
 

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Как радостен си, пръв 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 свър-
шило.  Това е неповторима пита, поела в себе си изгреви и боровинкови храсти, лунич-
ките 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 учи-
лищния двор ученици, учители и родители. Въпреки пандемичната обстановка празнич-
ният дух бе завладял всички присъстващи. За това допринесе и прекрасната песен „Моя 
страна“ в изпълнение на Жаклин  - любима песен на поколения българи. 
     Акцентът в програмата, поднесена ни от участниците в Студио”Театър и слово”тази 
година, бяха приятелството, добротата, честността, обичта към природата— непреходни 
за всички поколения ценности. Това бе и първият урок към първокласниците. 
     Първокласниците тази година са единадесет –малки дечица, изплашени, но и любо-
питни, изпълнени с желание да покажат, че са достойни да бъдат ученици. Техен пръв 
класен ръководител е г-жа Калъчева—опитен и щедър на обич учител. 
   На откриването бяха прочетени поздравителни адреси от областния управител, от 
председателя на Общинския съвет и от кмета на Община Аксаково. Поздравление подне-
се и директорът на училището ни г-жа Семова. Накрая всички ученици преминаха през 
шестицата, за да получават много шестици през годината.  
                   На добър час! 
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    През новата учебна година няма  съществени промени. Дневникът е електронен - платформата  adminplus.bg,  в 
която родителите и учениците със специален код могат да проверяват получените оценки, взетите теми, отсъстви-
ята, проведените консултации.   
   Бележници няма, но за удостоверяване на самоличността си  е необходимо учениците да притежават  ученически 
лични карти. 
      За учениците от 1 до 3 клас учебната година ще приключи на 31 май 2022 г.; от  4 до 6 клас  -  на 15 юни, а за 7 
клас –на 30 юни.  
 
                            Дати за НВО  
                            ІV клас 
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа 
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа 
 
                          VІІ клас 
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 ч. 
Математика – 16 юни 2022г., начало 10,00 часа 
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022  г. 
 
   Първият час започва в 8.00 часа, а шестият приключва в 13. 00 часа. Продължителността на учебния час е раз-
лична. За учениците от първи и втори клас е 35 минути; от 3. клас до 7. клас  - 40 минути. 
    Целодневното обучение в училище продължава и през тази година. Групите в следобедните занимания са три  - 
първа група - I и III  клас с г –жа Г. Димитрова, втора група- II и IV клас с г-жа Р. Кръстева  и трета група V—VII с 
г-жа А. Георгиева и работят по определена вече програма. 
    Продължава и работата по проект „Подкрепа за успех“.  Проектът стартира в началото на 2019 год. и е за подк-
репа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основ-
ната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в 
училищното образование чрез различни дейности.  По този проект са сформирани следните групи: по български 
език и математика за учениците от 1 до 4 клас с ръководител г-жа Златарска;  „Език мой“- занимания по БЕЛ в 5 и 
6 клас с ръководител г-жа Жекова; „Трудната математика“ 5– 7 клас и г-жа Атанасова. 
   Всички графици, програми и документи,  необходими в учебния процес, може да намерите в сайта на училището 
ни на адрес: https://oukichevo.info/ 

  И през тази учебна година избраната платформа за обучение от разстояние в електронна среда е 
Teams, за която всички ученици имат регистрация.  

Актуално за новата учебна година  
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Седем причини да си пишем домашните работи  

   Когато учителят в края на часа дава домашна работа, голяма част от учениците смръщват вежди и правят кисели 
физиономии. Но знаете ли, че всъщност това е важна част от учението, която носи само ползи.  
Ето седем причини защо да ги пишем редовно: 
*   Затвърждаване на знания – ако се разчита само на часа в училище, ще се запомни малка част от урока, изучените по-
нятия и правила. Писането на домашни работи и упражнения у дома позволява отново да се върнем към изучения мате-
риал и да си припомним най-важното, а така се запаметява трайно. 
*   Забавление – не винаги домашните са скучни. Понякога се работи по проекти, макети, презентации, или върху създа-
ването на забавни текстове и диалози.  
*    Споделяне – покрай писането на домашни родителите или приятелите ни също могат да научат нещо ново - лбопит-
ни факти,  полезни правила. 
*   Самостоятелност – случва се в час децата да разчитат на помощ и подкрепа от учителя, или ако са в група – на това, 
че могат да останат незабелязани и да оставят по-активните деца да вземат участие. Положеният труд след учебните 
занятия учи децата да се справят сами с поставената задача. А това е качество, полезно за израстването и във всички 
сфери на живота. 
*   Обратна връзка – несъмнено след проверка на домашната работа  учителят може да прецени какви затруднения има 
детето и върху какво има нужда да се поработи повече. 
*    Обогатяване на речника и нови знания – докато пишем упражнения, есе или четем текст, може да срещнем нови ду-
ми, които да проверим в речника и да научим. 
*   Отговорност – създаването на навик за писане на домашна работа спомага за изграждането на самодисциплина и чув-
ство за отговорност. 
   Да, домашните работи са полезни, защото водят до по-добри оценки и в същото време възпитават в упорство, търпе-
ние, любознателност!  
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Правила за поведение в класната стая  

* Винаги идваме навреме,  прилично облечени на училище! 
* Отнасяме се учтиво с всички. Използваме вълшебните думички: „Благодаря!” 
   “Ако обичаш!”, "Извинявай!" ,"Заповядай!" 
* Предварително  се приготвяме за учебния час! 
* Вкъщи старателно сме подготвили домашните си и сме сложили в чантата   
   всичко необходимо за деня! 
* При биенето на звънеца вече сме готови по местата си! 
* По време на часовете говорим само ако ни е посочил учителят,  не се обръща 
    ме и не шумим! 
* Не се яде в час или в класната стая! 
* Не се носят играчки или скъпи вещи! 
* Спазваме правилата за предпазване от COVID—19! 
* Поздравяваме учтиво! 
* Грижим се за реда и чистотата в класната стая.! 
* Когато сме дежурни, почистваме дъската и следим за чистотата на стаята! 
* Никога не се надвесваме от отворените прозорци в класната стая! 
 * Никога не напускаме класната стая без разрешение на учителя! 
* Извън  училището излизаме    САМО с учител!                             
                  От 6. клас 

    И през учебна тази година ще продължи проектът “Занимания по интереси” 
с две  групи .  
     В сряда ще се провеждат заниманията в групата „Аз обичам природата и 
съм част от нея“ с г-жа А. Георгиева. Целта на заниманията е да се повиши 
екологичната култура и да се формира активно положително  отношение към 
природата, нейното опазване и  здравословен начин на живот.   
    Ателие за плъсти с ръководител В. Жекова ще провежда своите творчески 
занимания в четвъртък . В групата са включени десет ученици от шести и сед-
ми клас. Задачите, които стоят пред групата, са свързани с плъстенето на вълна 
като  един от начините за  съзидание и творчески труд; с развитието на естети-
чески вкус и творческо мислене,  креативност.  
     Освен тези три групи в училище е сформирана още една клубна форма - 
Студио „Театър и слово“, водено от г-жа В. Жекова. Заниманията в групата са 
насочени към развитие на комуникативните умения, към способностите за съз-
даване на творчески текстове, умения  за сценично поведение , сценична реч, 
пластика, публично представяне. Групата е под прякото ръководство на ЦПЛР 
гр. Аксаково вече трета година. 
    В училището функционира и спортен клуб по борба „Приморец“ към гр. 
Аксаково с треньори Денка Петрова и Добромир Петров. Под тяхно ръководс-
тво клубът бележи успехи на републикански първенства. 

Извънкласните форми през новата учебна година  

    

 

   В началото на новата учебна година училището ни получи почетен знак от  
РУО—сертификат и плакет „Паисий Хилендарски“  за високи образователни 
резултати през изминалата учебна 2020/2021 год.  
    Това е заслужено признание на учителите, работещи в училището, както и 
на техните ученици, положили много труд и усилия през учебната година. А тя 
беше наистина трудна година, тъй като част от обучението премина в условия-
та на ОРЕС. Въпреки трудностите, нашите учители и ученици се справиха чу-
десно и на Националното външно оценяване в 4 и 7 клас имаха много добри 
резултати. 

Нашето училище с награда от РУО  

 

 

Магнити, изработени от ка-
пачки и пластилин  

от 
2 и 4 клас и г-жа Димитрова 



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

Тел. 052/ 673-264  
 

https://oukichevo.info/ 

    Световния ден на усмивката се отбелязва всеки първи петък на октомв-
ри и е посветен на доброто настроение. Символ на празника е усмихнати-
ят емотикон, който всички сме свикнали да виждаме и използваме почти 
навсякъде в интернет пространството. 
   Основател на деня и емотикона е американският график Харви Бол. Той 
създал усмихнатото лице като част от рекламна кампания през 1963. Пре-
ди да почине през 2001 г., Бол определил своята мисия - той виждал себе 
си като международен посланик на щастието и измислил този празник - 
Международен ден на усмивката. Според него това трябва да бъде денят 
“посветен на доброто настроение и добрите дела” и да преминава под 
мотото: “Направи добро. Помогни на някого да се усмихне”. 
   Това трябва да бъде ден, в който всеки да се усмихва и  дарява усмивки 
на околните. Когато се усмихваме на някого, даряваме от нашето щас-
тие и доброжелателност .  

Световен ден на усмивката  

Смях в класната стая 

• Ох, госпожо, забравих си паметта! 
 

• Определение за софтуер: психичната част на компютъ-
ра. 

 

• - Госпожо, тук С или СЪС трябва да е? 
          -  Аааа, не знам. Ако ти кажа, после къде ще си изпроб- 
          вам новия червен химикал ? 
 

• - Не можеш ли да риташ по-леко? Ще счупиш топката! 
 

•  - Къде загуби точката?    ( за край на изречението) 
 

• А после стадото се надигна и отлетя. ( вместо ято) 
 

• - Ох, госпожо, искам вече ваканция! 
           - И аз искам, ама няма! - отговаря госпожата. 
 

• - От пет минути те гледам как витаеш из облаците! На 
кое небе си? 

 

• -  Госпожо, мързи ме да пиша! 
            -  Ей сега ще дойда и виж как бързо ще ти мине! 
 

• - Не можа ли да го напишеш това по-грозно? Я опитай 
следващия път, сигурна съм, че ще успееш! 

 

• С огромно удоволствие  ще ти завъртя една такава ху-
бава  двойка в дневника, чак майка ти ще я хареса!  

Екипът на вестника Ви  
пожелава успешна и плодот-

ворна учебна година! 

Лично творчество  

Златно време  
 

Моя златна есен, 
идваш с тиха песен-  

с шарени боички 
вред да радваш всички. 

 
Птици се събират, 
дълъг път ги чака! 
Над полето вече 

бързо пада мрака. 
 

Във мъглите гъсти 
гушат се гори и къщи. 

Кротък дъжд ръми 
вред земята напои. 

 
Сгушена в одеяло 
пия чай със мама. 

По - прекрасно време 
на земята няма! 

 
Данаила, 5 клас 

Редакционен екип:  

Данаила Димитрова - 5. клас 

Магдалена Райкова - 6. клас 

Виктория Жекова - старши учител 


