
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

Последният ден от месец май 

се превърна в истински празник 

за жителите на Градина. Те 

имаха удоволствието да се 

насладят на празничния 

спектакъл, посветен на 160-

годишнината от основополага-

нето на просветното дело в 

нашето село.  

Учениците от ОУ «Христо 

Ботев» представиха разнооб-

разна и интересна програма от 

драматизации, песни и танци, 

подготвени старателно с помощта на техните учители. В 

спектакъла се включиха деца от всички класове.  

На тържеството присъстваха представители на община 

Първомай, кметовете на селата Градина, Плодовитово, 

Крушево, директори на училища в общината, спонсори, 

пенсионирани учители от нашето училище, родители, 

бивши ученици, местни жители... 

Получихме много поздравителни адреси, подаръци и цветя. 

Специални поздрави към нас отправиха децата от ОДЗ 

«Първи юни», Николета Маринова, певческият състав към 

читалището, танцов клуб «Евридика». 

Гостите на тържеството имаха възможност да разгледат 

ремонтираната и осъвременена база на училището, 

подготвените юбилейни албуми и постери, спортни награди 

и отличия. Те бяха посрещнати с цвете и юбилейни 

материали, а след празничната програма обмениха 

спомени и емоции на приятен коктейл. Всички споделиха 

възторга си от представянето на учениците и приятните си 

впечатления от красивите и уютни класни стаи.  

Тържественото отбелязване на 160-годишния юбилей се 

превърна в истинско събитие за училището и селото.  
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Тържествено 

отбелязване на 160-

годишния юбилей  
- стр.1 
 Поклон пред Ботев 

и загиналите за 

свободата на 

България  

– стр.2 
 Сред морската 

градина на Бургас  

- стр.2 

 Завършване на 

Випуск 2016  

-  стр.3 

“ Не се сърди 

човече“   

- стр.3 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 

     

 

     Всяка година на 2 юни в 12:00 ч. сирените в цялата 
страна в продължение на три минути оповестяват 
отдаването на почит към Христо Ботев и загиналите за 
свободата и независимостта на България. Първият 
сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна е 
даден на тази дата през 1948г. Денят за всенародна 
почит официално се отбелязва от 1901 г., когато на 
тържествата на връх Вола присъстват живи Ботеви 
четници.  
Тази година се навършват 138 години от гибелта на 
Ботев. Поет, публицист, журналист, преводач, 
литературен критик, революционер и мислител, Христо 
Ботев се превръща в икона за българите, в национален 
символ. Автор само на 20 стихотворения, поезията му 

дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо 
наследство предлага една радикална версия на националноосвободителната 
идеология, мислене и философия. Христо Ботев ни остави завети, които трябва 
да помним и да предаваме на идващите поколения. Ето някои от тях: 
 "Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в 
пълния смисъл на думата",  
"Както окото е потребно за светлината, ухото за звука, а 
разумът за разбирането и на най-простите истини, така също 
науката, образованието и развитието са потребни за който и да е 
народ, за да достигне до известна степен на своето 
благосъстояние…",  

 

 

 

 

   

На 11 юни ученици от нашето училище 

имаха удоволствието да се насладят на 

морския бриз и красотата в морската 

градина на Бургас. Еднодневната 

екскурзия включваше посещение на 

Археологическия и Природонаучния 

музей. В експозицията на Археоло-

гическия музей са показани предмети 

от праисторическите селища в региона 

от ІV-V хил. пр. Хр. и античните градове 

от епохата на Древна Тракия, гръцката колонизация на Черно море и от 

времето на Римската империя. Най-ранните находки в музея са сечива от 

камък, кремък и кост от новокаменната и каменно-медната епоха от 

проучени селищни могили. Във външната експозиция може да се види 

уникалната тракийска гробница – „долмен” от ХІІІ в. пр. Хр. Експозицията на 

Природонаучния музей показва природното богатство на Бургаския край.   

Децата се разходиха по главната в Бургас и се забавляваха в увеселителния 

парк. 
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През тази учебна година нашето училище продължава съвместната 
си работа с Центъра за междуетнически диалог и толерантност - 
Амалипе. Проектът по който работим – „Всеки ученик ще бъде 

отличник“ е насочен към откриване и развиване на потенциала, заложен у всяко 
дете. Целта е учениците да при-
добият увереност в своите 
възможности и да преодоляват 
по-лесно трудностите и преди-
звикателствата, които представя 
пред тях учебното ежедневие.  
По проекта са предвидени 
редица мероприятия, едно от 
които бе турнира по „Не се сърди 
човече“. Най-напред се проведе 
предварителен кръг, на който се 
откроиха най-добрите играчи, а 
след това – финал. 
Състезанието протече с много 
емоции и награди за 
победителите.    

 

 

 

 
 24 юни бе 

последният ден, в 
който осмокласниците 

от Випуск 2016 пре-

крачиха прага на 
родното училище. 

Изпълнени с радост и 
вълнение, те с нетър-

пение очакваха своите 
дипломи. Тържеството 

започна с поздрав на 
мажоретките и внасяне 

на училищното знаме. 

Със стихове, песни и 
думи на смирение, 

учениците благодариха 
на своите учители за 

търпението и усър-
дието, с които ги 

водиха осем години по пътя на знанието. Специална благодарност бе отправена към 
двете класни – от начален етап – Таня Стоянова и от прогимназиален етап – Магдалена 

Иванова. След като се сбогуваха с училищното знаме, осмокласниците получиха и своите 

свидетелства за завършено основно образование, връчени от директора на училището – 
г-жа Петкова. 

По-късно, по традиция, тържеството прерасна във весел купон на „Талисмана“. Поканени 
бяха съученици, приятели и учители на завършващите. Опиянени от веселото 

настроение, дъха на лятото и предстоящата промяната, младежите се отдадоха на 
кръшни танци и забавление.  
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

                          Открий превода на думите 
       

                    dog       two 

        lion     frog                          

              zebra  desk 

            mouse horse 

         elephant one               

            yellow three 

       table    five 

                ball cat  

       rock    eight 

           corner      rap 
     
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Р А П С  Т М Е С 

О С Е М О А Д Л 

К О Т Е П С Н О 

М И Ш К А К А О Н 

 Л Ъ А  

З Е Б Р А Ж Ъ Л Т 

К У Ч Е  А Г Ъ Д 

Т Р И Ф Б Ъ В В 

К О Н Ц А Л М Е 

 
- Иванчо, иди поискай от съседа теслата. 
- Тате, съседът каза, че няма да ти я 
даде. 
- Остави го, скръндза, иди донеси 
нашата. 

           
Малко момченце не иска да спи само. 
Бащата ляга до него и започва да му 
разказва приказка. По едно време в 
стаята става тихо. Майката предпазливо 
отваря вратата и пита:  
- Заспа ли? 
 - Да, мамо, заспа! - отвръща шепнешком 
детето. 

           
Срещат се двама приятели:  
- Ооо, Пешо, как беше почивката на 
морето? 
 - А бе, мани! През цялото време валя 
дъжд! 
 - Ама като те гледам си хванал тен.  
- Какъв тен, това е ръжда ... 
 

Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 


