
        Училищен вестник       Учете и се забавлявайте с нас 

              
Втори брой  - април - 2019 година 

 
 

 
В този брой: 

 За нас  

 Празник на буквите в 

първи клас 

 Традиции и обичаи 

 Занимания по интереси 

 Любопитно 

 Забавни минутки 

 

 

 

 

Съгласно Наредбата за 

приобщаващото 

образование в 

ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, 

с. Петърница, 

функционират 

групи за занимания по 

интереси в направленията:  

„Дигитална креативност“, 

„Природни науки“, 

„Математика“, 

„Гражданско образование“. 

 

В тях учениците имат 

възможност да обогатят 

своите знания, да развият 

потенциала си,  да станат 

новатори и откриватели. 

 

Първи клас: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да опознаем невероятната 

планета Земя 

 

 

 Пролетта е цветна и красива,

                         Пролетта е нежна и добра, 

                                 тя в ръцете ми е свила 

                                        крехка китка от цветя – за тебе, мамо! 
 

      Децата от подготвителната група към училището посрещнаха 

пролетта с песни, танци и драматизация. Подготвени от класната си 

ръководителка – Галя Тонова, малчуганите поздравиха майките си за 

Празника на жената и показаха на всички гости колко много са научили в 

училището. 

 

 

       Първокласниците участват в група  за опознаване живота на 

нашата планета.  Малките ученици с интерес изучават животинския и 

растителния свят, любознателни са и обичат да изразяват наученото 

чрез рисунки. 



 

Втори клас: 

Екология и здраве 

 

 

 

 

Четвърти клас: 

Знам и мога 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от начален етап на 

обучение са в група за: 

Формиране на християнски 

добродетели и ценности в 

малките граждани 

 

Ученици от прогимназиален 

етап на обучение 

Млад природоизследовател 

 

 

        Ръководителката на групата - г-жа Ралица Иванова, цели чрез  

обучението в групата да постигне формиране у учениците на 

представа за живата и неживата природа и тяхното 

взаимодействие, за строежа на планетата Земя и мястото и 

спрямо останалите планети в Слънчевата система, да придобият 

знания за климат, природни зони, действие на природните сили- 

вятър и вода, за реки, морета, океани. Обучението цели формиране 

на умения за опазване на природата – нейните представители – 

растителни видове, цветя, дървета храсти; обогатяване на 

представите за животните, живеещи на различни места по света 

(пустиня, джунгла, савана); систематизиране на представите за 

природните забележителности – вулкан, водопад, пещера. 

      Разширяване на представите за небесните тела, които могат 

да бъдат видени с просто око от Земята. Разширяване на 

представите за изчезнали и изчезващи видове. 

  Второкласниците са отговорни и изпълнителни. Елизабет Георгиева – 
ръководител на групата, запозна учениците с вредните за човешкия 
организъм вещества. Под нейно ръководство второкласниците 
направиха брошура.  



Ученици  от прогимназиален 

етап на обучение в група за 

развиване на дигиталните 

умения чрез списване на 

училищен вестник 

 

 
 

С почит гледай всяка книга, 

винаги помни добре, 

че човекът се издига, 

че със нея той расте! 

 

 

 

Пожелаваме на 

първокласниците да бъдат 

жизнерадостни, 

ученолюбиви, упорити и  да 

преодоляват трудностите по 

пътя на познанието! 

 

 

 

       По повод Деня на Земята – 22 април, второкласниците представиха 
тържествена програма. Ръководителката на групата откри 
събитието с презентация, посветена на нашата планета Земя. 
      Силни думи, песен и послание за чиста и здравословна околна среда, 
за съхраняване живота на планетата - докосна съзнанието на всички 
присъстващи гости – ученици и учители от различни класове. 
      Тържествената програма завърши с представяне на табло, 
изобразяващо  ръчички,  положени до нашата планета, символично 
грижещи се за нея.  
      А това е и посланието към всички читатели на нашия вестник. 
Можем да започнем от най-малкото, а именно да изхвърляме 
отпадъците си на определените за това места, да пазим училището си 
чисто. Нека не забравяме, че нашето съществуване е част от живота 
на Земята и ако вредим на животинския и растителния свят, деянията 
ни няма да останат без последствия!  

Природата – това съм аз! 
Природата е вечна!

 

 
 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Празниците през април… 
  

С дъх на зеленина и цъфнали 

пролетни цветя ни посреща 

април -  свеж, 

жизнерадостен, изпълнен с 

надежди за добро. 

 

Лазарки от най-малки до най-

големи лазаруваха в селото.  

 По традиция започнаха с 

песни и благословии от 

стопанката на нашето 

училище – директорката 

Анета Николова. 

 Денят бе двойно празничен 

по причина, че 

 г-жа Николова бе и 

рожденичка.  

Лазарките ѝ попяха и я 

поздравиха за личния ѝ 

празник, а тя, от своя 

страна, ги дари щедро, както 

подобава на истинска 

стопанка. 

 

 
 

Лазарките пяха и наричаха в 

домовете на стопаните за 

здраве и берекет. 

Те посетиха овцефермата 

„Боримар“, където 

стопанката дари богато и 

пребогато скъпите  

гостенки  - лазарки. 

     На 29 март 2019 година под ръководството на класната  

ръководителка - Ралица Иванова, в класната стая, сред много гости 

(родители, каки и батковци, учители), първокласниците  празнуваха.  

      С радост те показаха на присъстващите, че са научили буквите на 

българската писменост и  

могат да четат и пишат.  

   Рецитациите, песните и 

танците  им допринесоха  

за тържественото 

настроение.  

     Първокласниците  

символично се сбогуваха с 

Букварчето и показаха, че 

вече са истински ученици! 

     След приключване на 

тържествената програма, 

под надслов: 

 „Ние вече сме грамотни”, 

получиха подаръци от 

директора на училището – 

Анета Николова,– книжка с 

приказки, химикалка и пъзел.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
      Класната ръководителка, г-жа Ралица Иванова, с любов и 

загриженост говори за успехите на своите малки ученици. Тя възпитава у 

тях трудолюбие и отговорност и смята, че  така ще се изградят като 

можещи и знаещи личности. 

 

 

В групата за занимания по 

интереси 

четвъртокласниците, под 

ръководството на Моника 

Цветанова, усвояват 

тънкостите на 

математиката. 

Задачка – закачка! 

   Баба разделила на трите си 

внучета 915 лв. поравно. По 

колко лева е получило всяко 

дете? 

           Задачка – закачка! 

   На планина отиват 18 второкласници,които са 12 пъти по-малко 

от четвъртокласниците. Четвъртокласниците са два пъти повече 

от третокласниците. С колко повече са третокласниците  от 

второкласниците?            (възможни отговори -126, 90, 414 ) 



 
Пъстро пременените 

момичета донесоха радост в 

домовете на жители в 

слънчевия и топъл  пролетен 

ден. 

Лазарките бяха посрещнати 

от кмета на селото пред 

Кметството на 

 с. Петърница. 

Пяха и наричаха жителите 

на селото да са здрави, 

щастливи и добри. 

Кметът - Йонко Данов, и 

неговата съпруга Петя 

Данова - читалищен деец,  

дариха лазарките според 

обичая с яйчица и лакомства. 

 

Стопанинът  на селото 

подари на групата лазарки и 

100 лв., с които да се 

почерпят за празника. 

 

Стопанката на овцефермата „Боримар“  - Галина Мирчева с 

дъщеричката си и лазарки. 

 

 

 

 

                                                                         

 

                   

 

                                                                          В дома на Албена Ячева 

 

      

 

 

          В дома на  

семейство Маргарита   

   и Атанас Петрови  

 

 
Пред Кметството на 

с. Петърница 
Кметът Йонко Данов 
и съпругата му Петя 

Данова 

даряват лазарките. 

Лазаровден и 
Цветница (Връбница) 

се празнуват седмица преди 

Великден. 



 

 

 

Великден 

 
Червен, червен Великден, 

пъстри яйца в кошница. 

Сбирайте се, дечица, 

да ви даря по яйце; 

който от вас превари, 

най-пъстрото ще вземе. 

 

(Александър Божинов) 

 

Възкресение Христово 
 се празнува на различни дати, 

след Заговезни, винаги в неделя. 

Отбелязването му се предхожда 

от седмица, свързана със строг 

пост и забрани. Всички дни от 

седмицата се наричат Велики, 

затова и седмицата се нарича 

Велика или Страстна. 

 

 

 

 

 
 

Ученици от групата за  списване 

на училищния вестник взеха 

интервюта от участниците в 

групата по гражданско 

образование. 

Присъстващите имаха 

възможността да наблюдават 

представителната дейност, 

свързана с възпитаване на 

християнски добродетели. 

 

 

 

Великден  - Възкресение 

Христово 

      

     
  В Понеделник, Вторник и Сряда се 

чисти къщата, мият се и се къпят 

децата за здраве.  

      

На Велики четвъртък 

жените боядисват яйца. 

Първото винаги е червено – с 

него домакинята потърква 

децата по бузките и челата за 

здраве, а после го оставя при 

домашната икона. 

    Според Библията на Велики 

четвъртък се извършва 

Тайната вечеря на Христос с 

12-те апостоли, на която той 

предсказва смъртта си и 

предателството на Юда. 

    На Велики четвъртък 

свещенослужителите изнасят 

кръста от олтара, с което се 

символизира носенето му от 

Христос към Голгота. 

     Сутринта на Велики 

петък Христос е разпънат на 

кръста. Погребан е в каменен саркофаг, в пещера, пред която властите 

поставят стража и огромен камък на входа ѝ. Затова в този ден от 

олтара се изнася плащаницата, с която е  завито тялото Христово, след 

свалянето Му от кръста и се извършва опелото Му. В същия ден на 

вечерна служба с нея се обикаля около храма и символично се извършва 

погребението на Христос.  Богомолците минават под отрупаната с 

дарове плащаница със здравец в ръка, който отнасят благословен в 

домовете си. 

      На Велика събота Богородица и Мария Магдалена отишли на гроба на 

Христос, но го намерили празен, а пред тях се явил ангел, който им 

съобщил, че Христос е възкръснал. Великден (Възкресение Христово) 

започва да се чества още на Велика събота, когато в 23 часа вечерта 

започва Пасхалната полунощница. 

      В полунощ свещеникът запява възкресен тропар „Христос възкръсна 

от мъртвите“, с което обявява Възкресението. Християните се 

поздравяват с думите: „Христос воскресе – Воистина воскресе“ и с 

огъня, взет от храма, се прибират по домовете си. 

*** 

 Участници в групата по гражданско 
образование представиха притчата за 

добрия самарянин.  
Гостите активно участваха с отговори на 

въпроси, задавани от ръководителя на 

групата - Галя Петрова, която постави 

акцент върху състраданието и 

взаимопомощта към ближния. 

Всеки присъстващ разчете посланието за повече доброта и човечност. 



 

Първи ден 

 
Втори ден 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Във връзка с Международния ден на книгата – 23 април, 

и четенето на книги – „Приказка без край” 

децата от подготвителната група се включиха с различни 

дейности  

 
Първи ден: 

     Децата гледаха приказката 

„Тримата братя и златната 

ябълка“. Те почувстваха мъдростта 

на българския фолклор. Срещнаха се 

с вълшебни герои, разбраха, че има 

вълшебни предмети (златна ябълка) 

и че най-малкият брат е най-умен и 

храбър – затова и  побеждава 

халата и змея.  

     С интерес следяха приключенията 

на героя и съпреживяваха неговите 

подвизи. 

Втори ден: 
      Посещение в училищната библиотека. С интерес разглеждаха 

детските книжки и отговаряха на зададени въпроси за герои в 

приказките. 

      Децата за втори път организирано посещават библиотеката и се 

чувстваха свободни да разказват любими 

приказки или за любими приказни герои.  

Изразиха нетърпението си по-скоро да се 

научат да четат. 

Трети ден: 

    Ученичка от първи клас прочете  на 

по-малките приказката „Дядовата 

ръкавичка“ от Елин Пелин. 

    Малките слушаха четенето с интерес и вълнение. След прочита 

се проведе беседа за приятелството между животните, които са 

много различни, но могат да живеят задружно в малката дядова 

ръкавичка. 

Четвърти ден: 

    В чест на големия християнски 

празник Великден, с помощта на 

учителя, децата изработиха 

поздравителни картички и кошнички 

за боядисани яйца. Дейностите са 

насочени към възпитаване на почит 

към българските национални традиции. 

Пети ден: 

       Премина под надслов: „Най-добър разказвач на приказка“. 

    Най-любознателните  и сладкодумните от децата разказваха 

любимите си приказки и получиха грамоти за старанието и 

любовта  си към книгата. 

Седмицата, посветена на „Приказка без край“, премина вълнуващо, 

интересно и полезно за децата от подготвителната група. 

(По информация на класния ръководител – Галя Тонова) 

    Благодарим за авторските материали, използвани от Интернет при 

подготовката на втори брой на нашия - Вашия вестник. 


