
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Година VI  брой 1          издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина            януари  2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

 163г.от 

рождението на  

Христо Ботев –– 

стр.1 

 

 Нова стая за най- 

малките- стр.2 

 

 Знам и мога! - 

стр.2 

 

 Как се лекува 

лъвски страх”- 

стр.2 

 

  О, ужас- имам 

пъпки!– стр.3 

 

 Забавни минути- 

стр.4 

На 6 януари 2011 година се навършиха 163 години от рож-

дението на големия български поет и революционер Христо 

Ботев, роден в китното подбалканско градче Калофер. Получил 

начално образование в родния си град, а по-късно заминава за 

Одеса, където постъпва във Втора мъжка гимназия. Суровите 

условия не допадат на младия руски възпитаник и той напуска 

училище. Записва се в Историко- филологическия факултет на 

Одеския университет, а по-късно започва работа в села 

Задунаевка, днешна Бесарабия. През 1867 година, повикан от 

баща си, Ботев се завръща в Калофер. На 11 май, в деня на 

празника на светите братя Кирил и Методий, Ботев произнася 

борбена реч и оставянето му в България е невъзможно. Отново е 

изпратен в Русия. Останал без средства, той е принуден да 

остане в Браила. Тук започва работа като редактор и помощник в 

печатницата на Димитър Паничков. В Румъния се запознава и с 

Васил Левски. Когато избухва Априлското въстание, Ботев 

организира чета, която преминава в България. На 2 юни 1876 г. 

Ботев е смъртно ранен.  

По този повод нашето училище организира тридневни 

тържества. На 4 януари се проведе баскетболно състезание меж- 

ду учениците от 7-те и 8-те класове. Битката бе оспорвана, а 

резултатът 31т. на 17т.в полза на седмокласниците. На 

следващия ден учениците от 4 клас, под ръководството на г-жа 

Апостолова, рецитираха стихове за Ботев.”Жив е той, жив е…”, 

бяха думите останали в сърцата на всеки един от тях. В деня на 

рождението на поета в големия физкултурен салон се проведе 

литературен двубой между 6-те и 7-те класове, организиран от  

г-жа Иванова и се прожектира презентация, посветена на живота 

и делото на великия българин от г-жа Ганчева. Всички 

участници получиха награди. 
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Нова стая за игра за най – 

малките! 

В нова стая за игра  учениците от първи 

и втори клас ще прекарват орга-

низирания си отдих преди часовете по 

самоподготовка. Става дума за изцяло 

оборудван кабинет, снабден с чисто 

нови маси и столчета за децата, както и 

удобен диван за почивка. Разноцветни 

шкафчета и ярък килим внасят 

допълнителен уют, а за отдих и отмора 

на децата са закупени различни игри и 

пособия. 

Освен игри учениците ще имат възможност и да гледат детски филмчета и предавания на 

закупения за целта плазмен телевизор. Стаята е много подходяща за зимния сезон, когато 

навън е студено и няма условия за спортни игри на открито. В кабинета няма да се допускат 

големи ученици, а най-малките ще играят вътре по пантофки и терлички. 

       

До всички ученици от начален етап! 
На 29.01.2011г. събота от 10:00 часа ще се проведе общинският кръг на националното 

състезание „Знам и мога”. Общинският кръг ще се проведе във всяко училище, в което има 

ученици, които желаят да участват. Състезанието ще се провежда чрез писмена 

самостоятелна работа, в която учениците ще решават 12 задачи на различни теми, 

включително и екологично образование, здравно образование, защита от бедствия и аварии, 

безопасност на движението и др. Задачите ще се решават 2 учебни часа и са съобразени с 

учебния материал изучен до момента. Учениците ще имат възможност за аргументиране на 

отговорите и за изява на оригинално мислене и творчество. Тези, които на училищния кръг са 

получили над 75 % от максималния брой точки ще имат право на участие в областния кръг на 

състезанието. За допълнителна информация желаещите да се обърнат към класните 

ръководители. 

„Как се лекува 

лъвски страх” 
Учениците от 

начален етап имаха 

възможност да 

присъстват на куклен 

театър на 17.01.2011 

г, който се състоя във 

физкултурния салон. 

„Как се лекува 

лъвски страх” беше  

темата на 

представлението и 

всички присъстващи 

са много доволни и твърдят, че е било много смешно и забавно. Те са много щастливи, 

защото са били поканени и да вземат лично участие и да помагат на актьорите в танца с 

куклите.  

 



            О, УЖАС – ИМАМ ПЪПКИ!!! 

Почти всички тийнейджъри с настъпване на 

пубертета изпадат в паника и ужас от появата на 

всяка нова пъпка по лицето. Истината е, че при 

почти всички хора в тази възраст се появяват 

младежки пъпки, наричани акне. 

Акнето е кожно заболяване. То се наблюдава 

най-често по време на пубертета и при двата 

пола. Като най-вероятна причина за акне се счита 

промяната на хормоналния фон в тази възраст. 

Клинически акне се проявява под формата на 

черни точици в отворите на мастните жлези, 

разположени по лицето, шията, гърба. Много 

често проявите при акне се съпровождат с допълнително наслояване на инфекция и 

тогава се наблюдават характерните промени на пъпчици с гнойни върхове. 

Заболяването акне е много притеснително за децата, защото външният вид в тази 

възраст е нещо много важно. Ето защо трябва да знаете, че неправилното третиране на 

промените по кожата при акне може да доведе до козметични нарушения, а също така и 

до много тежки промени. В тази връзка категорично се ЗАБРАНЯВА изцеждане на 

пъпките,  разположени по лицето. Младите хора трябва да знаят, че това може да 

доведе не само до козметични промени, а и до засягане на централната нервна система 

с развитие на менингит. Причина за него е, че венозните кръвоносни съдове на лицето 

се оттичат към венозни съдове на главния мозък, наречени синуси. При оказване на 

физически натиск върху пъпките, гнойта от тях лесно може да попадне във вена, а от 

там и в синусите, които граничат директно с мозъчните структури. От друга страна 

изстискването на пъпките няма да реши проблема, защото освен белези ще си 

„спечелите” и нови пъпки на място на старите.  

Периодът, в който младежите имат интензивно образуване на акне започва от около 

14г. възраст, но в отделни случай започва и по-рано. Продължителността на образуване 

на младежки пъпки е строго индивидуална и зависи от хормоналния баланс на 

индивидите. При някои хора младежките пъпки могат да изчезнат за около 3 или 6 

месеца, а при други след години. 

Неправилно хранене в този период също може да повлияе на вида на кожата. 

Приемането на алкохол, кафе и цигари понякога предразполага към младежки пъпки. 

Това се отнася и за тлъстите, солените, лютивите и тестените храни, а понякога 

сладките изделия и шоколадът също влизат в тази категория. От друга страна 

благотворно влияние върху кожата оказват чистият въздух, приемането на повече 

плодове, зеленчуци и течности, както и  редовното спортуване. 

В интернет има безброй рецепти как да се справите с този проблем, но не препоръчвам 

на никого да черпи идеи от там. Ако спазването на добра хигиена не ви помага – време 

е да се обърнете към специалист. 

Успешно лечение на акне може да се осъществи само от лекар специалист - дерматолог. 

Той обикновено назначава комплекс от процедури и приемането на медикаменти, които 

да успокоят хормоните и да намалят появата на младежки пъпки по лицето. 

Козметични процедури се извършват и в козметичните салони, но те служат само за 

почистване на лицето, в резултат на което намалява количеството на образуване на 

гнойни пъпки. Козметиката обаче няма да уравновеси хормоните ви. Понеже всеки 

организъм е строго индивидуален, нуждаете се и от индивидуална терапия. Само лекар 

може да реши кое е най-правилното лечение за вас. 
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http://tq-jenata.com/index.php?option=com_content&view=article&id=207:akne-lechenie&catid=31:bolest-le4enie&Itemid=14


З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
  

          

 
- Иванчо! Изчерпа ми се 

търпението! Утре без баща си 

да не идваш!  

- Добре, госпожо, ще дойда 

вдругиден. 

 
 

           

 
 

- Иванчо, колко е 5+10? 

- Не знам, госпожо. 

- Ако в единия джоб имаш 

5лв, а в другия – 10лв, значи... 

- Значи съм обул чужди 

панталони. 

Над броя работиха: М. Иванова, И. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 
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