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Година VI  брой 4        издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина            април  2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 

 

 

 Цветовете на 

април–– стр.1 
 Лазаровден 

 Цветница 

 Великден 

 

 

 На екскурзия до 

Смолян- стр.2 

 

 „Да изчистим 

България за един 

ден”-стр. 2 

 

 Националното 

външно оценяване за 

IV клас  – стр.3 

 

 ”Походът на 

книгите”- стр.3 

 

 

 Как да привлечеш 

момче от твоето 

училище-стр. 3 

 
 

 Забавни минути- 

стр.4 

В  народната лексика април 

е известен като „цветен”. 

Цветният месец носи със 

себе си много празници. Ето 

как изглежда април 

хронологично: Лазаровден 

Лазаровден се празнува в 

предпоследната събота 

преди Великден.  На този 

ден момичета на възраст от 

10-16 години, облечени  в  

празнични  дрехи, 

закичени с венци и китки, обикалят домовете в селото и пеят 

обредни песни за всеки член от посетената къща. Домакините 

ги даряват с яйца и пари. Вярва се, че къщата, в която са влезли 

и пели Лазарки, ще бъде честита през цялата година. 

Цветница  Той е в неделята преди Великден. На този ден 

християнската църква припомня тържественото влизане на 

Исус Христос в Ерусалим. Вярващите го посрещат като 

разстилат пред него дрехите си и клонки от маслина и го 

славят като Месия.  

Великден  Според църковните обичаи Великден се празнува 3 

дни. Основните блюда на празничната трапеза са агнешко, 

защото се свързва с христовата смърт, тъй като той е агнецът, 

принесъл се в жертва в името на човечеството и неговото 
спасение. В четвъртък или събота се боядисват яйца. 
 



 

   Студено е. Вали дъжд, но нашето 

настроение е приповдигнато, 

защото заминаваме на екскурзия. 

Вълнуваме се от това, което ще 

видим. Първата спирка е 

Планетариумът в град Смолян. 

Беше невероятно!  Влезнахме във 

фоайето, в което имаше картини и 

снимки на космически обекти. 

После ни въведоха в залата за 

представяне на програмата. 

Таванът беше като купол и в 

четирите му краища бяха написани 

посоките на света. В центъра  

имаше апарат, с чиято помощ 

щяхме „да се пренесем в Космоса”. Местата, на които седнахме бяха наредени в кръг. 

Водещата ни представи, с какво ще ни запознаят, а ние тръпнехме в очакване. След 

малко светлините угаснаха. Куполът над нас се изпъстри със звезди. Показаха ни 

звездното небе и започна разказът за планетите, техните спътници, съзвездията, 

мъглявините, плеядите и още куп невероятни и непознати за нас неща, като всички тези 

картини се сменяха пред очите ни. Никой не помръдваше, запленен от невероятната 

гледка. Програмата свърши, но ние стояхме на местата си, очаровани от видяното. И 

когато си тръгнахме, продължавахме да коментираме невероятното си преживяване. 

Следващата спирка беше Бачковският манастир. Разгледахме църквата, видяхме и 

чудотворната икона на Богородица, после се разходихме из района. Идваше краят на 

нашата екскурзия. Последната спирка беше Палеонтологичният музей в Асеновград.  И 

там ни очакваха неща, които виждахме за пръв път – кости на праисторически животни, 

живели по тези места. Най-голямата атракция беше скелетът на огромен мамут, 

намерен в с. Езерово, Първомайска община. След толкова емоции и пълни с нови 

впечатления се прибрахме у дома. Дали щеше да ни стигне времето да разкажем всичко 

вкъщи?                                  

      Учениците от 4
а
 клас 

 

 

 

 

За да ни е чисто, имаме две възможности 

– да го направим сами или да се 

оплакваме, докато чакаме друг да го 

направи. Само че, докато се оплакваме, 

рискуваме да бъдем затрупани от 

всякакви боклуци, а вместо лястовички 

около нас да прелитат найлонови 

пликчета. Много хора смятат, че могат да 

изхвърлят боклука си навсякъде, защото 

фирмите по чистота ще се погрижат за 

събирането на боклука. Така планетата 

бавно се превръща в едно огромно 

сметище. Възмутени от подобна практика в Естония, еко организации решават, че 

могат да съберат 10 хиляди тона боклук и то само за един ден. В подкрепа на 

инициативата нашето училище на 20 април почисти двора на училището, тротоарите 

около него и игрището.  
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Осъществява се чрез писмени изпити за установяване постигането на очакваните 

резултати от обучението по Български език, Математика, Човекът и природата и 

Човекът и обществото. Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда 

едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището и започва в 

10:00 часа на определения ден.Изпитването по всеки от определените учебни предмети 

е писмено и се провежда чрез решаване на тест за един учебен час. Тестът по всеки 

учебен предмет включва задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които 

само един е верен, а по български език и литература и  задача от отворен тип. 

В деня на изпита учениците да носят резервни химикали, моливи и чертожни 

инструменти- линия, триъгълник, транспортир, пергел. Ето и датите за изпитите:  

4 май-БЕЛ; 5 май- математика; 10 май- Човек и природа; 12 май- Човек и 

общество 
 

 

 

 

 

Международният ден на книгата се 

чества от 1996 г. насам по инициатива 

на ЮНЕСКО като признание за 

ключовата роля на четенето и 

образованието за развитието на 

личността.  По повод този ден на 21 

април учениците от нашето училище 

посетиха местната библиотека и им бе 

изнесена презентация на тема: „За 

книгите –с любов”. Представена беше 

историята на книгите- тяхното въз-

никване, първи материали за писане, 

оформление на книгите, разпространение и съхранение. Беседата свърши с мъдрите 

думи: „Книгата и компютърът взаимно се допълват и ние трябва да се научим да 

използваме най-доброто от тях” 

 

 
 

 

1.Остани вярна на възгледите, целите и мечтите си. Не се превръщай в нещо, което не 

си , само за да свалиш някое момче. 

2. Продължавай да се бориш за това, което искаш от живота- не изоставяй 

образованието си. 

3. Остани във форма- физически и духовно. Не е нужно да се издокарваш,  но трябва да 

изглеждаш представително. 

4. Усмихвай се – всички обичат позитивните хора. 

5. Бъди социална - общувай с всички. 

6. Остани позитивно настроена и продължавай да опитваш. Когато си намериш момче, 

продължи с обичайните си занимания. Момчетата искат да направят момичето си 

щастливо, но не искат да бъдат единственото нещо в живота й. 

 

 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два домата пресичали 
улицата. По едно време 
единия го сгазила кола. 
Другият се провикнал 
хилейки се: 
-Ставай бе, кетчуп! 

           
Репортер видял, че на пътя се 
е събрала тълпа. Очевидно 
била станала катастрофа. 
- Пуснете ме, пуснете ме! - 
проправил си път напред той. 
– Аз съм синът на жертвата! 
Тълпата го пуснала. Пред 
колата лежало магаре. 

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

Открий 10 разлики 


