
   Отрониха се от календара дните на безгрижното, босо-
ного лято. Морските вълни заличиха стъпките ни по брега, 
а сънният вятър разтури вечерните игри и песните на щур-
ците. Лятото си тръгна с наведена глава, ронейки солени 
сълзи по отминалите дни.  
    Метнал шарена риза върху раменете си,  Септември 
дойде, прогони щъркеловите ята, позлати листата, изпъл-
ни утрините с хлад. Вдигна десница и удари със звънчето, 
за да призове отново в училищния двор ученици, учители 
и родители.  
    Вслушвайки се в този звън, всички ние  отново прекрач-
ваме училищния праг, за да отпразнуваме първия учебен 
ден - денят, в който вълненията и тревогите вървят ръка 
за ръка с доверието и обичта! 
       Цветя, усмивки, вълнение, емоции – това е първият 
учебен ден! Макар да не е в празничния календар, той се 
оказва един от най-тачените празници, защото е символ 
на желанието на българина към знание и светлина! 
  Вече 132 години нашето училище е пазител на традиции-
те и за да е в крак с времето, то ги вплита в новото, модер-
ното. Неслучайно по-голямата част от учителите бяха изб-
рали да се облекат за празника с ризи с български шеви-
ци, предизвиквайки интереса на гостите - г-жа Цачева от 
община Аксаково, г-жа Стоилова –директор на ЦПЛР , г-жа 
Маринова - кмет на с. Кичево и  секретарите към читали-
щата в с. Кичево и с. Куманово. След химна и тържестве-
ното откриване беше отслужен водосвет от отец Димитър 
за здраве, благоденствие и повече ученици, които да из-
пълнят със слънчеви усмивки просторните, но поопразне-
ни класни стаи. Последва забавна програма - приветствие 
към учениците от малките актьори на театрално студио  
„ Little Stars “ - Йоанна, Виктория и Александър. 
   След тяхното изпълнение дойде реда на стихчета, реци-
тирани  от първолаците, с което те показаха, че са готови 
да започнат дългия и нелек път към знание. Те първи пре-
минаха през шестицата, поведени от г-жа Семова и гости-
те на празника, а след тях и почти всички, които успяха да 
се проврат през нея!  
    След това всички - и ученици, и родители, влязоха за 
първия учебен час в класните стаи. 
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   Господин Петков е дългогодишен преподавател по    история и цивилизация; геог-
рафия и икономика; физическо възпитание и спорт. Решихме да проведем разговора 
с него в деня, когато празнува своя имен ден - Петковден, за да му честитим празни-
ка и да му пожелаем здраве и успехи в нелеката учителска професия . 
Разбрахме, че на 1. 09.  2016 год. се навършват точно тридесет години, откакто 

сте учител в нашето училище. Това много ли е или малко? 
     Зависи от гледната точка. Когато човек работи с удоволствие, упорито и с жела-
ние да постигне нещо , тридесет години са малко, а когато работи с отегчение, това е 
твърде дълго време. Мога да кажа, че времето тук за мен отлетя незабелязано, като 
един кратък миг, дори не си бях дал сметка, че са минали толкова години. 

Какво Ви донесе работата като учител? 
    Повече положителни, отколкото отрицателни емоции. Всеки ден на работа е раз-
личен, носи нови предизвикателства, неочаквани моменти - и хубави, и лоши. Няма 
скука, учениците винаги могат да те изненадат.  

Вашите най-добри и лоши моменти?  
    Най-добрите ми моменти са, когато учениците възприемат онова, на което съм 
искал да ги науча, а лошите - когато не проявяват никакъв интерес. В такива случаи 
боли, защото  виждам, че усилията ми са били напразни. Винаги съм се старал да 
дам всичко от себе си и  изпитвам удовлетворение, когато науча за  успехите на мой 
ученик, дори и вече да не е в нашето училище. Помня всички мои ученици и ми е 
много приятно, когато се срещнем, макар и случайно.  

    Мишите празници, известни и като Мишинден, Мишкинден , са част от празничната 
система в българския народен календар. Празнуват се, за да умилостивят мишките и   
да не правят те пакости по храната, дрехите, зърното, из къщата, пък и навсякъде 
другаде. 
   Празниците са с времетраене от един до три дни (по-рядко седем) и са по различно 
време  в астрономическия календар. Най-често са в деня на Свети Нестор (27 октом-
ври), в Източна Тракия те се почитат на деня на Света Катерина (24 ноември), а сред 
рупците в Странджа и Родопите - на Трифоновден (февруари). 
   На този ден рано сутринта най-старата жена от къщата отива в обора и взима пряс-
на тор от кравата и с него измазва стените на огнището, кътовете и праговете на вра-
тата;  хамбара и зимника. Когато се измаже всичко, което се смята за необходимо, 
остатъка се лепи над горния праг на вратата. Докато извършва тези действия, жената 
трябва да е със затворени очи (зажумяла). Вярва се, че по този начин се "замазват" 
очите на мишките и те остават слепи през годината. 
   На места в България се палят снопове тръни и една от домакините върти запалени-
те снопове с думите: "Бягайте, мишки, плъхове, защото ви гонят Свети Димитър и 
Свети Нестор с огън и тръни!" На други места стопанката шие върху парче плат, за да 
зашие устите на мишките, след което го хвърля в огъня. 

На четири очи с г-н Петков 

Фолклорен празничен календар: Миши празници 
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… Измама крият външните черти! 

    В истински театрален празник на самоинициативата се превърна домашна работа, 
зададена по литература! Това се случи в четвърти клас, а домашната работа, която 
трябваше да се подготвят учениците, бе да напишат приказка по зададен край: Мъд-
рецо, в същността прониквай ти, измама крият външните черти! 
   Какво обаче се случи? Написването на приказката не задоволи самите ученици. Тя 
само ги провокира да се съберат, да обмислят внимателно сюжета, да го драматизи-
рат, подготвят и накрая да изнесат цяло представление.   
Сюжетът е простичък - цар с едно дете се жени повторно. Новата съпруга, на пръв 
поглед красива и добродушна, след сватбата се оказва зла и надута царица. Така 
децата  стигат до извода, че външността често пъти е из-
мамна, че най-важното у човека е неговият вътрешен мир. 
     Представлението, подготвено в пълна тайна дори от 
класната на четвъртокласниците, се оказа приятна изне-
нада за всички. Те имаха и публика - учениците от седми 
и осми клас, които аплодираха заслужено актьорите за 
техния труд. 
    Ето как едно досадно задължение като домашна работа 
при желание може да се превърне в забавление! 
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Репортер: Мариян Стоянов 



     - Това ли училище да изберем или другото?    
- Едното е в селото, на една ръка разстояние, другото в град Варна- там образованието е 
„на по-високо ниво”! 
- В едното има целодневни занимания, в другото не е сигурно. 
- Ще дойде ли автобусът навреме? А колко ще ни струва? Заслужава ли това ранно ста-
ване за всички вкъщи? 
- А ако му се доспи в час или ме задържат на работа? 
- Какво ще правим, ако бабата не дойде да го гледа? 
- Ще ми дадат ли отпуска за 15 септември? 
- На приятели детето ходи вече на допълнителни занимания- гимнастика, математика, 
танци. А в селското училище няма нищо, пък камо ли басейн! 
    Така в общи линии тече семейният дебат за бъдещето на първолака. Но с всеки въп-
рос - от маршрута до допълнителните уроци, всъщност се питаме : Как да избера най-
доброто за моето дете и да гарантирам бъдещето му?        
    Има няколко правила  за избор на училище – местоположение, вид, личността на учи-
теля, заниманията, които се предлагат( извънкласни форми, целод-
невно обучение). Родителите сами  решават кое училище да изберат. 
Често пъти обаче те пренебрегват нещо много важно - нито марката 
на школото, нито приказките за неговата елитност могат да променят 
факта, че в едно малко училище лесно могат да се изградят основни 
навици и дисциплина на първолака, че там той ще бъде обгрижван и 
под постоянно наблюдение,  че учителите могат да го опазят от риско-
вете, които го дебнат навън.   
    Нужно ли е 6-7-годишните малчугани да бъдат подлагани на ежед-
невен стрес, причинен от дългото пътуване рано в мразовитите утри-
ни; от една пренаселена, хаотична и шумна класна стая, когато има възможност това да 
бъде избегнато с правилно родителско решение? Преценете сами! 

 

Как да изберем училище за първолака 

Моят свят 
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           Коте 
 
Видях малко коте с щръкнали уши, 
прилични  на  бодли, на борче със игли! 
 
То ме гледа със своята сладка муцунка, 
умилква се, гали се,  даже ме цунка! 
 
Кажете ми моля – как да   да не си го взема? 
Даже  красиво име  измислих – Ема! 
 
Ема ще е моето любимо другарче 
във  игрите! Ах, какво е сладуранче! 
 
Йоанна Божкова, 4-ти клас 

  За родители 

Един прекрасен ден сред природата 

   Традиционният есенен поход тази година бе до местността 
Колокоча. След седмица неприятно време  и дъждове, слънцето 
най-после щедро се показа и даде възможност това мероприя-
тие да се осъществи. А ние, разбира се, не 
пропуснахме да се възползваме от случая. 
   С много смях, щури игри и викане на воля 
бе запълнено времето. А по пътя до Колокоча 
някои по-любознателни ученици наблюдава-
ха настъпващите промени в природата, нео-
бичайните понякога горски форми, питаха за 

имената на дървета и храсти и за какво служат - например глога и 
плодовете на бъза. Всичко това - след като похапнахме барбекю, 
приготвено на дърва в гората.  
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   Една сутрин, както всяка друга утрин, малкото Лили се приготви да тръгне на учи-
лище. Изяде закуската, приготвена от майка ѝ, сбогува се и излезе. 
    По пътя обаче изведнъж съзря  малко, слабичко котенце. То стоеше самичко край 
контейнера за боклук и жално мяукаше. Лили се  почувства  ужасно зле, очичките ѝ 
се напълниха със сълзи . Тя много обичаше животните и сърцето ѝ се късаше при 
вида на изоставено животинче. Замисли се какво да прави. 
      Взе котенцето на ръце и се върна вкъщи. Знаеше,  че майка ѝ ще се скара, но 
въпреки това реши да го прибере у тях. 
   Когато влезе, майка ѝ веднага попита: 
- Защо се връщаш? – и тогава видя котенцето в ръцете на Лили. - Откъде 
взе това мръсно коте? 
- На улицата беше, мамо. Как може да има такива лоши хора – да захвърлят  
бедната нещастна душица? Може ли да го задържим, мамо?  Моля те, мамо, моля 
те! – горещо се замоли Лили. 
     Накрая майка ѝ се съгласи. А и как можеше да откаже? Самата тя изпитваше жа-
лост. Не можеше да помогне на всички, но на това бедно котенце можеше. Затова 
само повдигна рамене и  му сипа мляко в една купичка . Двете  с Лили се загледаха 
в малкото същество, което лакомо ближеше млякото. 
     Вече спокойна, Лили отново тръгна към училище. Докато вървеше, си мислеше 
колко хора изхвърлят на улицата  своите котета и кучета. За  какво са виновни те - за 
това,че обичат своите стопани или за това, че не могат да говорят? Не могат да ка-
жат какво искат, къде ги боли, какво им тежи! А те единствено искат  обич, каквато 
самите те ни дават!    
      Постепенно  Лили се размечта:  като стане голяма, тя ще направи така, че да 
няма гладни, болни и безпомощни животинки  край контейнерите. Най - напред ще 
направи приют, в който да намерят дом изоставените мъничета, а тя ще се грижи за 
тях. Нейните приятелки ще ѝ помагат в грижите. Хората, които наистина искат да си 
имат домашни любимци, ще идват при нея и ще ѝ се молят да им даде. А тя ще ги 
кара да обещават, че никога няма да ги изхвърлят на улицата! Колко горда от рабо-
тата си  ще бъде тогава! 
    Така в мисли  неусетно стигна до училището. Оказа се, че е закъсняла. Госпожата 
я попита със строг тон каква е причината. Лили притеснено обясни, а госпожата ѝ 
каза: 
- Много добре си постъпила, Лили!  Ако всички се грижим както трябва за своите пи-
томци, нямаше да има бездомни котенца! 

Елена Стоянова Василева, 8 год., 2014 год. 
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Най-хубавото училище на света – това е нашето, родното училище! 

 

ДобреДобреДобре   
   дошли в дошли в дошли в 

училище!училище!училище!   

Моят свят: Бездомното мъниче 

ОУ “Св. Климент Охридски”  

с. Кичево 

1884 год. 

Разказ, участвал в конкурс “Моите 
детски мечти” 2014 год. 


