
Актуално за новата учебна година 

    
     Така жадуваното лято  отмина бързо. Както всяка есен, щом започнат да падат 
кестените, школското звънче призовава всички да се завърнем отново в училище, 
за да  се учим, да работим, да  творим, да растем добри  и отговорни  .   
    За някои  тази учебна година  е първа, за други –поредна. Без значение коя е тя 
поред –първият учебен ден е  винаги е вълнуващ и запомнящ се, особено за  пър-
вокласниците и техните родители. 
   Паралелките отново са седем, с малко на брой ученици. И това е хубаво, защото 
учителите могат да обгрижат всяко дете, да се се съобразят с неговите възможнос-
ти, да го насърчат в зависимост от интересите му.  
    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, отсъствията, проведените 
консултации.   
   Бележници няма, но за удостоверяване на самоличността си  е необходимо уче-
ниците да притежават  ученически лични карти. 
Първият срок продължава до 31.01.2023 г., а вторият ще започне на 6.02.2023 г. 
      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 часа  
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа  
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа  
 
     Първият час започва в 8.00 часа, а седмият приключва в 13. 45 часа. Продъл-

жителността на учебния час е различна. 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. Димитро-

ва, втора група- II и IV клас с г-жа В. Златарска и трета група V—VII с г-жа А. Ге-
оргиева.  
   За втора година вече училището ни работи по проект „Подкрепа за приобщава-
що образование“, насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър дос-
тъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, 
с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното 
и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за лич-
ностно развитие. Разполагаме с ресурсен учител, психолог и логопед. 
    Друг проект, в който е включено нашето училище, е „Равен достъп до училищ-
но образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне 
прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията 
на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието. 
    Групите за занимания по интереси през новата учебна година са три:  
• Ателие за плъсти, утвърдило се вече като желана форма 

за извънкласни дейности с ръководител г-жа В. Жекова; 
• Аз обичам природата- с ръководител г-жа А. Георгиева. 

Целта на групата е формиране на екологична култура и 
положително отношение към опазване на природата; 

• Обичам да пея—ръководител Мариана Колева. 
     Всички графици, програми и документи,  необходими в 
учебния процес, може да намерите в сайта на училището ни 
на адрес: https://oukichevo.info/. 
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Ден на народните будители 

Необходими ли са входните нива? 

   В началото на всяка нова учебна година се извършва диагностика  на знанията, 
с които ученикът  постъпва в съответния клас. Това са  така  наречените  входни 
нива.  Те са част от училищната политика и с тях се проследява до каква степен 
ученикът е овладял учебния материал до този момент. 
      Тази диагностика се извършва по всички предмети в рамките на три седмици 
след началото на учебната година.  Редица проучвания сочат, че това причинява 
стрес сред учениците, но от друга страна това е и необходимост.  
    Входните нива дават представа за знанията и способностите, с които ученикът 
постъпва в училище.  В края на годината те се сравняват с годишните тестове.  
Резултатите дават възможност на учителя  да прецени кое го затруднява и да на-
бележи мерки за преодоляване на затрудненията.  
   Направените анализи на входните нива в началото на тази учебна година по 
български език и литература сочат, че учениците срещат най-често срещат зат-
руднения при определяне  частите  на изречението и частите на речта; при упот-
реба на местоимения, както и при  употреба на пълен и кратък член , при лични-
те и неличните глаголни форми, при конструиране на изчерпателен и цялостен 
свободен отговор. 
    През учебната година ще се работи за отстраняване  на пропуските чрез разно-
образни форми и методи на работа, като една от тях е непрекъснатият контрол 
върху знанията на учениците.  

     Всеки народ има своите духовни водачи и будители, които в мигове на изпи-
тание са поддържали жив националния му дух, помагали са му да не забравя кой 
е, откъде идва и къде отива. Малко са обаче онези народи, които в своя календар 
имат ден за почит към тези велики личности – ние, българите, сме едни от тях. 
     Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на нацио-
налното ни самочувствие, отстоявано години наред. Принос за това имат стоти-
ци и хиляди знайни и незнайни  книжовници, наставници и просветители, борци  
за национално освобождение, вдъхвали вяра в собствените сили на народа  за 
трудностите,  пред които пътят на историята ги изправял неведнъж . 
    Сред будителите са Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Косте-
нечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Нео-
фит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, 
Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, 
Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още 
стотици радетели за народна свяст и българско самосъзна-
ние. Нека не забравяме и съвременните будители—писатели, 
журналисти, учители, общественици. 
    Като празник на духовността Денят на народните будители 
се чества за пръв път през 1922 г. В училище той бе отбеля-
зан с поетична композиция в изпълнение на ученици от Сту-
дио „Театър и слово“ и табла във фоайето. 

Занимания в Ателие за 
плъсти 

Сътворено от 
малките ръце на 
първокласниците 

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

   За втора година нашето училище работи по проект „Приобщаващо образование“,  
насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образова-
ние на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични 
заболявания, в риск и ученици с изявени дарби 
Специфичните цели на проекта са: 
• Приобщаване на деца и ученици със специални образо-

вателни потребности, с хронични заболявания, в риск и 
с изявени дарби 

• Превенция на насилието и агресията, създаване на си-
гурна училищна среда и семейна подкрепа . 

  По този проект работят по определен график ресурсният  
учител г-жа Р. Кирова, психологът г-жа М. Дечева и лого-
педът г-жа М. Колева. С цел осигуряване на необходимите 
условия за работа бе обособен работен кът, какъвто до този 
момент не съществуваше.  



Лично творчество  

Училищен поход 

    Както всяка есен, така и тази, отново проведохме традицион-
ния есенен поход.  Той е една от инициативите, очаквани с най-голямо нетърпе-
ние от всички, защото можем спокойно да си полудуваме. И тази година разход-
ката беше до местността Гюл пунар.  
     Пътят дотам мина неусетно в сладки приказки помежду си, смях  и слушане 
на музика. За половин ден гората беше наша, тичахме на воля, люляхме се на 
люлките,   хапнахме , поседнали на дървените пейки. Гората беше красива в 
есенната си премяна, затова някои просто си седяха на пъстрия килим от разноц-
ветни листа и си говореха. Запалихме огън и си направихме барбекю.  
  Най-хубавото беше, че никой не ни правеше забележка, че говорим високо и 
тичаме. Разбира се, преди да си тръгнем проверихме дали огънят е добре зага-
сен, прибрахме в раниците си отпадъците и хартиите. Трябва да пазим гората 
чиста! 

 

Студио „Театър и слово“ 

    За четвърта поредна година създаденото в нашето училище Студио „Театър и 
слово“ започва работа към Центъра за подкрепа на личностното развитие гр. Ак-
саково с директор г-жа Р. Стоилова. 
    Студиото се ръководи от г-жа В. Жекова и в него са включени ученици от пър-
ви до седми клас. Има за основна цел да подготвя сценични публични изяви при 
подготовката на училищни тържества. Те включват пиеси, драматизации,  пое-
тично-музикални композиции, гостувания на други сцени, участия в национални, 
областни и общински литературни конкурси. Важен момент от работата на Студи-
ото е създаването на сценариите и  пиеси, писани съобразно заложбите  и инте-
ресите на учениците, което се прави от ръководителя. 
     Някои ученици предпочитат да създават собствени текстове – прозаични или 
лирически; други показват афинитет към театъра, 
към художественото слово; трети – към мюзикъла 
като жанр. Това налага обособяването на вътрешни 
групи, затова  при подготовката на публични изяви 
участията се разпределят  съобразно заложбите  на 
участниците.   
    Заниманията се провеждат два пъти седмично—в 
сряда и в петък,  като се работи по предварително 
създадена  програма и график, съобразен с учебните 
занимания и свободното време на учениците. 
  Учениците , особено по-малките, учат стихчетата с 
желание и бързо усвояват артистични умения и сце-

нично поведение. 

Златна есен тука е дошла, 

в пъстри цветове покри земята, 

цветно килимче е постлала. 

За радост на децата 

носи ябълки и круши вкусни 

с аромати чудни! 

Есента—царицата на тоз сезон 

седи на своя златен трон. 

Подготвя растенията за студа 

за да не изчезнат от света.  

За мен любимо е това - 

смях и игри в есенна гора.                     Автор: Симона Великова 6. клас 

Поздравителен адрес 
от 

Областният управител  

г-н М. Смърков  

по повод първия  

учебен ден 



Смешен свят 

 Този телефон съм си го купил лично от дядо Коледа. 

 - Прочети това стихотворение. 

    - Охооо, аз и до утре няма да мога да го прочета. 

 Дъждовният червей излиза на повърхността, когато вали дъжд, за да 
се окъпе. 

 Започнахме да копаем лозето. Закопахме се до гърди. 

 Стига с тоя тест, време е за почивка. 

 Утре сме вкъщи. То не може така—всеки ден на училище. 

 На глас тичам народен 

       срещу врагът си безвредни.  ( вместо безверни) 

 По история ще учим за богомолките( вместо богомилите) 

 Стадото се надигна и отлетя. (вместо ятото) 

 От североюг Африка граничи с …. 

 В Африка има пълноводна пустиня. 

 Аз досега си почивах, сега ще си отпочина. 

 - Дайте определение на свойството дразнимост. 

       - Това е когато се разхождаме по улицата или когато някой ни  

          настъпи по ръката. 

 - Какво има в клетката? 

       - Други по-малки клетки. 

 

Основно училище  
„Свети Климент Охридски“ 
с. Кичево, общ. Аксаково,  

обл. Варна 
 
 
 

Тел. 052/ 673-264  
 

https://oukichevo.info/ 
 

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

Редакционен екип:  
Данаила Димитрова - 5. клас 
Николай Василев - 6. клас 
Виктория Жекова - старши учител 


