
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

    На 01.04.2015г. класната 

стая на 1а клас и малкият 

физкултурен салон, празнич-

но украсени, посрещнаха 

най-малките ученици в 

ОУ”Христо Ботев”. Поводът 

бе дългоочакваният „Праз-

ник на буквите”. Децата от 1а 

и 1б клас с радост по-

срещнаха гостите - техните 

родители. Тържеството запо-

чна в 10.00 часа. Първоклас-

ниците се представиха с 

много стихчета, песни и 

сценки. В края на тържеството всеки първокласник получи 

подарък от ръководството на училището – пъстра книжка с 

приказки. Радостни възгласи се чуха от двата първи класа, 

когато в стаите се внесоха две големи торти с форма на 

разтворена книга и надпис „Ние вече сме грамотни!”. 

Четирите бенгалски свещи във всеки от ъглите на тортата 

накараха малчуганите спонтанно да ръкопляскат. На 

празника присъства и г-жа Петкова - директор на 

училището, която предостави тортите и книжките за 

първокласниците. Този празничен за първокласниците ден 

се запечата с много снимки от родители и учители.  
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Празник на буквите- 

„Ние вече сме грамотни”  
- стр.1 
 

 

 Да опазим блатното 

кокиче 
- стр.2 
 

 

 

 Да бъдем активни, 

толерантни, 
дружелюбни 
 – стр.2 
 

 

 

 На олимпиада по 

биология във Вършец 
- стр.2 
 

 

 

 Busy Bees за най-

добрите по английски 
- стр.3 
 

 

 139 години от 
Априлското въстание 
- стр.3 
 

 

 

 Забавни минути  

- стр.4 

       
 



 
 

 
Българо–американска кредитна банка с подкрепата на фондация  “Credo Bonum” 

организира Национален конкурс „Зелена вселена“ за еко-табела  за ученици на 
възраст 7–14 години. Кампанията „Зелена вселена” има за цел да провокира 

въображението и познанията на децата за околната среда, характерна за тяхната 
община, както и да се включат на солидарен принцип учениците за подобряване 

условията в тяхното училище, чрез спечелване на мултимедия. Ученици от нашето 

училище от 5-8 кл. се включиха в конкурса. Те, под прякото ръководство на г-жа 
Драганова, нарисуваха 

проект за еко-табела на тема 
„Да опазим блатното 

кокиче”. От всички участ-
ници бе класирана идеята за 

еко-табела на Василена 
Колева от 8б клас. Рисун-

ката и се отличава с 

тематичност, креативност, 
модерни цветови съчетания 

и хармония. Това донесе на 
нашата участничка грамота 

за добро представяне, а 
рисунката й бе показана на 

организираната изложба.                   
                                                                                                   

                  Даниела Драганова 
 

От 2 до 5 април бях на обучение в град Сливен по проект на „Амалипе”. Имаше 

участници от 4 до 12 клас. Заниманията ни бяха целодневни от 9:00 до 17:30 часа с 
почивки между сесиите. Имахме лекции и групови работи, чрез които прилагахме на 

практика наученото. Занимателно беше участието ни в т.н. ателиета. Аз участвах в 
ателие „Господари на ефира”. Беше организиран конкурс за млади таланти, на които 

аз пях в дует с моя приятелка песента на Революция Z– „Аз искам”. Интересен беше 

футболният мач, който играхме на стадиона, с участието на момчета и момичета. 
През последния ден беше организирано тържествено изпращане, с връчване на 

награди.Обучението беше много полезно. Освен, че придобихме нови знания по 
важни въпроси, ние се запознахме с много млади хора и завързахме нови 

приятелства. Сбогуването с тях беше трогателно. Доволна съм от прекараните дни. 
                                        Василена Колева 

 

 

От 31 март до 2 април 2015 г. в гр. Вършец се проведе 40 Национална олимпиада по 

биология и здравно образование. Градът е разположен по северните склонове на Западна 

Стара планина. Има лечебни минерални води, булевард с чинари на около 100 години.  В 

близост до булеварда се намира Секвоя Гигантея, която е природна забележителност. На 31. 

03 в салона на читалище „Христо Ботев” бе официално открита олимпиадата по биология. 

На 1 април се проведе теоретичен кръг със 75 въпроса. Следобяд посетихме четвъртият по 

големина в България Клисурски манастир. Вечерта имаше дискотека за участниците. На 2 

април се проведе практически кръг на олимпиадата. Нашата участничка, която се класира за 

националния кръг е Иванина Георгиева от 7 клас. Тя се представи подобаващо за възрастта 

си. Пожелаваме и много успехи и творчески изяви. 

           Даниела Драганова 
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На 29 април се проведе градското състезание по английски език “Busy Bees”, в което взеха 

участие ученици от ОУ”Христо Ботев”, с.Градина, ОУ”Св.СВ.Кирил и Методий”, гр.Първомай, 

СОУ „Проф.Д-р Асен Златаров”, гр.Първомай. Нашите представители бяха Евгени Георгиев, 

Елена Тенева, Пламена Димитрова, Добромир Димов от IV клас, Вики  Иванова, Радо 

Райков, Зорница Найденова от V клас, Ива Георгиева, Мая Иванова, Гено Благоев, Гьоксел 

Ахмед, Георги Узунов, Петьо Иванов, Симона Петкова от VIIклас и Пламен Копчев от VIII 

клас. По традиция участниците бяха разделени на случаен принцип в няколко отбора в 

зависимост от възрастта. Първата игра бе решаване на кръстословица. Втората игра 

включваше търсене на думи по дадена тема в мрежа. В третата игра малките  участници 

трябваше да нарисуват чудовище по дадено описание, а в същото време големите слушаха 

песен и изпълняваха задачи, свързани с песента. Четвъртата игра бе най-предизвикателна за 

децата. Членовете на отборите 

трябаше да сглобят текст по 

дадена тема от нарязани и 

разбъркани изречения.  

Въпреки че не всички деца в 

отборите се познаваха, те 

работиха задружно, с 

ентусиазъм  и желание. От 

малката възрастова група 

победи отбор “1 А”, в който 

участваха Радослав Райков, 

Виктория Иванова и Добромир 

Димов, а от голямата 

възрастова група най-много 

точки събра отбор “3 В” с 

представители от нашите – 

Петьо Иванов и Пламен 

Копчев. Всички участници 

получиха сертификати за 

успешно представяне, флагчета и бонбони. 

 

 

 

На 20 април 2015 година се навършиха 139 години от избухването на Априлското 

въстание- най-голямото и най-героично въстание в историята на България, поставило 

си възвишената цел- освобождението на българския народ от петвековното османско 

владичество и възстановяването на българската държава. Според взетото решение по 

време на Първото Велико народно събрание, проведено в местността Оборище, близо 

до Панагюрище, въстанието е трябвало да избухне на 1 май, като в него вземат участие 

народните маси от революционните окръзи в цялата страна, организирани от Апостола 

на свободата Васил Левски преди да бъде заловен и обесен от турските власти. Подло 

предателство налага въстанието да бъде обявено по-рано- на 20 април. Първата пушка, 

която гръмва, за да обяви началото на въстанието, е в Копривщица. Въпреки 

героичната борба на въстаниците, които геройски се бият за своята свобода, въстанието 

е зверски потушено. Със своя героичен подвиг българският народ разклаща устоите на 

Османската империя и и доказва, че никога няма да се примири с положението си на 

рая, защото е наследник на Ботев и Левски. 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Урок по религия. Учителката казва: 

- Деца, запомнете – тези, които 
имат 5 и 6, ще отидат в рая, а тези, 
които получават 2, 3 и 4 ще отидат 

в ада. 
Иванчо се обажда: 
- Ама живи няма ли да завършим 
това училище?! 

 

           
Иванчо получава двойка по 
български. Баща му се ядосва: 
- Каква е тази двойка! Май ще има 

бой! 
- Прав си тате. Ще ти покажа къде 
живее учителката. 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


