
 

 

 

кл.р-л г-жа Деянова            кл.р-л г-жа Ванчева 

ВИПУСК 2019г.-НА ДОБЪР ПЪТ!!! 
   Отминаха седем години. Още помним първите си плахи стъпки, 

с които прекрачихме прага на класната стая. В нея намерихме 

учител, който ни подаде молива и листа в ръката и ни показа не 

само че буквите и цифрите не са страшни, но също така и че те 

могат да ни служат по пътя към осъществяването на мечтите ни. 

Намерихме и много нови приятели, с които да споделяме емоциите 

от откриването на един нов свят. През годините срещнахме - 

съученици и учители и се стараехме от всеки да вземем по нещо, и 

понякога да дадем, не знаем дали сме успели. Общуването не 

винаги вървеше гладко, освен много усмивки имаше и спорове, но 

на тях намирахме решения, които ни помогнаха да намерим себе 

си. В живота извън училище грешките се наказват много по-строго. 

Училището не ни даде само "сухата" материя от знания, напечатана 

в учебниците. Даде ни житейски ситуации, от които да натрупаме 

опит. И така, в забавление и много труд преминаха тези години от 

нашия живот. Влязохме като седемгодишни плахи деца, сега 

излизаме като хора, подготвени да продължат напред. Благодарни 

сме за всичко, което ни беше дадено от учителите през тези години. 

ЗА ВСИЧКИ ВАС ЕДНО ОГРОМНО     

БЛАГАДАРЯ!  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” 
гр.ПЕЩЕРА, ЮНИ 2019г.                                                                                                                                          БРОЙ 5 

 

 

                                УЧИЛИЩЕН  СВЯТ 

Еньовден- 23 юни 
      Според народа, на Еньовден 

започва далечното начало на зимата – 

казва се „Еньо си наметнал кожуха да 
върви за сняг“. Вярва се, че сутринта 

на празника, когато изгрява, Слънцето 

„трепти“, „играе“ и който види това, 
ще бъде здрав през годината. Точно по 

изгрев, всеки трябва да се обърне с 

лице към него и през рамо да 
наблюдава сянката си. Отразява ли се 

тя цяла, човекът ще бъде здрав през 

годината, а очертае ли се на 

половина – ще боледува.Вярва се, че 
преди да „тръгне към зима“ слънцето 

се окъпва във водоизточниците и 

прави водата лековита. После се 
отърсва и росата, която пада и  е с 

особена магическа сила. Затова всеки 

трябва да се измие преди изгрев в 

течаща вода или да се отъркаля в 
росата за здраве. Вярва се, че на 

сутринта на празника, щом изгрее 

слънцето, която мома първа го види – 
ще има пари и от здраве няма да се 

отърве.    

На Еньовден различните треви и 
билки имат най-голяма лечебна сила, 

особено на изгрев слънце. Затова е 

най-добре да се берат рано сутринта. 

Жените – баячки, магьосници, ходят 
сами и берат билки, с които после 

лекуват и правят магии. Набраните за 

зимата билки трябва да са „77 и 
половина“– за всички болести и за 

болестта без име.  

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5
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Хайде да опознаем своите учители:  

Г-жа Костадинова – учител по Биология и здравно образование и ИТ 

- Г-жо Костадинова, какво 

си спомняте от Вашия 

първи учебен ден? 

- Беше много вълнуващ 

ден, чаках го с 

нетърпение и отидох в 

училище с усмивка. 

- Можете ли да се 

определите с две думи, 

каква ученичка сте били? 

- Прилежна и 

изпълнителна. 

- Кой Ви беше любимият 

предмет? 

- Биология. 

 

 

- Какво Ви харесва в 

учителската професия? 

- Да бъда учетел ми беше 

мечта от дете,харесва 

ми общуването с 

децата… 

- Какво беше чувството 

когато за пръв път 

застанахте пред ученици? 

 

- Бях много развълнувана. 

- Как си избрахте 

предметите, по които да 

преподавате в училище? 

- От една страна 

Биологията ми е 

любима, от друга обичам 

да работя с компютри и 

така мога да правя 

часовете си интересни. 

- Имате ли някакво хоби? 

- Да , обичам да се 

разхождам сред 

природата и събирам 

пощенски марки от 

дете. 

 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ВСЕ ПАК ,ЧЕ НА……….. 

 
     1 юни –отбелязваме Ден на детето.  Води началото си от 

Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се 

провежда през 1925 г. в Женева (Швейцария). В България става популярен 

след 1949 г., когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен 

ден за защита на децата. 

                                         

                        5 юни – Световен ден на природата -       
От отбелязването му , за първи път през 1972 г. до сега, хората 

са организирали хиляди събития - от почистване на квартала и 

противодействие срещу престъпленията над дивата природа, 

до залесяване и възстановяване на съществуващи гори. Всичко 

това  насочва вниманието на хорта и призовава да излезем сред 

природата, да оценим нейната красота и ценност и да защитим 

нашата планета Земя. 

        26 юни-Международен ден против употребата и 

търговията с наркотици - На 26 юни 1988 г. за първи път се 

отбелязва обявеният от ООН-  Ден за борба с наркоманията. Датата 

е приета от Общото събрание на ООН през 1987 г. На този ден всички 

хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна 

позиция в битката с разпространението на наркоманията. 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1925
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ-  

В часовете по география и икономика по темата 

географска работилница учениците от седмите класове 

имаха за задача да направят географски 

модели.Представени бяха красиви макети 

на водопада-Райското пръскало,Рила 

планина, водопад Скакавица и др. 

********************************* 

Костадин Смилянов от VІб клас прояви 

самоинициатива, старание и фантазия и 

издаде своите ръчно написани  издания  на книжки по всички учебни 

предмети.В тях можем да прочетем интересни факти и информация , 

която да ни бъде полезна в ежедневието, да споделим в час и сред 

съучениците си. 

************************************************** 

   Нашето училище взе участие в 

тържественото отбелязване на Деня на 

българската просвета и култура - 24 Май в 

нашия град. С усмивки , цветя и знаменца 

учениците и учителите в шествие стигнаха до 

централния площад „България“, където 

започна празничната програма. След 

приветствията от кмета на града г-н Зайчев 

бяха отличени заслужилите за постиженията и работата си ученици, учители, директори и 

културни дейци.Празникът премина с много усмивки, песни и таци. 

****************************************************** 

На 16.05 бяха проведени Общинско състезание 

по футбол съвместно със спортни състезания 

по случай 40 години от създаването на 

ОУ“Петко Р.Славейков“г.Пещера.Нашите 

отбори завоюваха : първо място по футбол при 

момчетата и първо масто по волейбол при 

момичетата.Отборите бяха наградени с купи, 

футболна и валейболна топка и много аплодисменти от публиката. 

************************************************************* 

Участниците в„Парад на домашните любимци“, 

който всяка учебна година се провежда в нашето 

училище, представиха своите питомци и разказаха 

интересни истории с тях.Всеки домошен любимец 

получи лакомство за участието си, а стопаните им 

изпитаха положителни емоции от срещата им с 

толкова различни животни: котки, гълаби, 

кучета,костенурка 

и др. 
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 ПРОЕКТ „ЩАРЕНИ МЪНИСТА“ : 
 

 

      Група „Творим заедно“ с ръководител г-жа Руска 

Терзиева.Учениците рисуваха  върху  стъкло, правиха 

вълшебства от хартия  и  изработиха красиви 

моливници. С пайети  украсиха коланчета и изработваха  

герданчета от  мъниста. Декорираха керамични 

фигурки. Изработиха красиви изделия  от  филц.   
************************************************************************************ 
 

Група „Студио Изкуства“ с ръководител г-жа  Мила Ангелчова. 

Заниманията включваха знания и работа с различни видове материали и 

техники.  Материалите, с които работиха учениците са : хартия, картон, 

мъниста, пайети, текстил, прежда, стиропор, стъкло, керамика и др.и така 

развиваха своите умения и фантазия. Представен  беше куклен театър на 

приказката "Лъвчо иска да командва в игрите". 
************************************************************************************ 
 

Група „ Цветно детство“с ръководител Мариана Рилска.Учениците 

изработиха красиви коланчета и картички, с декораци от 

пайети, направиха красиви моливници, моделираха 

предмети с глина, декорираха ги с мъниста и ги оцветиха с 

акрилни бои. Изработиха красиви и интересни изделия от 

разноцветен филц. Всички много се забавляваха. 

***************************************************  

 Група „Художествена работилница“ с 

ръководител г-жа Таня Анастасова. Изработени бяха гривни и 

герданчета от мъниста, украса на чаши и бутилки.Интересни 

станаха рисунките с пясък и оцветяването на пано с акварелни 

бои. Учениците тъкаха на стан и направиха калъфи за телефон 

и таблет.Нарисуваха своя любим приказен герой. 

*************************************** 

     В клуб по интереси „Виртуален свят“с ръководител  

г-жа Янка Костодинова, учениците участваха в различни 

дискусии - за ролята на интернет в ежедневието, 

забавленията и опасностите в него и др. Попълниха онлайн 

анкети „Децата и Интернет“ и „Социалните мрежи“. 

Сърфираха в интернет и разгледаха съдържанието на 

интересни образователни сайтове, играха на различни 

развлекателно-образователни игри. 
************************************************************************************ 

      В часовете на клуб по интереси „Традиции и 

Изкуства“с ръководител г-жа Гюлюмсер  Идриз, учениците 

се запознаха с техниката за писане на великденски яйца с 

восък, бродираха и правиха  коледни картички.Те изработиха 

изделия от креп хартия и пластмаса, кукли облечени в 

автентични носии.Проучиха историята за мартеницата, 

изработиха мартеници от прежда и мъниста, а по случай 1 

март поздравиха учителите и съучениците си  в училище, като 

ги посрещнаха на входа и ги закичиха  за здраве.  
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО:   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ева Стайкова от ІV клас          Янко Начев от VІ б клас   

 

Айсел Изет от VІІа клас 

 

 

                                                                                                                   Айлин Еминова от VІІб клас 

 
 

 ВНИМАНИЕ, Обявен е……………… ! 

 

       Тениските  занесете в кабинета на г-жа Джинина  до 

12.06.2019г. Спечелилите конкурса ученици ще бъдат обявени 

допълнително.  

                             НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА УЧАСТВАТЕ….! 

ЕТО И КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСА ЗА ФОТОГРАФИЯ НА 

ТЕМА „МОЯТ ГРАД“ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:   Първо място за Антон Радев, второ за 

Мартин Димитров и трето за  Виктория Кехайова 
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В час по химия учител пита учениците: 

-Кажете как да получим сяра? 

Ученик отговаря:  

-Взимаме сероводород и го подгряваме.Водородът 

излита ,а сярата остава. 

-Много добре, пиша ти шестица.Четворката излита ,а 

двойката остава. 

************************************************************************************ 

Пернишки учител по физическо: - Ей, не мога да ги разбера тези ученици....! В час по физическо 

облекли кой каквото намерил..., а вечерта в дискотеката – всички с Adidas! 

************************************************************************************ 

Учителка по български език преподава в час бъдеще време и пита учениците коя е формата за 

бъдеще време на глагола: прозявам се. Учениците в хор отговарят : СПЯ. 

 

  

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ:                                      

 

За Вас издаваха вестника :   

група за занимания по  интереси  
„Училищен вестник“ с ръководител  
Борислава Джинина. 

 
 

  Пожелаваме  весела ваканция на всички 

свои съученици. Почивайте, релаксирайте и 

събирайте сили за есента, когато на първия 

учебен ден ще намерите вратите на своето 

училище широко отворени, съучениците си 

загорели от слънцето, а учителите с куп 

нови задачи, съвети и идеи. 


	УЧЕНИЦИТЕ ПИТАТ , УЧИТЕЛИТЕ  ОТГОВАРЯТ………..

