
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                       

                                                
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Година VI  брой 7        издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина        септември  2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

15 септември е – 

отново на училище – 

стр.1 

 
 

 Нашето училище 

след ремонта - 

стр.2 

 

 Това Ви 

интересува –  

стр.2 

 
 

 Съединението на 

България –  

стр.3 

 

 

 22 Септември – 

Независимостта  на 

България –  

стр.3 

 

 

 Забавни минути- 

стр.4 

15 септември е денят, в 

който децата на България 

тръгват на училище. Той е 

най- слънчевият  ден с дъл-

гогодишни традиции в 

празничния календар на 

българите. И тази учебна 

година, точно в 9:00 часа 

удари първият звънец и 

събра в училищния двор 

всички ученици, техните 

родители, бивши и настоя- 

настоящи учители и много 

гости. По традиция 

учебната година се откри с 

химна на Република 

България и с издигане на 

българския трибагреник. 

Посрещнато бе и 

училищното знаме. 

 щи учители и много гости. По традиция учебната година бе 

открита с химна на Република България и с издигане на 

българския трибагреник. Посрещнато бе и училищното знаме. 

Програмата  продължи с кратък музикално-поетичен рецитал, 

подготвен от г-н Желязков и учениците от седми клас. 

Малките първокласници направиха първите си изяви в 

училище под вещото ръководство на своята класна г-жа 

Апостолова. Те с трепет прекрачиха училищния праг, където 

петокласниците ги почерпиха с пита и мед. Поздрав към 

всички ученици и техните учители бе отправен от г-жа 

Петкова- директор на училището. Тя отбеляза, че първият етаж 

на училището е изцяло ремонтиран с нови мебели в модерни и 

весели цветове, учениците ще разполагат с втори компютърен 

кабинет, стаи за отдих, занимания по интереси, малък 

физкултурен салон и нова столова.  

 

 

 
Цялостен ремонт предстои 

следващата учебна година 

за втория етаж на 

училището.  

Така на нашите ученици 

се осигуряват максимално 

съвременни условия на 

труд. Да си пожелаем 

успех, приятни уроци, 

междучасия, изпълнени с 

усмивки и много нови 

приятелства. Честита нова 

учебна година! 



 
                                                                                

По време на дългата лятна ваканция на 

първия етаж на училището се извърши 

цялостна ремонтна дейност. Класните 

стаи за малките учениците бяха шпак-

ловани и боядисани в модерни нюанси на 

жълтото, зеленото и прасковеното. 

Мебелите и чиновете на децата грейнаха 

във весели цветове. Създадени бяха две 

стаи за почивка и занимания по интереси. 

В тях учениците ще моделират, 

конструират и рисуват, ще гледат 

интересни филми и ще слушат музика.  
 

 

От съвременния европейски вид на училището останаха очаровани всички деца, 

родители и гости. 

 

 

 

 

 

 

стр.2 

В училището функционира столова, 

обзаведена с нови маси и столове. Напълно 

обновен е и малкият физкултурен салон, 

където децата от начален курс ще 

провеждат часовете си по физическо 

възпитание и спорт през студените месеци 

на годината. Най-скъпата придобивка е 

вторият компютърен кабинет. Той е 

оборудван с нови плазмени монитори  и 

интерактивна дъска. Там учителите от 

начален курс ще провеждат интерактивните 

си уроци. 

Начало и край на ваканциите 

29.10-01.11.2011г. вкл.- есенна ваканция 

24.12.-08.01.2012 вкл.- коледна ваканция 

23.02.-26.02.2012г. вкл.-зимна ваканция 

07.04-16.04.2012г. вкл- пролетна и Великденска 

ваканция 

 

Неучебни дни 

21.05.2012- НВО в 7 клас по БЕЛ 

23.05.2012- НВО в 7 клас по математика 

25.05.2012г.- неучебен ден по повод Деня на 

българската  

просвета и култура и на славянската писменост 

 

Край на втория учебен срок 

1 клас- 24.05.2012г. 

2-4 клас- 31.05.2012г. 

5-8 клас- 15. 06.2012г. 

Разписание на автобуса 

 

7:00ч. Добри дол 

7:05ч. Крушево /първи курс/ 

7:20ч. Крушево /втори курс/ 

7:35ч. Оризово 

7:45ч. Плодовитово 

 

 

 

Консултации 

 

Понеделник- Желязков 

Вторник- Желязкова 

Сряда- Ганчева 

Четвъртък- Иванова 

Петък- Драганова 

 



 

 

 
 

На 6 септември 2011 г. България празнува 126-тата годишнина 

от обявяването на Съединението на Княжество България с 

Източна Румелия. От 1998 г. Денят е официален празник за 

всички сънародници. Както е известно, след Берлинския 

конгрес от 1878 г., страната ни е разделена на пет части, като 

Източа Румелия остава под османска власт. Именно 

населението там започва движение за обединение. През 1880 г. 

е създаден Български таен централен революционен комитет 

(БТРЦК), който се бори за неговото осъществяване. В 

началото на 1885 г. начело застава Захари Стоянов, който 

решава Съединението да стане под скиптъра на княз 

Александър Батенберг. Така, на 6 септември 1885 г., след 

навлизането в Пловдив на бойни отряди, областният 

управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич е арестуван и е създадено временно 

правителство, начело на което е Георги Странски. То   обявява присъединяването на 

Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно, с манифест, княз 

Александър Първи Батенберг утвърждава официално Съединението на областта и 

приема да бъде титулуван  като княз на Северна и Южна България. На 5 април 1886 г. 

Съединението е признато и от делегатите на Великите сили (Германия, Австро-

Унгария, Италия, Великобритания, Франция, Русия, Италия) и с българо-турската 

спогодба, Източна Румелия официално е призната за присъединена към Княжество 

България. 

 

 
Независимостта на България е провъзгласена с Манифест на 22 септември 1908 г. 

в църквата "Св.Четиридесет мъченици"  в старопрестолния град Търново.  

От Освобождението до Независимостта  Българската  държава е трибутарно княжество. 

Берлинският договор от 1878 г.определя Княжество България като васално на Осман-

ската империя , което затормозява стопанското развитие на страната и ограничава 

възможностите ѝ в международните отношения . След постигане 

на Съединението на Източна Румелия с Княжество България, усилията на българския 

политически елит се насочват към обявяване на независимостта. 

Благоприятни условия за това настъпват през септември 1908 г. Правителството 

на Александър Малинов използва момента, и на 22 септември 1908 в църквата "Св. 

Четиридесет мъченици" в Търново със специален манифест е провъзгласена 

независимостта на България, а княз Фердинанд I приема титлата цар на българите. 

Учредява се възпоменателен медал по този повод. На следващия ден Австро-Унгария 

анексира Босна и Херцеговина. На заплахите с война от страна на Османската империя, 

България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира готовност за 

мирно уреждане на въпроса. Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен 

(от София и от Виена), а Великите сили не са готови за мащабна война, усилията се 

насочват към дипломатическо признаване на българската независимост. Независимото 

Българско царство е признато от Великите сили през пролетта на 1909 г. 

стр.3 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1908
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1878
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1908
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1909


З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Блондинка гледа новоро-
дените си близнаци и плаче. 
Медецинската сестра я пита: 
- Защо плачете? 
- Какво ще кажа на мъжа ми? 
От кого е второто? 

 

           
Час по вероучение. 
- Кажи, Петърчо, какъв трябва 
да е човек, за да попадне в 
рая? 
- Мъртъв, госпожо. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 


