
 
ИЗДАВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГРАД ПОПОВО 

 

Нашето училище участва в семинар по проект „Заедно можем повече” на Фондация 

„Образователно сътрудничество”. Той се финансира от Европейския съюз. Партньор на 

фондацията е нашата община. Всичко започна преди няколко месеца, когато 

попълвахме тест, с който се провери колко знаем. Въпросите не бяха трудни и ние се 

справихме добре. Но най-интересно бе по време на семинара. Четири дни бяхме в 

търговищката хижа „Соколите”. Тя се намира в красива борова гора на 50 километра от 

родния ни град. 
 

 
 

 Още с пристигането ни започнаха и лекциите. От тях научихме много за общите 

обичаи на всички етноси в България. Научихме що е това толерантност. Научихме 

колко всички сме еднакви и как трябва да живеем заедно.  



 
С нетърпение очаквахме последните два дни от семинара, защото тогава щяха да 

са часовете по журналистика. Ръководи ги кореспондентката на вестник „Труд” от 

Търговище. Тя ни разказа колко много са професиите на хората, свързани с писането и 

издаването на един вестник, а ние и показахме няколко броя на вестник „ТИК-ТАК”, 

който издаваме в училище. 

                      
 

Как си представям училището на бъдещето? 
  На седем години съм. Всеки ден децата от нашата улица ходеха на училище. На 

външен вид то беше обикновена сграда, но вътре се оказа съвсем различно,  

  Сутрин не се налага да отваряш вратата. Казваш "Добро утро!" и тя сама се 

отваря. Няма стълби, а подвижни тротоари и всички с удоволствие се забавляват, дори 

и строгия директор. Кабинетите също са обособени .В този по български език всеки час 

преподава  отделна буква от азбуката , която ни отвежда в различните периоди от 



българската история. В стаята по история няма маси,а космическа машина ни отвежда 

на историческото място и там забележителностите сами говорят за себе си. .Учиш за 

Египет - моля, това е гробницата на Тутанка-мон. Докосваш 

саркофага,чувстваш мириса на мумиятапросто да ти се пръснат 

стъклата на очилата от напрежение! А на уроците по музика учителят 

говори с гласа на Бах,Моцарт,Бетховен,Владигеров и се носи невидим 

като музика от орган.  

А на патронния празник всички са на двора. Това не е какъв да е 

двор, а голяма градина с цветя, пейки, големи ели и кестени.  

Вече съм на седем. Ще уча в това училище! Или ще се забавлявам в 

него/Май в този случай това е едно и също!  

                                                                                             Йоанна Радева-Vllа клас  

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

Представям си го като огромен самолет.В лявото крило-, физкултурен салон, а в 

дясното-кабинета за управление.  

На кокпита-столова с богат асортимент от храни,които се избират с натискането 

на бутони.  

На горния етаж ще има кабинети с чинове с халогенни екрани.В кабинета по 

география, когато учениците изучават някой континент, ще прелетят. над него и ще 

виждат нещата на живо отблизо.  

В самото училище с повече от десет асансьорчета ще се изкачваме от етаж на 

етаж. А когато облегалката на столчето започне да вибрира и да издава мелодичен звук, 

значи сме в междучасие.  

Колко умни и послушни ще бъдат всички деца. Децата на бъдещето от 

училището на бъдещето!  

                                                                                          Мирям Амдиева-Vllа клас  
  

НА ЗАЕМ ОТ МРЕЖАТА /ученически бисери/ 
•••• 

Паралелни прави са две прави, които като 

релсите завиват едновременно. 

••• 

Окръжността е кръгла линия, без ъгли и 

затворена, за да не се вижда откъде започва . 

••• 

Осмоъгълникът е вид квадpaт, който има осем страни. 

••••• 

Луната е обитаема, защото там свети! 

••• 

Има твърди ,течни и грациозни тела. Под 

действието на топлината телата се разширяват. Пример за това: през лятото дните се 

удължават. 

••• 

Гравитацията е открита от Нютон. Забелязва се 

есенно време, когато листата капят. 

 
 

 
 



                                                              ГАДАЕ НЕ:  

                                       Ако те засърби кутрето на лявата ръка- ще те      хванат да 

преписваш на класна работа!  

Ако те засърби безименния пръст на десния крак -изпитване ненадейно те чака по 

музика!  

Ако те засърби плешката отляво - ще те хванат че си преписал домашното, ако е 

отдясно -  ще те изпитат на домашното.  

Ако те засърби дясната ръка няма да ти простят двойката по математика.  

Ако те засърби обаче лявата ръка- може и да ти пишат· тройка /ако си я 

заслужиш/.  

Ако те засърби на някое друго място -ами вземи се ИЗКЪПИ човече! 


