
Тържествено честване на Националния празник 3 март  

в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Бежаново 

 

Трети март – дата свещена, 

белязала нашето Освобождение, 

ден най-съкровен в календара на 

българската национална история. 

За нас, българите, 3 март 1878 

година е въплъщение на едно 

начало, възкресение на един 

народ, който близо 500 години е 

без своя политическа и духовна 

свобода; народ, чиято висока 

самобитна култура е подложена 

на унищожение; възражда се 

една държава, която отново заема 

своето място на картата на 

Европа. 

           Учениците от всички класове участваха в честването с различни изяви. 

отдавайки почит към саможертвата на героите, загинали в името на свободата 

на своята родина – България. 

           С вълнуваща 

и увлекателна беседа, 

подкрепена с 

подходяща презентация 

учениците за пореден 

път се убедиха, че Трети 

март е светъл и 

скъп празник, символ на 

възстановяването на 

българската държава, а 

паметникът, който 

свързваме с 3-март, 

е паметника на връх 



Шипка. На този ден се 

прекланяме пред всички дали 

живота си, за освобождението 

на България. 

           С много любов и 

огромно преклонение пред 

делото на борците за свобода 

изработиха табло за 3 март, 

изготвиха поздравителни 

картички и макети на 

паметника на връх Шипка.  

Рецитираха стихове и пяха  

патриотични песни.  

           По училищната 

радиоуредба по-големите 

ученици изнесоха рецитал по 

повод празника. 

           В центъра на селото се 

проведе тържество с 

участието на ученици. На 

него присъстваха кметът на 

село Бежаново г-н Калоян 

Димов, Председателят на 

читалището г-н Ниджатин 

Неджипов и местни жители. 

Слово произнесе Директорът 

на училището г-н Венцислав 

Манолов, в което подчерта, 

че датата 3-ти март е 

повратна в българската 

история, защото ражда 

свободата на България и нека 

бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци – да бъдем 

истински българи.  



Бяха поднесени цветя пред плочата 

на загиналите за свободата на родината. 

            Всеки истински българин  почита 

и носи в сърцето си саможертвата на 

именните и безименни герои, загинали за 

свободата на своята родина – България. 

 


