорско селище. Хората идваха тук, създаваха семейства, работа ги 
сплотяваше, но това беше до време, до излизането в заслужена пенсия. След това всички се завръщаха по родните си 
места. Там, обградени от грижите на близки и приятели, изкарваха края на дните си. Затова, макар и причудливо, в 
миньорското селище нямаше гробище. Понякога, на път за работа, при него се отбиваше русокосата, засмяна 
телефонистка Райка. „Не се ли обажда някой – питаше тя, - който си е спомнил за тебе?“ „Хората забравиха, че 
съществувам“ - казваше тихо бай Мирчо, сякаш нямаше желание да продължи разговора. „Трябва да откриеш някои 
близък, при когото да се прибереш – продължаваше Райка. Защо не отидеш при кмета – питаше Райка – ще ти 
помогне“. Кратките посещения на Райка, нейният справедлив укор, хвърляха в смут мислите за неподредения живот 
на стария човек. Един ден в края на лятото, бай Мирчо се събуди рано. Измъчван от тежка безсънна нощ дълго 
обикаля из двора. И когато закъснялото слънце надничаше иззад жълтеещите горски върхове на Конарското, пое 
към гарата. Там, в края на малкия площад се намираше сградата на кметството. Най-после след дълго колебание 
спря пред кабинета на кмета. Водеше го вече неприкритото желание да се завърне по-скоро в родния край и покрай 
племенниците му, за които предполагаше, че живеят в селото, да доживее последните дни от живота си. Противно 
на очакванията, връзката с Долна Секирна – далечното село на бай Мирчо, се осъществява бързо. Тамошният кмет 
приема молбата да открие и разговаря с неговите роднини. Посещението при кмета донесе надежда в живота на 
стареца. Бавно се връщаше по обратния път с увереното чувство, че живота му ще се промени. Спря да почине край 
големия бук край пътя. Погали напуканата му кора и приседна до него. И изведнъж изпита съжаление. Всичко, с 
което беше свикнал тук – зелената пролетна трева, полъхът на вятъра и шумоленето на листата на ябълката в двора, 
бяха свидни и скъпи мигове в осиротелия му живот. Това всичко щеше да му липсва.  

(следва продължение…)                                                                      Анна-Мария Перули и Вили Русавова, 12а клас 

През пролетта има много цветя, 

Всички играят навън, но аз съм в полета. 

Не бях в самолета, нито в вертолет, 

И все пак аз летя като птица свободна. 

Слънцето грее, птичката пее,а аз летя щастливо. 

Бях в чуден рай, всичко това беше в мисълта! 

Виктория Асенова, 4в клас 

България е моята страна! 
Горд съм, че се наричам българин! 
Мойта страна, мойта родина… 
дом на прославни българи. 

Раковски, Бенковски, Левски и Ботев. 
Няма българин, който да не ги е чувал. 

Българино, не унивай, 
Че днес България става посмешище! 

Спомни си, ти за славните години на майка България! 
Божидар Тодоров, 4в клас 
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“Българин да се наричам”... Дали за мен това е първа радост и гордост, или е огромен товар? 
Самочувствието  ми като българка не е високо, защото ежедневно съм свидетел на отблъскващи картинки от 

бита и всекидневието на нашенеца.  
А какъв е българинът като човек? Той безспорно не е глупав, но е страхлив и инертен. Винаги гледа лесния и 

отъпкан път, без трудности, препятствия и проблеми. И въпреки че има голям потенциал, не го развива. Може би 
защото елементарното и толкова лесно завършване на висше образование е пълна пародия и заблуда . А тези, 
малобройните, в  държавата ни, които имат  цели и мечти, по пътя към тях  често се случва да загубят силите си в 
битките с вятърни мелници, обезкуражавайки се от безсмислието на някои новоизковани закони. И колко жалко е 
това, че младото поколение в наши дни се гордее с байганьовското си поведение, което определя като голяма 
гъзария. 

Една от най-лошите черти на българина е, че е забравил откъде е тръгнал, защото се е оставил днес да бъде 
командван и манипулиран, превръщайки се бавно и полека в удобна пионка в ръцете на властимеющите. 

Заради всичко това  народът ни  бяга от държавата си, а тук, в България,  остават все по-малко родолюбиви 
българи, пазещи заветите на предците ни и възпитаващи децата си в национално самочувствие с добрите примери от 
миналото и днес.  

А тези примери безспорно ги има тук и сега. Поводи за гордост, че съм българка, не липсват. Малката ни 
балканска страна има красива природата, на която  идват, за да се любуват толкова чужденци от далечни страни. 
(Ние пък бягаме по чуждите и скъпи курорти...). Те идват, за да изучават древните цивилизации по нашите земи и да 
заживеят поне за малко с историческото ни минало. (Ние пък знаем повече за Колизеума или Айфеловата кула, 
отколкото за Панагюрското златно съкровище или моста на Колю Фичето).  

Говори се, че  българите са хора с големи сърца. Сигурно е така. Но кой днес ще ги събуди и ще счупи 
егоистичните им черупки. Няма го Левски, няма го Ботев... Точно затова ние трябва да  променим самите себе си -   
мирогледа си , ценностите си, начина си на живот. И да не си кротуваме удобно и да  чакаме държавата да се оправи. 
Тя сама няма как да стори това. Защото държавата  - това сме ние.  

Надежда Читакова, 11а клас 

Да се наричаш българин, за много от представителите на нашата нация е нещо срамно,обидно, неприемливо 
дори. Всеки ден срещам такива хора и не разбирам  поведението и убежденията им. Защото да си българин, може да 
бъде единствено повод за гордост.  

Страната ни е малка, но красива, богата с историческото си минало и със забележителната си природа, с 
вековните си традиции, ритуали и култура, стигнали  до нас, опазени от предците ни. Та къде другаде можеш да 
видиш нестинарството – ритуал, от който съм невероятно впечатлена. Танц с боси крака върху жарава под звездното 
небе в деня на Св. св. Константин и Елена. Къде другаде можеш да видиш здрави мъже, скачащи в ледени води  
посред зима заради кръст, който носи здраве и късмет? А леденото хоро, което вият в реката, и силните им мъжки 
гласове те карат да мислиш с гордост за несломимия български дух, чест и достойнство. 

Няма друг народ с толкова богат фолклор, колкото е българският. Неравноделни размери, многобройни и 
разнообразни носии, стотици традиционни ястия и напитки. Който е виждал красотата на Пиринския край, той е 
усетил и неговата музика. Вслушайте се и в Родопа планина, та тя е море от песни. Родопската песен е звучна, волна, 
широка, гальовна.  

Българите са народ, който обича да се забавлява и знае как да го прави, въпреки че често ни обвиняват в 
егоизъм и липса на сплотеност. Та ние споделяме заедно и радост, и смях, и болка... Обичаме се, вярваме си и се 
подкрепяме взаимно. А има ли нещо по-важно от това? Просъществували сме толкова време и не сме се сломили 
заради силата си. Българската сила! Затова не свеждаме глави пред трудностите. В това е смисълът на всичко. 

 Ние, българите, сме гостоприемни и добри домакини. Обичаме гостите. Знаем как да ги посрещнем, за да 
може всеки, който дойде в нашия земен рай, да се зареди с мощта на родната природа, да попие аромата на 
българската маслодайна роза, да вкуси от националните ни ястия и да остави тук сърцето и душата си. 
 Толкова поводи за гордост има българинът – българска песен лети в Космоса, създаделят на компютъра е с 
български произход, световни рекорди в спорта се държат от българи и десетилетия никой не са подобрени от 
никого. Но трябва да отворим очите си за всичко това, което ни дава национално самочувствие и гордост, да 
надмогнем делничното, да гледаме винаги в една посока и нека никога да не забравяме, че сме потомци Аспарухови, 
Крумови, Паисиеви. 

Радостина Тренчева, 11а клас 



 

 

Нестор Юруков, 3 клас 
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Яница Турникова и Валерий Топалджиев, 3б клас 

Яница Турникова, 3б клас  

Дойде ли зимата, 
Започва веселбата 
На двора излизат 
децата. 
Бой със снежни топки 
Спусната е шейна, 
Игра голяма пада 

Слънцето грее, 
птичката пее. 
Цветята цъфтят, 
в небето пеперудите 
летят. 
Идва пролетта 
и връща радостта! 

Яница Турникова, 3б клас 

Аз на планината, 
се пързалям със шейната, 
правя снежен човек, 
но се старая да е мек. 
В този зимен сезон, 
имам рожден ден 
кога че дойде пак, 
този хубав ден, 
в който съм роден? 



 

 

СУ “Свети Константин‐Кирил Философ“ ‐ Пловдив Училищен свят  Стр. 10 

1: бежово                2: тъмно зелено                  3: жълто 
4: лилаво                  5: розово                              6: цикламено 
7: светло зелено     8: кафяво                             9: синьо 

Подбор и оформление:  
Анна-Мария Перули и Вили Русавова, 12а клас 

4: сив                          5: кафяв                     6: жълт 
7: червен                    8: син                         9:светло кафяво 
10: син 
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Хоризонтално и 
вертикално открийте 

думите: 

      1.                 

    2.                   

3.                          

4.                         

      5.                 

6.                         

      7.                  

      8.                 

  9.                         

      10.                  

  11.                    

Знаме 

Васил Левски 

Освобождение 

Апостол 

Баба Марта 

Мартеница 

Тодоров ден 

Първа пролет 

Март 

Герб 

а  б  н  г  щ  д  щ  в  т  у  е  д  л  и  х  в  л  ч  т  в  х  г  ш  м  щ  л  ш 

в  я  ч  м  г  л  ц  д  з  р  ъ  ф  х  ъ  з  н  а  м  е  ю  к  т  ъ  а  ш  о  е 

ч  е  п  х  я  б  я  о  ъ  я  ш  л  м  я  к  с  ч  ш  ц  о  л  я  з  р  б  п  ю 

б  ф  и  ъ  у  е  и  п  а  щ  б  р  г  о  ъ  а  в  б  л  а  ъ  в  ц  е  ч  у  н 

п  ш  е  ш  р  н  ч  я  к  н  ч  х  н  е  ф  о  п  ю  к  х  ж  щ  п  м  х  г  р 

и  ъ  ф  з  ъ  в  с  ц  в  г  ж  ф  в  а  с  и  л  л  е  в  с  к  и  ц  а  ф  и 

с  б  у  р  ф  ю  а ш  и  ю  й  м  д  х  и  е  н  о  н  д  у  и  т  к  л  ъ  ю 

м  о  р  в  о  к  ю  п  а  з  а  р  о  т  р  в  ю  г  а  р  н  х  и  б  щ  в  ц 

е  с  л  ю  в  п  н  е  р  л  я  в  ъ  ж  а  п  о  с  т  о  л  д  ъ  м  х  т  е 

п  л  г  е  р  б  ъ  к  ф  о  м  б  ц  и  у  о  г  р  я  ц  п  в  а  п  а  з  и 

в  а  н  к  а  х  г  я  о  ъ  л  г  ч  а  к  р  п  и  б  о  а  б  ю  к  с  л  о 

б  у  д  е  у  в  д  т  в  с  м  е  п  и  ц  ш  а  ъ  д  к  щ  е  т  щ  е  с  т 

п  в  я  а  н  р  б  з  е  д  л  ц  т  у  в  к  л  ц  в  ю  м  х  ъ  м  н  г  л 

б  ъ  ю  д  о  и  ш  в  ъ  л  п  р  х  а  з  м  а  р  т  е  н  и  ц  а  х  к  в 

р  б  а  б  а  м  а  р  т  а  ш  б  щ  д  ф  м  с  в  о  л  х  ф  ъ  ч  я  й  ю 

м  в  л  ц  с  ю  х  о  у  ч  з  х  м  у  ю  щ  я  к  я  т  е  д  к  ю  п  ъ  о 

г  я  к  а  у  в  е  г  ж  ю  т  о  д  о  р  о  в  д  е  н  ш  в  н  а  ъ  ж  ч 

р  ц  л  в  н  с  п  л  б  о  ъ  ш  я  с  д  н  ъ  п  х  а  р  к  щ  ю  е  в  ш 

и  м  а  р  т  ж  ю  а  н  е  л  к  е  ъ  к  м  н  я  в  ч  ъ  б  з  к  я  ф  л 

с  ц  ш  щ  ъ  р  д  о  х  ъ  ю  ч  о  с  в  о  б  о  ж  д  е  н  и  е  ж  ю  с 

р  а  е  в  с  и  б  с  к  а  т  ж  ч  т  й  х  е  и  с  и  в  т  х  й  ч  г  о 

1. Конфликт между държави? 

2. Третия месец от годината? 

3. Как наричат Васил Левски? 

4. Чанта за екскурзия? 

5. Естествен спътник на 

Земята? 

6. Един от сезоните? 

7. Дълъг период от време? 

8. Железопътна машина? 

9. Надигане, бунт? 

10. Домашен любимец? 

11. Пособия за зимен спорт? 
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За вас приготви:   
Вили Русавова, 12а клас 

Начин на приготвяне 
Шпекът и пушеното нарязвам на дребно в дълбока 
купа. Към тях прибавям натрошеното сирене. 
Кашкавала настъргвам отделно.  
От тестото за пици изрязвам кръг, а след това и две 
листоподобни парченца, за да направя ушите за 
зайчетата. Единия им край го слагам под кръга. По 
този начин направих и останалите пици.  
Редя ги във тава, която предварително съм 
постлала със хартия за печене или съм я помазала 
със олио и набрашнена, за да не залепват.  
След това намазвам всяка с лютеница. Отгоре 
слагам по малко от сместа с шпека, пушеното и 
сиренето.  
От маслините изрязвам двата края за очи на 
зайчетата. Останалата част от маслините може да 
нарежете в сместа със сиренето и шпека и да ги 
използвате и тях.  
Отгоре поръсвам по малко от настъргания кашкавал. Пека в предварително 
загрята фурна на 200 градуса до готовност. 

                                      Добър апетит! 

Необходими  
продукти: 

 тесто 
 лютеница 
 маслини –  100 грама 
 кашкавал  – 50 грама 
 колбас - 50 г шпек + 50 г пушено 
 сирене – 50 грама 

В народните предания Баба Марта е сестра на Голям и Малък Сечко (Януари и Февруари) и 
винаги е люта, защото двамата й братя всяка година изпиват виното и не я остават дори да го опита. 
От тук идва и поверието, че Баба Марта трябва да се умилостиви, защото настроението й оказва 
силно влияние върху времето. Ето и други интересни факти: 

Подбор и оформление:  
Анна-Мария Перули, 12аклас  

В Хасковско бабата, която 
връзва мартеници на децата от 
семейството, се облича изцяло в 

червени горни дрехи. 

В Троянско на първи март 
преди изгрев слънце стопанките 
на всеки дом връзват червена 

вълна по ключалките на 
вратите. 

По стар български обичай на първи 
март посрещаме символично 
пролетта и Баба Марта, която 
спохожда хората и посевите, 
облечена в червен сукман, 

забрадена с червена забрадка, обута 
с червени вълнени чорапи. 

Старите хора  казват, че пред всяка 
къща стопаните трябва да закачат 
пресукани червени конци. Като ги 
видела, Баба Марта се засмивала, 
изгрявало слънцето и всичко се 

стопляло. Затова всяка година на 1 
март си подаряваме мартеници с 

пожелания за здраве и 
благополучие. В наши дни младите 
хора обикновено връзват мартеница 
на китката на ръката. В миналото 
така са носели мартеници само 
децата, момите и младите булки. 

В старите времена мартеницата 
е била възприемана като 
ритуален знак – амулет, 

предпазващ от злите духове. 

Според поверия, червеният цвят 
на мартеницата е средство за 
предпазване от болести. Белият 
цвят първоначално символизира 

мъжкото начало, силата и 
светлината. По-късно под 

въздействието на християнската 
митология обозначава 

девствеността и непорочността 
– белият цвят е цветът на 

Христос. 

В Разградско при изгрев слънце 
всяка домакиня мята червен 
план на едно от плодните 

дървета в градината, за да се 
засмее Баба Марта 

В Пчеларово, за да бъде пълен 
класът на житото, хвърлят 

червено платно или прежда в 
самите ниви. 
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