
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
  

 

 

 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                       

                                                 
 

 

 
 

 

  
  

  

  
 

 

 
 

 

                                                   

Година VII  брой 1           издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина          януари 2012г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

 Ботев – име 

символ, име легенда 

- стр.1 
 

 

 Знам и мога 

- стр.1 
 
 

 Януарски 

празници и обичаи: 
 

 Васильовден 
 

 Йордановден   
 

 Ивановден 
 

 Антоновден 
 

 Атанасовден 

- стр.2 
 
 

 Какво ви очаква 

през новата година 

- стр.3 

 
 
 

 Забавни минути  

- стр.4 

"Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът… така 
също науката, образованието и развитието са потребни за който и 
да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъс-
тояние..."  
в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 1874 г. 

На 6 януари 2012г се навършиха 164г от рождението на Христо 
Ботев. Ботев е един от най-достойните българи, които някога са 
се раждали по нашите земи. Неговото дело винаги ще бъде 
пример за родолюбие и смелост не само като революционер, но и 
като велик поет и публицист. Роден в Калофер, в семейството на 
учителя Ботьо Петков и Иванка Ботева, малкият Христо израства с 
песните на майка си и разказите за хайдушки подвизи. Със 

значението на своя съдържателен живот, с величието на своята 
героична смърт, със силата на революционните си идеи, с 

обаянието на неувяхващата си поезия и публицистика Христо 
Ботев упражнява огромно въздействие върху съзнанието на всеки 
българин.  
Поклон пред твоята гениалност и титаничност, поете! 

На 25.01.2012г се проведе Националната олимпиада  „Знам и 

мога” за ученици от 4-ти клас. Олимпиадата се организира от 

Министерство на образованието, младежта и науката и дава 

възможност за изява на знанията и уменията, придобити в 

началния образователен етап. Олимпиадата цели да се 

стимулира практическото приложение на знания в нови и 

различни от познатите ситуации на учениците, да се насърчи 

увереност в силите за разрешаване на интелектуални 

проблеми и любознателност към допълнителни страни на 

учебното съдържание. Националната олимпиада „Знам и 

мога” е с интердисциплинарен характер и се  провежда в 

писмена форма чрез решаване на 12 задачи от отворен тип.  

 
В тях се включват теми от всички 

изучавани предмети, както и от об-

ластта на екологичното образование, 

здравното образование, защита от бед-

ствия и аварии, реагиране в критични 

ситуации, безопасност на движението. 

Учениците, които на общински кръг са 

получили над 75% от максималния 

брой точки, имат право на участие в 

областния кръг на състезанието. 
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ВАСИЛЬОВДЕН – Отбелязва се на 1 януари. За обредната трапеза се 

приготвят блажни ястия – свинско месо, баница, в която се слагат 

дрянови клончета, наречени на домашните животни, здравето, 

къщата, богатството и т.н. На трапезата може да има кокошка или 

пуйка, мед, жито, орехи, ошав. Първият залък от погачата момите и 

ергените слагат под възглавниците си, вярвайки, че когото сънуват, 

за него ще се омъжат /оженят/. Преди разсъмване започва обичаят 

“сурвакане” – дружини от момчета обикалят домовете и сурвакат с 

дрянови сурвачки домакините за здраве.  

ЙОРДАНОВДЕН – Нарича се още Богоявление. Чества се на 6 януари. Според 

Библията на този ден Исус Христос е покръстен 

от Йоан Кръстител във водите на р.Йордан. В 

момента на кръщението от небето се явява 

Светия дух във вид на гълъб и казва: „Този е моят 

възлюбен син,  в когото е моето благоволение!” 

Оттук и названието на празника - Богоявление. 

Вярва се, че тогава водата спира, пречиства се, 

след което придобива голяма сила. След празнична черковна служба свещеникът 

хвърля Светия кръст във водата.  Въпреки студа и ниската температура млади 

мъже скачат в реката,  за да извадят кръста.  Който успее, бива честит и здрав 

през цялата година.  На 6  януари се освещават военните части и бойните 

знамена. 

ИВАНОВДЕН – На 7 януари Православната църква отбелязва деня на Св. Йоан 

Кръстител. Той пръв познал и посочил Исус за Божи пратеник. В миналото 

жените в тъмни зори донасяли вода от кладенеца или реката, за да изкъпят 

децата за здраве. После момците тръгвали по къщите и къпели всички, които 

носят името Иван. Св. Йоан е покровител на кумството и побратимяването, 

затова на този ден се ходи на гости у кумовете с баница и вино, кървавица и 

печено месо. 

АНТОНОВДЕН – Празнува се на 17 януари. След смъртта на своите родители        

св.Антоний раздал имуществото си на бедните и отишъл в пустинята,  където 

живял в усамотение и мълчание в една пещера цели 20 години.  За своето 

служене към Бога получил чудодейна изцелителна сила,  с която помагал на 

животни и хора.  Смята се, че единствен властва над чумата и шарката. 

АТАНАСОВДЕН е християнски празник,  на който се почита 

паметта на Свети Атанасий Велики. Българската православна 

църква го отбелязва на 18 януари.  В народните вярвания Свети 

Атанас е представен като властелин на снеговете и ледовете. 

Счита се, че от този ден нататък зимата започва да си отива. 

Облечен с копринена риза, той отива в планината  на своя бял 

кон и се провиква: „Иди си,  зимо,  идвай,  лято!” Затова и 

празникът е известен като „Среди зима”.  



 

1.  Какво бихте променили у себе си през Новата година?   
а)  отношенията с приятелите си;                   б) успеха си в училище;  
в) външния си вид;                                         г) нищо.  
 

2. За какво съжалявате?  
а)   за това,  което не успях да направя;       б)  за загубата на доверие у близките;  
в)  за липсата на споделена любов;               г) за изгубеното време.  
 

3.  За каква кауза бихте се борили?  
а)  да спасите болните по света;                              б) да спрете войните;  

в) да направите другите по-добри и по-толерантни; г)  да има спокойствие вкъщи.  
 

4.  Какво най-много искате да имате през 2012 г.?  
а)  възможност да опознаете света;              б) късмет и успех във всичко;  
в) искрено приятелство;                               г)  пари,  за да си купувате  всичко което пожелаете 
 

5.  Какво би ви накарало да се гордеете през Новата година?   
а)  помощта,  която сте оказали на някого;   б) отличното завършване на учебната година;  
в)  доверието на нов приятел;                       г) спечелването в някоя TV игра.  
 

6. С какъв цвят свързвате Нова година?  
а) червен; б) син; в) бял; г) розов.   
 

7.  Какво откритие бихте желали да бъде направено през Новата година?  
а)  система за по-бързо запаметяване и учене;           б) лекарство за лечение на СПИН;  
в)  видеотелефон,  който да бъде достъпен за всички; г) живот на друга планета.  
 

8.  Коя дата е най-важна за вас?  
а)  3 март б)  датата,  на която сте се запознали със своя приятел/ка;  
в)  датата на любимия ви празник – Коледа; г)  датата на рождения ви ден.  
 

9. Към какво ще се стремите през 2012 г.?  
а) да развиете талантите си;                            б)  да се преборите с недостатъците на характера си;  
в) да се научите да общувате с всякакви хора; г) да се забавлявате.  
 

10. Какъв е споменът ви от изминалата 2011 г.?  
а)  с много радостни моменти;    б) с много успехи;  
в)  с приятни  и тъжни моменти; г)  с много разочарования.  
 

11.  Как посрещнахте Новата година?  
а)  в компанията на приятелите си;           б) на екскурзия в чужбина;  
в) със съучениците си;                              г) у дома с родителите си.  
 

12.  Кой подарък би ви зарадвал най-много за празниците?  
а)  книга  (много е модерно тази година);         б) плюшена играчка;  
в) снимка с автограф на любим състав;             г)  нов мобилен телефон с камера.  
 

13.  Какви филми обичате да гледате?  
а) за човешките взаимоотношения, за приятелството;    б) научнопопулярни;  
в) романтични, любовни;                                               г) приключенски, детективски. 
 

 

ОТГОВОРИ Отговорите А - 4 т.; Б – 3 т.;В – 2 т.; Г – 1 точка. 
От 36 до 42 точки: Умеете да планирате добре времето си, като разпределяте пропорционално 
задълженията и забавленията. Приятелството    за вас е не само даденост,  но и кауза,  за която се 
борите. Държите на общоприетите ценности и морал,  но умеете да отстоявате и личните си позиции,  да 
проявявате характер,  когато е необходимо.  Често се обръщате назад, за да си припомните минали 
успехи или щастливи случки с приятели.  В училище ви върви,  без да полагате особени усилия по 
повечето учебни предмети.  Късметът ви работи,  използвайте го повече! През Новата година ви очакват 
романтични изживявания. 
 

 

 

От 28 до 35 точки: Изпълнявате стриктно задълженията си,  но често не ви остава лично време. Стремите 
се да угаждате на другите, вместо да им кажете в очите какво мислите за тях.  В училище ви върви, но 
това става не без известни усилия, а често – и   с компромиси. В миналото ви има много приятни 
изживявания,  но и моменти, за които не искате да си спомняте.  Помислете и за себе си–  не можете да 
оправите всички несправедливости в света!  Разчитате на късмет и той е с вас,  но докога?  През Новата 
година помислете за екскурзия в чужбина или някое друго по-дългосрочно преживяване –  ще ви се 
отрази зареждащо. 
 

 

От 21 до 27 точки: Обичате предварително да планирате всяка своя стъпка, но това често ви прави лоша 
услуга.  Другите ви мислят за плах и колеблив човек и често не се съобразяват с вашите мнения и 
желания.  Трябва да направите нещо и за успеха си в училище – в последно време общо взето не се 
получава. Не всичко в миналите дни ви кара да се усмихвате –  някои от постъпките ви не харесват и на 
самия вас.  Може би трябва да спрете да се упреквате и да си повярвате – как иначе очаквате другите да 
ви повярват? Причината са и приятелите през Новата година трябва да поработите за промяна на средата, 
в която живеете – всичко ли е наред? 
 

 

 

От 13 до 20 точки: Животът е гаден,  нали?  Вие поне така мислите. Нищо не се получава –  каквото и да 
направите,  другите го тълкуват като лошо. Защо не помислитеза някоя глобална кауза като спасяването 
на Земята от замърсяване или ограничаването на парниковия ефект – там поне няма какво да сгрешите! 
Вгледайте се в миналото,  не бягайте от спомена за него – изминалите преживявания и грешки ще ви 
научат да бъдете п о-предпазлив,  а и п о-коректен към другите.  Помислете и за личния си живот –едно 
ново романтично преживяване може би ще ви се отрази много стимулиращо.  През Новата година трябва 
да решите някои проблеми със семейството, както и да повишите успеха си в училище. 
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Богата баба решила да провери 
кой от тримата й внуци я обича 
най-много. Извикала най-
големия в имението си и се 
престорила, че се дави. Момчето 
не се поколебало, скочило в 
басейна и я спасило. На другия 
ден получило BMV с бележка: 
“Благодаря, баба ти”. След това 
старицата повикала средния си 
внук. Той още по-смело скочил 
в басейна да спаси баба си и 
получил нов “Мерцедес” с 
бележка “Благодаря, баба ти”. 
Дошъл ред на третия внук. Той 
обаче се направил на разсеян, а 
бабата взела, че наистина се 
удавила. На другия ден момчето 
получило чисто нов “Ролс 
Ройс” с бележка “Благодаря, 
дядо ти”. 

 

           

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 
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