
 

 

 

 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

Новото лого е изработено от учениците от VIII клас в часовете по информационни технологии. 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл 
възрожденския си дух през годините. Това е денят на буквите, на просветата, 
на духа! И на гордостта на поета, написал „че и ний сме дали нещо на света – 
на вси славяни книги да четат.“ Защото българското слово от древни времена 
има своята писменост, своя знак върху културното минало, настояще 
и бъдеще на света. В този ден пеем Химна на Кирил и Методий, защото 24 
май е символ на достойнство, традиция и духовност! В този ден се 
прекланяме и пред учителите, които с душа и слово всеотдайно и неуморно 

изграждат духовната крепост на знанието! 
 

Тази година нашето училище отбеляза празника на 
21 май. Ученици от прогимназиален етап изнесоха 
кратка музикално-поетична програма. Третоклас-
ниците се представиха с кръшен народен танц, а 
изящните мажоретки от втори клас танцуваха 
прекрасно. Участие в празничната програма взеха и 
малките първокласници, които в този ден получиха 
своите удостоверения. 
Госпожа Петкова, директор на училището, поздрави 
учениците и учителите за 24 май и награди най-
заслужилите деца – Иванина Георгиева от VII кл., 
Живко Желев от VI кл., Виктория Иванова от V кл., 
Елена Тенева от IV кл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година X  брой 5           издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина           май 2015г. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Славим 

писмеността и 

просветата на 24 

май 

- стр.1 
 
 

  Песни, танци и 

добро настроение с 

учениците от 3 клас 

– стр.2 
 
 

 Нашите 

колоездачи – 

участие в 

републикански 

шампионат  

- стр.2 
 
 

 
 

  На екскурзия до 

Сопот и Карлово 
-  стр.3  
 
 

 „Ех, свърши се таз 

година…” за 

малките ученици 

- стр.3 
 
 

 

 Забавни минути  

– стр.4 



 
 

 
На 08 май 

учениците 
от СИП 

„Фолклор на 
етносите”,  

с ръководи-

тел Д. Алек-
сандрова 

изнесоха 
весела 

празнична 
програма 

пред своите 
родители. 

Третоклас-

ниците от 
СИП-а 

участват в 
проект 

„Всеки ученик може да бъде отличник” към Център за междуетнически диалог и 
толерантност "Амалипе". Децата представиха сценките „Дядо и ряпа”, „Мързелив, но 

досетлив”, „Мързеливата снаха”. Представленията се редуваха с изпълнения на 
народните песни: „Дена”, „Бре, воденичарю”, „Седнало е Джоре”, „Изгряла е 

месечинка”, „Момне ле, мари, хубава”. В спектакъла бе включен и кръшен танц 

ръченица, който децата изпълниха с ентусиазъм и настроение.  Песните и танците на 
третокласниците приятно разведриха и подобриха настроението на публиката в 

последния ден от работната седмица. Директорът на училището, г-жа Петкова, 
поздрави учениците за доброто им представяне. Родителите и училищното 

ръководство осигуриха почерпка за малките артисти.  Талантливите танцьори ще 
представят училището на фестивала „Отворено сърце” във Велико Търново на 06 

юни.              
   

 

 
 

На 8 и 9 май в град Челопеч се проведе първи кръг от Републиканския 
шампионат по приложно колоездене за деца от 10 до 15 години. В състезанието  

участваха отбори от Берковица, Силистра, Правец, Пирдоп, Медковец, село 

Градина и домакините от Челопеч.  Гости на състезанието бяха представители на 
КАТ София област и Съюза 

на българските автомоби-

листи. Надпреварата пре-
мина в три дисциплини- 

управление на велосипед 

по техническа пътека, 

майсторско управление на 
велосипед и изпит по БЧК.  

Всички състезатели полу-

чиха шапки, фанелки и 
дипломи за участие.   От 

нашето училище в състеза-

нието взеха участие Живко 
Желев, Николай Русев, 

Симона Милкова и Иванина 

Георгиева. Отборът ни се 
класира на шесто място.          
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На 19 май 2015 г. с учени-

ците от 1 до 4 клас на ОУ 

”Христо Ботев”, село Гра-

дина бе проведена екскур-

зия до старите възрож-

денски градчета, които се 

намират в полите на Стара 

планина. Първо посетихме 

къщата- музей на патриарха 

на българската литература 

Иван Вазов в град Сопот. 

Разгледахме стенописи с 

негови известни герои, 

снимки от негови посе-

щения из различни кътчета на България и вещи, принадлежали на писателя. След това 

посетихме родния дом на Апостола на свободата- Васил Левски в град Карлово. Следващата 

спирка бе град Калофер. Там направихме едночасова почивка, обядвахме и се разхождахме 

из центъра на града. Разгледахме къщата и музея на патрона на нашето училище Христо 

Ботев. Видяхме снимки и вещи, свързани с живота и дейността на поета- революционер. 

Голям интерес предизвика посещението на даскал Ботевото училище. Там видяхме 

взаимното и класно училище. Направихме си много снимки на старите чинове, пред 

паметника на Ботев, както и във всички музеи, които посетихме. 

На връщане в автобуса се проведе импровизирано надпяване между класовете с изучените 

през годината песни. Всички ученици изразиха мнение, че екскурзията много им е харесала. 
 

 

 

29 май бе последният ден от учебната 

година за учениците от начален етап. 

Децата с нетърпение очакваха да получат 

бележниците си и да се отдадат на волна 

лятна почивка. Едновременно весел и тъжен 

беше този ден за четвъртокласниците, които 

се разделиха със своята класна г-жа 

Апостолова. Тя бе организирала тържество 

със забавни игри и награди за своите 

възпитаници. 

В 10:30ч. започна Парадът на костюмирания 

герой. Участниците бяха облечени в 

оригинални костюми, имитиращи Спайдър-

мен, Пепеляшка, Красавицата /от „Красавицата и Звярът“/ и др. Първо място грабна Теди 

Митева, облечена като Пепеляшка. Специална награда бе присъдена на „индийката” Анелия 

Иванова. За талантливите художници се проведе конкурс за рисунка на асфалт. Победител 

стана Доника Спасова от първи клас с красив пейзаж. Празничната програма предвиждаше и 

уроци по народни танци. Тук най-добре се представи Виктория Кинаева. В тържеството взеха 

участие и прекрасните мажоретки, които под ръководството на г-ца Василева изпълниха 

красивия си танц. Любителите на приключения се включиха в търсене на съкровище, което 

бе открито от първокласничката Симона. 

стр.3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

- Мамо, мамо, аз осиновен ли съм?  

- Да бе, точно па теб ще вземем! 

           
- Тате, тате, искам iPhone 5s!  
- Ето ти 20 лева, отиди да се 

напушиш като нормалните деца. 

           
Звъни телефонът. Малко момченце 
вдига слушалката.  
- У дома ли е татко ти? - пита 

мъжки глас.  
- Много ми е тежко да кажа това, 
но го няма.  

- А, защо ти е тежко?  
- Защото страшно мразя да лъжа! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 
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