
 

 

 

Вестник, Брой 7,  

март 2022 г. 

гр. Париж 

Асоциация  

“Христо Ботев”  

Българско училище 

“Иван Вазов”, Париж 

Усмивката на Баба Марта по света 

               Деца от 13 държави разказват как празнуват 1 март 

Инициативата „Баба Марта по света” беше обявена от редакционната 

колегия на в. „Вазовчета” в коледния му брой. Идеята бе да поканим деца от 

различни държави да разкажат как се отбелязва 1 март в техните семейства, 

училища, приятелски кръг или българска общност, да ни изпратят снимки и 

рисунки. Сега ще прочетете как се празнува Баба Марта в 13 държави. Сред 

авторите са деца от Нидерландия, Испания, Италия, Грузия, Израел, 

България, Куба, Иран, Канада, Люксембург, Германия, Турция и Франция. 

В която и държава да емигрират, хората пренасят със себе си някои от 

традициите на своята родина. Подаряването на мартеници е една от най-

типичните и най-любимите български традиции. В нашето българско 

училище «Иван Вазов» в Париж всяка година организираме ателие за 

изработване на мартенички, които учениците ни подаряват на семействата и 

близките си, на приятели. Стараем се да разпространяваме тази красива традиция сред французите, като им 

разказваме за нея и за символиката ѝ.  Всяка година подаряваме мартенички на учителите и учениците от 

френското училище, в чиято сграда провеждаме занятията си. Раздавали сме мартенички на деца в 

Моранвилие, където българската общност се събира от много години да чества 24 май. Ще видите техните 

благодарствени писма на стр. 2.                                                                                                                               

Обичаме да подаряваме мартенички, защото това е един от начините да разкажем за 

България и да популяризираме в чужбина добрите български традици.  

Янета Димитрова – отговорен редактор и учител в училище “Иван Вазов”, Париж 

 

 

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

Умуд Самет , 

5 клас 

РУБРИКИ НА БРОЯ 

Баба Марта се усмихва 

от Франция 

На стр. 2-5 

Баба Марта по света 

На стр. 7-15 

 

 

 

 

Забавна страничка       

На стр. 16 
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Гост на броя е  Лена Динчева - 

творец и майстор на мартенички.  

Тя е автор на най-дългата  

мартеница, която е регистрирана в 

книгата на световните рекорди 

„Гинес”.  
 

За нея можете да прочетете на стр. 6  

Мадлен Андреева, 6 г., ДГ 
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     Мартеничките 

Мартеничке, мартеничке бяла и червена, 

моята усмивка в теб е отразена. 

Здраве и късмет с тебе аз желая. 

Толкова е хубаво да спазим обичая! 

Мартенички, мартенички, колко сте красиви! 

Нека сме приятели, нека сме щастливи! 

Мартенички, мартенички бели и червени, 

вие сте за радост на малки и големи. 

Всички да са здрави, бели и червени, 

всички да са весели, слънчеви, засмени!  

Студио по журналистика и творческо писане,  

БУ «Иван Вазов» - Париж 

Откъси от писмата на нашите приятели от Франция 

„Здравейте, българи! Казвам се Елиз и съм в пети клас. Благодаря ви за гривната 

мартеница. Пожелавам ви хубава пролет! Довиждане и до скоро! Целувки, Елиз“  

„Скъпи българи! Благодаря ви за мартеницата, която ме направи много щастлив. 

Обичам ви силно, Жак“ 

„Благодаря за мартениците. Това е най-хубавият от всички подаръци! Марвин“ 

„Скъпи българи, благодаря ви за мартениците. Това ми достави много, много радост. И когато си пожелах 

нещо, желанието ми се сбъдна. От името на Ана Дюмон“ 

„Много благодаря за гривната. Обожавам Баба Марта, обожавам и традицията! И я спазвам. Закачих я на 

нашата цъфнала череша“. 

„О, българи, благодаря за мартениците! Моля Ви, елате отново догодина. Жюл“ 

„Скъпи деца, казвам се Емма и бих искала да ви благодаря за гривната. Тя е много красива и ми носи 

късмет. Емма“ 

Лиляна Дичева, художник, “Аз 

обичам да се уча” 

Роксан Алуш, 5 г., ДГ 

Тази шейсетсантиметрова мартеница е подарък от у-ще "Иван Вазов" за 

учениците и учителите от френското училище, в чиято сграда се провеждат 

занятията на българското съботно училище. 

С този брой на в. “Вазовчета” искаме да пожелаем мирни дни на хората и 

щастливи усмивки на всички деца по света! 
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Баба Марта 

Слънцето извежда всички вън, 

буди катеричката от сън. 

Земята се нашари 

с кокичета и минзухари. 

Пиленца разпяват старите гнезда, 

здраве и надежда разтупват нашите сърца.  

На прозореца почуква радостта, 

Баба Марта е дошла! 

Емил Лебльо, 4б клас 

Баба Марта 

Тази година взех от баба бял и червен конец, за да 

направя мартенички за моето семейство.  

Знам, че мартеницата се връзва на ръката с 

пожелание за здраве. Когато видим щъркел или 

цъфнало дръвче, я закачаме на него. Ние, българите, 

отбелязваме този хубав празник. На първи март 

всички се поздравяваме с „Честита Баба Марта!“ и 

си подаряваме мартеници, които се връзват на 

ръката или се закачат на дрехата. Белият цвят е 

символ на радостта, а червеният – на здравето и 

любовта. 

Димитър Михов, 3б клас 

Алек Андреев, 3а клас 

 

Теодор Десве, 5 г.,ДГ 

Теодор Десве, 

5 г., ДГ 

Роксан 

Алуш, 5 г., 

ДГ 

Дамян 

Стайков, 5 г., 

ДГ 

Теодор 

Терзиев,  

5 г., ДГ 

Калина 

Георгиева, 

2б клас 

Севар 

Христов,  

6 г., ДГ 
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    Съвременна история за Марта 

 

            Марта се оглеждаше в огледалото. 

Беше първи март. А това бе началото на 

нейния месец и тя бе много щастлива. 

Свърши цялата си работа през деня и сега 

се готвеше за празничната трапеза.  

            Дългата ѝ бяла рокля светеше като 

искрящия сняг навън. Лъскавата ѝ тъмна 

коса беше сплетена на две плитки и тежко 

падаше чак до земята. Сините ѝ очи 

блестяха като диаманти, отразяващи 

красивите и бистри води на българско езеро.  

Изведнъж в стаята нахълтаха двамата братя на Марта, Януари и Февруари. Те започнаха да се гонят 

около подредената маса. Докато тичаше, Януари извика на брат си:  

- Аз ще я взема!  

- Не! Ти изяде повече бисквити от мен. Тази е за мен - отвърна Февруари.  

И двамата не отстъпваха. Продължаваха да се гонят около масата и можеха да я съборят всеки 

момент. Марта се опита да ги спре, но не успя. Накрая братята се търкулнаха на пода и започнаха да се 

боричкат. Февруари бутна масата с крака си. Една от чашите, пълна с вино, се разклати застрашително. 

Наклони се и падна върху бялата рокля на Марта. Червеното вино се разля и направи голямо петно върху 

дрехата на момичето.  

- Олеее! Какво направихте? Ужас! Съсипахте прекрасната ми рокля от баба. Сега какво ще правя? 

Непослушници такива! – викаше Марта, а очите ѝ бяха пълни със сълзи.  

В този момент двамата непослушковци виждаха как навън задуха вятър, заваля силен дъжд, стана 

много студено. Те знаеха, че когато сестра им се ядоса, има дарбата да влияе на времето. Затова побързаха 

да я успокоят:  

- Не се ядосвай толкова, сестричке! Не виждаш ли, че така е по-хубава! - опита се да я утеши 

Януари. Марта млъкна, но очите ѝ все още светеха гневно. В следващия миг тя се загледа по-внимателно в 

изцапаната си рокля и установи, че петното всъщност е интересно. Приличаше на сърце в бяло и червено. 

Момичето престана да се ядосва и дори сега роклята му харесваше повече, защото беше някак оригинална.  

- Ей, сестричке, знаеш ли, че би могла да си направиш и гривна от червено и бяло. Това ще бъде 

красива украса за празничната ти рокля.  

Марта се усмихна хитро и радостно. Идеята ѝ хареса, а навън в този миг грейна топло слънчице. 

Птичките запяха и сякаш ѝ казваха:  

- Направи я, направи си шарена гривна от бяло и червено!  

Продължава на стр.5 

 

Лора Брандт, 5б клас 
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Лора Брандт  - 4 клас  

 

 

Продължение от стр. 4 

 

И Марта пъргаво скочи да търси бели и червени конци из къщата.  

- Къде отиваш, Марта? Какво търсиш? - попитаха любопитно Януари и Февруари.  

- Изненадаааа! Няма да ви кажа! - отговори им момичето и изчезна някъде. След 

малко се появи, а в двете си ръце носеше вълнени бели и червени конци. Марта бързо се 

зае да направи гривната. Реши да сплете конците на плитка като косите си, защото тя много харесваше тази 

прическа. Гривната стана прекрасна. Марта я сложи на ръката си и беше очарована от резултата. Тръгна да 

се похвали на братята си, но се сети, че това щеше да е изненада и се върна. Огледа пак красивата гривна и 

реши да направи такъв подарък и на братята си. Взе бял и червен конец с идеята да ги пресуче, но не 

можеше да се справи сама. Тогава Марта видя, че нейното кученце Шаро и котенцето Рижко я наблюдаваха 

внимателно. Момичето върза на лапичката на Рижко едното конче, другото взе в ръцете си и бързо направи 

още една красива гривна, и още една, и още една ...  

- Ах, колко са красиви и оригинални! Не вярвах, че ще се получи нещо толкова хубаво. Заслужават 

име. Ще ги нарека "мартеници", на себе си, защото аз ги измислих. 

Щастливата Марта върза по една мартеничка на Шаро и Рижко, а след това украси крачетата на 

пъстрите птички, които пееха на прозореца ѝ.  

- Благодарим ти, Марта! - изчуруликаха птичките зарадвани.  

- А на мен? - важно изтрака с големия си червен клюн щъркелът. - Няма ли да ми дадете и на мен? 

Ако имам и аз мартеничка, всяка година напролет ще ви нося късмет, когато ме видите.  

Марта върза мартеничка и на щъркела. Тогава се сети, че беше забравила за братята си. Върна се в 

стаята с празничната маса. Януари и Февруари я чакаха без да мърдат. Сестра им се усмихна и им показа 

какво е сътворила. Братята ѝ много харесаха мартениците и решиха, че всяка година на първи март ще 

правят мартенички и ще ги подаряват на близките си и обични хора за здраве и късмет. 

 

Студио по журналистика и творческо писане, БУ «Иван Вазов» - Париж 

 
 

Андрей Михайлов, 3а клас 
Катя Бодуан, 4 г., ДГ 
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Рекордът 

Мартеницата на Лена Динчева е 

дълга 12 метра и тежи 63,550 

килограма.  Тя се състои от 6 200 

бели и червени камбанки, оформени 

като гроздове. Камбанките са 

направени от PVC чашки. За да ги 

облече в бяло и червено, е изплела  

1 114 метра плат. Направила е над 17 

милиона бримки и е усукала на ръка 

2 489 метра връв за връзките на 

камбанките. За това свое постижение 

старозагорчанката, освен 

сертификата на Гинес, има и 

благодарствено писмо от английската 

кралица. 

Изработването на мартеницата 

отнема на Лена 5 месеца. Преди да 

започне да я прави, сънувала сън и от 

него взела идеята за камбанките – 

символ на вяра и молитва за здраве.  

«Исках да покажа на света 

българската мартеница. Този обичай 

е нещо наистина красиво и 

българско. За мен беше 

предизвикателство и мисия да 

направя този рекорд. Щастлива съм, 

че успях», казва Лена Динчева. 

Гост на този брой е Лена Динчева 

– творец, който изработва картички, 

покани за сватби, рождени и имени 

дни, но най-голямо удоволствие за 

нея е да прави мартенички. Във 

всяка мартеничка тя влага сърцето и 

добрите си мисли. Убедена е, че 

българската мартеница е магия и 

благослов за здраве. Лена смята, че 

където и да се намира човек по 

света, винаги му трябва нещо родно, 

което да го закриля и в чиято добра сила да вярва.                

„Човекът, който дарява мартеница, дарява надежда, здраве, 

благословия. Аз вярвам, че при направата на една мартеница, най-

важни са хубавите мисли, които влагаш, и нейният символ”, казва г-

жа Динчева.  Пример за това е подарената от нея мартеница на баща 

ѝ, който бил много болен, но по чудо оживял, носейки нейната 

мартеница и добрата сила, вплетена в нея.  

Любими мартенички на Лена са традиционните Пижо и Пенда, 

изработени от вълна. Не харесва натруфените и украсени с нищо 

незначещи фигурки мартеници. Не обича да прави и такива с много 

мъниста, но слага от тях, защото в миналото нашите баби и дядовци 

са връзвали пресукан бял и червен конец със сини, жълти, зелени 

мъниста. „Сега има едно изкривяване на традицията заради 

търговията с мартеници. Това не трябва да се прави, защото се губи 

смисълът на обреда”, обяснява нашата гостенка. Тя е забелязала, че 

хората много ценят качествената мартеница и символа, който тя 

носи. Харесват красивото и естетичното, не лъскавото и кичозното.  

Лена Динчева прави мартенички години наред. Превърнала е своето 

х о б и  в  п р о ф е с и я  и  т о в а  м н о г о  ѝ  х а р е с в а .                                             

Не напразно тя е единствената българка, която е влязла в книгата на 

световните рекорди „Гинес” с най-дългата българска мартеница. 

Този рекорд е направен точно преди 20 г. на 20.02.2002 г. и не е 

подобрен досега. 

 Не можем да ви 

дадем истинска 

мартеничка за 

здраве днес, но 

ще ви подарим 

историята и 

произведенията 

на една дама от 

Стара Загора, 

която твори с 

ръцете си магия 

за здраве.  
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Страница на ОУ “Шандор Петьофи”, Хасково 

Мартеницата остава един от най-емблематичните и обичани символи на 

България. С нея се поставя символичното начало на пролетта и 

прераждането на природата. На този ден всеки се окичва не само с 

мартениците, които най-близките хора са му подарили, но и с усмивка и надежда за едно ново, по-добро 

начало.  

Всяка година едни от  най-креативните и талантливи ученици на ОУ «Шандор Петьофи» се включват в  

инициативата на школата по етнография към Младежки център – Хасково „Украси дърво за първи март“. С 

ръчно направени мартенички те украсяват дърво в центъра, за да бъде градът ни празничен и красив, за 

здраве и благополучие, за берекет и плодородие. Такива дръвчета украсяваме и в двора на нашето училище.  

По традиция в ранното утро на 1 март Баба Марта и усмихнатите ѝ помощнички закичват мартеници на 

ученици, учители и служители в училището.  

В навечерието на празника на мартеницата училището ни се включва и в благотворителната инициатива 

«Помогни на малкия Гого» с ръчно изработени мартенички и  творения на пролетна тематика.  

Учениците от начален етап традиционно радват децата от  

Детска градина «Слънце» с пролетни картички, стихчета, песни, 

мартенички и добри пожелания, а оградата на училището ни ще 

бъде окичена с най-красивите рисунки на пролетна тематика. 

Тази година през месец март училището чества своята 49-та 

годишнина. 
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Да спасим Първи март! 
 
Наближаваше Първи март. За всеки трябваше да има мартеница. 
Дърветата цъфтяха и птичките пееха. Баба Марта шиеше, предеше, 
правеше нейните любими неща - мартениците. 
Извинете, аз забравих да се представя! Казвам се Пенда и съм червената 
мартеница, а това е мъжът ми, Пижо. Ние сме тези, които помагат на 
Баба Марта. И сега се питате как ще ѝ помогнем?  
Ние всъщност ѝ даваме идеите за мартениците – какви конци да се 
използват, как да изглеждат готовите мартенички... И ако си мислите, че 
тази легенда, за която всички разказват - за хан Аспарух, дъщеря му 
Хуба и гълъбът, който пренесъл бяло-червен конец е истина… 
Всъщност истинската история е съвсем различна. Сега ще ви я разкажа. 
Баба Марта взела вълна и започнала да преде. От изпредените нишки – 
красиви и здрави – сръчните ѝ пръсти направили две малки сладки 
кукли – едната бяла, другата червена. Това сме ние – Пижо и аз, Пенда. 
- Какво чувам?! 
- Апчиху! Ааапчих! 
Това беше Баба Марта! Но защо киха? Да не е болна? 
- Апчих! 
- Бабо, бабо, ти да не си болна? 
- Ооо, не знам, може би... Апчих... да – отговори Баба Марта. 
- Кажи, бабо, как да помогнем? – попита  разтревожено Пижо. 
- Ооо, апчих!... да, само трябва да... апчих!... отидете в гората, апчих!... и 
да ми донесете билки... апчих!... Ружа и... апчих!... мента. 
- Добре! Пижо, хайде към гората! – казах. 
- Довиждане, Бабо! 
- Довиждане! – изпрати ни милата наша баба 
Когато влязохме в гората, веднага започнахме да търсим мента и ружа. 
- Пижо, трябва да намерим билките бързо, ако искаме да има мартеници 
за всички – говорех тихичко – докато Баба Марта е болна, няма да може 
да ги прави. И хората няма да имат с какво да се закичат в първия ден от 
месец март – обяснявах му аз. 
- Добре, мамо – чухме непознат глас в далечината. 
- Кой е там?! - попита Пижо изплашен. 
- Аз съм Червената шапчица, вашата приятелка.                                          
- О, какъв късмет, точно навреме! Баба Марта е болна и ѝ трябват билки, 
за да оздравее – обясни ѝ Пижо. 
- Много бих искала да помогна, кажете какви билки трябват - попита 
Червената шапчица. 
- Ружа и мента. 
- Аха, разбрах! Ще повикам някого, който най-добре познава гората и 
ще ни помогне. 
И тя извика приятеля си Вълчо. 
- Ауу! С какво да помогна? – попита вълкът с дрезгавия си глас. 
Червента шапчица му обясни всичко. Той тръгна и след пет минути се 
върна с билките в лапите си. Вълчо ни ги даде, а ние благодарихме и 
бързо си тръгнахме. 
Баба Марта седеше на дивана, кашляше и кихаше. Ние ѝ дадохме 
билките. От тях направихме чай. След като го изпи, се почувства по-
добре и ни благодари за помощта. 
Баба Марта вече не беше болна! Билките ѝ бяха помогнали! Оставаха 
три дни до Първи март, а Баба Марта ден и нощ правеше мартеници. 
Ние ѝ помагахме. На самия ден тя си облече новия сукман, сложи 
всички мартеници в кошницата и излезе. Ние, много ясно, бяхме с нея и 
раздавахме мартеници. И така всички задружно спасихме Първи март! 
Ралица Димова, 6 клас 

Страница на БНУ 

„Свети 

Седмочисленици”, 

Тарагона - Реус 

Нашето училище е 
единственото българско школó в 
провинция Тарагона и едно от 
четирите училища в автономна 
област Каталуния. 
Създадено е през 2010 г. по проект 
на Асоциация „България“.  
Съхраняваме българския език и 
дух чрез изучаването на различни 
учебни предмети и интересни 
извънкласни форми. Имаме 
награди от конкурси и фестивали. 

Диана 

Александрова,   

3 клас 
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Страница на училище 

“Читалище”, към 

Посолството на  

България в Тбилиси 

За читателите на в. „Вазовчета“, за неговите автори, за всички деца от 
училище „Иван Вазов“ в Париж -  мартенски поздрави от Тбилиси!  

Да сте живи, да сте здрави – бели и червени, румени, засмени! 

Бързо да си учим уроците, за да имаме повече време за игри! 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!  Благодарим за приятелството! 

 

 

 

 

 
Виктория 

Куртев, 11 г.  

Деа Куртев, 

9 г. 

 

Мария Гудомидзе

-Каменова, 11 г. 
Борис 

Дудоленски, 5 г. 

КОЯ Е БАБА МАРТА?  

                                                                                                                                
Първи март е единствен по рода си в целия свят български празник. Всяка година, в 
началото на март, българите си подаряват мартеници (мартенки, байници).  Традицията е 
свързана с древната езическа история на Балканския полуостров, която се отнася до 
земеделските култове към възраждащата се природа.  

Значение и традиции                                                                                                             

Месец март е месецът на зачатието на пролетта и земята, която ще роди лятото и 
плодородието. Негов знак е мартеницата, символ на пробуждането и култа към слънцето. Мартеницата е 
амулет, който се прави основно от усукани бели и червени конци. Белият цвят първоначално символизира 
мъжкото начало, силата, светлата, соларна зона. По-късно под въздействието на християнската митология 
обозначава чистотата и изцелението - белият цвят е цветът на Христос. Червеното е женското начало, 
здравето: то е знак на кръвта, на зачеването и раждането. Трябва да си припомним, че първоначално 
женските български сватбени носии са  били червени, червено е било и булото на младата невеста. 
Мартеници се връзват на дясната ръчичка на децата,  по плитките на момите, на плодните дръвчета, на 
рогцата на домашните животни. В Родопската област мартениците са разноцветни – със син, зелен или 
розов цвят, там ги наричат „байници“ (възможно е думата да идва от „баене“ – наричане за здраве). Синият 
цвят символизира небето, зеленият – гората и земята, жълто-оранжевият – слънцето, розовият – красотата.                                                   
По традиция мартеници се носят до народния празник Младенци - на 9 март (това е църковният празник Св. 
40 мъченици)   или до Благовец (Благовещение) - на 25 март. Езическата традиция се смесва с 
християнската. По-рядка била навремето практиката мартеници да се носят само през първите три дни от 
март. Ергените връзвали бяло-червена нишка на кутрето на лявата ръка, а женените мъже – на глезена или я 
скътвали в пояса. Имало и обичай момите да закичват мартеници на пазвата, отляво, докато невестите 
закичвали мартениците си отдясно. Българката почиства къщата си за 1 март – да свети и да грее от чистота  
като пред всяко ново начало, изтупва дюшеците на слънце, пали старата си метла на двора.                             
В Разградско сутринта при изгрев слънце всяка домакиня мята  червен плат на едно от плодните дървета в 
градината, "за да разсмее Баба Марта". В Троянско на 1 март преди изгрев слънце стопанките на всеки дом 
връзват червена вълна по ключалките на вратите, на овошките, по рогата на добитъка. В Хасковско бабата, 
която рано преди съмване връзва мартеници на децата от семейството, се облича изцяло в червени горни 
дрехи. Оттук идва народната представа, че Баба Марта спохожда хората и посевите, облечена в червен 
сукман, забрадена с червена забрадка, обута в червени чорапи. Червено-бялата мартеница се сваля, когато 
човек види цъфнало плодно дръвче или щъркел. При свалянето на мартеницата се намисля желание. В 
някои райони хвърлят мартеницата в реката, за да им върви по вода и всичко лошо да изтече. По други 
места слагат мартеницата под голям камък и след девет дни гледат какво има под него. Ако има мравки, 
годината ще е богата с овце, ако има други, по-едри буболечки – сполука в крави, в едър добитък. Затова 

някъде наричат мартеницата "гадалушка".  

 Димитър Василев, 7 клас 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Страница на БУ “Св. Св. Кирил и 

Методий“, Хага  

Здравейте, приятелчета,  

Щастливи сме, че имаме възможността да гостуваме на 

страничките на вашия вестник!  

От 16 години всяка последна събота на февруари е специална за 

нас. Чакаме я с нетърпение. Тогава класните ни стаи грейват и се 

превръщат в мартенски работилници, в очакване на една от най-

хубавите български традиции – закичването с мартенички. 

Знаем, че никой друг народ по света няма подобен обичай. 

Заедно с нашите учители и родители усукваме бели и червени 

конци и вплитаме в тях надежда и вяра за здраве и успех. 

Следвайки нишките, пътуваме през времето и сякаш хан 

Аспарух и неговата сестра Хуба оживяват пред очите ни.  

Колко е трудно да не се закичиш веднага с мартеничката, която 

си изработил! Отнасяме я вкъщи и на 1-ви март гордо я носим в 

училище, за да разкажем на холандските си приятелчета за 

България.  

Тази година нашите мартенички ще украсят дърво в центъра на 

нидерландската столица Хага. Така, ние, децата от България, ще 

разкажем за Пижо и Пенда.  

Пожелаваме ви много вълнуващи мигове във вашето училище! 
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Страница на БУ„АзБуки“, Рим към 

Културна асоциация «Асен и Илия 

Пейкови»  

С песни и музика майсторят децата мартенички в час в българското училище „АзБуки“ в град Рим, 

Италия. И родители се включват в усукването и навиването на бели и червени конци, за да предадат 

магията и вълшебните думи в традиционните изделия- прекрасни мартеници. Мартеницата, известна също 

като мартинка, марта, мартичка, гадалушка, кичилка, е обредна украса от усукани конци, които се слагат 

на 1 март за здраве. Цветовете имат строго определен смисъл: червено – кръв, живот; бяло – чистота, 

щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата 

пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки. Мартениците се носят до появата на първото 

цъфнало дърво или на първата прелетна птица, т.е. до настъпването на пролетта. В някои краища се носят 

до края на март. След това се поставят на дърво или под камък. В последния случай по тях 

може да се гадае. Ако след един месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна 

и удачна. Друг обичай е мартениците, носени до първа пролет, да се завържат след това на 

клончета от цъфнало дърво или храст. 
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Мартеници за целия клас 

Всяка година българите си подаряват мартеници, които често са гривни от усукани бели и червени конци. Те 

се слагат на първи март и се свалят, когато видим първото цъфнало дърво или първата прелетна птица.               

Един ден с баба Златка решихме да направим мартеници за моите кубински съученици. Баба каза, че ще 

трябват двадесет и пет за целия клас. Двамата с нея запретнахме ръкави и успяхме да направим прекрасни 

мартеници. На друтия ден ги подарих на децата от моя клас в Хавана.  Всички много се зарадваха.                                         

Александър Кънчовски, 3б клас, БУ „Иван Вазов“, Париж, дистанционна форма на обучение 

Много обичаи и празници, посветени на идващата пролет, се 

свързват с месец март и Баба Марта. Сестрата на Голям Сечко 

и Малък Сечко е любим образ в своеобразния фолклор на 

българския народ! 

В специален проект на етносите и по идея на Весела Райчинова 

(Сели), учениците от основно училище "Моше Шарет", гр. Бат 

Ям, Израел, изучават приказки за Баба Марта и се запознават с  

България! Днес те са специални гости на в-к "Вазовчета".             

Интересен факт - нито едно от децата не е с български 

произход. 

Вдъхновени от легендата за Мартеницата, те изплетоха бели и 

червени, пъстри и красиви мартенички! Така поставиха 

началото на една традиция, която ще остане  в историята на 

училище "Моше Шарет". 

С вълнение и много емоции директорката на училището г-жа 

Анат Абади поздрави малките възпитаници и се закичи с 

българска мартеница! За здраве, щастие и късмет! 

ОУ “Моше Шарет”, гр. Бат Ям 
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На първи март празнуваме един от най-хубавите български празници - Баба Марта. На този ден всички 
българи, малки и големи, се закичваме с мартенички, независимо в кой край на света се намираме. Белият 
цвят на мартеницата символизира радостта, красотата и чистотата, а червеният - здравето, любовта и 
храбростта. Последните няколко години аз и моето семейство живеем в Турция. Тук този обичай не 
съществува, защото е типично български. Въпреки това, аз и моето семейство продължаваме традицията, 
чакаме го с голямо нетърпение и се подготвяме отрано за него. Купуваме бяла и червена прежда за 
изработката на мартениците. Усукваме белия и червения конец и украсяваме някои от мартеничките с 
мъниста. За декорация на дома изработваме една голяма мартеница с Пижо и Пенда и на празника я закачваме 
на входната врата. Рано сутринта на първи март нашето семейство се поздравява с честита Баба Марта. След 
това с много радост и вълнение си подаряваме направените от нас мартенички. Когато отида на училище, 
подарявам мартеничка на най-добрата ми приятелка Дефне Ариа. Тъй като тя не е българка, аз ѝ обяснявам за 
тази стара българска традиция. Разказвам ѝ, че на този ден всички българи си подаряват и закичват 
мартенички, и те са символ на мир, любов, здраве и щастие. Обяснявам ѝ, че сваляме мартеничката, когато 
видим цъфнало дръвче, щъркел или лястовичка. На нея ѝ е много интересно да научи тези неща за България, 
защото в Турция няма Баба Марта. Миналата година много ѝ харесаха българските мартенички и ме помоли 
да ѝ покажа как се изработват. Аз с голямо удоволствие разкрих на Дефне тайната на мартеничките и 
направихме червено-бели гривнички за цялото ѝ семейство. Тази година двете решихме  заедно да изплетем 
мартенички за нас и нашите семейства. Въпреки че сме от различни държави, когато се закичим с мартеничка, 
тя ни сплотява, кара ни да се чувстваме по-близки и прави нашето приятелство още по-силно.                                                                                                                   

Честита Баба Марта на всички! Да си подарим мартенички с пожелание за много здраве, дълъг живот и 
късмет! 

Дарина Стоянова, 4б клас, БУ “Иван Вазов” - Париж, дистанционна форма на обучение 

Малка история на Мартеничката 

Мартеничката е най-характерна за България, но се среща още в Молдова и Румъния под названието 
мърцишор, в някои части на Гърция – марти, в Македония – мартинка и области на Албания – моняк.                         
Мартеничката е  направена от червен и бял вълнен конец. Усукването на конците е наляво и се закичват 
отляво на несемейни и отдясно на семейните хора. Червеният конец е символ на кръвта и живота, а белият - 
на чистотата и щастието. Най-типичните български мартенички са Пижо и Пенда. Пижо е направен от бял 
конец и символизира мъжкото начало, силата. Това е и цветът на Христос. Пенда е направена в червено, 
защото това е цветът на женското начало - символ на здравето, на кръвта, на зачеването и на раждането. 
Неслучайно първите сватбени носии са били червени.  В някои райони на България се използват и други 
цветове за мартеничките: синият - небето и водата, божествената вечност и аристократичност. Зеленият – 
плодородие, възраждане и празничност. Сините мъниста в мартеничките са против уроки, а паричката - за 
благополучие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да закичва гърдите или да 
връзва на ръцете на децата пресукания бял и червен конец за здраве, благополучие, късмет и против уроки. 
Щастие и късмет носи онази мартеница, която е подарена. Празникът на Баба Марта в българските традиции 
е символ на пролетта и носи пожелания за здраве и плодородие в началото на новия цикъл на природата. 
Навсякъде по света живеят българи и тук, в Бурса - също. Мама организира и събира българите няколко дни 
преди първи март, за да направим мартениците, които ще си подарим едни на други с пожеланията за здраве, 
щастие и късмет. Така пазим и предаваме една от най-хубавите български традиции. Аз ще съхранявам и 
предавам наученото от мама един ден и на моите деца. 

Елизабет Узел, 7б клас, БУ “Иван Взов” - Париж, дистанционна форма на обучение 

Баба Марта в моя град 

По стар български обичай на първи март се закичваме с мартенички, направени или купени с любов. Чувала 
съм и съм чела различни истории за Баба Марта като старица, свързвана с месец март и идването на 
пролетта. Тя носела със себе си лошото си настроение и времето ставало студено винаги, когато се ядосвала. 
А когато пък се усмихвала, пеквало слънце.   

Продължава на стр. 14                         

Баба Марта  
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Продължение от стр. 13 

През последните години живеем в Бурса, град в Турция, където има много изселници от България. Те са 
българи от турски произход, които са запазили традицията с мартеничките. В много квартални магазинчета 
можем да ги намерим. Ние с мама предпочитаме да си ги направим сами. Увиваме бяла и червена прежда и 
слагаме фигурка за украса, която сме я направили ръчно от глина. Правеното на мартенички  е любимата 
ми част от празника. Украсяваме си и нашия дом, като слагаме на входната врата една голяма мартеничка 
за здраве и сполуки през цялата година. На първи март отивам на училище с чанта, пълна с мартеници. 
Подарявам на учителките и на приятелите си. Винаги се прибирам вкъщи с поръчки за още мартенички за 
следващия ден, защото още деца искат да закича и тях. Тук, в Бурса, все повече се интерсуват от нашия 
мартенски обичай и чакат с нетърпение месеца, за да се закичат. Тази година ще приготвим още повече 
мартеници, за да има за всеки от училище и моите приятели. А на мама ще направя най-хубавата на света!                                                     
Винаги когато подарявам мартеничка, пожелавам на човека, на когото я закичвам, здраве през цялата 
година. Пожелавам на всички нас да сме здрави и да ни се случват само хубави неща през тази година.  

Аида Бейсим, 3б клас, БУ “Иван Вазов“ - Париж, дистанционна форма на обучение 

Когато бях по-малка,  раздавах мартенички на децата в 

българското училище в Германия, в което ходех. Всички много 

им се радвахме.  

В нашето семейство сами си правим мартеничките с мама, 

защото идеята е да вложим добрите си мисли в тях. Аз си 

украсявам стаята с мартенички, които сама съм си изработила. 

На нас много ни харесва да спазваме тази красива българска 

традиция.  

Лора Брандт, 5б клас, БУ „Иван Вазов” – Париж, 

дистанционна форма на обучение 

Милена Брандт, 5 г. 

Филип Брандт , 2б клас, БУ „Иван 

Вазов” – Париж, дистанционна форма 

на обучение 
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Всички в класа ми знаят за 

мартеничките, както и 

моите приятели от Канада.  

Винаги на първи март 

вкъщи се закичваме с 

мартенички. Подаряваме и 

на нашите приятели. 

Понякога си ги правим 

ние, но най-много ни 

изпращат дядо и баба от 

България. Събрали сме 

много мартенички и си ги 

пазим.  

Веднъж в училище разказах историята за мартеничката, защо я 

правим, на какво е символ и всички бяха много впечатлени от 

моя разказ. Сигурно са запомнили тази традиция, защото ми се 

случи нещо много мило и интересно. 

Когато преди две години ни затвориха училището заради 

епидемията, моята учителка по музика, мис Дейвис, пристигна у 

дома точно на първи март и ми донесе мартеничка, която тя 

беше направила за мен. Освен това ми подари и прежда, бяла и 

червена, за да можем с братята ми да си направим мартенички. 

Никога няма да забравя този неин жест, който ме направи 

наистина щастлива.  

Валерия Гигови, БУ „Иван Вазов” – Париж, дистанционна 

форма на обучение   

В Люксембург ние всяка година 

правим мартеници заедно с мама.   

Купуваме памучни или вълнени бели 

и червени конци. С тях правим 

гривнички, пискюлчета, Пижо и 

Пенда. Много е забавно!  

Н о  н а й - г о л я м а т а  р а д о с т  е 

украсяването на къщата. Слагаме 

големи мартеници на пътната врата 

и в хола. Става красиво и празнично, 

а и така спазваме българската 

традиция. 

Себастиан и Вероника Лексис,   

БУ «Иван Вазов» - Париж, 

дистанционна форма на обучение  

 

Баба Марта в Иран 

В гр. Техеран, Ислямска 

република Иран, посолството на 

Република България е планирало 

традиционният български празник 

Баба Марта да бъде отбелязан с 

кръжок по изработване на мартеници в 

Международното училище „Нику“, 

което е добър партньор на мисията и е 

едно от елитните местни училища. 

Ателието по изработване на 

мартеници ще се проведе в края на 

месец февруари 2022 г., за да запознае 

иранските деца с тази прекрасна 

българска традиция, черпеща 

вдъхновение от древни обичаи и 

запазила специалното си място през 

вековете в обичаите на народа ни.  

Макар да не е традиционно за 

местната култура, децата от 

международното училище със 

сигурност очакват с нетърпение 

ателието, за да научат нещо ново и 

интересно за България посредством 

контакта си с българските обичаи и 

деца.  

Александрина Здравкова,      

6 клас, БУ “Иван Вазов” - Париж, 

дистанционна форма на обучение 

 

Георги  Гергов, 7б клас,  

БУ “Иван Вазов” - Париж,  

дистанционна форма на обучение 
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Тази 

кръстословица, 

посветена на 3 

март, изготви 

Ралица 

Димова,  

6 клас от 

БНУ „Свети 

Седмочислени

ци”, Тарагона 

- Реус, 

Испания 

Наталиа 

Иванов,       

4б клас,      

БУ “Иван 

Вазов” - 

Париж 

 

Освен Баба Марта честитим на всички българи и  националния празник 3-ти март! 


