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издава ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина

IX – X.2017г.

В празничния календар на нашия народ има един ден, който вълнува цяла
България. Това е 15 септември. Празник на просветата и начало на учебната
година. Този ден бележи събитие, скъпо на всеки българин, защото сме народ,
съхранил уважението към знанието и науката. Огромно е вълнението за онези,
които тепърва ще влязат в училище и за тези, които за пореден път ще
прекрачат училищния праг, но пораснали с едно лято, копнеещи да видят
старите си приятели, да седнат на чиновете, да вдишат въздуха на класната
стая. Огромно е навярно вълнението и за родителите, които си спомнят
неповторимите трепети, най-безгрижните и щастливи дни, мечтите, идеалите
на детството и юношеството, а в детето до себе си изживяват тези емоции
отново и влагат надежди за прекрасното му бъдеще. Народът е казал: ”С наука
към сполука!” От край време българинът държи децата му да се образоват,
давал е мило и драго за просвещение, осъзнавайки силата на знанието. И до
ден-днешен майки и баби спазват традицията да плиснат вода пред детето,
което тръгва към училище, с благословията „НАСЛУКА!”. Всички радостни и
усмихнати, с букет в ръка, потеглят към родното училище. А там ги посрещат
техните учители. И празникът започва. Над всички
В броя можете да
се вее българското знаме. Звучи химнът на България.
прочетете:
За празничното настроение на ученици, учители и
родители, изпълнили училищния двор, се грижат
 15 септември
участниците в тържествената програма. Музиката,
песните, танците, стиховете, изпълнени от децата,
отново ни събра за
началото на учебната цветята и разноцветните балони създават
неповторимата
атмосфера
на
традиционния
година
училищен празник.
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На 5 октомври 1966 година е приет документ, който се
отнася до статута на учителя, а през 1994 година ЮНЕСКО
обявява 5 октомври за Международен ден на учителя. Всяка
година на тази дата повече от 100 страни в света отбелязват
празника. На този ден празнуват всички учители,
преподаватели и работници в сферата на образованието.
На
съвременните
будители,
най-устойчивите,
найборбените, най-вдъхновените пазители на българския дух и
свобода - с любов и признание! Честит празник!

С ясното съзнание, че Хелоуин не е
наш празник, ние все пак решихме да
съчетаем полезното с приятното, като
проведохме състезание, насочено към
обогатяване на общата ни култура и
знанията по английски език. Три
отбора, съставени от седмокласници
трябваше да се справят с четири
познавателни и в същото време
забавни задачи, които им донесоха
бонбони за награда. Доброволци от
публиката също взеха участие в
състезанието. Чрез игра и забавление,
децата научиха много нови думи и
изрази.

Вирусният хепатит тип А е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с увреждане на черния дроб и поява на жълтеница.
Източник на инфекцията при вирусен хепатит тип А са болните с
жълтеница и с безсимптомни форми, които отделят вируса чрез
изпражненията и урината.
Пътищата на разпространение са:
• контактно-битов; • хранителен; • воден.
Основни фактори за предаване на заразата:
• замърсени ръце и предмети на бита;
• замърсени хранителни продукти, най-често чрез неизмити
ръце, мухи, хлебарки, гризачи и други;
• замърсена вода.
Измивайте редовно ръцете си със сапун. Измивайте обилно
плодовете и зеленчуците, които консумирате. Потърсете
лекарска помощ при отпадналост, намален апетит, повишена
температура, болки в стомаха, мускулите и ставите.
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Първи срок – 15.09.2017г. – 07.02.2018г.
Втори срок – 07.02.2018г. – 01.06.2018г. /за 1-4 клас/
- 15.06.2018г. /5-7 клас/
Есенна ваканция –
Коледна ваканция –
Междусрочна –
Пролетна ваканция –

01.11.2017г. - 05.11.2017г.
23.12.2017г. – 02.01.2018г.
03.02.2018г. – 06.02.2018г.
08.04.2017г. – 17.04.2017г.

Неучебни дни:
21.05.2018г. – НВО по БЕЛ за 7кл.
23.05.2018г. – НВО по Мат. за 7 кл.
НВО за 4 клас:
Български език и литература- 10
Математика
-14
Човекът и обществото
- 16
Човекът и природата
- 17

май
май
май
май

2018г.
2018г.
2018г.
2018г.

Консултации, прогимназиален етап:
Вторник – Математика, Физика и астрономия – 5- 7 клас
Сряда – Човекът и природата, Биология, Химия
Четвъртък – БЕЛ- 6 клас и История и цивилизации- 5-7 клас
Петък- Английски език– 5-7 клас и БЕЛ- 5 и 7 клас
Разписание на учебните часове:
понеделник, вторник, сряда,
четвъртък, петък
1 час
8:00 – 8:40
междучасие
8:40 – 8:50
2 час
8:50 – 9:30
ГМ
9:30 – 9:50
3 час
9:50 – 10:30
междучасие
10:30 – 10:40
4 час
10:40 – 11:20
междучасие
11:20 – 11:30
5 час
11:30 – 12:10
междучасие
12:10 – 12:20
6 час
12:20 – 13:00
междучасие
13:00 – 13:10
7 час
13:10 – 13:50

З А Б А В Н И

М И Н У Т И

Иванчо се прибрал целият в синьо. Майка
му го попитала:
- Иванчо, ти бил ли си се?
- Да – отговорил Иванчо.
- Аз не съм ли ти казала да броиш до пет
преди да се биеш?
- Да, но майката Митко му казала да брои
до две...







Деца ровят в чантата на майка си. Майката
ги хваща в крачка:
- Как не Ви е срам? Не е хубаво да се рови
в чужда чаната!
Децата:
- Мамо, ама ти чужда чанта ли си взела?

Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева

