
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

  Големият  български поет и революционер Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 

година в град Калофер. Баща му Ботьо Петков е виден възрожденски учител. Ботев има 

трима братя- Стефан, Кирил и Боян. Ранните години от живота на малкия Христо 

преминават в Карлово. През 1858г. се премества в Калофер и завършва Трикласното 

калоферско училище. През 1863 г. заминава за големия крайморски руски град Одеса, 

където постъпва във Втора одеска гимназия, от която е изключен през 1865г. и следва в 

Историко-филологическия факултет на Одеския университет. По-късно, останал без 

средства, той учителства в училището в с. Задунаевка, днешна Бесарабия. През 1867г. е 

повикан от баща си да се завърне в Калофер. Остарял и болен, Ботьо Петков държи 

синът му да заеме неговото учителско място и така да помогне на изпадналото в 

материална оскъдица семейство. В деня на празника на Св. Св. Кирил и Методий, Ботев 

произнася бунтовна реч и това е причина да напусне родния си град, за да избегне 

разправата с турската власт. Баща му отново го изпраща в Русия. Пътят му минава през 

Румъния. Останал без средства, той е принуден да остане в Браила. Тук започва работа 

в печатницата на Димитър Паничков. Ботев издава и свои 

вестници- «Дума на българските емигранти», «Знаме», 

«Будилник» и «Нова България». На 20 април избухва 

Априлското въстание. Ботев заедно с Никола Обретенович и 

Георги Апостолов разработва план за сформиране на голяма 

емигрантска чета, която да се включи във  въстаническите 

действия. На 16 май 1876г. 200 български емигранти, 

предвождани от Христо Ботев, се качват на кораба «Радецки».  

Слизат на българска земя. В района на Милин камък се води 

първото сражение. След това се отправят  към Врачанския 

Балкан. Преследвани от башибозуци и редовна турска армия, 

въстаниците се отбраняват ожесточено. Привечер Христо 

Ботев е прострелян смъртоносно.  Така спира да тупти едно 

голямо сърце, но остава да живее великото дело и гениалната 

поезия на Ботев. 
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Овен - Нуждата ви от свобода и независимост ще расте през новата година. Промяна и 

иновации са ключовите думи. Избягайте от миналото, което ви безпокои, и ще видите 

живота различно. Връзките ви ще претърпят промени, идеите ви ще се освежат. Ще се 

научите да не разчитате на другите, ще защитавате интересите си.Ще успеете поетапно 

да реализирате плановете си, но не очаквайте бърза награда – всички ваши иновационни 

идеи ще бъдат възнаградени в бъдеще. Ще можете да заложите основите на бъдещи 

успехи, само ако постъпвате методично и последователно. 

Телец - Променяте нагласите си. Отворени сте към нови идеи, философия, духовност. 

Мечтаете за свят, в който всички си помагат и живеят в мир. Плутон в Козирог ще 

премахне обстоятелствата, които помрачават бляновете ви. Направете каквото трябва, за 

да затвърдите личността си и да изразите креативността си. Време е да споделите с 

другите опита си и да поемете отговорност. До лятото ще прекарате много часове със 

семейството си, ще си почивате и ще се освободите от стреса от предишната година. 

Близнаци - 2014 г. може да се превърне в перфектното време за начало на нова 

кариера, както и за подобряване на настоящата. Пред вас ще се появят нови перспективи 

и нови цели. Ще имате възможност да заблестите с уменията си и да подобрите 

професионалната си репутация. Наред с различните полета за изява като образование, 

лични контакти, комуникации и емоции, ще получите няколко шанса, които ще променят 

живота ви завинаги. Това е и времето, през което ще получите и вдъхновение, за да 

постигнете всяка една от поставените си цели. 

Рак - През 2014 година ще постигнете много неща, които желаете. Дори и да ви се 

струва, че нещо в работата не е на ред, това е за ваше добро. Не се стремете да 

постигнете всичко, оставете нещата сами да се развиват и така ще се получат най-добре. 

Когато вземате важни решения, доверете се на вътрешния си глас.Няма да останете 

незабелязани. Ще покажете, и то доста енергично, че съществувате, ще се наложите - 

както чрез физическото си присъствие, така и чрез ефективните си действия. ще 

изпълнявате с невероятна бързина всички задачи, които ви поставят, дори и най-

отегчителните. 

Лъв - Тази година ще ви направи практичен и трезвомислещ. Общуването ви ще бъде 

конструктивно, а идеите твърде реалистични. Ще контактувате с много хора, повече ще 

слушате, отколкото ще говорите, при това винаги по същество. Постъпките ви ще станат 

по-възвишени, обмислени и обективни. В работата ви е възможно да възникнат нови 

теми и нови насоки, в които ще ви предложат да вземете участие. Ако ви се иска да 

захвърлите всичко и да започнете нещата отначало, 2014 година е подходяща за това. 

Дева - Най-накрая ще съберете 

плодовете на вашия труд. Това ще ви 

направи уверени и щастливи. 2014 

година ще ви постави в много и различни 

ситуации. Понеже по природа не желаете 

конфликти, това може да бъде 

изтълкувано като желание да се 

подчинявате. Не бъдете безхарактерни и 

нерешителни, защото това ще ви създаде 

големи затруднения. Бъдете прями и 

откровени, изразявайте честно своята 

позиция. Обаятелни и чаровни ще сте. 
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Закаляването на човешкия организъм включва много здравословни компо-

ненти. Те са свързани с физическите упражнения и правилното 

(рационално и витаминозно) хранене на учениците. Основно правило е да 

не се претопля стаята на ученика, в която той живее. Температурата на 

въздуха не трябва да е повече от 21-22 градуса, като се осигури постоянно 

проветряване. Ако в стаята има постоянно, равномерно отопление, няма 

страшно дори и през зимата да се държи открехнат прозорец. При къпане 

температурата не е нужно да бъде по-вече от 22 градуса, а на водата 34-36 

градуса. Вкъщи децата не трябва да носят вълнени дрехи, освен ако 

температурата, не падне под 16 градуса. Към закаляването се отнасят и 

масажите и гимнастиката. Гимнастиката в ученическата възраст позволява 

да се чувствате по –добре, да укрепите вашето здраве и ще ви помогне да 

изглеждате отлично.  

За имунната система на учениците играе роля правилното хранене. То 

включва: ограничение  на консумацията на храни с повишено съдържание 

на мазнини; да се намали употребата на сол; да се намали консумацията на 

захар; да се предпочитат плодове включително сушени, вместо сладкиши; 

Избягване на подсладени газирани напитки. Използване на пълно-

зърнест хляб, който е богат на витамини от група В. Миенето на 

зъбите след всяко хранене може да им спести ходенето често на зъболекар. 

Мотивирайте учениците да спортуват или поне да играят на открито всеки 

ден.  
 

 

При настъпването на всяка Нова година си обещаваме да променим нещо в 
своя живот. Най-често си обещаваме да отслабнем, да променим начина си 
на хранене или да започнем да спортуваме. Ето какво си обещаха ученици от 
нашето училище: 
 

Николай Петров, 7 клас- Моите новогодишни желания бяха свързани с промяна в 

поведението ми, повишаване на оценките ми по различните предмети и да бъда по-

добър към съучениците си. 

Петьо Делчев, 6 клас- Моето новогодишно желание беше здраве и хубави оценки. 

Искам също повече да се харесвам на учителите. 

Симона Петкова, 6 клас- Моето новогодишно желание беше здраве, щастие, 

късмет и много успехи в училище. Старая се да съм по-добра. За цел си поставих да 
си поправя оценките. 

Нели Генова, 8 клас – Тъй като тази година съм в осми клас, моето желание е да 

завърша успешно основното си образование и да продължа обучението си в 
избраното от мен училище. 
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Плува корабокрушенец в открито 
море. Със сетни сили се опира на една 

греда. Почти е загубил надежда, 

когато вижда земя, хора, лодки...  

Събира последните силици и доплува 
до острова...  

Опитва се да привлече вниманието на 
хората... а те: 

- Махай се бе, навлек, ние тук 
снимаме Сървайвър! 

           
Влязъл Зайо в горската сладкарница и 
попитал: 

-Бабо Мецо, имате ли 100 банички? 

- Нямаме, Зайо. 
На другия ден пак отишъл: 

-Бабо Мецо, имате ли 100 банички? 
- Нямаме, Зайо. 

На третия ден решили да му докарат 
баничките. Идва Зайо и пак: 

- Бабо Мецо, имате ли 100 банички? 
-Имаме,Зайо. 

-Леле, и какво ще правите толкова 
много 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


