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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на 

идващата пролет. Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на хора 

и млади животни с мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март – денят на 

пристигането на Баба Марта. На този ден всички се закичваме с бял и червен конец и си 

желаем здраве и щастие. По случай празника всяка година се организират много 

конкурси и състезания за изработване на най-красивите и оригинални мартеници. 

      Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово и тази година се включиха в 

организираните от Община Смядово и нашето училище конкурси за най-красива и 

оригинална мартеница на 2023г. 

       Отличени с награди и грамоти за участие в общинския конкурс за най-красива 

мартеница, в категорията „Най-атрактивна индивидуално изработена мартеница“ са 

следните ученици: 

1. Александър Мариянов от 5 клас – първо място 

2. Даниел Йорданов от 6-а клас – второ място 

3. Пресиян Петров от 2-а клас – трето място 

        На 01.03.2023г. г-жа Елка Кайкова, секретар на община Смядово връчи лично на 

отличените участници грамоти и парични награди. 

       Отличени с награди и грамоти за участие в училищния конкурс за най-оригинална 

мартеница са следните ученици: 

1. Тео Петров от 2-а клас – първо място 

2. Джанан Ердинчева от 5 клас – второ място 

3. Ния Владева от 5 клас – трето място 

4. Александър Георгиев и Рафи Кадиров от 6-а клас, с обща мартеница– трето 

място  

       Директорът на училището – г-жа Марияна Йорданова награди отличените 

участници с грамоти и предметни нагарди. Всички участници в конкурса получиха 

сертификати за участие. 

        Учениците от ЦДО 5 клас украсиха входа на училището с прекрасно 

първомартенско дърво, окичено с изработени от тях мартеници, цветя и лястовици. 

        Благодарим на всички ученици, които се включиха и им желаем успех! 
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