
 Вече повече от два месеца сме в ситуация на обучение 

в електронна среда от разстояние. Учители, ученици и 

родители приехме предизвикателството да работим ЗАЕДНО 

в електронна среда, да се учим ежедневно и да откриваме 

неподозирани възможности на българско образование – да се 

преустрои за дни за работа само в електронните платформи. 

Липсват ни ежедневните срещи с децата и непосредственото общуване. Но сега най- 

важно е здравето на всички. Благодарим Ви, уважаеми родители, че подпомагате 

обучението на децата и контролирате изпълнението на задачите, поставени от 

учителите. Без Вашата активна подкрепа нямаше да можем да се справим с 

предизвикателството, пред което времето ни изправи. 

Илиана Бицова 

Директор на ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Ямбол  

"С мислите на...... ." 

 За пръв път сме изправени пред подобна криза, като 

тази която света изживява в момента. Лично аз малко или 

много се притеснявам от този вирус. Чудя се как това ще се 

отрази на живота ни в бъдеще, дали ще се справим. Това 

чувство на страх е свързано с неочакваното и неизвестното. 

Емоциите ни варират от оптимизъм до тъга и паника. 

Нашите семейства са основен източник на подкрепа в тези 

трудни месеци изкарани под карантина. Те ни забавляват 

и прекарваме повече време заедно. Родителите ни говорят 

много с нас, за да се чувстваме в безопасност. Така че 

първоначалната паника за обявяването на извънредно положение вече се замести с 

вярата, надеждата и оптимизма. Всички се надяваме, че скоро ние и приятелите ни 

щ е  с м е  з а е д н о  и  щ е  з а б а в л я в а м е  к а к т о  п р е д и . 

Дарина Минчева Златева—6а клас 

Технологиите ни събират, когато сме далеч един от друг  

Юни, 2020 година 



 Какъв ще е светът след пандемията?!? 

 Светът определено ще се промени....Хората ще станат по-

отговорни и предпазливи, ще ценят повече това, което имат – 

свободата. Ще разберат, че за да са щастливи и да живеят добре не 

е нужно много. Защото именно малките неща, хората до теб, 

човека, на чието рамо можеш да отпуснеш глава, споделяйки 

радост и тъга и да получиш обич и любов те правят истински 

щастлив. Ние хората не трябва да загърбваме човешкото в себе си, 

доброто и прошката. След тази пандемия всеки ще може да си направи извод и поука. 

Да сме отговорни – да мислим и за другите и да ги пазим, да не причините лошо 

някому, който с нищо не го е заслужил. Помислете следващия път преди да обидите 

някого, да му сторите болка, дали и защо това е нужно? Защо и как може някои хора да 

се радват на чуждото нещастие? Та не е ли по-добре да помогнеш на някого в нужда!? 

Замислете се, едно добро с подкрепата на още добро може да промени света! На всяко 

добро, рано или късно винаги се отвръща с друго добро. Имайте вяра! 

Да сме предпазливи – добрата хигиена е враг на микроби, бактерии, вируси и подобни. 

Личната хигиена е задължение на всеки. Да ценим – прекарвай повече време с роднини 

и приятели, цени ги, цени и труда, и усилията им! Защото често разбираме колко е скъп 

някой за нас, чак когато си отиде. Ценете това, което имате и можете, защото има 

хора,които и толкова нямат! След всяка буря грейва слънце! След всяка суша идва 

д ъ ж д !  Ж ив о тъ т  е  в ъ в  В АШ И Т Е  р ъ ц е ,  н е  г о  и зп у ск а й те ! 

Теодора Петрова 6а клас 
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повишена температура. 

Учениците и учителите, чакащи да 

влязат, да спазват дистанция 

помежду си на разстояние 

минимум 1, 5 – 2,0 м. 

Учениците и  учителите спазват  

изискванията за хигиена на ръцете 

преди влизане в класната стая, 

след ползване на санитарен възел, 

след приключване на изпита, 

както и правилата за дихателен 

етикет. 

За да се изпълни горното е 

необходимо да се  ползват  

поставените в санитарните възли и 

около умивалниците дозатори  с 

течен сапун  и дезинфектант за 

ръце ,  които  отговарят на 

нормативните изисквания, както и 

еднократни кърпи за ръце. 

Един учебна маса може да се 

използва от един ученик. С цел 

спазване на дистанция не се 

допуска ученици от две съседни 

редици да стоят един до друг. 

Изпитите да се проведат, при 

НВО по БЕЛ  да се проведе на 15 

юни 2020 година, с начален час 

09.00 ч. 

НВО по Математика да се 

проведе на 17 юни 2020 година, с 

начален час  09.00ч. 

В деня на НВО учениците се 

явяват в училище не по-късно от 

8.00 ч. 

Оценяване на изпитните работи - в 

периода 17 – 28 юни 2020 г. 

Обявяване на резултатите от НВО -  

до 29 юни 2020г. 

Провеждането на изпитите да 

се извърши при спазване на 

всички противоепидемични 

мерки,  препоръчани от 

м и н и с т ъ р а  н а 

здравеопазването: 

Влизането на ученици и учители в 

сградата на училището да става 

през филтър, поетапно, през два 

входа, с  лични предпазни 

средства / ръкавици и маска/ като 

н е  с е  д о п у с к а т  л и ц а  с 

г рип опод обни  си мп то ми  и 

Важна информация за седмокласниците!!! 

"С мислите на...... ." 

създадена организация за 

периодично проветряване на 

помещението. 

Учениците и учителите да не 

д о п у с к а т  р а з м я н а  и л и 

ползването на едни и същи 

лични вещи,  пособия и 

помагала. Всеки ученик е 

длъжен да ползва лични 

пишещи средства и други 

допустими пособия и помагала. 

Да не се допуска струпване на 

у ч е н и ц и  и  у ч и т е л и  в 

коридорите, пред класните стаи 

и санитарните помещения. 

След приключване на I част на 

изпита, учениците и учителите 

т ъ р п е л и в о  д а  и з ч а к а т 

последваща дезинфекция на 

работното им място. 

След приключване на изпитния 

процес да се спазва дистанция и 

да не се допуска струпване на 

изходите и в двора на учебното 

заведение от ученици и 

родители. 



Интересът към математиката 

в ОУ „ П.Р.Славейков“ – има 

своите традиции. 105 ученици 

от нашето училище  се 

включиха в международната 

надпревара на състезанието 

„Математика без граници“ , 

зимен етап. 36 от тях 

завоюваха призови места. 

Скъпи ученици, гордеем се с 

вашите постижения! Нека 

любовта към математиката и 

сътезателния дух ви водят 

към нови успехи! Ето и 

наградените: 

Златен медал: 

Елица Колева—1а клас; 

Александра Ройдева 1в клас; 

Боряна Бенева 1в клас; 

Габриела Караджова 1в клас; 

Дара Колева 1в клас; Карина 

Желева 1в клас; Мирослав 

Стоянов 1в клас; Николета 

Калева 1в клас; Анжелика 

Игнатова 1в клас; Александър 

А л ек са нд р ов  1 в  к ла с ; 

Димитър Чакъров 1г клас; 

Дария Вълева 1г клас; 

Моника Костадинова 1г клас; 

Тони Бараков 1г клас; Мартин 

Митрев 2а клас; Тихомир 

Обретенов 2в клас. 

Сребърен медал: 

Ивеслав Маринов 1а клас; 

Александър Димитров 1а 

клас; Пресияна Иванова 1б 

клас; Даниела Николова 1в 

клас; Гергана Пенева 1в клас; 

Радина Бакова 1в клас; 

Мартин Здравков 1в клас; 

Ясев Вачев 2а клас; Полина 

Марева 2а клас; Даниел 

Кайраманов 2а клас; 

Бронзов медал: 

Йоана Русева 1а клас; Ивайло 

Златев 1а клас; Румен Такев 

1а клас; Кристиян Атанасов 

1а клас; Явор Драгоев 1б клас;  

Симона Козловска 1г клас; 

Росица Иванова 2а; Йоана 

Георгиева 3в клас; Венцислав 

Стойков 3г клас; Адреяна 

Радева 3г клас 

заплаха е единството на цялото 
човешко семейство. Всяка 
година Международният ден на 
семейството се провежда под 
различен надслов и се 
организират редица семейни 
занимания: кулинарни 
конкурси, спортни състезания, 
викторини и др. 
Международният ден на 
семейството е вдъхновил серия 
от събития за повишаване на 
осведомеността, включително 
и на националните семейни 
дни. В много страни този ден 
дава възможност да се изтъкнат 
различни области на интерес и 
значение за семействата.  
Същевременно, също днес, се 
Световният ден на кенгуру-
грижата за недоносени деца. 
Денят се отбелязва за трета 
поредна година в България. 
Целта на Деня на кенгуру-

Международния ден на 
семейството—15 май  
Обявен е през 1993 г. от 
Генералната асамблея на ООН 
с решение на Общото събрание 
на ООН от 20 септември 1993 
г. Празникът официално се 
чества от 1994 г. Датата се 
отбелязва, за да привлече 
общественото внимание към 
редица проблеми в 
семейството. Според ООН, 
когато се нарушават основните 
права на едно семейство, под 

грижата е да се даде повече 
информираност на родителите 
и да се подчертаят ползите от 
близостта и съприкосновението 
на малкото човече с майчиното 
тяло.  
Доказано е, че недоносените 
деца, на които се дава 
възможност да намират по-
често подслон в обятията на 
майките и татковците си от 
раждането си, се възстановяват 
много по-бързо и пълноценно в 
сравнение с останалите, 
подобряват се жизнените им 
функции, заздравява се 
връзката родител-дете. Редица 
изследвания потвърждават 
истината, че проявите на обич 
от страна на родителите към 
техните новородени, под 
формата на целувки, милувки и 
прегръдки, сътворяват чудото 
на силния имунитет. 
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Нашите математици- с награди! 

Да научим още за..... 
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Ние се гордеем с вас..... 

Шампион в състезанието "Математически таланти" 
Мартин Атанасов Митрев от 2. "а" клас на ОУ "П. Р. Славейков" стана 
шампион в шестото издание на национално математическо състезание. То 
е организирано от клуб "Математически таланти" и се провежда в 10 
кръга. Участниците са от цялата страна и са ученици на възраст от 2-ри до 
7-ми клас. Мартин се е класирал за финала заедно с още 71 деца, които са 
получили над 50 % от максималния брой точки, съобщи неговата класна г-
жа Красимира Сивова. Финалната надпревара е била за решаване на 5 
задачи и журито е излъчило 12 шампиони общо от всички възрасти за 
България. Мартин Митрев е сред тях. Гордеем се с постижението на 
нашия шампион и му желаем още много математически успехи! 

 Възпитаници на ОУ "П. Р. Славейков" 
навлязоха и в сферата на философията. На 5 юни 2020 
година те участваха в XXIV-та Национална ученическа 

философска конференция "Човек. Свят", която 
традиционно се провежда в СУ „Епископ Константин 

Преславски” – Бургас, за първи път тази година - 
онлайн. 

Габриела Георгиева от 4. "а" клас представи по особено 
вълнуващ начин приказка с неочакван край: 

„Изгубената кесия“. 
Даная Бенгурова от 4. "б" клас артистично сподели 

произведението си „Ябълка и Ягодка“, наизустено по 
изискване в регламента. 

Изпълненията на двете момичета бяха запомнящи се и вречатлиха журито. Придобитият опит бе 
ценен, а емоцията – незабравима.  

Забавно за най-малките: 
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Забавление 

 

Да се посмеем... 

 - От днес, ученици, ще 
смятаме с компютри! - казва 
учителката на 
първокласниците.  

- Супер! - радват се децата. - 
Така, кой ще ми каже колко ще 
бъде, ако се прибавят пет 
компютъра към дванадесет 
компютъра?  

============================ 

 В час по география:  

Някой знае ли къде се 

намира река Осъм? Всички 

се споглеждат, само русото 

Наде вдига ръчичка:  

- До река Седем. 

 

  

Решете... 



Група „Училищен вестник“  по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ 

ФОНДОВЕ  

Материалите подготвиха: 

Даниел Петров—6а 

Ясен Пеев—6а 

Дея Динева—6б 

Живко Неделчев—6б 

Кристиан Димитров—6б 

Николай Бончев—6б 

Пламен Костадинов—6б 

Стилян Радев—6б 

Тихомир Николов—6б 

Ани Енчева—6в 

Емануела Желязкова—6в 

Мартин Димитров—6в 

Натали Йорданова—6в 

Нено Петров—6в 

Янита Шидерева—6в 

Редакционен екип: 
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СКЪПИ РОДИТЕЛИ, 

     Пътят на израстването на детето е отговорност и грижа за всеки един от вас. Но тази 
отговорност, както и останалото, вие споделяте с нас – учителите на вашите деца. В добро и зло – 
ние винаги сме вървели заедно, ръка за ръка, опирайки се на изконните български ценности, за да 
успеят нашите деца да реализират потенциала, който носят в себе си.  

       Пътят на образованието не е лек. Всъщност, това може би е най-трудният участък от пътеката, 
начертана ни от Бог, за всеки един от нас. Всеки носи своя кръст и този на поколението си по 
пътя, който е поел. Пътят не е равен, осеян е с радост и тъга, с победи и загуби, с приключения и 
предизвикателства. Изпитанията по пътя се появяват тогава, когато най-малко очакваме. Както 
стана сега…от 16.03.2020 ние преминахме към  електронно обучение от разстояние. Не бяхме 
напълно подготвени. Бяхме принудени да реагираме незабавно, да организираме учене от 
разстояние, така че нашите ученици да получат качествено обучение.  За наша радост вие 
сторихте същото за вашите деца. Реагирахте в унисон с нас и влязохте безрезервно в ролята на 
наши първи и най-добри помощници. Отделихте от личното си време за отдих и се включихте в 
изпълнението на нелеката задача да извлечем максимума от създалата се ситуация в името на 
децата. Като същевременно бързо осъзнахте заедно с нас трудностите, пред които трябваше да се 
изправим заедно, всички ние – родители и учители на учениците от ОУ „П. Р. Славейков“. 
Трудности, които всеки един от нас срещна за първи път. 

     Благодарим ви, че отново застанахте редом с нас и ни се доверихте! Прегърнахме 
предизвикателството и заедно израствахме по новия път. Благодарим ви, че простихте грешките, 
които допускахме в тази непривична за нас и вас ситуация! Благодарим ви, че споделихте с нас 
желанието си вашите деца да пораснат с наша и ваша помощ в този труден момент, за да я бъде и 
да я има България! 

Благодарим ви, родители! 

Преподавателски екип на ОУ „П.Р.Славейков“  - Ямбол 


