
щайки най-високата 

цена- своя живот. От 

обикновените мона-

си до великия Паи-

сий и светеца Левс-

ки. От Кочо, простия 

чизмар и учителката 

Райна Попгеоргиева 

до Бенковски и Бо-

тев. От всички малки  

и големи, деца, де-

войки и момци, май-

ки и бащи от Батак 

до епопеята Шипка и 

Плевен… Българс-

кият народ плати и 

достойно заслужи 

свободата си! 

Датата Трети март 

отбелязва не просто 

Освобождението на 

българския народ от 

едно тежко и чуждо 

владичество, датата 

Трети март отбеляз-

ва ВЪЗКРЕСЕНИЕ-

ТО на един народ, 

който близо 500 го-

дини е без своя по-

литическа и духовна 

свобода, народ, чия-

то висока самобитна 

духовна и материал-

на култура е подло-

жена на унищоже-

ние. За да се стигне 

до това Възкресение 

пътят не е нито ле-

сен, нито кратък. То-

зи път е белязан с 

малките истории на 

всеки един бълга-

рин, пожелал да бъ-

де свободен и дръз-

нал да се бори за 

свободата си пла-

Тази година децата и 

учителите от училище-

то избраха да нарекат 

концерта, който подгот-

виха по случай празни-

ка  “Земята на дедите 

ни”. Идеята на всички 

участници е да  

“разкажат” със стихове, 

песни и танци колко 

древна и хубава страна 

е България. Със своите 

изпълнения участници-

те в концерта 

“показват” пътя на на-

шите деди от времето 

на Кубрат до днес. И 

защото всички те знаят, 

че историята на Бълга-

рия е изключително 

богата, избраха някол-

ко исторически момен-

та, които прецениха, 

че са важни за всеки, 

който има български 

корени.  

Посланието на всички 

е: “Когато българите 

са единни, ще оцеле-

ят и ще бъдат велик 

народ.” 

 

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЕДИН НАРОД 

В  Т О З И  Б Р О Й :  

За 3 март 

 

 

Памет  

българска  

 

Късче традиция  

Това сме ние  

Ние творим  

  

  

“ЗЕМЯТА НА ДЕДИТЕ НИ”  

3-мартенски концерт 

 

У Ч И Л И Щ Е Н   

Брой 3, Аугсбург,  март 2018  

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ““ ХРИСТО БОТЕВХРИСТО БОТЕВ ””   
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170 ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО НА 

ХРИСТО  БОТЕВ  

или   

НАШИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ 

ПАМЕТ БЪЛГАРСКА 
Всеки народ тряб-

ва да знае своята 

история и да помни 

имената на  лич-

ностите, оставили  

завинаги диря в 

умовете и сърцата 

на следващите по-

коления . Ние, уче-

ниците от клуб 

“Родолюбие” , не 

просто изучаваме 

историята на на-

шите прародители. 

Ние се стараем да 

я помним и за за-

дача сме си поста-

вили да я предава-

ме напред на идни-

те поколения. Ние 

искаме да разказ-

ваме за българс-

кия героизъм, къ-

дето и по света да 

живеем, защото 

паметта, няма да 

позволи  да забра-

вим нашите коре-

ни. Както дървото 

черпи сили от сво-

ите корени, така и 

човекът не може 

да живее без зна-

нието за родното. 

Всеки трябва да 

знае от къде е до-

шъл и така по-

лесно ще знае къ-

де отива.  

       Ива Механджийска 

                       7  клас 

България. Празници-

те са нещо хубаво, 

защото всеки народ 

има нужда за малко 

да се откъсне от 

ежедневието си, за 

да се свърже със 

своите корени, да се 

почувства горд, да 

се почувства щаст-

лив и да даде воля 

на всичко онова, ко-

ето потиска.На 3 

март през 1878 г. е 

подписан Сансте-

фанският мирен до-

говор между Русия и 

Османската импе-

рия, с което се слага 

краят на Руско-

турската война от 

1877- 1878 г. Датата 

3 март слага начало 

на Третата българска 

държава.За първи 

път денят на Осво-

бождението е отбеля-

зан през 1880 г., а де-

сет години по-късно 3 

март е обявен за На-

ционален празник на 

Република България. 

За всички нас е гор-

дост да се наречем 

българи и няма 3 

март, в който да не си 

спомним думите на 

Вазов: "И днес йощ 

Балканът, щом буря 

зафаща, спомня тоз 

ден бурен…” 

Мария  Налбанска 

родител 

 

3 март е новото на-

чало за България, 

новата надежда. Де-

нят, в който си спом-

няме, че сме се пре-

борили, за да ни има. 

Денят, в който започ-

ва дългия ни път об-

ратно към себе си и 

към възстановяване 

на всичко онова, кое-

то можем да бъдем. 

На този ден всяка 

година, ние българи-

те притихваме, свеж-

даме глави и отдава-

ме почит и респект 

пред жертвата на хи-

ляди наши деди в 

името на свободна 

 

Той е геният!  

Слял в едно поезия, 

живот и борба за дос-

тоен живот.   

Той е този, който и 

днес ни казва, че сво-

бодата е първо в на-

шите умове, в нашите 

души и после всичко 

останало - свободна 

държава, любов, на-

родна признателност. 

Той е този, който на-

писа и показа  с дела-

та си, че първо трябва 

да се събудим от роб-

ския сън и после да 

скършим робските 

окови. Трябва да поз-

наем, да поискаме 

свободата и тогава ще 

можем да се наречем 

свободни. 

Той е този, чиито сти-

хове са изписани със 

златни букви във 

френската Сорбона. 

Ц. Кирилова 

учител 

Ботев!  

Не просто пое-

тът, не само де-

мократът, не 

обикновеният 

борец за свобо-

дата…  

 

“Можем и знаем как да 

го направим.”  

Задачата за нас, най-

големите ученици никак 

не е лесна. Трябва да 

сме търпеливи, трябва 

да сме толерантни, 

трябва да сме заедно 

един отличен отбор.  

Ако попитате защо е та-

ка, ще Ви отговорим   : 

Нашият сборен клас е 

пъстър като платното на 

художник. Трябва всеки 

цвят да разцъфти и да се 

види. Ако вчера всички 

сме писали съчинение, 

днес седмокласниците 

ще решават тест самос-

тоятелно, с пети и шести 

клас формите на думите 

ще изучаваме, а с  десе-

ти и дванайсети  българ-

ска поезия ще четем и 

героят ще се опитваме 

да разберем. Утре пък 

ще се “завъртим” … 

Всички в този клас мо-

гат да работят самосто-

ятелно  и в екип като 

вече големи хора. Мо-

гат да пишат и четат 

добре, могат да говорят 

изразително и знаят как 

да направят интересен 

и полезен всеки свой 

час в българското учи-

лище.   

Цветелина Кирилова 

С Т Р А Н И Ц А  5  Б Р О Й  3 ,  А У Г С Б У Р Г ,   

"Учим се днес,за да ус-

пеем утре!"  

Ралица, Ема, Ивай-

ла,Стефани, Александра, 

Нелианна, Катрин - 3 и 4 

клас. Седем усмивки ог-

ряват класната ни стая 

всяка събота. Талантли-

ви, с грейнали 

очи,творим и учим с пог-

лед в бъдещето устре-

мен. Ние сме горди Бо-

тевци, с обич в сърцето 

носим своята Родина и 

помним делото на патро-

на на нашето любимо 

училище. Ние сме зад-

ружни, палави, бъбриви и 

много любознателни. 

Всеки от нас има цели и 

мечти,които с подкрепата 

на нашите учители стават 

реалност. Учим се да мис-

лим в перспектива, защото 

знанието е ключът към ус-

пеха. Всеки ден в класната 

стая се раждат нови идеи и 

знания, въпроси и приятел-

ства. Имаме за съюзници 

интелигентността, любопит-

ството, своите родители и 

учители, вярата, творческа-

та енергия и любовта. За 

да успеем, работим с цяла-

та си душа, ум и сърце, и 

творим бъдещето!  

Това сме ние, децата на 

България! Носим в сър-

цето си своята Родина, 

Род и Език,  защото Чо-

век е силен, когато е 

близо до корена си!  

 

Моята професия е тър-

сач на съкровища на пъ-

лен работен ден. Най-

големият подарък за мен 

са постиженията на мои-

те ученици.  

Марyся Топалова  

ІІІ и ІV КЛАС 

V - ХІІ КЛАС 
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Всяка събота 

сме ЗАЕДНО в 

добър отбор,  

следваме 

пътеки с ясен 

взор. 

ЗАЕДНО  

в България 

“отиваме”, 

всичко родно 

преоткриваме. 

Българските 

приказки и 

стихове са 

интересни, а 

правописните 

правила вече са 

ни лесни. 

България на 

картата 

намираме и за 

нейната 

история 

дискутираме 

радки, така и бла-

годарение на раз-

личните игри и 

състезания, с кои-

то винаги се спра-

вяме отлично! За 

по-малко от един 

учебен срок нау-

чихме с колко 

много красота е 

наситен родният 

ни език, можем да 

се изказваме по-

богато на българ-

ски – а можем до-

 „Аз уча, аз    

мога, аз знам!“ –   

това са вълшебните 

думички, които всеки 

един от учениците в 

първи клас на българ-

ското училище 

„Христо Ботев“ - Аугс-

бург знае, а дори мо-

жем вече да ги пишем 

и четем! Защо въл-

шебни ли? Ами защо-

то всички ние тук, за-

едно, вършим всякак-

ви вълшебства  в този 

нов магичен свят на 

българските букви и 

думи! Всеки път нау-

чаваме  нови неща за 

България и за кирили-

цата – както с помощ 

на вълшебната ни чи-

танка и учебни тет-

ри и правилно да 

намираме прилики-

те и разликите с 

немския език. Ста-

не ли ни малко по-

трудно, не се пла-

шим, а знаем, че 

напредваме. И та-

ка отново, с усмив-

ка на лице, чакаме 

да стане събота, 

за да дойдем пак в 

час по български 

език!  

Десислава Христова 

 

Това сме ние …  

І КЛАС 

ІІ КЛАС 

"Аз мога"  е моят 

девиз и заедно с 

децата от ІІ клас  в 

нашето българско  

училище го следва-

ме всяка събота. 

Успяваме и вървим 

напред. С упори-

тост и любознател-

ност всички деца  

успяват да усвоят 

нелекия материал.  

И въпреки своя-

та ангажираност 

децата успяват 

да се подготвят 

и за тържества, 

с които радват 

своите родители 

и гостите. Думи-

те са много, но с 

две ще обобщя: 

ПРЕКРАСНИ 

ДЕЦА! 

Наталия Филипова 

КЪСЧЕ ТРАДИЦИЯ 

С Т Р А Н И Ц А  3  Б Р О Й  3 ,  А У Г С Б У Р Г ,   

Ние, учениците от бъл-

гарското училище в Ауг-

сбург, освен че учим 

български език и бъл-

гарската история, учим 

и за традициите на бъл-

гарския народ. Опитва-

ме се да пазим, всичко, 

което знаем от нашите ро-

дители, баби и дядовци. 

Всяка година с помощта 

на учителите и родители-

те пресъздаваме различ-

ни обичаи. Започваме с 

Коледуването,правим сур-

вачки, правим мартеници, 

момичетата плетат венци 

на Лазаровден, и всички 

заедно боядисваме велик-

денски яйца. Всичко това 

е не само забава, това е 

урок по българщина. 

Петър Райков 

Ученик в 7 клас 
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Всяка събота 

сме ЗАЕДНО в 

добър отбор,  

следваме 

пътеки с ясен 

взор. 

ЗАЕДНО  

в България 

“отиваме”, 

всичко родно 

преоткриваме. 

Българските 

приказки и 

стихове са 

интересни, а 

правописните 

правила вече са 

ни лесни. 

България на 

картата 

намираме и за 

нейната 

история 

дискутираме 

радки, така и бла-

годарение на раз-

личните игри и 

състезания, с кои-

то винаги се спра-

вяме отлично! За 

по-малко от един 

учебен срок нау-

чихме с колко 

много красота е 

наситен родният 

ни език, можем да 

се изказваме по-

богато на българ-

ски – а можем до-

 „Аз уча, аз    

мога, аз знам!“ –   

това са вълшебните 

думички, които всеки 

един от учениците в 

първи клас на българ-

ското училище 

„Христо Ботев“ - Аугс-

бург знае, а дори мо-

жем вече да ги пишем 

и четем! Защо въл-

шебни ли? Ами защо-

то всички ние тук, за-

едно, вършим всякак-

ви вълшебства  в този 

нов магичен свят на 

българските букви и 

думи! Всеки път нау-

чаваме  нови неща за 

България и за кирили-

цата – както с помощ 

на вълшебната ни чи-

танка и учебни тет-

ри и правилно да 

намираме прилики-

те и разликите с 

немския език. Ста-

не ли ни малко по-

трудно, не се пла-

шим, а знаем, че 

напредваме. И та-

ка отново, с усмив-

ка на лице, чакаме 

да стане събота, 

за да дойдем пак в 

час по български 

език!  

Десислава Христова 

 

Това сме ние …  

І КЛАС 

ІІ КЛАС 

"Аз мога"  е моят 

девиз и заедно с 

децата от ІІ клас  в 

нашето българско  

училище го следва-

ме всяка събота. 

Успяваме и вървим 

напред. С упори-

тост и любознател-

ност всички деца  

успяват да усвоят 

нелекия материал.  

И въпреки своя-

та ангажираност 

децата успяват 

да се подготвят 

и за тържества, 

с които радват 

своите родители 

и гостите. Думи-

те са много, но с 

две ще обобщя: 

ПРЕКРАСНИ 

ДЕЦА! 

Наталия Филипова 



 

“Можем и знаем как да 

го направим.”  

Задачата за нас, най-

големите ученици никак 

не е лесна. Трябва да 

сме търпеливи, трябва 

да сме толерантни, 

трябва да сме заедно 

един отличен отбор.  

Ако попитате защо е та-

ка, ще Ви отговорим   : 

Нашият сборен клас е 

пъстър като платното на 

художник. Трябва всеки 

цвят да разцъфти и да се 

види. Ако вчера всички 

сме писали съчинение, 

днес седмокласниците 

ще решават тест самос-

тоятелно, с пети и шести 

клас формите на думите 

ще изучаваме, а с  десе-

ти и дванайсети  българ-

ска поезия ще четем и 

героят ще се опитваме 

да разберем. Утре пък 

ще се “завъртим” … 

Всички в този клас мо-

гат да работят самосто-

ятелно  и в екип като 

вече големи хора. Мо-

гат да пишат и четат 

добре, могат да говорят 

изразително и знаят как 

да направят интересен 

и полезен всеки свой 

час в българското учи-

лище.   

Цветелина Кирилова 

С Т Р А Н И Ц А  2  Б Р О Й  3 ,  А У Г С Б У Р Г ,   

"Учим се днес,за да ус-

пеем утре!"  

Ралица, Ема, Ивай-

ла,Стефани, Александра, 

Нелианна, Катрин - 3 и 4 

клас. Седем усмивки ог-

ряват класната ни стая 

всяка събота. Талантли-

ви, с грейнали 

очи,творим и учим с пог-

лед в бъдещето устре-

мен. Ние сме горди Бо-

тевци, с обич в сърцето 

носим своята Родина и 

помним делото на патро-

на на нашето любимо 

училище. Ние сме зад-

ружни, палави, бъбриви и 

много любознателни. 

Всеки от нас има цели и 

мечти,които с подкрепата 

на нашите учители стават 

реалност. Учим се да мис-

лим в перспектива, защото 

знанието е ключът към ус-

пеха. Всеки ден в класната 

стая се раждат нови идеи и 

знания, въпроси и приятел-

ства. Имаме за съюзници 

интелигентността, любопит-

ството, своите родители и 

учители, вярата, творческа-

та енергия и любовта. За 

да успеем, работим с цяла-

та си душа, ум и сърце, и 

творим бъдещето!  

Това сме ние, децата на 

България! Носим в сър-

цето си своята Родина, 

Род и Език,  защото Чо-

век е силен, когато е 

близо до корена си!  

 

Моята професия е тър-

сач на съкровища на пъ-

лен работен ден. Най-

големият подарък за мен 

са постиженията на мои-

те ученици.  

Марyся Топалова  
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ЕКИПЪТ 

Това сме 

ПУГ 

“Винаги готови 

за игри, но без 

да забравяме, 

че първи клас 

ни предстои!”  

Децата от раз-

личната, но бъл-

гарска  предучи-

лищна  

група, всяка събо-

та и учим, и тво-

рим и празниците 

не подминаваме - 

заедно се забавля-

ваме. До Коледа 

гласните букви  

научихме и колед-

на картичка - ел-

хичка с тях укра-

сихме.   

 Снежни човечета 

в стаята бяхме, 

тайната на кукер-

ските маски раз-

гадахме. Геомет-

ричните фигури 

познаваме и жи-

вотни и предмети 

с тях създаваме.  

Скоро пролет 

наближава, но 

всичко, което 

предстои ще 

бъде изненада. 

Милена Мутина 

“За да се усмихнеш се иска поняко-

га сила, но най-голямата ни сила е 

в усмивката!” 

Десислава Христова 

“Танцът не може да се обясни с ду-

ми, той трябва да бъде изтанцу-

ван!” 

Евелина Йорданова 

“Четящият човек е не само по-

мъдър, той е и по-добър, и  по-

красив, и по-щастлив!” 

Цветелина Кирилова 

“Музиката и песента са нужни на 

човек, както са нужни слънцето и 

въздуха!” 

Соня Делчева 

Отляво на дясно: Евелина Йорданова- ръководител ИКД,                                   

Наталия Филипова - учител на ІІ клас,  Митра Петрова –учител по география,                                                           

Милена Мутина  -учител на ПУГ, Цветелина Кирилова –учител на сборен V-

ХІІ клас, Маруся Топалова –учител на сборен ІІІ и ІV клас,  Соня Делчева –

ръководител ИКД,   Десислава Христова –учител на І клас 

“Аз съм учител и всеки ден благодаря на 

Бога за това! “ 

Маруся Топалова 

“В света има много чудеса и едно от тях е 

училището.” 

Митра Петрова 


