
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                       

                                                
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Година VI  брой 8        издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина        октомври  2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

Златна есен шета 

пак /лично творчество/ 

 – стр.1 

 
 

 Петковден – 14.X 

- стр.2 

 

 Димитровден- 26.X 

- стр.2 

 

 

 Празниците по 

света: Хелоуин -31.X 

- стр.2 

 
 

 История на 

футбола от древност-

та до началото на 

XXв.- стр.3 

 Златна есен шета 

пак /продължение/ 

-стр.3 
 
 
 

 Забавни минути  

- стр.4 

Есен в гората 
През есента време-

то застудява. Започ-

ват да валят дъждо-

ве. Цветовете на 

природата се про-

менят. Зеленото от-

съпва място на 

жълтото, кафявото  
 

и оранжевото. Клоните на дърветата стават много 

красиви в пъстрите си прeмени. Прелетните птици 

отлитат на юг. Гората сякаш опустява. Чува се само 

свистенето на вятъра. Всички се подготвят за 

приближаващата зима.                Зекие Хасан Vбкл. 

 

Есен в гората 
Заедно с хладния вятър пристигна и есента. Още щом 

дойде, тя се захвана за работа. Първо нашари листата 

на дърветата с различни цветове- на листата на 

брезичката сложи жълто, на бука- червено, а на 

габъра- оранжево. След като изрисува листата, се 

захвана с храсти и треви. Погали ги с хладката си 

ръка и те се ошариха. Хареса и това, което       

измайстори, но продължи да рисува. Потопи четка-             ЕСЕН 
Щом през прозореца  
погледна аз, 
за есента се сещам в този  
час: 
окапали от дърветата листа 

се стелят по кафявата земя. 

Круши, ябълки, градини – 
златна есен украси ги. 
Прехласвам се пред  
таз омая: 
есен – пъстрата гора, 
есен – хладната зора, 

вълшебна есен –  
чудна красота! 
Виктория Кунчева VIкл 

та в палитрата с цветове и погали небето. Сиви 

облаци направи, скри слънцето сред тях. Извика 

вятъра, почивал цяло лято, севернякът наду своята 

гайда. Събори листата на земята и се образува пъстър 

килим. Времето застудя. Птици и животни се скриха в 

своите хралупи. Цялата природа се подготвя за 

идващата зима. В гората през есента е пусто, но 

красиво, сякаш художник е минал със своята четка и е 

нарисувал тази картина. 
                                           Марио ИвановVа кл. 



 стр. 2 

 
           Зимният Петковден не е само празник в чест на        
св.Петка (Параскева) като закрилница на децата, но и 
дава началото на почитта към покровителя на 
семейството и рода. Народът отбелязва този ден като 
начало на зимните празници - правят се оброчни 
курбани и сборове. Жените раздават питки за 
здравето на животните. Св. Петка покровителства 
брака и плодовитостта. В народните легенди 
светицата се смесва и с духа - покровител на къщата и 
семейството (затова се явява като змия - пазителка на 
дома). На Петковден се месят колаци, като най-

големият от тях се нарича на св. Петка. Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена 
вода и цялото домочадие да се поклони трикратно на погачата. Хубаво е обредна трапеза 
да включва овче месо, курбан чорба, яхния с праз, сарми. 

 
     Свети Димитър е един от любимите светци на българина. 
Най-често свети Димитър е изобразен на кон, убиващ Лий – 
символ на неверника антихрист. В народните представи 
дойде ли Св. Димитър на коня си, от брадата му започва да 

пада сняг, т.е идват зимата и студът. Около Димитровден 
завършвали  строежите на нови къщи, стопаните дарявали 
зидарите, а баш-майсторът казвал благослов за здраве и 
берекет в новия дом. Обичаят изисквал стопаните на новата 
къща да заколят бял овен и да поканят цялото село за 
освещаването на дома. Затова на този ден празнуват и 
строителите. На Димитровден също така приключвала 

окончателно земеделската работа, разпускали се наетите 
работници и ратаи. На най-трудолюбивите се подарявали 
нови дрехи, овен или агънце.  
По стар обичай на имен ден се ходи неканен и се носят бели цветя за именника, за да е блага 
зимата. Цветята се увиват с ален конец, за да са здрави именниците цяла година. 
На Димитровден на трапезата се приготвя курбан или гювеч от овнешко, яхния с пиле - с 
петел ако именника е мъж и с кокошка ако е жена. Сервират се и зеленчуци. Също на масата 

се слага варена царевица, пита с ябълки или печени ябълки, рачел, тиква. 

Хелоуин - Денят на Вси светии се отбелязва в нощта на 31.X 

срещу 1.XI. Празникът е най-популярен в Америка, Велико-

британия и Ирландия. Самата дума "хелоуин" e заета от католи-

ческата църква. 1.XI – Денят на всички светии – е католически 

празник. През V век пр.Хр. в келтска Ирландия лятото е 

свършвало официално на 31 октомври и на този ден се е 

чествала келтската Нова година. Тази весела нощ  е била и най-

страшната в годината. Келтите вярвали, че се отваря границата 

между мъртвите и живите и сенките на починалите навестяват 

земята. Те търсят живи тела, в които да се вселят. За да не 

станат жертва на мъртва сянка, хората гасяли огъня в огнищата 

и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - 

обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат 

привиденията. Празникът "Вси светии" е пренесен в САЩ през 

1840 г. По-късно  в него се включват предимно  децата, които 

се обличат в страшни костюми и обикалят къщите за лакомства. 

Сред символите на Хелоуин са тиквените фенери, прилепите, 

скелетите, вещиците, черните котки. 

 

http://www.hera.bg/s.php?n=79
http://www.hera.bg/s.php?n=74
http://www.hera.bg/s.php?n=76
http://www.hera.bg/s.php?n=81
http://www.hera.bg/s.php?n=278


  Изследователи на играта твърдят, че футбол са играели 

още  древните китайски династии. Елините и римляните 

създават играта “Харпастум”, която според техните 

описания се приближава до днешните ни представи за 

играта ръгби. Римските легиони пренасят “Харпастум” на 

остров Великобритания.  Британците възприемат много 

бързо футбола и той се превръща във всенародно 

забавление. През XIV век уличните футболни мачове 

стават популярни в редица градове.  В края на XVII век и 

началото на XVIII век футболът намира все повече 

последователи. През 1848 година са написани първите 

правила, които са били 10 на брой. Регламентира се, че 

използването на ръце се забранява за всички играчи с изключение на вратаря. Учреден 

е и първият футболен клуб в света – ФК „Шефийлд” през 1855 година. Последва 

основаване на все повече отбори на територията на страна. През 1871 година се ражда 

идеята за състезание, включващо всички членове на ФА. В първия финал за Купата на 

Футболната асоциация, ФК „Уондърърс” печели срещу Ройъл Енджиниърс с 1-0. 

Регламентът на този най-стар футболен турнир в света се запазва почти без изменения 

и до ден днешен. През 1888 година се появява идеята за създаване на редовно 

първенство с участието на определен брой тимове. Първият шампион на Англия е 

Престън Норт Енд. През 1891 година се въвеждат странични съдии и отсъждане на 

наказателен удар(дузпа). Този формат се запазва до началото Sky Sports и Премиършип 

ерата. Десетилетията преди Първата световна война минават под номинацията на ФК 

„Евертън”, „Астън вила, „Съндърланд” и „Ливърпул”. Популярността на английската 

игра по света довежда от учредяване на ФИФА (Световна футболна организация). След 

Втората световна война първенството е подновено през 1947 година. Следвоенните 

години между 1948 до началото на 70-те принадлежат с променлив успех на Ливърпул, 

Манчестър Юнайтед.  На международната сцена се учредява УЕФА (Организация на 

европейските футболни асоциации). Заражда се и  идеята за турнир на шампионите на 

отделните страни.  
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Есен в гората 

 

Есента настъпва бавно със своята красота. Променя се 

времето, захладнява. Северният вятър все по-често 

напомня за себе си. Сиви облаци покриват чистото 

синьо небе. Слънцето по-рядко успява да надникне 

между тях.  

Гората вече не е същата. Тя има нова пъстра премяна. 

Обагрени в жълто, оранжево и червено, листата се 

стелят и покриват земята с шарен килим. Клоните 

оголяват. Тревите и храстите също пожълтяват.  Не се 

чува вече веселото чуруликане на птичките. Само тук-

там се мярка някое врабче и търси храна. В гората е 

тихо и някак си пусто. Животните се приготвят за 

зимата и се крият в хралупите и дупките си. 
 

                                                            Станислав Иванов V
а
 

ЕСЕН 

Гъсти есенни мъгли 

пълзят над полета и гори. 

Катеричките игриви 

в хралупите се скрили. 

А врабчетата бъбриви 

клончета в крилцата свили. 

Меца скрила се в шубрака 

чака зимата в уплаха. 

Зайчетата сиви 

и те във дупките се скрили. 

само дечицата малки 

чакат снежко да натрупа 

веселите им пързалки. 

Пламена Примова IVкл. 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Ало, офисът на Манчестър 

Юнайтед ли е? 

- Да, кажете... 

- Искам да стана треньор на 

отбора. 

- Вие луд ли сте?!! 

- Да. Други изисквания? 
 

           
Едни луди ги завели на мач. 

Пейките били мръсни, но 

само един си подложил 

вестник. Зарадвали се, че е 

оздравял и го попитали: 

- Защо ти е този вестник? 

- За да гледам по - 
отвисоко. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 


