
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

                                                                                    

 Реализирането на проекта „Децата на Първомай - равен старт за 

всички” е към своя край. Вече се провеждат финалните изяви на децата 

от различните групи. Участниците в отбора по Приложно колоездене се 

включиха в състезание срещу своите съперници от училищата „Св. св. 

Кирил и Методий” гр. Първомай и  Основно училище „Георги Караславов” 

кв. Дебър, които се явяват наши партньори по 

проекта. Състезанието се проведе на 13.11.2013г. от 

14 часа в първомайското училище. Най-напред се 

състезаваха малките ученици от първи до четвърти 

клас, а след това по – големите участници от пети 

до осми клас. Всички състезатели трябваше да 

преодолеят различни препятствия и същевременно 

да управляват велосипед правилно и съсредоточено, 

без да получат наказателни точки. Емоциите бяха 

нажежени. Под голяма еуфория бяхме изпаднали 

всички и крещяхме в подкрепа на нашите съученици. 

Най-трудно беше да се прескочи вълнообразната 

лента и да се задържиш на люлеещата се дъска.  От 

нашето училище се класираха на второ място 

Симона Танева от шести клас и Благой Димов от 

осми клас. 

На победи-

телите 

бяха разда-

дени меда-

ли и купи. 

Честито 

на класира-

лите се! 

Иванина 

Георгиева 

и Симона 

Танева  

от 6 клас 

Година VIII  брой 8    издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина     ноември 2013г. 

20ст 

В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Финален етап от 

състезанието по 

приложно 

колоездене 
- стр.1 

 Как учат 

представителите 

на различните 

зодии 
- стр.2 

 Нашият принос 

за опазване на 

природата 
- стр.2 

  Това ви 

интересува 
- стр.3 

 1 ноември – Ден 

на народните 
будители 

- стр.3 
 Световен ден за 

възпоминание на 

жертвите от ПТП 
- стр.3 
 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 
 
 

 

Везни - за тях даскалото е всичко друго, но не и място за 

получаване на знания. Мързи ги да учат, затова  и са слаби 

ученици. Въобразяват си, че учителите мерят техните знания 

на везна, затова са неоценени правилно. 

Скорпион - падат си по математиката, справят се дори и 

с най-трудните задачи. На тях им вървят точните науки, 

затова да се ориентират към тях и да ги изучават в детайли. 

Може би един ден ще станат велики математици. 

Стрелец - те искрено ненавиждат даскалите и са най- 

непокорните личности в класа. Пречат на останалите със 

своето поведение и често са аутсайдерите на класа. Учат 

само по любимия си предмет, но и там имат пропуски. 

Козирог - любимците на учителите. Te са тихи, ако не ги 

закачаш, и са зубари. Четат  постоянно, за да наваксат 

пропуснатото, интересуват се от допълнителни знания и 

често отварят енциклопедии. 

Водолей - те са същите като Девите- правят всичко по 

своему. Прекалено много са мълчаливи. Заради тяхното 

мълчание, често са неразбрани и  недооценени. 

Девиз: Аз знам! 

Риби - обичат да пишат стихове. Не са добри ученици в 

училище, но бързо помнят. Знанията им са трайни  и 

устойчиви. Девиз: Аз се надявам! Късметлийски числа: 3, 

10,11. Добър ден: четвъртък. 
 

 
Във връзка с отбелязването на 120-годишнина от създаването на списание 

„Природа” се проведе извънреден урок на тема ”Природа и устойчиво 

развитие”. Чрез него учениците са запознаха с начини за използване на 

природните ресурси, които целят да се задоволят човешките нужди като 

същевременно се запази естествения баланс в околната среда. Акцентира се 

върху индивидуалния  принос за опазване на околната среда. Учениците научиха, 

че създавайки си малка градина, в която да засеят различни растения те ще 

допринесат за създаването на мини екосистема в собствения им двор.  Като 

това е най- достъпният и полезен начин да опазим природата.  

                                                                                                          Даниела Драганова 
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График за олимпиадите по училища 
„Знам и мога”- за ученици от 3 и 4 клас 

 

25.01.2014г. 

Български език и литература 20.12.2013г. 

Математика  14.12.2013г. от 9:00 ч. 

История и цивилизация 13.12.2013г. 

Физика  14.12.2013 от 14:00часа 

Химия и опазване на околната среда 10.01.2014г. 

Биология и здравно образование 17.01.2014г.  

География и икономика 15.02.2014г. 

Информационни технологии До 05.01.2014г. участниците се 

регистрират на  www.edusoft.fmi.um-

sofia.bg 

 

 

 
 
Първи ноември е ден за почит на предците ни 
будители -книжовници, светци, мъченици, герои 
от славното ни минало. Цял низ от светли имена 
- чисти и сияйни - издигат българското 
самосъзнание и превръщат България в държава на 
духа: Иван Рилски, Паисий, Софроний, Патриарх 
Евтимий, Петър Берон, Левски, Ботев...  
Затова нека заедно прочетем каменния надпис от 
времето на хан Омуртаг “Човек и добре да живее, 
умира. И друг се ражда. И нека родените по- късно 
помнят!” 
Ние сме родени по-късно. Други ще се родят след 
нас. 
                                 Нека помним! 

 

 
 

 

 
Датата 17 ноември е обявена за световен ден за възпоминание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия. Този ден е избран с резолюция от Асамблеята на  
Обединените нации от 26.10.2005г. за повишаване безопасността на движението по 

пътищата в целия свят. На тази дата се почита паметта на хилядите хора, загинали 
без време по пътищата в следствие на пътнотранспортни злополуки. Всеки месец 
десетки български мъже, жени и деца приключват своя жизнен път или биват 
осакатявани поради чужди или свои грешки на пътя. И докато нещастията, 
причинени от катастрофи се отчитат като статистика, семейства остават завинаги без 
своите близки, с ограбени съдби и болка до края на живота им. Повечето от 
инцидентите на пътя са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими 
са ни повече толерантност, уважение, предвидливост. По този повод и нашето 
училище отбеляза този ден в допълнителния час на класа с кратка беседа и 
презентация по темата „До училище пеша”.  
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 
    

 
   

  
 

  
  

 

 
 

 

       

 

  
      
  

          
 

  

  

 

 

 

 

 

Иванчо отива на училище и госпожата 
го пита: 

- Иванчо на колко си години? 

- Не знам, госпожо. 

- Къде е баща ти ? 
- Не знам, госпожо. 

- Какво прави кравата? 
- Не знам, госпожо. 

- Колко са звездите? 
- Не знам, госпожо. 

Иванчо се прибира и пита майка си: 
- Мамо, колко са звездите? 

- Безброй. 
- На колко съм години? 

- На 9. 
- Къде е татко? 

- В тоалетната, чете вестник. 
- Къде е кравата? 

- На поляната, пасе трева. 
На следващия ден госпожата го пита 

отново: 

- Иванчо на колко си години? 

- Безброй. 

- Къде е баща ти? 

- На поляната, пасе трева. 
- Какво прави кравата? 

- В тоалетната, чете вестник. 
- Колко са звездите? 
- 9. 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


