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Дейности по  

интереси 

 
През 2015 г училището чества  
150 години 150 години 150 години от създаването си. 

 
 
 

“Ех, училище любимо, “Ех, училище любимо, “Ех, училище любимо,    
в тебе дружно ний живеем,в тебе дружно ний живеем,в тебе дружно ний живеем,   

ще се учим, да успеем, ще се учим, да успеем, ще се учим, да успеем,    
ще вървим напред.ще вървим напред.ще вървим напред.   

Светъл образ ни е Ботев, Светъл образ ни е Ботев, Светъл образ ни е Ботев,    
светъл лъч признат заветен.светъл лъч признат заветен.светъл лъч признат заветен.   

Той в сърцата ни живее Той в сърцата ни живее Той в сърцата ни живее ---      
ще вървим напред.”ще вървим напред.”ще вървим напред.”   

   
   

Из химна на училищетоИз химна на училищетоИз химна на училището   

  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   

“ХРИСТО БОТЕВ”“ХРИСТО БОТЕВ”  

С. ЛИЛЯК С. ЛИЛЯК   

ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

“ХРИСТО БОТЕВ” 

www.ouwww.ouwww.ou---lilyak.comlilyak.comlilyak.com   

 

Училището е открито през 1865г., като учебните 

занятия са се водели в една килия към тогаваш-

ната църква. От 1909г за просветната му дейност 

свидетелства заведената летописна книга. Сгра-

дата, в която се помещава училището и до днес, 

е построена изцяло от даренията и чрез безвъз-

мездния труд на жителите на село Лиляк. Тя бива 

завършена на 12.12.1923г и, макар по средата 

на учебната година, училището се премества в 

нея. На тържеството за откриването на новата 

сграда бива съобщено, че от тук нататък учили-

щето ще носи името “Христо Ботев”. 



ОУ "Христо Ботев"  ОУ "Христо Ботев"  

с. Лиляк, е общинско 

общообразователно 

училище, намиращо се 

на 7км от град 

Търговище, в което се 

обучават в дневна 

форма около 125 ученици от селата 

Лиляк, Александрово, Пресиян и Горна 

Кабда, разпределени в 8 паралелки от І 

до VІІІ клас.  

      Веселим се Веселим се   

          

        на всички на всички   

                      

                  празниципразници  

Материална базаМатериална база  

- 8 класни стаи и учебни кабинета; 

- компютърен кабинет; 

- ресурсен кабинет; 

- физкултурен салон; 

- библиотека  

Сформирани са четири полуинтернатни групи по 

Проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на ка-

чеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневната организация на 

учебния процес", в които са обхванати 97 ученици. 

Заниманията се провеждат следобед по утвърден за 

всяка група график и включват организиран отдих и 

спорт, самоподготовка и занимания по интереси. 

Обичаме да  

рисуваме,  

танцуваме,  

пеем и  

спортуваме  

заедно. 


