
   

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Първият звънец 

Есен 

   Така жадуваното лято  отмина бързо. Както всяка есен, щом започнат да падат кесте-

ните, школското звънче призовава всички да се завърнем отново в училище, за да  се 

учим, да работим, да  творим, да растем добри  и отговорни  .   

    За някои  тази учебна година  е първа, за други –поредна. Без значение коя е тя поред 

–първият учебен ден е  винаги е вълнуващ и запомнящ се, особено за  първокласници-

те. Тази година те са 14 - почти всички момчета и две момичета за цвят!    

    Задачата на училището е да ни подготви за Вашето бъдеще. Бъдеще, в което да  се 

превърнем  в успели хора. Ще попитате:  Какво е успех? Това значи непрестанно пъту-

ване и покоряване на множество малки върхове . Ако искаме да сме успешни, трябва да 

правим всичко по правилния начин, с желание и с обич. 

     Необходимо е всеки един от нас да открие  таланта си и да се фокусира върху него, 

да бъдем дисциплинирани и креативни! Какво значи това ли? Това значи да сме твор-

ци, да създаваме красота, да сме изобретателни!  Нужно е да забравим  съмнението в 

себе си. Днес сме ученици в това малко, но прекрасно училище, но утре, благодарение 

на нашите собствени усилия и трудолюбие, ще се превърнем в знаещи, можещи и спо-

собни млади хора.  

                          Нека е успешна новата учебна година! 
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 Подухна есенен ветрец, 

заромоля кротичък дъждец. 

Птиците отлетяха на юг –  

кога ли ще се върнат тук? 

Капят на дърветата листата 

и покриват със килим земята. 

Слънцето зад облака се скрива 

май защото идва люта зима. 

 

Автор: Красимира, 5. клас  

Пано “Натюрморт “ 

Материал:  вълна 



       Конната езда - добре забравен “спорт” в българската култура, датиращ още от вре-

мето на траките, се възражда вече в нашето училище! От тази учебна година в училищ-

ния учебен план на ОУ „Свети Климент Охридски“с. Кичево за първокласниците е 

заложена конната езда като основен компонент в часа за спортни дейности, одобрен и 

утвърден от Началника на РУО гр. Варна. 

    Заниманията  се провеждат по един час седмично в село Кичево. Точно тук се нами-

ра най - голямата и най - модерната конна база в областта. Тя разполага със закрит ма-

неж и предлага обучение от сертифициран инструктор. Това е Мария, която всички 

първокласниците вече обичат и която успя от първата среща да вдъхне любов към ко-

нете. 

    Сила, движение, устрем. Красота, изящество, спокойствие. Приятелство! Покой и 

движение. 

     Това са те – конете! Искате ли Вашите деца да са част от всичко това? 

 

Конна езда за първокласниците 
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Шарен свят 

 

Моменти от първия 

урок 

   Това са снимките, с които ние, шестокласниците, участвахме в проект “Засаждаме бъдеще”. Щастливи сме 

да споделим, че с 89 гласа сме сред спечелилите 20 дръвчета и 30 комплекта за засаждане за нашето училище! 

Проект “Засаждаме бъдеще” 
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Творби на учители: Шарен свят 

Шарен е светът при нас - 

винаги различен всеки час. 

Ето Алекс с новите боички 

рисува къща със ръчички, 

Йони с глас чудесен 

разучава нова песен! 

Лени с топка пъстра във ръка 

кани в двора всички на игра. 

   

На разходка със седми клас 

     Доказано е, че изобразителното изкуство има благотворно влияние 

върху развитието на детето като личност. Всеки вид изобразителна дей-

ност (рисуване, апликиране, моделиране, художествено конструиране) 

е свързан с прояви на емоции и чувства от наша страна - тази на децата. 

Когато рисуваме,  обикновено изразяваме идеи и пресъздаваме своето 

виждане и усещане за света около нас. Често подаряваме своите рисун-

ки на някой значим за нас възрастен и с това показваме очакването си, 

че ще бъдем разбрани. Смисълът на посланието в  този случай е: „Ако 

искаш да знаеш как се чувствам, виж ме как рисувам … какво нарису-

вах. А възрастният трябва да приеме подаръка с чувство за благодар-

ност и с похвала , защото така ще ни насърчи, ще ни покаже, че това, 

което правим, е важно, добро и красиво. Та кой не обича похвалите? 

    Всички ние, учениците от първи до седми клас, обичаме да рисуваме. 

Затова честичко тук, в “Шарен свят”, ще виждате нашия свят в учили-

ще, нашия шарен свят в рисунки!    

После  пак  задачи и уроци 

за морета, океани и потоци. 

Ади мига, мига : Ох! Трудно е това! 

От толкова уроци ми идва да рева! 

Ето че звънчето гласовито 

приканва пак навън шеговито. 

Да, шарено е всеки час ! 

Искаш ли и ти? Ела при нас!  

                                 В. Жекова 

За рисуването в училище 

Урок по изобразително изкуство 

в първи клас 

Автор: Йоанна, шести клас 

Тема: Изкуството на Византия 
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В час:  

- Госпожо, госпожо, това как се казва?  Транспортер ли? 

- Не, това е транспортир.  

   ******* 

Любен Каравелов е кръстен на нашето село. 

   ******* 

Госпожо, как да намеря електрическия вестник?  

(вм. електронния) 

   ****** 

Упражнение в час по английски. 

Госпожата: Ходили ли сте в чужбина? 

Ученик: Провадия брои ли се? 

   ****** 

Подслушано: Закопчей си връзките на обувките! 

   ****** 

В час по география: Там падат много валежи, защото е  

сухо. 

   ****** 

Ще извадя голямата тетрадка че да събера заглавието. 

   ****** 

Крали Марко освобождава робите, защото те са добри и 

иска да работят за него! 

   ****** 

Госпожо, много ми е топло! Стопли ми се мозъка чак! 

Смешен свят 
                               Сбогом, лято! 

 

     Сбогом, мое лято – омайно и прекрасно! Ще ми 

липсват  вълните на морето и солените им пръски , 

ветровете по планинските била, безгрижните игри 

на дечицата, бягащи по зелената трева! И нежният 

ветрец, прегръщащ върховете на дърветата, пълзя-

щите рачета по песъчливите корита на реките, риб-

ките ....  

     Лято разноцветно, не си отивай! Ще тъгувам за 

твоите слънчеви дни и топли нощи, изпълнени с 

песни на щурчета! Ще си спомням за теб през дъл-

гите зимни нощи и ще чакам! Ще чакам да се за-

върнеш отново! Но дали ароматът ти ще бъде съ-

щия? Дните същите ли ще са? А може би и аз няма 

да съм същата, а пораснала и помъдряла? 

Не знам. Но знам, че не искам да те пускам, искам 

да те имам завинаги! 

 

Автор: Алис 

6. клас 

Автор: Елена, шести клас 

Тема: Изкуството на Византия 


