
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 
 

 

 
 

 

               
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                   
 

 

 

                          
                                             И всеки българин ще носи  

                                                 винаги   в сърцето си скъ- 

                                                тана  песента за суровите 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Година VI  брой 3              издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина              март  2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 

 

 Трети март - 
стр.1 

 Първи март-Да 

посрещнем Баба 

Марта  - стр.2 
 

 Денят на жената -

8 март- стр.2 
 

 Празник на 

буквите - стр.2 
 

 Светът е хубав, 

светът е чудесен - 

стр.3 

 Евакуация при 

пожар- стр.3 

 

 Спортен празник-

стр.3 
 

 Забавни минути - 

стр.4 

С подписването на

Шипка! Тук всичко е безсмъртие. И пръстта, и тревите, 

и въздухът…  

 воини и за своите деди, които ни дариха най-скъпото бо-

гатство - да сме свободни в своята родина, да слушаме 

как пее нашия Балкан и винаги над нас да грее синьо и 

весело небето на България! 

Нашето училище подобаващо отбеляза националния ни 

празник. Събитието се състоя в големия физкултурен 

салон, където ученици от четвърти клас рецитираха 

безсмъртните стихове на Вазов от одата „Опълченците на 

Шипка”, а шестокласниците показаха знанията си, 

свързани с Руско-турската освободителна война под 

формата на състезателна викторина. Отборите получиха 

награди за достойното си представяне. 
 

 



     
            

 

По стар български обичай на първи март посрещнахме Баба Марта. 

Учениците от трети клас представиха интересна музикално-сценична 

програма. Припомниха ни откъде води началото си този обичай и 

завързаха мартенички на всички присъстващи за здраве.  

На първи март Баба Марта, облечена в червен сукман спохожда 

хората и посевите. 

Бялата вълна в мартеницата предвещава дълъг живот, а червената - здраве и сила. 

Стопанката връзва мартенички на 

всички в дома и благославя:”Да има 

здраве по хора и добитък, да раждат 

овошките, да бягат змии и гущери 

от хората, да има сполука в 

добитъка.” 

Според народния обичай 

мартениците се носят дотогава, 

докато не се види лястовичка или 

щъркел. Тогава всеки сваля 

мартеницата и я закача на цъфнало 

клонче от дърво или храст. 
            

                                   

  

 
 

През последната седмица на месец март, децата от първи клас при 

ОУ „Христо Ботев” ще отбележат с богата празнична програма 

приключването на ограмотителния период от обучението си и 

овладяването на буквите. На тържеството, посветено на раздялата с 

буквара и посрещането на читанката ще  бъдат поканени 

училищното ръководство, родители и много гости. Тържеството ще 

се състои на 29.03.2011 година в стаята на първи клас. Двете 

госпожи Иванова и Желева усилено се подготвят за празника- 

изработват декори за сценките, украса на стаята и корони на децата. 
    

 стр.2 



 

  

 
 

На 25.03.2011година от 12:30часа ще се състои авторски 

концерт от Хайгашод Агасян под наслов ”Светът е хубав, 

светът е чудесен”. Концертът ще се състои в големия 

физкултурен салон на училището. Хайгашод Агасян е 

известен български инструменталист, певец и композитор от 

арменски произход. Завършва Българската държавна 

консерватория. Неговото сътрудничество с Недялко 

Йорданов създава някои от най-популярните песни на 

българската естрада. Освен естрадни песни, пише също така 

песни за деца, поп музика и театрална музика.През 1993 

година печели голямата награда на Златния Орфей, а на 

следващата година — първа награда от същия фестивал. 

Носител е и на наградата на фондация "Димитър Вълчев" за театрална музика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 19.03.2011година се проведе 

ежегодния спортен празник в 

нашето училище. Дисциплините, 

в които се състезаваха учениците 

бяха  колоездене, бягане 50 м, 

футбол, волейбол, щафетни игри, 

тенис на маса и дърпане на въже. 

Учителите, преподаващи 

физкултура  бяха пряко ангажирани с провеждането на различните спортните 

състезания, а класните ръководители съдействаха за нормалното протичане на 

празника. Непосредствено след приключване на състезанията, на отборите и класовете, 

взели участие в състезанията бяха връчени награди. Ето какво е крайното класиране: 

първо място в колоезденето-Йордан Димитров от 8 клас. Бягане 50м. - Валентин 

Василев и Юлия Стойкова-1 клас; Надежда Йорданова и Живко Желев-2кл.; Иван 

Василев и Симона Танева-3кл. Николай Петров и Ивелина Христозова- 4кл.; Таня 

Милкова-5кл.; Николай Николов и Стефан Атанасов-6 кл.; Васил Красимиров и 

Атанаска Грозева-7
а
кл.; Щафетни игри-победители са 2 и 3 клас. Дърпане на въже- 

2,4,6 и 7
а
 клас. Футбол-5 и 7кл. Тенис на маса - Иван Василев-3 клас. 

стр.3 

На 19.03.2011година се проведе практическо 

обучение, свързано с евакуация на ученици при 

пожар. В часа на класа децата бяха запознати със 

защитните мерки, които трябва да предприемат в 

този случай. Пристигна пожарна кола и при 

подаден сигнал учениците организирано напуснаха 

сградата. Пожарникарите обясниха как се работи с 

пожарогасител и демонстрираха гасене на пожар. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9


На победителите, ЧЕСТИТО! А на останалите участници пожелаваме успех на 

следващия спортен празник! 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Али Баба застанал пред 
пещерата и извикал:”Сезам, 
отвори се!” 

Чул се глас: “Моля, въведете 
вашия ПИН код.” 
 

           
 

Козата тръгнала на паша и 
поръчала на козлетата да не 
отварят на никого. Вълкът 
почукал на вратата и казал с 
преправен глас: 

- Аз съм вашата майка, ще ви 

нахраня с млекце. 
- Ти не си нашата майка, тя ни 
храни само с кебапчета и бира. 

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

Открий 10 разлики 

Върви само по стълбите и 

мостчетата и стигни до изхода. 


