
 

    Скъпи ученици, 

     Ние ще продължаваме да бъдем вашия прозорец 

към бъдещето. Бъдете упорити, ученолюбиви и  носете 

с достойнство името на Христо Ботев в сърцата си. 

    Уважаеми родители, общественици, радетели, 

     Бъдете все така до нас и нека да даваме най– доб-

рото, което заслужават децата ни, за да израснат дос-

тойни хора и граждани. 

     Нека да продължаваме да пишем заедно историята 

на училището, вървейки все напред и гледайки уверено 

в бъдещето! 

Честит празник! 

Мария Манева 

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Лиляк 

    Днес нашето училище чества своята 150-

та годишнина от създаването си. За мен е 

чест да поздравя всички настоящи и бивши 

ученици, учители и радетели с днешния празник. 

     Век и половина Основно училище “Христо Ботев” дава 

най-ценното на своите ученици: знания, умения и отправ-

на точка. Училището е стожер, възпитаващо в родолюбие 

и духовност, изграждащо отговорни личности и формира-

що модели на житейско поведение. 

    Скъпи учители, 

     Денят е повод за удовлетворение от постигнатото и 

доказателство за усилията, които вие полагате в израст-

ването на поколения възпитаници. Чрез вас те всекид-

невно откриват нови хоризонти и покоряват нови върхо-

ве. Пожелавам Ви крепко здраве, дръзновение и сили да 

преодолявате трудностите—лични и професионални. 

Училище на мъдрост, Училище на мъдрост, Училище на мъдрост, 

знание и съзиданиезнание и съзиданиезнание и съзидание   

Уважаема гУважаема г--жо Директор,жо Директор,  

Уважаеми учители,Уважаеми учители,  

Скъпи ученици,Скъпи ученици,  
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150 години 150 години   
Основно училище “Христо Ботев”  

с. Лиляк 

       Чест е за мен да Ви поздравя по слу-

чай 150 годишния юбилей на Вашето 

училище! 

     Вашето училище е извървяло дълъг път и неговата 

история е ярко доказателство, че няма сила, която да 

спре жаждата на българина за знание и просвета! За 

изминалите 150 години то е дало образование, духовна 

светлина и нови хоризонти на стотици млади хора.  

     В този празничен ден поднасям уважение и благо- 

дарност на всички Вас! Вървете с широко отворени очи 

по пътя на знанието! 

Пожелавам на Вашето училище през годините да бъде 

силно, устойчиво, да ражда таланти, творци и успели 

личности! 

     Скъпи ученици, с ентусиазъм преследвайте целите и 

мечтите си! От все сърце Ви пожелавам здраве, енер-

гия и много успехи! 

Честит празник! 

С уважение, 

Живко Антонов 

Кмет на село Лиляк, община Търговище 

с.Лиляк,ул.“Никола Вапцаров” № 6, email: ou_hb.lil@abv.bg, www.ou-lilyak.com 



Училището е открито през 

1865г., като учебните заня-

тия са се водели в една ки-

лия към тогавашната църква. 

От 1909г за просветната му 

дейност свидетелства заве-

дената летописна книга. 

Сградата, в която се поме-

щава училището и до днес, е 

построена изцяло от даре-

нията и чрез безвъзмезд-

ния труд на жителите на 

село Лиляк. Тя бива завър-

шена на 12.12.1923г., и 

макар по средата на учеб-

ната година, училището се 

премества в нея. На тър-

жеството за откриването 

на новата сграда бива съоб-

щено, че от тук нататък учи-

лището ще носи името 

“Христо Ботев”. 

НАЧАЛОТО ...НАЧАЛОТО ...  

Химн на Основно училище Химн на Основно училище „„Христо Ботев” с. ЛилякХристо Ботев” с. Лиляк  

(Написан по случай 150 годишнината на училището)(Написан по случай 150 годишнината на училището)  
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1. Ех, училище любимо в тебе дружно ний живеем,  

ще се учим, да успеем, да вървим напред. 

Светъл образ ни е Ботев, светъл лъч признат заветен.  

Той в сърцата ни живее - ще вървим напред. 

Припев:  

В теб, с весел глас, влизам в час с другар верен. 

В теб, с весел глас, влизам в час с другар. 

 

2. Знанието ни увлича, с книгите ни то привлича, 

а учителите наши верен са компас. 

В слънчевия ден последен, ще си тръгнем помъдрели. 

С радост в сърцето живо - учили сме тук.  

Знанието ни увлича, с книгите ни то привлича,  

а учителите наши верен са компас.  

В слънчевия ден последен, ще си тръгнем помъдрели. 

С радост в сърцето живо - ще вървим напред. 

Ще вървим напред! 

Текст и музика   Цветан Георгиев 

Христо БотевХристо Ботев  

06.01.1848 - 02.06.1876 
Български поет, рево-
люционер и национален 
герой  

УЧИМ СЕ ОТ ДУМИТЕ И ДЕЛАТА НА НАШИЯ ПАТРОН ...УЧИМ СЕ ОТ ДУМИТЕ И ДЕЛАТА НА НАШИЯ ПАТРОН ...  

“Тоз който падне в бой за свобода, той не умира…” 

“Но ...стига ми тая награда - да каже нявга народът, умря сиромах за правда, за правда и за свобода!” 

“...Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!...” 

“Няма власт над онази глава, която е готова да се отдели от раменете си в името на свободата и за 

благото на цялото човечество” 

“Настане вечер - месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее 

хайдушка песен!” 

“...учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк” 

“Вярвам в единната обща сила на человечески род на земното кълбо, за да твори добро.” 



За трета поредна година в ОУ 

“Христо Ботев” с. Лиляк  се 

провежда училищния конкурс 

на тема “Моето училище и аз”.  

Откроили се поетични творби 

на наши ученици => 

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС “МОУЧИЛИЩЕН КОНКУРС “МОЕТО УЧИЛИЩЕ И АЗ”ЕТО УЧИЛИЩЕ И АЗ”  

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ ...КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ ...  Страница 3 Брой 1 

“Зимният празник” се провежда ежегодно в ОУ”Христо Ботев” 

през целия месец декември. Той включва училищните конкур-

си “Най-хубаво украсена класна стая”, “Коледна картичка” и 

“Коледен турнир по тенис на маса”, и завършва с тържес-

тво в последния учебен ден преди коледната ваканция. 

Ученици от ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк, се включиха с рисунки във ІІ Конкурс за коледно 

новогодишна рисунка "Замъчи се божа майка от Игнажден до Коледа..." 2014г., орга-

низиран от А.Б.И.Р "Хан Аспарух" Кастельон, Испания. Честито на наградените! 

І място - Назифе Неджайтинова VІ клас 

ІІ място - Шенай Снежева ІІІ клас 

ІІІ място - Афизе Неджайтинова VІ клас 

“ЗИМЕН    “ЗИМЕН      

          ПРАЗНИК”ПРАЗНИК”  

Първата двойка 
Знайте ли другари, 
вторник втори час  
по математика излязох 
аз пред вас … 
 
Но точно в този ден 
не ми върви на мен. 
Господинът ме изпита 
и двойка ми писа. 
 
За жал, обаче, аз 
си седнах и тогаз 
усмихнах се в захлас 
и викнах с пълен глас: 
 
-Ах, пуста втора част 
не я прочетох аз, 
не щеш ли за беда, 
на мен се падна тя. 
 

Сашо Николаев 

На училище 
 

Всяка сутрин рано, рано 
тръгвам с чантата през рамо. 
Към училището сладко, 
бързо крача аз. 
 
Там чакат ме приятели добри 
със жадни за знания очи. 
Звъни, звънчето и тогаз, 
Госпожата влезе в час.  

 
Учителко мила и добра, 
аз много ви благодаря 
за любовта към книгата, 
към родните балкани и поля, 
към нашата родина мила! 
От все сърце благодаря! 
 

Даниела Стефанова  

ПРОЛЕТЕН КРОСПРОЛЕТЕН КРОС  

Всяка година с пролетния крос в ОУ 

"Христо Ботев с. Лиляк се поставя края 

на дейностите, посветени на Деня на 

Земята. 

“ДА ИЗЧИСТИМ УЧИЛИЩЕ”“ДА ИЗЧИСТИМ УЧИЛИЩЕ”  ЛАЗАРУВАНЕЛАЗАРУВАНЕ  

Не пропускаме и инициативата  “Да из-

чистим България за един ден” 

Наш неизменен партньор в извънучи-

лищната дейност, целогодишно е НЧ 

“Михаил Донев—1903” с. Лиляк. Тра-

диционно лазаруваме заедно. 
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 ЗАБАВЕН ХОРОСКОПЗАБАВЕН ХОРОСКОП  

Овен - Математиката този 
път ще ви спори, по физичес-
ко е време за игри. За настро-
ение: Парти с приятели. 
…………………………………………………………………………………………. 

Телец –По немски език всяка 
седмица контролно?! Ще 
успееш без учене досадно. 
За настроение: Хвани четка-
та! 
………………………………………………………………………………...……….. 

Близнаци –Химия не само в 
час ще има, любов ще ви 
омае, като за цяла година. За 
настроение: Сложи си слу-
шалките! 
……………………………………………………………………………………….… 

Рак –Желанията ще се сбъд-
ват, помисли и избери! За 
настроение: Усмихни се на 
петима непознати! 
…………………………………………………………………………………….…… 

Лъв –Късмет ще имате лъво-
ве, но не прекалявайте с рис-
ковете! За настроение: Поиг-
рай на “бесеница” с приятели! 
……………………………………………………………………………….………… 

Дева -Експериментирай и от 
резултата ще бъдеш очаро-
ван! За настроение: Провери 
колко крачки са от вас до 
училище! 
……………………………………………………………………………………..… 

Везни –Хуморът не ще ти 
избяга, ще забавляваш прия-
тели. За настроение: Поглед-
ни на света през розови очи-
ла 
…………………..…………………………………………………..………………. 

Скорпион –Не се бунтувайте, 
не спорете! Давайте пари 
назаем! Съвет-наспете се 
добре, без да се мъчите да си 
спомните съня си! 
………………………………………………………………………..……………….. 

Стрелец –Ако нямаш настро-
ение, погледни навън и виж 
багрите! За настроение: Пи-
ши на стар приятел! 
………………………………………………………………………………...……… 

Козирог –Може да се спъ-
неш, но по-добре да напра-
виш номер на някого! За наст-
роение: Размести мебелите в 
стаята! 
………………………………………………………………………………………… 

Водолей –Ще намериш на-
чин да научиш, и добра оцен-
ка ще изкараш. За настрое-
ние: Разгледай снимката си 
от І клас. 
………………………………………………………………………………………… 

Риби –Сега трябва да се 
отървеш от ненужните вещи 
и да си набавиш нови споме-
ни 
 

                          СРЪЧНИ РЪЦЕ ...СРЪЧНИ РЪЦЕ ...  

По време на заниманията по интереси в полуин-

тернатната група на ІІ-ІV клас, под вещото ръко-

водство на възпитателя Стефан Статев, учени-

ците твориха най– различни неща от цветна 

хартия и отпадъчни 

материали. Изпод 

сръчните ръце изля-

зоха от прекрасни 

цветя до  костюми, 

които бяха предста-

вени по време на 

модно ревю. 

                       

                        

                       

                      

                         

                        

                     

                       

                         

                      

                      

1.Народни закрилници. 

2.Създателят на българската държава. 

3.Наука за миналото. 

4.Първата българска столица. 

5.Национален празник на Р. България. 

6.Христо Ботев загива на връх … ? 

7.Авторът на „Рибния буквар”. 

8.Родното място на Христо Ботев. 

9.Отечество, родина. 

10.Името на парахода, с който Ботев 

преминава река Дунав. 

11.Името на апостола на свободата. 

При вярно решение на кръстословицата в оцве-При вярно решение на кръстословицата в оцве-При вярно решение на кръстословицата в оцве-

тените клетки ще получите името на патрона на тените клетки ще получите името на патрона на тените клетки ще получите името на патрона на 

училището.училището.училището.   

Разгледайте нашия уебсайт –   

www.ou-lilyak.com  

Пишете ни  на email: ou_hb.lil@abv.bg  

Или във фейсбук—  

https://www.facebook.com/ou.hb.lil 

 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:  

Мария Манева, Дияна Иванова, Мария Манева, Дияна Иванова,   

Ирена Герова, Красимир КолевИрена Герова, Красимир Колев  

 Светльо Маринов  

ІV а клас =>=> 

<<= = Айсу Данаилова 

ІV а клас 

  <<== Елиф Хасанова ІV а клас 

Александър =>=>  

Димитров ІVа 

клас 

Шенол Хабилов 

ІV а клас =>=>   


