
ПГТ ”Коста Петров” с. Борован 
Междучасие 

Ако вестника хареса и обикна ти, 

всяка страница отново прочети! 

Пеят птички пъстрокрили,  

тръпне свежият листак,  

със чадър от синя свила  

руса пролет шета пак.  
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Страница изготви : Катя Ценова 



Знаете ли,че... 

1 март 

Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В 

народните вярвания, представени в пословици и приказки, 

името ѝ е свързано с името на месец „март“.   

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и праз-

ници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай, 

свързан с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни 

с мартеница .. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Знаете ли,че... 

Във фолклора Баба Марта е представе-

на като сестра или като жена на Голям 

Сечко (Януари) и Малък Сечко 

(Февруари). Тя винаги е недоволна от 

тях – или са ѝ изпили виното (ако са ѝ 

братя), или че са свършили някоя голя-

ма пакост. Старицата (невестата) им се 

гневи, вследствие на което времето се 

разваля. 

Страницата изготви: Катя Ценова 



Знаете ли,че... 

                        3 март  

На 3 март отбелязваме Националния празник на 

България. Навършват се 135 години от Освобожде-

нието на страната ни от османско владичество… 

На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският 

мирен договор между Русия и Османската империя, с 

което се слага краят на Руско-турската война от 1877- 

1878 г. Датата 3 март слага начало на Третата българ-

ска държава.  

Страницата изготви: Катя Ценова 



Знаете ли,че... 

8 март 
 

Международният ден на жената се праз-
нува всяка година на 8 март = Това е ден за 
международно признание на икономичес-
ките, политическите и обществените пос-
тижения на жените... 
В България денят се празнува и като Ден 
на майката… 
На този ден мъжете  изразят своята симпа-
тия и внимание към жените, като им пода-
ряват цветя,бонбони, плюшени играчки и 
др... 

https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82


Знаете ли,че... 

                                               22 март 

22 март е денят на пролетното равноденствие, когато 

продължителността на деня е равна на нощта.  

Първите месеци на пролетта сe асоциират с обща 

физическа отпадналост, лесна уморяемост, чести 

простудни заболявания, нервно изтощение. Това е 

така наречената– пролетна умора. 

 



Знаете ли,че... 

...Смята се,че  пролетната умора може да бъде излеку-

вана с различни витамини,здравословно хранене и 

приемане на течности.  

Ако изключим тези неща– пролетта е един от най– 

приятните сезони. Радвайте й се на макс! 



Минути за отдих 

 Идва пролет... Така ми се иска да се влюбя! 

– Какво ти пречи? 

– Мъжът ми не дава...  

 

 - Кой е предвестникът на пролетта? 

- Цъфналият асфалт!  

 

 Като дойде пролетта и започва всичко да те-

че - по улиците вода, при децата сополите, 

при мъжете лигите...  

 



Училищни новини 

Доброволците от БМЧК зарадваха малки и 

големи с мартеници и брошури за 

здравословно хранене на 1 

март.Доброволците участваха в окичването 

на дърво в центъра на Борован с ръчно 

изработени мартеници. 



Училищни новини 

Традицията продължава... и тази година 

ученици от ПГ-Т “Коста Петров“,членове 

на клуб “Съхрани българското”, изработиха 

венец и участваха в тържеството на Трети 

март 2017 година в Борован 



Училищни новини 

Училищни инициативи в Деня 

на жената... 

Урок по руски език на тема:  

Мама– самый лучший 



Училищни новини 

Бинарен урок в IX-а клас по 

Френски език и Компютърен 

машинопис - учебна практика с 

преподаватели Петя Панова и 

Антоанета Иванова.  



Училищни новини 

10а клас празнува заедно 



Училищни новини 

Твоето име е жена...честит празник на 

всички, които с гордост и достойнст-

во носят името жена! 

Денят започна с поздравителни кар-

тички за всички изработени от 

БМЧК. Празникът продължи в час по 

философия с дискусия за важното 

място на жената в нашия живот! 

Традиционно завърши с празнична 

трапеза.  

Училищни инициативи в Деня 

на жената... 



Вестникът изготви: 

клуб “Млад журналист“ 

 


