
 

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Първи учебен ден  

   Отрониха се от календара дните на безгрижното, босоного лято.  Онова лято, за което 

Астрид Линдгрен казва: „ Събирам лятото в себе си, тъй както дивите пчели събират мед. 

Събирам една голяма пита лято, от която да черпя живот, когато то вече ще е свършило.  

Това е неповторима пита, поела в себе си изгреви и боровинкови храсти, луничките от 

твоите ръце, и пладнешката жега, и лунната светлина, огряла вечер потока, и звездното 

небе  ...” 

   Това лято отмина! Есента и първият школски звънец за поредна година   събра в 

училищния двор ученици, учители и родители.  

     Акцентът в програмата, поднесена ни от участниците в Студио”Театър и слово”, бяха 

въпросителните, които всеки родител си поставя, когато училището започва. Особено 

мъчителни са те за родителите на първокласниците. Нашите актьори ги увериха, че няма 

за какво да се тревожат—това е най-прекрасното училище на света! 

     Първокласниците тази година са десет –десет малки дечица, изплашени, но и 

любопитни, изпълнени с желание да покажат, че са достойни да бъдат ученици. Техен 

пръв класен ръководител е г-жа Влайкова, учител с богат опит. 

   На откриването бяха прочетени поздравителни адреси, поздравление поднесе и 

директорът на училището ни г-жа Семова. Накрая всички ученици преминаха през 

шестицата, за да получават много шестици през годината, след което всички влязоха за 

първия учебен час! 
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    И през тази учебна година продължава конната езда като допълнителен час по физическо възпитание и спорт за 

учениците от първи и втори клас.  

  Още в първата седмица първолаците се запознаха с кончетата и научиха много за тях. Самите те споделят: 

  “Много е забавно и приятно. Не се страхуваме от конете или пък от падане, защото си слагаме  каски и нещо, 

което да ни пази гърба” - обясни сериозно първокласничката Жаклин.    

    Ето какво казва Стели Николова, майка на първокласник: 

    Като родител съм изключително доволна, че в програмата на сина ни е заложен час по конна езда. 

Възможността, която се предлага на децата ни, някак смекчи вълненията от новото начинание - училището. С 

нетърпение се очаква деня, в който ще се забавляват с кончетата. Предимството на селското училище - това е 

непрестанният досег с природата.  

    Както знаете, проектът за конната езда стартира  миналата година. Нашето училище е единственото в страната, 

което предлага такъв тип спортно занимание, съчетавайки практическите ползи от ездата за здравето на учениците  

с формирането на духовни ценности. 

 

Конната езда като спорт  
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Нашето училище е вече иновативно!  

    Сигурно малцина от нашите читатели знаят какво означава израза “иновативно училище. Веднага ще обясним- 

това означава училище, в което се въвеждат нови идеи и промени с цел повишаване качеството на обучение, 

личностното развитие на учениците, разработва по нов начин учебното съдържание, правят  го по– интересно,  

въвеждат се нови учебни предмети . Най-често нововъведенията се отнасят до технологиите. 

    Още през миналата учебна година нашето училище защити проект за въвеждане на нов учебен предмет - 

Техника Плъсти. През лятото той бе одобрен от МОН. Плъстенето на вълна, (което не е  непознато за нашите 

ученици благодарение на извънкласните форми), вече ще се изучава в рамките на два часа седмично в пети клас, 

като ще продължи и през следващите две години. Така нашето училище става единственото в страната, в което ще 

се изучава тази стара техника като учебен предмет. 

   За целта бе създадена учебна програма, която регламентира основните дейности по време на часовете, темите, 

методите на оценяване, уменията, които ще придобият учениците 

по време на заниманията, връзките с други учебни предмети. 

Акцентът ще пада върху изработването на собствени проекти, 

практическото приложение на “видяното в  ума”, екипната работа 

и сътрудничеството, участията в конкурси, коледни и 

първомартенски  базари.  

    20 са иновативните училища за тази учебна година във 

Варненска област, като само нашето и училището в с. Блъсково са 

“селски” училища. Това е голям успех за нас,  защото усилията на 

училищното ръководство да направим нашето училище желано и 

различно са оценени по достойнство и не са били напразни.  

Първокласниците за първия си час по езда 
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Проект “Да засадим гора” -втора част 

    Всъщност това не е нов проект, а продължение от миналата учебна година. 

Тогава учениците от шести клас ( тази година в седми) посяха жълъди, които 

израснаха и трябваше да бъдат преместени. Бе решено да бъдат засадени в 

гората, където е естествената им среда. 

      Засаждането на петнадесет дръвчетата ясен и шест дъбчета се осъществи в 

началото на месец октомври 

и се превърна в забавление - 

с много смях и закачки. Все 

пак мисията бе изпълнена. 

Оказа се, че не е лека задача 

да се изкопаят дупките за 

дръвчетата, а след това и да 

се полеят.  

  А домашните им не бяха 

опростени, така че трябваше 

и да си  научат и уроците за 

следващия ден! 

    И през учебна тази година ще продължи проектът “Занимания по интереси” 

с три групи .  

     Творческа работилница е с ръководител Св. 

Калъчева и ще провежда своите занимания в 

четвъртък. Втората група е  Ателие за плъсти с 

ръководител В. Жекова, което ще работи в 

сряда.  “Трудната математика” продължава 

заниманията си под ръководството на  М. 

Атанасова в понеделник. 

     Освен тези три групи в училище са 

сформирани още две клубни форми към 

Центъра за подкрепа на личностното развитие 

(ЦПЛР) гр. Аксаково. Това са клубът  по Тенис 

на маса с ръководител П. Петков и Студио 

Театър и слово, водено от В. Жекова. 

  Тези извънкласни форми са сред най-желаните  

и посещаваните от учениците ни. 

Извънкласните форми през новата учебна година  

    

 

    Още от първата седмица на новата учебна година започнаха и заниманията 

по Техника Плъсти с пети клас. Учениците от този клас не бяха включени в 

извънкласните занимания по плъстене,  провеждани до тази година, затова 

всичко им беше интересно. Започнаха с по-лесното - как се правят вълнени 

топчета като елементи от по-голям общ проект. Разбраха, че макар да 

изглежда лесно, не е съвсем така.  

   Какво бе учудването им, когато се оказа, че от вълна могат да се правят най-

различни неща! Изработиха дори усмихнати емотикони по случай Деня на 

усмивката. По-сложна задача бе поверена на Рая и 

Миглена - чрез иглонабиване да оформят отделни 

предмети с цел участие в конкурс. Двете се оказаха доста 

сръчни, но това може да се каже и за всички от класа. 

    Към момента интересът на петокласниците е голям, 

проявяват желание за работа и се опитват да реализират 

собствени проекти. 

Техника Плъсти като учебен предмет  

 

Групата, участвала във 

втората част на проекта 

Съставът на Студио “Театър и слово” 
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    Кои са важните неща в живота? На този въпрос можем да чуем най-

различни отговори. Има обаче две неща, които обединяват всички – това 

са опазването на живота и здравето на нашите деца. Няма нищо по-хубаво 

от това да ги виждаме пълни с живот и с усмихнати лица! 

    Нашето училище застана зад каузата да помогнем на малката Алекс и 

призовава родители, учители и ученици да направят дарение вместо цветя 

за първия учебен ден!  

   Инициативата “Да помогнем на Алекс да ходи” продължи един месец и в 

резултат бяха събрани 300 лв, които вече са в сметката на малката Алекс с 

цел нейното лечение. 

    Благодарим Ви,  добри хора с добри сърца! 

Да помогнем на Алекс да ходи  

Актуално за новата учебна година  

    През новата учебна година настъпиха съществени промени в 

обучението. За пръв път учениците ще бъдат без ученически 

книжки и без хартиен дневник. Учителите ще вписват оценките 

и взетите урочни теми в електронен дневник. Пак там 

родителите със специален код могат да проверяват оценките и 

отсъствията за своите деца, а така също 

и  проведените консултации. 

За удостоверяване на самоличността си 

обаче те трябва да имат ученически 

лични карти. 

      За учениците от 4 до 6 клас 

учебната година ще приключи на 16 

юни, а за 7 клас –на 30 юни. 

Четвъртокласниците  ще имат НВО 

вече само по БЕЛ и математика. 

                            Дати за НВО  

                            ІV клас 

Български език и литература – 27 май 

2020 г., начало 10,00 часа 

Математика – 28 май 2020 г., начало 

10,00 часа 

 

                          VІІ клас 

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 ч. 

Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г.,  

начало 09,00 часа. 

   Групите в следобедните занимания са три  - първа група - I и 

III  клас с г –жа В. Златарска, втора група- 

II и IV клас с г-жа Н. Райчева и трета 

група V—VII с г-жа Георгиева. 

   Всички графици, програми и документи,  

необходими в учебния процес, може да 

намерите в сайта на училището ни на 

адрес: https://oukichevo.info/ 

Апликация “Морско дъно” в час по 

технологии и предприемачество с втори клас 

Дневникът е вече история 

Сбогом, лято 

 

Сбогом, мило лято, 

сбогом, топли дни! 

Сбогом, Слънчо драг, 

и на вас, пъстрокрили птички! 

 

Есента пристигна, 

златна и красива, 

със студени дни. 

Всичко се жълтее, 

нивите пустеят. 

Меца вече дремна 

чак до пролетта . 

Всички спят в гората! 

 

Сбогом,  мило лято, 

ще ми липсват топлите дни. 

Но какво да правя? 

Златна есен ме очаква! 

 

Даниела Узунова 3 клас 

Екипът на вестника 

Ви пожелава 

успешна и 

плодотворна учебна 

година ! 

Лично творчество  


