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Коледно тържество на учениците от 2-те класове 

Учениците от 2-те класове представиха пред публика от ученици,родители и учители 

Коледното си тържество,изнесено в хосписа в с.Водица през месец декември.                                                                                                      

Те успяха да развълнуват всички с хубавите стихове,песни и послания за празника и 

бяха бурно аплодирани от публиката. 
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 169 г. от рождението на Христо Ботев 

„Кажи им ,майко, да помнят...“  

На 6.януари 
се навършват 
169 години от рождението на Христо Ботев. Един от най-великите български 
поети и революционери е роден на 6 януари 1848 в Калофер в семейството на 
даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Ботев живее само 28 години, но остава в 
националната памет както с творчеството си, така и с революционното си 
дело.Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, където е учител Ботьо Петков, 
по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на 
своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. Октомври същата 
година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска 
гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в 
бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да 
проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска 
Калофер. По това време във вестник "Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е 
публикувано първото стихотворение на Ботев - "Майце си". От октомври 1867 
г. живее в Румъния. Работи в Браила като словослагател при Димитър 
Паничков, където се печата в. "Дунавска зора". През следващите години се 
мести от град на град,известно време живее заедно с Левски. През 1872 г. е 
арестуван за конспиративна революционна дейност и изпратен във 
Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и 
Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов, а по-късно като 
сътрудник и съредактор на революционния орган. Започва активната му 
дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза новия орган 
на революционната партия - в. "Знаме". През 1875 г. съвместно със Стефан 
Стамболов издава стихосбирката "Песни и стихотворения". Априлското 
въстание го подтиква да създаде чета, на която става войвода. От Гюргево се 
качва с част от четата на кораба "Радецки" и на 17 май принуждават капитана 
да спре на българския бряг. На 20 май 1876 г. е последният тежък бой - 
привечер след сражението куршум пронизва Ботев. По традиция 
военнослужещи от Българската армия ще участват в тържествата по повод 
отбелязването на рождението на поета и революционера в градовете Калофер, 
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Конкурс - „Моите детски мечти“  

През този месец в училището ни се проведе 

и тематичен конкурс за рисунка и 

стихотворение –„Моите детски 

мечти”. Учениците от всички класове 

бяха изключително дейни и усърдни и 

затрудниха журито при избора на 

победители, а творбите на малките 

„поети” и „художници” разкрасиха 

училищното табло във фоайето.                                                          

Наградите и грамотите в конкурса бяха 

осигурени от ръководството на 

училището и зарадваха отличените 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

Забавно състезание - „Минута е много“  

     На 15 януари в часа на класа с 
учениците от прогимназиален етап (5-
7клас) се проведе забавното състезание 
„Минута е много” .                                         
Децата,разделени по класове отговаряха 
на въпросите от викторината, в която 
бяха включени различни предметни 
области – български език,руски 
език,математика,география,биология,му
зика и пр. 

    Най-активните  и ученолюбиви 
участници получиха предметни 
награди,а самото състезание ги зареди с 
положителни емоции и ентусиазъм за 
учене. 

 

В час по Изобразително изкуство 

В часа по изобразително изкуство 
учениците от 5 клас с помощта на г - жа 
Жекова изработиха красиви фигурки от 
пластелин, изобразяващи анимационни 
герои.  



З А Б А В Н А   С Т Р А Н И Ц А 

По броя на вестника работиха: 

Г- жа Зюлбие Мустафа - Гл. редактор                                        г - жа Веселина Добрева– репортер 

Г- жа Деси Димитрова– Фотограф                                              г-  жа Миглена Вельова - предпечат и печат 
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Интересни факти за човешкото тяло 

1.Единствената част от човешкото тяло, до която няма приток на 
кръв, е роговицата на окото. Тя получава кислород директно от 
въздуха. 

2.Човешкият мозък има капацитет на паметта, равняващ се на 
повече от четири терабайта информация. /1 ТБ = 1024 ГБ/ 
3.Новороденото дете може да диша и да преглъща по едно и също 
време до седмия си месец. 
4.Вашият череп се състои от 29 различни кости. 
5.Нервните импулси, изпращани от мозъка, се движат със скорост 
от 274 км/ч. 
6.Един човешки мозък генерира повече електрически импулси за 
един ден, отколкото всички телефони по света, взети заедно. 
7.В средностатистическото човешко тяло има достатъчно 
количество сяра, за да убие всички бълхи върху куче, достатъчно 
въглерод, за да бъдат направени 900 молива, достатъчно мазнини, 
за да бъдат изработени седем сапуна и достатъчно вода, за да се 
напълни 50-литров варел. 

Задачки закачки 

1.. Едно голямо човече и едно малко човече се 
разхождали в гората. Малкото човече било син на 
голямото, но голямото човече не му било баща. Какво 
било то на малкото?  

2. Една възрастна дама има три кокошки, които 
снасят 3 яйца за 3 дни.Тя обаче иска кокошките й да 
снасят още яйца и затова си купува 12 нови кокошки. 
Колко яйца ще събере старата дама за 15 дни?  

3. Български град, на който първата сричка е име на 
музикална нота,втората сричка е име на известен 
композитор, а третата на Египетски Бог.  
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

Клуб „Училище за родители” 

                                                                                                 
Уважаеми родители, 

С радост Ви съобщаваме,че от тази учебна година в училището ни вече има 

действащ клуб : „Училище за родители”.                                                                     

В този клуб всеки месец учители ще презентират пред вас актуални теми, 

свързани с училищната среда, в която освен вашите деца, участие вземате и вие.                                                                                                                                     

Голямата ни отговорност като учители и родители е да осигурим условия децата да 

растат в здравословна и подкрепяща ги среда, а главната ни задача като възрастни 

е да помогнем те да се чувстват ценени и да вярват в способностите си и по този 

начин да ги подкрепим по пътя им към израстването в самостоятелни и активни 

личности. 

Kлуб “  Спортувам, за да не палувам”  

Клуб “ Спортувам, за да 
не палувам” с 
ръководител г - жа 
Мариела Петрова е нов 
начин децата да 
преоткрият себе си чрез 
спорта и “ умните” 
занимания.Енергия може 
да се изразходи, без да 
се тича по коридора, без 
да се говори в час.... 

Ако погледнеш фигурите 
на шахматната дъска, ще 
откриеш колко е забавно 
да си победител.... 
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З А Б А В Н А   С Т Р А Н И Ц А 

Оцветете дадените шаблони, изрежете и направете красиви и оригинални 
картички – валентинки... 


