
    17 февруари е Ден на на спонтанните1 прояви на доброта 
(Random Acts of Kindness Day). Този празник има световно значе- 
ние и се отбелязва във всички страни на планетата. 
   Смисълът на този ден е да се опитаме да бъдем по-добри и 

мили, да бъдем състрадателни, отзивчиви и безкористни. 
    Добрите дела сами по себе си трябва да  доставят удоволствие 
и в същото време, давайки нещо на другите хора или помагайки 

им, не трябва да очакваме награди или похвали.  Това е истин- 
ската добротa, която дава смисъл на живота. 
     Ето няколко идеи за добри дела, в които ще сме щастливи да се включите и да на- 
правите живота по-щастлив и по-радостен поне на един човек, поне за един миг, на 
този ден: 

 Кажи „Добър ден“ нa непознат! 

 Отвори вратата на някого- без значение на това дали е учител, съученик, родител 

или приятел! 

 Подари картичка, рисунка или нещо дребно, сътворено с обич от твоите ръце! 

Този подарък е много по-ценен от всичко друго, поради вложеното време и любов! 

 Благодари на хората, които се грижат за теб –родители, учители, баби,  лелките в 

училище и в стола! 

 Направи услуга, колкото и да е дребна тя,  на някого! 

 Обади се на приятел, когото не си виждал отдавна! 

 Усмихвай се повече и не нагрубявай другите! Направи деня слънчев и цветен – не 

само за теб, но и за тези край теб! 
    Ето, виж! Изобщо не е трудно човек да прави добри дела! А и защо да е само днес, а 
не всеки ден? 
 

Речник: 
    Спонтанен— прил. Който възниква от вътрешни подбуди; естествен, непринуден. 

     Безкористен– прил. Който не очаква да получи  материална облага от свое действие. 

Ден на добротата 

В този брой: 

 Ден на добротата 

 На прага на живота: 
за училището и 
мечтите 

 Февруарски празници
– свети Валентин и 
Трифон Зарезан 

 Награди 

 Да се подготвим за 
Баба Марта 
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Три момичета на прага на живота 

  Тези три момичета  нямат нужда от представяне, защото всички  ги познаваме – това 
са Теодора, Ебру, Елица. Те не са заедно от първи клас, идват от различни училища 
при нас, но бързо се сприятеляват и стават неразделни. И трите сега се вълнуват от 

един важен за тях въпрос– накъде след осми клас? Попитахме ги за това, а и за мно- 
го други неща.  

Теодора: Според мен е твърде важно човек да има някакъв занаят, за да си вади хля- 
ба – така, както нашите предци са считали за правилно. Може и да звучи старомодно, 
но аз искам да се науча да шия. Всяка домакиня трябва да умее да прави това. Затова 
смятам да постъпя в гимназията по текстил. А след това, когато вече имам занаят, ще 
продължа да уча – нещо, свързано с компютри, защото бъдещето е в тях. 

Елица: Моите планове са да уча геодезия и да се занимавам с това. Но най-много же- 
лая да съм щастлива, здрава, да имам и много приятели. Бих искала това и за моето 
семейство, защото те са моята опора и ми дават сили и увереност, че ще се справя. 
Ебру: Аз дойдох тук в шести клас. Спомням си, че бях много изплашена, защото не 
познавах никого. Но сега имам много приятели и се чувствам така, като че ли винаги 
съм учила тук. Не съм решила още къде ще продължа, но обичам историята и 
географията. Може би ще уча нещо, свързано с тези предмети. 
 

 

БРОЙ 4 

 

ФЕВРУАРИ 

2014 Г. Светулка 

                                Февруари, 2014 г. Брой 4 



 

На 14 февруари празнуваме деня на свети Валентин и Трифон Зарезан. Какво знаем 
за тези празници? 
     Наименованието  на първия празник идва от името на един от двамата християн- 
ски мъченици, наречен Валентин, живял през III век. Не се знае каква е връзката на 
този мъченик с любовта, но на тази  дата влюбените изразяват любовта си един 
към друг, като си изпращат поздравителни картички, бонбони -сърчица и цветя. 
     Отначало стар римокатолически празник,  през Средновековието той започва да 
се свързва с романтичната любов и с размяната на любовни послания ( под форма- 
та на ръчно изработени картички), наречени валентинки. Днес съвременни символи 
на любовта са сърцето и образът на крилатия Купидон – римският бог на любовта. 
    Трифон Зарезан (или Ден на лозаря) е народен празник. Чества  се от лозарите, 
соколарите,  градинарите и кръчмарите, когато Православната църква отбелязва 
Трифоновден. 
     Корените на празника произлизат от древните времена, когато българските земи 
били обитавани от племената на древните траки. Те почитали Дионис - бога на 
виното и лозята. По традиция на този ден се подрязват лозите, за да дадат по-бога- 

та реколта.  Затова е и празник на виното. 

Резултати –първи срок по класове 

Празниците през февруари 
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                     Как изглежда училището през вашите очи? 
Елица: За първа година съм в това училище, но се радвам, че дойдох .Тук е много  
по-спокойно, учителите са добри и разбрани. Когато времето е хубаво, излизаме да 
играем, ходим на поход– за първи път видях какво е това. Тук имах възможност да 
направя и да покажа своя презентация по физика. Беше интересно, научих повече и 
се почувствах удовлетворена, че съм направила нещо свое.  

Теодора: Аз бях в четвърти клас, когато дойдох да уча тук. Никога не съм съжалява- 
ла за това. Ако можеше, бих останала и до 12-ти клас. Подкрепям мнението на Ели, 
бих добавила, че за мен презентациите са добър начин да получиш знания, но  само 
по определени предмети– физика, история или география. 

Ебру: За мен училището е важно, защото е първа стъпка към осъществяване на меч- 
тите ми. Тук имам своето място, зная коя съм и мога да покажа какво умея. 

                        Какви са вашите мечти?  
Елица: Моите мечти са свързани с музиката. Аз много обичам да пея. Досега обаче 
не ми се беше случвало да пея на сцена. Тук, благодарение на г-жа Андреева и г-жа 
Жекова, за първи път пях пред много хора. Искам да им благодаря, че повярваха в 
мен и ми дадоха шанс да покажа какво мога. Може би някой ден ще стана известна 
певица. Ето, за това мечтая.   (Още за живота и мечтите на момичетата - в следващия брой) 

Момент от самоподго- 
товката в 3 ПИГ-  вече   
обновена класна стая 

Сърце- 
то не е 
само 
символ на 
любовта. 
То е и 
символ на 

живота, на връзката 
между тленното и 
духовното. 

 
 
 
 
 
 
 

Зарязването на лозите 
е основен момент в 
отбелязване на 
празника Трифон 
Зарезан. 

Очаквайте продъл- 
жение на интервюто 

в следващия брой 

 

  Елица 

8 клас 

Теодора 

8 клас 

    Ебру  

       8 клас 

Ето така почиваха 
учителите по време на 
неочакваната ваканция 

Среден успех
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   През месец декември наши ученици участваха  в проведения  Общински конкурс 
"От Коледа до Васильовден", организиран от ОДК- гр. Аксаково. Тези дни станаха 
известни резултатите, затова бързаме да  съобщим радостните 
новини. Ето нашите победители:   

    Направление "Изобразително изкуство" : 
 Виктория Дамянова 1 клас - второ място; 
 Йоанна Божкова 1 клас - трето място; 
 Виктория Иванова 7 клас - трето място.                  
     В направление" Литературно творчество" 
на тема "Вълшебството на Коледа" първото 
място печели Теодора Василева за своя  
невероятно затрогващ разказ. Обещаваме в следващите броеве на 
вестника ни да го публикуваме, така че ще имате възможност да го 

прочетете. 
        И още една радостна  новина - на Държавното лично 
първенство по свободна борба, проведено на  31.01. - 1.02.2014 г. 
в  гр. Сливен, нашата ученичка Александрина Николова - 5 клас  
успя да победи останалите участнички в оспорваната надпревара 
и спечели бронзов медал сред момичетата в категория 34 кг.  
    Благодарим на нашите победители и им желаем още по-големи 
творчески и спортни успехи! А на всички останали пожелаваме да 
бъдат по-трудолюбиви и  всеотдайни ! 

Нашите награди 

Детство мое, реално и вълшебно 

Февруари - месец за подготовка на мартеници 

   Месец февруари се  оказва твърде наситен  на важни събития и дейности. Причи- 
ните за това са няколко. 

  На 28 февруари предстои традиционният вече за нашето училище Ден на народно- 
то творчество. Празникът  ще премине под надслов “Народното творчество— 
извор на жива вода”. Подготовката за тържеството тече с пълна сила, очакваме с 
интерес изпълненията на участниците. 
    През февруари подновяваме отново творческата работилничка на Баба Марта. 
Време е  да се подготвим за благотворителната разпродажба на мартеници, която 
организираме по традиция за първи март. Тук ще припомним, че благодарение на 
набраните средства чрез разпродажба през миналата година успяхме да обогатим с 
нови книги библиотечния фонд на училището ни. 
   През настоящата учебна година тази тенденция не само ще 
продължи, но и ще  се разшири. Имаме амбицията и необходимите 
умения, опит и желание да участваме в ежегодния конкурс, 
организиран от Архитектурно-етнографски комплекс”Етър”, както и в 
VI Националeн конкурс “Пижо и Пенда”. Остава само да  развихрим 
фантазията си и да представим достойно нашето училище. 
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Междунаро-

ден ден за 

безопасен 

интернет  

                 Куклички 
Когато играя с моите куклички, 
обичам да правя техните буклички, 
шия им нови дрешки 
и им разказвам смешки. 
 
С тях си правим чаено парти 
и дори играем на карти. 
През лятото се разхождаме навън 
и всичко е като в сън. 
 
Това са приятелките мои, 
но те могат да бъдат и твои! 
За мен те са незаменими- 
играчките мои любими! 
Сафи, Алекс и Вани – 5 кл. 

       Моите дни 
Аз обичам да играя, 
да пея, играя, мечтая 
в училище уроци да уча– 
за да мога, за да сполуча. 
 
Вкъщи като се върна 
баба, дядо да прегърна, 
да им помагам във всичко, 
без да мънкам за нищо.  
 
Искам те да са доволни и щастливи, 
да им бъда радост в дните сиви! 
 
Никол—5 кл. 

Младите поетеси от  
5 клас 

Александрина на 
трето място 

Теодора с първо 
място в Общинския 

коледен  конкурс  



Редакционна колегия: 
 
Теодора Василева 
Ебру Невзат 
Малина Дичева 
Виктория Жекова 

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

Материали: 

 Бяла и червена прежда; 

 Ножица; 

 Лепило; 

 Флумастер. 

 
     Вземи едно по-едро бобче и 
нарисувай очи, вежди и уста. 
От червена прежда направи косата. Завържи с конец в двата края 
 и по средата. Залепи косата за бобчето. 
     Направи шнур от бяла и червена прежда и завържи през средата 
на косата. 
Още идеи може да намерите на адрес: http://zanimavki.dechica.com/ 
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Лично творчество 

ОУ “Свети Климент Охридски” 

Бисери в класната 

стая 
 
Всичко тънело в 
дълбока светлина. 
 (Из преразказ на “Слънцето и 
Луната” - 5. кл.) 

 
Бог се тревожел че си 
няма другарчета. 
(Из преразказ на “ Как била 
създадена земята”-5. кл.) 

 

На лицето на краля  
имало лоша сянка. 
(Из класна работа– 5. кл.) 
 
Нещо огризяваше 
сърцето на краля. 
(Из класна работа– 5. кл.) 

 
Стигнах до едно 
потушено село. 
 
Тръгнах по косъма като 
чели съм атлет. 
(Из преразказ на “Малкият 
скъперник”- 6. кл) 

 
Оплаченците на 
Шипка— 7. клас 

 

Бури подир бури! (Рояк 
след рояк) Ей, много 
дъжд е имало.  7 клас 

 

Мартине, къде си? 
( Жекова към разсеян ученик  
от 7. клас) 

1 

2 

3 

Как да си направим  мартеница- бобче? 

Смях в класната стая 

  Хан Крум убива Карл Велики и  главата му е обработена в чаша за да си взима 
наздравица.  
 
През 680-681 г. хан Аспарух е обявен за най-добър владетел, събира се със славяни 
и правят правят "Племенен съюз" Велика средновековна България. 
    ( Из контролна работа по история и цивилизация - 8. кл.) 

 
Това бяха най-старите блогове на булеварда. (из ученически преразказ 7. кл) 

                                                       Сън 
 
Лъчи се спускат над морето, 
в простора утринен блестят. 
Усмивка грее във небето 
и чайки бели пак кръжат. 
 
А там, далеч зад хоризонта бляскав, 
вълните тихичко трептят 
и топъл вятър южен, ласкав, 
отнема на русалките сънят. 
 
Слънчеви искри в морето греят, 
игриво къдрят синьото лице. 
 

 
 
Блестящи птици нежно пеят, 
проникват те в едно сърце. 
 
Това видях аз в сън чудесен, 
повял над мен невидими крила, 
и спуснал се като ефирна песен, 
като сладка пареща мъгла. 
 
А. Георгиева 
ст. възпитател       
28.11.2007г. 

От нищо - нещо!  
 
   Ето какво можем да си 
направим от стърготините 
на подострените моливи– 
поли на балерини, 
цветенца, пеперуди и 
всякакви други фигури, 
които ни подсказва 
фантазията. Към тях може 
да добавим и други 
материали, така че да се 
получи нещо красиво и 
уникално. 
   Опитайте! Направете 
една по-различна картина! 

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


