
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

Проектът „Народните будители и Аз” има за цел да представи на младите хора имената и 
дейността на онези велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, 
израстването и просперитета на нашата държава; да върне моралните ценности в българското 
общество и да възпита национална гордост и патриотизъм у младото поколение; да ги приучи 
да работят в екип. На училищата се предлага списък на 71 велики българи, подготвен от 
Ротари клуб „Пловдив- Пълдин”. Всяка паралелка избира свой патрон от предложения списък 
и в срок от 3-4 месеца проучва биография му. Оформя се и информационно табло в класната 
стая. Следва състезание между паралелките, а излъчения победител представя училището в 
общинско състезание. Голямата награда е екскурзия до известна историческа 
забележителност. Тази година участващите училища в община Първомай бяха четири. Нашето 
училище бе представено от 5 клас с патрон на паралелката „Цар Симеон Велики.”  

Състезанието се проведе на 12 май от 14:00 часа в Актовата зала 
на Гимназията. Чрез жребий се определи в предварителния кръг да 
се състезават ОУ „Христо Ботев” с. Градина срещу ОУ „Отец Паисий” 
– Искра; „Симеон Велики” победи „Георги Раковски”. В същото 
време дебърци победиха „Св.Св Кирил и Методий” – с. Дълбок 
извор. На фи-
налния кръг се 
противопоста-

виха Дебър 
срещу Градина. 
Седмокласници-
те от Дебър по-
бедиха пето-
класниците от 
Градина. Всички 
участници полу-
чиха грамоти за 
участие. Въп-
реки второто 
място, заради 
достойното си 
представяне на-
шите ученици 
също ще бъдат 
наградени с екскурзия.  
 
 
 
В община Първомай бе даден старт на нов проект, в който са 
включени ОУ”Г.Караславов” - кв.Дебър, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 
ПГСС „В.Левски” и нашето училище. В проекта „Децата на Първомай 
– равен старт за всички” ще вземат участие общо 365 ученици, 35 
преподаватели и 40 родители. Програмата предвижда подготовка и 
обучение на педагози за работа с деца от етническите малцинства; 
създаване на кръжоци и спортни клубове по интереси; организиране 
на спортни състезания, тържества и представления; организиране на 
екскурзии и лагери; разработване и внедряване на специализиран 
образователен софтуер с интерактивни игри. Продължителността на 
проекта ще бъде 13 месеца. 

Година VIII  брой 4     издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина       април  2013г. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Народните 

будители – да знаем 
и да помним 
- стр.1 

 „Децата на 

Първомай – равен 
старт за всички” 
- стр.1 
 

 

  Участие в 
Националната 
олимпиада по 
Биология и здравно 
образование 
 – стр.2 
 

 Да засадим дърво 
– инициатива по 
случай Деня на 
Земята 
- стр.2 
 

 Spelling Bee –
знаем ли английски 
- стр.2 
 

 Целодневното 
обучение в помощ на 
деца и родители  

- стр.3 
 

 

 Забавни минути  
- стр.4 

       
 



 

 

 Тази година за пръв път нашето училище имаше 
представител в Националната олимпиада по Биология 
и здравно образование. Това е Григор Ганчев от VII 

клас, който преди това се справи успешно с тестовете 
на училищно и областно ниво. Националният кръг на 
олимпиадата се проведе във Враца на 4 и 5 април. 
Госпожа Драганова и Григор пристигнаха в града на 3 
април за тържественото откриване на събитието. На 
следващия ден се проведе  теоритичният изпит на 
участниците, а на 4 април децата имаха практически 

задачи, свързани с класифициране на растения и 
животни. В следобедните часове организаторите бяха 
предвидили туристически обиколки из района – 
гостите посетиха местния исторически музей, 
местността Вратцата и други забележителности. 

 

 

 
На 19 април /петък/ ученици, учители и помощен персонал се включиха в ежегодното 
почистване на училищния двор и прилежащите му части. Тази година инициативата бе 
съвместна с Кметството. Ето защо, наши ученици взеха участие и в почистването на 
центъра на селото. Въоръжени с метли, лопати, мотики, ръкавици и найлонови торби за 
отпадъци, децата от всеки клас се постараха да направят своя район чист и приветлив. 
Маркировката на тротоарите бе приятно освежена. На следващия ден - 20 април 
доброволци от нашето село продължиха участието си в кампанията „Да почистим България 
за един ден”. 
В понеделник, 22 април, отбелязахме Деня на Земята. Още с идването си в училище, всички 
забелязахме колко по-приятно и красиво е наоколо след петъчното почистване. В часа на 
класа обсъдихме колко е важно всеки от нас да поеме своята отговорност по отношение на 
опазването на природата. По инициатива на г-жа Драганова, деца засадиха туи в двора на 
училището.  
Остава предизвикателството да поддържаме чисто и уютно в класните стаи и училищния 
двор всеки ден. 
 

 
 
На 24 април в Пленарната зала в Първомай се 
проведе градският формат на състезанието по 
английски език Spelling Bee. Участваха ученици от 

СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”, ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий”, ОУ”Христо Ботев”. Нашето училище бе 
представено от Иван Василев, Пламен Копчев, Яница 
Димитрова, Виктория Кунчева и Григор Ганчев. 
Състезанието започна с две групови игри, като 
самите отбори бяха сформирани на случаен принцип 
от ученици от различни училища. В първата игра 

участниците получиха една дълга дума, с чиито букви 
трябваше да съставят други думи. За всяко вярно 
попадение играчите получаваха бонбони. Във втората 
игра децата трябваше да напишат възможно най-
много думи, започващи с буква”t”. След това започна 
индивидуалната надпревара за спелуване на думи 
/казване по букви/. Нашите ученици се представиха 
добре, а Виктория Кунчева зае престижното второ 
място и бе наградена със сребърен медал. Всички 
участници получиха сертификати и флагчета за положения труд и достойното си 
представяне. 
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Вече втора година нашето училище работи по проект: „Подобряване на качеството на 

образоването в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на 

учебния процес”. Екипът на училищния вестник направи проучване за ползата от него. 

Зададени бяха няколко въпроса: Какво е Вашето мнение за целодневното обучение? 

Смятате ли, че е от полза за учениците да подготвят домашните си работи и 

уроците си следобед в училище? Споделете как децата възприемат часовете за 

занимания по интереси? 
Ето и мнението на учители, работещи по проекта и родители, чиито деца са включени в него: 

 
Целодневното обучение е добро за учениците, защото те в голяма част от деня са в училище, не 
скитат безцелно по улиците, подготвят домашните си работи. Това е едно облекчение за 
родителите, които са на работа и нямат време да помагат на децата си. В същото време 
учителят е на разположение и може да окаже помощ при нужда. 
Часовете за занимания по интереси се приемат с интерес и въодушевление.  
            Жанета  Желева, учител в 3 клас 
 

Според мен целодневното обучение е добър вариант за учениците, особено за тези в начален 
етап. Смятам, че им осигурява по- добро и пълноценно усвояване на учебния материал. Децата 
се приучват към самостоятелност. Същевременно с това постоянният контакт с опитни педагози 
създава у тях навици, които ще им бъдат полезни за в бъдеще. 
Смятам, че подготовката на домашни работи в училище е от полза за учениците. В забързаното 
си ежедневие ние, родителите, не винаги можем да обърнем внимание на техните домашни. 
Много често, особено по- малките, срещат трудности при подготовката, а в училище винаги биха 
могли да получат помощта на учител. Освен това ние твърде бързо губим търпение и нещата 
излизат „извън релси”. Докато един педагог знае как да подходи към детето в различни ситуации 
и ще му бъде по- полезен от родител, който ще му се „накара”. 
Мисля, че децата харесват часовете за занимания по интереси. Те са полезни за тях, защото 
развиват творческата им мисъл и въображение. Едновременно с това са подходящо средство за 
почивка от учебните занятия. 
                  Димитрина Иванова, родител 
 

Целодневното обучение е много добър вариант за подготовка на учениците за следващия 
учебен ден. Децата се учат да работят самостоятелно и да си помагат един на друг при нужда. 
Изграждат се умения и навици за затвърдяване и разширяване на знанията, получени  в 
сутрешните часове. Учениците, които срещат затруднения, получават квалифицирана помощ от 

възпитателя. 
Особено полезна 
е самоподготов-
ката за ромите. 
Децата очакват с 
нетърпение ча-
совете за 
занимания по 
интереси. Рабо-
тят с увлечение 
и изграждат 
умения за 
работа с хартия, 
природни мате-
риали, пласт-
маса, отпадъчни 
продукти и други. 
 

      Теменужка  

       Георгиева, 

 учител, 2клас 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 
   

 
   

 
 

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Катаджия спира кола и вътре 
какво да види, класната му от 
гимназията. 
Тогава полицаят оставя фишовете 
с глобите и изважда лист и 
химикал и казва: 
- Госпожо Тошева, до утре да сте 
ми написали ей тук сто пъти "Аз 
повече няма да превишавам 
скоростта". 

           
 
- О, колко си отслабнала! Нова 
диета?  
- Да, моркови, картофи, цвекло?  
- Ама вариш или печеш?  
- Копах! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


