
 

  Вести от училищния живот  

  Творчество  

Училищен патронен празник  

       Преди 137 години група напредничави българи от село Кичево построяват в двора на 
новоизградената църква първата сграда на училището. Нарекли го Свети Климент—в чест 
на един от най-плодовитите и изтъкнати книжовници сред учениците на светите братя Ки-
рил и Методий. 
    Учениците тогава са много, а стаите—малки, влажни  и сумрачни. Следвоенните години 
са гладни и трудни, но това не спира жаждата за знания на учениците и техните родители. 
Търсят се нови помещения, в които да се учи. 
    През 1938 год. започва строежа на нова училищна сграда. Строи се  на мегдана, където 
тогава са се виели кръшни хора́ . Изграждат  се няколко стаи, но и те не достигат. Учи се и в 
мазите под тях. По-късно  е разширена и благоустроена, за да може да побере големия брой 
ученици. В тази сграда учим и днес. 
    Не са много училищата с толкова стара и богата история. Пазим традициите, създаваме 
нови, за да можем да ги предадем с любов на идните поколения. 
   Патронният празник винаги се отбелязва тържествено, но и тази година поради създалата 
се обстановка се провежда онлайн. Малките ученици, кои-
то се обучават присъствено, отбелязаха празника с химна 
на училището, стихове, изслушаха кратки слова от своите 
учители за делото на книжовника свети Климент Охридс-
ки. 
  Училищното Студио „Театър и слово“ подготви кратка 
поетична композиция, която може да бъде видяна във 
фейсбук страницата Шарен свят.  
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Основно училище 
”Свети Климент  

Охридски”  
с. Кичево 

• Когато четеш пред класа и ти е трудно, 

           добрият учител ще ти помогне, а няма да 
           мине направо на следващия; 

• Когато дава интересни задачи и домаш- 

            ни, а не скучни и отегчителни; 

• Когато е мил с децата и родителите; 

• Когато не вика; 

• Когато обяснява всичко много внима- 

            телно; 

• Когато учениците му са послушни; 

 

• Когато нау-

чава децата 
на нови неща по  

            интересен начин; 

• Когато е справедлив и честен; 

• Когато не ни кара да преписваме; 

• Когато излиза с децата навън; 

• Когато иска да ни научи на нещо ново, 

дори когато ни се сърди; 

• Когато ни чете книжки. 

Добрият учител 

   Учителската професия е една от най-благородните, но и най-трудните. Тя е призвание! Кога-
то преподава урока, учителят не просто трябва да го предаде,  а да достигне до децата, да ги 
докосне, да знаят, че могат да имат неговата подкрепа. Да си учител е почти като да си втора 
майка, но също и психолог, и доктор... Със сигурност за децата училището е като втори дом, в 
който прекарват значително време, тук мога да се случат и хубави, и 
лоши неща. . И точно тук, в точния баланс между професионалното 
и личното във взаимоотношенията с подрастващите, 
е майсторството в професията. Ето какъв учител харесват децата: 

Снимка: Т. Димитров 



             Пандемията от коронавирус промени из основи начина, по който живеем. Дистанционно-
то обучение, за което се говореше още преди пандемията, вече е факт и онлайн уроците станаха 
новото нормално.  Как се отразяват те на учениците? Кое обучение предпочитат—
дистанционното или присъственото? Защо?  
  Както при всеки един проблем и тук  мненията на учениците са 
разнопосочни, но най-общо се оформят две групи.  
 

За дистанционното обучение 

  Мотивите на учениците, подкрепящи дигиталното обучение са свързани най-вече с 
домашното удобство, с възможността за сутрешно излежаване в топлото легло, със 
спокойното похапване в междучасията или пред изключената камера. Освен това при този начин на обучение отпа-
да опасността  да си забравиш вкъщи някой учебник, тетрадка или помагало, необходимо за деня. Не на последно 
място хубавата част са по-кратките часове и по-дългите междучасия.  
 

За присъственото обучение 

   Чудесно е, когато имаме по—кратки часове и повече междучасия, че можем да се скрием без камера, само с ини-
циалите или аватарите си, и това до един момент дори  е забавно. Но след това нещата се променят—споделят друга 
част от учениците. Обзема те скука, липсва ти прякото, директно общуване face to face със съучениците , имаш чувс-
твото, че колкото и да се старае учителят не разбираш урока, не си даваш труд да мислиш—и защо, след като тъй и 
тъй си в интернет—вземаш информацията наготово. Сутрешното излежаване до последната минута не води до нищо 
добро. Може да се каже, че пандемията се превръща в пандремия. 
 
                 Учителите  

   Липсва ни живия контакт с учениците по време на обучение в електронна среда, но се налага да бъдем гъвкави и 
работим в съответствие с разпоредбите.  Смятаме, че присъственото обучение е най-пълноценно. Справяме се, и то 
много добре, и с дистанционното обучение, но възприемаме за най-полезна ролята на учителя сред учениците му. 
    Децата също имат нужда да прекарват време в училище със съученици и учители. В училищната среда могат да се 
зародят приятелства, отношения, приятни моменти и спомени. Изолацията ни прави асоциални и забравяме как да 
общуваме. Живеем във време, когато сме забравили удоволствието от реалното общуване и сме го заменили с 
виртуално още от невръстна възраст. 
 

                      Родителите 
      Ползите от присъствието на децата в училище са безспорни. Стоенето в къщи ги прави 
асоциални,  неорганизирани, губят уменията си за общуване. Дисциплината, която родители 
и преподаватели градят,  се срива.  Отделно това преподавателят губи реална представа за 
това какво знае и какво не знае ученика, особено когато няма обратна връзка. Натрупва се и 
психическа умора от стоенето пред компютъра.  Най-трудно е дистанционното обучение при 
малките ученици—при тях винаги трябва да има възрастен, който да помага при необходи-
мост.  

        Обучението в електронна среда си има своите предимства и недостатъци, но все пак на първо място трябва да 
поставим грижата за нашето здраве.  

Обучение по време на пандемия  
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Денят на народните будители  

          Инициативата за въвеждането на подобен празник  за първи път  тръгва от група учители от  Пловдив в края 
на учебната 1908-1909 г. Тъй като нито един от българските възрожденци не бил канонизиран за светец, учителите 
решили да честват Деня на будителите на 19 октомври, когато се прекланяме пред паметта на  св. Йоан Рилски, по 
новия календар - 1 ноември. Решава се на този ден да се отдаде почит и на всички български възрожденци от Паи-
сий до героите на Илинденско-Преображенското въстание. 
          Министерството на просвещението също подкрепя тази инициатива и празникът постепенно се налага в цялата 
страна. Така от  местно събитие скоро честването се превръща в национално. Узаконяването му става  през 1922 г. 
      Всички класове в нашето училище отбелязаха празника—със стихове, песни, слова, презентации си припомниха 
делата на бележити българи за духовното пробуждане на народа и по този начин засвидетелстваха своята благодар-
ност и уважение. 

     Четвърти клас изготвиха и  книгораз-
делители с ликовете на будители в часо-
вете по технологии.   
  Делата на народните будители ни напом-
нят, че с вяра и упоритост  народът ни има 
сили да се справи с предизвикателствата 
на бъдещето.  
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        В навечерието на патронния празник разговаряме с г-жа Семова—
Директор  на училището ни.  
                 Какво е да си Директор на училище? 
   Да си директор на училище е отговорност. Директорът на училището трябва 
да е човек , с когото лесно могат да общуват ученици, родители, общественост. 
Той трябва да е наблюдателен, да преценява опасностите, да реагира бързо и 
навременно . Всеки си мисли, че директорът само контролира. Не, директорът 
на училището трябва да съблюдава изпълнението на държавната образователна 
политика, да познава всички закони и наредби, да ги спазва и да контролира 
спазването им .  
     Директорът на училище е преди всичко учител по професия и като учител 
трябва да се стреми да повишава своята квалификация. 
            Бихте ли направили сравнение между учениците от преди 20 години  
             и днешното поколение? 

     Не бих сравнявала учениците,  времената са други. Преди 20 години поколе-
нието беше по-скоро аналогово, днес вече е дигитално и като такова има въз-
можност да получава знания и в интернет.  Ако един учител е професионалист 
и има добро отношение към учениците си , той винаги е уважаван. Една малка 
разлика откривам в това, че днешното поколение разчита на интернет и не се 
стреми да заучава правила, формули, дати и други важни за науката изводи.  
              С кое свое постижение се гордеете най-много? 
 Не мога да определя нещо от моите успехи като гордост, такава, че да е  непов-
торима. Радвам се, че успяваме да развиваме училището, макар че е от така 
наречените малки училища. Надграждаме успехите си с новости - в материал-
ната база, в знанията и компетентностите . Много ме радват успехите на учени-
ците със специални потребности и това, че те учат в една толерантна и пози-
тивна среда. 
           Най-голямото предизвикателство в работата Ви? 
    Всеки ден е предизвикателство, всеки ден е различен. Голямо предизвика-
телство в работата ми се явява моментът, в който някой каже, че нещо не става. 
Веднага се залавям да му докажа, че няма невъзможни неща, стига да имаш 
желание да го направиш като използваш своите знания и концентрация. 
           Кое Ви вдъхновява в ежедневната работа? 
   Вдъхновяват ме предизвикателствата. От тях научавам много нови и интерес-
ни неща, защото аз съм любопитна и по принцип искам всичко да знам. 
             Присъствено или дистанционно обучение? 
 За присъствено обучение, но не съм против онлайн обучението. За учениците 
от 1 до 7 клас дълготрайното дистанционно обучение не е много подходящо . 
Ако човек е мотивиран , иска да учи, интересно му е - считам, че онлайн обуче-
нието не е пречка , а дори е възможност в топлата домашна обстановка да че-
теш и се подготвяш по- спокойно и целенасочено. Ако ученикът няма това вът-
решно желание  и му е все едно какво знае,  каквото и обучение да му предло-
жиш, няма да се получи. 
            Какви са Вашите послания към учениците? 
 Моите послания са три: бъди добър, бъди любопитен , бъди отговорен! 

Интервю с Директора  

     Заниманията по интереси се провеждат в следобедните часове и са предви-
дени за разтоварване на учениците. Това е времето, когато те излизат навън, 
когато времето е хубаво, време за тихи игри, за творчески дейности. 
    Това, което малките ученици харесват, са  активните занимания, свързани с 
движение, както и да майсторенето с различни материали. Обичат да изработ-
ват творби, които да отнесат у дома, дори да посветят на своите родители.  
Паячета, магнитчета, книгоразделители, макети— това е малка част от израбо-
теното от тях.  
    Тези дейности дава увереност на децата, че могат да се 
справят, показват талантите си, усвояват умения, които 
ще се развиват и надграждат. А учителите непрекъснато 
търсят форми на изява, с които да предизвикат интереса 
им. Една такава форма е слаклайн - техника за ходене по 
въже, която тренира баланса и концентрацията. 

Занимания по интереси  

 

Трето място 
 за Борислав Минков—6. клас  

в Национален конкурс  
„Морето не е за една ваканция“ 
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   Обичате ваканциите? С нетърпение очаквате уикендите? Иска ви се те да са 
малко по-дълги, но времето не знае спирка, понеделник отново идва по реда си.      
,, Ох, пак  на училище!"… Да! Това задължително си помисля всяко едно обик-
новено дете. Погледнеш ли навън в една делнична сутрин, забелязваш малките 
човечета, прегърбени от тежките си чанти, сънливо да влизат в училищния 
двор...  
    Мислите ли обаче, че навсякъде е така? Категорично не! В Кичево се намира 
едно училище, което сякаш е оградено с невидим щит от всякакви такива градс-
ки неприятности. Ето и картината , на която може да се любувате всяка сутрин:  
     Училищното бусче спира отпред. Изсипват се купа весели деца, разговарят 
помежду си, а не са забили носове в телефоните си.  Хванати за ръчичка братче 
и сестриче пешком идват от съседната улица. Влизаш в училище, звучи приятна 
музика, която г-н Димов е пуснал, съучениците те посрещат радостно с някаква 
интересна новина, бие звънецът, госпожата влиза усмихната, бодра… Какво да 
ви кажа? Ако беше гимназия и университет, щях да остана да уча там, но уви… 
пораснах. Никъде другаде не може да изживеете такава сутрин в училище, как-
вато е в моето училище, да, така го наричам още, въпреки, че уча другаде. Съу-
чениците ми от там останаха мои приятели и досега. Приятели, на които мога да 
разчитам. Най-хубавото нещо в това училище е това, че всеки познава всеки, 
всеки се има с всеки!  
   Често виждаш как седмокласници играят на дама с първокласниците. Малките 
взимат пример от по-големите. Прилича малко на модерно взаимно училище. 
Колко хубаво беше, сега е, и ще бъде винаги! Моето училище! 
             Елена Василева—бивш възпитаник на училището ни  

    В своята дълголетна история през нашето училище са минали много ученици, 
постигнали високи успехи и със значителен принос в различни области на живо-
та: учители, медицински работници, инженери, адвокати,  агрономи, корабни 
капитани и механици, счетоводители , музиканти , спортисти – една малка част 
от професиите на  бивши  възпитаници. 
      Днес някои завършват образованието си в престижни университети по света 
–Америка ; Франция; Германия, Канада . 
  Ето как някои от тях виждат родното си училище: 

        Вярвам, че това, което ми даде моето първо училище и хората, които бяха 
мои учители там, ми помогнаха  да се изградя като човек, да бъда толерантна,  
зададе ми началната посока, научи ме да се боря, за да постигам целите си . 
  Колкото и парадоксално да звучи, накара ме да разбера, че никога не мога да 
науча всичко, защото знанието е неизчерпаемо, но и че ще бъде погрешно да 
спра да опитвам… 
   Родно училище,   влизам при днешните ученици и откривам: ти си все същото 
– даващо  знания, приятелства и една магнетична атмосфера. 
                      Марина Семова – Директор , бивш възпитаник на училището ни 

За училището с любов 

 

 

М. Семова—Директор 

Една гледка, предизвиква-
ща умиление: Елена, хва-
нала за ръце двамата си 

по-малки братя, пристига 
на училище 

     През 1996 г. OOН учредява 16 ноември като Международния ден на толерантност-
та. Един ден в годината, на който би било добре да се замислим за емпатията, разби-
рането, подкрепата и истинската съпричастност с всички онези, които по някакъв 
начин са различни от нас. 
    Толерантност – това  е способността да разбираш и уважаваш различните от собст-
вения произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност; хар-
мония в многообразието. Това е  добродетел, и то сред най-ценните. 
     Можем просто да проверим дали сме толерантни помежду си – когато играем на 
двора, говорим помежду си, когато учим, пеем, смеем се… Дали сме само привидно 
любезни или наистина сме, дали извръщаме очи от просяците по улиците, дали из-
бягваме да общуваме с хора с увреждания или такива в неравностойно социално по-
ложение, отбягваме ли хората от малцинствата... 
  Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър живо-
тът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си. 
  

Ден на толерантността  



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

Тел. 052/ 673-264  
 

https://oukichevo.info/ 
 

Смях във виртуалната  класна стая 

Из онлайн обучението: 
- Ей, Р..., включи си камерата, не за друго, ама да се видиш, 
да се огледаш...  

***** 
 

 Ученик към баба си, която е в стаята по време на онлайн обу-
чението: 
- Кажи „Здравей!“ на госпожата! 
- Не мога сега, правя ти сандвичи. 

***** 
 

Разходка из виртуалните ни класни стаи:  
Учител: Всеки може да изповядва ??? 
Учител: Религията си!!!!! 
Учител: Кой има право да гласува??????? 
Учител: Всеки, който е грамотен!!!!!!!!!!/ тонът вече е напрег-
нат / 
    Така и не се научиха тези учители да задават лесни въпро-
си. Налага се сами да си отговарят . 

***** 
 

Учител с облекчение: Колко тихо стана като ви изключих 
микрофоните!  

***** 
 

Учител: Н..., изключи микрофона, чувам майка ти! 
***** 
 

Учител влиза в час: Добро утро, деца! Добро утро мами, баби, 
татковци… 

***** 
 

 - Госпожо, къпех се и не можах да вляза! 
***** 

Учител: Н….., чувам как майка ти ти подсказва. На нея ли да 
пиша двойката? 
Ученик: Не, госпожо, тя си гледа сериала, не ми подсказва! 

***** 

Лично творчество  

Довиждане, лято! 
 

Пойните птици отлетяха вече на юг 
остана морето самотно, че тук 
златната есен при нас е дошла. 

С рокля от падащи цветни листа 
 ябълки, тикви, круши златисти 
събира тя в дни топли, лъчисти - 
храни и плодове  за зимните дни. 
Но ето че подухва хладен ветрец, 
зашумява  кротко есенен дъждец. 

 
На меко килимче от пъстри листа, 

                               напоени от дъжда 
с крачки бавни през света 

                                 пристъпва есента. 
 

Жаклин —3. клас 
 

Творбата участва в Национален кон-
курс „Златна есен—плодовете на 

есента“  

Редакционен екип:  

Данаила Димитрова - 5. клас 

Магдалена Райкова - 6. клас 

Виктория Жекова - старши учител 

                 
                             На село 
 

Тук на село е прекрасно - 
като слънце Кичево е ясно. 

Семейството ми от пет човека е, 
а в него аз съм средното дете. 

( Не е лесно, хич не си мислете, 
да си средното дете - от мене запомнете!) 

 
Имаме си ние къща с двор 

и голям, дървен стобор, 
патета, палави козички 

на дърветата - къщички за птички. 
Своя дом обичам аз, 

тук харесва ни на нас. 
 

Да живеем в село е чудесно, 
но не е толкова лесно. 

Работа, задачи мнооого има - 
особено в лютата бяла зима. 

Но все пак харесва ми, 
макар че трудностите са големи. 

Нали има дървета и цветя, 
пойни птички, ширнати поля, 

даже  обработена земя! 
 

Няма нищо по-прекрасно от това -  
живот на село е моята мечта. 
Да живея в град не мога, не, 

тук мястото ми е! 
 

Данаила—5. клас 
 

 
Поощрение от Национален конкурс 
 „Аз, моето семейство, моят град“  

             гр. Габрово, 2021 г. 

Волни игри на слънце 


