
 

 
                     

                                                                                              

                                                                    

 

 

През месец ноември стартира нов 

проект на Министерство на 

образованието и науката, насочен 

към развитие на способностите на 

учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности. 

Проектът е под надслов «Твоят час». 

Целите на проекта са: преодоляване 

на образователните дефицити на 

учениците, които срещат затруднения при усвояване на учебното съдържание; 

включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности; превръщане на 

училището в по-привлекателно място за децата; създаване на механизми за активно 

включване на общността и родителите в училищния живот, 

прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за 

създаване на позитивна среда. 

В нашето училище се проведе анкета сред учениците, на 

базата на която се сформираха четири обучителни групи за 

преодоляване на образователните дефицити по български 

език и математика с ръководители Д. Александрова, Т. 

Стоянова, Л. Генова и М. Апостолова и девет групи за 

занимания по интереси: «Танцувай с мен» с ръководител Г. 

Иванова - група за танци, «Знам и творя в компютърния свят» 

с ръководител Н. Желязкова и «Компютърът – мой приятел» с 

ръководител Ел. Николова - групи по информационни 

технологии, «Бон Апети» с ръководител Ж. Желева - 

любители на готвенето, «Майсторителница» с ръководител 

Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство, 

«Спортът е здраве» с ръководител Ж. Желязков и «Футбол» с 

ръководител К. Калчев за любителите на спорта, «Сръчни 

ръце» за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. 

Драганова. На всички участници и ръководители желаем 

приятна и ползотворна работа! 
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Шест съвета за по- добри оценки в училище 
 

По-добрите оценки в бележника не означават 
само гордост и радост вкъщи, те са още 
показател на добре усвоени знания. Знаем, че 
шестиците се изкарват много лесно стига да 
има желание, малко усилие и интересен 
подход към материята. Истината е, че и 
ролята на родителите в постигането на по-
добри резултати в училище е значителна. 
Най-малкото защото именно те задават 
„тона“ по темата кога с похвали, кога с 

изисквания, кога с условия. Предлагаме ви няколко бързи съвета по темата.  
1. Помощ с домашните 

 Дори да не сте напълно наясно с материята по определения предмет, децата имат нужда 

да усетят вашата подкрепа и да видят, че незнанието е характерно и за големите хора. С 

постоянство и желание обаче, всяка трудна задача може да се реши. 

 2. Организация преди всичко 

 Учениците често не могат да се справят с ученето, защото им липсва опит в 

организирането. Препоръчваме ви да избягвате стриктния план за уроците, който децата 

да следват, а по-скоро да им помогнете да намерят своя ритъм на учене. 

 3. Без стрес 

 Поставянето на изисквания относно оценките и наказването за лошо представяне само 

водят до стрес. А той само ще блокира съзнанието на детето и ще му попречи да се 

справи с трудностите. 

4. Поощрения 

Ученикът заслужава похвала всеки път, когато се прибере с хубава оценка. Не са за 

подценяване също и случаите, в които той е успял да повиши оценките си по даден 

предмет. Можете да го поощрите с малък подарък или жест, което гарантирано ще го 

мотивира да бъде по-добър и по други предмети. 

 5. Добри примери  

Подрастващите често забравят защо е необходимо да посещават редовно часовете в 

училище и да се борят за повече знания. Мотивирането чрез примери за успели и 

образовани хора от техния кръгозор може да помогне. 

 6. Ученето като забавление 

 Ние вярваме, че усвояването на знания е най- ефективно, когато се случва по интересен 

и увлекателен начин. Заради това ви съветваме да се опитате да привнесете колкото се 

може повече елементи на забава в ученето. Например, разкажете заедно урока по 

биология, докато готвите в кухнята, или затвърдете знанията по история, докато редите 

пъзел на пода. Ще постигнете успех винаги, когато нещата се случват Бързо. Лесно. 

Интересно. 

   Ние вярваме, че за щастлив и успешен живот след училище има много по-важни неща 

от оценките! Тук не учим само за оценки, а за удоволствието от това да бъдем 

образовани и уважавани личности. Оценките, които получават вашите деца в училище 

са ориентир, за да знаят те, а и вие къде да се подобряват. Оценките не отразяват 

техните уникални способности и таланти, а те имат много от тях.  
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Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от 
света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод 
годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. 
Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята 
на учителите в обществото. А тя безспорно е важна. Затова има глад за учители, и то 
не за учители с чужди езици, които могат да имат разнообразна реализация, а за 
учители по основните предмети като математика, български език и литература, 
физика, химия. Това е така, защото специалностите са непривлекателни още в 
университетите, което веднага затваря образователния кръг. 

 

 

 

 Международният ден на усмивката се чества от 1999 г. по 
предложение на Харви Бол. Той е и художник на изображението, 
известно като „усмихващото се лице” или „смайли”-то. Празникът се отбелязва 
всеки първи петък на октомври. Според Бол 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”. Бол смятал още, че това трябва да бъде 
ден, в който всеки да се усмихва и да дарява усмивки на околните. 

 

 

Halloween е празник, който се чества на 31 октомври. В нощта на празника можем да срещнем 
какви ли не създания– от страшни дяволи, черни котки и вещици до мили ангелчета, феички и 
„послушни“ ученички. Но за да си прекараме наистина страхотно, освен оригинална 
маскировка ни трябва и автентична Halloween-ска атмосфера. Ето и няколко от символите на 
празника, които имат далеч по- дълбок смисъл, отколкото сме предполагали: 1. Най-
популярният символ на празника е светещата тиква. Тиквени фенери се издълбават по целия 
свят. 2. Играта с ябълките. Плодът се поставя в леген, пълен с вода. Който успеел да отхапе 
пръв от сочния плод, той щял да се ожени пръв. Ябълката е символ на късмета, богатството и 
любовта. Освен това, ако се страхувате от вещиците – ябълката ще ви 
предпази - ако я разрежете хоризонтално на две половини, 
сърцевината й ще стане надеждно средство за предпазване 
от уроки. 3. Задължителните цветове, които трябва да 
присъстват в украсата са черно и оранжево, произлизащи 
от езическата традиция да се празнуват есента и беритбата. 
Оранжевото символизира цвета на променящите се листа и 
на реколтата, а черното бележи „смъртта” на лятото и 
промяната на сезона. 4. Да не забравяме и страшните прилепи – 
вампири, които се смятат за изчадия на ада. Силуетите им често се 
използват като символ на злото - прилепи красят раменете на вещиците и живеят по 
ъглите на къщите им, докато части от тях има в различни магически отвари. Съществуват много 
митове за тези странни птици, като например, че, ако на Halloween през прозореца влезе 
прилеп, това е знак, че къщата е обитавана от духове, които са го пуснали да влезе. Откъде 
всъщност произлиза празникът? Древните келти празнували своята Нова година - Сауин 
(Samhain) в края на октомври, когато прибирали последната си реколта. Те вярвали, че в нощта 
срещу Нова година се отваря границата между мъртвите и живите и сенките на починалите 
през изминалата година навестяват земята, в търсене на живи тела, в които да се вселят. За да 
се предпазят от сенките, хората гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се 
може по- страшно - обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат 
привиденията. 
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З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

- Иванчо, защо ти е синя бузата? 

- Защото ми кацна една оса. 

- И те ужили? 

- Ааа, не, татко я утрепа с лопатата. 

           

Клиент към художник: 

- Бихте ли ми казали какво е 

изобразено на картината? 

- Крава, която пасе трева. 

- А къде е тревата? 

- Кравата я е опасала. 

- Но аз не виждам и крава! 

- Преместила се е където 

   има трева. 

 

 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


