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   През 2011г. стартира изпълнение на 
Проект BG05IP0001-3.106 “Подобряване 
на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на 
целодневната организация на учебния 
процес”. Целта на проекта е осигуряване 
и провеждане на ефективна целодневна 
организация на учебния процес за 
учениците от І до VІІІ клас в цялата 
страна. 

     В Основно училище “Св.Климент 
Охридски”с. Кичево тази учебна година 
бяха сформирани четири полуинтернатни 
групи-ПИГ 1(1 и 2 клас), ПИГ 2 (3 и4 
клас),ПИГ 3 (5 и 6 клас), ПИГ 4 (7 и 8 
клас). В сборните групи   са включени 
95% от учениците, като една част от тях 
са пътуващи, извозвани всеки ден от 
училищният бус, други са поверени на 
грижите  в двата центъра за настаняване 
на деца,а също и ученици от с.Кичево. 

    Благодарение на Проект BG05IP0001-
3.106 и постъпилите безвъзмездно 
финансови средства,материалната база 
в училището е  обновена, а учители и 
служители посещават допълнителни 
квалификационни курсове за по-добро 
провеждане на новия модел “целодневна 

Работа по проекти– по-добри резултати! В този брой: 
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Нашият нов училищен вестник 

    Скъпи Читателю! 
  Държиш в ръцете си първия брой на  
нашия нов вестник “ Светулка”. 
   В него ще намериш интересна 
информация за новостите в училищния 
живот, предстоящи изпити, графици, 
разписания, тестове -всичко онова, което 
е нужно за учението ти. 
   Тук ще намериш и различни  статии. 
Някои от тях ще те накарат да се 
замислиш, други ще те натъжат, трети 
може и да те разсмеят. При всички 
случаи обаче ще те развълнуват. Ако 

това се случи, ще бъде прекрасно- значи 
сме успели да докоснем душата и 
сърцето ти. 
    Нашето вестниче ще ти предложи и 
забавни моменти за свободното време, 
ще те накара да се посмееш на анекдоти 
и  ученически бисери. Ще има място и за 
твоето  лично творчество. Не се колебай, 
опитай да сътвориш  стихове, басни, 
разказчета, приказки. Очакваме твоите 
идеи!  Ела в света на    фантазното, 
вълшебното и красивото. 
  Бъди творец! 

Ноември, 2013 г. Брой 1,  

Светулка         

      
       През 2012г. стартира изпълнение на 
Проект BG05IP0001-3.106 “Подобряване 
на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на 
целодневната организация на учебния 
процес”. Целта на проекта е осигуряване 
и провеждане на ефективна целодневна 
организация на учебния процес за 
учениците от І до VІІІ клас в цялата 
страна. 
        В Основно училище “Св.Климент 
Охридски”с. Кичево тази учебна година 
са сформирани четири полуинтернатни 
групи- ПИГ 1(1 и 2 клас), ПИГ 2 (3 и4 
клас), ПИГ 3 (5 и 6 клас), ПИГ 4 (7 и 8 
клас).  
  В сборните групи   са включени 95% от 
учениците, учещи в нашето училище. 

Една част от тях са  от съседните села 
Орешак, Куманово, Генерал 
Кантарджиево, Долище, Климентово и 
Осеново. Те ежедневно пътуват до 
училището с училищния микробус. 
        Проектът дава възможност за 
общуване между ученици от различни 
социални, етнически и културни 
общности. Развива и насърчава техните 
творчески умения. Предотвратява от риск 
за ранно отпадане от училище.                 
       Благодарение на Проект BG05IP0001-
3.106 и постъпилите безвъзмездно 
финансови средства, материалната база 
в училището е  обновена, а учители и 
служители посещават допълнителни 
квалификационни курсове за по-добро 
провеждане на новия модел “целодневна 
организация на учебния процес”. 
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 Беше някъде по пладне, когато старият Джим все още не беше стигнал лагера на 
своите. По природа той не беше страхлив, дори напротив, беше един от най- 
смелите. Бяха минали няколко часа, откакто загуби дирите на Ханна Хич и другите с 
нея. 
      Ханна Хич беше червенокожа и много зла. В цялата околност всички, още докато 
чуеха името ѝ, замръзваха от страх и ужас. Тя надлъж и нашир беше известна с 
жестокостта си и дивия си характер. Единствено Джим и петимата с него не 
изпитваха страх от тази жена. Интересното беше,че и Ханна не се чувстваше смела 
пред тях, но нека се върнем при Джим. 
      Слънцето бавно се спусна по небосклона и се скри зад един от склоновете на 

планината Миндже. Не се чуваше нищо друго, освен тракането на копитата на 

Рудрик. Джим леко дръпна юздата надясно, зави край тръстиката и в лек тръс се 

спусна надолу. След миг той вече беше до лагера. Смит и Джоузеф стояха отпред и 

приказваха, а младият Сам показваше на Лудвик и Дик как да си направят свирка от 

бамбук. .         Следва на стр. 4 

Св. Климент Охридски– живот и дело 

Разказ с продължение: Някъде по пладне... 

Страница 2 Светулка         

Християнското семейство-пазител на традициите 

   
   21 ноември- Ден на християнското семейство. За уюта, топлината и подкрепата, 
която ни дава семейството, може да се пише безкрай. Както и за безусловната 
любов, с която ни обгражда.  
    Семейството е свято. То е най-ценното, което имаме след здравето. Да се научим 
да го ценим и да сме благодарни за него. Бог закриля семейството и бди над него! 
Природата ни е дарила с този вечен кръговрат на закрила и любов. Като деца сме 
обичани и гледани от нашите родители, а после като възрастни създаваме 
собствено семейство, грижим се за децата си и помагаме на остарелите родители.  
   Животът е толкова по-хубав, когато имаш с кого да го споделиш. Да имаш 
съмишленик и в добри, и в трудни моменти. Да имаш с кого да се посмееш и кой да 
те прегърне, когато плачеш. Да знаеш, че си обичан винаги и имаш на кого да 
разчиташ. Когато светът около теб се разпада, семейството е силата, която те 
задържа на повърхността и те предпазва от потъване. Нека винаги да го има! Нека 
всеки намери своя пристан в семейството. Да са живи и здрави всички наши любими 
хора ! Не можем без тях. Те са смисълът на всичко, което правим,  на целия ни 
живот...  
    Бог да бди над нас и да ни благослови! 

Редакционната 
колегия на вестника 
обявява конкурс за 
най-добро авторско 
произведение: 
стихотворение, 
приказка, разказ 
 
За връзка:  
кабинет БЕЛ 
 
 
 

   
  На 25 ноември православният ни църковен календар почита паметта на св. 
Климент Охридски- ученик и сподвижник на Кирил и Методий, учител и 
просветител на българите, преводач и автор на старобългарски творби, 
основоположник на Охридската книжовна школа, първи български епископ. 
   От ранна възраст се присъединил към Светите братя първоучители и участвал в 
техните мисии. След смъртта на Методий през 885 г., когато започнали гоненията 
на Кирило-Методиевите ученици, Климент, Наум и Ангеларий се отправили към 
България. 
    През пролетта на 886 г. били посрещнати радушно от българския княз Борис І 
Покръстител. В столицата Плиска Климент посветил изцяло своята енергия и 
писателско перо на християнския български народ. Участвал в превода на 
богослужебни книги и заедно с Константин Преславски – друг ученик на Кирил и 
Методий, писал оригинални български творби, опростява глаголицата. 
    В края на годината, княз Борис І изпратил Климент в Кутмичевица. Тук, най-вече 
в главния град на областта – Охрид, Охридският чудотворец трябвало да образова   
българите и да организира църковния живот. 
   За седем години обучил на глаголица близо 3500 ученици, които разпространя- 

вали книжовността по цяла България.    / Следва на стр.3/ 

Икона на свети 

Климент Охридски 

художник  Иван 

Обретенов– бивш 

учител в ОУ 

с.Кичево 

Аз творя 
 
Някъде по 
пладне... 
 
Теодора Василева 
8 клас 

129 години родно 
училище! 
129 години пазител 
на традиции! 



 
   Пиши си домашните – тези учебни предмети изискват упражнения и решаване на 
задачи , а това за съжаление без писане  не става. 
   Направи си образователни карти – вземи листче хартия , от едната страна напиши 
формула, химичен знак,  теорема; а от другата страна запиши отговора.  Разбъркай 
ги! Вземи карта и я погледни! Ако се изисква формула – запиши я , обърни,   
провери и свери отговора си !                                                    Пример:                                                     
   Събирай образователните карти в кутия, разбърквай, избирай,  
записвай отговора, проверка и т.н , докато станеш уверен 
    Опитай се да запомняш отговорите , а не просто да учиш наизуст ! Записвай на 
лист отговорите си ! Контролните все пак са писмени, а не устни! Ето защо пишете и 
запомняйте; запомняйте и пишете! 
    Учете за контролни !  Учете от учебника – той е вашия помощник за 
самоподготовката! Не разчитайте единствено  на запомненото в час и написаното в 
тетрадката! 
Наистина ли трябва да правиш всичко това? 
    Вероятно в момента се чудиш дали трябва да правиш всичко това, изглежда ти 
адски много и трудно. Разбира се, не е нужно да правиш всичките неща наведнъж. 
Пробвай тези предложения, за да видиш кое е подходящо за теб. Изпробвай 
различни варианти, които по-добре ще паснат на твоя стил на учене.  
    Но, в края на краищата, няма лесен и бърз начин да си научиш. 

     
Продължение от стр. 3 
След възцаряването на цар Симеон, през 893 г. официално в българските църкви 
било въведено богослужение на славянски език. Цар Симеон повикал Климент 
Охридски в новата българска столица Преслав, където той бил ръкоположен за пръв 
епископ на Величката епархия.  
   Климент Охридски е дал своя принос и за развитието на българската книжнина. 
Неговото литературно дело е богато и разнообразно в жанрово отношение. Той е 
писал жития, похвални и поучителни слова, химни. Св. Климент Охридски умира на 
27 юли 916 г. Погребан е в притвора на манастирската църква „Св. Пантелеймон”- 
манастир, създаден от  Охридския чудотворец.Заради своите дела, след смъртта си 
епископ Климент е канонизиран. 
   Името „Св. Климент Охридски” днес носи нашето училище и ние сме горди, че сме 
наследници на този велик, родолюбив българин. Съхранили завещания ни пламък на 
знанието, ние- учители и ученици -заедно ще работим, за да останем достойни за 
името на Климент.  

Как да се учи успешно по... Химия и Физика  

Св. Климент Охридски– живот и дело   

Учителската професия - призвание и благородство 

    
   За мен учителската професия  е едновременно и  спомен, и мечта. 
  Споменът идва от онези години, когато започнах работа, а мечта- защото мечтая 
моите учениците  да бъдат  знаещи и можещи. И не само това -  мечтая  да станат 
добри хора. “Учителите държат бъдещето на народа в ръцете  си” са думи на 
бележития възрожденец  Петко Р.Славейков. И това е наистина така. 
     Учителската професия за мен е призвание, и ако сега трябва да правя своя избор,  
отново бих избрала да съм учител. Това е трудна и отговорна професия, но също 
така благородна и ценна, защото учителят е човекът, който преподава не само 
знания и умения, но и спомага за изграждането на характери. 
   Имала съм прекрасни учители, от които съм се учила и възхищавала. Те ми 
внушиха чувството за значимост  и благородство на тази професия. 
   Учителят е длъжен да бъде винаги знаещ и можещ. И не само това-  той трябва да 
бъде справедлив, толерантен, търпелив и безпристрастен. 
    Пожелавам на младите си колеги да работят всеотдайно,  да обичат децата като 
свои и да пазят престижа на учителската професия! 
 
Янка Влайкова- начален учител в ОУ “Свети Климент Охридски” с. Кичево 
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Ако А е успехът 

в живота ,  

то тогава А е 

равно на  х+y+z, 

където х е 

работата,  

y е 

забавлението,  

а z е да си 

държиш устата 

затворена. 

Алберт Айнщайн 

Възстановената 

църква 

Св. Пантелеймон в 

Охрид, където се 

съхраняват мощите 

на св. Кл.Охридски  

NaCl 

Картата , гледана от 
едната страна 

Натриев хлорид 

картата, гледана от 
другата страна 



Редакционна колегия: 
 

Теодора Василева 
Ебру Невзат 

Малина Дичева 
Виктория Жекова 

 

Тел. 052/ 673-264 
oukichevo@abv.bg 
http://oukichevo.uchenici.bg 

Ученически и учителски бисери 

Виртуалните запознанства се делят на два периода: до първата снимка и след това.  

Един път седнахме да бягаме.  

Алеко чул приближаващия се водопад (из ученическо съчинение)  

Реката извира от дупка и тече до билото на Черно море.  

Бай Ганьо говори аерогантно.  

Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя.  

Отваряйте си добре ушите! 

       БРОЙ 1 

НОЕМВРИ, 2013 Г. 

 
-Разказвай! – извика Лудвик. 
-Изчакайте поне да вържа Рудвик! – помоли Джим. 
Петимата насядаха около огъня в очакване. След малко дойде и Джим. 
  След като ви изгубих – започна старият – аз по незнайност се отправих на север. 
Дълго се лутах, докато не се озовах от западната страна на планината Минже. И вие 
знаете, че сега там злата Ханнa лагерува с племето си. Аз, разбира се, се сетих за 
това и спрях. Виждах само пушека от огньовете им и едва се долавяше звука на 
една от дивашките им песни. След това се приближих дотолкова, че можех да чувам 
какво говорят. Първото, което чух, беше гласа на Мечешка ръка. Той говореше доста 
неразбрано, но от това, което успях да чуя, разбрах, че се готвят да нападнат селото 
Миуна. То се намира на другият бряг на реката Змилстен. И така, видях как Ханна и 
още около петдесет червенокожи се приготвят. Мина един час, докато най-накрая 

тръгнаха. Аз тръгнах след тях. Движех се на около стотина метра разстояние от тях. 

Прикривах се зад разни храсти, дървета и хълмчета. Изведнъж зад мен се чу тропот 

на копита и викове, аз рязко се обърнах и видях около двайсетина индианци.    
Отначало си мислех, че не са ме забелязали, но когато приближиха горе - долу на 
трийсет метра, разбрах, че се отправят именно към мен. Обзе ме паника, но успях да 
се овладея и рязко дръпнах юздата наляво, след това в луд галоп запрепусках, 
движейки се съвсем на открито. Естествено, забеляза ме и Ханна, и другите с нея. 
Последва дъжд от стрели, но понеже аз се движех на зиг-заг, нищо не ме улучи. 
След три ужасни минути вече бях достигнал до скалните образувания и там  спрях.     
Едва си поемах въздух, знаете че мен не ме е страх - и наистина аз не изпитавах 
страх. Това, което забелязах после, беше, че никой не не е тръгнал по следите ми. 
Аз идеално виждах хората на Ханна, те стояха неподвижно някъде около пет минути, 
след което тръгнаха, но не в обикновен тръс, а в галоп.      

/Очаквайте продължението в следващия брой/ 

Някъде по пладне... 

Най-хубавото училище на света– това е нашето, родното училище! 

ОУ “Свети Климент Охридски”  

Забавно в класната стая 

Открий  разликите! 
 

Мъдри мисли 

Великото изкуство да се научи много е да 

се започне с малко. 

Джон Лок  

Животът е изпит. Много хора се провалят, 

защото се опитват да преписват от другите. 

Те не осъзнават, че всички имаме различни 

задачи в листовете си.  

Оцвети! 

Роден край, 
роден дом, 
родно училище! 

 

Ваканции  2013/2014 

учебна година 
 

 
01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. 

вкл. - есенна 

24.12.2013 г. – 05.01.2013 г. 

вкл.—коледна 
01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. 

вкл.—зимна 

29.03.2014 г. – 06.04.2014 

г. вкл.—пролетна 

 

Начало на втория учебен 

срок  - 05.02.2014 г. 


