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Година XIII  брой 1

издава ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина

I-II. 2018 г.

На 6 януари 2018 година се навършват 170
години от рождението на патрона на нашето
училище Христо Ботев- поет, публицист,
журналист,
преводач,
литературен
критик,
революционер и мислител. По този повод в
ОУ”Христо Ботев” се проведе кратка музикалнопоетична програма, изпълнена от учениците от 7
клас, под ръководството на г- н Желязков, който
произнесе кратко слово, посветено на патрона на
училището.
Гордеем се, че нашето училище носи името на този велик българин, чиято съдба и
дело са пример за патриотизъм и жертвоготовност в името на родината и нейната
свобода. Макар само на 28 години Ботев надхвърли границите на своето време, за да
докаже на бъдещите поколения, че „юнакът тегло не търпи”, че „Тоз, който падне в бой
за свобода, той не умира”, че”Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от
плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.”
Днес пророчествата на гениалния българин се сбъдват, а ние
В този брой
потомците му, можем само да се преклоним пред силата на
можете да
неповторимата му личност, да отпием от извора на неговата
мъдрост и да следваме заветите му с воля и себеотрицание.
прочетете:
Нека се гордеем, че сме българи. Нека вярваме по ботевски в
 170 години от
светлото бъдеще на България, с чисто сърце и всеотдайност.
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На 19 февруари винаги се
сещаме, че в нашата история
има един велик българин, отдал
живота си за свободата и
добруването на народа ниЛевски. Той не е само герой, не
е само част от миналото ни. Той
е свята личност, надскочила със
стремежите и идеите си своето
време и сякаш прозряла нашето
сега - "Да бъдем равни с другите
европейски народи, зависи от
нашите собствени задружни
сили." "Дела трябват, а не думи" – това ни завеща Апостола. И в делата да се влага любов
и вяра. Бележити личности има в историята на всяка страна, но в нашата история Левски
е факелът, който показва, че трябва да гледаме над времето и пространството. "Времето е
в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме." Нека помним и
героите си, за да имаме пример, идеал, който да следваме. На тяхното себеотрицание и
себеотдаване дължим настоящето си. За тях трябва да говорим с благодарност. Нужен ли
ни е още един като Левски? Всеки един от нас трябва да го потърси в себе си. Всеки
може да бъде героят, от когото има нужда. Можем да постигнем много, когато сме
единен народ, който пази вярата и традициите си. И смело да гледаме и вярваме в
бъдещето си. На тази дата, всяка година като по традиция, нашето училище отбелязва
този ден и отдава почитта си към този свят българин. През голямото междучасие
учениците от трети клас с класен ръководител госпожа Мария Апостолова рецитираха
стихове, в памет на Апостола, а пред неговия портрет сведоха поглед в знак на
признателност и обич.

Според легендата Валентин е бил свещеник, живял
в Рим през ІІІ век. Когато император Клавдий II
решава, че от необвързаните мъже стават по-добри
войници, отколкото от тези, които имат съпруги и
деца, той издава декрет, с който забранява
сключването на бракове между младите хора.
Осъзнавайки несправедливостта на този закон,
Валентин престъпва волята на Клавдий и
продължава да бракосъчетава тайно младите
влюбени в Рим. Научавайки за това, императорът
издава заповед за смъртна присъда. В негова
памет, всяка година на 14 февруари влюбените си
подаряват „валентинки” и малки подаръчета, за да
докажат силата на чувствата си. Феите на любовта
- група момичета от нашето училище- с
нетърпение раздават любовните послания и
споделят радостта с получателя им.
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Заниманията по проекта „Твоят час“ могат чудесно да уплътнят свободното време през
зимните дни. Точно от това се възползваха учениците от клубовете „Активни и здрави“
и „Бон Апети“. Запалените спортисти тренираха във физкултурния салон. Забавните
спортни занимания разнообразиха приятно ваканционните им дни. След тренировката
младите баскетболисти възстановяваха изразходваната енергия с вкусните гозби,
приготвени от кулинарните таланти в „Бон Апети“. Малките готвачи с ентусиазъм и
желание приготвяха ястия по изпитани рецепти под ръководството на г-жа Драганова.
Ето и една лесна рецепта за палачинки, която всеки начинаещ може да пробва вкъщи:

- 2 ч. мляко
- 2 яйца
- щипка сол
- брашно за рядко
като боза тесто
- шоколад

През януари наши ученици участваха в традиционния
конкурс ,,Зимни Фантазии от кожа и текстил'' организаиран
от Професионална гимназия по кожени изделия и текстил
,,Д-р Иван Богоров“ гр. Пловдив. Десислава Атанасова от VII
клас и Иван Иванов от VIб клас спечелиха второ и трето място
със своите изделия.

Талантливият ни художник Константин Василев прослави нашето училището в
общината. Parvomay.Net публикува статия за способностите на момчето и
показа красивите му пейзажи.
Наши ученици се класираха за областния кръг на състезанието
„Ключът на музиката“ , което се проведе в с. Болярци.
Симона Сребрева от IVб ще участва в областния кръг на
олимпиадата „Знам и мога“.

З А Б А В Н И

М И Н У Т И

- Сине, тъп си като ей тая маса! - и
чука по масата.
- Тате, някой чука.
- Остави, аз ще отворя!







– Ванчо, къде се изцапа така бе, баба?
– Бабо, престани да ме триеш, това ми
е татуировката...







Учителката разпитва децата какво
работят бащите им. Стига до Иванчо:
- Какъв е баща ти?
- Изобретател. Всеки ден измисля все
нови и нови наказания за мен и бате...
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