
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година VIII  брой 6    издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина    септември 2013г. 

20ст 

В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 На учебната 

година бие 

първият звънец... 

- стр.1 
 

 На екскурзия до 

Казанлък 

– стр.2 
 

 Пленер на връх 

Драгойна 

- стр.2 
 

  Съединението 

на Княжество 

България и Из-

точна Румелия 
 -  стр.3 
 

 105 години 

Независимост  

-  стр.3 
 

 На лагер 
 -  стр.3  
 

 Забавни минути  

– стр.4 

Датата е 16 септември, а мястото е ОУ”Христо Ботев”. Това е паметен ден, 

символ на новото начало. На този ден прекрачваме прага на училището със 

светла усмивка, защото ни очакват старите приятели, а защо не и нови.  

Най-притеснени са първокласниците. Уплашени, те търсят с поглед упование 

в радостните лица на родителите си. 

Точно в 9 часа официално бе открита новата учебна година. Знаменосецът 

издигна националния флаг под звуците на химна „Мила родино, ти си земен 

рай”. Последва кратка музикално-поетична програма от учениците от шести и 
 

 

седми клас, включиха се и няколко първолаци. 

Директорът на училището г-жа Пенка Петкова поднесе 

приветствие към учениците и специален поздрав към 

най-малките - нашите първокласници. Те бяха въведени 

в класната си стая от петокласниците.  

По стар български обичай на вратата всички деца бяха 

посрещнати с пита с мед и сол. Учениците влязоха в 

класните стаи и получиха първите указания за тази 

учебна година от класните си ръководители. 

Цветя, усмивки, настроение - Първият учебен ден!  

И така нова учебна година - нов късмет! 



 

 

На 30 август за учениците от групите „Песни и танци на народите” и „Да 

мислиш е забавно”, участващи в проекта „Децата на Първомай – равен 
старт за всички” бе организирана екскурзия до град Казанлък. Под 

ръководството на екскур-

зовод децата посетиха 

Тракийската гробница, 
където видяха стенописите 

и научиха за живота на 

тракийските владетели. С 

интерес разгледаха и Музея 

на розата и разбраха как се 
получава розовото масло, 

което е прославило Бълга-

рия по целия свят. Научиха, 

че розата е символ на 
нашата родина, а в град 

Казанлък всяка година се 

провежда Празник на 

розата. По-късно учениците се разходиха в центъра на града и 
развълнувани и доволни от видяното се прибраха у дома. 
          Д.Александрова 

 

 

Ученици от клуб „Майсторителница” и „Училищен театър” на 

25.09.2013г. се включиха в първия пленер на открито, който се проведе 
на връх Драгойна. 

В ранните съботни следобедни часове, те отпътуваха с автобус до село 

Буково. Там ги посрещна кметът на селото, който придружи малките 

художници и техните ръководители до връх Малка Драгойна. Учителят 
по история  разказа за древните траки, които са обитавали това място в 

миналото и за разкри-

тията на върха, напра-

вени от младите архео-

лози и техните ръково-
дители в наши дни.  

Рисунките от пленера ще 

бъдат подредени в 

изложба на третото 
издание на празника на 

изкуствата в град Първо-

май, а най-добрите твор-

би ще бъдат наградени от 
кмета на град Първомай. 
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След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор от юли 1878 г, 

общонароден идеал на българите става националното обединение чрез съединение на Северна 

и Южна България,освобождение и присъединяване на Македония и Одринско, които остават 
под османска власт. Съединението на България е актът на фактическото обединение на 

Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885. То е координирано от 

Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). Съединението се извършва след 
бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 06.09. 1885, 

подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев. 

 
 
 
След Съединението усилията на българския политически елит си насочват към обявявяне на 
независимост. Благоприятни условия за това настъпват през септември 1908 г. Българското 

правителство обявява независимост на 22 септември. На заплахите с война от страна на 

Османската империя, България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира 
готовност за мирно уреждане. С решаващата помощ на Русия са уредени политическите и 

финансовите аспекти и през март 1909 г. европейските страни признават независимостта. 

България става царство и пълноправен участник в международните отношения, княз 

Фердинанд приема титлата цар на България. Създадени са предпоставки за освобождаване 
на последните останали под османска власт български земи в Тракия и Македония. 

 
 
 
 

От 19 до 23 август ученици от нашето училище, участващи в проекта „Децата на 
Първомай - равен старт за всички” лагеруваха в планинската местност „Здравец”, на 
няколко километра от гр.Пловдив. 
Всеки ден бе изпълнен с приятни емоции и много изненади. Ръководителите се бяха 
погрижили да организират походи до интересни местности и обекти в близост до хижа 
„Здравец”. Тези преходи по екопътеки ще запомним с веселите игри и положителната 
енергия, с която ни зареждаха. По пътя си беряхме боровинки, разгледахме истинска конна 
база и няколко хижи. В следобедните часове се провеждаха състезания за ловкост и 
издръжливост, както и изложба на творби с природни материали. 
Вечерите също минаваха приятно и неусетно, изпълнени с весели игри и закачки. Имаше 
организирани и различни прояви, в които всеки от нас да изяви уменията си. Проведохме 
си конкурс „Мис 
Сезони”, конкурс 
за най-красива и 
интелигентна да-
ма. Последната 
вечер направихме 
бал с маски. 
Имаше и диско-
тека.  
Петте дни в 
лагера преминаха 
неусетно и всич-
ки си пожелахме 
хижа „Здравец” 
да ни приюти и 
догодина за нови 
приключения.
             Симона Петкова, Дурдугюл Сабри, Петьо Иванов 
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Среща се два охлюва: 

- Ти наистина ли си участвал в 
състезанието по бягане през 1900 г.? 

- Да, разбира се. 
- И на кое място завърши? 

- Незнам. Още тичам... 
 

           

Наредили се всички животни на 
опашка пред горския магазин и чакат. 

По едно време заекът скок–подскок и 
най–отпред. Лъвът го хваща, хвърля 

го накрая на опашката и му казва: 
– Няма да се пререждаш! 

Заекът става, отръсква се и пак скок-
подскок - най-отпред. Лъвът пак го 

хвърля накрая на опашката. 
– Няма да се пререждаш! 

И така - още три -четири пъти. Лъвът 

за последен път го хвърля накрая на 

опашката. Тогава заекът казва: 
– Ако лъвът още веднъж ме хвърли, 
няма да отворя магазина! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

С У Д О К У 

 

Попълни празните квадратчета така, че 

във всеки ред, колона и вътрешно поле 

да се съдържат цифрите от 1 до 9. 


