
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

    Има много празници в нашия 

живот. Ние ги очакваме с 

нетърпение, защото те ни радват и 

ни правят щастливи. Но малко от 

тях са единствени. Такъв е 

„Празникът на буквите” - 

единствен в живота ни. Него го 

няма в календара. Не е нито имен, 

нито рожден ден. Той идва всяка 

пролет с песента на птиците и 

пъстрите пролетни цветя. 

Празнуват го само малките първокласници! Сякаш беше вчера, 

когато малките ученици плахо разлистиха букварчето. Питаха се 

–  как ще научат тези малки палави буквички, какво ли ще им 

кажат те? И ето – с много желание и труд, първокласниците и 

буквичките станаха приятели. Заедно тръгнаха към чудния свят 

на знанието. С тях могат да напишат красивите думички „мама”, 

„обич”, „щастие”, „мир”, „родина”. Вече пишат и много други 

думи, защото вече са грамотни. Букварчето стои поовехтяло, 

измачкано и самотно, но щастливо, защото е запазило в своите 

странички любопитните им погледи и тихия шепот на устните 

им. За първокласниците този ден ще остане един незабравим, 

вълнуващ празник, в който разделяйки се с букварчето, те 

прегръщат новия си приятел – читанката. А това, което са 

научили, те поднесоха в пъстър букет от стихове, песни и весела 

сценка, като пяха с много настроение и ентусиазъм, решаваха, 

интересни задачки, откриваха герои и мъдрости, разказваха 

приказки. Освен това представиха със закачливи стихчета всяка 

буква от азбуката. Малките първокласници вече са грамотни. 

Нека това бъде само първата крачка по пътя на знанието и 

науката, по който вече са тръгнали. За положеното старание в 

изучаването на буквите учениците от първи клас получиха 

книжки от ръководството на училището и се почерпиха с вкусна 

торта.                                                                     Мария Апостолова 
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В този брой 

можете да 

прочетете: 

 

 Празник на 

буквите  
- стр.1 
 Празник на 

таланта  

– стр.2 
 Маратон на 

четенето   

- стр.2 

 Да бъдем 

толерантни един към 

друг  

-  стр.2 

 Нашата екскурзия 

до Пловдив 

– стр.3 

 Литературен 

конкурс „Моето 

училище“ 

- стр.3 

 Забавни минути  

– стр.4 



 

 

 

     

На 15.04.2016г. учениците от 4 клас, участващи в СИП „Фолклор на етносите” 

посетиха ОУ”Отец Паисий”, село Искра и показаха какво са научили през учебната 

година по този предмет. Урокът се превърна в тържество на талантите. Деца, от четирите 

училища, работещи по този проект пяха, танцуваха и се забавляваха на сцената. А 

искренските ученици им показаха три ритуала, извършвани при различните етнически 

групи- българи, роми и турци. Проектът е финансиран от фондация „Амалипе”, която 

работи с висок процент роми. Тя иска да допринесе да се намали броят на 

преждевременно напусналите образователната система, да ги мотивира да учат и да 

намали броят на безпричинно отсъстващите и не на последно място да развие таланта на 

тези деца.  

 

 

 

     По повод 23 април – 

Международен ден на 

книгата, за поредна година 

в периода от 11.04.2016г. до 

22.04. 2016г. бе организиран 

Маратон на четенето от 

читалището в село Градина. 

Учениците от първи до 

четвърти клас посетиха 

библиотеката, където взеха 

участие в различни 

мероприятия с творчески 

характер. Там ги очакваха 

интересни презентации, 

свързани с познати и 

изучавани детски приказки и любими герои. По същото време се проведе литературното 

четене при всички начални класове. С вълнение и трепет в подходяща творческа 

атмосфера учениците показаха своите умения – бързина, техничност, артистичност и 

разбиране, в четенето на познат и непознат приказен текст.  Децата четоха и отговаряха 

на въпроси, отгатваха гатанки. Разгледаха изложбата от детски книжки. Библиотекарката 

Радка Петкова награди най- добре представилите се. 

      Жанета Желева 

 

 

Всяка година Центърът за междуетнически диалог и толерантност-Амалипе организира 

среща с председателите от  училищните парламенти от цялата страна. Тази година 

срещата се състоя в град Сливен от 4 до 7 април. Над 200 ученици се настаниха в хотел 

„Спорт Палас”, където се проведе срещата. Разделиха ни на възрастови групи. Всеки ден 

имаше по 4 лекции, на които ни учеха да работим в екип и да бъдем толерантни един 

към друг. В следобедните часове бяха организирани ателиета, в които обучавайки се се 

забавлявахме. Всяка вечер беше с различна тематика. Една от вечерите беше на тема 

„Амалипе търси талант”, където всички ученици можеха да покажат талантите си. 

Другата  вечер беше на тема”Етно вечер”, където с няколко изречения трябваше да се 

представим и да разкажем нещо интересно за мястото, от което идваме. Последният ден 

ни раздадоха сертификати и тениски. От това обучение научих, че не трябва да съдим 

другите по цвета на кожата, да работим в екип и да бъдем приятелски настроени към 

другите.                                                         Петьо Иванов 
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През седмицата, в която 
отбелязваме Международния ден на 
Земята 22 април учениците от І – VІ 
класове посетиха Природонаучния 
музей и Планетариума в град Пловдив. 
Международеният ден на Земята има 
за цел да подтикне човечеството да е 
по-внимателно към крехката и уязвима 
околна среда на планетата Земя. 
България участва в отбелязването на 
Деня на Земята и дава своя принос за 
по-чиста и здравословна околна среда, 
за съхраняване на живота на планетата. 

Всеки ден от седмицата по 
график до Пловдив пътуваше група ученици. Всички очакваха с нетърпение посещението в 
музея. Макар и голяма част от залите да бяха в ремонт, подредените експозиции предизвикаха 
интереса на децата. Музеят притежава най-богатия и разнообразен в страната аквариум на 
подземното ниво, който съдържа 216 вида риби, октоподи и терариум с живи животни, както и 
дигитален планетариум. Учениците разгледаха богатата колекция в разделите Палеонтология, 
Минералогия и Ботаника.  

Куполът на планетариума е с диаметър 8 метра, с 50 седящи места, които пренасят хората 
в реална обстановка - природата, Космоса. Учениците се запознаха  със съзвездията, гледаха 
прожекция на филм. Потопиха се в магията на Космоса – чрез прекрасни картини и озвучаване.  

Вярвам, че времето, прекарано в Природонаучния музей и Планетариума ще остави 

следа в съзнанието на учениците.                                                                        Таня Стоянова 
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Училището за мен 
 

За училището мое  
да разказвам аз обичам 

и го гледам, и се радвам,  
и към него пак аз тичам. 

 

Думи нямам да опиша 
чувствата си, обичта, 

че училището мое 
е единствено в света. 

                      
Йорданка Миткова- 8 кл. 

 

Моето училище 

 
Във светлата слънчева сграда 

насред широкия двор 
всеки ден идвам да уча 

и да тичам с приятели аз. 
 

Сред викове смях и закачки 

моето детство минава, 
но туй, което вече научих 

завинаги в мен ще остава. 
 

Разумни и мъдри съвети 
нашите учители дават 

силен, добър да е всеки 
те опита свой ни предават. 

 

Светла и слънчева сграда 
тук насред широкия двор 

все тъй ще посреща децата 
да се учат на разум и труд. 

             
             Живко Желев- 7 кл. 

 
 

Любимото училище 
 

Аз се уча в първи клас, 
с много обич до 

последен час. 
В уроците полезни и 

домашните чудесни, 

Аз откривам свойта обич 
във захлас. 

Обичам и учителката ни 
добра, 

и другарите ми нови, 
сутрин ставам винаги 

сама, 
и очаквам училището да 

ми говори. 

 
    Нора Петкова- 1 клас 

 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

 
Учителка по история  влиза в клас и 
задава въпрос: 
 - Петърчо, кой е превзел Константи-
нопол?  
- Не съм аз, госпожице. Сигурно Гошко го 
е взел....  
Учителката отива при заместник-
директора и му обяснява, че 6Б клас се 
подиграва с нея и не иска да отговаря 
кой е превзел Константинопол. 
Заместник-директорът:  
- Мда-ааа... 6Б, значи... Константинопол, 
значи... А той скъпо ли струва, тоя 
Константинопол?  
Учителката, обляна в сълзи, отива при 
директора. Директорът я изслушва и 
казва: 
 - 6Б, казвате? Не, тия са такива гадове, 
че никога няма да го върнат. 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


