
   В деня на Баба Марта по традиция в нашето училище се отбелязва 
Денят на народното творчество.  
   Първи март във фолклорния ни календар бележи началото на но-
вата земеделска година, пролетта и възраждането на природата, на 
надеждите за по-добър живот, въплътени в пресуканата червено-
бяла нишка. Пролетният полъх наложи своя отпечатък върху празни-
ка и той премина някак по домашному - без излишни притеснения и 
главоболия, с приповдигнато настроение.  
   И тази година събитието беше организирано в тясно сътрудничест-
во с НЧ “Хр. Ботев - 1927 год” - под формата на нагледен урок върху 
приготвянето на местния специалитет—гагаузка баница. Баба Мими 
демонстрира на присъстващите как се меси и разточва кора за бани-
ца, а момичетата от 6-ти клас гледаха внимателно, тъй като “ще 
ходят в чужда къща и трябва да знаят как да правят баница”! 
Докато тя разточваше баницата, присъстващите почерпиха от изво-
ра с жива вода приказки, песни и танци. 
   Празникът започна с мултимедийна презентация за първомартенс-
ката обредност, а след нея на сцената излязоха най-малките - пър-
вокласниците. Те показаха своите умения в народните танци; след 
тях пяха четвъртокласниците. Гласовитата Йоанна не пропусна да 
ни зарадва със своите изпълнения, Красимира ни прочете приказка, 
а Владимир рецитира народна песен. Момичетата от 6-ти клас, заед-
но с Мартин, ни попяха жизнерадостни народни песни, изпълнени 
със закачки и много любов. По традиция празникът завърши с кръш-
но хоро и с убеждението, че народното ни творчество е извор на 
мъдрост и забавление, които никога не трябва да бъдат забравени. 
   Накрая всички се почерпиха от вкусната баница, благодарейки на 
баба Мими и с тайната надежда тя да не свърши.  

От извора с жива вода 
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Мартенски базар             

Училищен електронен вестник 

   На 1-ви март ние, българите, почитаме Баба Марта - един от най-
тачените и уникални  български обичаи с хилядолетна традиция. На 
този празник всеки подарява на близките си мартеница за здраве и 
сила през годината. С пресукан бял и червен конец се закичват  не са-
мо хората, но и домовете, животните, дърветата. 
   Според народното поверие белият цвят символизира чистотата, не-
винността и радостта, а червеното е цвета на жизнеността, здравето и 
любовта, на победата, на живота и слънцето. 
   Вече пета година нашето училище организира благотворителен ба-

зар с изработени от учениците мартеници. Тази 
година събрахме 190  лв., с които закупихме нови 
детски книги. Средствата бяха събрани с помощта 
на момичетата от Мартенската работилничка, во-
дена от г-жа Жекова. За съжаление никой от оста-
налите класове от начален етап не се включи. Сил-
но се надяваме догодина това да се промени и 
инициативата да се превърне в мащабна акция, 
работеща в полза и за имиджа на училището ни!   
   Благодарим на всички, които подкрепиха нашата 
кауза! 

Мартениците на 3-ти 
кл. за фондация  

“Карин дом” 



    Денят е известен още като Ден на розовата фанелка  и се отбелязва всяка послед-
на сряда от месец февруари. За първи път това се случва  през 2007 год. в Канада. 
Розовият цвят, който е основният елемент в тази кампания, е  знак за съпричастност 
към учениците, жертва на тормоз, символ на неприемането им в училище.  
    Във връзка с това  в ПИГ-3 се проведе разговор - беседа, посветена на тормоза и 
насилието. Акцентът бе насочен върху вредата и отражението им върху крехката 
психика на подрастващите .  
   Водещата - г-жа Георгиева - каза, че тормозът бива два вида—физически и психи-
чески. Според нея ежедневните психологически атаки водят до 
много по-сериозни личностни изменения сред децата, отколко-

то физическото насилие, защото 
то би могло да доведе  до различ-
ни заболявания, например ано-
рексията. В разговора като заклю-
чение  бе изведен фактът, че ни-
кой ученик не бива да бъде под-
ложен на какъвто и да е вид тор-
моз, че това е проблем, който 
може да се реши само с общи 
усилия. 

Световен ден за борба с тормоза в училище 
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Българска митология и фолклор: Олелинга 

Международен ден на театъра   

 

   Международният ден на театъра се чества на 27 март. За отбелязването му се 
организират  разнообразни национални и международни театрални инициативи . 
Една от най-известните  е разпространението на Международното послание, кое-
то традиционно се пише от личност от световна величина, свързана с театъра. 
  Първото Международно послание за Световния ден на театъра е написано от 
Жан Кокто -  поет, писател, дизайнер, художник, скулптор, сценарист, актьор и 
режисьор - през далечната 1962 година. 
  Честит празник на нашите малки актьори от театралната 
трупа към училището ни - Елена, Алис, Вики, Йоанна и 
Алекс! Надяваме се да ги гледаме на всички училищни праз-
ници! Въпреки че засега са далеч от професионалната сце-
на, за някои тя би могла да се превърне в реално бъдеще! 
  Пък и в крайна сметка да не забравяме какво е казал голе-
мият поет и драматург Уилям Шекспир :"Целият свят е сце-
на и всички ние сме актьори" !  
 

 

   В пъстрия фолклорен календар на българина на прехода между зимата и про-
летта има няколко празника, свързани с   палене на огън и прескачането му за 

здраве. Паленето и прескачането на огъня се нарича олелинга.   
    Обичаят се извършва най-често на празника Прошка( Сирни Заговезни, Покла-
ди). Той няма точна дата, но  винаги е седем седмици преди Великден, в неделя. 
Тази година се пада на 13-ти март. Празникът бележи началото на пролетта, както 
и на най-дългия пост. 
   Подготовката за олелингата започвала още   след посрещането на Васильовден 
(Нова година). Ергените от селата събирали съчки, по-големи дървесни късове, 
стебла от хвойна и клони от бор  за обредния огън. Когато дойдел празникът, над-
вечер  се напалвал голям огън (клада), около който се събирало цялото село, иг-
раели се хора. След като прегорял огънят, той  се прескачал от малки и големи.  
   Прескачането на огън има символичен смисъл. То се прави за здраве, за пречис-
тване от лошото, болестите и бедите. Според народната вяра, който мине с крака-
та си над огъня, става неуязвим за ухапванията на змиите.  В някои райони на 
страната от олелингата се запалват стрели и  се изстрелват към домовете на изб-
раните моми. Това е начин момците да покажат на всички предпочитанията си. 
Обичаят понякога обаче предизвиквал пожари. Любопитен е фактът, че обичаят 
да се прескача огъня, не е познат у източните и западните славяни.  
   Освен на Прошка, олелинга се прави и на  празниците Баба Марта и Благовец.  

Нашите мартени-
ци с поощрителна 

награда от ЕМО 
“Етър” 

27 март -  

Международен 

ден на театъра 

Сред богатата 
обредност на 

празника Прош-
ка е и олелингата. 
Вярва се, че който 
прескочи огъня, 

ще бъде здрав 
през цялата годи-
на и няма да бъде 

ухапан от змия. 



   Управлението на дисциплината в класната стая е сред най-наболелите проблеми в 
преподавателската работа.  Възпитаването на ученика, работата за усъвършенстване 
на поведението му, за социализирането му в колектива , уроците как да се държи, как 
да комуникира, как да се самоконтролира в различни сфери на общуване, често са 
уроци и за самия учител. Ето един подход за управление на дисциплината в десет 
правила: 
1. Отнасяйте се с уважение към децата; 
2. Правете това, което е в техен интерес; 
3. Търсете решения, а не вина; 
4. Имайте толерантно, търпеливо, достойно и уважително поведение и изисквайте 
същото; 
5. Изградете силни връзки с учениците; 
6. Непрекъснато втълпявайте надежди за успех; 
7. Никога не се отказвайте от даден ученик. Бъдете загрижени за неговото поведение 
и в способността му да се промени към по-добро; 
8. Бъдете твърди и добри едновременно; 
9. Дръжте на дадената дума; 
10.  Бъдете последователни. 

Управление на  дисциплината в класната стая 

Раковината  

Спорт в училище 
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Първо място за 
нашия отбор на 

второто общинско 
състезание по 

спортно-
подготвителни 

игри “Здрав дух в 
здраво тяло”! 

 

 

2-ро място в Национален конкурс  
“Аз обичам Черно море” 

    В нашето училище функционират две клубни спортни форми - тенис на маса и 
свободна борба. 
    Тенисът на маса е едно от любимите занимания на учениците. Началото е поста-
вено през октомври 2001 год. и оттогава досега през този спорт  са преминали около 
200 деца. Клубът е многократен  първенец от областни, общински  и междуучилищни 
състезания;  носител на медали и купи от различни турнири.  Всяка година тренират 
около 12-14 ученици. Заниманията се провеждат всяка сряда, а ръководител е г-н 
Петков. Освен изброените състезания се организира и вътрешен Коледен турнир, на 
който децата могат да покажат сръчност, бързина и издръжливост. 
    Клубът по свободна борба - СКСБ “Приморец” към гр. Аксаково, да-
тира от 2011 год.Треньор е Добромир Петров, под чието ръководство 
нашите борци вече са натрупали опит в състезанията за Държавно 
лично първенство, печелили са през годините призови места. Ще при-
помним, че само през  последната година Александрина спечели брон-
зов и сребърен медал. Тренировките се провеждат два пъти седмично. 
   През този месец отново предстои състезание—този път в гр. Горна  
Оряховица. Пожелаваме успех на нашите момчета! 

        Денят беше мрачен и навъсен. Над безкрайната шир на морето се гонеха буренос-
ни облаци, застигаха се и се сливаха в лека мъглявина на хоризонта. В далечината се 
виждаха сините силуети на няколко кораба, чакащи ред да влязат в пристанището. Хо-
рата по крайбрежната алея бяха твърде малко – може би защото във време като това 
морето оправдава своето име – негостоприемно и черно на цвят. А може би това са 
хората, истински влюбени в него! 
    Ели вървеше по алеята замислена. Слушаше рева на разбиващите се в кея вълни, 
тревожния писък на чайките. Живееше наблизо и имаше навика честичко да се разхож-
да по плажа. Сърдитото море през късната есен не я плашеше, напротив. Точно сега 
беше най-спокойно и можеше да остане насаме с мислите си. Обичаше това време от 
годината.Обичаше  морето – през всичките сезони!Това беше нейното море! За нея то 
беше като жив човек – със своите настроения, вълнения и страсти.       
    Както си вървеше, унесена в мисли, напусна алеята и закрачи по пясъка.Само до пре-
ди три месеца тук беше пълно с хора. А сега е пусто и тъжно! Есенните сълзи прогониха 
лятото и то, свело глава, си отиде бързо. С него си тръгнаха и хората. След тях остана-
ха само неясните  стъпки в пясъка,  купища угарки и жалният зов на вълните, пълен с  
болка и възмущение  от захвърлените в тях нечистотии. Протестирайки, талазите ги 
изхвърляха обратно на брега. Ели я болеше, защото чуваше и разбираше  техния вик. 
Но дали го чува някой друг?       
  Наближи брега и се загледа към разбиващите се вълни. На мокрия пясък, сред изхвър-
лените водорасли и миди, забеляза една раковина, която я привличаше неудържимо.  

Дисциплината е 
точно и строго  съб-
людаване на реда  и 
правилата от всич-
ки членове на един 
колектив. Нейното 

нарушаване затруд-
нява учебните заня-

тия. Често недис-
циплинираните 

ученици  по-късно 
нарушават и трудо-

вата дис-
циплина;  

носят 
вреда на  
общест-

вото. 

Денят  на майката 
се чества във всички 

страни, но на раз-
лични дати.   

На 8-ми март той се 
отбелязва в Алба-

ния, Армения, Аф-
ганистан, България, 

Беларус, Босна и 
Херцеговина, Лаос, 
Македония, Монго-
лия, Ру-
мъния, 
Русия, 

Сърбия, 
Украйна, 

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

 

 На този телефон ще му поникнат криле и ще полети през прозореца! 
- Няма , няма! 
********************************* 
От прозореца се задала музика. 
******************************************* 
Баба Илийца не е нравствена, просто иска да помогне на детето. 
***************************************************** 
Хората имали духове хранителни, които да закрилят човека. 
***************************************************************** 
Старият щъркел събра останалите и им каза, че трябва да вървят на юг. 

 
 
 

 
Ще правим томбола от 13 учасника. Награди: дъфка, шоколадче и фигурка 

или гривна от ластици. Късмет на Всички!!  
 
                                  Домашни. Китайски. Спагети.  
Честита Баба марта да сте ми живи и. Здрави. Обичам ви. Всички.  

                            Ms I na teb  
 Hah blagodarqq  
                                   Pone xvanii se s nqkoqq! 

Смях в класната стая 

 

Тя    сякаш ѝ крещеше: 
- Вземи ме! Вземи ме,  чакам само теб!  
    Какво толкова имаше в нея, Ели не разбра. Знаеше само, че трябва да я има, и то на 
всяка цена! Само да успееше да я грабне, преди вълната да се стовари и да я отнесе! 
Наближи още малко, на безопасно разстояние, изчака водата да започне да се изтегля 
назад към морето, затича се и я грабна.  
       Почисти я от натрупания пясък и я завъртя из ръцете си. Спомни си за една друга 
раковина, на същото място, но в едно друго време… 
     Още от сутринта слънцето безжалостно напичаше и денят се очертаваше да бъде 
много горещ. От онези дни, в които въздухът в панелните апартаменти не достига и е 
най-добре да ги прекараш на плажа, където морският бриз носи така желаната прохлада. 
Ели се повъртя из къщи, но тъй като не я свърташе на едно място, си каза, че трябва да 
иде до морето, за да се изкъпе и разхлади!  
      По пътя  видя две свои приятелки и тръгнаха заедно. Когато пристигнаха, решиха 
първо да се поразходят по брега. Две дечица, седнали на мокрия пясък, строяха пясъчен 
замък и се заливаха в смях, когато някоя непослушна вълна успееше да го развали. Те 
не ѝ се сърдеха, а започваха отново да строят.  Ели се загледа в тях. Мислеше си, че 
това всъщност е един ценен урок – да умееш да започнеш отначало, когато всичко е сри-
нато до основи.  Така се отплесна в мислите си, че не чу какво казва приятелката ѝ. 
      Изведнъж нещо я удари по главата.  Ели се стресна и подскочи. Беше  една плажна 
топка, която ветрецът бе донесъл от морето. Момичето беше готово да се ядоса, но кога-
то се обърна  видя най- красивото  момче  на света. То ѝ говореше нещо, но Ели не чува-
ше и не виждаше нищо, освен чаровната  му усмивка и топлите кафяви очи. Те докосна-
ха душата ѝ дълбоко, накараха я да разцъфти.  Една от приятелките ѝ я сръга с лакът, 
едва тогава момичето усети, че никак не  е уместно да зяпа така едно момче. Чу думите 
му – простички думи на извинение, поднесени заедно с една раковина. Протегна ръка, 
усмихна се и я взе.   
     Тази раковина  стоеше и днес на шкафчето до леглото ѝ. Раковина, която пази смеха 
и солта на лятото, на топлите  очи и полъха на чаровната  усмивка, оставила неизличим 
спомен в една крехка, чувствителна душа. Раковина, която завинаги ще пази вълнения-
та,  мечтите и неутолимия копнеж по непознатото момче! 
     Крясъкът на ято чайки прогони ярките летни спомени и върна 
Ели в студения, ветровит и мрачен ден. Дали щяха някога да се 
срещнат?  
     В същото време  някъде далече, в едно малко градче на другия 
край на страната, едно момче, гледайки сълзите на есента  по про-
зореца, мечтаеше да срещне отново  слънчевото  морско момиче, 
на което някога беше подарил раковина.  
                                                                      Нелина Катърска, 8-ми кл. 
 

ОУ «Свети Климент 

Охридски» с. Кичево 

разполага със свободни 

места за ученици от 

първи до осми клас! 

 

130 години нашето 

училище е пазител на 

традиции! 
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