
 КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА И ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА 

На  2  март  в  Лекционната  зала  на  НЧ  “Братство-1884“  бяха
наградени  участниците  в  конкурса  за  най-красиви,  автентични  и
оригинални мартеници. Мартениците, изработени от детските градини,
училищата,  социалните  заведения в  Павликени  и  хора  над  18  год.
възраст  силно  затрудниха  журито  при  оценяването.  Празничната
програма бе представена от малките възпитаници на НЧ „Братство-
1884“ и оркестър „Павликени“. Благодарим на всички за положените
усилия и активното участие в този ежегоден конкурс!

Ето и хронология на подготовката за конкурса:

Днес,  28  февруари,  приключи  музейната  работилница  за
мартенички  с  децата  от  II  клас  на  ОУ  „Св.  Климент  Охридски“  -
Павликени.  Те  слушаха  с  интерес  за  първомартенските  обичаи  и
древния  произход  на  българската  мартеница,  а  после  заедно
направиха своите мартенички за Баба Марта.

Благодарим за активното участие в мартенската работилничка на
всички деца! Благодарни сме и на техните учители и възпитатели за
приятните  часове,  прекарани  в  Исторически  музей  -  Павликени!
Бъдете здрави, румени, засмени като Баба Марта!

На 27 февруари учениците от IV „в“ клас на СУ „Бачо Киро“ –
Павликени  се  включиха  с  желание  в  музейната  работилница  на
Исторически  музей  -  Павликени.  Те  се  запознаха  с  мартенската
обредност и успяха да направят много красиви мартенички!

На  21  февруари  музейната  работилничка  гостува  в  ДГ  “Вяра,
надежда  и  любов“  -  Павликени.  Децата  от  ПГ  „Игриви  зайчета“
изработиха  красиви  мартенички,  с  помощта  на  учителките  си!  Те
научиха за Баба Марта и защо всяко дете трябва да носи мартеничка
на 1 март!

Музейната  работилница  за  мартеници  в  Исторически  музей  -
Павликени  днес  продължи  с  учениците  от  IV  „а“  клас  и  клуб
„Краезнание“ от вторите класове в СУ „Бачо Киро“ - Павликени. Те
научиха за символиката и обичаите за Баба Марта и невероятно бързо
и  сръчно  направиха  красиви  мартенички,  с  които  да  закичат
семейството и приятелите си! 
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