
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

 

     

15 септември е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много 

специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към 

знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да 

посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат, с благо-

пожелание за добро начало, своите деца и внуци. Слънчевото септемврийско утро е озарено 

от весели усмивки и жадни за знание очи. Празникът започна с издигане на националния 

флаг. Водосвет за здраве и успешно начало на новата учебна 

година извърши отец Коста-дин. Тържеството продължи с 

музикално-поетична програма. Най-малките ни ученици – 

първокласниците, с вълнение прекрачиха за първи път 

свещения праг на родното училище и за първи път чуха 

школския звънец. Класните им ръководителки г-жа Гинка 

Иванова и Лина Генова им пожелаха от сърце да бъдат 

здрави, весели и щастливи! Този златен есенен ден да 

отвори света пред техните 

любопитни очи и да ги 

приобщи към съкровищата на родната и световната култура! Поздрав към учениците 

отправи г-жа Пенка Петкова, директор на училището: „Скъпи първокласници, обръщам се 

към Вас, които за първи път ще прекрачите прага на училището. Подайте с вяра и доверие 

ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието. Пожелавам 

ви щастливо детство и успехи в учението!  Учители, на вас пожелавам неуморно да 

създавате и да пазите богатството за всяко учебно заведение - неговите възпитаници! На 

вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвяте заедно с 

техните учители за старта им в живота. Всяка нова учебна година е трудна, но именно 

преодоляването на препятствията прави постиженията по-скъпи. Нека 15 септември остане 

един вълнуващ ден за вас, защото всичко започва от знанието! НА ДОБЪР ЧАС!” 

Година XIII  брой 4        издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина            IX-X 2018 г. 
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В този брой можете 

да прочетете: 

 

 15 септември - отново 

на училище!  

- стр.1 
 Това Ви интересува  

– стр.2 

 Международен ден на 

учителя 

- стр.3 

 Национална седмица 

на четенето  

-  стр.3 

 Съдебната власт влиза 

в училище по 

образователна програма 

- стр.3 

 Забавни минути  

– стр.4 



 
 
 

 

Първи срок – 17.09.2018г. – 04.02.2019г. 

Втори срок –  05.02.2019г. – 31.05.2019.г /за 1-4 клас/ 

 
- 15.06.2019г. /5 и 6 клас/ 

- 30.06.2019г. /7 клас/ 

 
Есенна ваканция –     01.11-04.11.2018г. 

Коледна ваканция –   22.12.2018г. – 02.01.2019г. 

Междусрочна –          05.02.2019г. 
Пролетна ваканция – 30.03.2019г. – 07.04.2019г. 

Великден-       26.04.2019г.- 29.04.2019г. 

 

Неучебни дни:  

21.05.2019г.- ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019г.- второ ДЗИ 

 
НВО за 7 клас: 

         17.06.2019г. – НВО по БЕЛ за 7кл. 

19.06.2019г. – НВО по Математика за 7 кл. 
  

НВО за 4 клас: 

Български език и литература- 09 май 2019г. 

Математика                    -10 май 2019г. 
Човекът и природата         - 16 май 2019г. 

Човекът и обществото        - 14 май 2019г. 

 
 

Консултации, прогимназиален етап: 

Вторник – Математика, Физика и астрономия 

Сряда – Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия 
и опазване на околната среда 

Четвъртък – Български език и литература в 5, 6, 7 клас и История и 

цивилизации 
          Петък- Английски език 

 

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 

стр.2 



 

 
      

      Ежегодно на 5 октомври повече от 100 страни в света отбелязват Международния ден 

на учителя. 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. Днес професионален празник имат всички учители, преподаватели и работници 

в сферата на образованието. Професията „учител” е достойна за уважение във всички 

култури и общества, защото изгражда бъдещето на всяка нация. На съвременните 

будители, най-устойчивите, най-борбените, най-вдъхновените пазители на българския 

дух и свобода - с любов и признание! Честит празник! 

       

 
От  22-26 октомври 2018 година отбелязахме Националната 

седмица на четенето. Целта на инициативата е да  насърчи и 

повиши грамотността на учениците. В седмицата са включени 

разнообразни игри, състезания, представяне на книги и маратон 

на четенето. На учениците от началните класове бе представена 

презентация на тема „Книгите знаят всички отговори”, в която 

по забавен и увлекателен начин, малките възпитаници бяха 

убедени в ползата от четенето. А учениците от 5, 6 и 7 клас на 

доброволен принцип участваха в игрова надпревара за особеностите на българския език.   

Тестът бе разработен за първи път от Институтът по български език към БАН. 

 

 
 

Учениците от 7
а 
 и 7

 б
 класове 

тази учебна година ще бъдат 

партньори на Районен съд- 

Първомай с участието си в 

Образователната програма 

„Съдебната власт- информи-

ран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища 

и прокуратури.” Те ще бъдат 

запознати с темите: Основни 

понятия в правото, Разде-

ление на властите според 

Конституцията на Република 

България. Функции на съдебната власт. Висш съдебен съвет, Законът - права и 

отговорности, Наркотиците - лесният начин да изгубиш свободата си, Домашното 

насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на жертвите, Агресията в 

училище, Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за 

прилагането им. Инициативата ще приключи на 16 април 2019 година с викторина и 

симулативен процес в Съдебната зала в град Първомай. 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
    

 

 

 

   

 

Мъж усърдно мие чинии. Синът му 

го пита: 

- Тате, ти откога работиш при 

мама? 

           
- Яаа, какво послушно дете! На 

колко е? 

- На два шамара. 

           
- Леле, жено,  да видиш днес 

синът ни стана и се облече сам и 

си направи закуска! 

- Наистина ли? Ама 35-годишният 

или по-големият? 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


