Февруари
2020

Брой 2
Февруари месец е месец на любовта в ОУ
“Христо Ботев”. Любовта е чувство на
привързаност, грижа, привличане, симпатия.
Най-общо това е потребността човек да бъде
всеотдаен към друг човек. Учениците бяха
провокирани да оставят “обичам те” към някого
на постер поставен на таблото в коридора на
трети етаж на училището!

Най-добрите и
красиви неща на
света не могат да
бъдат видяни, нито
докоснати- те се
усещат в сърцето.

На 19 февруари 1873 година българският народ губи своята най-светла личност от
възрожденските борби за национално освобождение - Васил Левски. Безграничната обич на
Апостола към отечеството превръща името му в символ на борбеност и саможертва. Неговото
дело, силният характер и неизмеримата смелост го правят безсмъртен пример за подражание.
През месец февруари отдадохме почит към паметта и делото на българския революционер и
патриот с различни събития и инициативи: изработка на постери и табла, презентации,
състезание „Лъвски скок“.




Във втори брой
интервю с:
Веселина Златеваучител по ФВС

Г-жо Златева, на какво според Вас се дължат успехите на спортистите: на техният талант или
упорития труд, който влагат в тренировките?
Таланта в спорта е важен, но успехите се постигат с упорит труд и постоянство. Успехът не се ражда, той се
получава вследствие на упоритостта, постоянството и трудът, който полагат спортистите.
Кое според Вас е най-важното качество, което трябва да притежава един спортист?
Според мен най -важното качество е дисциплината. Умението да се концентрираш върху дадена цел и да се
доверяваш и вслушваш в мнението и съветите на своя треньор или учител.
Какви спортни изяви имаха учениците на ОУ „Христо Ботев“ през месец Февруари?
През месец февруари в общинското първенство по тенис на маса, отборът на момичетата се класира на първо
място, а отборът на момчетата зае второ място. В първенството по баскетбол отборът на момичета се класира
на второ място.
Какви предизвикателства да очакват децата през следващите месеци?
В началото на месец март започва традиционният турнир по мини футбол "Малки лъвчета" с участието на
ученици от 2,3 и 4 клас. В края на месеца ще участваме в областните първенства по лека атлетика за момчета и
тенис на маса за момичета.

