
 

    Поредицата от литературни четения в седми клас продължа-
ва. На фокус този път е творчеството на П. К. Яворов. 
    Романът на Яворов и неговата лична драма породи силен 
интерес към поета, което даде повод да се осъществи поредна-
та част от щафетата, в която участваха г-жа Миглена Александ-
рова, преподавател по английски език,  и Екатерина Дянкова—
библиотекар към НЧ “Христо Ботев - 1927 ”. Оказа се, че е труд-
но да се подберат стихове, които да бъдат прочетени, защото 
всички те са изключителни! “Градушка”,“На нивата”,  Благове-
щение”, “Пръстен с опал” и други образци на социалната и лю-
бовната поезия на Яворов силно развълнуваха учениците– ня-
кои от тях до сълзи. Четенето на стихове бе придружено и от 
литературен анализ, което подпомогна разбирането и  възприе-
мането на историческото време и нрави, вплетените символи, 
разочарованията  и надеждите на автора.  
   Щафетата ще продължи до края на учебната година, когато 
на вниманието на учениците ще бъдат предложени разказите 
на Елин Пелин и Йордан Йовков. 

Читателска щафета: Пейо Яворов 
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   В последния за учениците до 4-ти клас учебен ден в една от класните стаи на училище-
то ни се състоя изложба базар на групите за занимания по интереси, създадени по проект 
“Твоят час”. Това са Творческата работилница, клуб “Аз обичам да рисувам” и Ателието 
за плъсти. Творбите на учениците, изработени по време на заниманията, бяха подредени 
в кътове, за  да може всеки посетител да ги разгледа. 
 Изложбата бе открита от г-жа Семова, Директор на нашето училище, която представи 
участниците, а след нея със свои творби на словесното изкуство се изявиха Красимира от 
3-ти клас и Елена от 4-ти клас.  Творческата работилница бе подредила кът  с ръчни бро-
дерии, картички в техника изонит, рисувани картички и писани с восък великденски яйца, 
поставени в красиво изработени хартиени кошнички. Клубът “Аз обичам да рисувам” се 
отчете с рисунки, правени от учениците през годината. Интерес предизвика  гипсовата 
маска, тъй като заниманията с гипс са новост за нашето училище. 
    Ателието за плъсти показа на гостите пана, изпълнени в техники мокро, сухо и комби-
нирано плъстене, голям брой амулети и гривни. Вниманието бе насочено предимно към 
паната - те грабваха с ярки цветови хармонии, материя и жанрово разнообразие. Природ-
ни и архитектурни пейзажи се редуваха с натюрморт, цветя, амулети. Неслучайно гостите 
поднесоха поздравления към техните автори, присъствали на изложбата. 
  В началото на месец юни предстои да видим викторината на групата по математика, 
както и заключителната изява на групата “Човек, Природа, Химия”. 

 

Изложба базар в края на учебната година 

Електронен вестникЕлектронен вестникЕлектронен вестник   



   Традицията да се празнува Деня на славянската писменост, просвета и култура е 
твърде стара.  
    За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ 
в гр.Пловдив по инициатива на Найден Геров - възрожденски писател и учител, се 
организира празник на Кирил и Методий — създатели на глаголицата. Денят не е 
случайно избран — това е общият църковен празник на двамата светии.Оттогава, чак 
до наши дни,  всяка година ние отдаваме почит и признание  на двамата славянски 
първоучители.  
    Тази учебна година нашето училище празнува на същия този ден - 11 май. 
 Празникът започна с шествие, начело с портрета на солунските братя, украсен с цве-
тя. Учениците се отправиха към салона на читалището, където бяха посрещнати от 
кмета на село Кичево г-жа Иванка Маринова и библиотекаря г-жа Екатерина Дянкова, 
водещ на тържеството. Кметът на селото отправи кратко поздравително слово,  след 
което програмата бе открита с една от любимите детски песни “Хей, море!” в изпъл-
нение на втори клас. След тях на сцената видяхме ПИГ –2 с Патешкия танц; ученици-
те от трети и четвърти клас, за които отново предпочитана форма на изява бе песен-
та; малките актьори от театралното студио с пиесата “Каквато попара си надробиш, 
такава ще сърбаш” с ясното послание: ако искаш да те приемат за приятел, тогава е 
нужно да се държиш учтиво и възпитано. 
  На сцената бе и последното участие на групата за фолклорни танци, съставена от 
момичетата от седми и осми клас, за които е и последна година в нашето училище. 
Красотата на стъпки и ритми завладя публиката и приповдигна още повече настрое-
нията на присъстващите. Тяхното изпълнение беше последвано от музикалния позд-
рав към ученици и учители от фолклорната певческа група към читалището. 
    И тъй като е празникът на буквите и знанието, Директорът на училището ни след 
кратко слово раздаде и грамоти за отличен успех. Впечатление направи фактът, че 
броят на отличниците в начален етап бе много по - голям от тези в 5-8 клас.  
 Тържеството приключи с красива изненада - всеки учител получи по една роза , под-
несена с благодарност и обич от седмокласничките , облечени все още с народни 
носии! 

   На 21-ви май честваме празника на Свети Константин и Елена— византийският им-
ператор, въвел християнството като официална религия, и неговата майка. 
   Празникът съчетава почитта към християнските светци и езическия поклон пред ог-
нените божества. Той е свързан с култа към слънцето и летния огън, с преклонението 
пред небесната светлина.   
   Празникът се свързва още с нестинарството. То е огнен танц, който се играе върху 
жарава.  Легендите разказват за момък на име Константин, който влязъл бос в огъня, 
за да защити Бог. Тогава Бог го избрал за помощник – задачата на Константин била да 
изпраща на жаравата всеки, който е извършил някакъв грях, за да се пречисти. Друга 
история твърди, че нестинарството е тръгнало от красиво момиче, което живяло в се-
ло, където жителите нарушавали божиите закони. За да изкупи греховете им, то танцу-
вало в огъня. Хората вярват, че пламъците имат способността да пречистват душата. 
   Под звуците на тъпана и като държат иконата на Свети Константин и Елена, нестина-
рите влизат в огъня. Стъпвайки в жаравата, те танцуват танц, наподобяващ по-скоро 
на транс. Докато изпълняват ритуала, нестинарите имат видения за бъдещето, говорят 
с мъртвите, а някои дори вярват, че се свързват със светците, които им помагат да 
лекуват и пророкуват. 
    Днес нестинарството е запазен обичай най-вече в района на Странджа и се прави 
главно, за да се съхрани традицията като културно наследство.  
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    Отмина още една учебна година. За някои тя бе трудна, изпълнена с много учение и 
предизвикателства, а за други - просто забавление.  
    Трудните уроци и контролни се редуваха с игри и забавления, допълнителни следо-
бедни занимания за учениците с трудности по проект “Твоят час” и такива за развитие 
на творческите индивидуалности, въображението и себеизявата.  
  Тази година бе последна за учениците от седми и осми клас, които очакват да полу-
чат своите дипломи и да продължат своето обучение в различни училища в град Вар-
на. Сякаш бе вчера, когато прекрачиха за първи път училищния праг, а днес ги изпра-
щаме пораснали и, надяваме се - помъдрели! 
   Неделима част от учебния процес в самия край на учебната година бе и Национал-
ното външно оценяване за учениците от четвърти и седми клас. Добрите резултати 
бяха като награда и удовлетворение за положения труд - и от страна на учениците, и 
от страна на учителите им.  
   Изпращаме учебната година не само с нови надежди, но и мъничко тъга, спомняйки 
си различни моменти от нея - трудните уроци, приятелствата, споровете, напътствия-
та на учителите, домашните задачи … 
     Иде време за дълга почивка! Ще се видим отново наесен! 

Приключи поредната учебна година 

Шарен свят: Европа – моят дом  
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    .  Днес Европа е  не само географско понятие , но една многолика общност, 
в която в сговор и задружие живеят най-различни  по цвят на кожата,  религия, език и 
убеждения хора. Въпреки различията си те са обединени от едно – желанието да 
живеят в мирен свят, свят на разбирателство, взаимно уважение и толерантност.  
   Не съм пътувала из Европа , но съм обиколила много забележителности в Бълга-
рия и това, което съм видяла, е много красиво. Виждала съм и най-различни хора – 
щастливи,  тъжни, богати, бедни…  Мисля, че хората, живеещи извън страната ни, не 
са по-различни. Знам, че и в Европа има хора, които живеят трудно.  
    Едно от нещата, които бих искала да се променят,  е Европа да се интересува по-
вече  от съдбите на хората,  да им помага, за да  живеят  по- добре,  да имат с какво 
да се хранят , да имат подслон над главите си. 
   Искам всички изоставени деца не само  в Европа, а  и по целия свят, да имат се-
мейства, които да се грижат  за тях, а не да са захвърлени по домовете за деца, само 
защото техните биологични родители не ги  желаят! Искам   да имат грижливи и обич-
ливи семейства, защото с нищо не са заслужили да страдат. Искам да имат бъдеще и 
мечти! Зная как се чувстват такива деца, защото самата аз живея в такъв дом. 
    Бих искала нито едно живо същество да  страда – без значение  човек или живот-
но ,   защото нали за това сме  създадени – да се радваме на живота!   
   Искам да живея в мирно общество, в което няма лоши хора, а точно обратното – 
хора, загрижени един за друг! А искам всичко това, защото Европа е моят дом! 
    Ето такава   искам да бъде Европа – по – грижовна  от всякога, по –обичлива! 
Знам, че ако всички сме задружни и си помагаме, можем да преодолеем трудностите 
и да постигнем мечтаното бъдеще! 

 

“Европа, каквато искаме да бъде” - резултати 

      През изминалата учебна година наши ученици участваха в международен конкурс 
“Европа, каквато искаме да бъде”. Конкурсът бе организиран от община Аксаково. 
Нейни партньори са испанската община Игуалада, португалската Сетубал и италиан-
ското градче Нугедо Санта Витория, намиращо се в сърцето на Сардиния. В конкурса 
участваха 126 души от Испания, Италия, България и Португалия. В шест направле-
ния - "Рисуване", "Фото", Клип", "Есе", "Поезия" и "Проза" - младите творци реализи-
раха собствените си  виждания и изисквания  за живота на Стария континент. 
     Къде сме ние в класацията? 
   Първа възрастова група 7-13 год. - второ място в направление Есе  Катерина Пет-
кова - “Европа на бъдещето”; второ място в направление Разказ - Александър Ива-
нов :“Пътешествие с дрон и хляб за един лев”; трето място в категория Разказ - Ма-
риан Стоянов с творбата си  “Пътуване в бъдещето” ; втора възрастова група 14 - 20 
год. - трето място за Иванка Костова за есето “Европа - моят дом”. 
   Авторите трябваше да се съобразят с изисквания обем - до 300 думи за есе, както 
и да включат в текстовете определени ключови думи. Оказа се, че това не е лесна 
работа. 
   Поздравления за нашите участници! Очакваме от тях още по-убедителни победи! 

Иванка Костова , 8. клас - трето място 

Конкурс “Европа, каквато искаме да бъде”  

Момент от контролна 
работа 

На сцената 

Награждаване в 
гр. Аксаково 



   През месец април бяха оповестени резултатите от Пети национален ученически 
журналистически конкурс  „Григор Попов” . 
    Петчленна комисия, съставена от журналисти, краеведи и публицисти   присъди 
на нашия вестник “Светулка” втора награда в  раздел   “Ученически вестници на 
електронен носител “във втора възрастова група V-VІІІ клас. Ето класирането: 
      I място: „Училищен звънец“ при ОУ „Св. Княз Борис I“ – гр.Бургас 
      II място: „Звънче“ при СУ „Св.Седмочисленици“ – гр.Пловдив 
      II място: „Светулка“ при ОУ „Свети Климент Охридски“ - с. Кичево,  обл. Варна 
      III място:  „Училищен вестник“ при ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово. 
     Редакцията на вестника се гордее с  полученото признание - за втора поредна 
година! 
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Вестник “Светулка отново с награда 

 

Къде да продължим след седми клас 

 
 

 

      През учебната 2016/2017г. ПГГСД „Н. Хайтов“ гр. Варна въведе експериментал-
но в 11 клас дуалното обучение, а от учебната 2017/2018 г. ще има прием на учени-
ци след 7 и 8 клас в специалността „Мебелно производство“. 
                Учениците по тази от работят по българо-швейцарски проект за дуално 
образование „Домино“ – Дуално образование за модерните изисквания и нужди на 
обществото, чиято основна цел е учене чрез работа в българското професионално 
образование. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация 
Швейцария по Българо-швейцарска програма за сътрудничество и съфинансиране 
от българското Министерство на образованието и науката. Професионалната гимна-
зия има подкрепата на Община Варна и РУО Варна.  
    Предимства: 

 Стаж в Швейцария 

 Стипендия – първите години – 50лв./ месечно/ ; възможност и за други сти-

пендии - социална, за отличен успех. 

 11-12 клас теория в училище и практика във фирми / заплащане 90 % от мин. 

работна заплата / месечно/. 

 След завършен 12 клас – диплома и професионална квалификационна сте-

пен и работа във фирмата, в която се стажува. 

 Възможност за кандидатстване във ВУЗ или започване на работа. 

 
  Специалностите, които предлага професионалната гимназия след завършен 7 клас 
с 5-годишно обучение са: 
 

Спортна среща по тенис 

     На 26. 04. 2017 г. се проведе приятелски двубой 
по тенис на маса/ момичета/ между учениците от  
ПГГСД „Н. Хайтов“ гр. Варна и учениците от ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Кичево. Всички участници по-
лучиха грамоти от г-жа Мая Рогашка. Победители 
станаха учениците от с. Кичево. Организатори на 
събитието бяха г-жа Милена Петкова и г-жа Дарина 
Кирчева. 
     Учениците от основното училище се запознаха 
със специалностите, които предлага гимназията и 
част от учителите. Те разгледаха училището, заедно 
с класния си ръководител, и останаха възхитени от 
интериора му, и заявиха желание да учат от следва-
щата учебна година в гимназията. 
  Ще припомним, че подобен род срещи между две-
те училища датират от няколко години. Миналата 
учебна година те бяха наши гости. 

Нашият отбор 
по тенис на гос-

ти в ПГГСД 
“Николай Хай-

тов” 



                           Здравейте!  
 
     Това съм аз – обикновено момиче, което живее в малко селце в България, близо до 
морето. Родителите ми са обикновени  хора със скромни възможности. Не съм напуска-
ла пределите на родния край, още по-малко страната си, но това не ми пречи да имам 
мечти - мечти за бъдещето! 
      Сигурна съм, че когато порасна, мой дом ще се окаже не малкото селце, а Европа – 
многолика, но и единна, пъстроцветна, силна.  Каква искам да бъде тя ли? 
      Искам тя да бъде гостоприемна и грижовна  както към хората, така и към  животните. 
Казвам това, защото много ги обичам! Както пише един известен български писател, ако 
можеха да говорят, те щяха да бъдат като нас, дори по-добри! И е съвсем прав за това! 
      Бих искала в Европа на бъдещето да няма страдащи деца, а деца, които са обичани,  
растат щастливи в един по-добър свят,и  имат мечти – дори за простички неща, да имат 
дръзновението да се борят за тях и да ги постигат! 
     Искам да живея в общност, в която има уважение към всеки човек и грижата за него да  е най-важното не-
що; общност, в която се цени природата, защото въпреки различията между хората, тя е едно от нещата, кои-
то ги обединява, тя е нашият общ дом; общност, в която няма сълзи и страдание. 
     Боли ме, когато слушам за терористични посегателства! Толкова много страдания, унищожени животи, 
разбити семейства, помръкнали детски очи! Кому е нужно това? Защо?       Все още нямам отговор на тези 
въпроси,но знам едно – ако няма мир, няма да има и бъдеще!  
     Европа е многолика  и красива! Сигурна съм, че ще стане още по- добра, ако всички  заедно се борим за 
нейното бъдеще, ако сме единни и си помагаме! Така можем да изградим нашия общ  дом – такъв, за какъвто 
сме мечтали! 
           Да…  Така мисля аз  - обикновено момиче с големи мечти!  
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Европа на бъдещето Катерина Петкова, 7 клас -  второ място 

Конкурс “Европа, каквато искаме да бъде” 

-  „Мебелно производство“-дуално обучение; 
- „Реставрация на стилни мебели и дограма“; 
- „Парково строителство и озеленяване“; 
- „Горско и ловно стопанство“. 
Специалностите, които предлага професионалната гимназия след 
завършен 8 клас с 4-годишно обучение са: 
-       „Мебелно производство“-дуално обучение; 
-       „Интериорен дизайн“; 
-       „Горско и ловно стопанство“. 
-        „Озеленяване и цветарство“ за ученици, завършили помощно 
училище.   
       За повече информация:  http://pggsd-varna.com   гр. Варна 9000, ул. "Орех" № 11 
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Тел. 052/ 673-264 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ”  

 

С. КИЧЕВО,  

ОБЩ. АКСАКОВО, 

ОБЛ. ВАРНА 

 

 

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

ОУ “Св. Климент 

Охридски”  

с. Кичево 
Смях в класната стая 

- Р… , хайде, пиши! 
- Ей сега, госпожо, само да нарисувам тези дроби. 
 
В час по български език, шести клас: 
- Запишете това  в тетрадките си, не върху маратонките. 
 
Изреченията си приличат по корен.  
 
Болест ме повали на черга. ( из преразказ, 6кл)  
 
Обърнах се към стената от некомфорт. ( из преразказ, 6кл)  
 
 

- Госпожо не трябва ли тук да е перални препарати? 
 
В час по български език госпожата пита: 
- М… къде ти е химикала? 
- Загуби се. 
- Сам ли? 
 
Госпожа към ученик, пет минути след началото на часа: 
- Хайде, Р…., колко пъти да ходя на те търся на игрището! Влизай в час! 
- И ко ши прая там? Ни щъ в час, искам да ритам мач! 
 
В час по български език: 
- Сега на дъската да излезе В… , за да направи синтактичен анализ на това изрече-
ние. 
    В… мълчи. 
- Хайде де, защо не препускаш по изречението така, както в коридора? 
 
Дунавска планина . 
 
Царска принцеса. 

 

Започна 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! 

 

    

Не правете като тях да не станете за смях! 

 
Задача по български език за написване 
на текст за обява в шести клас, изпълне-
на със средствата на информационните 
технологии. 
    Ето “превода” на написаното: 
 
Продавам спортна кола втора ръка, с 
нови гуми и джанти.  
 

Из тетрадка по математика 
4. клас 


