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Тази година аз заедно с моите приятели от 5 и 6 клас изрботихме мартеници за
„Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания ”.Бяха изработени близо
250 мартеници, които бяха изпратени на 3 фирми:Етем, БЕЛЛА България и
ING.Със събраните средства ще се закупят 3 стойки за системи за Детската
урология.

Също така ние направихме и мартеници за „Благотварителен мартенски базар”проведен в нашето училище.Децата от 1 клас се включиха активно с помощта на техните родители да ни подкрепят с направата на хубави и интересни
мартенички.Базарът се провеждаше през последната седмица на месец февруари и на самия 1 март.Със събраните средства ще се закупят растения за
„Зелена класна стая”, която ще бъде в един от дворовете на училището, и там
ние ще можем да учим, когато е хубаво времето.
Рая Джамбазова 6 клас

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. В България денят се празнува и като Ден на
майката, въпреки че според някои българи Благовещение (25 март) е християнският празник на майката и жената.
На 8 март всички жени и майки празнуват.Всички те получават цветя и се радват на деня.

Денят е официален празник в Афганистан, Азербайджан, Беларус, Китай, , Куба, Северна Македония и други.В
някои държави като Камерун, Хърватия, Румъния, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Чили денят не е официален празник, но въпреки това се чества. На този ден мъжете подаряват цветя на жените в техния живот – приятелки, майки, съпруги, колеги и т.н. В училище децата често подаряват
цветя на учителите си.И правят картички за майките си.

Рая Джамбазова 6 клас

Сирни Заговезни
Сирни заговезни е важен зимно-пролетен празник в народния календар. Празникът се чества
седем седмици преди Великден, винаги в неделя.В продължение на една седмица от МесниЗаговезни до Сирна Неделя се изпълняват различни обреди и обичаи. Това е времето на кукерите (облечени като зверове мъже с маски на главите, които танцуват по улиците, за да изплашат
лошите сили и да пропъдят студа, а за плодородие и здраве извършват обредни действия). На
Сирна Неделя се палят огньове (клади) и след като прегорят, се прескачат за здраве. Извършва
се и обичаят „хамкане“: на червен конец се завързва и се спуска от тавана парче бяла халва или
варено яйце. Най-възрастният мъж завърта конеца в кръг и всеки член от семейството, главно
децата, се опитва да хване халвата или яйцето с уста. Който успее, ще бъде жив и здрав през
цялата година.
На празничната трапеза на Сирни Заговезни се слагат млечни и яйчени продукти. На този ден
по-младите искат прошка от по-старите, затова и празникът се нарича още „Прошка”. От
следващия ден започнат великденските пости – време на строг пост, духовното въздържание от
лоши помисли и деяния, време за смирение и молитва.
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Часът на Земята
Ще се включите ли?

Caption describing picture
or graphic.

Здравеите днес съм
тук за да ви разкажа за
чсът на Земята. Тои се
състои всяка година на
30 март от 20:00 до 21:30
часа. Провежда се всяка година за да подканим повече хора да помогнат за опазването
на Земята. На този ден
и в този час всички изклчват всичката електроника от дома си. Макар и само за един час

така много помагаме
на Земята. Тази инициатива започва през
2013 година, когато хората разбират колко
замърсяваме планетата.
Младото поколение
сме така да кажа прекалено привързани
към технологиите и,
може би тези 60 минути са напълно достатъчни да изключим
всичко.
Ще се включиш ли?
Мислиш ли че можем
да помогнем на Земя-

та? Опитаи и, ще разбереш!

