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Март 2020 г. 

Вестникът на Основно училище „Константин Фотинов“, град Лом 

ТРЕТИ  МАРТ 
Ангелина  Жекова 
 
Трети март!  Преславен ден! 

Празник скъп на свободата! 

Нека погледи сведем 

и целунем знамената. 

Стари бойни знамена 

на хайдушките дружини, 

водили са не една  

битка в робските години. 

Днес, стаили огнен дъх,  

път поемат знамената  

към най-българския връх 

Шипка—връх на свободата! 

    3-ти март, денят на Освобождението на 

България, е национален празник от 1990 

г. На 3 март (19 февруари по стар стил) 1878 

г. е подписан Санстефанският мирен дого-

вор между Русия и Османската империя, с 

който се слага край на Руско-турската война 

от 1877-1878 г. Войната, която е десета в 

поредицата от Руско-турски войни, е наре-

чена Освободителна, тъй като довежда до 

освобождаването на част от българите от Ос-

манската империя и създаването на Третата 

българска държава.  

   142 години ни делят от тези дни на славни 

битки и победи, когато българският народ от- 

хвърля вековното робство и тръгва по пътя на 

европеизацията си. Сред личностите, изиграли 

важна роля в българската история след 1878 

година са Стефан Стамболов, Петко Караве-

лов, Драган Цанков, княз Александър I Батен-

берг, Захари Стоянов, Гаврил Кръсте-

вич, Васил Радославов, Анастас Бенде-

рев, Радко Димитриев, Васил Друмев и други.  

    Националният празник ще бъде отбелязан  

тържествено в Лом на площад  „Дядо Цеко 

войвода“ на 3 март 2020 година с  шествие, 

поклонение и поднасяне на цветя в памет на 

загиналите. Нека с присъствието си покажем 

радостта и гордостта си, че сме българи! 

    Честит празник! 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2


147 години  
от гибелта на Апостола на свободата 
 

      На 19 февруари учениците от Основно 
училище „Константин Фотинов“ град Лом тържес-

твено отбелязаха 147 години от трагичната гибел 
на Васил Левски. В памет на Дякона поетичен ре-
цитал изнесоха участници в клубовете по интереси 

„В света на поезията“ и „Ние можем повече“ с ръ-
ководители Петя Томова и Пепка Крумова. Въз-
рожденски песни изпълниха четвъртокласниците 

от клуб „Фотиновски звънчета“ под ръководството 
на Сияна Борисова.  

 

Ако спечеля, печеля за цял народ – ако  
загубя, губя само мене си. 
                                       Васил Левски 

2 стр.                                              Дати и събития 

Червеното е цвят на жизненост, здраве и 
любовен огън. Червеното е светлината на 
изгряващото и залязващото слънце, на теча-
щата кръв, на огъня. В традиционната бъл-
гарска сватба булото на булката е в червен 
цвят. Червен конец се връзва на плодни 
дръвчета, на детска ръчичка, за да предпаз-
ва от зло и да носи здраве. Такава е маги-
ческата му сила в мартеницата. 

В Родопите мартениците се правят от раз-
лични цветове. В Софийско и Мелнишко 
основните цветове са син и червен. Синият 
цвят е олицетворение на небето и земята. 
Зеленият цвят е знак за плодородие, здраве, 
възраждане, празничност. Конците, участ-
ващи в направата на мартеницата, се усук-
ват задължително наляво. Традиционната 
българска мартеница включва различни 
елементи - символи: черупки от охлюви (за 
здраве и сила), скилидки чесън (за предпаз-
ване от зли демони), мъниста (против уро-
ки), паричка (за благополучие). 

В народната представа на българите Баба 
Марта е жена. Тя е с променлив характер и 
затова и времето през месеца е променливо. 
Когато Баба Марта е ядосана, времето е 
студено, а когато се смее - топло и ласкаво. 

В народния календар Баба Марта е мно-
го почитан и емоционален български оби-
чай. 

На 1 март всички българи закичват на ревера, 
ръката или шията си мартеница. Тя е символ 
на здраве, дълъг живот, плодовитост и изоби-
лие. Изработва се от усукан памучен или въл-
нен конец. Основните цветове са бял и червен. 
Белият цвят е символ на чистота, невинност и 
радост. Бели са празничните дрехи на булката, 
светците и ангелите също са облечени в бели 
дрехи.  
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Класирани в ХХVІІ Коледно мaтeмaтичecĸo 
cъcтeзaниe пo мaтeмaтиĸa: 
 
Божидар Ивaнoв – първо място 
Koнcтaнтин Цвeтaнoв – пъpвo мяcтo 
Aни Aнгeлoвa, Ивaн Илиeв, Mapтин 
Kpacимиpoв, Cимoнa Димитpoвa – тpeтo 
мяcтo. 

ХІІІ Haциoнaлeн литepaтypeн конкурс „Янa 
Язoвa“- 2019 г. B paздел есе нa тeмa „Moят лю-
бим гpaд“ жypитo пpиcъди двe cпeциaлни 
нaгpaди нa ученичките oт ІІ OУ „Константин 
Фотинов“ Cимoнa Beнциcлaвoвa и Вероника 
Toнeвa oт VІ в ĸлac. Наградите връчи председа-
телят нa жypитo  Петър Величков – литepaтypeн 
иcтopиĸ и ĸpитиĸ. Tъpжecтвeнaтa цepeмoния ce 
cъcтoя нa 24.10.2019 г. в ĸaмepнaтa зaлa нa HЧ 
„Πocтoянcтвo“ 1856. 

 Учeници oт  І a   ĸлac взexa yчacтиe 
в  Haциoнaлeн ĸoнĸypc зa изpaбoтĸa нa ĸyĸлa  
“B oчaĸвaнe нa Koлeдa“ – тeмa нa ĸoнĸypca „C 
ĸyĸлa Haя – yчa, пeя и мeчтaя “. 
    Πoд pъĸoвoдcтвoтo и cъдeйcтвиeтo на 
тяxнaтa yчитeлĸa Ивaнĸa Xpиcтoвa  дeцaтa 
изpaбoтиxa  ĸyĸлитe, като запазиха 
aвтeнтичнocттa и  визиятa нa ĸyĸлa Haя. 
     B нaвeчepиeтo нa ĸoлeднитe пpaзници 
Бeaтpиc, Beceлинa, Haдeждa ,Cвeтлaнa, 
Цвeтaнa, Дeйвид и Kpacимиp пoлyчиxa 
гpaмoти зa yчacтиe,a гocпoжa Xpиcтoвa-
cepтифиĸaт зa yчacтиe. 
 

В традиционната Коледна изложба ба-
зар участие взеха талантливите творци от 
клуб по приложно изкуство „Идея Арт“ с ръ-
ководител Даниела Константинова,  ученици-
те от II а с ръководител Д. Борисова и II в 
клас с ръководител Ц. Стефанова. Те предста-
виха коледни картички, венци, сурвачки и 
други декоративни предмети. 

Награди, подаръци и грамоти получиха 

както учениците, така и ръководителите им 

Конкурс „Моето ДЗИ“  

1-ва награда на ученичката Виктория-Роси и 
специална награда -медиен проектор- на Даниела 
Константинова. Наградите бяха връчени в Лом  
от представители на ДЗИ - София. 
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През учебната 2019/2020 година училището работи по следните проекти: 

 Проект „Заедно в училище“, номер на Договора BG05M2OP001-3.002-0180 – C001, по про-

цедура № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинс-

тва и/или получили международна закрила “на община Лом, по който сме партньори. Продължиха 

дейностите на  група за фанфарна музика с ръководител Сияна Борисова. Проектът  приключи 

през декември 2019 година с организирано посещение на групите по изкуства в НМТ „Ст. Маке-

донски“, където учениците гледаха  мюзикъла „Аладин и вълшебната лампа“ и  балета „Снежната 

кралица“. 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП  

„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., по който са сформирани 8 групи за 

допълнителна работа по български език и литература и математика и 1 група за дейности по инте-

реси. 

Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, по проект  

ВСЮ5М2ОР001-З.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, 

където е сформирана една група от 3 деца от подготвителната ни група с ръководител Грасиела 

Конинска. 

Проект „Образование за утрешния ден“, където е сформирана една група по  

компютърни умения с ръководител Петрунка Станиславова. 

ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТИТЕ 


