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„Баба Марта ни вързала…“ – изложба от мартеници 

    Всяка година на 1-ви март отбелязваме един от най- 
българските празници - Баба Марта! Връзваме си мартеници 
за здраве и късмет и приветстваме идването на пролетта! 

    Учениците от 1-ви и 4 -ти клас се включиха в инициатива „Да 
направим добро – да разменим мартеничка с приятел “ , като 
ръчно изработиха мартенички за размяна с деца от друго 
училище, заедно със своите учителки – г-жа Д. Димитрова и г-
жа Н. Тодорова. 

    Учениците от 3- те класове, съвместно шестокласниците и 
под ръководството на 

 г-жа И. Николова, изработиха красиви и оригинални 
мартеници за Национален конкурс , както и направиха 
мартеници за украса на дървото пред Община Аксаково. 

    Учениците от 2-ри клас изработиха мартенички и картички за 
Конкурс към ЦПЛР – гр. Аксаково. 
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3-ти март – Национален празник на Република България! Празнуваме 142 

години от обявяването на Свободата на нашата Родина! 

    С тържествен рецитал отбелязахме Националния празник – 03 -ти март! 

Учениците от седми клас и техният класен 

ръководител – г-жа Р. Христова ни поднесоха 

блестящо изпълнен рецитал по случай 3-ти 

март- Деня на Освобождението на България от 

Османско владичество.Седмокласниците 

рецитираха и пяха патриотични песни и 

стихове, прославящи родината ни и 

поздравиха всички присъстващи гости и 

ученици за празника, като ги приветстваха да 

изиграят с кръшно право хоро. 
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8-ми март – Международен ден на жената 

Международният ден на жената се празнува 

всяка година на 8- ми март. Това е денят , в който 

изразяваме обичта, почитта и уважението си към 

жените и към майките си. 

 Първият ден на жената е отбелязан на 23.02. 1909 

г. в САЩ по инициатива на Американската 

социалистическа партия.                                                                             

Идеята за празника и съвременната му календарна дата идва след масовата 

проява на жени работнички на 8. март 1857 г. , които протестират с искания за 

повече права на жените и подобряване условията на труд . 

„Водата ни дава живот – денят на водата“  

  Световен ден на водата се отбелязва ежегодно на 22-ри март. 

      На този ден международни организации и 
правителства потвърждават, че чистата вода е 
живот и животът на човечеството зависи от това 
как защитаваме качеството и чистотата на 
водата, както и необходимостта от създаване на 
условия за намаляване на броя на хората без 
достъп до чиста питейна вода и 
канализационни системи.  

Инициативата за празнуване на Световния ден 

на водата се заражда през 1992 г. на 

Конференция на Обединените нации, проведена 

в Рио де Женейро. 
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Награждаване от състезанието „ Многознайко - Родна реч (II кръг) “ 

     Учениците от 3-ти ,4-ти и 5-ти клас позират гордо със своите грамоти и 
медали, които получиха от състезанието по Български език и литература във 
втория кръг на „Многознайко“, което се проведе на 17 февруари. 

 

Забавни игри за деца и родители за вкъщи 

Без значение дали детето ви вече е проходило, или прави първите си, макар и не 
особено стабилни крачки, вероятно динамиката в ежедневието ви се е покачила на 
максимум. Край на вечно лежащото и спящо бебе, и старт на нови приключения и 
игри, изпълнени с много движение и забава.За съжаление,времето и други странични 
обстоятелства невинаги позволяват на родителите да оставят малките си деца да 
играят и опознават света на воля навън.Времето,прекарвано у дома, обаче може да е 
не по-малко интересно, добре организирано и най-вече щастливо за малкото човече. 
А ако случайно сте се изчерпали от идеи, ще ви помогнем с цял списък от оригинални 
предложения за игри за вкъщи. Обуйте мъничето си с любимите му топли и удобни 
детски пантофи за вкъщи и изпробвайте всички тези 18 забавни идеи за игри за деца 

Да обиколим континента! 

Децата много обичат да подреждат неща, но още повече обичат да 
сменят подредбата, която вие сте установили у дома. Свалете 
магнитите на хладилника на ниво, което детето може да стигне, и го 
оставете да ги подреди по свой начин. При всяко махане и поставяне 
на ново магнитче, разказвайте историята на мястото, откъдето е 
купено! 

Източник: https://bebuvki.com/18-zabavni-idei-za-domashni-igri-za-deca-
i-roditeli/  


