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На 07.03.2019 г. в ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, 
гр. Балчик под надслов 
„Да бъдем по-добри чрез 
знанието, танците, пе-
сните и игрите” се състоя 
тържество, свързвано с 
пролетните празници и 
народни обичаи.
    Празникът бе открит 
от малките мажоретки с 
ръководител г-жа Цвете-
лина Илиева.
  Учениците от всички 
класове взеха участие. 
 Най-малките – I клас – 
поднесоха поздрав за 8 
март. 
 Второкласниците пред-
ставиха „Танц на цветята” 
и разказаха за народните 
поверия, свързани с цве-
тята. 
 Учениците от трети клас 
се разделиха с Баба Мар-
та и посрещнаха с радост 
Пролетта, която им поже-
ла да са изпълнени с мно-

го положителна енергия и 
увереност в себе си, за да 
постигат целите си и да 
реализират мечтите си. 
 Четвърти, пети и шес-
ти класове пресъздадоха 
ритуали, извършвани на 
Благовец, Цветница и Ве-
ликден, както и обичаят 
Лазаруване. 
 Благодарим на г-жа Гали-
на Гавраилова за предста-
вения лазарски танц „Бу-
енек”.  С помощта на 
седмокласниците беше 
уреден битов кът и бяха 
изработени материали, 
свързани с празниците.
 Емоциите, които прежи-
вяха участниците, както 
и гостите, навярно ще ни 
направят по-добри, за да 
можем да съхраним бъл-
гарското.

Севдалина ПЕНЕВА
Директор на ОУ 

„Св.Св.Кирил и 
Методий” гр.Балчик

Децата от първи до седми клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчищ ще помнят дълго пролетното тържество в 
училищния физкултурен салон - тържество на веселото детство, ученическите песни и игри.    фото: Личен архив.

„Да бъдем по-добри чрез знанието, танците, песните и игрите” 

Първи клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик. фото: Личен архив 
Трети клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик. 
                                                                                             фото: Личен архив 

Децата посрещат пролетта в ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ Балчик  
                                             фото: Личен архив 

Детската танцова школа към НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик, с р-л 
Галина Гавраилова, изпълниха на училищното тържество в ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ Балчик пролетния народен танц „Буенек“.   
                                                                                            фото7 Личен архив. 

Малките мажоретки на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик.                  фото: Личен архив Пети клас на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик  
                                                                                          фото: Личен архив 

 Учениците от 4-7 клас показаха знания 
за българските пролетни ритуали и песни. 
Фото: Личен архив 


