
   Настъпи новата 2014 година. Очаквана с големи надежди, тя дойде някак бързо и 
неусетно. Но ето– коледните празници и ваканцията вече свършиха,  остана само 
тръпката  от преживяното .   
    Едно от големите вълнения през изминалия месец се оказа 
коледното тържество. То се проведе на 19 декември и беше 
отбелязано с големи емоции, подклаждани не само от сценич- 
ната треска на участниците, но и от мисълта за предстоящите 

празници.  
     Водещи на празненството бяха 
Ебру и Теодора, които изглежда бяха 
забравили своите задължения и се 
наложи да ги издирваме. А може би притеснението си беше 
казало думата. Все пак ги открихме, след което те дадоха 
начало на веселбата и влязоха в ролята си твърде умело. 
    Програмата  стартираха първокласниците, които очароваха 

с веселите си песни и танца на снежинките. А Йоанна и Венци бяха толкова красиви в 
национални костюми, че приковаха вниманието на всички. 
Сред участниците се откроиха още четвъртокласничките със 
своя мажоретен танц, както и Елица от 8 клас, която изпълни 
две коледни песни. Нейният ангелски глас заслужено 
предизвика бурни аплодисменти. 

     Приятна изненада беше сценката  
“Богатият мравей” в изпълнение на 
трети клас. Така те показаха, че могат 
не само да пеят, но и да бъдат актьори.  
    Отлично се представи и сборната театрална група. Този път 
тя представи драматизацията “Бабо, разкажи...” по мотиви на 
Елин Пелин, Г. Райчев и К. Калчев.  
     Програмата завърши с викторина, подготвена от отец Дими- 

тър, и отваряне на коледната кутия с поздравителни картички, изработени от самите 
ученици! Благодарим на всички участници за доброто представяне! 
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Новогодишно поздравление 

         Уважаеми  ученици, учители, родители! Поздравявам ви с настъпи- 
лата 2014 година! Надявам се, че празниците и 
изминалата ваканция са били весели и безгрижни. 
Пожелавам на всички крепко здраве!  Нека през всеки ден 
на новата 2014 година късметът бъде с вас и всяко ваше 
начинание да е успешно!  

       На вас,  седмокласници,  пожелавам успех на изпитите, които ви 
предстоят през месец май! Вашите успехи са и наши, и ние - вашите 
учители - се гордеем с тях.   
    Уважаеми родители, приемете моите поздравления за настъпилата 
Нова година и пожелания за здраве и много радости  с вашите деца!  
    Честита Нова година! 
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Весела и щастлива  2014 година! 

М. Семова– 
Директор на 
ОУ с. Кичево 

         

    Светулка 



    Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение. Тя е с продължи- 
телност два учебни часа и започва веднага след обяда.  Самото наименование на 
дейността (сам + подготвя) изразява нейната специфика. При спокойна обстановка и 
благоприятни условия  учениците  изпълняват  самостоятелно възложените задачи. 
От съществено значение е дадената домашна работа и необходимите за нейното 
изпълнение понятия да бъдат обяснени и усвоени още по време на  учебните часо- 
ве. Това е основна предпоставка за самостоятелност по време на самоподготовката.  

  Стъпките, по които трябва да премине  тази дейност: 
1.Преглед на преподаденото учебно съдържание и на необходимите понятия. 
2. Учене по едно и също време при строго спазване на моменти на отдих. 
3. Степенуване на учебните предмети, включени в самоподготовката, по трудност. 
4. Усвояване и затвърдяване на знанията с разбиране, а не чрез наизустяване. 
Това  е условие за овладяване на трайни знания. 

5.  Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности.  
6.  Старателно и прегледно написани домашни работи. 
 Самоподготовката съдейства за формиране на самостоятелни навици, 
стимулира любознателността и стремежа към изява у учениците. Освен това 
спомага за общуването между тях и изявата на положителни качества като уважение 
и взаимопомощ.  

    Радичков е един от емблематичните български автори, който остава в литерату- 
рата ни като един от най-големите сладкодумци. В центъра на своето творчество  
той неизменно поставя човека с неговите скърби и радости. Произведения като 
„Януари” и „Суматоха” остават сред най-любимите на българския театър, а филмите 
по негови сценарии "Горещо пладне” и „Привързаният балон” са сред най-ценните и 
оригинални произведения на българското кино. Но  ние преди всичко го помним с 
разказите за деца “Ние, врабчетата”. Майстор на краткия разказ, Радичков е 
майстор и на силната, запомняща се фраза. 
    По повод десетата годишнина от неговата смърт ви предлагаме негови мъдри 
мисли от разказчетата за Джифф, Драги ми господине и Тананик : 
* Да крачиш пешком по света, като си подсвиркваш небрежно с уста - мигар може 
да има нещо по-красиво от това! („Ние, врабчетата”) 
* Оттогава съм забелязал, че когато човек не разбира от 
дума, трябва да го удариш по главата, за да разбере! („Ние, 
врабчетата”) 
* Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от 
лесните - това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният 
урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. 
Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви 
държи влага. („Ние, врабчетата”) 

Самоподготовката като част от целодневното обучение 

Сладкодумецът Йордан Радичков 
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Коледен училищен турнир  

   На 11 и 12 декември се проведе коледен турнир за момчета и момичета от 5 до 8 
клас по тенис на маса. Състезанието беше твърде оспорвано, а победителите бяха 
обявени на коледното тържество. Това са:  

        Момичета 
1.Теодора Стоянова Василева - 8 кл. 
2.Ебру Невзат  - 8 кл. 
3. Юзлем  Ахмед Идрис - 6 кл. 

           Момчета 
1. Божидар Тодоров  Данаилов - 6 кл. 
2. Ивелин Димитров Тракийски - 7кл. 
3. Емил Алексиев Светославов - 8 кл. 
  Те демонстрираха нужните умения и спечелиха заслужено първите места.  
    Следващият турнир ще бъде проведен в дните около  Великден.   
    Клубът по  тенис на маса функционира от 2002 г. През годините негови членове са 
участвали  в общински  състезания, организирани от ОДК гр. Аксаково. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йордан Радичков 
(24.10.1929 -21. 01.2004 ) 

 

Човекът е дълго 

изречение, написано 

с много любов и 

вдъхновение, ала 

пълно с правописни 

грешки. 

Момент от    самоподго- 
товката на 4 ПИГ с въз- 
питател А. Георгиева 

Участниците позират за 
снимка с получените  
грамоти 

Първото място сред 
момчетата грабна 
Божидар 



(или как да покажем, че знаем...когато понякога не знаем) 
  Тестовете са навлезли широко в ученическото ежедневие и са предпочитан от учи- 
телите способ за препитване( или пък за мъчение). Както и да го разглеждате, едно 
не може да се отрече – да се справиш с теста е твърде важно.Това  се отнася не 
само за четвърти и седми клас, на които им предстои НВО, но и за всички останали 

класове. Ето няколко съвета за справяне с тестовете: 
1.Прочети внимателно целия въпрос. Помисли добре! Понякога има 
подвеждащи въпроси или пък такива, които на пръв поглед си приличат. Изберете 
този, който е по-глобален( общ). 

2. Задължително отговори на всички въпроси! 
3.Ако не знаете отговора на въпроса и нямате никаква представа, работете на 

принципа на изключването ( изключете неверните).  
4. Ако не сте сигурни за определен отговор, маркирайте нещо, по-късно отново се 

върнете и го обмислете. 
5. Следете времето! 
6. Случайните отговори няма как обаче да помогнат при задачите с отворен 
отговор. При тях ще трябва да пуснете в действие мозъчните си клетки и да 

отговорите точно, ясно и кратко в рамките на две-три изречения. 
7. Проверете теста отново! 
   Пожелаваме ви успех, но запомнете първото и най-златно правило– никакви съвети 

няма да ви бъдат от особена полза, ако не си учите навреме своите уроци! 

Седем златни правила за решаване на тест 

Стихчета от нас за вас 

“Първокласно” интервю 

  “Първокласно” интервю звучи твърде пресилено,  но нека да не ви 
подвежда заглавието. Имаме предвид, че е интервю с първокласника 
Алекс . Намираме го в класната стая и след обичайната размяна на 
поздравления задаваме нашите въпроси: 

Алекс, как прекара коледната ваканция? 
    Беше добре - играх на компютър, гледах детски филмчета. Много ги 
обичам. Любимото ми филмче е”Костенурките нинджа”. 

Какво най-много ти харесва в училище? 
    Харесва ми това, че има и други деца, че учим заедно и е весело. Никак не ми е 
скучно. Вкъщи няма с кого да си играя.  

Харесва ли ти да участваш в училищните тържества? Защо?  
    Много ми хареса да бъда на сцената и да ме гледат всички. В началото се сраму- 
вах, но вече – не. В следващото тържество пак искам да участвам в сценка. 

Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?  
    Искам да стана футболна звезда. Любимият ми отбор е “Арсенал”. Ако не успея да 
стана такъв, искам да бъда рок звезда, защото  обичам тази музика.  
  Благодарим на Алекс за интервюто и най-искрено му пожелаваме да постигне своята 
мечта. 
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Редакционният 

екип пожелава 

на своите 

читатели 

здрава, весела 

и успешна 2014 

година! 

Така изглежда лис- 
тът за отговори към 

теста по БЕЛ за 7кл. 

Екипът на в. “Светул- 
ка” стартира кампа- 
ния за написване на 
стихотворение, 
приказка или разказ 
на тема” Детство 
мое, реално и 
вълшебно”. 
  Най-добрите лични 
произведения ще 
бъдат публикувани 
във вестника. 
     Бъдете творци! 

     Новогодишно 
 
Годината нова нека е честита, 
да е здрава, мирна, плодовита! 
Нека с приятели да ни дари, 
с усмивки, късмет и  мечти, 
защото всеки  това  желае 
и тайничко сам си мечтае! 
 
Но нека  през годината нова 
бъдем и добри, без злоба 
да се трудим, да вървим напред. 
Животът да бъде добър за мен, за теб  
и за всички близки хора край нас- 
 пожелахме си това в дванадесетия час. 

          Стихче за добрината 
(Откъс от пиесата “Добрата вещица”) 
 
Чуйте вие и помнете, 
ако трябва -запишете: 
всеки ученик да е добър, 
с други да се учи в мир!  
 
Знайте, най-красива на земята- 
това е винаги добрината. 
Имаш ли си от нея зрънце, 
душата свети като слънце! 
 
Да, най красива е добрината, 
тя прави хубави децата! 



Редакционна колегия: 
 
Теодора Василева 
Ебру Невзат 
Малина Дичева 
Виктория Жекова 

Тел. 052/ 673-264 
oukichevo@abv.bg 
http://oukichevo.uchenici.bg 
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     Когато се съмна, групата се качи на конете и потегли. Дълго яздеха на североза- 
пад. Привечер слънцето бавно се спусна зад тъмните хълмове на Миндже и обагри 
небосклона в цветовете на залеза. Работата, с която се бяха заели, беше сложна, 
рискована и дори неосъществима. Единствен Джим не губеше надежда. Той яздеше 
начело. Често слизаше и оглеждаше следите. На места отпечатъците се губеха и на 
Джим му отнемаше време, докато ги намери. Освен това бяха тръгнали часове след 
индианците. 
    По едно време, както яздеха, Лудвиг нададе вик. Всички го погледнаха изненада- 
ни. Оказа се, че е видял селото Миуна. Засега всичко беше наред, но скоро конници- 
те откриха, че и индианците са наблизо. Сам предложи да направят една огромна 
източна дъга, като по този начин ще стигнат преди враговете си. Ако искаха да са 
първи, трябваше да яздят в галоп.  
    За щастие пътят, по който трябваше да направят дъгата, бе обрасъл с много 
храсти и трудно някой би ги забелязал . Отначало яздеха в галоп, но скоро разсто- 
янието между тях и индианците стана малко и те трябваше да продължат в тръс, за 
да не ги усетят. 
    Преднината беше на страната на Джим и другите с него. След два часа те вече 
плаваха със сал, който случайността беше оставила завързан до реката Змилстен. 
Конете също бяха на борда. Джим никога, ама никога не би оставил своя Рудвик. 
След половин час шестимата смелчаци се озоваха на отсрещния бряг. Бяха измо- 
рени от гребането, но трябваше да продължат. На всичкото отгоре те забелязаха, че 
Ханна Хич се разхожда по отсрещния бряг на реката. Те трябваше да пренебрегнат 
умората. От тях зависеше животът на толкова невинни хора.  
      Барабаните задумкаха, два изстрела казваха, че всички хора трябваше да се 
съберат пред голямата чешма. Шестимата познати ни конници бяха начело. 
Всъщност селото Миуна изобщо не било малко и това се потвърди с факта, че две 
хиляди селяни се бяха събрали, готови за бой. Битката започна. 
    Привечер се чуха последните куршуми. Те бяха изпратени подир малката група 
останали индианци. Селото Миуна беше предупредено и съответно непобедено.  
  Богато надариха шестимата смелчаци, а те се завърнаха в Дивия запад, за да 

намерят там още приключения с индианците.    КРАЙ 

Някъде по пладне... 

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

ОУ “Свети Климент 

Охридски”  

Голяма буря обсипала 
кралството. 
 
По едно време светели 
светкавици и те 
започнали да дерат 
небето. 
 
Принцът вкарал вътре 
принцесата. 
 
Принца и принцесата се 
омъжили. 
(Из ученически преразказ 
на "Принцесата и 
граховото зърно") 
 

природобъркачка 
чорапочистач 
коминогащи 
бетонолюбител 
(Из задача за образуване на 
сложни съществителни 
имена- 4 кл.) 

 
Мартине, слез на земята!  
( Жекова към разсеян 
ученик) 

 
Ако ставаше с фуния, 
досега да съм ви наляла! 
( бел. ред.- знания ) 

Камилите могат да 
изпият 94 литра вода за 
по-малко от 3 минути!  

Щраусът може да 
живее до 75 години.  

Кожата на хипопотама е 
дебела 3.8 см. 

Знаете ли, че... 

Забавно в класната стая 

Бисери в класната стая 

По полето бързо тича, зеле и моркови обича. 
 
Бели прашинки от небето капят, но ако е топло бързо се разтапят. 
   
Целия е той зелен, с големи зъби зареден, 
живее в река Нил и никак не е мил.  
     
Вита къща на гърбина, с нея броди из къпина. 
 
Има гребен на главата,  шарени са му перата. 
 
На слънце много прилича и все към него изнича.  
 
На студа се радва, големее, а на слънце той линее. 

Познайте кой съм аз? 

Теодора  Василева - 8 клас 
“Някъде по пладне...” 

http://www.znaeteliche.net/fact/600/kamilite-mogat-da-izpiqt

