
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 

            Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ 

делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети 

будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и 

книжовност. Преди Освобождението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски. 

Днес той се счита за молител пред Бога и покровител на всички българи. 

Първото неофициално честване е в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. министърът 

на Народното Просвещение Стоян Омарчевски внася предложение за 

обявяване на 1 ноември за ден на българските народни буди-тели. Списъкът на 

българските просветители, книжовници, революционери и будители е дълъг. 

Припомняме ви част от техните най-мъдри слова: „О, неразумний, юроде! 

Поради что се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на 

своя език? Или българите не са имали царство и държава?” - Паисий 

Хилендарски. „Идеалът на земното щастие е в труда, в здравето и природата.“ - 

Иван Вазов. „На драго сърце трябва да обичаме онзи, който ни покаже 

грешката, инак той не е наш приятел.“ - Васил Левски. „Само онзи, който е 

свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“ - 

Христо Ботев. „Най-горчивата истина е по-приятна от 

най-приятното заблуждение.“ - Захари Стоянов. 

„Любовта към Отечеството превъзхожда всички 

световни добрини.“ - Георги Раковски. „Такава е 

човешката натура, хората забравят всичко, дори 

угризенията на своята собствена съвест.“ - Любен 

Каравелов. „Учителите държат бъдещето на народа в 

ръцете си.“ - Петко Славейков. „Опознай родината, 

за да я обикнеш!” – Алеко Константинов.  
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В този брой можете 

да прочетете: 

 

 1 ноември - Ден на 

народните будители  

- стр.1 

 Да на хартиената 

война 
 – стр.2 

 Наркотиците – 

лесният начин да 

изгубиш свободата си. 
- стр.2 

  Коледо, Коледо, 

добре си ми дошла! 
-  стр.3 

 Агресията в 

училище 
- стр.3 

 Забавни минути  

– стр.4 



 
 
 

 

     Инициативата е организирана 

от „Еколект”, „Памир БГ” и 

община Първомай. Основната 

идея на кампанията е да насочи 

вниманието на населението  да 

събира отпадъците си разделно. 

Организаторите се надяват  да 

създадат навици на участниците 

за  разделно събиране. Кампа-

нията има за цел учениците да 

предадат колкото е възможно 

повече хартиени опаковки и 

отпадъчна хартия. Нашето учи-

лище също се включи в състе-

занието. Най-инициативни бяха ученичките от 7”
а” 

клас Ива Стоянова и Мария Дими-

трова. Всички училища, които участваха в инициативата получиха грамоти, а 

предалите най-много хартия - и парични награди. Училището ни предаде 1000 кг. 

хартия и зае второ място от всички участници в инициативата.  

 

 
         

Съдия Спасимир Здравчев от Районен съд Първомай разговаря с учениците от 7-те 

класове на ОУ”Христо Ботев” на тема „Наркотиците - лесният начин да изгубиш 

свободата си”. Инициативата е в рамките на организираната  съвместно с 

Министерството на образованието и науката и Висш съдебен съвет Образователна 

програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури.” Лекторът спечели вниманието на присъстващите като по 

разбираем и достъпен за тях начин отговори подробно на въпросите какво е наркотично 

вещество, откъде идват, как действат различните видове наркотици, какви са 

последиците им за 

човешкия организъм, 

кои психоактивни 

вещества, непричис-

ляващи се към нарко-

тиците и незабраня-

ващи се от закона, но 

системно приемани, 

може да доведат до 

последици за здраве-

то, сравними с нарко-

тиците. Подготвената 

предварително пре-

зентация, онагледи 

разказа с интересни подробности. Темата е актуална за прогимназистите, защото 

възрастта, в която се намират ги кара да бъдат любопитни за всичко ново и забранено, 

което излиза на пазара като поредната „мода”. 
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   Броени дни остават до Коледните и Новогодишни празници и в нашето училище 

настъпва оживление. Класните стаи и коридорите засияват с блестяща украса, а сръчни 

дечица подготвят подаръци, с които да зарадват някого. Малките ни ученици от начален 

етап в часовете по „Занимания по интереси” изработиха картички, рисунки и други 

подаръци, за да зарадват своите близки с ръчно изработени подаръци. В конкурса „Моята 

Коледа“, който се организира всяка година, участваха много деца от 1- ви до 7-ми клас 

със свои рисунки, картички, сурвачки и макети, в които отразиха духа на Коледа! На 

специална церемония Директорът на училището връчи награди на победителите. 

        

 
На учениците от 7-те 

класове при ОУ”Христо 

Ботев” село Градина бе 

изнесена лекция с 

интересни и провока-

тивни игри на тема 

„Агресията в училище”.  

Младежите с интерес 

изслушаха основните 

причини за агресията в 

училище, видовете агре-

сия, фактори и причини 

за агресивно поведение, 

как да реагираме и избяг-

ваме ситуации на агресия 

и при нужда към кого да се обърнем. Дискутираха се проблеми относно повишаване на 

агресивното поведение сред учащите се и начини за намаляване на агресията. 

Обучението е част от програмата „Съдебната власт - информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” Инициаторите обявиха и конкурс за най- 

сполучлива и новаторска рисунка, колаж или снимка на тема „Не на агресията”. Най- 

сполучливите творби ще бъдат изложени във фоайето на Районен съд Първомай на16 

април 2019 година, когато ще се проведе и симулативен съд с учениците от седми клас. 

 

  
 

Станете част от екипа на училищния вестник „Междучасие”!  Имате ли идеи? Ако да - 

искаме да ги отразим. Дайте своя принос за училищния вестник. Ако знаете, че скоро ще 

се проведе мероприятие, свързано с училището или учениците, за техните успехи и 

постижения в различни области, споделете с нас, като го пуснете в кутията за предложе- 

ния от ученици, на втория етаж. Нека вестникът бъде по-интересен за вас. Четете това, 

което ви интересува! 

                                                                                                       От издателите 

 стр. 3 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
    

 

 

 

 

 

 
- Бабо, кога девойката става жена? 
- Когато я викат в кухнята не да 
яде, а да сготви. 

 

           
- Детенце, как  купи толкова скъп 
билет за мача? 
- Татко го купи. 
- А къде е той? 
- Вкъщи. Търси си билета. 

 

           
 

Бабо, твоят барабан е най-
хубавият коледен подарък който 
съм получавал. Мама ми дава всеки 
ден по два лева да не свиря на 
него. 
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