
  

Вестник, Брой 3,  
март 2021 г. 
гр. Париж 

Асоциация  
“Христо Ботев”  
Българско училище 
“Иван Вазов”, Париж 

146 детски творби красят този брой на “Вазовчета” 

Любовта към България, мама и българските традиции събра 146 детски есета, стихотворения, приказки, 
разкази, рисунки и творби на приложното изкуство в 3 брой на вестника. Посветихме го на трите скъпи на 
сърцата ни празника - 1 март, 3 март и 8 март. Това провокира участието на деца, които учат български език 
от Франция, Италия, Израел и България. Приятелите ни от 
България, които участваха с огромно желание, са от София, 
Попово, Плевен, Търговище, Ямбол, Шумен, Ихтиман, 
Хасково, Дългач. Ние, “Вазовчетата” от Париж, сме щастливи 
от толкова нови приятелства, създадени благодарение на 
нашето вестниче.    
Янета Димитрова - отговорен редактор 

ВЕСТНИК НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  БУ “ИВАН ВАЗОВ” - ПАРИЖ 

Гост на броя е писателката 
Лили Спасова - приятел на 
нашето училище и главен 
експерт в Дирекция 
„Български общности и 
информационни дейности” в 
Държавната агенция за 
българите в чужбина,          
стр. 12-13 

Умуд Самет , 
5 клас 

РУБРИКИ 

3 МАРТ  -  ГЕРОИТЕ,  

СВОБОДАТА И БЪЛГАРИЯ 

Четете от 1 до 11 стр. 
БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, 
МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА               
Четете на стр.. 23 и 24 

 

 

МИЛА МОЯ МАМО, СЛАДКА И 
ДОБРИЧКА 

Четете от 25 до 28 стр. 

ПРИЯТЕЛИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ 

Четете от 13 до 22 стр.   

1 

Васил Левски 

В полите на Балкана бял сняг валеше. 
Лош вятър свистеше в дърветата голи. 
Млад момък вървеше в тежки окови, 
в очите му сини смел пламък блестеше. 
 

В съда той нищо не каза. 
Другарско име той не продума. 
Черно бесило врагът му показа –  
устата юнашка не издаде ни дума. 
 

Тъгата ми е огромна като смелостта ти: 
за България ти си даде душата. 
Никой не знае, Левски, къде си,  
но ти вечно живееш в сърцата. 
 

Емил Лебльо, 3 клас 
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Левски е един от любимите герои на възпитаниците на БУ “Иван 
Вазов” в Париж. Затова учениците от присъствена и дистанционна 
форма на обучение живяха с Левски от началото на месец февруари. 
Освен обичайните беседи и четенето във всички класове на 
художествени текстове за героя, те имаха възможност да изразят 
своето отношение към Апостола на свободата чрез рисунки и 
литературни произведения. Предаването “Денят на живо с Наделина 
Анева”, на телевизя Nova News, излъчи стихотворението “Васил 
Левски” (на стр.1) в изпълнение на неговия автор Емел Лебльо                                                                                         
На 19-ти февруари 2021 г. доц. дпн Елена Сачкова, училищен 
ръководител на у-ще “Иван Вазов”, участва в честването на 
годишнината от обесването на Апостола, организирано от 
българското посолство. Новият посланик на България, негово 
превъзходителство Николай Милков, приветства присъстващите. С 
едноминутно мълчание бе почетена паметта на героя пред неговия 
бюст на стената на българското консулство в Париж. Поднесени 
бяха  цветя, а училището ни подари на посланика рисунки, 
изобразяващи Левски.                                                                                            

За Левски от Франция 

Стефан Ступак, 5 клас  

Президентът току-що обяви, че мерките отново се затягат. Дори вече няма да ходим на училище.   Честно 
казано, със съучениците ми отначало се зарадвахме. Но скоро ни стана скучно. Вчера решихме да се 
срещнем в приложението Whatsapp.                                                                                                                                                
- Вие какво правите по цял ден? - попита Ерик.                                                                                                                    
- Ами, аз си играя игри на телефона, но започва да ми омръзва - отговори Никола.                                                
- Баба ми каза да не се сдухваме толкова. Много хора са преживели по-трудни моменти в миналото – 
отбеляза Марго.                                                                                                                                                                  
- Като Левски! - побързах да кажа аз.                                                                                                                              
- Кой?                                                                                                                                                                                  
- Лев... като паричката, която носиш в портмонето си, защото ти напомня за България.                                         
- Не - засмях се аз - Но всъщност има връзка. „Лев“ означава „лъв“, оттам е името на паричката. А 
българският герой Васил Левски е получил това име, когато е успял да прескочи огромна яма с лъвския си 
скок.                                                                                                                                                                                     
- Аз не бих могъл да скоча - каза Никола - Дори нямам възможност да спортувам! 
Продължава на стр. 3 
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Кристияна Христова, 3 клас  

 

Левски е вяра (акростих) 
 

 

 

Лицето ти, Апостоле,  
ето свети и сега. 
В сърцата ни, Апостоле,  
стоиш – най-ярката звезда! 
Красив и силен си, Апостоле, 
и бъдещето си сега. 
 

 

 

 

 

Едничко твоето пътуване 

 

във времето ни осветява. 
Явява се мечта бленувана, 
разпалва ни и ни сплотява. 
Апостоле, ти си вярата жадувана!  
  

 

- Можем да правим упражнения вкъщи, Никола! - каза Марго - Продължавай, Стефане. Кажи ни още. 
- Левски е умеел да се преобрази толкова добре, че никой не можел да го познае. От бедняк на богаташ, от 

българин на османин. А това било много важно, защото били трудни времена. Той се борел за 
свободата на родината си и враговете му го преследвали, за да го убият.  

- Помните ли когато се костюмирах като каубой за празника Марди гра миналата година? – сети се Ерик. 
Приятелите казаха, че си спомнят и е било забавно за всички. 

- Чакайте да ви кажа още нещо.  
- Разбира се, Стефане, слушаме те.  
- Мечтата на Левски била всички българи да са заедно, единни. Той ходел от дом на дом и говорел за 

свободата, убеждавал хората да се борят и да не се предават. А когато враговете го хванали и се 
готвели да го убият, той казал: „Сам съм, други няма“, за да не навлече неприятности на никого.  

Приятелите ми мълчаха и гледаха замислено.  
- Искате ли утре да си направим онлайн парти с костюми? И пак да си поговорим - предложи Никола.  
Всички харесаха идеята и изръкопляскаха. След малко усмихнати си пожелахме приятна вечер и тъкмо 

щях да затворя, когато Марго ми каза: 
- Стефане, чакай малко, ще ми разкажеш ли още малко за Левски?  - тя смешно постави ударението на 

втората сричка на името на Апостола.  
- Разбира се  - леко се засмях аз - Той имал пепеляворуса коса и почти сиви очи. 
- Като теб? 

- Ами, всъщност, да.  

Умуд Самет , 5 клас 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Симона Ненков, 6 клас 

 

Аз, Левски и изпитът на живота 

 

   Във вековната история на България има много светли личности, които са пример и вдъхновение. 
Личности, на които ние - младите - дължим свободата и независимостта си. Един от най-светлите образи за 
мен е Васил Левски. Човекът, който умира, за да остане да живее завинаги. 
    Ние живеем в 21 век. Това е векът на прогреса и на новите технологии. В този забързан свят се сещаме за 
Левски, когато трябва да отбележим годишнина от неговата смърт или друга светла дата от историята на 
България. Споменаваме, че е един от най-великите дейци на Освобождението. А всъщност никога не трябва 
да забравяме, че Левски е човекът, дал най-много от себе си, без да търси  някаква изгода или награда. 
   Единственото нещо, което той е желаел, е СВОБОДАТА. Свободата на своя народ и своята родина. Искал 
е народът да е свободен. Обичал е своята родина и дал живота си за нея.  Борил се е за  „чиста и свята 
република”. Лишавал се е от всичко в името на тези идеи. 
Затова можем да кажем, че Левски е издържал изпита не само на своето време, но и този на бъдещето, 
изпита за Човек. 
   А какво правим ние? За какво мечтаем? Как живеем, в какво вярвяме? Обичаме ли силно родината си? 

   Отговор на тези въпроси трябва да търсим в нашите постъпки, в действията си, в отношението ни към 
приятелите и родителите, в нашето ежедневие. 
   Моят личен изпит и този на съвременните хора е да оцелеем и да съхраним най-ценното, което сме имали 
досега в тези дни на болест, смърт и бедствия. Това е нашият житейски изпит. Ако го вземем с отличен, 
значи ще ни има. За да постигна своите мечти, мисля че трябва да съм трудолюбива. Да съм толерантна към 
приятелите си и да ги уважавам. Да бъда  истинска, да дарявам любов и доброта, да създавам нещо ново, да 
бъда отговорна. 
   Да съм добра дъщеря, да стана добра майка, да бъда добър човек. Това е моят изпит в живота. И смятам да 
го взема с отличен. Така ще съм малко по-близо до лъвския скок на българския Апостол на свободата. 
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Симона Ненков, 6 клас  Борис Петров, 5 клас  Виктор Петров, 5 клас  
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Лора Брандт  - 4 клас  

Родина 

 

Ти си диамант от смола, 
виковете на децата „Хайде на игра !“, 
на теменужки аромата, 
на чичопея песента и милувката на мама. 
Ти си мириса на полята, 
кукуригащият петльо, станал рано. 
 

Ти си орел, размахал крила 

край буйната Марица, 
ти си Странджа планина  
и златната пшеница. 
 

В сърцето ми си ти една. 
Моята страна. 
 

Емил Лебльо,  3 клас  

България на дядо 

 

Обичам  България,  
там където живее дядо. 
Той много ми липсва.  
 

Обичам снега и морето.  
В България имам много 
приятели, 
с  които играя по цял ден.  
 

 

Обичам времето, прекарано  
с моите братовчеди, които 
виждам рядко.  
Обичам всичко в България.  
Алек Андреев, 2 клас 

Какво е за мен България? 

 

Какво е за мен България? Тя е на мама Родината, моята 
гордост, моята любов, възхищение и щастие.  
Майка ми е родена в България. Аз също съм поела първата си 
глътка въздух в София. Затова там е и моето любимо място. 
Всяка година обичам да прекарвам летните ваканции с моите 
български  роднини и приятели.  
Обичам също морето, ситния пясък, планините и красотите на 
българската природа.  
Да се наричам българка за мен е гордост. Защото това е 
родината на велики хора като: Васил Левски, Христо Ботев, 
Иван Вазов. Обичам, когато моите близки ми разказват за 
българските революционери, писатели, учени, които са дали 
много за развитието на медицината, физиката, авиацията, 
биологията, технологиите.  
За мен България е Родина, Любов, Възхищение и Щастие.  
Ще нося езика, песните, танците, обичаите и всичко 
българско в сърцето си, независимо къде живея по света.  
 

Елизабет Узел,  6 клас 

Лора Брандт, 4 клас 

Мерт Гедиксиз, 8 клас 
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                                                                  България в моите очи  
                България - малка и красива европейска страна! 
                България - славна и величествена, древна и модерна! 
                България … Какво е за мен България? 

 Всичко това е моята родина, моето семейство и род, приятели, земя, пълна с древност и сакралност, море - 
синьо и топло, въздух - чист и свеж, с дъх на бор, слънце - силно и припряно, безоблачно небе, реки - бистри 
и дълбоки, планини - високи и прохладни.                                                                                                              
Това е България - моето отечество - богатата и великолепна природа на земята ни, славното ни минало и 
великите личности, които я извисяват: Симеон, Левски, Ботев, Вазов …                                                              
Но какво е България в очите ми? В сърцето ми живее един детски спомен, свързан с живота и битието на 
българите. Бях на зелено училище в гр. Велико Търново, където нашите преподаватели бяха организирали 
среща с багатурите - хора, които ни дадоха представа как са живели нашите предци. Разбрахме как са яздили 
коне, как са се грижили за тях и колко много са ги почитали. Стреляхме с лъкове, както те са го правили, 
научихме се да се бием с мечове и да се защитаваме като тях с камшици. Научихме как са строяли къщи, как 
да приготвяме сами хляба си, как са секли монети. Някак се потопих в миналото и в историята на народа си. 
Научих се да го нося в себе си и да съм част от него. 
Силата, мощта и величието на българите докоснаха и стоплиха сърцето ми! Накараха ме да се чувствам горд, 
че съм българин, потомък на силен, непреклонен и величествен народ! Това не е единственият ми спомен, 
чрез който мислите и чувствата ми се свързват с България, но той заема специално място в съзнанието ми и 
ме държи здраво свързан с българските корени.                                                                                                                
В момента живея във Франция, но в мислите, в душата, в сърцето си ще остана българин, здраво преплел 
корените си с красотата и величието на България!  
Иван Запрянов, 11 клас 

С България в сърцето ми 

България  - тя е пролетта с уханието на необятните полета, украсени с множество различни нежни цветя. 
Гледката на раззеленените гори, светнали от срамежливите слънчеви лъчи, прокрадващи се между 
клоните. Красивата песен на птиците, техният ясен и звънлив глас.  
България  -  тя е зимата с белите снежни покривки, без стъпки в снега, и светлината на нощните лампи, в 
която блестят крехките бели снежинки, и тяхната студена освежаваща целувка върху лицето ми.  
България е есента - пъстроцветната, с багрите на художник с удивителен талант.  
България е лятото с утринната свежест на дългите топли дни, които ми дават повече време за игри и 
разходки с колелото в гората, по малките пътечки в парка и  под загрижените погледи на близките ми 
хора.  
България – тя за мен е величието на златната ни история, изпъстрена с красиви орнаменти от древност и 
дъх на отминали епохи.  
България – тя за мен е бъдещето,  
идващо от тази история. 
България – това е моята история! 
България – това е моята Родина! 
Теодор Топоров, 6 клас 

Стефан Ступак, 5  клас Кристиян Джамбазов, 7 клас 

Девин Гедиксиз, 5 клас 
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България  
Обичам България! Страна родна и скъпа. За 
мен това е страната с най-вкусната кухня в 
света. Зеленчуци, плодове, кисело мляко, 
сирене, баница, мусака и още толкова неща. 
А може би е толкова вкусно, защото е наше и 
скъпо на сърцата ни? Градовете на България 
са слънчеви, топли, красиви и пълни с 
усмихнати хора. Обичам да ходя в София, 
Пловдив, Ловеч, Самоков. Архитектурата е 
забележителна и уникална. А може би, 
защото е българска?                                 
Хубава си, моя Българийо! 
Твоите планини са горди, величествени, 
извисили снаги до небето. Горите ти са гъсти 
и зелени. Езерата - сини и вълшебни. 
Българските девойки и жени са най-

красивите. Българският език е чудно 
благозвучен. Българските книги, история, 
култура са събрали мъдростта и таланта на 
моя народ.                                                 
Обичам те, моя Родино!                       
Стилиян Ребело, 6 клас  

Любомир Запрянов, 11 клас  

Видях я  
 

Тя слизаше от високата планина. Беше много красива 
жена. Дългата ѝ рокля се стелеше след нея по пътеката и 
приличаше на река - синкавобяла, ту спокойна, ту буйна 
и игрива. Червеникавата ѝ коса се развяваше от вятъра и 
стигаше чак до земята. Бели рози бяха вплетени в нея 
като бели гълъби, готови да литнат. Зелените ѝ очи бяха 
добри и усмихнати като очите на баба. 
Красивата жена стъпваше елегантно. Босите ѝ крака 
галеха тревата. Една пъстра пеперуда беше кацнала на 
ръката ѝ. Тя беше голяма, красива и с блестящи крила. 
Помислих, че диаманти стоят на четирите края на 
крилцата, защото в тях се оглеждаха всички цветове на 
дъгата! После се досетих, че това е роса - по-красива от 
диаманти и по-чиста от всичко. 
Красивата жена се усмихваше, защото мислеше за децата 
си. Искаше ѝ се да са до нея сега и да ги прегърне по-

скоро. Затова се прибираше у дома. Знаеше, че там е най-

хубаво, там са децата ѝ.  
Когато приближи, разбрах. Тя се казваше София. В този 
момент узнах, че я обичам.  
Дюн Латуш, 3 клас 
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Град на моите мечти 

 

Над полета и гори, 
над море и планини. 
Слънце весело играе 

  
 

над зелените гори. 
Будя се от аромат на рози 

в моите мечти. 

 

Град на песни и игри. 
Град на танци, веселби. 
Град на мойте приказни мечти. 
Умуд Самет, 5 клас 

България в моите очи 

Старите хора казват, че очите на човек са така устроени, че виждат любимите неща и хора по най-красивия 
начин. Мисля, че това е така, защото гледаме любимите неща през сърцето си.                                                 
Аз така виждам България – красива, уханна, любима. 
Обичам хубавите ѝ долини, величествените планини, прохладните и свежи гори. За мен хората в България 
са най-ценното, а тяхното гостоприемство е уникално. По традиция гостът се посреща с домашна пита със 
сол и мед. Няма по-вкусна баница от тази на българската домакиня. В някои краища на България, около 
Родопите, се прави клин. Това е специална баница с картофи или лук. О,как винаги вкусно ухае кухнята на 
баба!  
Българката е любяща майка, добра съпруга, изкусна домакиня и най-прекрасната баба!  
Българските традиции и празници са интересни, затова чужденците ги изучават и с удоволствие ги 
наблюдават. Какво е българското без червени яйца и козунак на Великден, без чеверме на Гергьовден и без 
люта ракия на празничната маса за по-смелите? А атмосферата - тя е уникална. Нагиздени, весели, засмени 
хора, шеговити, закачливи. Буйни хора и звучни песни, ето това е празник! А българските гласове - чисти, 
звучни, омайни. Затова и песента „Излел е Дельо хайдутин” звучи в космоса, в изпълнение на Валя 
Балканска. Българите от първия си дъх са закърмени с българската песен. Всяка майка приспива детето си 
така от древни времена до днес.  
Аз обожавам празника на морето. Той се състои всяка година във Варна, където съм роден. Представете си 
брега на морето. Вечер е. На плажа пламти огромен огън. Около него има много хора със сияещи лица. 
Всички чакат от морето да излезе цар Нептун. А, колко са прекрасни неговите дъщери – русалките! Очите 
им са бисери, косите – дълга свила. Забавлението продължава до зори. Чудесно е морето! Чудесни са хората 
на България! За мен незабравими са морските вечери с моите приятели. Колко смях, радост, щастливи 
усмивки ми носят.  
През лятната  ваканция събираме всичко това. Наесен ще тръгнем по всички посоки на света и ще носим с 
нас спомена за нашата България.   
Кристиян Джамбазов, 7 клас 

Андрей Михайлов, 2 клас Симона Ненков, 6 клас 
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Моята родина 

 

Обичам моята родина,  
защото там съм у дома. 
Там са моите роднини,  
изпълнени със топлина. 
Там се чудствам радостен и весел, 
там усещам любовта. 
Обичам моята родина, 

с всичките ѝ времена. 
Пролет, лято, есен, зима, 
изпълнени със красота. 
Обичам моята родина, 
защото там е моят роден край. 
Обичам моята родина, 
защото там е моят земен рай. 
 

Берк Бахар, 4 клас 

България - древна и скъпа 

Красива, с традиции, с прекрасна природа и гостоприемни хора. Това е България. Страна древна, красива и 
моя.  
Харесвам красивите ѝ гори, гордите и високи планини. Обожавам морето. То кара сърцето ми да тупти в 
допир с водите му. Обичам да го слушам и да наблюдавам вълните. 
Харесвам хората в България - добри, усмихнати, гостоприемни. Винаги ще те поканят в собствения си 
дом, ще те нагостят с най-вкусните гозби, които можеш да си представиш.  
Мисля, че в България времето лети неусетно. Ваканцията свършва толкова бързо! Пак искам за миг да 
поседна под цъфналите дръвчета и да вдишам магичния чист въздух в двора на нашата къща. 
Обичам те, мой роден край! Обичам те, моя прекрасна страна!   
Саша Зимерман, 7 клас 

Моят  град  
Обичам моята родина. 

Обичам моя роден град. 

Тук слънцето блести над моя малък свят.  

Тук облаци се носят като вагончета на влак. 

Тук птиците говорят и весело шумят. 

Обичам мама, татко, обичам моя брат. 

Обичам баба, дядо, те са моят свят. 

Обичам си семейството, което бди над мен.  

Обичам моя град, защото тука съм роден.  

Уфук Самет, 3 клас 

Уфук Самет, 3 клас 

Бояна Георгиева, 6 клас 
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България за мен 

 

Естествено е всеки да обича Родината си и 
мястото, където се е родил.   
Аз съм роден в Париж, но всеки път се радвам, 
когато пътуваме за България. За мен тя е най-

красивата страна с много природни богатства, 
вековни борови гори, страхотно Черноморие.  
На тази малка територия са съчетани Балканът, 
морските вълни и нежният аромат на  
прочутата българска роза. По тези места живее 
един прекрасен народ, известен със своята 
древна и настояща култура, със своето 
трудолюбие и гостоприемство.  
Обичам България, защото е единствена, 
неповторима и много красива! 
 

Кристиян Нешев, 7 клас  

Моето семейство, моята България 

 

България за мен е родно място, скъпи хора, усмихнати дни.   
Аз съм роден в България. Това е родината на мама, баба и дядо, на моите приятели. Това е мястото, където 
пораснах. Едни от най-красивите ми спомени са тези от детската градина. Това бяха четири щастливи  
години при прекрасната Галче (г-жа Галина Кортезова). Тя ме научи на много неща. Имахме много игри и 
тържества в детската градина.  
Сега съм вече по-голям и живея извън България. С огромно нетърпение очаквам всяка лятна ваканция, за 
да отида в София и да прегърна баба. Моята баба е една любяща и много скъпа част от моето семейство.  
Едно от любимите ми занимания е да обикалям музеите с мама, защото всеки път научавам по нещо ново. 
Разхождаме се по малките улички в центъра на града и откриваме исторически места - къщата на Иван 
Вазов, паметника на Васил Левски, Лъвов мост. Толкова е уютно и мило да правя това с мама! 
За мен България е най-красива през зимата. Всичко е покрито със сняг, изглежда вълшебно, а ние се 
пързаляме с шейни и правим снежни човеци. Навсякъде има коледна украса, коледно настроение и 
веселба.  
Затова в сърцето ми България има най-специалното място. Защото я обичам. Защото в нея живее част от 
моето семейство. Така и България е моето скъпо семейство. 
Денис Есентюрк, 6 клас 

Симона Ненков, 6 клас 
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Пещера - моето любимо кътче в България  
 

Защо обичам Пещера? Защото обичам България. Защото Пещера е част от моя малък и скъп свят. Там са 
баба и дядо.Там имам много приятели.   
Аз не съм роден в България, но това е родината на мама и тате. Моите корени са български, както и на 
сестра ми. А Пещера е любимото кътче на моето семейство. Там се събираме винаги, когато се приберем 
през ваканциите. И съм щастлив, защото успяваме често да се виждаме с нашите близки. Пещера е 
разположена не в самата планина, а сякаш е прегърната от нея като съкровище, което е много ценно.  
Хубаво е при баба! Там имам приятели. Обичам да играя до късно с тях през лятото, чак до 22 ч.   
Трябва да призная, че в България всичко за мен е много ценно - красивата природа, българските лакомства, 
българските песни, българското море, слънцето и въздухът, който ми мирише на бабината баница.   
Аз харесвам много българските песни. В българското училище обичаме да ги пеем. Моите учители ми 
казват, че пея много добре. Вече имам награди от конкурси по пеене и съм горд, че умея да пея български 
народни песни.  
Любими са ми и някои български лакомства, които ги няма тук във Франция - вафлички, лютеница, сирене, 
баница.  
Всичко това е моят малък свят. А той е пълен с любов и с много българска красота!  

Ангел Рапчев, 3 клас 

Моята България 

 

Всяко лято аз прекарвам една незабравима ваканция в 
България. Това лято с мама бяхме на гости при баба и 
дядо в Пловдив. Пловдив е любимият ми град, защото е 
много красив и там се чувствам прекрасно. Това е 
градът на баба и дядо.  
Един ден през лятната ваканция отидохме на разходка 
до природонаучния музей. Там имаше много интересни 
животни, за които през цялото време баба и дядо ми 
разказваха и аз ги слушах с интерес. Все едно бяхме 
попаднали в приказка от книжките, които четем с баба. 
В другата зала имаше огромно разнообразие от отровни 
и неотровни риби.  
Уплаших се от най-отровните риби, това са пираните и 
електрическите змиорки. Разходката ни продължи към 
следващата зала, където бях запленена от красивите 
пеперуди. За първи път видях и препарирана анаконда. 
Това беше един незабравим ден от моята лятна 
ваканция. 
Пловдив е най-хубавият град, защото там съм родена. И 
където по света да отида, това е моята България. 
Аида Бейсим, 2 клас 

Умуд Самет,  5 
клас 
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ГОСТ НА БРОЯ 

Гост на броя е писателката Лили Спасова - приятел на нашето 
училище и автор на седем книги: 2 поетични, 4 за деца и 1 с 
разкази, кратка проза.  
Това е поздрав от нея по повод националния празник на 
България - 3 март и традиционния български празник Баба 
Марта.  
„Скъпи Вазовчета,  

Има дати, които е нужно да се помнят. Такава дата е денят 
Трети март, който е националният празник на България – 
Освобождението на страната от османско владичество. 
Нашият народ е съумял да се съхрани през вековете, силата на 
българския дух е пословична. Ние сме българи, носим в сърцата 
си силата на онези, които са дали живота си, вярвайки че 

свобадата е право на всеки човек. Горди наследници сме на велики българи като Левски и Ботев. Пазете 
българския дух жив в душите си, носете гордо името БЪЛГАРИ и съхранявайте българския език, защото 
няма по-красив и по-съвършен от него в целия свят. „Език свещен на моите деди...“, както е казал големият 
Иван Вазов, патрон на вашето училище. Предходната 2020 година бе изпитание за всички нас, но ни научи 
на смирение и търпение, на това да гледаме на света от различни ъгли и непрекъснато да откриваме 
красотата на живота с отворени сетива. Мили Вазовчета, бъдете румени и засмени, нека Баба Марта ви 
закичи с мартенички, съхранявайте българските традиции живи, а пролетта да ви дари с надежди и 
сбъдване на мечти. Честит Трети март и бъдете горди, където и да сте по света! “ 

Откъс от приказката за „Ментолчо”, който се превърна в любимец на децата в България и на българчетата 
по света. Приказката е номинирана за Националната награда „Константин Константинов“ (2019 г.) и има 
номинация за Националната награда „Бисерче вълшебно”.  
 

“ Като каза това, госпожа Вини Ванили се завъртя на токчетата на лачените си черни обувки и тръгна да звъни 
по телефона. Ментолчо остана в ъгъла, загледан през прозореца навън, и си помисли: „Всяко зло – за добро. 
Ще отида при леля Фло. Там ще има кой да ме буди навреме за училище и да ме целува за „Лека нощ“…“ 
Всичко това се случваше точно преди края на учебната година в Сладоледия. А всяка година се провеждаше 
изпит пред голяма комисия, която се състоеше от най, ама най-видните господа на града. В нея бяха господин 
Цигу Мигу – директор на сладоледената опера, господин Биб Книг – директор на сладоледената градска 
библиотека, господин Тинтири Минтири – директор на сладоледената градска банка, и господин Ох Ох – 
завеждащ сладоледената болница на градчето. Единствената дама в това изискано изпитващо общество беше 
госпожа Пони Шони – главен готвач и виртуоз в правенето на палачинки с пълнеж от шоколад и кокосови 
стърготини. Изобщо предстоеше един важен момент в израстването на всички ученици – изпитът, а пред 
Ментолчо стояха куп житейски и битови въпроси за разрешаване. Трудното тепърва предстоеше. Трябваше да 
разбере дали неговата леля ще го вземе да живее у тях и дали неговите братовчеди ще го обичат като брат. 
После, ако отговорът бе положителен, щеше да му се наложи да събира багаж, да се пренася, а пък и изпитът 
наближаваше... – Ох, че работа ме чака! „Животът е работа“– спомни си той една от мъдростите на майка му и 
нетърпеливо зачака завръщането на госпожа Вини Ванили. Вратата се отвори с трясък.  

Продължава на стр. 13 
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Учителката връхлетя като буря и задъхано обяви: – Неочаквана ваканция! Няма да има изпит! Над 
Сладоледия е надвиснала опасност! Всички се прибирайте по домовете и добре заключете вратите! – Но… 
каква опасност?! Откъде… – заразпитваха сладоледените човечета. – Нямам време да обяснявам! Бързам да 
прибера прането от простора и да заключа портите си. Тичайте и вие към вкъщи! – А мойта леля ще ме 
вземе ли? Ехо...Въпросът на Ментолчо увисна във въздуха. Стаята вече бе празна. Всички на мига бяха 
хукнали в паника. Стоеше сам с куп въпроси без отговор в главата си. После излезе навън, където цареше 
истински хаос. Бягащи лелки крещяха за помощ и се суетяха. Деца плачеха. Чичковци с бомбета тичаха 
напосоки, без да знаят къде отиват. Паниката бе превзела града. Ментолчо се спря до една улична лампа. 
Погледна небето. Беше ясносиньо, облаците си бяха бели. Нищо по-различно от всеки друг ден. – 

Извинете... – опита се да разбере от запъхтяна жена какво се случва, но тя само го 
погледна с укор, че иска да я забави, и продължи да тича към своя сладоледен дом. – Хъм
-м-м... Странна работа! В Сладоледия става нещо и аз ще разбера какво! Нищо че съм 
малко ментово човече и не трябва да се бъркам в работата на големите. Всъщност 
понякога големите объркват нещата повече от нас децата. Така си мислеше той, бързайки 
към дома си, където пазеше едно от своите оръжия. Не какво и да е оръжие, а Книгата на 
мъдреците. Тя също бе дар от майка му и той я пазеше като очите си. „Животът и книгата 
са най-добрите учители. Когато нямаш отговор на нещо, отвори книгата. И когато имаш 
прекалено много отговори на един и същи въпрос, отново отвори книгата, защото в нея 
може да намериш онова, което търсиш. Не се плаши от Хаоса, така той ще се уплаши от 
теб!“ Това бяха някои от съветите на неговата майка и той добре ги помнеше. 

ПОЗДРАВ: 
Пролетното слънце гали очите ни!  
Въздухът прегръща сърцата ни! 
Лъчите огряват Средиземно море и вълните се превръщат в поглед 
на щастливо дете, построило пясъчен замък! 
Мечтите летят с полъха на  пролетта... 
Към всички вас! 
Весели пролетни празници! 
Весела Сели Райчинова - президент на Арт салон “Сели” и 
организатор на МФ “Българска душа на Святата земя”, гр. Бат Ям, 
Израел 

Илиян Стоицов, 10 г., Търговище  

Елза Кукуев, 10 г., ОУ "Шакед",    
гр. Нес Циона, Израел 
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Рисунките са на ученици от Първо СУ “Свети седмочисленици”, гр. Търговище, прогимназиален курс с 
преподавател Силвия Малинова. Портретите на Ботев и Левски са на преподавателката.  

Приложното изкуство на нашите приятели от читалище “Съгласие - 
1902”, с. Дългач  

Емили Милкова, 6 г. 

Марин  Тинев, 10 г. Мелиса Алиева, 6 г. 

Вивиан Станчева, 5 клас Никола Чан, 7 клас 
Муса Пашов, 8 клас  

 

Симона Кирякова, 8 клас Силвия Малинова Силвия Малинова 

ПРИЯТЕЛИ ОТ ГР. ТЪРГОВИЩЕ И ОТ С. ДЪЛГАЧ, БЪЛГАРИЯ 



ПРИЯТЕЛИ ОТ 139 ОУ “ЗАХАРИЙ КРУША”, СОФИЯ 
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ВИЗИТКА: Вече 60 г. следваме заветите на нашия патрон 
Захарий Круша. От малко квартално училище, днес се 
гордеем със знанията и успехите на повече от 600 деца, но 
вече в нова среда, като покриваме европейските норми. От 
една година работим по иновативната тема  „139 срещи на 
нашите възпитаници с природата и изобразителното 
изкуство на български и английски език”. С родолюбивата 
си дейност просветителят Захарий Круша ни е завещал да 
пазим корените си - Семейство, Дом, Родина и да се 
завръщаме винаги към тях. Българите днес трябва да 
разтварят крилете си, но да пазят и корените си. 

 

Легендата за мартеницата в очите на най-

малките 

Здравейте, 
Ние, най-малките ученици, ще ви разкажем Легендата за 
мартничките.                                                                                  
Почти по всички континенти, по цялата земя има много 
българи. Там те работят, учат, живеят. Как ще ги 
разпознаете? Ами на 1-ви март те си връзват бели и 
червени конци на ръцете, защото:                                 
Преди много, много години хан Аспарух трябвало да води 
дълга битка далеч от селището, където живел. Събрал 
всички мъже, които можели да носят оръжие. На жените и 
децата им било много мъчно. На тръгване Аспарух казал 
на сестра си Хуба да не се тревожи. Ако спечелят битката, 
той щял да прати вярното му соколче да ѝ донесе бял 
конец, а черен, ако са загубили. Аспарух казал, че ще 
върже кончето на крачето на соколчето. Минали много дни и всички очаквали вест от Аспарух.           
Напразно Хуба гледала към небето. Хан Аспарух спечелил битката и върал бяло конче на крачето на 
птичката, но го стегнал много здраво и станала раничка. Един ден Хуба видяла малка точица в небето, която 
се приближавала към нейната къща. Разпознала соколчето и си подала ръката. Птичката кацнала и Хуба 
видяла бяло конче, обагрено в единия край с кръвта на соколчето. Тя се зарадвала, извикала всички жени и им 
казала да изпредат бели и червени конци, да ги вържат на ръцене на децата и на вратлетата на животните за 
здраве, за да се слави победата на Аспарух.                                                                                                       
Нарекли усуканите червени и бели  конци  МАРТЕНИЧКИ, защото радостната вест за победата пристигнала 
на 1-ви март.                                                                                                                                                                     
Днес всички хора, свързани с България се закичват с мартенички на този ден, за да са здрави, бели и червени, 
румени, засмени. 
Разказаха децата от подготвителната група: Сияна, Рене, Боряна, Маги и Саша с преподавател Дора 
Стоименова.                                       На снимката - ученици  от училището във въстаническа униформа 
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Център за подкрепа за личностно развитие – Общински Детски 
Комплекс в гр. Ихтиман е учебен център, който работи с над 400 деца и 
ученици на възраст от 4 до 18 години. Дава възможност на деца и 
тийнейджъри да развиват своите творчески способности, да намерят 
призвание и да следват мечтите си в школи по приложни изкуства, 
изобразително изкуство, английски език и футбол. Дейностите продължават 
и през летните месеци. Представяме ръчно изработени картички и рисунки 
на възпитаници на школата по приложни изкуства с ръководител Вера 
Димова.  

ПРИЯТЕЛИ ОТ ИХТИМАН, БЪЛГАРИЯ 

Елина Средкова 

Виктор Караиванов 

Виктория Лазарова 

Саня Станиславова Елена Лозанова Елена Георгиева 
Калин Геров 
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Възпитаници на Школа "Арт Попово" при Дом на 
културата в Попово отново ни подаряват свои красиви 
рисунки.  

 

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ПОПОВО И ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ 

Пресиян Неделчев, 12 г.  

Трети март 

 

В този паметен мартенски ден,  
аз стоя преклонен  
пред подвига славен на всички 
герои, 
които с делата си свои  
донесоха на народа ни свободата.  
 

В този светъл мартенски ден  
аз се чувствам окрилен  
от техния дух несломим,  
запалил в сърцата  
надеждата и вярата в 
свободата.  
 

Но в този студен мартенски 
ден  
аз си мисля натъжен,  
че на саможертва за дом и 
родина,  
днес готови са малцина.  
 

Димитър Трифонов,  15 г. 

 „Творим и мечтаем заедно!” е мотото, което обединява всяка учебна 
година около 800 участници в клубовете, съставите и школите на 
Общински детски комплекс – Ямбол.  Рисунките за мама и 
стихотворението “Трети март” са техният поздрав към всички 
“Вазовчета” и останалите българчета по света. 

Ния Желева, 9 г. 
Александра 
Симеонова, 14 г. 

Йоанна 
Желязкова,  8 г. 

Пресиян Неделчев, 12 г.  

Денислава Дончева, 3 клас 

Ивайла Петрова, 17 г.  
Виктория 
Неделчева, 6 г.  
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Арт школа „КОЛОРИТ” е с 30-годишна история. Децата от 
школата и тяхната ръководителка, художничката Майя Ананиева, 
са носители  на повече от 7000 престижни награди от 
международни конкурси в над 30 страни от различни континенти. 
Рисунките им са отпечатани в стотици арт каталози и обикалят 
света. Школата има реализирани над 300 самостоятелни изложби в 
България и чужбина. Майя Ананиева е отличена със Специален 
сертификат на Художествената академия ”Чуби” в Токио, Япония. 
Носител е на  най-високите отличия за арт педагог в 30 страни. 
Била е член на международни журита, водила е майсторски 
класове, куратор е на международни арт проекти. Удостоена е със 
званието „Заслужил гражданин” на Плевен.   

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ      ПЛЕВЕН, БЪЛГАРИЯ

Венцислав Николов, 12 г. 

Борис Кръстев, 8 г. 
 
Мария Младенова, 7 г. Наталия Гаврилова, 4 г. 

Християния 
Василева,16 г. 

Александра  
Митева, 12 г.  

Теодора Ананиева, 8 г. Ралица Банкова, 15 г. Радослава Панова, 12 г.  

Кристиян Недков, 11 г.  Карен Гаврилова, 10 г.  Гергана Георгиева, 5 г.  
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Ние, „Смехорани” от ДГ „Иглика”- град Плевен, ви изпращаме топли 
прегръдки и поздрави! 
По детски творим, играем и мечтаем. Учим се и опознаваме българските 
традиции и история. Вече знаем за великите българи и се чувстваме горди като 
техни потомци. Щастливи сме, че имаме възможността да ви поздравим с 
предстоящите празници и да ви пожелаем, където и да сте, да носите България 
в сърцата си!                                                                                                               
Група "Смехорани" с учители Силвия Кунчева и Татяна Маринова 

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ      ПЛЕВЕН, БЪЛГАРИЯ 

Никола и Марина 
Кацарски на 10 г. Те учат в 
ОУ “ Васил Левски“ в 
Плевен, в 4-ти клас. 
Близнаците имат много 
отличия от национални и 
международни конкурси. Те 
са две от четирите деца на 
България, включени в 
годишната класация топ 100 
на даровитите деца на света 
на Училището по изкуства в 
Бангладеш. Селектирани са в  
конкуренция с хиляди автори 
и творби от цял свят.     
Първи ред с рисунки на 
Марина, втори - с рисунки на 
Никола 

 

 

Сиана Попова, 5 г.  

Стефания Димитрова, 6 г. 

Снежана 
Господинова, 5 г. 

Николай 
Симеонов, 5 г. Лия Георгиева, 7 г. 

Александра 
Иванова, 6 г. 

Самуил Георгиев, 5 г.  
Дарен 
Цветанов, 5 г. 

Полина 
Георгиева, 6 г. 

Никол Илиева, 5 г.  
Ева       
Антонова, 6 г. 
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 НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ 

Арт школа „Пастело“ към Военен клуб - Хасково и 
Арт школа „Дъга“ към ОП „Младежки център“ - 
Хасково са с ръководител Даниел Русев, възпитаник на 
проф. Николай Майсторов. Арт школа „Пастело“ е 
първата школа, основана от Даниел и неговата сестра 
Калина Чакалова, която също е педагог.  След това 
Даниел създава и най-младата арт школа в града - 
“Дъга” към „Младежки център“. Макар с един и същи 
преподавател, „Пастело“ и „Дъга“ имат различни 
пътища за изява, участват в различни конкурси и са 
различни по стил.  Деца и ръководители желаят здраве и 
успех на читателите на в-к „Вазовчета“! 

Жена 

В градина пълна с 
цветове, 
тя всички там ще събере, 
и колко радост и мечти 

с нежна длан ще подари. 
Жената - вечна красота, 
щедра е и е добра. 
С очи пълни със светлина, 
така ще сгрее тя света. 
Йоана Младенова, 13 г. 

Теодора Чакалова, , 14 г. Никита Стоилова, 10 г. 

Йоана Младенова Георгия Тодева, 7 г. 
Михаела 
Атанасова,11 г. 

Никол Петрова, 
10 г. 

Мария Сталева, 9 г. Илайда Фикрет, 10 г. Виктория Тодорова, 10 г. 

Божидара Митева, 11 г. 

 

Мирай Мехмед, 8 г. Хавин Мехмед, 8 г. 

Радослав Митев, 10 г. Виктория Недева, 10 г. Сара Иванова, 9 г. 
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НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ 

Приятели от СУ “Сава Доброплодни” , гр. 
Шумен, ни гостуват за втори  път. Представяме 
техни литературни произведения и  рисунки. 

Баба Марта  
 

Баба Марта си облече  
пролетното, шарено елече  
и замина в град голям,  
мартенички да продава там. 
 

Докато се вози с влака,  
там я срещнаха децата  
и попитаха я те дали  
скоро всичко пак ще разцъфти.  
 

Баба Марта отговори, 
че във нейните покои  
има там един килим,  
който щял да възцари  
само пролет и игри.  
 

Щом каза тя това,  
влакът мигновено спря.  
Баба Марта слезе и замина  
да продава мартенички 

 в магазина.  
 

Тя пристигна, щанд разтвори  
и по тез решетки голи  
Пижо, Пенда закачи  

заедно с червените и  
белите конци.  
 

И след време всичко свърши.  
Баба Марта се разшава  
и реши да заминава.  
Пак със влака тя отиде  
и във къщата си иде.  
 

Много мисли що да прави  
и се сети да разпъне  
големия килим.  
 

Отиде тя на терасата,  
намери място до масата  
и почна да тупа килима,  
от който разхвърча се дима.  
 

Цялата Земя по чудо разкраси.  
Всичко там отново разцъфтя, 
дойде време за игра. 
 

Соня  Филчева 

8-ми март 

 

8-ми март е днес,  
празник на жените,  
празник в тяхна чест.  
 

На обичните ни майки,  
на обичните сестри,  
на обичните ни баби  
и съседките дори.  
 

Да са живи, да са здрави,  
да са смели и добри,  
че животът на Земята  
върху обич се крепи.  
 

С китка пролетни цветя  
ще извикам от душа:  
Мили майки, баби, лели,  
вий сте наши стражи смели,  
 

вие с обич ни дарихте,  
вий с целувки ни покрихте.  
И от обич тъй голяма  
всичко живо засиява. 
 

Мелек Ешреф 

Калин Минев, 8б клас 

Николай Василев, 
5в клас 

Виктория 
Стаматова, 3б 
клас 

Десислава 
Димитрова, 11б 
клас 

Даяна Дочева, 11б клас  
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НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ ПЕСКАРА, ИТАЛИЯ 

Здравейте, скъпи приятели, 
Ние сме БНУ „БулгаринА", гр. Пескара, Италия. Училището 
отваря врати през 2014 г. благодарение на Снежана Тончева 
(1958 – 2017), коят през 2006 г. създава асоциация А.И.Б.И.А. 
"Българи в Абруцо " - Пескара. Председател на Асоциацията е 
Надежда Славова. «Както всички неделни училища по света и 
нашето се стреми да съхрани българските обичаи, традиции и да 
обедини българската общност. Нашите деца изучават български 
език и литература, история, география и икономика на България. 
Обичат да пеят с учителката по музика Елена Димитрова. 
Подготвят програми за всички национални празници, участват в 
международни конкурси. Осъществявали сме проекти с други 
неделни училища по света. Организираме различни 
мероприятия с Общината на гр. Пескара, която винаги ни е 
подкрепяла», казва г-жа Славова. От 2018 г. директор на 
училището е Валентина Панова.                                                    
Пожелаваме на всички български деца весели и щастливи 
празници! Честита Баба Марта! Честит 3-ти март и 8-ми март! 
Бъдете здрави и ученолюбиви! 

Трети март е най-големият празник на България – 
Освобождението на страната от османско владичество. Войната, 
която е десета в поредицата руско-турски войни, е наречена 
Освободителна, тъй като довежда до освобождаването на част от 
българските земи от Османската империя и създаването на Третата българска държава. 
Санстефанският мирен договор е подписан на 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано, близо до Истанбул, 
между Русия и нейните съюзници Румъния, Сърбия и Черна гора от една страна и Османската империя от 
друга.  
За първи път Трети март се чества през 1880 г. – две години след Освобождението. От 1888 г. празникът 
започва да се чества като Ден на Освобождението на България от османско господство. Денят е отбелязан 
специално през 1978 г. по повод на 100-годишнината от Освобождението. Десет години по-късно, през 1988 
г., той става официален празник. На този ден се вдига националното знаме и се поставят венци на паметника 
на Незнайния войн в София. Вечер на площада пред Народното събрание, до паметника на Цар Освободител 
– Александър II, се провежда тържествена заря. 
Ние, учениците от училище “БулгаринА”, град Пескара, Италия, честваме всяка година този най-български 
празник със специална програма. Рецитираме стихотворения на Иван Вазов, Христо Ботев, откъси от 
“Записки по българските въстания” на Захари Стоянов. Тази година подготвихме разказ за репортажите на 
Макгахан и неговата книга. Накрая винаги играем български хора, в които се включва и новосъздадения хор 
«Бяла роза».  
Ангел Петров, 9 клас 

Осми март е празникът на мама. Всяка 
година в моето българско училище 
“БулгаринА” в Италия правим картички 
и пишем стихчета. Обикновено с татко 
поднасяме на майка букет с жълта 
мимоза, която тук е символ на пролетта. 
Зная, че в България децата подаряват на 
майките си кокичета, зюмбюли, 
минзухари и лалета.  
На 08.03.1857 г. е първата голяма проява 
на жени работнички в Ню Йорк, които 
излизат на протест срещу лошите 
трудови условия. В Копенхаген на 
27.08.1910 г. Клара Цеткин предлага да 
се чества ден на жената, а през 1977 г. 
ООН обявява 8 март за Международен 
ден на жената. В нашата българска 
история също има много жени - герои. 
На този ден с учителката ми Росица 
Лазарова говорим за жените хайдути, 
първите светски учителки, за 
милосърдните сестри по фронтовете. На 
осми март мама е усмихната през целия 
ден! 
Светлана Дженобиле, 7 клас  

София 
Мадарски, ПГ 

Мириам 
Игнаци, ПГ 

Алекссиа Декоф, 2 клас 

Карола Базиле, 5 клас Виттория Ренци 
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 Мартеничка 

Aз живея в друга държава, но 
откакто се помня винаги на първи 
март мама, баба, леля са ми 
връзвали мартенички на ръчичката 
и така съм пренесла една красива 
българска традиция в Турция.                                                          
Когато започнах първи клас, с мама 
направихме много мартенички. Бях 

решила на първи март да ги подаря на моите съученици и 
учители. Исках да ги запозная с една от древните традиции 
на българския народ. Първо разказах историята на 
мартеничката - легендата, свързана с основателя на 
българската държава Хан Аспарух, който тръгнал да търси 
нови земи, след като хуните разрушили родината му и 
пленили сестра му Хуба. Когато ханът намерил днешните 
български земи, изпратил вест на сестра си. На бял гълъб 
вързал бяло конче. Гълъбът пристигнал при Хуба, тя успяла 
да избяга от плен и тръгнала да следва птицата, за да я 
заведе при брат ѝ. Но вражеска стрела простреляла гълъба 
и част от конеца се оцветила в червено. Наредил ханът на 
войниците си да завържат пресукан бял и червен конец на 
ръцете си като символ на единството. Това се случило през 
март и оттук идва името мартеница. Разказах още, че 
червеният конец е символ на силата, кръвта, слънцето и 
топлината, а белият на чистотата, добротата и светлината. 
Традицията повелява, когато видим щъркел или стане 22-ри 
март, да завържем мартеничката на плодно дърво за 
берекет.                    Съучениците ми бяха силно впечатлени 
от легендата и с нетърпение очакват всяка година моите 
мартенички. На 22-ри март в двора на училището закачаме 
на едно плодно дърво мартеничките и си пожелаваме по 
нещо. Мартеничките ги подаряваме с пожелания за любов, 
здраве, дълъг живот и добри отношения между хората.                  
Аз съм горда, че продължавам българските традиции и в 
друга държава. 
Елизабет Узел, 6 клас 
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Баба Марта и мартеничките 

Посрещането на Баба Марта на 1-ви март е 
един от любимите ми български празници. 

Свързвам го с началото на пролетта и края на студения 
сезон. Всяка година по това време в нашата градина се 
появяват кокичета. Станало е вече обичай да се срещаме 
с други българи и българчета една седмица преди 1-ви 
март, за да направим заедно мартенички. Всички са 
весели и си приказват. Понякога танцуваме хоро и пеем 
песни. Всеки от нас носи нещо българско за ядене и 
пиене. Когато сме готови с мартеничките, всички деца се 
събират и си играят заедно.                                                                                
Обичам да подарявам мартеничкит на близки за здраве и 
благополучие. Според обичая мартеничките се носят 
докато видим първите цъфнали дървета или долитаща 
прелетна птица. За съжаление в нашия град не се срещат 
щъркели или лястовички. Щом започнат да цъфтят 
дърветата и се появят първите цветове, закачам моята 
мартеничка на някой храст. Чувала съм от други хора, че 
слагат мартеничката под камък и проверяват 9 дни по-

късно колко животинки са се събрали. Колкото са повече, 
толкова по-добре.                                                                 
От време на време намирам мартеничка, която е закачена 
от друг човек на някой храст извън България. Това ме 
прави много щастлива, защото имаме нещо общо. То е 
България. 
Лора Брандт, 4 клас 

С “ВАЗОВЧЕТАТА” НА ПЪРВОМАРТЕНСКИ АТЕЛИЕТА 

Рисунките на този ред са на Катя, Роксан, ...... и Матис от Детската градина  

Селин Ахмед, 2 клас 

Андрей Михайлов, 2 клас 
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“ВАЗОВЧЕТАТА” И МАМА 

Изчезналата майка 

Филип  гледаше как дъждът барабанеше по прозореца му. Беше се 
замислил за майка си, която бе изчезнала преди пет години по 
време на едно пътуване. Днес беше десетият рожден ден на Филип. 
След малко щяха да се появят гостите му. Той се сети какво беше 
преживял на петия си рожден ден, когато очакваше нетърпеливо 
пристигането на майка си. Толкова я обичаше! За него тя бе най-

добрият човек на света. Беше отишла за няколко дни в 
командировка в чужбина и беше обещала да се върне за рождения 
му ден. Но не се върна никога.                                                             
В този момент се звънна на вратата. Филип слезе по стълбите, чу 
как тъкмо чичо му казваше на баща му: „Прочете ли във вестника 
за жената, случайно намерена от изследователски кораб на малък 
остров по средата на океана? След като претърпяла самолетна 
катастрофа, живяла с първобитни хора на този остров. Жената 

имала късмет, защото първобитните хора я направили тяхна кралица. Тя спасила изследователите, като 
обещала на първобитните хора да остане при тях в замяна. Тази жена прилича много на Мария. Не 
смяташ ли, че е възможно да е тя? Бащата на Филип отвърна: „Според мен това са пълни глупости. Мария 
е мъртва. Не искам повече да говоря за това.“                                                     Филип не престана да мисли 
за този разговор дни наред. Той реши да се свърже с един от изследователите. Показа му снимка на майка 
си и изследователят я разпозна. Момчето вече  беше убедено, че това е майка му и реши на всяка цена да 
тръгне да я търси. Филип написа писмо на баща си и замина да търси майка си заедно с изследователите 
по време на следващата им мисия. Дотогава не се беше качвал на кораб и не знаеше, че му става лошо от 
вълните. След няколко дни започна да свиква. Един ден корабът попадна в гъста мъгла. Виждаха се 
отстрани само останки от кораби, които плуваха във водата. Изведнъж тишината беше разтърсена от 
викове и изстрели. Отвсякъде се появиха пиратски кораби. Пиратите изглеждаха зловещо. Преди да се 
качат на кораба, Филип успя в последния момент да се скрие в една бъчва. Пиратите ограбиха кораба и 
завързаха с въжета изследователите. Щом си тръгнаха, Филип отвърза неговите приятели. Без да 
забележат пиратите, те успяха да се измъкнат през гъстата мъгла. Но това не беше последната беда по 
пътя към майката на Филип.                                              Корабът се озова в страховита буря, която ги 
отнесе към непознат остров. Запасите им бяха свършили и тогава реиха да търсят храна на острова. Беше 
късно. Запалиха огън на плажа и заспаха. Изведнъж се събудиха от викове на човекоядци, които ги бяха 
заобиколили в кръг. След това човекоядците ги вързаха и ги поведоха към грамаден котел с вряща вода. 
За голямо щастие един от изследователите успя да се добере до пистолета си и стреля във въздуха. 
Човекоядците се разбягаха в различни посоки. Това беше шансът на Филип и изследователите да се 
измъкнат от капана на племето. С общи усилия успяха да се освободят от въжетата и побягнаха към 
кораба, за да напуснат този злокобен остров.                       Недалече от това място изследователите 
разпознаха друг остров като търсения, където бяха заловени преди няколко месеца. Този път решиха да 
бъдат по-предпазливи. Момчето и двамата изследователи изчакаха до вечерта и тръгнаха по тъмно. 
Намериха колибата на майка му. Пазачът спеше. Те влязоха вътре. На фона на слабата светлина пред 
малка масичка седеше жена. Тя бе с гръб към вратата, но още преди да се обърне, сърцето на Филип 
разпозна майка му. Мария скочи стресната и тревогата в очите ѝ се превърна в неизразимо щастие. Майка 
и син се прегърнаха и заплакаха от радост. Тайно, без никой да ги забележи, се промъкнаха покрай пазача 
и горящия огън. Бързо и почти незабележимо се качиха на кораба и потеглиха по пътя към дома.                                 
Когато се прибраха у дома, бащата на Филип  не беше на себе си от радост. Той мислеше, че е загубил не 
само жена си, но и сина си. От онзи ден нататък заживяха като щастливо и задружно семейство.  
Лора Брандт, 4 клас 
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Моята майка - моят идол 

Майка ми е най-силната жена в света за мен и е моят 
идол. Искам да ви разкажа нещо, което преживяхме 
двете и ми показа какво означава тя за мен, колко 
много я ценя и обичам.                                    
Миналия октомври се разболяхме от Ковид 19. Една 
вечер състоянието на татко се влоши и го взеха в 
болница. След няколко часа и мама трябваше да 
отиде в болницата. Онази вечер, в това тежко 
състояние, мама мислеше само за мен и за татко. 
Тръгвайки към линейката, тя ми каза: "Облечи си 
якето, защото после ще те боли кръстът", и заедно се 
отправихме към болницата.  В този момент тя беше 
всичко - жена, майка, човек. Нощта прекарахме в 
болницата. Сутринта ние се върнахме вкъщи, но 
татко все още беше в тежко състояние и остана в 
интензивното отделение. След няколко дни дойде 
най-ужасната вест в живота ми. Татко беше станал 
звездичка. В следващите дни мама започна да гледа 
себе си и мен някак по-съсредоточено и внимателно. 
Дадохме си обещания, че ще се грижим една за 
друга, ще си бъдем опора и лек. Седмица по-късно ние двете оздравяхме. През времето, в което бяхме 
болни и съсипани от смъртта на татко, аз престанах да посещавам онлайн уроците. Но мама не ме остави. 
Заедно учехме, за да наваксам изпуснатото. Успя да ме извади от депресията, в която бях изпаднала. Бях 
понапълняла, а тя ми помогна да си възвърна фигурата. Заедно спортувахме, разговаряхме, обсъждахме, 
играехме и учехме. Тя беше моята опора и винаги ще бъде, каквото и да ни се случи, каквото и да 
изжиеем. Вече съм убедена, че дори да се скараме или аз нещо нередно да направя, заедно ще намерим 
правилния път. За мама аз съм на първо място, моето здраве, обучение и бъдеще. Тя е моята сила. Тя е 
жената, която има хубаво лице и прекрасно сърце. Винаги ще се гордея с майка ми. Тя е примерът в 
живота ми. На мама бих простила всичко, защото тя е жената, която ме е родила, отгледала, възпитала и 

ме обича безгранично. Обичам я както въздуха, водата и слънцето. Моята 
майка е моят идол. 

Елизабет Узел, 6 клас 

Емануел Иванов, 3 клас  
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Най-добрият човек, когото познавам 

Най-добрият човек, когото познавам, е баба, защото ме гали 
по косата, плете ми пликти и си играе с мен. Заедно правим 
много неща - рисуваме, пеем и четем детски книжки. 
Понякога тя крие различни неща, които трябва да намеря из 
големия двор на село. Също така крием заедно шоколадови 
яйца на Великден. Градината там е огромна и има много 
тайници. Когато баба ме заведе на разходка в гората, лягаме 
на тревата с бинокли и гледаме сърничките и лисиците, които 
се разхождат. Баба ми разказва интересни истории за цветята, 
дърветата и за всички животинки, които срещаме в пъстрата 
гора. Къщата ѝ е в Дордония. Там има голям басейн, в който 
аз и моите братовчеди си играем по цял ден. Дядо не се кара, 
когато не излизаме дълго време от водата, защото може да 
настинем. Щом излезем от басейна, той ни води да нахраним 
кокошките на баба. Те се казват Патуш и Гризу и ме оставят 
да ги галя. В къщата на баба и дядо има и много котета, които 
все още са бебета. После с баба пеем на френски и български, 
рисуваме котетата и моето семейство. Обичам баба Даниел от 
цялото си сърце. Тя е най-добрият човек, когото познавам!  
Фелисия Ноел,  3 клас 

Аз, моята маминка и нашата България 

Моята баба е българка. Аз я наричам маминка. Тя много обича България. Аз пък много обичам моята 
маминка, а това означава също, че обичам България. В мислите си вечер подреждам най-интересните неща 
и места, за които маминка ми разказва и си представям, че ги разглеждам. Но съм сигурна, че в 
действителност всичко, което си представям, ще е по-красиво.                                                                          
Аз съм родена в Париж и още не съм ходила в България. Чакам този момент с нетърпение. Затова наричам 
България моята неразгадана приказка. Но мисля, че все повече опознавам България от маминка и мама. Те 
много ми разказват за нея и така тя е при нас в Париж. Аз си нямам любим град и любимо място в 
България. Това ще се случи, когато отида там. Но мога да ви разкажа за любимите си места в Париж. 
Обичам да ходя в един парк, близо до мястото, където живея. Там се разхождаме и си играя с мама, тате и 
моето коте. Паркът е голям, зелен, весел, с много цветя и щастливи деца, също като в български парк, 
нали? Другото ми любимо място е училището. Аз имам и френско, и българско училище. И в двете много 
ми харесва. В българското училище всички деца разказват какви вкусни баници правят техните баби. И аз 
се хваля също.                                                                                                                                                      
Моята маминка винаги прави вкусна баница, но най-хубавата е за Нова година. Тази баница е с късмети и 
ние с моите братовчеди си я разделяме. Маминка също прави най-красивите шарени яйца на света. Тя ги 
оцветява за Великден, а ние после се „борим” с тях, за да видим кой ще победи.                                    
Обичам българския език. Обичам, когато мама ми говори на него. Обичам да пея с нея прекрасните 
български народни песни. В българското училище пея в дует с едно момче и заедно печелим много медали 
и купи. Обичам всички сладки български лакомства, но най-много обичам халва, защото е много вкусна.                             
Ето това сме аз, моята маминка и моята приказна България. Моето любимо място е цялата България - на 
маминка и мама. Това място е слънчево. Шарено е като яйце на Великден. Вкусно е като бабината баница.  
Красиво е като езика и песента на мама.  
Дюн Латуш, 3 клас 

Умуд Самет, 5 клас  
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Ако мама ми беше дъщеря, какво щях да ѝ разреша да прави и какво щях 
да ѝ забраня? 

Анкетата е изготвена от нашите третокласници. Всяка прилика с 
действителни лица и събития е ... СЛУЧАЙНА! 

- Ако мама ми беше дъщеря, щях да ѝ забраня да стои пред компютъра цял ден. Щях да ѝ разреша да си 
играе, но задължително ще трябва да учи и да се храни. Люна Лякай 

- Щяхме да разрешим на мама да си играе, но щяхме да я задължим да ходи на училище и да яде 
зеленчуци. Лео и Марк Льокартие 

- Щях да забраня на мама да яде много шоколад и да гледа много телевизия. Щях да ѝ разреша да си 
играе с мен. Емануел Иванов 

- Щях да разреша на мама да играе с приятелки, но нямаше да ѝ давам да гледа по цял ден телевизия и 
да си ляга след 12 часа. Наталиа Иванов 

- Щях да разреша на мама да играе с приятелките си и да ходи на училище, но нямаше да ѝ давам да 
гледа телевизия, а ако плаче, щях да ѝ дам бонбони. Валерия Гигова 

- Щях да забраня на мама да яде много шоколад и да гледа много телевизия. Иначе трябва да ходи на 
училище, да яде много плодове и зеленчуци и да е послушна. Себастиан Лексис 

- Ако мама ми беше дъщеря, само с мое разрешение щеше да сяда на компютъра. Щях да ѝ забраня да 
се бие. Щях да я карам да яде зеленчуци и да чете. Емил Лебльо 

- Ако мама ми беше дъщеря, щях да ѝ забраня да използва много телефона и да гледа много телевизия. 
Щях да ѝ разреша да си играе, но при условие, че си ляга рано, че ходи на училище и учи.  Дюн Латуш 

- Щях да разреша на мама да играе до късно навън и да ходи всеки ден на училище, за да стане като 
Айнщайн.  Матийо Кере 

- Щях да разреша всичко на мама, щом тя на мен ми разрешава много неща. Ще може да си играе с 
приятелите, ще може да яде много шоколад. Но ще я наказвам за телефона, ако го използва много и ще 
ѝ разрешавам да яде сладолед само през лятото.  Кристияна Христова 

- Щях да разреша на мама да прави всичко, което иска, но без бели. Щях да ѝ разреша да играе с 
приятели, но щях да ѝ забраня да се гевези и да удря другите деца.  Ангел Рапчев 


