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Година XII  брой 8

издава ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина

XI-XII 2017г.

Денят на народните
будители е общобългарски празник, на
който почитаме българските просветители, книжовници, революционери и свети
будители на възраждащия се национален
дух. Официален празник
на
Република
България,
който
се
празнува на 1 ноем-

В този брой
можете да
прочетете:
 1 ноември – Ден на
народните будители
- стр.1
 21 ноември – Ден
на християнското
семейство
– стр.2
 Стартира втори
етап на проекта
„Твоят час“
- стр.2
 Книжките – наши
приятели
- стр.3
“ В навечерието на
Коледа“
- стр.3
 Забавни минути
– стр.4

ври. В освободена от османско владичество България
както интелигенцията, така и обикновените хора
съзнават подвига на възрожденските писатели и
революционери, които насърчили българския дух да
поведе борба за държавен суверенитет. Много
градове и села искат да отдадат заслужената
признателност към народните будители не само като
кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. По
тази причина Стоян Омарчевски, министър на
народното просвещение на България, през 1922 г.
внася предложение в Министерския съвет за
определянето на 1 ноември за Ден на българските
народни будители. Сред най-безспорните и известни
български народни будители са Свети Иван Рилски,
Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф
Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин,
Петър Парчевич, Петър Богдан, Свети Паисий
Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит
Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята
Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри
Чинтулов, Иван Вазов, Григор Пърличев и много други.
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На 21 ноември православната църква чества
Въведение богородично или Ден на християнското
семейство и християнската младеж. С благословението
на
Негово
Високопреосве-щенство
Пловдивския
митрополит
Николай,
Културнопросветният отдел при Пловдивската митрополия
обяви конкурс за стихотворение, есе, рисунка,
посветени на християнския празник. В конкурса на тема
„Въведение
Богородично“
участваха
със
свои
произведения 323 деца от цялата страна. С всяка
изминала
година
нараства броя на
децата, които се
вълнуват от светостта на християнското
семейство,
възпитаващо децата си във вяра,
благочестие, почит
и уважение към
родителите, както и
към Света Богородица. От нашето училище участие в конкурса взеха
ученици от IVб клас: Анелия Иванова със
стихотворение, Теди Митева с есе, Доника Спасова и
Симона Сребрева с рисунки. Теди Митева се
класира на второ място с есето си „Въведение
Богородично“. Анелия Иванова също зае второ
място със стихотворението си „Малката Дева
Мария“. Награждаването на отличените ученици се
извърши в енорийския просветен център на храм
„Света Петка“ в гр.Пловдив. Теди и Анелия
присъстваха със семействата си.
Мария Личева.

От началото на ноември в училищата отново функционират групи за
извънкласни дейности по проекта „Твоят час“. В нашето училище се
проведе анкета сред учениците, на базата на която се сформираха пет
обучителни групи за преодоляване на образователните дефицити по:
български език и математика с ръководители Д. Александрова, Т.
Стоянова, Ж. Желева, М. Апостолова и Н. Желязкова и шест групи за
занимания по интереси: „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова и
„Танцовото изкуство” с ръководител Ел. Николова - групи за танци,
„Бон Апети” с ръководител Д. Драганова за любителите на готвенето,
„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и
изобразително изкуство, „Активни и здрави” с ръководител Станимира
Раева и „Футбол” с ръководител К. Калчев за любителите на спорта.
На всички участници и ръководители желаем приятна и ползотворна
работа.
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През януари 2017г.
писатели, читатели,
издатели, родители,
блогъри дадоха началото на инициатива,
наречена Година на
детската книга.
Участниците се обединиха около тезата,
че трябва да се насърчава четенето при
децата и да се намери
баланса между писаното слово на хартия
и
електронните
устройства като средство за достъп до литература. През годината се проведоха,
различни мероприятия, подчинени на тази инициатива. В националната седмица на
четенето нашите малки ученици също се насладиха на любимите си истории от
детските книжки.

Наближават едни от
най-веселите, прекрасни
и
светли
празници
Бъдни вечер, Коледа,
Нова година... Разноцветни коледни светлинки озаряват улиците,
домовете и душите на
хората още от началото
на декември. Красивите
елхи и очакването на
желаните
подаръци
изпълват
всички
с
трепетно вълнение.
По традиция учениците
от нашето училище и
техните родители се
включиха с охота в
Коледния конкурс за сурвачка, картичка, рисунка, украса. Със свои произведения се
отличиха: Христина и Гергана Иванови - IIб клас, Симона Сребрева и Величка Йовчева
- IVб клас /рисунки и картички/, Теди Митева и Стойчо Димов - IVб /сурвачка, пита/,
Нора Петкова и Станимир Желязков – III кл., Калина Милчева- I кл., Анелия Иванова IVб /коледна украса/; Константин Василев -VIа кл., Елена Тенева и Мирослава Панева VII клас /рисунка и картичка/, Ангел Добромиров - VIб клас /сурвачка/, Нено Кунев и
Иван Иванов - VIб /коледна украса/, Яна Иванова и Виктория Кинаева -Vа /рисунка/,
Вероника Кунчева и Десислава Атанасова от VII клас /пита/.

З А Б А В Н И

М И Н У Т И

Видяло кучето коледната елха и казало:
- Най-после да оправят светлината в
тоалетната.





Иванчо казва на баща си:
- Искам да махна от писмото до Дядо
Коледа влакчето и да напиша колело!
- Вече не искаш ли влакче?
- Искам, но намерих вече едно в шкафа.

Открий думите:
трапеза, баница, Бъдни вечер,
Бъдник, дом, елха, зелник,
Коледа, младенец, пламък,
подарък, Рождество, сарми, свещ

Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева

