
  

          

     

Издание  на  клуб „Художествено слово” при Първо основно училище “Христо Смирненски”  

гр. Провадия                                                                                             май, 2021 г. 

           
  

Здравейте, приятели! В последното издание на училищното ни вестниче “Първи 

светулки“ за учебната 2020/21 година ви поздравяваме с празника на славянските 
първоучители, на българското слово и култура. Предлагаме ви разказ за една 

реализирана мечта: STEM кабинета, който ще бъде изграден в Първо училище; за една 
друга - детска мечта; за една книга. Предлагаме ви да се насладите на наградените 
рисунки на деца от нашето училище.  

Вижте и интервютата с две преподавателки по български 
език и литература. А най-интересно може би ще ви бъде да 

прочетете какви мисли и чувства вълнуват седмокласниците 
преди предстоящите матури и раздялата с основното училище. 
 Пожелаваме  на всички успешно завършване на учебната 

година и приятни, безопасни и радостни ваканционни 
месеци! 

  Децата от ФУЧ „Художествено слово“ и Марта Радева 
 

         Една мечта, за която трябва още да се работи 

       (STEM кабинет в I ОУ „Христо Смирненски“)  

Ръководството и учителите на Първо основно училище „Христо Смирненски“ от 

години се стремят да създават подходяща материална и духовна среда за развитието 

на своите ученици. Обстановката в училището е приятна и стимулираща, всички 

кабинети са снабдени с компютри и големи екрани; забавните рисунки по стените, 

масите и столовете създават уют, успокояват децата и ги предразполагат. Но още по-

важно от обстановката е желанието на учителите да си сътрудничат с учениците, да 

търсят нови и интересни пътища, за да ги мотивират да учат. Защото, както пише 

Плутарх, ученикът не е съд, който можеш да напълниш, а факел, който трябва да 

запалиш. Стремежът на учителите към непрекъснато обогатяване на собственото 

образование и квалификация, а също и кандидатстването по проекти са свързани с 

тази тяхна цел – да вдъхновят своите възпитаници, така че те да сътрудничат и да 

съдействат за обучението си. Ето защо през лятото на 2020 година училището 

кандидатства по проект по националната програма за изграждане на училищна STEM  

среда, който беше спечелен. 

Този проект, който е на стойност 50 000 лева,  ще се реализира през новата 

учебна  2021-2022 година. Бъдещият STEM център - Арт работилница, ще е разположен 

на третия  етаж с площ около 100 кв. м, като в него ще се обособят няколко зони. 

Всяка от тях ще е с различно предназначение - за активно учене и изследване, 

творческа работа, зона за индивидуална работа. 



 Тук, поставени в нова, модерна и 

вдъхновяваща среда, децата, под 

напътствието на учителите си, ще 

преживяват наученото чрез 

практическо приложение: учене чрез 

правене. Мебелите ще съответстват на 

нуждите на обучението: изработени от 

съвременни материали, ергономични, 

вдъхновяващи децата за интересни 

приключения в света на науките.  Чрез новите  начини на преподаване, превръщащо 

ученика от обект в сътрудник, децата ще вземат участие в експерименти, ще бъдат  

насърчавани да споделят идеите си, ще участват в групови проекти, насочени към 

опознаване на света около тях. Ще се акцентира на проектно-базираното обучение и 

обучителната игра в учебния процес. 

Успехът на училището още в първия кръг на стартиращия проект е гордост и 

радост за училищната общност. Инвестициите, които са направени, отразяват 

желанието на учителите и ръководството да обучават учениците в нова, модерна среда 

с различни от традиционното обучение методи.  Изгубилата до голяма степен 

актуалността си класно-урочна система чрез този STEM център ще бъде обогатена с 

възможността да се провеждат интегрирани и междудисциплинарни уроци, които да 

разширяват хоризонта на учениците и да им помагат да откриват връзките между 

отделните области на знанието. Защото – за разлика от недалечното минало, в нашата 

съвременност растат деца, повечето от които не приемат 

обяснението „защото така трябва“. Те искат да знаят какъв е 

смисълът на онова, което учат – само това би могло да ги мотивира.  

В новия STEM център учениците от Първо училище ще имат 

възможност в нестандартна, интересна и стимулираща обстановка 

да се стремят към самостоятелно търсене на решения, а не да 

очакват да получат готови знания от учителя. Използването на 

интерактивни модели на обучение по предметите технологии и 

предприемачество и изобразително изкуство и интегрирането им с 

предмети от природо-математическия и хуманитарния цикъл ще 

мотивират учениците да получат нови знания и умения. Сред 

широко използваните методи ще бъдат моделирането на различни житейски ситуации, 

ролевите игри, съвместно решаване на дадени проблеми. Стремежът ще бъде да се 

изключи доминирането на който и да е участник в учебния процес или на която и да е 

идея, за да се постигне истинско сътрудничество по пътя към познанието. 

Новаторството е било винаги на фокус в Първо училище, а чрез изграждащия се 

нов  STEM център то ще се превърне в доминираща и обединяваща училищната 

общност цел. В името на интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на 

децата. За бъдещето на образованието, което наистина се нуждае от промени. 

"Образованието не е, за да преобразява учениците или да ги развлича, или да 

ги направи експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири 

хоризонтите им, да подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е 

възможно." Робърт М. Хътчинс 

 

Руска Йорданова - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество; 

ръководител на проекта;  

Марта Радева – старши учител по български език и литература 

 

 

 

 

  



  

Интервю с г-жа Валя Иванова, старши учител по 

български език и литература  
   

 Вие сте дългогодишна учителка в  това училище.   
Според Вас какво е отличителното за Първо основно 
училище, което го отличава от другите училища?    

Първо основно училище се отличава от другите в града по 
красивия си интериор. В него работят много добри 

професионалисти  и се учат деца с разнородни таланти.  
 Трудно ли е да си учител?   
 Не е лесно да си учител, тъй като се налага да  съчетаваш много дейности и умения 

в рамките на един учебен час, а и в цялостната си работа. Но когато влагаш  любов и 
творчество в нея, трудностите са лесно преодолими. Сега, в края на професионалния 

ми път, си давам сметка, че най-хубавото са зародилите се ценни приятелства за цял 
живот между бивши ученици и техните учители.  
 Какво бихте пожелали на колегите си и на учениците за празника?  

По случай  24 май -  празника на  Словото, на Духа, на  Културата - пожелавам на 
всички работещи и учещи в нашето училище ЗДРАВЕ и ВДЪХНОВЕНИЕ! И нека никога 

не забравяме, че няма по красиво от високия дух и по-силно от ЗНАНИЕТО!  
                                              Интервю: Фелипа Златева от 7а клас 

                                                                    
Интервю с Марта Радева, ръководител на „Художествено слово“ и редактор на 

вестник „Първи светулки“  

 
Вие сте дългогодишна учителка по български 

език и литература в Първо училище. Трудно ли 
е да бъдеш учител?  
Не е много лесно… През всичките тези години съм се 

опитвала да разбирам всички деца, за мен всеки 
човек е важен. Лесно се допускат грешки, ако си 

претоварен и уморен… И единствено с любов могат да 
бъдат лекувани раните, когато несъзнателно си 
подценил някого или си бил нетърпелив с него. 

А какво според вас е специфично за Първо училище; онова, което го отличава 
от другите училища? За мен това е уютът. Става дума не само за добре обзаведените 

с техника класни стаи, за красивите стени, маси и столове, за осветените в различни 
цветове коридори и висящи цветни градини. Поради това, че почти всички учители, 

ученици и родители се познават, се постига усещане за душевен уют, топлота и 
хармония. 
Какво бихте пожелали на колегите и учениците си по случай празниците? На 

сбогуване пожелавам на всички да са здрави и да не спират да се развиват; да се 
стремят да бъдат по-добри от самите себе си. Да не се страхуват да грешат: ние се 

учим много от грешките си! И още нещо: и децата, и техните родители и учители да не 
забравят, че човек има не само глава, а и душа и тяло. Да не се пренебрегват игрите, 
спортните упражнения, заниманията с изкуство. Дано обществеността наистина 

постигне завършването на физкултурния салон на училището. Добре би било да има и 
просторна актова зала, където да могат да се събират всички ученици за концерти и 

тържества; в задния двор е хубаво да се изградят игрище и спортна площадка.  
 
Интервю: Ивана Демирева от 7 а клас 

 

 



На няколко седмокласници зададохме въпроси, свързани с отминалите седем години 

и с последните месеци в нашето училище. Над интервютата работиха Никита 

Димитрова, Селин Сечкин, Кристиян Богданов от 6 б, Елиза Асенова и Алисия 

Йосифова от 6 а клас. Попитахме момичетата и момчетата от 7 клас: 

1. Всяко начало има и край. Радваш ли се, че завършваш училище? 

2. С какво ще запомниш годините в нашето училище? 

3. Как се чувстваш преди матурите? 

4. Според една шеговита закачка тази година външното оценяване щяло 

да включва само материал от Tik Tok. Ще се радваш ли, ако е така? 

5. Какво ще посъветваш нас, по-малките, които идваме след вас? 

Ето отговорите на няколко от тях: 

                                                 Ивана Демирева от 7а клас:  

1. И да, и не. Да, защото няма да го има това напрежение от 

учители, домашни и контролни. Не, защото ще се разделя със своите 

приятели и не се знае дали някога ще ги видя отново. Но се надявам 

да се срещнем. 

2. Ще ги запомня с това, че там открих своите приятели и учители. 

Всички ми помогнаха по някакъв начин да бъда това, което съм. 

Габриела Пламенова от 7а клас:      

      1. Да, радвам се, че завършвам.        
2. Радвам се, че прекарах най-хубавите години в това училище!  
С моя клас сме от седем години заедно и не знам дали ще успея 

да се адаптирам към новото училище, но никога няма да забравя 
какви щуротии  сме правили. Благодаря на моя клас за 

прекрасните моменти заедно!  В  това училище има не само 
страхотни ученици, но и учители. Те ме научиха на много неща. 
Благодарна съм на всички, но най-много на три прекрасни 

учителки, които ми помогнаха да доразвия някои мои силни 
страни: рисуването, писането на съчинения и разкази, любовта 

към историята.                   
3. След един месец ни предстои матура. Да, вълнувам се, но и 
вярвам, че ще се справя, в същото време се и притеснявам от 

факта, че може да не успея.  
 4. Ще е доста лесно, ако матурата е само върху материал от Тик Ток, но и странно: за 

какво ще ни оценяват на такъв материал?  Не предпочитам YouTube.com!  
5. Вас, по-малките ще посъветвам да учите повече, да внимавате в часовете, да си 

пишете редовно домашните, защото в седми клас не е толкова лесно! 
 
Димана Димова от 7 а клас 

1. Ами донякъде се радвам, донякъде не, защото ще ми липсва 

училището, в което съм учила цели седем години. 

2. С учителите ще го запомня. 

3. Супер се чувствам, все пак искам да изживявам още неща с други 

учители и деца . 
4. Ще се радвам ако е така. За мен се знае, че съм много 

емоционална, но разсеяна и непостоянна. Не мисля, че това ми е пречило: аз 
като съм искала да уча, съм сядала и съм си учила. Но когато ме мързи и ми се 
иска да се закачам и да си се забавлявам, никой не може да ме накара да 

направя нещо. 

    5. А вас ще ви посъветвам да учите, защото без ученето сме за никъде!!  

 
 



Рени Лазарова от 7 а клас     

1. Не мога да повярвам, че вече съм седми клас и ще 
завърша основното си образование. Радвам се, че ще 

покоря още един връх и съм напред към успеха. Но всичко 
ще ми липсва: учителите, съучениците ми, дори и ще ми 
липсва крещенето постоянно в класната стая.  

2. Ще запомня нашето училище с това, че учителите ме 
научиха на много, дори и съучениците ми. Тук се запознах 

и се сприятелих с уникални хора и мисля, че нашите 
приятелства ще продължат още дълго. За мен най-хубавите 
моменти са, когато се видим за първи път след 

няколкомесечна онлайн обстановка. Просто е хубаво да гледаш как, макар и 
понякога да не се понасяме, ние се обичаме и с нетърпение сме чакали да се видим 

отново.  
3. Не се вълнувам много - това е просто един изпит, който трябва да направя. 

Просто се опитвам да се подготвя колкото се може по-добре, за да вляза там, където 

искам. 
4. Да си призная, аз обичам да прекарвам времето си в тази мрежа, а ако 

материалът беше от там, аз щях да имам 6+!  
5. Да не се притеснявате толкова за оценки и тестове, защото това усложнява 

нещата. Няма нищо лошо понякога да не си първи, но е хубаво да се опитваш!                        
 Юлиян Кунев от 7 а клас      

1. И аз, като всеки друг, се радвам, но не ми е приятно при мисълта, че няма да 

съм вече с моя си клас. 
2. Ще запомня училището ни с доброто обучение и държание на учителите с нас; с 

приятелствата, със спомените, с тъжни и забавни моменти… Но 
всичко си има край, макар и не толкова приятен. 
3. В интерес на истината, от това приложение може да се научат 

много неща, но 90% от него е само губене на време и не бих се 
радвал. 

4. Признавам, не съм особено амбициозен и това доста ми попречи 
като цяло. Онлайн обучението отначало го мислех за временно, но 
не стана така. Лично моята годишна оценка падна с единица 

надолу от проспаните електронни часове – поради мързел. Ако бях 
по-амбициозен, може би щях да съм на челните места по успех. 

Затова вас, по-малките, бих ви посъветвал да си пишете 
домашните. Не отнема чак толкова много време, а и винаги има 

време за игри. Ако не можете сами, питайте някого. Уважавайте учителите, те 

неслучайно са там; те не искат да ви навредят, а само и единствено да ви помогнат. 
Слушайте ги!!! 

Калоян Великов от 7 б клас         
1. Дали се радвам да завърша училище ли? Ами да, има нещо такова, защото само 

да минат матурите и цялото лято ми е напълно свободно. Още по-хубаво ще бъде, ако 

кандидатствам някъде и ме приемат, голям товар ще ми падне от раменете.  

2. Ще запомня годините с учителите, които са дали всичко от себе си да ме обучат 

и да ми осигурят добро бъдеще. С приятелите също, които са били с мен и от детската 

градина и тези, с които се запознах в училище. Много хубави неща са се случвали, но 

определено ще запомня всички училищни представления, 

в които съм участвал, и извънкласните преживявания с 

приятелите. Най-гадното време беше в 1-3 клас, когато 

имаше хора, които ме тормозеха, но това отдавна отмина, 

защото е детинско вече.  

3. От една страна се вълнувам, но от друга съм 

притеснен. Ще съм свободен напълно, като минат 

матурите, но ако не ги хвана и на успея да вляза в хубаво 

училище, ще ми бъде мъчно.  



4. Виждам идеята за Тик-Ток в матурите като невъзможна, но мрежата си ми 

харесва, просто няма как да стане.  

5. Няма да е много лесен материалът, така че ще трябва да се постараете доста, да 

не се притеснявате да поискате помощ и мисля, че ще е добре да ходите на частни 

уроци, за да имате по-голям шанс да решите матурите успешно. 

                           Десертна наслада 
  Три години по късно: ,,Сладкарницата на Габи“ 
                   (Една мечта) 
Три години след операцията ми реших да отворя сладкарница. На 26 март планирах да 

правя откриването, а точно тогава тати имаше рожден ден. Подготвих страхотна 
изненада. Минаха се не минаха  няколко дни, всички започнаха да ме разпитват, но аз 

нищо не им казвах. Наложи се спешно да отида до София, а оставаше само една 
седмица до откриването. Понеже вече съм археолог, ми се обадиха, че има нови 
разкопки. Аз бях поела този проект и затова ме повикаха. 

 На 17 март пристигнах в София и се установих в хотел. Някои ще кажат, че е 
трудно да си археолог, сладкар и художник, но за мен не е. Когато семейството е до 

теб, можеш всичко. Това, което ми предстоеше,  беше много странен случай. Стопанин 
на една от нивите решил да я обработи и когато тръгнал да я разкопава, открива 
човешки останки. На близо километър от мястото моят екип открива селище на около 

3000 г. пр.  н. е... Сигурно се питате защо пътувах чак до София, а не ги почаках в 
Белослав.  Ние, археолозите, вършим доста работа по един проект и трябва да носим 

голямо оборудване. На 18 март пристигнахме в Белослав и понеже мама имаше 
приятелка там, тя ни помоли да се установим при нея. Работихме дни и нощи върху 
този проект, посъветвах се с най-добрите археолози, дори и с моята добра учителка по 

история. Отне ни доста време, но  разрешихме поредния случай. Предадохме находките 
във  Варненският музей по археология. На 25 март пристигнах в Провадия. Имах много 

работа за вършене: първо поръчах поканите, после напазарувах продукти, след това 
направих украсата. Реших към украсата да добавя някои мои картини. За накрая 
оставих по-трудната работа: реших да подаря на тати кола, но не каква да е кола, а 

опел от 1980. Имах много работа по него, прибрах се в 12 часа.  
 26 март:   дългоочакваният ден дойде. Отидох в сладкарницата и почаках 

гостите, малко по малко всички се събраха. Аз им разказах какво се случи, защо 
отсъствах толкова дълго и за новите разкопки. В средата на вечерта аз поднесох 
тортата. Тати духна свещичките. Аз заведох всички пред къщата ни, натиснах един 

бутон и вратата на гаража се отвори. И тогава  изкарах колата. Всички останаха в шах, 
но най-вече тати. Той ме прегърна и ми благодари.  

     Габриела Пламенова – 7 а клас 
 
                                   ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН                   

             (Книгите, които ме промениха) 

     Чувала съм, че четеното променя мисленето, живота и интересите ни. И наистина е 

така! Да четеш книги, означава да живееш не само собствения си живот, а и живота на 

други хора: героите на книгите. Означава да трепериш заедно с тези хора, когато им 

се случват изпитания, да се радваш, като ги преодолеят, да тъгуваш и даже да плачеш, 

щом губят битката или дори умират.  

Разбира се, това не значи да се откажеш от битките в 

собствения си живот. Но книгите могат да ти бъдат и като 

репетиция за него: да се научиш какво ще ти се случи, ако 

направиш грешката, която героят прави. Или обратното – ако 

си толкова добър и смел, колкото любимите ти герои. 

Като цяло самото четене на книги ме променя и вярвам, 

че ще продължава да ме променя – да зная и мога повече, да 

разбирам по-добре и себе си, и света. Но сега ще разкажа за 

една книга, която смятам, че скоро промени нещо съществено 

в живота ми. Това беше романът ,,Тримата мускетари'' на 



Александър Дюма. Открих го случайно неотдавна и вече минаха няколко месеца, 

откакто го прочетох. Но тази книга беше толкова интересна, вълнуваща и 

приключенска за мен, че не мога да спра да мисля за нея. 

Беше лятото, след като приключи предишното дистанционно обучение и 

излязохме във ваканция. Бях се уморила и отегчила от стоенето вкъщи и висенето пред 

компютъра, затова исках да намеря книга, в която да има приключения, интриги, 

предизвикателства, предателства и трагедия. 

Исках да прочета книгата за един ден, така и стана. Но много дни след това 

сякаш продължавах да живея в нейния свят. Задълбочих се в историята, тя не беше 

много дълга, и ми стана интересно какво ще се случи накрая. 

В романа има много любов, храброст, вярност, но и предателства и омраза. 

Разказва се за млад гасконски благородник, който се влюбва в Констанс. Тази млада 

красива жена е най близката приятелка на кралицата. За съжаление, има и трагедия: 

смъртта на Констанс. 

Чела съм от Александър Дюма и други книги, но тази ми направи най-силно 

впечатление, защото тя е неповторима с ярките си и незабравими герои. След като 

прочетох романа, гледах и филма. Имаше доста прилики и ролите бяха много добре 

изиграни, но имаше и неща, които са измислили режисьорите. Най-любимият ми герой 

е Д'Артанян, защото той е храбър, безкористен, добър и се грижи за другите.  

Искате да знаете как ме е променила книгата? Мисля, че станах по-смела и 

самостоятелна, но в същото време започнах повече да разчитам на приятелите си. 

Преди си мислех, че мога да постигна всичко без ничия помощ.  Сега се научих, че не 

мога да правя всичко сама. Може би истината за силата на задружната работа е най-

хубавото нещо, което научих от тази книга. Тя ми подари и мечтата за истинско, 

всеотдайно и силно приятелство.  

,,Един за всички; всички за един!''. 

     Хелин А. Хасанова – 6 б клас (есето е отличено в националния литературен 

конкурс „Книгите, които ни променят“. Хелин е най-малката участничка в конкурса) 

 

Както ви информирахме в предишния брой, рисунките на Алисия Асенова, Елица и Ива Маджарови, 

Димитър Станев, Стефани Георгиева (участвала с две рисунки) и Хелин Хасанова бяха отличени в 

общинския конкурс на НЧ „Алеко Константинов 1884“ „Книгата – прозорец към света“. Рисунката на 

Далия Атанасова  е отличена с първа награда. Вижте ги: 
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Алисия   - 6 а               Ива – 5 б          Елица – 5 б               Митко – 6 а 

                                              
          Стефани – 5 а                     Далия -  5б, I награда                     Хелин – 6 а  



                          Кръстословица  за 24 май        

1. В кой град са родени братята Кирил и Методий? 

2. През кой век е създадена кирилицата?                                                  

3. Коя е първата българска азбука, създадена от Кирил и Методий? 

4. Кой от двамата братя е по-голям? 

5. Един от учениците на Кирил и Методий.  

6. През 855 година Кирил и Методий създават…? 
         Автор: Фелипа Златева от 7 а клас 
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Благодарим на г-жа Руска Йорданова – 

любимата ни учителка по рисуване, за успехите 
на Хелин (в международен конкурс за 

илюстрация) и на всички останали деца, 
спечелили призови места в общинските 
конкурси за рисунка „Книгата – прозорец към 

света“ и „Възкресение Христово“: Първа 

възрастова група: Първо място - Христина Иванова от III 

а клас. Второ място – Пламена Недялкова, Жанина 

Живкова, Хелин и Мелиса Мустафови, всички от II б. 

Трето място- Тина Станчева от II а и Мариела Димова от 

II б. 

Във втора възрастова група: Първо място- Далия Атанасова от V б клас, Димитър Станев от VI а 

клас, Стефани Георгиева от V а клас и Фелипа Златева от VII а клас. Второ място – Сияна Великова, 

Пресиян Радев, Даяна Тодорова, Соня Терзийска и Теодора Стоева - всички от V а клас. 

Грамоти за участие: Самира Мехмедова от V а, Рая Тошкова от V а, Алисия Йосифова от VI а и 

Николай Гайдаров от VI а клас. 
     СМЕШКИ ЗА КНИГИТЕ И ЧЕТЕНЕТО    

Две мишки ядат лентата от филма "Отнесени от вихъра" в мазето на едно кино. Едната 
мишка пита: 
- Как ти се струва?                                                                                           
- Ами, да ти кажа честно, книгата ми хареса повече… 

        
В нюйоркското метро мъж отказва да отстъпи мястото си на бременна жена и въпреки 
настойчивите й молби продължава да чете роман. 
– Веднага отстъпете на жената! – възмущава се един от пътниците. 
– Ами, ако не стана? 
– Ще ви кажа кой е убиецът от книгата ви! 
                    
Много хора се притесняват, че нямат гадже за 14 февруари. Как никой не се притесни, че е 
неграмотен за 24 май?!                 
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