
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                       

Година VII  брой 6          издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина        юни 2012г. 

20ст 

В този брой 
можете да 

прочетете: 

 
 

 2 юни – Ден 
на Ботев и на 

загиналите за 
свободата и 

независимостта 
на България  
- стр.1 
 

  1 юни – Ден 

на детето 
 – стр.2 
 

 Завършване на 
учебната година 
- стр.2 
 

 На екскурзия  
-  стр.3  
 

 Забавни 

минути  
– стр.4 

На 2 юни се навършват 136 години от гибелта на поета-рево-

люционер Христо Ботев. По традиция и тази година на 2 юни в 
12.00 часа в продължение на 2 минути сирените в цялата 
страна вият в знак на всенародната почит към неговото дело и 

на загиналите за свободата на България. Времето е това, което 
определя истинската стойност на историческите събития,  

издига на пиедестал или хвърля в забрава дела и величия.  
Затова на този ден с благодарност се обръщаме назад, за да 
оценим делото на Ботев и хилядите други смели мъже на 

България. Апостолите на свободата -  те първи преминават по 
трънливия път на борбата и дават началния тон на 

революцията. Със себе си носят вяра и надежда, на тях 
българският народ разчита, на тях посвещава своята обич,  
своята памет и преклонение.  

Един от най-ярките герои на българската национална 
революция е Христо Ботев. Отдавна е известен неговият 

феномен - да живее и днес сред нас не само като историческа 
фигура, а като жива даденост - така,  както е живял и през 1870 
година - благодарение на искрения плам в стиховете си и на 

революционния патос на публицистиката си.  Изумителната 
надареност на пламенния поет-революционер му помага да 

превърне грубата действителност в художествено превъплъ-
щение на идеала за свобода и жертвоготовност в името на род 
и родина и осигурява неговото поетично и личностно без-

смъртие. Няма българин, който да не е чувал думите на Ботев: 
«Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…» 

Няма други стихове в българската литература, които да звучат   
 
 
с такава сила. Те са своеобразен 

словесен паметник на всички 
борци за свобода по света,  
защото са се превърнали в 

символ на човешкото безсмъртие 
тогава, когато животът на 

личността се подчини на идеала 
на общността. Нужно е да си ги 
припомняме отново и отново, за 

да изтръгнем подвига им от 
забвението. Защото всичко е 

преходно. Само България е вечна. 



 
 

Международният ден за защита правата на детето 

датира още от първата четвърт на XX век. В България 
празникът става популярен след 1949 г., а от 1 юни 

1950 г. започва да се чества като Международния ден 
на детето. Традиция стана нашето училище, 
съвместно с читалище „Селска пробуда 1896” да 

организират истински празник за децата. Той  бе 
открит от мажоретния състав при ОУ”Христо Ботев”, 

с. Градина с ръководител Кина Йорданова. 
Програмата продължи с карнавал на костюмирания 
герой, като най-оригинални бяха костюмите на 

Живко Желев и Евгени Георгиев, маскирани 
съответно като Карлсон и костенурка нинджа. Те 

спечелиха и първото място на конкурса. Второто 
място бе за Запрян Делчев, преобразен като зомби, а 
каубойката Елеонора Николова и танцьорката 

Вероника Иванова останаха трети. Специалната 
награда на журито бе присъдена на Виктория 

Иванова – пчеличката Мая, а публиката бе запленена 
от Миглена Иванова – Снежанка. Празникът завърши с много песни, танци и рисунка на 
асфалт на тема „Моите детски мечти”.Призьорите получиха награди и лакомства, 

осигурени от спонсори. 
 
 
Вълнуващо и много емоционално тържество беше организирано в ОУ „ Христо Ботев” от 
учениците от осми клас и техните учители. Поводът - изпращането на випуск 2012 от 
училище. На 22 юни от 18 часа осмокласниците за последен път влязоха в родното 
училище, за да се сбогуват с училищното знаме, а успешно завършилите да 

получат и своите дипломи за основно образование. На отличените ученици бяха 

раздадени и предметни награди. Благодарствени думи бяха отправени от 

завършващите ученици към техните първи и настоящи учители. Гвоздей на 

програмата бяха изпълненията на фолклорният танцов състав при читалището. На  

празника присъстваха много гости и родители на учениците.   

„Нека училището да остане в сърцата ви с хубавите спомени, защото това е мястото, на 
което намерихте най-верните си приятели. Мястото, на което почувствахте радостта от 
победите, мъдростта на знанието. Днес за вас прозвуча последният училищен звънец и 
в този звън има сбрани в едно много надежди, радост, но и много тъга. Защото днес 
напускате своя втори дом, своята 
територия на младостта. Нека да 
остане в сърцата ви. Възпитанието е 
наука, която ви учи как да се справяте 
сами в живота, когато сте без нас, 
учителите”- така се обърна към 
„малките абитуриенти” госпожа Петкова 
– директор на  училището.  На 
останалите ученици пожела приятна и 
щастлива ваканция. Вечерта продължи 
с празнична вечеря и дискотека в едно 
от заведенията на селото. Учениците и 
техните учители се веселиха под 
звуците на нашумелите летни 
музикални хитове.  
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Тази година училищната екскурзия за учениците от прогимназиален етап бе по 

маршрута Етъра – Габрово – Шипка- Велико Търново. Два дена учениците от ОУ 

«Христо Ботев»  обхождаха великолепния маршрут и се докоснаха до красотите 

на България. Първата спирка на дългата дистинация бе село Шипка. Там 

разгледахме храм- паметника „Рождество Христово”. Той е построен по проект 

на архитекта А. Й. Тимошко в памет на руските войни и българските опълченци, 

загинали в Руско- турската война.  Църквата е забележителна с няколко  

позлатени купола и многоцветна украса на фасадата. Във внушителната му 

камбанария има камбана, тежаща 12 тона и още 16 по- малки. След това 

посетихме етнографския комплекс Етъра, където се докоснахме до старите 

възрожденски занаяти- грънчарство, бакърджийство, тъкачество, ножарство, 

дървообработка.  Потеглихме и до последната спирка от първия ден на нашата 

екскурзия- Велико Търново. 

Велико Търново е един от най-старите градове в България. На хълма Трапезица 

са намерени свидетелства, че по тези земи е имало живот още през третото 

хилядолетие пр. Хр.През 1185г. братята Асен и Петър провъзгласили края на 

византийското господство и обявили Търново за столица на новото българско 

царство. През 12-14в. Търново е известен като най-непревземаемата българска 

крепост. Хълмът Царевец и до днес остава един от най-добре запазените ис-

торически паметници в страната. Заобиколен от три страни от река Янтра, 

обграден от крепостна стена и изграден върху естествени отвесни скали, 

Царевец не изпълнявал функцията само на добре укрепена крепост. Той бил 

истински средновековен град. В него се намирали дворецът, патриаршеската 

църква, жилищни и административни сгради.През 1598г. Търново става център 

на Първото Търновско въстание. За цар е избран Шишман I I I . За няколко 

месеца въстанието е потушено. През 1686г. ситуацията се повтаря и в града 

избухва Второто Търновско въстание, като за цар е коронясан Ростислав 

Стратимирович. То също е потушено толкова бързо, колкото и първото въстание. 
След Освобождението, градът е обявен за временна столица на страната. През 

1879г. свиканото Учредително събрание приема Търновската конституция, която 

действа чак до 1947г. Тук се събира и Първото велико народно събрание, на 

което Александър I  е избран за княз. Всичко това  научихме от екскурзовод, 

който разказваше увлекателно и обхождаше заедно с нас всяко кътче от 

прекрасната крепост.  Всички бяха очаровани и от Арбанаси- китно селце в 

близост до Търново, където беше разположен и хотелът, в който отседнахме 

след дългия изморителен ден.  След вечеря беше организирана дискотека, на 

която показахме танцувалните си умения и се забавлявахме от сърце.  На 

следващия ден разгледахме в Габрово Дома на хумора и сатирата, посетихме 

Дряновския манастир и се качихме да връх Шипка, където разгледахме 

Паметникът на свободата. Той е издигнат с цел да увековечи подвига на 

падналите за свободата на България в Руско- турската война.  

Тази екскурзия даде възможност на нас учениците  да се запознаем на живо с 

исторически, географски и архитектурни забележителности в България и остави 

незабравими спомени и преживявания. 
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Преди сватбата: 
ТОЙ: Ура! Най-после! Едва 
дочаках! 
ТЯ: Да си ходя ли? 
ТОЙ: Не, даже не си и помисляй за 
това! 
ТЯ: Обичаш ли ме? 
ТОЙ: Разбира се! 
ТЯ: Някога изневерявал ли си ми? 
ТОЙ: Не, как въобще ти хрумна? 
ТЯ: Ще ме целунеш ли? 
ТОЙ: ДА! 
ТЯ: Ще ме биеш ли? 
ТОЙ: В никакъв случай! 
ТЯ: Може ли да ти вярвам? 
След сватбата - четете отдолу 
нагорe 
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