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         На  11 май отбелязваме църковния празник на  Светите братя Кирил и Методий, 
създатели на глаголицата – първообразът на съвременната ни азбука. На този ден се 
състоя и училищното ни тържество, посветено на Деня  на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. То се проведе в читалищния салон, в присъстви-
ето на родители и гости.  
     България е нашата страна!  Земята ни е древна, познала е възходи и падения, с 
богата и славна история.  Имаме много достижения, безброй паметници на култура-
та, завещани от дедите ни, с които да се гордеем и да предадем на поколенията след 
нас!  Едно от тези достижения е писмеността. 
    Единадесет столетия народът ни пази своите букви –най-
голямото духовно наследство, завещано ни от солунските бра-
тя Кирил и Методий!   
    Единадесет столетия тачим паметта на славянските първоу-
чители и тяхното велико, общославянско и общочовешко де-
ло ! 
    Единадесет столетия ние, българите, пазим свят техния при-
зив -  Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети  дзело   зем-
ля! – Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш 
здраво на земята! 
    Това бе и мотото на празника ни, който бе открит с кръшни-
те хора на малките танцьори от групата за народни танци. 
След тях на сцената излязоха със свои изпълнения всички кла-
сове от първи до седми  —песни, танци и стихове, посветени 
на празничния ден.  Жизнерадостното настроение на участни-
ците  зарази и публиката, която ги награди  с аплодисменти. 
   Смях предизвика хумористичната сценка „Забавен час по 
български език” в изпълнение на петокласниците от Студио 
Театър и слово, в която бяха включени актуални ученически и 
учителски бисери. Най-малките актьори от Студиото пък пред-
ставиха  пиесата “Коя буква е по-важна”. Тя  ни накара да се 
замислим за мястото на буквите в думите и за това колко е 
важно те да  бъдат поставяни на правилните места.  
     Имаше и специална награда, която г-жа Златарска връчи на 
малкия Иван Катев от ЦДО 1 за неговото послушание, стара-
ние и желание за учене, като пожела на всички останали да 
следват примера му и да има повече такива ученици. 
    Обичайните по повод празника грамоти за отличен успех не 
бяха връчени, тъй като бе взето решение това да се състои в 
последния учебен ден, когато класните ръководители разда-
ват и бележниците. 
       Всяко начало обаче си има и край - празникът приключи и 
      всички, макар и твърде неохотно , си тръгнаха в добро  
                   настроение! 
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    Темата за толерантността е изключително актуална в обществото.Да бъдем толерантни  означава да уважаваме 

другите, независимо от различията. Означава да бъдем внимателни към другите и да обръщаме внимание на това, 

което ни сближава. В този смисъл толерантността и интеграцията на различните деца е от особена важност. Приема-

нето им в обществото и пълноценното им участие и функциониране в него е единственият начин те да развиват своя 

потенциал и възможности.  

     Какво е присъщо на толерантния ученик? Той адекватно преценява себе си и обкръжаващите, способен е да бъде 

самокритичен, старае се да се ориентира в проблемите си, в собствените си достойнства и недостатъци, уверен е в 

себе си, не се съмнява, че ще се справи с всяка възникнала ситуация или задача, не прехвърля отговорността върху 

другите, сам отговаря за постъпките си, винаги реагира на шеги, способен е да се надсмива над себе си. 

   Както се вижда, толерантността не е просто отделно взето качество, а резултат от взаимно свързаните черти на 

личността. Затова поемането на задачата „ще стана търпим!“ може да доведе само до увеличаване на моралната 

толерантност.  

    Уверено можем да кажем, че за  нашето училище  толерантността е присъща. Пример за това са грижовното отно-

шение към учениците със СОП. Те са обгрижвани, разговаря се с тях спокойно и с разбиране, добронамерено, с ува-

жение към техните интереси и потребности, участват наравно с другите в училищните тържества, 

Толерантната личност е човек, който добре познава себе си и признава другите. Проявите на съчувствие и състрада-

ние са важни ценности на толерантното общество и са черта на толерантния човек. Затова - бъдете толерантни! 

 За толерантността в училище 

Кои са най—добрите приятели? 

 На гости в село Осеново 

 

   Да имаш добър приятел е едно от най-големите богатства, които човек може да притежава. В живота си среща-
ме какви ли не хора, но приятели могат да бъдат  онези, които ще ни помогнат да преминем през трудностите и 
изпитанията. Съществуват пет типа приятели, които могат да ни променят  и да ни направят по—успешни и смели. 

Приятелят, който те разбира и подкрепя 
   Няма нужда да се заблуждаваме, не всеки може да се постави на твое място и да разбере действията и решени-
ята ти. Истински добрият приятел обаче няма да те осъди или да остане безразличен. Той ще превъзмогне разли-
чията помежду ви, за да намери начин да те разбере и подкрепи. 

Приятелят, който ще ти каже истината в очите 
   Повечето хора смятат, че приятелите са длъжни винаги да говорят само добри думи едни за други. Истински 
добрите приятели обаче умеят да си казват истината и когато тя не е особено красива. Затова не се сърди на прия-
теля, който смее да ти каже, че някоя дреха не ти отива, или не се съгласява винаги с твоето мнение 

Приятелят, който те кара да се смееш 
Ако един човек те кара да се чувстваш добре, полага усилия да бъдеш в добро настроение и иска да те вижда 
щастлив, то този човек наистина ти е приятел. От Уча.се сме сигурни, че имаш поне един такъв приятел? 

Приятелят, който те изслушва и се съобразява с теб 
   Ако някой постоянно ти налага своето мнение и винаги те води за носа, трябва да знаеш, че той по-скоро мисли 
основно за себе си. Истинският приятел винаги иска да чуе и твоето мнение, и твоето предложение, и твоята за-
бавна история. 

Приятелят, който те вдъхновява 
   Сред приятелите си трябва да имаш поне един, който да те изпълва с вдъхновение, да ти показва как се постигат 
успехите и как се мечтае с размах. Намери го и ще видиш как и ти ще се окрилиш за велики дела. 
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 Учителят на моите мечти 

“Андерсенови приказки” с пети клас 

    Едва ли има някой, който да не е чувал името на Андерсен—най-големият 
приказник за всички времена. Неговите герои са разплаквали, вълнували и 
насърчавали поколения деца да растат смели, да мечтаят и да търсят истина-
та. Ханс Кристиян Андерсен е един от най-известните разказвачи, автор на 
множество пиеси, романи и пътеписи, но познат най-вече със своите приказ-
ки, преведени на 146 езика.  
    Точно тези приказки бяха темата на литературното четене с петокласници-
те. По тяхно желание бяха прочетени няколко непознати за тях до този мо-
мент приказки , каквито бяха „Дебелата игла”, „Глупавият Ханс”, „Старата 
камбана” и „Малката русалка”.  
     Оказа се, че всички са гледали  анимационния филм за малката русалка, 
но никой не е чел едноименната приказка, която е със съвсем различен фи-
нал. Краят ѝ натъжи учениците,  стана ясно, че те предпочитат хепиенд. Само 
че не винаги в живота е така - обобщиха те. 

       
   Сигурни сме, че всеки ученик се пита какъв ли би бил идеалният учител. Е, ние ще ви кажем какъв трябва да е 
той според нас. 
    Учителят трябва да е добър с децата, винаги усмихнат, лъчезарен, мил и дружелюбен. Той трябва да умее 
така да преподава, че на учениците да не им е скучно, да има чувство за хумор и сериозния материал от урока 
да го вмъква хей така—шеговито и забавно, така че да го запомним бързо и лесно. Забавните неща се помнят 
много по-лесно! Трябва да владее отлично своя предмет и да разказва увлекателно.  
   Смятаме, че да бъдеш учител е една много отговорна професия, затова той трябва да бъде и строг, и справед-
лив, той трябва да бъде за пример на учениците и те да се учат от него не само на знания—той трябва да бъде 
модел за поведение и подражание, да се облича хем модерно, хем прилично и подобаващо за неговата профе-
сия. И като всички ученици, ние, разбира се, си мечтаем той да не ни изпитва, а да ни пише само шестици, ма-
кар че знаем—това просто няма как да стане! Все пак си мечтаем да ни хвалят по - честичко—толкова е приятно 
да ни кажат „Браво, ти си справи прекрасно!”  
    Ето такъв според нас трябва да бъде добрият учител от нашите мечти! И още нещо— не го търсете надалеч, в 
градските училища или където и да е! Той е съвсем наблизо—  тук, в нашето училище, в класната стая, в кори-
дора, защото учителите тук са такива, за каквито сме си мечтали! 
             Честит празник, учители!                                                                                                                  Пети клас 

Състезание по правопис  1—4 клас 

        

    През изминалия месец в училище се проведе състезание по правопис  под надс-
лов „Пиша грамотно“ , в което участваха ученици от първи до четвърти клас.  Състе-
занието е част от  националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамот-
ността сред учениците в началния етап на обучението си. 
  То  бе проведено под формата на диктовка, чийто текст бе еднакъв за всички учени-
ци. Максимумът точки от диктовката бе 6 точки. 
   След проверката на писмените работи стана ясно, че  голяма част от учениците вла-
деят  сравнително добре езиковите норми, а някои – дори отлично. Има обаче  от-
делни ученици, които не се справиха и трябва доста да се потрудят, за да овладеят 
правописните правила и норми.  
     Похвала заслужават  Владимир и Красимира от четвърти клас , Веселина и Миряна 

от 3 клас, Владимир и Патрисия от първи клас—не само защото пишат правилно, но 

и защото обръщат внимание и на външния вид на писмените си работи. Въпреки все 

по-честото използване на информационните технологии в ежедневието, краснопи-

сът още е твърде важен за грамотността на учениците и говори за това какви личнос-

ти сме ние. 



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 

Редакционна колегия: 
Елена Стоянова—5 кл. 

Александър Иванов—5 кл. 
Виктория Жекова - ст. учител 

Открадна ми колелото и хукна да бяга . ( из преразказ 7. клас) 
 
Баба Тиша ме чу как плача като неродено яре. Тя ме взе в ръцете докато нероде-
но бебе.  ( из преразказ 7. клас) 
 
Брат ми Славин беше отвлечен, бяха го оковали с вериги и го бяха занесли във 
Византия. ( вм. отвели ;  из преразказ 7. клас) 
 
Казах им, че съм пратена от самия Бог Пруст, за да им помогна. ( вм. Бог Перун; из 
преразказ 7. клас) 
 
Вера каза на носа й да е запушен заради нея. ( вм. Вера каза на Носа да плува за-
ради нея ; из преразказ 7. клас) 
 
 - Грозното патенце предизвика у мен чувства на депресия и мъка.—казва ученик. 
- Депресия? Знаете ли какво означава думата депресия? - пита госпожата. 
- Аз мога да кажа синоним - математика!—казва друг ученик. (5. клас) 
 
- Как се подчертава допълнението? 
- Две черти и цепка. 
 
- Как можем да проверим речниковите значения на  думите? 
- Като речваме. 
 
Много е интересна биографията на Яворов, но най—много ми хареса за Лора Ка-
раджова ( в час по литература  7. клас) 
 
Основните раси са три европеидна, негроидна, австралоидна, монголоидна. 
 
- Кой е най високият връх в Африка? ( в час  по география, 5. клас) 
- Мусала  
 
Колко  е  площта на Африка? - пита господин Петков в час по география. 
- 3,500 години преди Христа.—уверено отвръща ученик. 

   Похвално! 

Пленер с пети 
клас 


