
 

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

135 години родно училище  

   На 25 ноември се състоя тържество по повод патронния празник на 

училището ни, носещо името на свети Климент  Охридски.  

   135 години училището ни поддържа жив пламъка на родолюбието, любовта и жаждата 

за знания. В многолетната си история то е записало в паметта си имената на поколения 

ученици и достойни учители. 

   Програмата започна с изпълнение на училищния химн по текст и мелодия на Донка 

Андреева—бивш учител в нашето училище. Музикалната обработка е дело на Д. 

Пожарски, също бивш учител. Водещите на празника Алис и Мариела умело  представяха 

участниците и следяха зорко за реда. След химна бе ред на първокласниците, които се 

справиха блестящо със задачата да открият празника. Техният фолклорен танц 

предизвика бурните аплодисменти на публиката и доказаха на големите, че не възрастта е 

важна, а желанието за изява и личностните качества. 

   Сред открояващите се изпълнения бяха и песните в изпълнение на момичетата от седми 

клас и руската песничка “Голубой вагон”, изпята с много артистичност от Дмитро, който 

е от украински произход. 

    Освен на руски имаше и песен на английски език, изпълнение на цигулка, стихове. 

Особено оригинално бе стихотворението “Първокласно обещание” , 

написано от г-жа Златарска и изпълнено от първокласниците. 

   Студио Театър и слово в пиесата “Изгубената шестица” представи 

отново поучителна история. Под шеговития диалог и предприетите 

мерки за  търсене на изгубената шестица се откроява посланието 

“Ако всеки над уроците заляга, рано или късно винаги успява. На 

ученик това му най-приляга!”. След приключване на празника част 

от малките актьори изнесоха поетичен рецитал за Деня на историята 

в с.Климентово.  

   Така с песни, танци и много вълнения бе отбелязан рождения ден 

на нашето училище! 
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      Като част от Училищната политика за повишаване на грамотността с пети клас се проведе литературно четене 

на детски стихове от български автори. Учениците получиха стихосбирки и след като ги разгледаха, прочетоха 

избрани от тях стихове.  

    Това бе първото такова мероприятие с петокласниците. Те 

посрещнаха с интерес тази извънкласна форма на занимания и 

споделиха, че им харесва, защото така имат контакт с други 

литературни творби, а не само задължителните за изучаване. Нямат 

домашни библиотеки, рядко посещават и тези в родните си места. 

Освен това голяма част от петокласниците притежават смартфони,  

които използват най-вече за игри, а родителите им са заети и не 

контролират свободното време на децата си. 

  От тази гледна точка подобен род занимания са полезни за развиване 

на четивната техника,  подобрява речниковия запас, паметта, 

концентрацията, способства за развитие на личностните качества. 

Литературно четене с пети клас  
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Предколедна изложба базар  

    По повод патронния празник на училището ни по идея на Алис и Адриан от 

седми клас във фоайето бе организирана предколедна изложба базар.  

   В изложбата участваха учениците от седми клас, Ателие за плъсти,  първа и 

втора група на ЦДО. Петокласниците пък представиха своите  първи ръчни 

изработки в часовете по Техника Плъсти. 

  Коледни свещници, картички, шишарки, картини от пластилин, вълнени пана, 

къщички, плодове и зеленчуци, бижута украсиха базара. А ученическите 

рисунки събираха погледи с пъстротата и непретенциозността на детското 

въображение.  

   Идеята за  изложбата базар бе 

простичка - да видят родителите 

сътвореното децата си и чрез 

техните творби да опознаят света, 

който ги заобикаля. Освен това 

подобни мероприятия са полезни 

и за самите ученици, защото 

създават и развиват креативни и 

предприемачески умения. 

Нашите отличия 

  От началото на учебната година до този момент имаме поводи  да се похвалим с успехи на областно и 

национално ниво. Ето каккви са те: 

    * Александър Иванов от 7-ми клас зае второ място на Областния кръг на състезанието по речеви и 

комуникативни умения на англйски език. Пътят към този успех премина първо през класната стая, след това 

на Общинско състезание, оттам до гр. Варна, където нашето момче мери сили  с участници от езикови 

гимназии. 

    * Красимира Йорданова от 6-ти клас се класира на четвърто място на Международен конкурс “Аз обичам 

Черно море” с екологична насоченост в раздел Литература.  

  * От Национален конкурс “Аз, моето семейство, моят град” имаме две втори места: Магдалена Райкова в 

първа възрастова група и Елена Василева във втора възрастова група. И двете участваха в литературния 

раздел на конкурса в град Габрово. 

   * Петър Петров от II клас с поощрителна награда за рисунка от XI  Ученически конкурс “ Национален парк  

Рила“ – познат и непознат“.  

   Освен това имаме участия в други национални и международни конкурси - “Златна есен - плодовете на 

есента” и “Европа в нашите мечти”. Поздравления на всички участници в тези престижни конкурси! 
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Общинска лекоатлетическа щафета  

    В края на месец октомри като част от честванията за Деня на народните 

будители 1 ноември се проведе Общинска лекоатлетическа щафета за ученици 

от втори до седми клас, организирана от ЦПЛР гр. Аксаково.  

    В оспорвана борба нашият отбор до IV клас  се класира на трето място, а 

отборът от V до VII  клас—второ място. 

   В щафетата участваха отбори, съставени от училищата на територията на 

община Аксаково. Участниците мериха сили в няколко игри, базирани на 

щафетна основа—бягане на зиг-заг, минаване през “тунел”, носейки топче в 

лъжица; бягане на три крака, скачане в чувал, дърпане с въже. Всеки участник 

изминава определен етап, като за определяне на победителя се има предвид 

бързината  и спазването на правилата. Разбира се, основното състезание беше 

щафетното бягане.  

   Нашите участници споделиха, че най-трудно за тях се оказало скачането с 

въже—материалът, от който са направени чувалите, предразполагал към 

хлъзгане, а най-лесния етап - щафетното бягане. 

Четвърто място за 

Красимира Ивова в 

Международен конкурс 

"Аз обичам Черно море" , 

втора възрастова група, 

раздел проза, за разказа 

"Приключение с морско 

конче".      

 

     Слънцето надничаше през прозореца на вече будната Леа.  Тя много се вълнуваше, че 

родителите ѝ ще я водят на море, затова скочи бързо от леглото и започна да си приготвя 

нужните неща. Когато свърши, вече бе станало време да тръгват. 

    Когато най-сетне вдъхна соления мирис и зърна златистия пясък, Леа се затича към морето. 

Имаше вълни, но тя толкова отдавна чакаше това да се случи, че изобщо не им обърна внимание. 

Навлезе във водата и заплува. Внезапно чу звук, подобен на плач. 

    Леа се огледа, но не видя нищо. Отново чу звука. Стори ѝ се, че идва от камъните край брега. 

Върху тях имаше рибарска мрежа, явно изхвърлена от морските вълни.  Вгледа се в нея и видя 

мъничко морско конче, зелено-розово на цвят. То цвилеше уплашено и бясно се движеше, 

мъчейки се да се освободи, ала по този начин се оплиташе още повече. Леа плахо се доближи до 

него и започна да разплита мрежата. Кончето разбра, че момиченцето се опитва да му помогне, 

спря да се мята и го загледа някак странно.  

    След като отново бе свободно, морското конче побутна момиченцето и му показа гърба си. 

Леа се качи върху него и то полетя навътре в морето. Колкото по-навътре навлизаха, толкова по-

мръсно ставаше. Имаше всякакви боклуци –от обелки на банани до бутилки от напитки, спрени 

от производство още през 2001 година. 

     Морското конче спря пред едно островче, което би било красиво, ако не беше най-огромното 

сметище на света. Леа едва намери място да стъпи и се огледа. Видя други морски кончета в беда 

– едно се бе оплело в торбичка, друго си бе приклещило главата в консервена кутия, трето.... 

Сега разбра защо кончето я бе довело тук. Имаше животинки в беда и нямаше кой друг, освен 

нея, да помогне!  

     Тя се втурна към тях и започна да ги освобождава. Когато и опашката на последното бе 

извадено от пластмасова бутилка, всички зацвилиха радостно. Те сякаш казваха: 

- Благодарим, че ни помогна, благодарим! – след това се разделиха и препуснаха нанякъде. 

- Отиват да намерят и други хора, които да помогнат на наши роднини в  беда! Ако успеем да 

рециклираме всичко това, ще направим морето ни чисто. – обади се тихо някакво гласче в 

главата на Леа. – Аз съм твоето морско конче, а ти си малкото момиче с добро сърце.  Всичкият 

този боклук всъщност е от други морета и океани. 

    Леа се обърна към кончето, което в този момент се опитваше да натъпче куп торбички в една 

голяма сива машина. Зачуди се как е успяла да разбере какво казва, но това бе за съвсем кратко 

време, защото не това беше важното. 

    След като най-после успя да рециклира торбичките, кончето  отведе Леа отново на брега, 

откъдето тя тръгна към своето приключение.  

     Това, разбира се, не бе последната им среща. Всеки ден те се срещаха и отиваха на острова и 

заедно с други деца чистеха до края на лятото. 

     А дотогава вече много хора от различни възрасти и различни държави  бяха осъзнали, че 

планетата е техния дом и трябва да я пазят чиста. А морето е една голяма част от този дом. 

    Стани  и ти част от това приключение и изчисти пътя до въображението си, 

истинското си аз, а след това и до морето. Сега, читателю, може би се чудиш как 

сам да изчистиш цялото море ли? Ами не можеш, за жалост, но ако вярваш и 

споделяш вярата си с други хора, ще намериш своето морско конче и ще плуваш 

с него в едни чисти, кристални води! Не е толкова трудно, нали? 

Приключение с морско конче  

“Зелен” урок със седми 

клас в последните топли 

дни 
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Смях в класната стая  

 

- Ти хубаво пееш, ама то лошо се чува. ( в час по музика) 

         ***** 

- Пиши, пиши! 

- Аз пиша, госпожо, ама химикала не пише. 

        ****** 

Учител към ученик: 

- Чети шепнешком на глас. ( в час по БЕЛ) 

      ***** 

- Имаш ли цветни моливи? 

- Оцветени ли? 

    *****  

Учител към учениците: 

- Отваряйте всичките си уши! ( в час по БЕЛ) 

    ****** 

В час по история: 

- Търновското въстание избухва във Видин. 

   ***** 

Учител: 

- Напиши поне заглавието, че да има къде да ти пиша двойката. 

( в час по БЕЛ) 

        ***** 

- Ооо, подаряваш ми червен химикал, за да ти пиша двойките с 

него!  ( в час по БЕЛ) 

   ***** 

- След като завършите натюрморта, можете да го изядете.  

( в час по изобразително изкуство) 

   ***** 

Звъни звънецът за излизане. Ученик, който често бяга от час 

към госпожата: 

- Госпожо, отивам в тоалетната. 

- Коя тоалетна, тази на  конната база ли? 

Петър Петров от II клас с поощрителна награда от XI  Ученически 

конкурс “ Национален парк  Рила“ – познат и непознат“.  

Ръководител: Малина Дичева 

Композицията, с която Ателие за плъсти 

участва в Национален конкурс “Златна есен - 

плодовете на есента” с  грамота за участие 

Есенни апликации от първи клас 


