
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

   

 

Васил Левски се родил в Карлово. 
Учил в местното училище и в Стара 

Загора. Останал  рано сирак и по 

настояване на вуйчо си се замонашил 

под името Игнатий. Ала черното расо 
не подхождало 

на будния 

младеж и той 

решил да 

посвети живота 
си на 

отечеството. През 1862г. се включва в легията на 

Раковски, а през 1867г. като знаменосец в четата 

на Панайот Хитов преминал българските земи. 
Личният му опит го убедил, че свободата може да 

се достигне само с всеобщо въстание на 

българите във вътрешността на страната.  

В началото на 1869г. Левски направил обиколка 
в България и разговарял с патриоти за бъдещото 

въстание. При втората си обиколка започнал да 

организира комитети в Плевен, Ловеч, Търново, 

Карлово, Калофер, Пловдив и много друг 
градове. Така била изградена мрежа от тайни 

комитети в цялата страна. Левски виждал 

свободна България като „чиста и свята 

република”, в която ще царува справедливост и 

равноправие между хората, независимо от 
тяхната вяра и народност. 

През есента на 1872г., когато подготовката за 

въстанието напредвала, османската власт влязла 

в дирите на Апостола и го заловила край с. 
Къкрина, Ловешко. Левски бил осъден на смърт и 

обесен на 19 февруари 1873г. край София. 

България загубила най-достойния си    син, но 

неговите усилия били продължени от други 
революционери. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Васил Левски 

–„за чиста и 

свята 

република” 

- стр.1 
 

 

 Св.Валентин – 

денят на 

влюбените 

- стр.2 
 

 

 Заключител-

на конферен-

ция 

- стр.3 
 

 

  Всеки ученик 

може да бъде 

отличник 

- стр.3 
 

 

 

 

 Забавни 

минути  

– стр.4 

Година IX  брой 2     издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина       февруари 2014г. 



 

 

 
 
Свети Валентин е празник, който се отбелязва на 14 февруари. На тази дата влюбените 

разкриват един на друг, че се обичат. На този ден още през 14 век започва да става 

традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. 

Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на крилатия Купидон 

/Ерос, Амур/. През 20 век ръчно написаните послания биват заменени от масово 

произвежданите готови картички. През втората половина на 20 век в САЩ и други места 

по света се въвежда раздаването на подаръци. Най-популярните подаръци са рози и 

шоколад. 

Свети Валентин е много вълнуващ празник и за учениците от нашето училище, 

независимо от това дали в момента са влюбени или не. Решихме да зададем няколко 

въпроса относно любовта и подаръците на познавачи: 
1. Влюбен /а/ ли си? 

2. Подходящ подарък за Свети Валентин е? 

3. Неподходящ подарък е?  

4. Можеш ли да останеш „просто приятел” на човек, в когото си бил влюбен? 

 

 и ето какви отговори получихме: 

 
Атанас Кирчев, 3кл.: Влюбен съм. Мисля, че подходящ подарък е розата, а неподходящ – 

тенджера. Смятам, че мога да бъда просто приятел на момичето, в което съм бил 

влюбен. 

Вероника Кунчева, 3кл.: Влюбена съм. Подходящ подарък за празника са чаша и тениска, 

на които има наша снимка. Неподходящ подарък е футболна топка. Можем да бъдем 

просто приятели с момчето, в което съм била влюбена. 

Елена Тенева, 3кл.: Влюбена съм. Букет рози е подходящ подарък за празника. Не бива да 

се подарява чанта. Мога да остана просто приятелка на момчето, в което съм била 

влюбена. 

Мирослава Панева, 3кл.: Влюбена съм. Сърце е хубав подарък за Св. Валентин, а 

календар е неподходящ. Бих останала просто приятелка на бившия любим. 

Николай Ангелов, 3кл.: Влюбен съм. За празника бих подарил цветя и шоколад. Ръкавици 

не са подходящ подарък. Ще остана приятел на момичето, което съм харесвал. 

Пламена Димитрова, 3кл.: Влюбена съм. Бих се зарадвала на мече, което пее любовна 

песен. Неподходящ подарък е например – чадър. Мога да остана приятелка на бившия 

любим. 

Виктория Иванова, 4кл.: Не съм влюбена. Подходящ подарък за празника са 12 червени 

рози, по една за всеки месец от годината, а неподходящи подаръци са учебни пособия и 

книги. Според мен приятелството се крепи на всичко и мога да остана просто приятелка 

на момчето, в което съм била влюбена. 

Анастасия Димитрова, 4кл.: Влюбена съм. Относно подаръците – важен е жестът, затова 

и една червена роза е достатъчна. Няма неподходящ подарък, щом е поднесен с любов. 

Не зная дали бих останала просто приятелка на бивш любим. Зависи. 
Янка Тодорова, 5кл.: Може да се каже, че съм влюбена. Бих се зарадвала на голямо 

плюшено мече. Неподходящи са евтините малко подаръци. Ще остана приятелка на 

момчето, в което съм била влюбена. 
Деница Костова, 5кл.: Влюбена съм. Подходящи подаръци за празника са парфюм и 

цветя. Неподходящи – дрехи. Не бих останала приятелка на бившия любим. 

Христина Василева, 5кл.: Не съм влюбена. Хубав подарък са рози, червено вино, 

парфюм, колие. Ще остана приятелка на момче, в което съм била влюбена. 

Деница Денева, 6кл.: Не съм влюбена. Хубав подарък за Св.Валентин е букет от 

романтични червени рози. Най-лошият подарък е раздялата. Бих останала приятелка на 

човека, в когото съм била влюбена. 

Анонимна седмокласничка: Влюбена съм. Бих се зарадвала на голямо плюшено мече, 

което държи сърце с надпис „Обичам те”, а също така и на букет цветя с картичка. 

Неподходящ подарк е точно на празника, твоята половинка да те зареже. Бих останала 

„просто” приятелка на момчето, в което съм била влюбена. 
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 На 06.02.2014 г. в  актовата зала на Община 

Първомай се проведе заключителна 

конференция по приключване на дейностите 

и отчитане на резултатите по проект „Децата 

на Първомай – равен старт за всички”. 

Официални гости бяха: Юлиян Димитров – 

ръководител на проекта, Катя Николова – 

технически координатор, координаторите за 

партньорите – Тодор Тодоров – координатор 

П1, Елена Добрева – координатор П2, Пенка 

Петкова - координатор П3, Росица Генова – 

координатор П4. Събитието протече в две 

части: І-ва част – представяне на презентации 

от директорите на четирите училища и ІІ-ра 

част – музикално-сценични изяви на участниците от клубовете по „Песни и танци на 

народите”. В залата бе подредена и изложба с творби и предмети, изработени от 

учениците в кръжоците по приложни изкуства „Майсторителница”. 

                   Гинка Иванова 
 

 
 

Тази учебна година ОУ „Христо Ботев” даде заявка за участие в нов проект „Всеки ученик 

може да бъде отличник” към 

Център Амалипе.  

Проектът е двугодишна 

програма за подобряване 

благосъстоянието на най-

бедните хора в България, със 

специален фокус върху 

ромите. Насочен е към 

превенция на отпадането от 

училище на ромски деца в 

задължителна за обучение 

възраст.  

Проектните дейности са 

насочени също така към 

разрешаване на проблема с 

големия брой отсъствия, към 

ниския успех в училище, 

относително малкия процент 

роми, продължаващи своето 

образование в средни училища /гимназии/ и завършващи средно образование, 

неучастието на ромски родители в училищния живот. Екипът на Център Амалипе 

организира  обучение за родители към проекта. Обучението „Активни родители – активни 

деца” има за цел да подготви родител за процеса на активизиране и овладяване на 

родителите от ромски произход в училищата. Участник в обучението от нашето училище е 

г-жа Мария Ангелова Койчева, майка на ученик от втори клас. Нашето училище ще 

работи по този проект в екип с още три училища: ОУ „Отец Паисий” с.Искра; ОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” с.Дълбок извор; ОУ „Васил Левски” с.Караджово.  

За реализирането на проекта през този учебна година бе въведен СИП “Фолклор на 

етносите - ромски фолклор” във втори клас.  В часовете се използват специални учебни 

помагала: “Истории край огнището” – учебник и учебна тетрадка. Целта на въвеждането 

на предмета е да се създаде ефикасен модел за възпитаване на етническа 

толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в 

училище чрез изучаването на ромски фолклор. 

                      Димитрина Александрова 
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http://amalipe.com/files/file/romski%20folklor/Pomagalo-2-4.pdf
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След първия учебен ден Иванчо 
се връща вкъщи и от вратата 
вика: 
- Мамо, татко, вече мога да пиша! 
- Какво можеш да пишеш? 
- Не знам. Още не мога да чета! 

           
Психолог беседва с родителите на 
Иванчо: 
- Възпитавате го прекалено 
строго. 
- Защо? 
- Когато го попитах как се казва, 
той отговори – Иванчо Млъкни. 

           
- Мамо, днес предпазих класната! 
Другите бяха сложили кабърче на 
стола. 
- А ти какво направи? 
- В момента, в който сядаше, 
дръпнах стола. 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

1. Представител на земната раса. 

2. Подарък 

3. Зимна дреха. 

4. Светлата част от денонощието. 

5. Вид мечка. 

6. Уред за почистване. 

7. Предпазно средство. 

8. Внасяш спестявания в ......... 

9. Орган на зрението. 

10. Черна птица. 
При правилно попълване на 

думите, вертикално ще получите 
„любовна картичка”. 


