
     На 28.02. 2014 г.  се проведе традиционният за нашето училище 
Ден на народното творчество. Празникът премина  под надслов 
“Народното творчество - извор на жива вода” и  имаше за цел да 
покаже красотата  и мъдростта, силата и устойчивостта, пластич- 
ността и музикалността  на нашите прадеди, съхранени и предаде- 
ни на поколенията чрез песните и приказките на народа ни.  
     Празникът беше открит с изпълненията на първокласниците, 

които отново показаха, че притежават завидни 
умения на певци, танцьори и актьори. Те оча- 
роваха всички със своята естественост и непри- 
нуденост на сцената. 
    От извора с жива вода почерпиха и другите 
класове. Те пяха народни песни, танцуваха и 
заразиха със своята веселост всички присъс- 
тващи на празника. Особено интересни бяха 
музикалните драматизации “Седнало е Джоре 
дос” и “Заспала е баба Дора”. 
   Отлично се представи и сборната театрална 

група, която този път показа пиесата по вълшебната приказка “Ум и 
щастие”. Чрез нея участниците  нагледно доказаха, че най-важното 
нещо, дори повече от щастието,  е умът; че  човек, притежавайки  
ум и разум, може да постигне всичко останало. 

     Една от изненадите беше съвместното из- 
пълнение на Елица и Сафрон, които изпяха 
блестящо обичана народна песен . С нея те си 
спечелиха заслужено аплодисментите на 
публиката. 
   Денят  на народното творчество тази година 
предшества поредица от празници —Баба 
Марта(1 март), Сирни Заговезни (2 март) и Освобождението на 
България ( 3 март). 
     Весели празници на всички ученици и учители! 

Ден на народното творчество 
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Честита Баба Марта! 

      В народните вярвания името на Баба Марта  е свързано с името 
на месец  март. 
       Баба Марта  е сестра на януари ( Голям Сечко) и февруари 
(Малък Сечко) и е  ту усмихната и добронамерена, ту непредвидимо 
зла. Когато се усмихва, слънцето грее; когато се разлюти, студ сковава земята. 
     Баба Марта олицетворява пролетта и слънцето, затова с нея  се свързват много 
обичаи и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай  е закич- 
ването  с мартеници (усукани бели и червени нишки) на първи март. Традиционните 
мартеници може да включват и други елементи като сребърни монети, мъниста, чесън, 
охлювени черупки т.н. Заедно те правят амулет, който има силата да гони злите сили, 
демоните и болестите. 
     Мартениците се слагат   на китките, на врата като огърлица или на дрехите отляво.  
Те се носят, докато се видят знаците на приближаващата пролет – цъфнали дървета, 
първите прелетни птици . Тогава хората ги свалят, завързват на цъфнало дърво или ги 
слагат под камък. 
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В трепетно очакване 
на началото 

Сцена от пиесата”Сли- 
ви за смет”, предста- 
вена от 1 кл. 

Момент от драматиза- 
цията по приказката “Ум  
и щастие” 

Българка и англичан- 
ка пеят заедно народ 
на песен. 

4 клас—щастливи на 
сцената 



   Сирни Заговезни (Прошка, Поклади, Сирница) е празник, който се 
отбелязва в неделя, седем седмици преди Великден. Един от 
разпространените обичаи на този ден е Прошка. По-младите обикалят по-
старите роднини и близки , за да искат прошка. Целуват им ръка, като 
изричат традиционните думи: „Прощавай, мале, тате...” – „Простено да ти 

е, Господ да прощава” е задължителният отговор. 
    Вечерта на конец се връзва халва (яйце или сирене) и се „хамка” . 
Черупките от яйцата, изядени на Сирни заговезни, се хвърлят на пътя, за 

да носят кокошките повече. Конецът, на който е била вързана халвата, се 

пали и по него се гадае за здраве и живот, за плодородие и късмет. 

       Характерни са обичаите, свързани с огъня. Палят се високи огньове и 
се вярва, че докъдето стига светлината им, дотам ще има плодородие и 
няма да бие град. Прескача се запалена слама за здраве и пречистване.  
А вместо любовни обяснения в двора на любимите се хвърлят запалени 
стрели от див дрян („чавги”, „перници”, „лугачки”). 

     В дните около Прошка обикалят и кукери, които със своите страшни 
маски и звъна на чанове пропъждат злите сили и извършват редица 
ритуални действия, свързани с плодородието. 

      На Сирни заговезни на трапезата се слагат баница, питка, млин със 
сирене, мляко с ориз, варени яйца, бяла халва с ядки, риба.  

   Нашето училище е от тези, които са включили в своя празничен календар разнооб- 
разни по характер  празненства.  

   Началото на всяка учебна година се поставя с програма, която е особено търже- 
ствена, тъй като и поводът е също специален. След първите седмици на адаптация 

започваме подготовка за патронния празник на 25 ноември.През следващата годи- 
на се навършват 130 години от основаване на училището в с. Кичево, което означа- 
ва, че трябва да вложим повече време и усилия. Веднага след патронния празник 
започваме да се готвим за коледното тържество, което не е толкова тържествено, 
но пък  е много весело, защото след него идва ваканцията. 
    С новата година започват и нови вълнения - подготовката за Деня на народното 
творчество, което при нас е вече традиция. Обикновено отбелязваме този празник 
на 1 март, като го съчетаваме с Баба Марта. Но с това тържествата в училище не 

приключват! Следва един много специален за първокласниците празник - Празникът 
на буквите. Последен в празничния календар е Денят на славянската писменост и 
култура –24 май. След това вече сме в почивка– до следващата учебна година, 
когато всичко започва пак отначало. На нас обаче това не ни тежи, дори  ни харесва, 
защото можем да покажем какво умеем! 

Фолклорен календар: Сирни Заговезни 

Училищните празници - сцена за изява 
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Три момичета на прага на живота 

   Както обещахме, продължаваме интервюто с Ели, Ебру и Теодора. В миналия брой 
Ели разказа за своята мечта да бъде певица, а сега Ебру ще сподели с нас за какво 
мечтае. 

Ебру: Аз не мога да пея добре като Ели, но пък много обичам да участвам в пиески- 
те, които подготвяме за празниците в училище. Харесва ми да влизам в роли и да си 
представям, че съм някой друг. Чувството, което изпитвам на сцената, е страхотно. 
Със сцената са свързани и моите мечти– някой ден да стана известна  актриса.  

Теодора: Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.Никога не съм харес- 
вала богатите хора. Смятам, че повечето са забогатели по нечестен начин. Аз не 
искам да съм богата. Искам да имам толкова, колкото ще ми е необходимо да водя 
нормален живот- без лишения, но и без излишен лукс .Освен това мисля, че е по-
добре човек да бъде духовно богат. Искам да се занимавам с нещата, които обичам 
 – а аз обичам да пиша, да играя на сцена. Това е и моята мечта. 

                 Какво е за Вас приятелството? 
Ебру: За мен то е най-ценното и най-важното нещо. Никой човек не може да живее 
сам. Когато имаш приятели, всичко е много по-хубаво. 

Теодора: Хубаво е да имаш с кого да споделиш болката си, да има кой да те изслу- 
ша и да ти даде съвет. Аз търся точно това в приятелството- подкрепа и разбиране. 

Кукерите (джамали, бабуге- 
ри), подобно на коледарите, 
изричат благословии за 
здраве и берекет 

Прескачането на огъня е 
задължителна част от 
празника. Огън се прескача 
и на Благовещение (25.03.) 

На 3 март се навършват 136 
г. от Освобождението на 
България. На тази дата през 
1878 г. е подписан Сансте- 
фанският мирен договор, с 
който се слага начало на 
Третата българска държава.  

Три приятелки на прага на 
живота 

Продължение от миналия брой 

Теодора, Ебру и Николай по 
пътя към мечтите  

Елена и Алекс по стъпки- 
те на каките от групата 



    Днес не е лесно да си ученик. Уроците са трудни, а и цял ден сме в училище. До 
обяд пишем, четем, смятаме; следобед—пак същото.  

    Дали сме изморени? Не - ще Ви отговорим веднага.Защото 
 редуваме ученето с други неща – отдих, занимания по инте- 
реси. Когато сме сред приятели, всичко е много различно,  
времето минава бързо, помагаме си един на друг. 
    Вярно е, че не обичаме много-много да учим уроците си, но 
знаем, че без тях не може. Затова 
най-напред си пишем  домашните 
работи. Разбира се, с помощта на  
нашите възпитатели, за което им 

благодарим. А игрите са нещо съв- 
сем друго– това е любимата ни част 
от деня! Когато времето е хубаво, иг- 
раем с топки на двора, ходим на раз- 
ходки, или пък просто си говорим за 
наши неща. А ако е студено и вали , 
играем на шах, нареждаме пъзели, разговаряме по различни 
теми– за природата и човека, за приятелството и любовта, за 
училището и бъдещите ни планове и др. 
    Заниманията по интереси, които са част от целодневното 

обучение, са наистина много интересни. Рисуваме, правим мозайки от природни 
материали, мартеници, учим се да работим с ножица, лепило и хартия , опитваме се 
да направим хубави неща.  
     Така минава времето ни в училище. Лесно и интересно, когато сме сред приятели.  
 

Целодневното обучение - лесно, интересно 

Лично творчество 
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Нашите марте- 
ници, изпратени 
в АЕК Етър, 
спечелиха награ- 
да за Тематична 
колекция! 
Благодарим на 
участниците! 

Мама 
Мама е като кокиче, 

има тя глас на птиче. 
Храни  ме и ме приспива, 

с одеялцето завива. 
 

Има тя усмивка мила, 
красота, доброта и сила. 
Мойта майчица грижлива 

е винаги трудолюбива. 
 

Аз си я обичам безкрай, 
с нея животът е рай. 

 
Александрина, Сафрон и Ванеса– 5. кл 

На Прошка 
 

 
         Хайде, бабо, раничко стани, 

в деня на Прошка баницата разточи! 
Нищо, че е  вън студено и вали, 
ще ни дойдат гости днес, нали? 

 
Трапеза вкусна приготви ни ти 
и сиренце сложи, яйца свари, 

а аз ще те помоля: - Бабо, ти прости 
за всички мои грешки и бели. 

 
Зная аз- баба  ми е тъй добричка, 

ще ме погали тя по меката косичка! 
И ще залюлеем вечерта халвата, 

огън ще запалим -да изгорим злината. 
2.03.2014 г.                                            В. Жекова 

Знаете ли, че.... 
 

1 март  е и Световен 

ден на котките. От  далеч- 
ни времена те са за чове- 
ка и божества, и талисма- 
ни, и ловци, но на първо 

място предани любимци.  

       
8 март, 2014 г. е и 

Тодоровден. 
Празникът се отбелязва в 

първата събота на Велик- 
денските пости. Нарича се 

още Конски Великден, за- 
щото на този ден се про- 
веждат традиционните 
надбягвания с коне

( кушии). 

Осми март– 

Международен ден 

на жената. 

Честит празник, 

мамо! 

ПИГ—1 с г-жа Дичева 

Самоподготовка в ПИГ– 3 

Моменти на отдих   в ПИГ 4 

Вълшебството на Коледа 

Представяме Ви разказа на Теодора, спече- 
лил първо място на Общинския коледен 

конкурс 

    23 декември е. Снегът е покрил улиците на града. Всяко семейство прави послед- 
ните  приготовления за празника. Само господин Свенсон седи  сам в огромната си 
къща. 
   Господин  Свенсон е един от най-богатите хора в града. Заема важно място в 
обществото. Не е млад, но не и стар. Няма деца и може би нямаше да има. Парите, 
които получава, използва за собствени цели.  
  Неговата огромна аристократична къща с колони, украсени с гипсови орнаменти, е 
разположена до градския дом за сираци. Всяка сутрин децата от този дом минават 
покрай красивата къща,  когато отиват на училище, а господин Свенсон винаги зат- 
варя прозорците, щом ги види. 
    Но ето, че настъпват дните преди Коледа. Господинът чувства някаква празнота в 
себе си. Усеща, че нещо пропуска, иска истински да се зарадва, но не знае как. Така 
цялата сутрин минава в размисли. Точно тогава под прозореца на стаята му се 
чуват виковете на децата  от сиропиталището.          (Продължава на стр. 4) 

Поздрав за Деня на мама от нашите 

млади поетеси 



Редакционна колегия: 
 
Теодора Василева 
Ебру Невзат 
Малина Дичева 
Виктория Жекова 

Тел. 052/ 673-264 
oukichevo@abv.bg 
http://oukichevo.uchenici.bg 
https://www.facebook.com/
oukichevo?fref=ts 
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    Той става и понечва да затвори прозореца. Тъкмо хваща дръжката и изведнъж засти- 
ва. Вижда, че  в снега, който е около педя, малките беззащитни деца ходят със скъсани 
 обувчици. Някои са с умалели палтенца, други изобщо нямат. Когато идва  на себе си,  
сираците вече са отминали. Г-н Свенсон бавно сяда на мястото си и дръпва въженцето, 
което виси зад пердето. Влиза прислужницата. Тя леко се покланя и пита господаря  
какво желае. Той става и взема тетрадка и писалката си. 
- Ето списъка с нещата, които трябва да бъдат закупени до вечерта. – казва господин 
Свенсон – 100 бр. шапки;100 чифта  ръкавици, 100 чифта  ботуши, а също така камион- 
чета, кукли,  пликчета с курабии. - Подава списъка на прислужницата и тя излиза много 
учудена. 
   Идва вечерта. Междувременно подаръците са купени и опаковани вече. Господинът  
си слага шапката и излиза. След малко се връща и с помощта на своите помощници  
пренася подаръците в приюта. Нарежда да ги скрият.  
  Настъпва Бъдни вечер.  Джон Свенсон се прибира от работа и първата му задача е да 
се преоблече в новия си костюм. Както разбирате, той бе решил да сподели празника 
със сираците. До приюта го придружава и неговата вярна прислужница, която носи 
коледни сладкиши. Когато застават пред вратите на дома, той натиска звънеца с трепет 
в душата си. 
    Вратата се отваря. Показва се една от учителките. Тя гледа господина с широко отво- 
рени от учудване очи, тъй като не може да си обясни как този човек, известен със своя 
себелюбив, алчен и коравосърдечен нрав, сега е решил да облагодетелства бедните 
деца. Тя обаче прикрива своето учудване и ги  въвежда в големия салон, в който е 
поставена  украсената елхичка с подредените под нея  подаръци. Встрани, до 
прозореца, има маса. Прислужницата отива до нея и сръчно започва да  нарежда 

сладкишите. 
   Всичко е готово. Сърцето на Джон Свенсон затуптява от едно непознато  
и неизпитвано до този момент чувство. Той не може да определи точно какво 
е то, но няма и време за това.  Децата идват, чуват се техните гласчета.                         
(Очаквайте продължението в следващия брой)  

Вълшебството на Коледа 

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

ОУ “Свети Климент Охридски” 

 Бисери в 

класната стая 
 

Засадените дървета 
преди половин век сега 
са големи 
дървесища. 
 
Седна на пейката измо- 
рено и почна да вика 
котките като писукаше.  
( Из преразказ на  "Бабата, 
която хранеше котките" 7 кл.) 

 
Оплаченците на Шипка 
—7. клас 

 
А другите деца се 
пръснали от срам. 
 
Детето попитало майка 
си защо не семената не 
цъфат. (Из класна работа №1 

- 5. клас) 

 

  
 

Нали аз тъ ударих ма 
кузъъъ... 
преди 17 минути · Харесвам 
 

Еееее ся ше взема 
човала 
преди 17 минути · Харесвам · 1 

 
Ем чи как 
18 февруари в 14:10 · Харесвам 
 

Ем днес е събота а 
пак сме на дск!!         

 

Работилницата на Баба Марта в снимки 

Как да си направим ... фигури в стил тилда 

    Стилът Тилда е начин за изработване на ръчно направени кукли, 
животински и растителни фигури. У нас все още не е достатъчно 
популярен. За нашите ученици обаче той не е новост. Още във втори 

брой на нашия вестник публикувахме  снимки на кукли, 
изработени от петокласниците с текстилни материали . 
Ето още идеи за фигури в стил Тилда. 
   За изработването на тези фигури са Ви необходими 
единствено разноцветни парчета текстил, ножица, игла, 
конци и, разбира се, въображение.Изработването става, 
като най-напред си направите шаблони, по които да 

изрязвате фигурите. Съединете парчетата и ги  зашийте.Напълнете 
ги с подходящ материал.  
    На всички, които желаят да опитат, пожелаваме успех! 

Ванеса и Сафрон 
усукват бяла и червена 
нишка. Двете момичета 
са от най-активните ни 
майсторки. 

Третокласничките 
Радост и Донатела 
показват жив интерес 
към мартениците в тех- 
ника плъсти.  

Първомартенска красота,  
сгряваща  душата!  Тя стана  
възможна благодарение на 
труда и желанието на 
Виктория Пламенова. Тя 
беше най-продуктивната 
участничка в Мартенската  
работилничка. 

Г-жа Калъчева, ед- 
на от ръководител- 

ките на работил- 
ничката, с гордост 
показва таблото за 
Общинския кон- 
курс. 

Благодарим на всички ученици 
 за вложения труд! 

- news  

Вики Пламенова– 4 кл. 

https://www.facebook.com/viktoriq.ivanova.14/posts/591948320879593?comment_id=71902555&offset=0&total_comments=10
https://www.facebook.com/viktoriq.ivanova.14/posts/591948320879593?notif_t=notify_me
https://www.facebook.com/viktoriq.ivanova.14/posts/591948320879593?comment_id=71902557&offset=0&total_comments=10
https://www.facebook.com/viktoriq.ivanova.14/posts/591948320879593?notif_t=notify_me
https://www.facebook.com/browse/likes?id=591949297546162
https://www.facebook.com/viktoriq.ivanova.14/posts/600465846694507?comment_id=71942490&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/viktoriq.ivanova.14

