
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

   

 

 
През 2014/2015 учебна година в 
ОУ «Христо Ботев» продължава 
работата по проект BG051PO001-
3.1.06, „Подобряване на 
качеството на образованието в 
средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес“. 
В училището са сформирани 
седем групи за целодневно 
обучение, за които полагат грижи 
седем възпитатели. Децата в 

целодневните групи имат часове за самоподготовка, 
организиран отдих и занимания по интереси. Възпитателната 
работа в целодневното обучение е подчинена на общите цели 
на училището и е съобразена с потребностите и интересите на 
учениците, насочена е към осмисляне на свободното им време. 
Заниманията по интереси са част от дейностите в 
целодневното обучение. Целта е с различни форми на работа 
да се предизвика у децата радост и удовлетворение от 
училищния живот. В процеса на работа учителят ги провокира 
към творчество и те го осъществяват с голямо желание. В хода 
на обучението възпитателят играе ролята на съветник и 
помощник. 
Самоподготовката допринася за правилното и трайно 
усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на 
навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира 
любознателността и стремежа към знание, толерантно 
взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за 
общуване. За часовете по самоподготовка, в зависимост от 
потребностите на учениците, се осигуряват консултации с 
учители–специалисти по различните учебни предмети на 
учениците в ПИГ по утвърден от директора график за 
консултациите. Дейностите по интереси включват занимания, 
непряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП.. Възпитателите, 
които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед 
повишаване на качеството на обучението, създават организация, 
която включва прилагане на иновативни педагогически методи, 
групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, 
упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на 
учениците, паметта и въображението. 
             Нели Арнаудова 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Целодневното 
обучение – стъпка 
към повишаване 
качеството на 
образование 

- стр.1 
 

 

 Есента на-
шепна на децата 
- стр.2 
 
 

 Halloween – 
нощта на 
вещиците и 
духовете 
- стр.3 
 
 

  В подкрепа на 
дъба от село 
Градина 
- стр.3 
 
 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 
 

От тази учебна година в нашето училище функционира СИП 

„Художествено слово”, с ръководител Желязко Желязков. Основната 
цел на СИП-а е да формира устойчив интерес у учениците към 

поетическото изкуство, да възпитава изпълнителски умения и навици и 
успешни публични изяви на участниците. Запленени от багрите на 

есента, децата и техният ръководител, в стихове изляха своите есенни 
впечатления. Ето част от тях: 
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Есенно настроение 
Отминаха топлите дни, 

Настана жълтата есен, 

слънцето бързо се скри- 

няма я птичата песен. 

 

Студеният вятър свисти, 

дърветата тъжно ридаят, 

ронят те своите жълти сълзи 

и няма за какво да мечтаят. 

 

Вред ме посрещат потъмнели поля 

И омърлушени врани в мъглата, 

газя по грозната кална земя 

и се губи у мене мечтата. 

                                   Желязко Желязков 

 

 

           

          Есен 
Пада сивата мъгла, 

Капят жълтите листа. 

Идват студени дни- 

свършват детските игри. 

 

Отлитат птичите ята, 

пада ранната слана. 

Децата с глъч и песен 

посрещат студената есен. 

                                   Живко Желев  

 

 

 

          Есен 
Глъхнат пред полята 

хълмове, горички. 

Няма ги да пеят 

веселите птички.  

   Янка Тодорова 

 

 

       Есен 
Падна чудна есен 

в смълчаната гора 

и всички птички отлетяха 

към топлата страна. 

 
Дойде есента, 
падна бялата мъгла 
и всички деца 
си събраха шарени листа. 
                                Габриела Христова 
 

                     

 

 

 

                  Есен 
С тихи стъпки броди есента, 

вятърът свисти в смълчаната гора, 

жълтите листа падат по черната земя- 

детската игра, няма я сега. 

                                   Елеонора Иванова 



 
 
 

 

Всички са чували за Хелоуин – празник, отбелязван в англоговорящите 

страни. Древните келти вярвали, че в нощта на Хелоуин духовете на 

мъртвите идват на земята и търсят живи тела, в които да се вселят. Затова 

хората се опит-

вали да изглеждат 

колкото може по-

страшно и да 

прогонят духовете. 

Днес едва ли някой 

вярва в това, но 

идеята за страшни 

маски и костюми 

допада на всички, 

които търсят забав-

ления. Ето защо, 

Хелоуин набира 

все по-голяма по-

пулярност по света.  

Тази година учениците от седми клас също се включиха със своя 

инициатива в отбелязването на празника. Кабинетът по английски език се 

сдоби с оригинална украса, благодарение на Пламена, Деница, Петьо, 

Гено, Симона Петкова и г-жа Ганчева. Проведе се и състезание между 

три отбора: „Вампири”, „Върколаци” и „Призраци”. Игрите бяха забавни 

и образователни: попълване на липсващи букви, търсене на думи, 

съставяне на текст, оцветяване на вещица по описание. Всеки верен 

отговор носеше точки и бонбони за участниците. Победи отборът на 

„вампирите”, който получи в допълнение и кутия вкусни кексчета. Все пак 

ключовата фраза е “Trick or treat!” 

 

 
Дъбът в село Градина  е номиниран за най- старо дърво в 

класацията, организирана от фондация „Екообщност”, за „Дърво с 

корен за 2014”година.  Гласуването стартира от 1 октомври и ще 

продължи до 31 октомври. Дъбът в село Градина е едно от 34- те 

кандидатстващи дървета. Предложено е от инж. Христо Христов- 

любител и изследовател на вековни дървета, който събира и 

легенди за тях.  

Ученици от прогимназиален етап на обучение от нашето училище, 

организирани от госпожа Надя Желязкова, също подкрепиха 

номинацията на градинския дъб. Общо събраните гласове са 100. 

Учениците гласуваха за дъба, защото знаеха, че той беше 

пострадал това лято от голямата буря, а дървото, което спечели 

първо място ще получи подходяща грижа от специалисти. Дъбът е 

на 650 години. Дънерът му е достигнал 5,50 метра обиколка, 

извисил е снага на 20 метра над земята, а корените му достигат 

до 8 метра.  
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
8.      

9.      

10.      

 
Двама мъже си говорят: 
- Какво е това Хелоуин? 
- Ами всякакви вещици и кики-мори 

се събират да празнуват. 
- Е това не е ли осми март? 

           
След като стартира програмата 

„Чаша топло мляко и закуска” за 
учениците от първи до четвърти 
клас, в ход е подготовка на 
"Биричка с картофки" за учениците 
от пети до осми клас и „Ракийка със 
салатка” за учениците от девети до 
дванадесети клас. 

  

 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 

При правилно попълване на думите в 

сивата колонка ще получите древно 

римско име на Пловдив. 

1. Вид животно, често отглеждано като 

домашен любимец. 

2. Планината, в която се намира връх 

Вихрен. 

3. Столицата на Гърция. 

4. Димоотвод /отвежда дима в небето/. 

5. Нещо, което се продава. 

6. Марка безалкохолна напитка. 

7. Част от главата. 

8. С тях птицата лети. 

9. Крайдунавски град. 
10. Литературно произведение. 


