
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                       

                                                
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

                                                   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Година VII  брой 3           издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина             март 2012г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

 3 март- 

Национален 

празник на 

Република 

България  

– стр.1 

 
 

 Да сме бели и 

червени, румени, 

засмени!  

- стр.1 
 
 

 Гладиатори-

медалисти 

- стр.2 

 

 Spelling Bee – 

да научим 

английски! 

- стр.2 

 
 

 Участия в 

конкурси и 

културни прояви 

– стр.3 
 
 

 

 Забавни минути  

- стр.4 

Вече 132 години българският народ свежда глава за преклонение пред 

подвига на всички знайни и незнайни народи и обикновени хора дали 

живота си за нашето освобождение. Едва ли през далечната 1396 г., 

когато България пада под османска власт, някой си е представял, че пет 

века българите няма да имат държава, че пет мъчителни века те ще се 

борят за духовно и физическо оцеляване. Вдигнали се въстания и чети, 

преминавали Дунава в името на борбата за свобода. Храбростта на 

хайдутите и легендите за тях крепели народния дух. Левски, Раковски, 

Ботев, Каравелов и техните последователи посвещават живота си на 

делото на свободата. На 3 март 1878 г. войниците на Русия и 

българските опълченци, оставяйки костите си край Стара Загора, 

Шипка, Шейново, Плевен, София и чак до Одрин узаконяват със силата 

на своята славянска саможертва свободата на малка, поробена България. 

На 3 март 1878 г. българите са освободени, Българската държава се 

възстановява, а българската нация намира своята самоличност и 

международно признание. 

животни с мартенички, за да са здрави и румени като усуканите 

бели и червени конци. През целия март се извършват обреди за 

гонене на змии и гущери. На първи март веселото настроение бе 

обхванало и нашето училище. Учениците от четвърти клас, ръково-

дени от г-жа Стоянова, в стихове, песни и кратки сценки, разказаха 

откъде води началото си празника, защо често се сърди Баба Марта 

и завързаха по една мартеница на всички с пожелание за здраве и 

успех. Мартеница се носи докато видиш цъфнало  дърво или 

прелетна птица, след това се сваля и се закичва на някое плодно 

дърво или се пуска по течението на водите в някоя река. Може да се 

постави и под камъче и според животинките, които намериш, 

можеш да гадаеш дали ще ти бъде спорна годината или не толкова. 

С месец март 

се свързват 

различни  оби-

чаи и празни-

ци, посветени 

на идващата 

пролет. В пър-

вия ден на 

месеца пос-

рещаме Баба 

Марта и закич-

ваме хора и 

животни 



 стр. 2 

 
          
 

 

На 23 март 2012 год. в 
ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” 
гр. Първомай се проведе 
общинското състезание по 
приложно колоездене и по 
безопасност на движението 

по пътищата „Гладиатори”. 
В него участваха победите-
лите от училищните със-
тезания по приложно колоез-
дене от нашето училище и 
от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Първомай. 
Подготовката беше много 
добра. На физкултурната 

площадка бяха подредени всички препятствия. На всеки пост имаше съдия, 
който следеше стриктно за правилното преминаване. Имахме и агитка, която ни 
подкрепяше, но все пак бяхме гости и естествено е да бъдем по-малко. 
Признаваме, че  състезателите от Първомай бяха по-добре подготвени от нас и 
грабнаха повече медали. Нашите медалисти са:  Симона Милкова от IV клас 
(сребърен медал), Иванина Георгиева от IV клас (бронзов медал) и Стойчо 
Желязков от V клас (бронзов медал). Радваме се за тях и не съжаляваме, че 
са само те, защото емоциите от преживяното бяха големи. 
          Таня Стоянова 
 
 
 
 

На 27 март в Първомай се проведе състезание по английски език “Spelling bee”. 

Инициативата за съревнованието даде представителя на Корпуса на мира в 

града Джейкъб Бекермейър. Същността на “Spelling bee” е да се възпроизведе 

дадена дума по букви. Тази задача е доста трудна, защото изисква добро 

познаване на правописа и точно изговаряне на английските букви. В състе-

занието участваха ученици от СОУ «Проф. Д-р Асен Златаров», ОУ«Св.Св.Кирил 

и Методий», ОУ «Г.Караславов» и нашето училище. Нашите участници бяха Пла-

мен Копчев, Дария Максимова, Валентин Тътърски, Виктория Кунчева, Григор 

Ганчев, Веселина Георги-

ева, Мария Копчева, Стоян 

Стоянов и Адам Хасан. 

Всички се представиха 

много добре. До финала 

достигнаха Пламен и Ве-

селина. За първа въз-

растова група 4-5кл. побе-

дител е Пламен Копчев, а 

за 6-7кл. на второ място се 

класира Веселина Георги-

ева. Благодаря на участни-

ците за успешното 

представяне и им желая 

все по-големи успехи! 



 

 

                    

стр.3 

На 23 февруари се проведе общински кръг на олимпиадата по 

Български език и литература. Дария Максимова от пети клас се 

справи чудесно с преразказа на „Невидимият Тонино” от името  

Ученици от нашето училище за поредна година участваха и 

отлично се  представиха  в областния етап на десетия 

национален конкурс „Бог е любов“ на тема „Вярвам и обичам“.  

На 29 март от 16.00 часа  бе представено второто разширено 

издание на книгата на Бальо Балев „От Скаскопара до 

Градина”. В  събитието взеха участие и ученици от нашето  

на главния герой.   На 09 април тя ще се яви на областния кръг от 

олимпиадата, който ще се проведе в Пловдив. Пожелаваме й успех! 

Призови места спечелиха: Григор Ганчев от 6 клас със стихотворение в 

раздел Лирика и Марио Иванов от 5 клас в същия раздел. 

Виктория Иванова  от 2 клас се представи много добре с рисунка в раздел 

„Живопис”. 

училище. От автора разбрахме, че е  посветил тридесет години от  живота 

си в проучване и събиране на материали за историята на  родното си 

село. За написване на книгата  е ползвал  информация от различни 

източници. Научихме, че в местността „Илишика” са открити две оброчни 

плочи от тракийско време. Авторът кани всички любознателни деца на 

разходка из историческите местности на селото, за да видят къде са 

живели най-древните обитатели на нашите земи.  

С пожелание за трето издание на книгата завърши срещата. 

                 На 26 март от 19 часа в ресторант „Талисман” ученици от СОУ 

                 „Проф. Д-р Асен Златаров” гр.Първомай представиха театралната  

                 постановка „Вражалец” по Ст.Костов. Класикът на българската 

комедия Ст. Л. Костов е известен на младите театрални зрители главно с 

“Големанов”. “Вражалец” е написана през 1933г. Това е социално-битова 

комедия и разказва за суматохата, която настава в едно село след 

пристигането на другоселец, който “завлича” финансово цялото население, с 

обещания за гарантирана печалба от печатането на фалшиви пари. 

Особено интересни са отношенията между селския “елит”, представен от 

попа, кмета и няколко “активистки”. Сюжетът на постатановката отразява 

нашата действителност и осмива някои съвременни пороци – корупцията, 

човешката доверчивост, желанието за бързо забогатяване. Гимназистите   вля- 

зоха в ролите на своите герои и 

отлично изиграха техните образи. 

Театралната постановка жъне 

голям успех и вече няколко пъти 

се поставя на сцена. Ученици и 

жители на нашето село се 

забавляваха искрено и се смяха 

от сърце на комичните сцени. 

На представлението присъстваха  

и кметовете на с.Градина и 

гр.Първомай, както и директора 

на СОУ г-жа Иванова. 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор между двама 
първокласници:  
А: Искаш ли да знаеш как да 
свалиш всяко момиче, което ти 
хареса, бързо и лесно?  
Б: Разбира се ( :  
А: Много просто - десен бутон 
на мишката и след това "запази 
изображението" . . . 

           
В училище:  
- Иванчо, я ми кажи азбуката.  
- До десет ли? 

           
В родилния дом новичък татко 
се диви:  
- Близначета!!!  
- Не, едно е, - успокоява го 
медицинската сестра. - И 
следващия път елате трезвен. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 
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http://smeshno.org/vicove/4083-vic
http://smeshno.org/vicove/4083-vic
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