
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

                                                                       

                                                
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

                                                   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Година VII  брой 4           издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина            април 2012г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

 Пролетни 

празници и оби-

чаи – Лазаровден, 

Цветница, 

Великден 

– стр.1 
 
 

 Великденски 

инициативи 

- стр.2 
 
 

 Спортът – 

здраве и добро 

настроение 

- стр.2 

 

 Целодневното 

обучение – крачка 

към по-добра 

социализация и 

усвояване на 

учебния материал 

- стр.3 

 Забавни минути  

- стр.4 

В Календара на християнската църква празникът Благовещение е утвърден през VII  в.  На 

този ден,  девет месеца преди рождеството на Иисус,на Богородица се явява архангел Гав-

раил.  Той и съобщава, че ще стане майка на сина на Бога.  Тази хубава блага вест дава и 

наименованието на празника Благовещение. В народните представи този ден се свързва с 

идването на прелетните птици и с окончателното пролетно пробуждане на природата, нейното 

съживяване. Лазаровден е християнски празник, носещ името на Свети Лазар. Празнува се на 

осмия ден преди Великден. По традиция на Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки,  

които ще красят вратите на следващия ден – Връбница (Цветница). Младите жени набират 

цветя за венците, които ще оплетат за празника Цветница.  Момите,  наричани „лазарки”, се 

събират в дома на една от тях. След това, облечени в традиционни носии,  обикалят из селото, 

пеят обредни песни и благославят за здраве, щастие и берекет.   

Вярвало се е, че мома,  която не е лазарувала,  не може да се омъжи. 

Затова е било задължително всяко момиче от селото да участва в 

обредното обхождане на домовете.  Когато завърши лазаруването, 

лазарките си поделят събраното.  Първият и най-големият от 

празниците на новозаветната църква е Великден, или Възкресение 

Христово. На този ден се отбелязва възкресението на Исус Христос 

-  Божият Син, който със смъртта си изкупил греховете на 

човечеството, а с възкресението си дал надежда за живот след 

смъртта. Денят на празника е установен от Първия вселенски събор 

през 325  г.  Обикновено православният Великден се чества между 4 

април и 8 май. Източната православна църква ползва юлианския ка-

лендар. Освен това Великден не трябва да се празнува преди 

еврейската Пасха. Последната седмица преди Възкресение се нарича 

Страстна.  Тогава се припомнят събитията от последната седмица от 

живота на Иисус  Христос от момента, в който  тържествено влязъл 

в Йерусалим,  до деня, в който бил разпънат на кръста и възкръснал 

на третия ден. 

  В четвъртък 

преди Възкре-

сение се боя-

дисват Велик-

денските яйца. 

Когато домаки-

нята боядиса 

първото яйце,  

тя натърква с 

него бузките на 

децата, за да са 

здрави. 
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Пловдивската Света Митрополия бе организирала 

различни инициативи по случай празника 

„Възкресение Христово”. 

Учениците от ОУ”Христо Ботев” с.Градина, 

изучаващи СИП Религия бяха поканени да участват 

в това събитие. Отборът ни бе представен от 

учениците: Петьо, Иванина, Симона от 4 клас и 

Живко от 3 клас. На 10.04.2012г. /вторник/ в 11ч. 

отборите пристигнаха в храма „Св.Марина” в 

Пловдив. Пловдивската православна телевизия 

снима децата по време на отслужената 

специално за тях молитва за здраве. 

В детското матине участниците рецитираха и пяха 

песни за Великден, отговаряха на въпросите от викторината. Отборите се състезаваха 

по гладко и изразително четене на откъси от Библията. Изпълненията на нашите 

участници бяха перфектни. 

Забавните състезателни игри предизвикаха много емоции. Нашият отбор зае първо 

място, а любимка на публиката стана Иванина. Тя показа своя състезателен дух и жив 

интерес към материала от викторината и получи специална награда. С гордост 

отбелязваме, че нашите ученици се представиха най-достойно и получиха награди от 

организаторите. След това съвсем заслужено се повеселиха в Макдоналдс. 
                  Жанета Желева 
 
 
 
 

21 април /събота/ не беше обичаен учебен ден. Започнахме с проиграване на училищния 

план за евакуация при бедствия, аварии и катастрофи. Учениците се запознаха с основните 

действия при земетресение и плана за евакуация от училищната сграда, след което този 

план бе практически упражнен. 

Продължихме с очаквания с 

нетърпение спортен празник. 

Една от най-вълнуващите игри бе 

дърпането на въже, в която 

първокласниците успяха да 

победят второкласниците; в 

двубоя 3-4кл., победители 

излязоха четвъртокласниците; 5а 

клас се наложиха над 5б, но на 

свой ред загубиха от 6кл., 

осмокласниците отстъпиха пред 

дружните усилия на учениците от 

седми клас. В дисциплината бягане на 50м. се отличиха  Радослав Райков, Илияна Иванова, 

Иван Костадинов, Симона Милкова /начален етап/ и Валентин Тътърски, Нели Генова, Иван 

Красимиров и Петя Иванова /прогимназиален етап/. За децата до четвърти клас се 

проведоха щафетни игри, в които по-добри се оказаха първокласниците и 

четвъртокласниците. По-големите ученици участваха във футболни, волейболни и 

баскетболни двубои. Шестокласниците се наложиха над петокласниците в баскетбола, а 

седмокласниците показаха завидни волейболни и футболни умения и победиха учениците 

от осми клас. Спортният празник премина в еуфория и емоции, всички имаха възможност да 

поиграят любимата си игра и да се насладят на хубавото време. 



 

 

  

 

 

От началото на 2012г. ОУ “Христо Ботев” 

с. Градина работи по проект “Подобряване 

качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес”. 

Целта на проекта е учениците да бъдат 

максимално обхванати и техния следобед 

да бъде организиран и осмислен с полезни 

дейности. Сформирани са пет полуинтер-

натни групи – четири в начален етап и една 

в прогимназиален. Следобедните часове 

включват: обяд и отдих, самоподготовка и 

дейности по интереси. Обедното хранене се 

осъществява на кетърингов принцип в столовата на училището. Непосредствено след 

него, започва организирания отдих, който има за цел децата да се разтоварят 

психически и емоционално. Обичат да 

играят „Народна топка”, „Тенис на 

маса”, „Футбол”. Самоподготовката 

допринася за правилно и трайно 

усвояване на учебния материал и 

съдейства за формиране на навици за 

самостоятелно учение и разбиране, 

толерантни взаимоотношения чрез 

усъвършенстване на уменията за 

общуване. При дейностите по интереси 

се работи в 5 направления: наука, 

изкуства, спорт, образователни и 

развиващи игри. В училище 

разполагаме с две добре обзаведени стаи за занимания по интереси, оборудвани с много 

образователни и занимателни игри, телевизор и DVD. Занималнята в начален етап е 

особено необходима и полезна. Малките ученици имат възможност да отдъхнат и 

спортуват, да подготвят домашните си 

за следващия ден и да се занимават с 

интересни приложни дейности. На тяхно 

разположение са добри специалисти, 

които винаги са готови да окажат помощ 

при затруднение, както и да попълнят 

евентуални пропуски в знанията на 

децата.  

Възпитателната работа във всяка ПИГ е 

подчинена на общите цели на 

училището и е насочена към осмисляне 

на свободното време на учениците.
  

              Лина Генова 

стр.3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
      
  

          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разговор между две съвременни 
баби - Нетка и  Чатка. 
-Чатке, как си ма? Кво праят 
децата? 
- Ооо, Нетке, още не съм ги чула 
днес. От сутринта трябваше да 
рефрешна кочината на прасето и 
да изхвърля рисайкъл бин-а. Цял 
ден сърфирам по двора. А пък 
трябва и да сейфна лютеницата в 
буркани. Ама надвечер ще си 
пусна скайпа и ще си чатна с 
моите. 
- Ааа, добре ще направиш. Аз пък  
цял следобед съм на компа. 
Трябваше да даунлоудна ябълките 
от дърветата на двора и да 
максимизирам жилетката на 
дядото, че му е утесняла. То и 
флопито му се е разхлопало, а пък 
за Рамът да не говорим-съвсем не 
му стига вече. Е, хайде, до чатене. 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

О
т
к

р
и

й
 1

0
 р

а
зл

и
к

и
 


