
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

През тази учебна година нашето училище ще се включи във втория етап на проекта 
„Всеки ученик може да бъде отличник”, който е под надслов „Всеки ученик ще бъде 
отличник”. Общата цел на проекта е да се открие тази област, в която даденият ученик 
е добър. Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие 
своите знания и умения по приемлив за обществото начин. Чрез това, в което е добър, 
да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които са заложени в 
учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е „отличник“ към 
останалото, в което обществото има очаквания да бъде „отличник“. Специфичните 
цели са свързани с намаляване броя на отсъствията, намаляване броя на отпадналите 
ученици поради непосещение на училище и слаб успех, повишаване на резултатите от 
учебния процес. За реализирането на тези цели се предвиждат редица дейности, 
които да доведат до заздравяване на взаимоотношенията учител-ученик-родител. 

Изготвя се профил на учениците, застрашени от отпадане и 
програма за превенция. Във връзка с проекта заработи и 
новият ученически парламент с председател Петьо Иванов 
/8кл./ Сформирани са няколко комисии: Комисия за 
Образование и култура с председател Деница Денева /8кл./, 
Комисия за празници и спорт с председател Петьо Иванов, 
Комисия за екология и здраве с председател Елеонора 
Иванова /7кл./ Продължава и работата на Родителския клуб, 
който гарантира по-активно включване на майките и бащите в 
училищния живот. Най-дейните родители ще преминат курс на 
обучение за това как да работят с останалите родители и 
учениците, за да се постигне положителен резултат по 
набелязаните цели. За ангажирането на децата в различни 
извънкласни дейности по проекта в нашето училище 
функционира СИП „Фолклор на етносите”. 

Година Х  брой 8   издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина     октомври  2015г. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 „Всеки ученик ще 

бъде отличник” 
- стр.1 
 

 

 Кои са 

будителите днес? 

– стр.2 
 

 Десетте топ 

неща, които биха 
искали учителите 
от родителите 

- стр.2 
 
 

 Хелоуин – време 

за забавление 
- стр.2 
 
 

 

 

 Тайните на 

човешкото тяло 

 -  стр.3 
 

 

 

 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 
 

 

 
  Будителите днес това са хората, които уважавам и ценя. Това са личностите, които 

почитам. Будителите са хората, от които вземам опит. Това са хората, от които се 

вдъхновявам и уча. Будителите днес –това са 

днешните учители. Това са хората, без които не 

можем, защото те ни възпитават и учат. Будителите 

са велики личности, на които се възхищавам и 

подражавам.   

                                    Христо Куледжиев-7 клас 
  Будителите в днешно време са учителите.Те ни 

дават жажда за знания,учат ни да сме разумни,да 

вървим по прав път.Учител-тази професия е най-

важна,защото от нея зависи живота на всеки 

човек,неговата реализация ,изборът на добра 

професия. Според мен никой не трябва да си позволява да обижда с думите или с 

поведението си своя учител, нужно е да го уважава като най-близък човек, защото 

всеотдайно като родител се грижи за нас. 
  Мисля, че е добре ние, децата,когато пораснем, да се върнем в училището, в което сме 

се научили да пишем, четем, смятаме…Да погледнем своя учител в очите и искрено да 

им благодарим за това,че сме хора. 

               Янка Тодорова- 7 клас 

 
1. Помагайте! Участието на родителите при подготовката за училище е в помощ както на 

учителите, така и на детето. 

2. Осигурете материали и условия за учене вкъщи – лична библиотека или списания на 

разположение. Четете всеки ден с детето.  

3. Давайте добър пример! Покажете на детето със собствените си действия, че му вяр-

вате, че четенето е приятно и полезно. Контролирайте гледането на телевизия и компю-

търни игри.  

4. Окуражавайте детето да дава най-доброто от себе си в училище. Покажете му, че 

обучението е важно и ценно и че очаквате от него да се справя добре.  

5. Ценете образованието и търсете баланс между училищната и извънучилищната актив-

ност. Наблягайте на развитието на уменията и знанията, от които се нуждае детето, за да 

успее в училището и живота 

6. Разпознайте негативните фактори, които оказват влияние върху детето. Работете с 

него, за да му помогнете да поддържа баланс между отговорностите в училище и 

извънучилищните ангажименти. 

7. Подкрепяйте училищните правила и цели. Внимавайте да не подкопавате училищните 

норми, дисциплина и цели чрез обидни изказвания, пренебрежително отношение или 

следване на противоположни правила вкъщи.  

8. Използвайте положителен натиск. Окуражавайте детето да даде най-доброто от себе 

си, но не го притискайте с твърде високи цели или с много активности. 

9. Споделете с учителя. Споделяйте с учителя, ако мислите, че има проблем, докато все 

още има време за разрешаването му. Не чакайте учителят да ви потърси пръв.  

10. Приемете отговорността си като родител. Не очаквайте, че училището или учителят 

ще изземат ролята и задълженията ви на родител. Учете децата на самодисциплина и 

уважение към другите вкъщи. Не прехвърляйте отговорността за усвояването на тези 

основни навици върху учителя и училището.  
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Хелоуин се счита за американски 

празник, но с всяка година намира 

все повече последователи в 

различни страни по света. 

Празненството възпроизвежда 

древен келтски обичай. Древните 

келти се опитвали да 

омилостивят силите на злото със 

сладкиши. Те носели страшни 

маски, за да може злите сили да 

ги помислят за духове и да ги 

оставят на мира.След време 

църквата подканяла хората да 

обикалят домовете и да искат 

храна в замяна на молитви за умрелите. Църквата обединила езическите вярвания с 

обичаите за Деня на Вси Светии. Накрая този обичай се превърнал в традицията: 

„Почерпка или номер” за Хелоуин. 

Духът на Хелоуин се прокрадна и в нашето училище. Една от целите на обучението по 

английски език е да запознава учениците с културата на англо- говорящите страни. В 

тази връзка се проведе образователна игра с ученици от осми клас. Разделени на два 

отбора – „Върколаци” и „Вампири”, те изпълниха  няколко задачи, свързани с попълване 

на липсващи букви, думи, съставяне на текст. Верните отговори носеха бонбони на 

участниците, а отборът победител получи и кутия с кексчета. 
 

 

 

 

 

Човешкото тяло крие доста тайни и факти, за 
които дори не сме подозирали. Ето някои от тях: 
1. Два килограма е теглото на всички бактерии, 
които обитават тялото ни.   
2.  Когато се ражда, бебето има приблизително 
300 кости, но с порастването си, те остават едва 
206. 
3. Мъжете с руса коса се радват на по-бързо 
растяща брада в сравнение с чернокосите. 
4. Доказано е, че на човек му расте средно 725 
метра коса през живота му. 
5. 100 000 е броят на химичните реакции, които 
протичат в мозъка ни.. само за секунда.  
6.  Очите ни виждат всичко с главата надолу, но 

мозъкът ни ги обръща и подрежда така, трябва всъщност да изглеждат. 
7. Синеоките хора имат по-високо развита чувствителност на болка.  
8. Колкото и да опитвате, няма да успеете на кихнете с отворени очи. 
9. Само в устата си имаме около 40 000 бактерии, независимо от добрата ни лична 
хигиена. 

10. Електрическите импулси генерирани от човешкия мозък само за един ден са 
повече от всички импулси на телефони.. в света. 

стр.3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

- Какъв празник е Хелоуин? 

- Това е, когато всякакви вещици 
и грозотии празнуват. 

- Чакай, чакай, това не е ли 8 

март? 

           

Учителката към учениците: 

- Има ли желаещ, който да каже 
"Аз съм българче" - без грешка? 

Иванчо пръв вдига ръка. 
- Кажи Иванчо! 

Иванчо застава в тържествена 
поза и казва: 

- "Аз съм българче, без грешка“. 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


