
 

 
                     

                                                                                              
                                                                    

 

 

 

    Учениците от ОУ „Христо 

Ботев“ отбелязаха рождения ден на 

Свободата с уникален конкурс- 

рецитал, в който се включиха 40 

момчета и момичета. След кастинг 

по класове, най-добрите рецитато-

ри влязоха в битка, като за оръжие 

използваха таланта си и съветите 

на своите ментори - Жанета 

Желева, Гинка Иванова, Елисавета 

Николова, Лина Генова, Магдалена Иванова, Станимира Раева, Нели Арнаудова 

и Желязко Желязков. В чест на празника и под мотото „3-март – ден рожден на 

Свободата“ те рецитираха едни от най-хубавите стихове, посветени на България, 

нейните герои и Освобождението ѝ. В Празника се 

включиха художници, танцьорите и вокалната група на 

училището. Жури, с председател учителя по български език 

и литература Желязко Желязков, оценяваше изпълненията.  

„Днес вие показахте, че сте истински българи и патриоти“ 

– каза Председателят и поздрави всички участници за 

старанието не просто да заучат стиховете, но и да вложат 

сърце и емоция, която мнозина предадоха на публиката. 

„Искахме да избягаме от клишетата, да направим един по-

различен празник“ - споделиха учителите. Колегата Нели 

Арнаудова предложи тази форма - за изява на талант в 

условията на конкуренция,  децата се запалиха и вложиха 

 много ентусиазъм и старание. Директорът на училището 

Пенка Петкова поздрави победителите в конкурса и връчи 

наградите и грамотите им. Паметни грамоти получиха и 

всички участници. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Трети март - Ден 

рожден на свободата!  

- стр.1 

  Проект „Твоят 

час“ – изяви на 

клубовете: 

„Танцувай с мен“, 

„Компютърът – мой 

приятел“, 

„Бон Апети“, 

„Футбол“ 

- стр.2-3 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 

    В днешното съвремие 

на отрицание и ропот 

срещу образованието, 

училището и учителите, 

сме длъжни да покажем 

обратното. В ОУ „Христо 

Ботев“ село Градина има 

учители и ученици, които 

работят упорито и пазят 

българския дух. В навече-

рието на 8-ми март 

госпожа Гинка Иванова – 

главен учител в училището и преподавател на 3б клас, изнесе един урок по родолюбие за 

децата и техните родители. Иванова ръководи група по интереси „Танцувай с мен“ по 

проекта на образователното министерство „Твоят час“. Нейната идея бе да поздрави 

майките на учениците и на бъдещите първолаци за празника на мама. Децата бяха 

заучили без грешка десет нетрадиционни народни танца. Танцьорките от самодеен 

състав „Евридика“ подкрепиха своите малки наследници. Децата и техният ръководител 

госпожа Иванова получиха поздравления от госпожа Петкова – директор на училището и 

госпожа Елена Петрова – секретар на кметството в село Градина.  

Грандиозният финал с вечната песен „Моя страна, моя България“ на фона на 

триметровия национален трибагреник събуди радост и национална гордост в сърцата на 

публиката. 

Целият спектакъл бе образец за това какво може да направи един сърцат учител, чиято 

специалност, разбира се, не е хореография, с едни деца, чиято професия не е танцьор. 

 

 

Под този надслов премина празникът-

среща на 10-12 годишните ученици от 

клуб „Компютърът – мой приятел” с 

ръководител госпожа Елисавета 

Николова. Госпожа Николова е поела 

нелеката задача да направи този час 

атрактивен за децата. За празника на 

жената, използвайки иновативни 

компютърни програми, малките 

програмисти изработиха картички, които 

подариха на своите майки, поканени 

специално на празника в училището. 

„Искам заниманията в нашия клуб да са ползотворни, нестандартни и желани от децата, 

затова избирам различни форми на работа. Компютърът трябва наистина да е наш 

приятел, а не просто сърфиране в Интернет и Фейсбук” – споделя г-жа Николова. 

Госпожа Петкова- директор на училището благодари на децата и на тяхната 

ръководителка за усърдието, с което работят, и им пожела нови успехи по пътя на 

иновациите и  технологиите, за да са в крак с новия век. 

 стр. 2 



 

 

 

Вкусна изложба си 

спретнаха членовете на клуб 

„Бон апети“ от нашето 

училище. За своята пред-

ставителна изява ръководител-

ката на клуба Жанета Желева 

избра децата да си партнират с 

пенсионерите от дружеството 

„55+“. Децата подредиха сво-

ите изкушения, приготвени по 

рецепти от кухнята на мама, а 

възрастните представиха хра-

ната на своето детство. Жури, 

съставено от Красимира 

Славова, Янчо Арабаджиев и 

Таня Ненкова оцени работите на децата и избра трите най- вкусни и трите най- добре 

украсени кулинарни идеи. Децата бяха избрали да се представят най-вече със сладкиши 

– торта от 5 блата, палачинкова торта със шоколад, бисквитена торта, мъфини, кексчета 

и други. За най-вкусен, журито обяви сладкиша с бисквити, сметана и праскови на 

Виолета Гергова. Анелия Иванова се представи с една от малкото солени рецепти – 

салата, която спечели наградата за най-красиво оформление. Всички деца получиха 

подарък от Дирекция „Просевета“ - кухненска престилка, а заместник - председателят 

на пенсионерското дружество в Първомай – Петя Лазарова ги награди с по един пакет 

лакомства. 

 

 Много емоции и 
напрежение имаше в 
приятелската среща по 
футбол между четвър-
токласници от село 
Градина и квартал 
Дебър, завършила 3:1. 
Домакините от ОУ 
„Христо Ботев“ трени-
рат футбол по проект 
„Твоят час“, а мачът 

беше част от планираните изяви на клуба, воден от Калчо Калчев - учител 
по физическо възпитание. Срещата започна неочаквано за неговите 
момчета– през първото полувреме те се оказаха губещият отбор. Още в 
началото дебърци отбелязаха попадение и резултатът се задържа така до 
почивката. През втората част домакините излязоха мотивирани да докажат, 
че имат подготовката и могат да променят резултата. След три безответни 
попадения, стана ясно, че тренировките не са били напразни. Приятелската 
среща завърши по приятелски–домакините бяха осигурили вкусни 
изненади, за всички футболисти и техните учители – Калчо Калчев и Иван 
Димитров. 

стр.3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

Първолаци си говорят: 

- В кой клас е гаджето ти? 

- В първи, а твоето? 

- Четвърти. 

- Уау, много стара, бе! 

- А бе стара, ма запазена... 
           

– Пак двойка по геометрия?! Марш в 

ъгъла! 

– Какво е ъгъл? 
           

В час по история бе регистриран 

най-дългия сън - ученик заспа по 

време на 15-ти век и се събуди през 

18-ти. 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


