
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 
 

 

 

              
  

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

техните родители,.  

Година VIброй 6           издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина             юни 2011г. 

20ст 

В този брой 

можете да      

прочетете: 
 
 

 Ех, свърши се 

таз година! 

 – стр.1 
 

 2 юни – Ден 

на Ботев и на 

загиналите за 

свободата на 

България  

– стр.2 

 

 На прага на 

ваканцията  

- стр.2 

 

 На екскурзия 

- стр.3 

 

 Забавни 

минути  

- стр.4 
 

Няма нищо по-хубаво от края на учебната година.  

Ето,... изтърколи се още една... 

Забързани, улисани и ангажирани с многото отговорности и 

неотложни задачи, така и не разбрахме кога отмина. Сякаш 

вчера бе 15 септември...Учихме се заедно, пяхме, мечтахме, 

тъгувахме и се радвахме, разсъждавахме и спорихме... 

Пораствахме...Довиждане, училище любимо, с мъничко 

тъга...Добре дошла, ваканция, добре си дошла! 

Почивка, отмора, веселба, игри на воля... 

Синьо лято, здравей! 

Настъпи краят на учебната година и за учениците от 

четвърти клас. Те  изкачиха още едно стъпало по стръмната 

стълбица на знанието. Ежедневието им бе изпълнено с 

учение и труд, с радост и смях, понякога с тревоги и 

трудности. Уроците- стъпала, развиваха, каляваха, изпитваха 

възможностите на всеки ученик. Тези  деца поеха на 

крехките си рамене много отговорности, изправиха се пред 

различни предизвикателства, от ден на ден ставаха по умни и 

уверени, по-сдържани и съобразителни. А ние възрастните не 

трябва да забравяме, че светът през детските очи е пъстър и 

разноцветен, затова и тяхното годишно утро  бе изпълнено с 

незабравими спомени. За изпращане на четвъртокласниците, 

госпожа Апостолова, класен ръководител на 4а клас бе 

подготвила презентация, с която показа получените знания и 

умения на палавите си възпитаници. С крилете на 

въображението, тя ги разходи из света на българския език и 

математиката, из чудния свят на човекът и обществото и 

човекът и природата. В забавните игри бяха включени и тех- 

 ните родители, които 

участваха в екип със 

своите рожби. Победите - 

лите от отборите получиха 

много награди и скътаха в 

сърцата си един скъп 

спомен от своята първа 

учителка.  С много поже-

лания им бяха връчени 

удостоверения за завър-

шен начален етап  и 

грамоти на най- 

отличените. 

 



 стр. 2 

 

    

 

 

         2 юни- денят, в който признателно скланяме глава пред подвига и саможертвата     

на Христо Ботев и героите, възвестили на света, че има един народ, изстрадал и готов за 

свобода. Ден, в който коленичим в знак на признателност към тези, жертвали себе си, 

за да оцелее българската нация, за да я има българската държава.Всяка година на 2 юни 

- в 12.00 часа сирените в цялата страна в продължение на три минути оповестяват 

отдаването на почит към паметта на загиналите за свободата и независимостта на 

България. Втори юни ни задължава не само да спрем и склоним глава в едноминутно 

мълчание, а отново да пренесем през времето, да отправим в бъдещето онзи родолюбив 

възглас на Ботевите четници, стъпили на българската земя с думите: „Да живее 

България!”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички ученици и учители от начален етап с вълнение 

очакваха 31 май – последния учебен ден за тях. От 

ранна утрин децата идваха усмихнати, с големи 

букети за своите учителки. Вече по традиция края на 

учебната година се отбеляза с тържество на 

централния площад на селото. В празника взе участие 

и мажоретния състав. Усмихнатите момичета 

показаха новото си съчетание и с жълтите си помпони 

внесоха още радост и светлина в този важен ден. 

Ученици от различни класове изпълниха стихове, песни 

и сценки.  

Разбира се най-голям интерес предизвика  карнавала на 

костюмирания герой. И тази година много деца, с 

помощта на своите родители, бяха изработили 

оригинален костюм на герой от приказка или филм. 

Имаше красиви феи, ловци, Зоро, Спайдърмен и други. 

Безспорен победител беше карибският пират Живко 

Желев. Променен до неузнаваемост, в началото дори 

съучениците му не го познаха. 

Проведе се и конкурс за 

рисунка на асфалт. 

Участниците рисуваха на 

теми по избор. Техните 

пъстри и весели творби 

украсиха улицата към 

училище. Всички деца 

получиха награди и грамоти 

за участие. 

Празникът завърши с 

връчване на бележници  и 

свидетелства за завършен 

начален етап на обучение на 

четвъртокласниците. 
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Честно казано, 

когато ни съоб-

щиха, че екс-

курзията тази 

година ще е 

еднодневна, ос-

танах разоча-

рован. Всички 

ученици обича-

ме двудневните 

екскурзии, за-

ради това, че 

два дни няма да 

сме на училище 

и няма да сме 

вкъщи.В крайна 

сметка се примирих и реших, че дори и за един ден екскурзията все ще е по-интересна, 

отколкото обичайния учебен ден.  

Най-напред пристигнахме на Перперикон. Знаех само, че това е древно светилище на 

бесите. Разхождахме се около два часа из внушителния архитектурен комплекс. 

Екскурзоводът ни разаказа за светилището, паметниците от Античността и средновековната 

крепост. Според някои аргументи тук е било светилището на Дионис, където върху 

специален олтар се извършвал винено-огнен обред и според височината на пламъците се 

съдело за силата на предсказанието. Разгледахме гробниците на владетелите, останките от 

Катедрелата, Двореца, водохранилището. Свещеният хилядолетен град преживява своя 

разцвет през римската епоха и е разрушен от османците през 14в., а жителите му са 

отведени в робство. 

След изморителната, но интересна разходка на Перперикон, обядвахме в Кърджали и 

посетихме местния исторически музей. Експозицията на музея се състои от три раздела –

 Археология, Минералогия и Етнология. На първия етаж е археологическата експозиция. Тя 

включва различни експонати от ранния неолит до зрялото средновековие. Тук има няколко 

зали с предмети от неолитната, каменно-медната, бронзовата епоха, желязната епоха, 

римската епоха, средновековието. Видяхме различни керамични съдове, идолна пластика, 

метални и каменни предмети, монети, накити, оръдия на труда, оръжия, дори възстановка на 

катапулт 1:1 и част от селищна могила. Богатата геоложка експозиция от различни минерали 

е представена на втория етаж на музея. Тук в две от залите имаше полускъпоценни и 

скъпоценни камъни, рудни и нерудни материали като ахат, аметист, опал, опушен кварц и 

т.н., В третата - видяхме следи от различни растения и животни, запечатани в камък. 

Третият етаж е зает от етнографската експозиция на музея. Показани са типичните за района 

занаяти и по-специално отглеждането на тютюна. На този етаж може още да се видят 

характерните за тази част на България народни носии - мъжките и женски костюми на 

християни и мюсюлмани. 

В крайна сметка, макар и за един ден, успяхме да се разходим извън нашето село, да 

посетим интересни места, да видим и да научим повече за развитието на човека. Сега с 

нетърпение ще чакаме следващата екскурзия и ще се надяваме да е двудневна.:) 

                      Григор Ганчев, VI клас 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80


З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двама борци пътуват по 
магистралата. Единият казва: 
- Ето я табелата, завий надясно. 

- Ааа, аз вече на табели не 
вярвам! – отговорил другият. 
– Вчера гледам на една табела 
пише “Жени”, влизам и какво 
мислиш виждам... – тоалетна. 

 
 

           
Психиатърът: 
- Откога се чувствате като 
овца? 
Пациентът: 
- Откакто бях малко агънце. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 


