
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Година VII  брой 7     издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина    септември 2012г. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 

 Училищно 

звънче звъни, в 

училище си вече 

ти... 

- стр.1 
 
 

  Съединението 

на Княжество 

България и Из-

точна Румелия 

 – стр.2 
 
 

 104 години 

Независима 

България 

- стр.2 
 
 

 Това ви 

интересува... 

 -  стр.3  

 
 

 Забавни минути  

– стр.4 

   

 

 

На 17 септември в 9.00ч. в двора на ОУ”Христо Ботев” тържествено бе 

открита новата учебна година. Гости на училищния празник бяха родители, 

учители и жители на селото. 

Още рано сутринта дворът се изпълни с развълнувани деца, чиито лица бяха 

озарени от слънчеви усмивки. Пременени празнично и с букети в ръце, те 

търсеха трепетно своите учители и съученици. Най-нетърпеливи бяха 

първокласниците, които за пръв път щяха да прекрачат училищния праг. Не 

по-малко развълнувани бяха и техните родители, които с радост и надежда 

аха изпращаха децата си по дългия и труден път на науката. 

Празникът започна с тържествено звучене на българския 

химн и издигане на родния трибагреник. Последва 

водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец 

Константин. Под звуците на военен марш бе внесено 

училищното знаме. Приветствие към всички ученици, 

учители и гости поднесе директорът на училището – г-жа 

Петкова. Тя пожела на всички успешна и ползотворна 

учебна година. Празнична поетично-музикална 

програма, подготвена от г-н Желязков и г-жа 

Александрова, изнесоха петокласниците. Малките 

първокласници също изненадаха гостите с кратък 

рецитал.  

 

 

След 

тържест-

вото, 

ученици-

те влязоха 

в класни- 

те стаи, за 

да полу-

чат пър-

вите си 

указания 

за работа  
през новата учебна година. 

         Виктория Кунчева, 7клас 



 
 

Според член 13 на Берлинския договор "...на юг от Балкана се 
образува една провинция под име Източна Румелия, която 
остава под пряката политическа и военна власт на султана, 
при условия на административна автономия. Тя ще има 
генерал-губернатор християнин".  
Тези решения несправедливо разделят България на две и 
съвсем естествено е Княжество България и Източна Румелия 
да потърсят пътища за своето обединение. Идея за това 
възниква още през 1880г., но по едни или други причини тя не 
се реализира. През 1884г. инициативата за обединяване на 

страната набира нови сили. Създават се т.нар. Македонски комитети, агитиращи за 
незабавни действия. През февруари 1885 г. подобен комитет е създаден и в Пловдив, 
а през април той е преименуван в Български таен централен революционен комитет 
(БТЦРК). Първоначално неговото намерение е Съединението да се обяви на 15 
септември, но след бунта в Панагюрище на 2.09. и пред опасността начинанието да 
бъде провалено, комитетът решава да го ускори. На 4.09. бунтовници начело 

с Чардафон, обявяват Съединението в село Голямо Конаре (дн. гр. Съединение). 
На 5.09 бунтовници се придвижват към Пловдив. През нощта срещу 6.09 частите, 
командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват 
правителството и генерал-губернатора. Съставено е временно правителство. 
Осведомявайки се за развитията в Южна България, Каравелов влиза във връзка с княз 
Александър I във Варна. Двамата решават да обявят незабавна мобилизация на 
Българската войска и да свикат Народното събрание на извънредна сесия. На 8 
септември княз Александър I с нарочен манифест приема Съединението, а на 
следващия ден пристига в центъра на събитията, тържествено посрещнат от 
ликуващото пловдивско гражданство. 
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Фердинанд I, министър-председателят Ал. Малинов, членове на прави-
телството и генерали при обявяване на Независимостта на България 

Княжество България, васално на Османската империя, е принудено да внася 
европейските промишлени стоки като така обрича развитието на българското 
вътрешно производство. Затова след постигането на Съединението на Източна 

Румелия с Княжество България усилията на българския политически елит се 
насочват към обявяване на независимост. Благоприятни условия за това настъпват 
през септември 1908 г. В нощта срещу 22 септември министър-председателят на 
България посреща българския княз на яхтата "Хан-Крум" край Русе. Оттам цялото 
българско правителство и Фердинанд I поемат към Търново, където трябва да 
обявят Независимостта на България. Царският влак, в който пътуват държавници- 

 

 

те прави почивка по мар-
шрута си на гара Две 

Могили. Там Александър 
Малинов написва текста на 
Манифеста и под него 
подписите си поставят 
българският княз и минис-
трите от кабинета. Неза-

висимостта на България е 
обявена тържествено на 22 
септември 1908 в църквата 
"Св. Четиридесет мъче-
ници", а княз Фердинанд I 

приема титлата цар на 
българите. 



 
 
 
 

Първи срок: 17.09.2012г – 06.02.2013г 
Втори срок:  07.02.2013г – 31.05.2013г /начален етап/ 
              07.02.2013г – 15.06.2013г  
                     /прогимназиален етап/ 

                               
 Ваканции: Есенна – 01.11.2012 – 04.11.2012 
            Коледна – 22.12.2012 – 06.01.2013 
            Зимна – 23.02.2013 – 25.02.2013 
            Пролетна – 29.03.2013 – 07.04.2013 
 
 
  Неучебни дни: 1 май – Ден на труда 
           3 май – 6 май  Великден 
         24, 25 май  Ден на българската просвета и  
          култура и на славянската писменост 
 
 
 ДЗИ и НВО в 7кл. по БЕЛ – 21.05.2013г. 
 
                               Втори ДЗИ и НВО в 7кл. по Математика – 23.05.2013г 
 
                              Разписание на училищния автобус: тръгване от 
                              Първомай – 6:40ч.; Добри дол – 7:00ч.; Крушево – 7:10ч.; 
                              Крушево – 7:20ч.; Оризово – 7:35ч.; Плодовитово – 7:45ч. 
 
 
                             Седмично часово разписание за провеждане на    
                             сутрешните учебни занятия: 
 

   

понеделник вторник – петък 

1 час 8.00 – 8.40 1 час 8.00 – 8.45 

М 8.40 – 8.50 М 8.45 – 8.55 

2 час 8.50 – 9.30 2 час 8.55 – 9.40 

ГМ 9.30 – 9.50 ГМ 9.40 – 10.05 

3 час 9.50 – 10.30 3 час 10.05 – 10.50 

М 10.30 – 10.40 М 10.50 – 11.00 

4 час 10.40 – 11.20 4 час 11.00 – 11.45 

М 11.20 – 11.30 М 11.45 – 11.55 

5 час 11.30 – 12.10 5 час 11.55 – 12.40 

М 12.10 – 12.20 М 12.40 – 12.45 

6 час 12.20 – 13.00 6 час 12.45 – 13.30 

7 час 13.05 – 13.45   

стр.3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 
   

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Майка готви в кухнята, а детето 
кара колело на улицата и на 
всяко минаване се провиква към 
отворения прозорец: 
-Виж, мамо – карам с една ръка... 
След малко: 
-Виж, мамо – карам без ръце... 
След още малко: 
-Фиш, мамо – кхарам бес съби... 

           
Разговарят двама приятели: 
- Много харесвам Марчето от 8

а 

-Еее, браво, разбираш от 
момичета! 
-Ама тя не ми обръща никакво 
внимание. 
- Е, какво да се прави, и тя 
разбира от момчета! 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

10 ОТКРИЙ                         РАЗЛИКИ 


