
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 

                                                                                            

Всяка година на първи ноември отбелязваме Деня на народните будители. 

Когато чуем думата „будител”, се досещаме за Паисий Хилендарски и 

неговите призивни слова:”О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се 

наречеш българин!” Първите будители накарали българите да се 

осъзнаят като отделна  нация в рамките на Османската империя. 

Подтиквали българина към просвещение, карали го да води борба за 

самостоятелна българска църква и му давали надежда за по- добър 

живот. Будителите днес – това са всички хора, 

които чрез думите и делата си ни карат да се 

замислим за живота и ценните неща в него. 

Учителите ни също са будители. Още от ранна 

детска възраст те ни водят по пътя на знанието, 

показват ни красотата на нашата родина, 

запознават ни с делата на велики българи, учат ни да 

различаваме доброто от злото. Родителите и 

децата не винаги оценяват труда на учителите. 

Необходимо е по-често да показваме своето 

уважение и признателност към усилията на хората, 

които ден след ден се опитват да ни изградят като 

достойни личности.  

Денят на народните будители беше отбелязан 

тържествено и в нашето училище. Г-жа Г.Иванова и 

учениците от трети клас подготвиха и изпълниха 

кратка му-

зикално 

-поетична 

програма, в 

която със 

свое изпъл-

нение се 

включи и 

вокалната 

група. 
Григор Ганчев, 
VII кл. 

Година VII  брой 9    издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина    ноември 2012г. 
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На  22 октомври 2012 година, се проведе практическо проиграване на „Плана за действие при 
земетресение”. 
В 8:00 часа започна Часа на класа, в който на учениците бяха разяснени какво представляват 
земетресенията, каква е тяхната сила и енергия, в каква земетръсна опасност се намира нашата 
страна, какви са ефектите и разрушенията при различни степени на сеизмично въздействие, 
съгласно скалата на МШК-64, вторичните поражения от техния ефект и бяха припомнени 
правилата за безопасно поведение в сеизмично спокоен период, при усещане на първия трус, 
след преминаване на първия трус и евакуация на учениците, според Евакуационния план на 
училището. 
Сигналът за земетресение беше подаден чрез училищния звънец и удари по звучащ предмет. 
При първия сигнал, за земетресение, учениците не напуснаха учебните стаи, а  заеха най- 
безопасното от срутване място, като застанаха до една от вътрешните стени, под учебните маси, 
далеч от прозорците и външните стени на сградата. След подаване на втория сигнал, под строй 
учениците напуснаха сградата на училището, като беше изключено осветлението в класната 
стая, а класният ръководител взе нужната документация- Дневник, за установяване броя на 
напусналите сградата ученици. Учениците се събраха в двора на училището, на безопасно 
разстояние от далекопроводи и високи сгради. 
Евакуацията се извърши за 2 минути, а на директора беше докладван броят на евакуираните 
ученици.  
Занятието приключи в 8: 35 часа. 
Проведе се разбор за действията на отговорниците и персонала по Плана за защита при 
бедствия. 
 

 

 

Една сборна група ученици от 5 до 8 клас на 16 ноември посетиха Граф Игнатиево. То е 

село в Южна България, област Пловдив. До 1902 г. носи името Чоллук , а между 1902 и 

1956 - Граф Игнатиев. Наречено е на руския дипломат, генерал и министър граф 

Николай Павлович Игнатиев, изиграл важна роля като посланик на Русия в Цариград за 

подготовката на Руско-турската война от 1877-1878 г. и сключването на Сан-Стефанския 

договор. В селото се намира и 3-та изтребителна авиобаза. Понастоящем тя се привежда 

към стандартите на НАТО и е действащо изтребително летище в България.Учители и 

ученици от училището в Граф Игнатиево направиха първата училищна ботаническа 

градина в страната. Реализирането на идеята става възможно, след като школото 

спечели проект на Министерство на околната среда и водите. Със съвместните усилия на 

учители, ученици и родители само за две седмици били засадени 150 растителни вида, а 

инвестицията в градината е за 5 хил. 

лв. Нейното създаване цели да 

изгради у децата едно по-сериозно 

отношение към опазването на 

околната среда. В дендрариума 

могат да се видят шамфъстък, 

маслина, шоколадова лоза, 

вечнозелена магнолия. Любимо на 

учениците станало банановото 

дърво. То все още е открито, но за 

зимата ще му бъде направена 

специална къщичка, за да устои на 

студа.  
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През третата неделя на ноември световната общност отбелязва световния ден за 
възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.Честването е въведено с 
резолюция на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации от 26 
октомври 2005г. През 2012г. календарният ден за възпоменание е 18 ноември. През 2011г. в 
страната загубилите живота си деца, юноши и младежи до 24-годишна възраст са 146, 
ранените - 2972. Загиналите деца и юноши до 17-годишна възраст са 64, ранените 1350. От 
началото на 2012г. до края на октомври в страната при ПТП са загинали 492 и са ранени 
6815 души (положително е, че в сравнение със същия период на миналата година 
загиналите са по-малко с 52 и ранените - със 148). 
 Нека на този ден си спомним и почетем паметта на хилядите хора, загинали без време по 
пътищата на страната, да изкажем съболезнования към техните близки и си спомним за 
хората, които продължават да страдат. Голяма част от нещастията по пътищата са 
предотвратими. Необходими са съвместни действия за постигане на нова култура за 
безопасно участие в движението и формиране на обществена и лични непримиримост 
спрямо нарушенията на правилата за движение по пътищата. Днес, повече от всякога са ни 
необходими повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за 
намаляване на грешките, които водят до тези трагедии . Да изкажем своята благодарност към 
лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които всеки ден се борят за живота и 
здравето на пострадалите. Нека всички заедно, с повече воля и упоритост обединим 
усилията за защита живота и здравето на хората в пътното движение. 
 
 

 

 
 На 7 ноември 2012 год. в залата 

на ОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. 

Първомай с много атрактивни игри, 

томбола, песни и танци приключи 

проект „Марко Поло”, в който участваха 

и ученици от училището ни. Ние бяхме 

партньорска институция. Участвахме в 

голяма част от дейностите. Директорът 

на първомайското училище г-жа Елена 

Добрева отчете дейността и резултатите 

от проекта. 

 Целта на проекта беше 

социализацията на децата от 

етническите малцинства, поощряване на 

етническа търпимост, възпитание на 

здравословен начин на живот. Благодарение  на дадената възможност от Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

({ЦОИДУЕМ) двете училища получиха велосипеди, фитнес уреди, видеокамера, 

фотоапарат и др. На тържественото закриване имаше презентация, отразяваща дейността 

по проекта. Чрез томбола 17 участници в проекта спечелиха топки. Награди взеха и 

участниците, изявили се в други дейности. Благодарим на нашите участници, 

представили достойно училището ни! 

                 Таня Стоянова 
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- Иванчо, защо в диктовката 
имаш толкова много празни 
места? 
-  Място за реклами, госпожо. 

           
Родителите на Иванчо си 
говорят: 
- Абе, жена, откакто почнахме да 
му даваме по 10лв за шестица, 
нашият само шестици почна да 
носи. Каква е тая работа?! 
- Сигурно си ги делят с 
учителката... 

           
-  Иванчо, защо си хвърлил 
бележника в ъгъла? 
-  Наказвам го за двойката в 
него. 
 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

10 ОТКРИЙ                               РАЗЛИКИ 


