
     Отмина още едно лято с аромат на цветя, окосена трева и сол, 

с  песните на щурците и детски смях в летните вечери. Отново е 

есен, а с нея идва и първият учебен ден. Ден, който навява споме-

ни у тези, които са били някога ученици, а у други, които сега са 

такива или прекрачват  училищния праг за първи път  – ден на на-

деждите, на мечтите, на желанието да изучат света.  

     Първият учебен ден е винаги вълнуващ,  но за първокласниците 

е особено специален,  защото отваря нова страница от книгата на 

живота, която ще ги поведе по  най-ценният път – пътят на просве-

щението, на знанията, на мъдростта. Училищния праг тази година 

прекрачиха 14 ученици - прекрасен клас от  будни и жадни за зна-

ния момичета и момчета, сред които три двойки близнаци!  Първа-

та изява на малките ученици бе на откриването на новата учебна 

година, когато се представиха на по-големите каки и батковци със 

стихчета за училището. След поздравителното слово на г-жа Семо-

ва, директор на училището ни,  традиционното преминаване през 

шестицата и биенето на школския звънец, учениците влязоха в 

класните стаи. Най-препълнена се оказа стаята на първокласници-

те. В първия учебен ден те дадоха и първото си интервю на госту-

ващия журналист от Радио Варна, а родителите и  присъстващите 

баби не скриха насълзените си от щастие с очи!  

  Вълнуващи срещи 

на приятели след 

дългата раздяла, 

на учители и учени-

ци, весела глъчка и 

широки усмивки  - 

това е първият уче-

бен ден! 

Първият звънец удари! 
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   15 септември отново ни събра - ученици, родители, гости, приятели. Аз го на-

ричам  ден на разнообразието или ден на „ шарения свят“ , защото колкото и да 

сме различни, „шарени“, се обединяваме около нещо толкова необятно като науката , която е 

нашият свят. Днес искам да поговорим за вдъхновението. То е онази необяснима сила, която те 

подтиква да търсиш, да твориш, да подобриш и осъвремениш нещата. Не е достатъчно обаче 

само да получиш вдъхновение, нужно е и да запазиш творческата си енергия. Училището е мяс-

тото, в което вдъхновението е обратим процес. Учителят вдъхновява учениците си за учене и по

-високи постижения, а техните успехи са радост и вдъхновение за учителите. (…)Има учители и 

директори, които работят с вдъхновение и себеотдаване в името на каузата, на която са се пос-

ветили.  Резултатите са в бъдещето; те са невидими в настоящето и се реализират чрез възпи-

таниците ни. И ако не е лесно да си учител, то още по-трудно е да си добър учител. (…)    

   На добър час през новата 2017/2018 година!                 Извадки от поздравителното слово на    
                                                                                               Марина Семова—Директор на ОУ с. Кичево 
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Акценти 

 Откриване 

на новата 

учебна го-

дина 

 Кратки но-

вини 

 Забавни 

минути 

Вдъхновението като сила 
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   Говори ли ви нещо името Луи Айер? Неговото име носят стадионът в гр. Силистра, ули-

ца в софийски квартал  и планински връх в Антарктида. Но е по-вероятно да го чувате за 

първи път и изобщо да не допускате, че така се казва една силно обвързана с българската 

история личност.  

   Луи Айер е швейцарец, влюбен в малка България до такава степен, че я приема за своя 

втора родина. Участва във войните за национално обединение на българска страна и два 

пъти е удостоен с бойния орден „За храброст”. След края на войните полага основите на 

учебния предмет физическо възпитание в българските учи-

лища и е главен треньор на юнашките ( гимнастически )

дружества в страната. Въвежда спортовете лека атлетика, 

вдигане на тежести, борба, бокс. 

   Всичко това учениците от шести и седми  клас научиха от 

филма “Швейцарецът с българско сърце” по време на часа 

на класа. 

Оброчна 

плочка от с. 

Винарово с 

изображе-

ние на  

Тракийския 

конник 

"За да знаем 

накъде 

отиваме, 

трябва да 

помним 

откъде сме 

тръгнали"  

     С началото на новата учебна година съществуващият етнографски кът в кабинета по БЕЛ 

се увеличи с традиционна гагаузка носия на повече от сто години. В допълнение към нея  е 

преметнат и месал, оформен като шал. Сред експонатите на къта са още детска проходилка, 

рядко срещана двурога  дървена вила за прибиране на сено, хаванче, бъклица, совалка за 

тъкачен стан, паламарка, паница и различни дървени предмети от бита на нашите прабаби. 

Други етнографски предмети пък се съхраняват в библиотеката. 

     Сбирката служи за онагледяване в часовете по литература, дава 

информация за живота на старите българи и не на последно място 

формира духовни ценности, възпитавайки уважение и любов към 

дома, родния край и  родината. А Левски и Ботев, редом с нацио-

налното знаме, напомнят всеки ден на учениците безсмъртните си 

завети и саможертва в името на свободата.  

 Етнографски кът в кабинета по БЕЛ 

Надпис, описващ 

картина или гра-

фика. 

       Митовете на нашия народ отразяват влиянието на древногръцката митология и християнс-
твото. Многопластови по своята структура, те ни отвеждат в света на древния човек. Далечните 
ни предци са вярвали, че всичко в природата има душа. Запазени са митически вярвания за 
магическата сила на различни животни. 
   Еленът—приятел на самодивите, има рога с чудодейна сила, която прогонва зли духове,  
болести и магии. Мечката е човеколюбиво същество и предпазва от болести. Тя е издигната в 
култ от  славяните. В някои фолклорни  творби се откроява влиянието на стари митове -често 
при нарушаване на моралните норми момата се превръща в мечка. Вълкът в митовете е не-
чиста сила, творение на дявола, символ на злото. В народния календар има така наречените 
вълчи празници (вучляци), свързани с митически образи, които пазят следи от поверието, че 

вълкът може да предсказва бъдещето на хора. Конят е сред най-почитаните живот-
ни от нашия народ. Вярно и предано на човека животно, то остава недосегаемо за 
злите сили. Култът към коня идва от най-стари времена. Траките го почитат и изоб-
разяват върху оброчни релефи. Славяните и прабългарите го свързват с върховните 
си божества Перун и Тангра. Доказателство за това преклонение представляват жер-
твоприношението на бял кон при погребението на тракийски вождове, конните със-
тезания, изображението на конник или конска глава по амулети, свещници, тринож-
ници за огнища. Конят, колесницата и колелото, символи на слънцето, са елемент 
при изработването на ритуални атрибути, обслужващи обредните действия.    
     В българската митология съществуват и други образи - хали, лами, кикимори и др. 

 Швейцарецът с българско сърце 

 Българска митология и фолклор 



Винаги идваме навреме,  прилично облечени на училище! 

Отнасяме се учтиво с всички. Използваме вълшебните думички: "Благодаря!" «,Ако оби-

чаш!«"Извинявай!" ,"Заповядай!" 

Предварително  се приготвяме за учебния час! 

Вкъщи старателно сме подготвили домашните си и сме сложили в чантата всичко необходи-

мо за деня! 

При биенето на звънеца вече сме готови по местата си! 

По време на часовете говорим само ако ни е посочил учителят,  не се обръщаме и не шумим! 

Не се яде в час или в класната стая! 

Не се носят играчки или скъпи вещи! 

В междучасията си приготвяме нещата за следващия час, закусваме на определено място, хо-

дим до тоалетна! 

В коридора се движим винаги до стената, която няма врати! 

Не бягаме и не викаме в коридора. Поздравяваме учтиво! 

Грижим се за реда и чистотата в класната стая.! 

Когато сме дежурни, почистваме дъската и следим за чистотата на стаята! 

Никога не се надвесваме от отворените прозорци в класната стая! 

 Никога не напускаме класната стая без разрешение на учителя! 

 Извън  училището излизаме    САМО с учител!                            От 6. клас 

 

    С новата учебна година започва и издаването на нов вестник—”Шарен свят”. 

В него ще намират място творби, изработени от учениците—рисунки, стихове, 

картички, пана, мозайки и всякакъв друг вид ръчно творчество.  

    От практиката досега е видно, че учениците обичат да творят, а необходи-

мостта от популяризиране на тяхното творчество налага да се търсят различни 

форми, за да достигне то до повече хора. Поради тази причина най-напред фо-

тоси на творбите ще се поместват в едноименната фейсбук страница “Шарен свят”, 

а след това ще бъдат издавани в електронен бюлетин към сайта на училището 

ни.Отделните творби са  с различни хаштагове за да се улесни търсенето в страни-

цата. Интересното е, че вече има произведения с # творби на учители—тези на г-жа Марина Семова и г-жа Антонина 

Георгиева.  

  Вестникът се издава от  участниците в Студио Театър и слово и Ателие за плъсти, сформирани по проект “Твоят час”. 

С Т Р А Н И Ц А  3  
Б Р О Й  3 0  

Знанието 

само по себе 

си е сила.  

 

 Френсис Бейкън 

 

 

     На пръв поглед тези две думи са несъвместими и коренно противоположни. Проведената викторина  в края на 

миналата година обаче опровергава това мнение! Старинни, логически  задачи,забавни пресмятания и анекдоти 

развеселиха присъстващите на събитието. Оказва се, че математиката може да бъде забавна, ако пожелаем това!  

   Ето част от въпросите: В една клетка има няколко зайчета. Ивайло преброил, че общо ушите и краката на зайче-

тата са 36.Колко са зайчетата? Колко лъжици трябва да се поставят на масата,на която седят майка,баща и 

всичките им деца - 3 момчета,които имат по една сестра,така че за всеки да има лъжица? Един охлюв трябва да 

изкатери стълб 10м. За колко дни ще го изкачи,ако знаем,че за един ден той се качва 3 м,а през нощта слиза 2м.? 

Докъде вълкът навлиза в гората (и защо)? Какво правят котките като навършат 7 години? 

     Ха сега да Ви видя, Вие можете ли да отговорите? 

    А за финал  ето едно любопитно писмо от математик до любимата му: 

    Здравей, мило мое алгоритъмче! Разкъсан съм от острите ъгли на раздялата! Аз все повече се убеждавам, че ти 

си променлива величина. Твоят перпендикулярен поглед ме кара да си съставя уравнение от втора степен с три 

неизвестни. И за да се изравни, трябва да вадим родителите на квадрат. О! О, как желая да отидем в равнината и 

да си построим къщичка с две страни и ъгъл заключен между тях! А оня, дето се върти в концентричните окръж-

ности около тебе, му кажи, че ще му разбия абсолютната стойност на физиономията и ще го пратя да вади корени 

в областта на рационалните числа. Целувам те! Твой пергел! 

    Викторината бе проведена през месец юни и бе част от програмата на групата с обучителни затруднения 

“Трудната математика”, водена от г-жа Маргарита Атанасова, преподавател по математика в 5 -7 клас. 

Така изглежда корицата на новия 

вестник за ученическо творчество 

 Забавна математика 

 Правила за поведение в класната стая 

 За новия вестник “Шарен свят” 
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"Няма такава 

книга, от 

която човек не 

би могъл да 

научи нещо." 

 Гьоте 

 

 

   На 12 октомври се проведе традиционният есенен поход  - и тази 

година до местността Колокоча. Времето бе прекрасно - за разходка, 

за весели игри, за изследване на околността и наблюдаване на про-

мените в природата.  

  Походът е едно от общоучилищните мероприятия, очаквани с не-

търпение от всички. Затова лишаването от него се явява като “едно 

от най– тежките наказания за непослушковците.” И тази година  има-

ше “наказани”. Надяваме се да си вземат поука, за да може догодина 

да се включат! 

  Есенен поход 

 

 

  Читателска щафета 

    От миналата учебна година в класовете от пети до седми клас стартира една инициатива, насочена към 

разширяване на литературните познания на учениците във връзка с автори и теми, заложени в учебните 

програми по литература. Това е  читателската щафета, при която учениците четат избрани от тях текстове 

на изучавани автори. През месец октомври се проведоха  първите за тази учебна година  литературни 

четения - в пети и в седми клас. 

    В пети клас щафетата премина под надслов “Светът в древногръц-

ките митове”. Учениците четоха митове за Орфей и Евридика, за Хиа-

цинт, за Тезей, за боговете на древна Гърция. Научиха откъде произ-

лиза  названието  Егейско море, за смисъла на изразите нишката 

на Ариадна и кутията на Пандора. Особено интересна  намериха 

хипотезата за пещерата Дяволското гърло като вход към владенията 

на Хадес, през който е преминал Орфей, за да намери своята любима 

Евридика. 

   В седми клас основната тема на литературното занимание бе живо-

тът и делото на  Христо Ботев. Най - напред учениците наблюдаваха 

презентация, а след това четоха подбрани стихове и откъси от статии 

на големия поет, журналист и революционер. Имаше нещо, което едва 

не провали провеждането на тази инициатива.  Въпреки дадената за-

явка за участие, в последната минута  голямата част от седмокласни-

ците предпочетоха да излязат на двора да играят футбол. Този факт 

ни накара да си зададем въпроси относно честната дума и даването 

на празни обещания. Все пак се надяваме да присъстват на следващо-

то четене! 

  Фотомоменти от първия учебен ден 



 

 

- Кое стихотворение имате наизуст? 

- “Прошка”. 

- “Прошка” ли?  - размисъл.—На Христо Ботев ли? 

 

- Ех, госпожо, тъкмо се зарадвах, че пишете с букви!( има се предвид печатни) 

- Не знаех, че досега съм писала с цифри! 

 

   Ученик чете от учебника по литература за 7-ми клас: 

  (…) При Ботев идва най-малкият му брат Боян Ботев трябва.... ( без пауза и низходяща интонация между 

двете имена). 

Смях в класната стая. 

- Къде остави точката? Не знаех, че малкото име на Ботев е Боян! 

 

В 6-ти клас преговарят за синоними, антоними и омоними. 

- От коя група са думите родина и отечество? 

- Те са сентоними, госпожо! 

- А думите ходя, вървя, крача? 

- И те са сеномини! 

 

Госпожата: Запишете в тетрадките - стр. 6, зад. 2! 

С.: - За домашно ли, госпожо? 

А: - Мълчи, ма! Ще ти дам аз едно домашно! 

 

Ученик се опитва да си спомни отговора: 

- Чакайте, не ми казвайте, в устата ми е! 

 

- Каква храна се слага на масата на Бъдни вечер? 

- Трапезна. 

 

Тя беше изчезнало сякаш вдън гора. ( из ученически преразказ) 

Гледах захласено неговото магаре. ( из ученически преразказ) 

 Смях в класната стая 

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

Основно училище  

“Свети Климент Охридски”  

с. Кичево, общ. Аксаково,  

обл. Варна 

Тел. 052/ 673-264 

oukichevo@abv.bg 

http: oukichevo.uchenici.bg 
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