
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година VII  брой 5          издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина          май 2013г. 

20ст 

В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Празникът на 

празниците - 

Великден 
- стр.1 
 
 

  Хубав ден 

Великден, още по- 

хубав - Гергьовден 
– стр.1 
 
 

 Викторина за 

Априлското 

въстание  
- стр.2 
 
 

 Спортни емоции 

на 18 май 

- стр.2 
 
 

  24 май - най-

българският 

празник 
-  стр.3  
 
 

 „Малките” матури 

в 4 и 7 клас 

- стр.3 
 
 

 

 Забавни минути  

– стр.4 

В християнската религия на Възкресение Христово 
(Великден) се чества възкръсването на Иисус Христос на 
третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. 
Празната гробница е видяна от жените мироносици, 
посетили гроба. Иисус Христoс се явява на Мария 
Магдалена и на апостолите. В България е традиция 
яйцата да се боядисват на  Велики четвъртък или  Велика 

събота, като броят им зависи от членовете на 
семейството. Първото се оцветява винаги в червено от 
най-възрастната жена, която рисува кръстен знак на 
челата на децата, а после на всички останали от 
семейството.  
Вечерта в събота се отслужва тържествено богослужение, 
като точно в полунощ свещеникът обявява Възкресението 
с думите „Христос Воскресе“. След това отецът изнася 

запалена свещ, от която всички присъстващи палят 
своите свещи и обикалят три пъти църквата за здраве и 
щастие. След като човек се прибере в дома си, със 
същата свещ в ръка се обикалят всички стаи, с молитва 
към Господ да пази този дом. Накрая свещичката се 
прикрепя пред прага на вратата и там изгаря. 
 

 

 

На 6 май Българската православна църква чества деня на 

Свети Георги Победоносец - мъченик за християнската 
вяра, загинал през 303 г. при управлението на римския 
император Диоклециан. На трапезата освен печено 
агнешко трябва да има пресен лук и чесън, салата, пиле, 
хляб и вино. Срещу Гергьовден и на самия празник се 
извършват множество обичаи и обреди, целящи да 
подсигурят здравето на хората, приплода на животните и 

опазването на основния животински продукт - млякото. 
Жената в къщата още преди изгрев слънце премита двора 
и пътя, и закичва вратите със здравец, цъфнала клонка 
от плодно дръвче и люляк за здраве. Наред с обичаите за 
здраве и плодородие се извършват и обреди за 
прогонване на злото, което може да повлияе зле на 
животните и да отнеме плодовитостта и млечността им. 
Поверието гласи, че който се окъпе в течаща вода на този 

ден, ще бъде здрав през годината, а жени, които нямат 
деца, ако се отъркалят по голо в сутрешната роса,  ще 
заченат. 



 

 
Покрай Деня на труда и Страстната седмица на заден план остава една от най-важните 
дати в българската история. Няма как, обаче, да бъде подмината 137-та годишнина от 
избухването на Априлското въстание – най-голямото в нашата история до началото на 20 
век и безспорно най-успешното в борбата за освобождение от турско робство. 
Прелюдията към страшните, но славни дни на април 1876 година, е дълга и минава през 

делото и идеите на Раковски, Каравелов и Левски, както и през узряването на българското 
общество за идеята за свобода. Самото въстание е подготвено по-добре от всички 
предишни. Страната е разделена на четири революционни окръга – Търновски, Сливенски, 
Врачански и Пловдивски. Първата пушка пуква на 20 април (1 май по нов стил) в 
Копривщица. Оттам пламва целия Пловдивски (Панагюрски) окръг, където въстанието трае 
най-дълго и взема най-много жертви. Потушено с помощта на редовната турска армия и 
башибозук, въстанието е удавено в кръв. За отбелязване е, че Априлското въстание е 
изцяло българско дело, неговата подготовка и избухване не са подкрепени от нито една 
външна сила. 
По традиция всяка учебна година нашето училище подготвя и провежда викторина с 

ученици от шести клас, които разделени на два отбора премерват знания, свързани с 
подготовката, организирането, избухването и погрома на Априлското въстание. Тази 
година състезаващите се бяха от 6а и 6б клас. Викторината се проведе в залата на 
читалището. Битката бе оспорвана. Въпреки добрата подготовка и на двата отбора, 
учениците от 6а клас се сдобиха с повече точки, които получиха при допълнителните 
отговори от пропуските на противниците. Така с малка точкова разлика станаха 
победители в таз годишната викторина. Наградени бяха и двата отбора с лакомства. 
 
 

 

 

На 18 май в двора на нашето училище се вихриха спортни емоции и страсти. Проведе се 

пролетния спортен празник, в който се включиха всички деца от първи до осми клас, с 

изключение на петокласниците, които бяха на екскурзия до Шипка. Традиционно първото 

състезание бе по дърпане на въже. Безспорен победител бе отбора на 6а клас. Във 

футболната надпревара първи се класира сборния отбор на 6 и 7 клас срещу ветераните 

от осми.  Във волейболния мач късметът бе на страната на седмокласниците. При 

дърпането на въже и щафетните игри в начален етап  второкласниците победиха първо-

класниците, а учениците 

от четърти клас се 

наложиха над своите 

съперници от трети. В 

играта на народна топка с 

преимущество бе сбор-

ният отбор на 1-4 клас. 

Индивидуални награди 

грабнаха Розалия Мари-

нова и Дани Ангелов от Iа 

клас, Евгени Георгиев и 

Пламена Димитрова от 2 

кл., Радослав Райков и 

Анастасия Димитрова от 

3 кл., Живко Желев и 

Христина Петрова от 

4кл., Нели Генова от 7кл., 

Иван Красимиров от 8кл. за най-бързо пробягани 50м. 
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Св.Св.Кирил и Методий са известни още и като Солунските братя. Те са византийски 

дипломати, християнски мисионери и създатели на глаголицата. На името на Кирил е 

наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и 

популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяване на 

християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. Титулувани са 

като равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната 

църква ги почита и като едни от светците Седмочисленици заедно с техните ученици 

и последователи - Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.  

Тази година празника в нашето училище се отбеляза на 22 май от 11:30 часа. Децата 

поздравиха 

присъства-

щите с 

кратка му-

зикално- 

поетична 

програма, в 

която взеха   

участие 

ученици от 

прогимна-

зиален 

курс, пър-

вокласници

те и мажо-

ретките от 

нашето 

училище. На тържеството бяха поканени учители, преподавали в училището, 

директори, кметовете на нашето и съседните села, родители. Изявените ученици бяха  

наградени с грамоти. 

 

 

 
Приключи НВО за учениците от 4 клас, с което се проверяват знанията и уменията на 
завършващите начален етап на образование. Те полагат изпити по БЕЛ, математика, човекът и 
природата и човекът и обществото. Тази година на изпита по БЕЛ четвъртокласниците бяха 
изправени пред ново предизвикателство. Освен тестови задачи с избираем отговор и диктовка, 
учениците трябваше да се справят и с въпроси, които изискват свободен отговор. Тестовете по 
ЧО и ЧП се оказаха лесни и познати от минали години. През май НВО се провежда и за 
учениците от 7 клас. Датите са както следва: 21 май- БЕЛ, 23 май- математика, 27 май -
обществени науки, гражданско образование и религия, 28 май- чужди езици и 29 май- природни 
науки и екология. 

Въпросниците по български език и математика  се състоят от два модула : 

- Първият модул  трае 60 минути. За предмета български език и литература той включва 25 

въпроса, а за  математика - 20 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях са със 

свободен отговор, а останалите - с посочени четири възможни отговора.  

- Вторият модул е с продължителност 90 минути. Той е задължителен само за ученици, които 

искат да кандидатстват след 7 клас. По български език това е преразказ с дидактическа задача, 

така наречения трансформиращ преразказ.  

Оценката от външното оценяване ще се вписва в бележника като текуща. Освен това тя 

участва и в балообразуването при класирането за профилирани гимназии. 
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Бащата на Иванчо му гледа 
бележника: 
- Я си погледни оценките - само  
тройки, нито една четворка, 
петица или шестица! 
- Тате, нали ни е средно 
училището! 

 

           
 

В магазина: 
- Дайте ми капан за мишки, но 
по-бързо, че искам да хвана 
автобуса. 
- Съжалявам, но нямаме толкова 
голям капан. 

 

           
- Сине, ти за колко можеш да 
прочетеш "Под игото"? 

- За 50 лева. 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/25636/+%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%3A%0D%0A-+%D0%92%D0%B8%D0%B6+%D1%81%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C
http://vic-bg.com/showJoke/24850/+%D0%9D%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C
http://vic-bg.com/showJoke/17932/+-+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/17932/+-+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%2C
http://vic-bg.com/showJoke/17932/+-+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%2C

