
 

 

 

  

 



 

 

 

УЧИЛИЩНО СЛОВО 
Това е първият брой на нашия училищен вестник. Той ще се издава веднъж месечно и ще отразява минали и предстоящи 

събития. Всеки, който има идеи, може да ги сподели с екипа на вестника: Симона Валентинова и Пламена Радева 7б клас 

Виктория Павловска 7а клас; Виктор Иванов,Жулиян Нарлиев, Даяна Маринова 10а клас. 

Очаквайте интересни рубрики, статии, интервюта и факти от училищния живот. 
 

   

1 март 3 март 8 март 

 

1 март 

 

 

1 март е 60-ият ден в годината според 

григорианския календар (61-ви през високосна). 

Остават 305 дни до края на годината. В Древен Рим 

от 1 март започва новата година по римския 

календар, съответно и мандата на избраната от 

народа магистратура.Мартениците са балканска 
традиция. Освен в България с мартеници се закичват 
в съседна Румъния (украшението се нарича 

мърцишор), Молдова, Албания, Македония, някои 

части на Северна Гърция и Западните покрайнини. 

Откъде идва празникът? 

Първи март е празникът на Баба Марта, образ от 

традиционния български фолклор, който води 

началото си от езическата история на Балканите. В 
усуканите бели и червени конци се крият елински и 

тракийски традиции. Носят се за здраве и против уроки. Червеният цвят предпазваотуроки, белият носи здраве и щастие. 

Най-възрастната жена в къщата закичва децата с усукани бели и червени конци, най-често от вълна.Мартеничката се носи, 

докато видиш първия щъркел, първото цъфнало дърво или до настъпването на пролетта. След това се поставя на овощно 

дръвче или под камък. Има поверие, че ако под камъка, под който е сложена мартеница, има мравки, то годината ще е 

плодородна. 

   

Интересни факти: 

В някои части на България освен бял 
и червен конец се слага и син, против 
уроки, а в други се наблюдават и 
повече цветове. 

През 2011 г. търсачката Google също се 
окичи с мартеница – логото й беше 
изписано с преплетени бели и червени 
конци, завършващи с пискюли.  

Поверието гласи, че да ти носи щастие 

мартеницата, то тя трябва да ти е 

подарена от близък човек. 

 

  

Информация: 

Даяна М. X клас 

Симона Маринова VIIБ клас 

Снимки: 

Пламена Радева VIIБ клас (Изложба на 

мартеници) 



 

 

3март 
Датата 3 март слага начало на Третата българска 

държава през 1878 г. след подписване на 

Санстефанския мирен договор между Русия и 

Османската империя, с което се слага краят на 

Руско-турската война от 1877- 1878 г. Как се стига 

до Освобождението? Кулминация на българското 

освободително движение е Априлското въстание от 

1876 г. То е потушено, но „българският въпрос” е 

вече поставен пред света. Много видни личности 

като Ото фон Бисмарк, Достоевски, Виктор Юго, 

Оскар Уайлд, Дарвин и Менделеев се изказват в 

защита на българите. Тежкото положение достига и 

до медийното пространство. Свободният печат 

успява да преобърне общественото мнение дори в 

страни, склонни да поддържат Османската империя 

поради свои интереси. Особено големи са заслугите 

на американския журналист Дженюариъс Макгахан, 

който пише за вестниците „Дейли нюз“ и „Ню Йорк 

Хералд“. През 1876 г. обаче освен българите срещу 

Османската империя се вдигат почти всички 

балкански страни и Русия, оказала се пред реална 

заплаха фатално да подрони авторитета си, ако не 

се включи в този критичен за тях момент, 

предприема активни действия, провежда сложни 

преговори с Великите сили. На 24 април 1877 г. 

Русия обявява война на Османската империя, а на 

27 юни откъм Свищов започват сухопътните 

операции в днешните български земи. 

Модернизираната османска армия била сериозна 

военна сила и войната се оказала доста по-дълга, 

тежка и кървава. Въпреки това на 26 август 1877 г. 

българи и руси печелят историческа победа в най-

важното и съдбоносно сражение - защитата на 

прохода Шипка. Към края на 1877 г., след друга 

историческа победа – при Плевен, руското 

върховно командване решава, че е важно войната да 

приключи не по-късно от зимата на 1878г. С тази 

цел е планирано общо настъпление към Южна 

България през заледената и непристъпна Стара 

планина. Въпреки трудностите с помощта на 

десетки хиляди българи, помагащи на руската 

армия тя успява в нечовешки трудния преход. 

Решаващите сражения на юг от Балкана (при 

София, Шипка-Шейново и Пловдив) водят до пълна 

военна победа и до мирния договор на 3 март, който 

обаче е само предварителен (прелиминарен). 

Окончателните решения са взети на Берлинския 

конгрес на Великите сили през юни-юли 1878г., 

който разкъсва България на три парчета. Безусловно 

под властта на султана остават много други 

български земи. Оттам нататък създаването на 

България в днешните и граници е чисто българско 

дело, резултат на близо 40-годишни борби.  

 

Знаете ли че ? 

Имало е проблеми в коя посока да гледа лъвът. 

Според първоначалния проект на върха на паметника е трябвало да 

бъде поставен огромен бронзов лъв, който да гледа на север, но 

румънското правителство протестирало, че това намирисва на 

териториални претенции. Тогава Министерският съвет решил лъвът 

да се обърне на юг, но едновременно реагирали Гърция и Турция. 

Намеквало се е, че с този акт българите търсели реванш за 

Ньойския договор. Заради международния натиск политиците ни се 

прекланят и свалят лъва от върха на паметника, „поставят“ го на 

козирката над главния вход от северната страна, обърнат на запад. 

Тогава обаче дошла мълниеносна реакция и от Сърбия. Последно 

било взето решение лъвът да гледа на изток, откъдето са дошли 

освободителите. 

 
Подписването на Санстефанския  

договор е осъществено като подарък 

от страна на руската дипломация 

към император Александър II.  

Договорът е подписан в къщата на 

семейство Симеоноглу в Сан Стефано. 

Днес Сан Стефано е квартал в 

Истанбул, предградието в което 

руснаците спират настъплението си по 

време на Руско-турската война (1877-

1878) и е мястото, където Русия и 

Османската империя подписват на 19 

февруари (стар стил)/3 март (нов стил) 

Санстефанския мирен договор. 

 

На 26 август 1934 г. цар Борис Трети 

открива високия над 30 м паметник 

на връх Шипка. 

Присъствали са над 100 000 души, от 

които 80 живи опълченци. Истинският 

връх Шипка, където е било главното 

командване при отбраната на прохода, 

е на север от главното било. Върхът, 

където е днес Паметникът на 

Свободата, се е наричал връх Свети 

Никола. През 1951 г. този връх е 

преименуван на  връх Столетов, а през 

1977 на Шипка, но тъй като връх 

Шипка вече съществува, за да се 

избегне абсурдът на истинския връх 

Шипка се дава също ново име – Малка 

Шипка. 

 

Решенията на свикания в Берлин 

международен конгрес се вземат 

единствено от шестте велики сили: 

Англия, Австро-Унгария, Германия, 

Италия, Русия и Франция. 

Любопитно е да се отбележи, че 

екзарх Антим още преди началото на 

конгреса отправя молба към руското 

правителство за изпращане в Берлин 

и на български делегат, но лично 

канцлерът княз Горчаков отхвърля 

тази молба, поради което в 

германската столица има 

представители на Румъния, Гърция, 

Черна гора и Сърбия. Така България 

остава без представител на този 

съдбоносен конгрес. 

  

Информаиця:  

Виктор Иванов  X клас 

Жулиян Нарлиев X клас 



 

 

8 март 
Захари Петров VI б клас 

Чувството да видиш усмивката на майчиното лице белоснежно, 

можеш да изпиташ, като й подариш на 8 март цвете нежно. 

Първият ден на жената е отпразнуван на великата дата 23 

февруари 1909 година в Съединените Американски Щати 

 по инициатива на социалистическите аристократи.  

В България през 1915 г. е било публичното честване на празника 

на всяка наша майка любима.  

Нека на 8 март подарим на всички тях един букет от думи, 

сладки като локуми. 

 

 

  



 

 

Събития през март 
 01.03 – Баба Марта; Общинско математическо състезание „Кичка Пешакова“ 

 03.03 – 141г. от Освобождението на България 

 08.03 – Конкурс по физика и астрономия “От Земята към звездите”. Могат да 

участват ученици в 2 възрастови групи(от 5-8 клас;от 9-12 клас) с рисунка, 

литературно съчинение или есе. Темите и за трите категории са: “Какво е за 

мен Космосът?”, “Космонавтика – минало, настояще, бъдеще”, “България – 

шестата космическа държава”, “Аз мога да съм третия български космонавт”. 

Всички желаещи могат да се обърнат към Г-жа Галя Ангелова на 05 и 08 като 

08 е крайният срок. 

 През март юношеският отбор по волейбол на училището ще продължи в 

общинския кръг на състезание по волейбол поради успехи през февруари. 

 През март в училището ще се проведе общинско състезание по шах. Ние ще 

бъдем домакини и ще участваме с по един отбор в двете възрастови групи.    

 

  



 

 

НАГРАДА „РИЦАРИ НА МЪДРОСТТА“ 
Наградата “Рицари на мъдростта” е 

училищен знак, който се връчва на клас или 

група  ученици постигнали  успехи или 

направили някакво дело, което е достойно за 

награда. Преходният почетен знак ще стои в 

класната стая на учениците, които са я 

заслужили по една седмица.  Предложенията 

за носители на почетния знак можете да 

отправите устно към г-жа Веска Вълканова, 

г-жа Женя Николова, един от заместник-директорите или в 

онлайн формуляр, публикуван във фейсбук страницата на 

СУ. Първите притежатели 

на почитния знак са 

учениците от трети А клас. 

Те имат заслуги за своето 

дежурство, добра организация 

по случай  училищните 

чествания за Васил Левски,  

напредъкът, който бележат 

по новия предмет 

“Компютърно моделиране” и  

флашмоба с родителите си. 

Срокът за предаване на номинациите е петък до 13:00ч. 
 


