
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                       

                                                
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Година VI  брой 9          издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина          ноември 2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

 1 ноември – Ден на 

народните будители 

 – стр.1 

 
 

 Ден на християн-

ското семейство – 

20.X - стр.2 

 

 Интерактивните 

технологии в нашето 

училище 

- стр.2 

 
 

 Наближава 

Коледа... 

- стр.2 

 
 

 Какъв ученик си? 

/тест/ - стр.3 

 Ученически 

речник - стр.3 
 
 
 

 Забавни минути  

- стр.4 

Малцина народи по света имат такъв вълнуващ  и  съкровен   

празник  на  почит и преклонение към знанието и 

духовността. Първи ноември е общобългарски празник на 

историческата памет и на националното ни самочувствие, 

отстоявано година след година през вековете на робство,  

насилия и народни страдания - дело на стотици и хиляди 

знайни и незнайни българи,  вдъхнали в мрака  на   чуждото   

потисничество   вяра   в собствените сили на народа по пътя 

към историческото възстановяване на българската 

държавност. За   първи път великото дело на просветителите 

се чества през 1909  г.  в Пловдив. Дотогава,  на тази дата се е 

празнувал денят на св.Иван Рилски – един от духовните 

водачи на българите през Средновековието. Първи ноември е 

повод да си спомним  просветното дело на П. Хилендарски и 

С. Врачански, да отдадем почит на безсмъртния подвиг на В. 

Левски и Хр. Ботев. Хиляди са българите, пред които трябва 

да се преклоним. 

След края на Първата световна война инициативата за 

почитането на народните будители е подета от българските 

учители,  духовенство и интелектуалци. 

На 13 декември 1922г.  ХІХ Обикновено Народно събрание 

приема Закон за допълнение на Закона за празниците,  

съгласно който: “Първи ноември да се празнува като 

всенароден празник на заслужилите българи …..  Да стане 

един постоянен национален празник в памет на всички 

труженици за българското национално и просветно-културно 

възмогване и преуспяване …”. 

В  периода  1923–1944г.  Денят   на народните будители е 

официален празник на Царство  България. През  1945г. 

Комунистическата власт го забранява. След дълго 

прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на  труда,  

приет   от 36 Народно събрание,  на  28  октомври 1992  г.,  се 

възобновява традицията на празника. 

Първи ноември официално е обявен за Ден на народните 

будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в 

страната. Идеята за възстановяването му е на проф.Петър 

Константинов,  лекар и родолюбец. 

Смисълът на един национален празник не е в това,  че  е 

почивен   ден. Смисълът е  в   това  да съпреживеем духа на 

времето,  да преосмислим случилото се,  да извлечем поуки и 

да отворим очите си за днешните проблеми. 
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  лавяйки я. Въведение Богородично за първи път 

се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година. През 543 година император 
Юстиниан Велики построил в Константинопол църква, посветена на Въведение 
Богородично. На този ден вярващите приемат Свето причастие, а с него и нови сили за 
духовен растеж и борба със злото – в  себе си и в света. Този ден Църквата е приела и за 
Ден на християнското семейство. Семейното ходене на църква днес символизира 
влизането на тригодишната Мария в храма и напомня на родителите за духовните им 
задължения към децата. Според православната традиция Въведение Богородично се 
свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество 
Христово. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първите 
познания за Бога и Православието, за християнските добродетели, на които векове се е 
крепял българският род. 
 

 
 

През ноември  2011 г. в ОУ 
”Христо Ботев” с. Градина, бе открит 

нов  мултимедиен компютърен каби-
нет, реализиран с технологията HP 
MultiSeat. Тя осигурява най-ниска цена 

на компютърно работно място и дава 
възможност да  се получи достъп до 

съвременни информационни техноло-
гии бързо и лесно. Откриването бе 
направено с презентация, от предста-

вители на фирмата. На събитието присъстваха  директори на училища от 
региона и учители. Директорката, г-жа Петкова, изрази своето 

удовлетворение от въведените модерни технологии за обучение и благодари 
на Стемо - ИТ системен интегратор No1 за бързото и качествено изпълнение 
на новия компютърен кабинет. 

 

 

 

Наближава най-дългоочакваният празник за всички деца – Коледа. Както 

всяка година, така и тази, нашето училище организира традиционните 

конкурси за коледна пита, сурвачка, рисунка и картичка под наслов „От 

Игнажден до Коледа”. Очакваме вашите творения до 16.12.2011г. 

Творбите да се предават на класните ръко-водители или на г-жа 

Димитрова.  Коледните пити да се носят на 23. 12. 2011г. в деня на 

празника. Успех на всички участници в конкурса! 

От организаторите 

На датата 21 ноември Светата Православна цър-
ква чества Въведение Богородично - Деня на 
християнското семейство и младеж. Преданието 
е, че на този ден тригодишната Богородица, коя-
то е била обречена на Бога още преди раждането 
си, се е изкачила сама по 15-те стъпала в храма. 
Когато навършила три години, родителите й я 
завели в Йерусалимския храм. Със запалени 
свещи всички близки я съпроводили през града. 
Светата Дева била поставена на първото стъпало 
и за почуда на всички, неподдържана от никого, 
тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се 
спряла на най-горното. Първосвещеник Захария - 

баща на св. Йоан Кръстител - я посрещнал, прос- 



 

 

ЗАБАВЕН ТЕСТ 
1. Как се събуждаш в началото на учебната седмица?  

- Бодър и ентусиазиран, тръпнеш от желание да отидеш на 

училище;  

= Упоритият звън на алармата не е в състояние да те 

разсъни и пропускаш 2-3..... часа;  

+ Ставаш по задължение, че започва поредното мъчение.  

2. През голямото междучасие...  

+ Отиваш за кафе и Bakerolls;  

- Не се отлепяш от стола, за да преговаряш уроците;  

= Гладен като вълк, си готов да разкъсаш всички по пътя за баничките.  

3. Когато си неподготвен за часа,...  

=  Смело вдигаш ръка,  учителката те подканя,  а ти с усмивка молиш  „Може ли да пия 

вода?”;  

+ Извиняваш се преди часа, че кучето ти е изяло тетрадката и цял час „пей-сърце”;  

- Не се притесняваш, защото това не се случва.  

4. Когато носиш слаба оценка вкъщи,...  

+ Обещания и оправдания красиви слушат мама и тати, но никак не са щастливи;  

- Нямаш слаби оценки;  

= Скриваш бележника в шкафа с чорапите.  

5. Когато очакваш завръщане от родителска среща,...  

- Спокоен гледаш телевизия вкъщи, защото знаеш, че „Всички обичат Реймънд”;  

+ Чупиш пръсти и правиш разбор на своите постъпки, гледаш умно и пиеш вода на 

малки глътки;  

= Знаеш какво ще кажат по твой адрес и си лягаш в леглото точно в шест.  

Резултати 
Най-много + : Безхаберието те гони и гледаш немърливо на даскалото.... Значи един 

ден ще стане човек от теб   

Най-много - :  Стремиш се да се харесаш на всеки учител,  но зад гърба ти твоите 

съученици  не спират да те наричат „зубар”  

Най-много = :  Ти си средностатистически ученик.  При повече старание и бой от 

родителите има потенциал да станеш отличник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.3 

1.Ученик- затворник №213 

2. Класен ръководител- враг№1 

3. При директора- в бърлогата на звяра 

4. Пред дъската- животът ми е в ръцете ти 

5. Бележник- черно досие 

6. Уикенд- небето се изяснява и слънцето 

     грее 

7. Ваканция- животът започва отново 

8. Родителска среща- скърцане на зъби 

9. Тетрадка- черно и червено 

10. Двойка- ще се срещнем пак 

11. Тройка- възнаграждение за страха 

12. Четворка- родени за живот 

 

13. Петица- на прага на щастието 

14. Шестица- ти сън ли си или те има 

15. Учител разказва урок- кацнал бръмбар 

      на трънка и започнал да дрънка 

16. Учител по френски език- любимец13 

17. Учител по физическо - таралеж в атака 

18. Учител по история- старинна монета 

19. Дежурен учител- звероукротител 

20. Междучасие- Троянска война 

21. Учителят и класа - Али  Баба и  

      40
те 

разбойника 

22. Учителска стая- гнездо на оси 

23. Строшен прозорец- ни чул ни видял 

 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Ева попитала Адам: 
- Искаш ли ме? 
А той отговорил: 
- Че имам ли друг избор? 

 

           
Полицай спира кола: 
-Тази трошка не може да се 
нарече автомобил! Документите 
за проверка, моля. 
- Точно затова нямам 
шофьорска книжка – отвърнал 
шофьорът. 

           
- Татко, искам бял мерцедес! 
- Хайде глезотии. Какъвто цвят 
има, такъв ще ти купим. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 


