
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

 

       
24 май е един от най-светлите български празници. На тази дата отбелязваме 

Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това е 

празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история. Денят на 

Светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука бил 

отбелязван като църковен празник (на 11 май) още преди XII век, но за първи 

път е бил честван като национален Ден на просветата през 1851 година. 

Честването на буквите е специална дата за всички нас. 24 май е празник, 

какъвто нямат другите народи по света - празник на писмеността, просветата, 

културата, празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвър-

шенстване. В този дух е и неговият химн „Върви, народе възродени!“ 

Както всяка година, празникът се отбеляза 

тържествено и в гр. Първомай. Началото бе поста-

вено с Химна на Република България и издигане на 

националния флаг. Кметът поздрави всички учители и 

им благодари за търпението и всеотдайността, а на 

учениците 

пожела поко-

ряване на нови 

върхове. Деца 

от всички учи-

лища в общи-

ната участваха 

в тържеството с 

рецитали, 

песни и танци. 

Нашето учили-

ще бе пред-

ставено от  

Елена Тодоро-

ва, Мария Сто-

янова, Петър 

Делчев, Теди 

Митева, 

Константин 

Василев и Сил-

вия Иванова. 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 24 май - Ден на 

българската просвета и 

култура 
- стр.1 
 

 

 Розите на България 

разцъфтяха и в село 

Градина 
 – стр.2 
 

 Първи юни – финални 

изяви по проекта „Твоят 

час“ 
- стр.2 
 

 Велико Търново- 

екскурзия до 

старопрестолния град  
-  стр.3  
 

 Настъпи часът за 

раздяла с Випуск 2018 
- стр. 3 
 

 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 

Нашето училище с радост 

се включи в инициативата 

на Министерство на 

образованието и науката 

„Розите на България“. 

Това е съвместна иници-

атива с българските общ-

ности зад граница и 

организациите, към които 

функционират български 

неделни училища. Посве-

тена е на Светите братя 

Кирил и Методий. 

На 11 май на обществени 

места ученици, учители, 

родители и всички желаещи изпълниха едно и също българско хоро. Избраната 

 музика бе „Празнична сюита“, изпълнена от оркестъра за народна музика на 

Българското национално радио, хор на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и хор 

„Космически гласове“. Целта на инициативата е ние, българите по целия свят да 

покажем своя патриотичен дух и единство и да накараме все повече хора да 

познават страната ни. 

 

Първи юни – Денят на 

детето се отбеляза весело 

с изявите на всички групи 

по проекта „Твоят час“. 

Обучителните групи по 

български език и матема-

тика показаха, че ученето 

може да бъде забавно. 

Малките танцьори демон-

стрираха завидни умения 

да въртят кръшни българ-

ски хора. Сръчните ръце 

на децата от клуб „Май-

сторителница“ изработи-

ха невероятни сувенири. А 

на кулинарните умения на нашите готвачи би завидял и самият шеф 

Манчев! И така – приключи една успешна инициатива на Министерство 

на образованието и науката за превръщане на училището в желана 

територия за учениците.  
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Една от най-желаните дестинации за 

екскурзия е столицата на Второто 

българско царство – Велико Търново. 

Градът привлича туристите най-вече с 

хълма Царевец, който по онова 

време бил обитаван от царя, 

болярите и патриарха. В средата се 

издигал дворецът, а на най-високата 

част – патриаршеската църква 

„Възнесение Христово“. С интерес 

разгледахме и църквата „Свети 40 

мъченици“, където е била провъзгла-

сена Независимостта на България 

през 1908 г. Тук е гробът на цар 

Калоян, предполага се и на Иван-

Асен II. В църквата има колони, които 

разказват за победите на хановете 

Крум и Омуртаг, както и за 

клокотнишката битка на Иван-Асен II. 

Посетихме музея на восъчните фигури, разходихме се по Самоводската 

чаршия. Въпреки лошото време, прекарахме страхотно! 

 
Учебната година 
традиционно прик-
лючва с тържестве-
ното връчване на 
удостоверението за 
завършване на 
основно образова-
ние на седмоклас-
ниците.  Тази годи-
на странно смесе-
ните емоции на 
радост и тъга връх-
летяха учениците 
от випуск 2018. 
Повечето момичета 
със сълзи на очи се 
разделяха със 

своите съученици, учители и цялата училищна суета, с която са живели през 
последните седем години. Пред тях се очертава непознатия и малко плашещ 
път към ново начало – ново училище, ново населено място, нови приятели, 
нови изпитания. На всички пожелаваме кураж, късмет и безброй сбъднати 
мечти! 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
    

 

 

 

   

 

Доктор пита първокласник: 

- Някакви оплаквания от уши, нос? 

- Да, пречат ми като си обличам 

пуловера. 

           
- Татко, имам два въпроса. 

- Питай. 

- Първият е - може ли повече 

джобни пари, а вторият - защо не? 

           
Децата си играеха кротко в 

пясъчника...  всяко на своя 

смартфон. 

 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


