
  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Занимания по интереси  

Минута поклон за Апостола  

    От месец февруари стартира проектът “Занимания по интереси” като естествено 

продължение на европейския проект “Твоят час”, но с насоченост към 

математическите, природните и техническите науки. Тези занимания  се организират в 

съответствие с желанията на учениците и със съгласието на родителите, както и според 

спецификата на дейностите и възможностите на училището.  

   По този проект в училище са сформирани три групи : 

   “Математика” - с ръководител г-жа М. Атанасова. В групата са включени 

учениците от шести клас; 

 “Творческа работилница” с г-жа Калъчева. Заниманията са насочени към 

областта на ръчния труд и в тази група влизат предимно ученици от начален 

етап на обучение; 

  “Ателие за плъсти” с г-жа Жекова и ученици от втори до седми клас със задача 

да овладеят основите на плъстенето.  

    Групите вече работят в 

определените за това дни. 

Първата публична изява на  

Творческата работилница и 

Ателие за плъсти бе на 

традиционния вече Базар на 

мартениците. В рамките на само 

две седмици  те трябваше да 

подготвят артикулите и да 

организират събитието.  

   

Изработено в “Ателие за плъсти” 
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   На 19 февруари в пети и шести клас се проведе поредното извънкласно четене, за да 

отбележим  146 - годишнина от смъртта на 

Васил Левски. Апостолът на свободата бе 

почетен със стихове, написани за него от други 

бележити българи—Иван Вазов и Христо 

Ботев, припомниха си и делата му, направили 

го безсмъртен в паметта на народа  

  Така учениците имаха възможност да се 

запознаят с други, неизучавани творби на 

творци, включени в учебната програма за 

съответните класове и да разширят своите 

литературни познания, както и погледа си 

върху историческата епоха от тези 



       На  първи март се проведе ежегодния Ден на народното творчество. Водещи на 

тържеството бяха Красимира и Владимир от пети клас, които поздравиха гостите и 

учениците  и с празника на Баба Марта. Почти всички класове бяха подготвили народни 

песни, от тях лъхаше обич към народното ни творчество, както и желание за изява. 

Разбира се, не липсваха и стихове, посветени на Баба Марта, България и националния ни 

празник Трети март.  

   Ученици от Студио Театър и слово представиха на сцена пиеса за един от най-

обичаните герои във фолклора ни—Хитър Петър и надлъгването му с Настрадин ходжа. В 

техните образи влязоха Елена и Алис, а ролята на обраният чорбаджия бе изиграна от 

Александър. Въпреки опасенията на момичетата, че трудно биха се справили с мъжките 

роли, аплодисментите на публиката показаха, че са се справили отлично.  

   Водещите разнообразиха представянето на участниците с народни гатанки, в чието 

разгадаване участваха всички ученици. А накрая пожелаха на всички  да помнят, че  ум и 

разум с пари не се купуват, а се добиват със учение! “Кой каквото сега си постели, после 

ще легне на него! Затова нека да се учим и бъдем добри! “ - се обърнаха от сцената на 

изпроводяк! 

 

Ден на народното творчество  
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Шарен свят 

      
Шипка 

Автор: Йоан първи клас 

 

Има на Балкана 

връх един голям (…) 

Там се е проляла 

свидна руска кръв, 

там стои на стража 

Шипченския лъв!  

Програма “По—здрави деца” 

Снимка: Адриан, 6. клас 

    В програмата “по—здрави деца” са включени учениците от  първи до 

четвърти клас. Занятията по програмата бяха обособени в няколко 

модула: „Хапвай питателна и разнообразна храна “, ,„Контролирай 

порциите си“, „Избери водата“,„Играй активно“ , „Наслаждавай се на 

храната със семейството си“. Учениците и техните учители работиха 

усърдно и затова бяха сред финалистите—20 училища от страната. 

    Финалът се проведе на 13 март в гр. София. Нашето училище бе 

представено от г –жа Калъчева. За съжаление не успяхме да се 

класираме на челни позиции, но въпреки това се радваме, защото 

научихме нови неща 
Момичета от втори клас 
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Баба Марта 

Баба Марта днеска е засмяна! 

Още сутринта, раничко щом стана 

се разшета вкъщи, после по полята, 

мина през градинки, през гората, 

 

край потока малко постоя. 

Отгдето мина, върза мигом тя 

мартенички - бели и червени- 

всички да са румени, засмени! 

 

Много работа ѝ се отвори днес,  

гладна, уморена върна се нощес! 

Разфуча се ядно, сняг натрупа 

щом юргана си тя взе да тупа! 
                                   В. Жекова 

 

Слънчогледи 

Автор: Дани, 11 клас 

Бивша наша ученичка 

Базар на мартениците  

   Седмица преди първи март в училище се проведе традиционния вече 

благотворителен Базар на мартениците, на който бяха изложени изработени от 

ученици и учители мартеници.  

    Самите ученици са изключително доволни от участието си в тази инициатива 

и работеха с желание. Гривни от пресукана прежда и плъсти, брошки във вид 

на цветя бяха само малка част от произведеното. 

     Трябва да кажем, че в изработването на мартениците се включиха активно и 

доброволците Силвана и Паскал, които оказват помощ на учениците от групите 

за целодневно обучение от началото на тази учебна година. Тук те за първи път 

научиха какво е мартеница, как се прави и какви са символните ѝ значения. 

   Със събраните средства бяха закупени така необходимите речници за 

непосредствената учебна работа в часовете по български език—два броя 

тълковни речници, два броя правописни речници, два броя синонимни 

речници, един речник на чуждите думи в българския език и два речника на 

литературните термини. Много сме доволни, че успяхме в това начинание, 

защото тези учебни помагала никак не са евтини. 

Алис гордо позира с 

първото си “мартенско” 

дърво, изработено от 

природни материали - 

камък, дърво и вълна 

  На 23 март се проведе областният кръг на математическото състезание “Европейско 

кенгуру”, в което участваха ученици от първи до седми клас, разпределени в пет 

зали. Темите и задачите се определят от национална комисия въз основа 

на материалите и правилата на Европейската асоциация „Кенгуру без граници”.  

  Нашето училище участва за пръв път в подобен род състезания. Целта е да се 

предизвика интерес към математиката и да се развие логическото мислене на 

учениците. 

Европейско кенгуру 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
“СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
С. КИЧЕВО, ОБЩ. АКСАКОВО 

Тел. 052/ 673-264  
 

http://oukichevouchenici.ml 
 

https://www.facebook.com/ 
Шарен-свят 

Редакционен екип: 

Елена Василева  - 6. клас 

Виктория Жекова - ст. учител 

 

 

 

Спортна гордост! 

 

Стефани Петрова 

7-ми клас със 

бронзов медал от 

състезанието по 

борба в Горна 

Оряховица - 

категория до 40 кг  

 

Ден на народното творчество—в 

очакване на началото! 

Снимка: Адриан, 6-ти клас 


