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ВЕСТНИК 

РУБРИКА 
 
 
 
Учим от природата  
за природата 

 

Кои са народните 
будители?  
Те са помогнали на народа 
да се събуди от мрака и 
незнанието. Първи ноември 
е Ден на народните 
будители. На този ден 
отдаваме почит на 
родолюбивите 
просветители. В годините 
на робство и безправие, те 
са отваряли очите на 
българите за светлината 
на буквите и знанието, за 
нашето славно минало. 
Народните будители са 
светъл пример за нас. Те 
са ни завещали своята 
смелост и честност, 
своята дълбока любов към 
отечеството. 

 

Рубрика  
Спомен от старите 

страници 



ВЕСТНИК 

     Уважаеми колеги, ученици и 
родители, 
Първи ноември е онзи ден, в който 
спокойно можем да седнем и да обърнем 
поглед назад, в десетилетията, във 
вековете и да помислим за миналото, за 
да видим не само празника, но и 
символа. Символът на вярата, 
символът на спомена за миналото, 
което ще проправи пътя на бъдещето, 
символ на онова, което стои точно 
пред нас, но върху което ние така и не 
се замисляме. И най – вече да ни накара 
да си спомним, да се поучим, да се 
преклоним и да подражаваме, да 
продължаваме и никога да не забравяме. 
Поклон пред паметта на всички 
светци, възрожденци, революционери, 
творци, борци и герои. 
Да не забравяме и дълбок поклон пред 
всички учители , на които думата 
будител най – приляга. ” Будител” има 
санскритски корен – буда, който 
означава зрящ, буден.  
Поздравявам г-н Стоян Тодоров и екипа 
от ученици и учители, списващи 
нашето най-ново творение-  
училищния вестник “Пеликан„,  
Неговото първо издание ненапразно е  в 
навечерието на този светъл ден! 
Вярваме, ще бдим и ще  съхраняваме 
паметта българска! 



ВЕСТНИК 

Симона Митева  от 4 клас 

получи поощрителна награда 

от конкурса на ЦПЛР гр.Бургас 

"Морето не е една ваканция«, 

класен ръководител г-жа 

Величка Фотева 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЧЕРНО МОРЕ 
В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 
Клубът по природни науки и екология 
отбеляза Деня на Черно море с постер за 
разнообразието от миди и охолюви в 
нашето море, който е поставен във 
фоайето на първия етаж. Участниците в 
клуба имат предизвикателство към всички 
свои съученици /защо не и към техните 
родители/ - отговорете тези въпроси 
относно Черно море и  най-
изчерпателните отговори ще бъдат 
наградени. 

 

ВЪПРОСИ: 
1. Кои български реки се 
вливат в Черно море? 
Избройте максимален брой 
от тях! 
2. Колко са островите по 
нашето Черноморско 
крайбрежие, кои са техните 
имена? 
3. Познавате ли  видове 
риби в Черно море – 
избройте най-малко 15 от 
тях! 
4. Може ли да замръзнат 
бреговете на Черно море и 
случвало ли се е това? 



ВЕСТНИК 

„Походът на книгата“ 
Националната кампания за 
насърчаване на четенето 
„Походът на книгите“ 
стартира и през 2021 
година.  
Учениците от четвърти клас 
се включиха в кампанията с 
инициативата “За книгите и 
хората“.Четвъртокласницит
е ни представиха своето 
виждане за творчеството на 
големите български писатели 
и поети, пътешествахме из 
красивите кътчета на 
България, запознаха ни с 
добродетелите на българина 
и трудностите, които е 
срещнал по пътя  за свобода и 
независимост.  
Повдигнаха завесата на 
личния живот и избор на 
българските творци.  
Дано с тази инициатива  
накараме подрастващите да 
се гордеят със своята 
литература и с хората, 
които я създават, споделят 
учителите им. 
 

 

Учениците от 2 а и 2 б клас четоха на малките първокласници приказки, стихотворения и 
им задаваха гатанки. Те пък от своя страна зарадваха второкласниците с ръчно 
изработени от тях книгоразделители. Учениците от 3а клас се включиха в инициативата, 
като проведоха " Читателски маратон". Представиха откъси от прочетените книги през 
лятото. Включване на ученици от пети клас в инициативата за споделяне и четене на 
книги в електронния портал в„Книговище“ ентусиазира децата. Разказваха  трепетни  и  
вълнуващи истории, прочетени в книгите през лятото. По-големите ученици представиха 
пред своите съученици своите читателски дневници, бяха връчени награди и грамоти за 
най-изявилите се. 
 

Вестник Пеликан е 
третият под ред 
вестник издаван от 
ОУ Хр. Ботев 
Идеята за името на 
вестника идва от птицата 
пеликан (розов и къдроглав) 
обитател на Езерото Вая и 
защитен вид от Червената 
книга на Република 
България. 
В миналото училището 
издава вестниците 
«Будилник» и «Кречетало» 
 

 



Христо Ботев – национален герой, 
революционер, поет и публицист, 
оставил след себе си велики 
стихотворения.  

Добри Чинтулов – създал 
текстовете на най-обичаните песни, 
които пеем и днес: „Стани, стани, 
юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан 
стене“, „Къде си, вярна ти, любов 
народна?“. 

Любен Каравелов – български поет, 
писател, енциклопедист, журналист, 
етнограф и безспорен национален герой 
допринася съществено за развитието 
на обществената мисъл в България 
през Възраждането.  
Добри Войников – писателят 
драматург, основал първия български 
театър, с което положил основите на 
театралното изкуство у нас, подложил 
на критика чуждопоклонничеството в 
пиесата си „Криворазбраната 
цивилизация“. 

 

ВЕСТНИК 

НА 1-ви ноември НЕ ТРЯБВА 
ДА ЗАБРАВЯМЕ ИМЕНАТА И 

ДЕЛАТА НА: 
Паисий Хилендарски – монахът, 
който се  превърна в знаме на 
българското Възраждане с едно от 
най-великите дела в историята ни – 
създаването на писана българска 
история, чиято цел е да събуди 
искрата на патриотизма на народа 
ни, да му вдъхне самочувствие, 
припомняйки му славното минало, 
извоювано достойно от предците ни. 

Софроний Врачански – бележит 
възрожденски писател, общественик, 
просветител, родоначалник на 
новобългарската литература и 
строител на новобългарския книжовен 
език. Той е и човекът направил първия 
препис на знаменитата „История 
славянобългарска“. 

Васил Априлов – помогнал да се 
построи първото българско светско 
училище в родния си град Габрово. 

Петър Берон – авторът на 
„Рибния буквар“, въвел нов начин на 
преподаване, придал европейски вид на 
нашето образование. 

Васил Левски, чиято отдаденост и 
саможертва в името на свободата е 
най-силното човешко качество. 
Димитър и Константин 
Миладинови – възрожденски 
патриоти и учители, събрали в 
сборници много народни песни, 
пословици, гатанки и обичаи. 
Неофит Рилски – първопроходник 
и продължител на идеята за 
превръщането на българското 
образование в светско. 



ВЕСТНИК 

Технологии  
и предприемачество 
5 клас-изработване на обемна 
сгъваема картичка и макет 
на геометрично тяло 

Шарен  
свят  

Ученици  
от 5-ти клас. 



ВЕСТНИК 

Участие на 
учениците  в 
Националната 
кампания за  
Ден без загинали 
на пътя 21 
септември  с 
мотото за 
2021 година 
"Лесно е да 
спасиш живот! 
Просто спазвай 
правилата!" 

     Историята му започва 1897г. в с. Ваякьой, когато 
е открито училище с един учител, което се 
помещава в стая с размер 3 на 4 метра. Учебните 
занятия се водят като децата се учат да пишат 
букви и цифри в сандъчета с пясък. Когато броят на 
уениците нараства, в училището започва да 
преподава още един учутел, а  децата пишат вече на 
плочи с калем. През 1917 година е построена 
първата тухлена сграда, наричана „Старото 
училище“. След 1927 година нараства броят на 
учениците и започва строежът на ново училище с 
дарения от будни Българи. След създаването на 
Нефтохимическия комбинат през 1964 година, 
броят на учениците се увеличава. Класните стаи не 
стигат и така се стига до построяването на ново 
училище. Първата копка е направена през 1972 
година и на 10 октомври 1975 година то е 
тържествено открито . Днес нашето училище 
приема над 200 ученици, за които са създадени най-
съвременни  условия за обучение от 1-ви до 7-ми 
клас в иновативна среда. 

Спомен от старите страници 
„Из страниците на Летопис за Вайа кьой Долно 

Езерово“ … 
Ноември 1897 г.! Деветнадесет години след 
Освобождението, в кръчмата на мадкото колибарско 
селище Ваякьой с спазарен новият даскал Христо, да учи 
депата на четмо и писмо. Светва фарът на 
просветата, за да разпръсне мрака на невежеството, в 
което живеят нашите съселяни - първите заселници. Във 
време, когато новобългарската просвета е в разцвета си. 
издавани са много български учебници, вестници, списания 
и художествена литература, в нашето село хората са 
неграмотни. Стопаните, когато изнасят чувалите със 
зърно на борсата в Бургас, в каруците носят снопчета 
дъсчици, наричани “четули”, на които има резки, 
изразяващи броя на кринитс във всеки чувал. Такъв е 
документът на зърнената борса и често поради 
неграмотността си селяните стават жертва на 
недобросъвестни търговци-прекупвачи. Нуждата от 
просвета е твърде осезаема и поради това в селото е 
основано училите и за учител е назначен даскал Христо 
Тенев от с.Калькьой. Той е с четвърто отделение. 
Изпълнява и длъжността “кметски-наместник" Помага 
и в управлението на чифлика ТотевВилиядис. Заплатата 
му за учебна година е по една кри на жито на дете. 
Обучава 15-20 момчета. Учителства четири години 
(1897-1900 г.) Първото училите се състои от сазсна 
стая с размера три на четири метра. Осветява се от 
едно малко прозорче. Това всъщност е къщата на 
Димитър Костадинов, която селяните закупуват за 
училище, след като той се изселва в с. Дебслт. 



ВЕСТНИК 

Участие на учениците от 
трети "а" и четвърти клас 
в инициатива в рамките на 
проект "Центрове за 
повишаване на готовността 
на населението за реакция 
при наводнения" организирано 
от Главна дирекция"Пожарна 
безопасност и защита на 
населението. 

 

Забавни 
дейности по проекта-
строене на дига,която 
да спре 
водата,симулация на 
наводнение на град от 
хартиени къщи,подаване 
на спасителен пояс и 
засаждане на растения. 

 



ВЕСТНИК 

 
Мажоретния състав в ОУ " Хр. Ботев" е 
създаден през октомври 2020 г. по проект 
«Подкрепа за успех». В него учасват момичета 
от 1а и 1б клас. Любобитни, първокласничките 
пристъпват в танцовата зала за първа среща 
със своите помпони, които стават  техен 
основен реквизит през първия им учебен танцов 
сезон. Полагат изключително внимание и 
старание да изучат основни движения на 
Мажоретния танц. В условията на Ковид 19 
момичетата преминават и онлайн обучение. В 
края на учебната година техния танц е 
завършен и те успешно се включват в 
тържествата  послучай 1-ви юни. Заслужено 
посрещат и гостите ни от гр. Генерал Тошево 
и с. Дъбник по проект «Иновации». Тази учебна 
година Мажоретния състав продължава и 
разширява своята дейност. На момичетата им 
предстои да получат основни познания в стил " 
Батон". Сформирана е и нова група към 
състава от ученички от 5, 6 и 7 клас. 

 

Г-жа Русинка 
Костадинова 



ВИА ПОНТИКА 
Езерото Вая – най-голямото естествено езеро в 
България, на площ от 28 хиляди квадратни километра е 
разположено между двата бургаски квартала Долно 
Езерово и Горно Езерово. Над езерото Вая минава Виа 
Понтика – една от най – големите въздушни 
магистрали на мигриращи птици в цяла Европа. Самото 
езеро е дома на над 260 вида птици, 61 от които са 
включени в Червената книга на България. Изобилието от 
риба прави езерото привлекателно за водоплаващите и 
през зимата. Тогава във Вая се "настаняват" стотици 
къдроглави пеликани. Само тук в България се спират и 
розовите пеликани по време на миграция. Естествено, 
всички птици не могат да бъдат видени с просто око, на 
помощ идва бинокълът. Когато е много студено пък, 
голяма част от тях се скриват във високите тръстики 
и плитчините. Факт е обаче, че всяка зима Вая се 
превръща в зимната "столова" на огромен брой редки и 
застрашени птици. При много студени зими във Вая 
долитат стотици хиляди гъски - денем се хранят из 
тръстиките, а вечер всички се струпват по средата на 
езерото. Като другите езера край Бургас, Вая е била 
свързана и с морето. С течение на времето обаче се е 
отделила от него с пясъците, натрупани от морските 
течения и ветрове. По-късно, върху тях е изграден 
индустриалният квартал на града, а езерото е свързано 
с морето посредством канал с шлюз. Пясъчна ивица, 
широка четири километра, се оформила между Мандра и 
Вая и ги превърнала в напълно самостоятелни езера. Вая 
е единственото място у нас, където зимува 
изключително рядко срещаната тръноопашата 
потапница.  

ВЕСТНИК 

Посещение на учениците на 
езерото Вая, наблюдение и 
изучаване на факти за 
биоразнообразието му.  

За да научиш повече 
интересни факти за 
обитателите на 
езерото Вая можеш 
да посетиш сайта на 
Еко парк Вая 

Защо птиците са добър индикатор за състоянието на 

околната среда? 

• Срещат се в почти всички местообитания 

• Отразяват промените при другите животни и растения 

• Чувствителни са на промени в средата 

• Събрани са много данни за тях и продължава събирането 

на нови 

• Популярни са сред хората 
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РУБРИКА 
Любопитни факти за училищата 
по света 
В рубриката ще Ви разкажем за 
различните училища по света. 
В Колумбия децата преминават през 
ZipLine над голям каньон, само за да 
стигнат до училище. Децата в малко 
село в Колумбия имат само два избора, 
когато става въпрос за пътуване до 
училището си. Те могат или да направят 
двучасово изкачване по склона на 
планината, за да преминат през каньон, 
или да спестят известно време и цип 
линия. Кабелът, който придвижва 
децата до училище, виси на около 754 
фута над каньона и е дълъг около 
половин миля. По време на пътуването 
децата на циповата линия могат да 
достигнат до 55 мили в час, докато се 
движат с цип над каньона и до града. На 
много малки деца не е разрешено да 
използват само zip-line. Следователно, 
те пътуват с кабела с родителите си 
или по -голям брат или сестра. Ако 
децата не пътуваха по този начин, те 
ще трябва да се разхождат през 
тропическите гори и ще отнеме два 
часа, за да отидат на училище. 
Най рисково ходене  
до училище.  
(В Африка може  
да те гони лъв до  
Училището,  
което пък своя страна  
може да те направи шампион по 
бягане). 

 

Актрисата 
Гергана Стоянова 
станала популярна 
от българския 
сериал Откраднат 
живот е 
възпитаник на ОУ 
Хр. Ботев.  
При гостуването 
си през месец юни 
актисата сподели 
пред широката 
аудитория в 
училището няколко 
неща. Едно от 
които - съжялява 
че като ученичка 
не е наблегнала на 
изучаването на 
чужди езици, като 
английския език. 
Според нея всеки 
трябва да си води 
собствен дневник.  
. 

 

 

Мотото на Вестник Пеликан: 
Живей така, сякаш живота 
приключва утре, учи се така, 
сякаш ще живееш вечно!  


