
 

    Една от инициативите на групата “Човек, Природа, Химия”, създадена по проект “Твоят 
час” е вече налице! Това е таблото с наименование “Колко захар има в…” .  
   Таблото е поставено на видно място във фоайето на училището ни и има за цел наглед-
но да покаже на  любителите на газирани напитки колко захар съдържат те. Както се виж-
да ясно, най-много захар  съдържат фанта - бутилка и кутийка, 
както и кока - колата, а най-малко -  студения чай. В минерална-
та вода пък изобщо няма, следователно тя е и най– полезна.    
  Информацията, която ни предлага групата, е изключително 
важна. Всеки трябва да знае, че консумацията на прекомерно 
количество захар води до различни болести. По тази причина е 
необходимо да се въздържаме от нейната употреба, въпреки 
сладките изкушения, които са на показ във всяка витрина. Кога-
то посегнете към някое от тях, спомнете си това табло! 

За (не)здравословните напитки 

В този брой: 

 Проект “Твоят 
час” 

 Резултати от 

първия учебен 

срок 

В броя още 

четете: 

Да четем заед-
но 

2 

Обновен ком-
пютърен каби-
нет 

2 

Българска ми-
тология и фол-
клор: Кикимо-
ра 

2 

Край на пър-
вия учебен 
срок 

3 

Шарен свят: 
Коледно въл-
шебство - раз-

каз 

3 

Знаете ли, че... 4 

Смях в класна-
та стая 

4 

ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” 
 

С. КИЧЕВО 
 
 

 

                      

   
   

   

Брой 27 Февруари, 2017 год. 

    Ателие за плъсти е една от групите, сформирани в направление Дейности по интереси по 
проект “Твоят час”. Групата има занимания всеки четвъртък в кабинета по БЕЛ и Изобрази-
телно изкуство под ръководството на г-жа Жекова. 
   Плъстите ( плъстта в ед.ч.), наричани още филц, фелтинг, е най-старата текстилна техно-
логия, появила се далеч преди стана. Толкова стара, че възникването ѝ е обвеяно в интерес-
ни митове и легенди. Една от тях разказва, че когато св. Климент бягал от своите преследва-
чи, подпъхнал в сандалите си  овча вълна, за да се предпази от рани. Когато стигнал в Рим, 
открил, че от потта и натиска вълната в сандалите му се превърнала в плъстени чорапи. 
     Използвайки свойството на вълната да се сплъстява чрез пране, без да са необходими 
сложни устройства и машини, още в древността хората от различни кътчета на земята са 
произвеждали нетъкани текстилни изделия с изключителни топлоизолационни и влагоустой-
чиви качества. Тази текстилна технология е била характерна и за българския бит – от нея се 
изработвали постелки, ямурлуци, одеяла, торби и др. 
      Типичното плъсти се изработва от вълнени нишки, които се подреждат на няколко пласта 
по определен начин, мокрят се с вода и сапун, след което се търкат 
( валят се), докато нишките се сплъстят. 
     В нашето Ателие за плъсти работим с три техники за плъстене – 
мокро, сухо/ иглонабиване/ и комбинирана. Използвайки въображе-
нието си и възможностите на колорита чрез  съчетаването на цвето-
ви хармонии, можем да оформяме различни  предмети от бита и за 
украса – мартеници, пана, бижута, портмонета, шалове, цветя, мар-
теници  и др. 
   Ето няколко направления за работа на групата: изработване на 
едноцветна вълнена основа в техника мокро плъстене; изрязване на 
елементи от тях и декориране на различни мотиви чрез иглонабива-
не ; оформяне на пана в съчетание с други материали, включително 
природни; изработване на натюрморт и пейзаж при спазване на ос-
новните композиционни принципи  и цветово изграждане; мартени-
ци ; триизмерни фигури (флорални, геометрични, зооморфни и ант-
ропоморфни); бижута, цветя, портмонета или торбички. Предвидени 
са две публични изяви - традиционния Мартенски базар и базар - 
изложба в края на учебната година. 
   Списъкът е отворен за всеки, който проявява интерес към този вид 
творчески труд. 

Дейности по интереси: Ателие за плъсти 

Електронен вестникЕлектронен вестникЕлектронен вестник   



     През изминалия месец се проведе литературно четене 
на   тема “ .. И мойте песни все ще се четат!” по стихове на 
Иван Вазов. Присъстваха ученици предимно от седми клас, 
но имаше представители и от шести, на които им предстои 
да изучават Вазови творби. 
    Началото бе поставено с кратък увод за големия писа-
тел, след което всеки от присъстващите ученици чете пред-
варително подготвено стихотворение. Чухме емблематични 
за творчеството на Вазов стихове като “Моите песни”, 
“Новото гробище на Сливница”, “Възпоминания от Батак”, 
“Майка ми” и други. 
    Инициативата имаше за цел да засили интереса към 
творчеството на патриарха на българската литература, да  
мотивира учениците да четат негови творби, да провокира 
интерес изобщо към литературата, да развие четивната 
техника и функционалната им грамотност.  
   Тръгнахме си с уверението на участниците, че това е  
полезна изява, която ще бъде повторена в най-скоро време. 

   Кикимората е  домашен женски дух, който едновременно помага и вреди на хората, 
като това зависи от тях самите. Така ако домакинята поддържа усърдно дома си, кики-
мората по цели нощи ще върши от домакинската работа за другия ден, ще вдъхва до-
волство и спокоен сън на децата, но ако домакинята е немарлива и мързелива, кикимо-
рата ще стене от здрач до зори, ще дърпа косите на децата, ще ги буди посред нощ и 
ще ги плаши, нарочно ще пакости, разхвърля и мърси, така че и малкото свършена 
работа да отиде нахалост.  
   Вероятно образът на кикимората първоначално възниква като олицетворение на духа 
на починала по-стара домакиня от същия дом, която  и след смъртта си  носи домашни-
те си задължения и продължава да бди над порядъка като Кикимора. Със стонове и 
пакости тя принуждава наследничките си да си вършат съвестно работата.  
    Сходен митологичен образ на кикимората е домовика - дух на починал родоначалник 
или праотец на семейството. Основна нeгова грижа е поддържането на семейния огън, 
поради което обитава огнището или пещта, печката. Славяните особено почитат домо-
вика, заделят храна от празнични трапези и я оставят край огнището, за да се нахрани 
и той. Домовикът понякога вреди, друг път помага на стопаните, в зависимост дали са 
почтителни към него или от настроението му. Особено важно е домакинята да си вър-
ши добре работата и да не го оставят гладен. Когато иска храна, той потропва из стаи-
те през нощта, докато хората спят. Ако не му обърнат внимание, домовикът се отвръща 
от тях и ги постигат болести и нещастия.  
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Да четем заедно 

Със стихове на 
Иван Вазов бе 

открита пореди-
цата от литера-
турни четения в 

училище 

Кикимората и 
домовикът са 

домашни духове 
от славянската 

митология. Дали 
те ще са добри 
духове, или зли 

същества, зависи 
от хората, обита-

ващи дома. 

Обновен компютърен кабинет 

     В края на първия учебен срок нашето училище може да се похвали с нова придо-
бивка за компютърния кабинет. Това е така желаната и дългоочаквана интерактивна 
дъска! Както ни увери фирмата, монтирала дъската -  такава другите училища в об-
щина Аксаково не притежават! 
     Очакванията са тя да подпомогне възприемането на основни знания на базата на 
учебната програма, да даде допълнителна информация, да предизвика по-силен 
интерес  за работа, тъй като при този вид обучение  вниманието е насочено не тол-
кова към механичното преписване от дъската, колкото към 
самия процес.  
    За първи път новата придобивка бе разучена и демонст-
рирана от Директора на училището  на заседание на Педа-
гогическия съвет  във връзка с резултатите от обучението 
през първия учебен срок. Самите учители се убедиха, че 
работата с този вид технология никак не е трудна, че пол-
зите за учебния процес са много, тъй като дава възможност 
за видео и аудио текст, справочници, карти, интернет ре-
сурси и други полезни програми и приложения. 

Компютърният 
кабинет в учили-

ще е основан 
през 2001 год. и е 
един от първите 
кабинети в об-
щината. Той е 

резултат от про-
ект “Ура! Интер-

нет в селското 
училище”, реа-
лизиран с по-

мощта на фонда-
ция “Отворено 

общество” 



 

Край на първия учебен срок 

Коледно вълшебство 
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    Бъдни вечер е.  Снегът е натрупал преспи по улиците , но това не спираше хората. 
Навред цареше оживление, всички чакаха с нетърпение празничния ден. Най-много 
хора имаше на площада, където старото елхово дръвче беше пременено с нови свете-
щи  гирлянди. 
     Привечер от една от близките до площада къщи излезе едно момченце – Ради. Тръг-
на към площада, за да види елхата. Под  стъпките му снегът хрущеше, а дъхът му изли-
заше на пара в мразовитата вечер. Навред се чуваше радостна глъчка, блестяха раз-
ноцветните лампички, красящи домовете на хората. 
      Замислен, Ради застана край коледната елха. Нещо го мъчеше, не изглеждаше щас-
тлив. Какво толкова, че утре е Коледа? Ден като ден! И всички само говорят за Дядо 
Коледа – какво щял да им донесе! Много важно! Ради не е малък, знае, че той не съ-
ществува. Никога досега не му е носил подаръци, каквито е искал! Никога не го е виж-
дал досега! Значи просто Дядо Коледа не съществува! 
    Изведнъж до него се появи стара жена, облечена с червена рокля и с черни обувки. 
Не носеше палто, затова Ради се учуди – в тази студена вечер как може да бъде без 
палто? Бабичката застана до него и каза: 
- Весела Коледа, дете!  
- Весела Коледа! – отвърна Ради. – Та Вие сте без палто,  как не Ви е студено? 
- Там, откъдето идвам, е хиляда пъти по-студено! – каза възрастната жена. – Струва ми 
се, че ти  никак не си щастлив. Не се ли радваш, че идва Коледа? 
  -  На какво толкова да се радвам? Написал съм толкова много писма до Дядо Коледа , 
но никога не получавам това, което искам. Мисля си, че той просто не съществува! 
- А ти какво би желал да получиш? – попита бабичката. 
- Мечтая си за конструктор Лего нинджаго. Но каква полза да мечтая, когато знам, че  

няма да го получа. 
     Възрастната жена не отговори. Само се завъртя и изведнъж 
изчезна, сякаш се разтвори в нощната тъма. Ради се огледа, но 
никъде не я видя. Вдигна рамене в недоумение и тръгна към вкъ-
щи. Скоро забрави за случката.  
      На следващия ден, още щом се събуди от сън, Ради слезе долу 
при елхата, празнично украсена в единия ъгъл. Знаеше, че няма 
начин да получи  конструктора  и все пак тайничко се надяваше.   

Как да подоб-

рим успеха 

си? 
 

Ето какво отго-

вори на този 

въпрос  Катери-

на от 7 –ми 

клас, която е и в 
редакцията на 

вестника: 

С една дума— 

учене! С две ду-
ми—много уче-

не! 

И резултатите 

не закъсняват - 
тя е една от мал-

кото отличници 

в 5-8 клас! 

Александър Стоянов Иванов - III клас 

2015 г. конкурс “Рождество на Спасителя” 

Елена Василе-
ва от 4-ти 

клас получи 
своя медал и 
грамота за 
второто си 

място в кон-
курс “От Коле-
да  до Васи-
льовден”, ор-
ганизиран  от 
Националния 
дворец на де-
цата гр. Со-

фия 
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Знаете ли, че... 

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

ОУ “Св. Климент 

Охридски”  

с. Кичево 

Смях в класната стая 

Знаете ли какво е самооценка? Когато ученикът си предава конт-
ролната работа и си напише сам отдолу двойката! 
 
В час по английски език, пети клас: 
- Мисис А.,  ти си превъртяла! - казва един ученик. 
Госпожата автоматично отговаря:  
- I don't know  ( любим отговор на същия ученик) 
 
В час по БЕЛ при седми клас: 
- А., прибирай телефона, че да не стане  flyфон! 
 
Отново в час по БЕЛ: 
- Е, хайде де, по-бързичко пиши, то мръкна, докато го напишеш! 
- Аааа, не, тъкмо се съмна! 
 
В час по БЕЛ госпожата към заспал ученик: 
-   Р. , ставай бързо! 
Р. скача, търка си очите. 
- Реклама има, нали? 
 
В час по БЕЛ: 
- П., пиши, я виж вчера как хубаво писа! 
- Не искам да пиша, искам свободата си! 
 
- Сказуемо е, подчертай с две черти тази дума! 
- Ама аз не искам с две черти, искам с една! 
 
- Ох, госпожо, това заглавие е много дълго, трябва да извадя голя-
мата тетрадка, че да го побера! 

В Тибет да се изплезите на гостите си се смята за признак на учтивост. 

В западен Китай, Тибет и Монголия слагат сол в чая си. 

Πpeз 1647 г. aнглийcĸият пapлaмeнт зaбpaнявa Koлeдa. 

Дyмaтa “тaĸcи” ce изпиcвa пo eдин и cъщ нaчин нa aнглийcĸи, нeмcĸи, фpeнcĸи, 
швeдcĸи и пopтyгaлcĸи 
 
Зеницата на октопода е правоъгълна. 

Кенгуруто не може да върви назад. 

Лебедът е една от най-тежките летящи птици. Той може да кацне единс-
твено върху вода, като използва краката си за спирачки. 
 
Делфините имат вкус, но не и обоняние. 

Акулата е единствената риба, която може да мига едновременно с двете очи. 

Саудитска Арабия внася камили... от Австралия.  

Има доза шоколад, която е смъртоносна – тя е 9.979 килограма.  

   Под елхата имаше само една кутия, опакована с разноцветна хартия. Най - отгоре 
имаше картичка, но момчето я хвърли настрани, защото нямаше търпение да отвори 
кутията. Разкъса хартията и я отвори  
  Когато видя това, което беше вътре, онемя. Това беше конструкторът, за който беше 
мечтал толкова дълго време; конструкторът, заради който беше послушен през цяла-
та година  и получаваше само шестици ! Едва сега си спомни картичката. Порови из-
между разкъсаната хартия и я откри. Отвори я.  На нея пишеше само : Вярвай в чуде-
са! 
    Не беше ли това едно от вълшебствата на Коледа? 

Започва кампа-
нията по запис-
ване в ПЪРВИ 
клас за учебна-
та 2017/2018 го-

дина!  
Изборът е Ваш,  
предложение-

то—наше!  
Заложете на 

традицията и 
сигурността! 

 


