
 

Иновативно училище 
  От началото на учебната 

2018/2019 година,  ОУ "Панайот 

Хитов" гр. Сливен, се присъеди-

ни към семейството на  инова-

тивните училища – едно интели-

гентно  и  модерно семейство, 

чиито членове са около  290 в  

цялата страна. Внедряването на 

иновативния модел "Нови подхо-

ди и иновативни методи на пре-

подаване" в учебния процес на 

учениците от  I и V клас, е пред-

поставка за изграждане на емо-

ционална среда за толерантно 

взаимодействие между учители 

и ученици в условията на целод-

невна организация на учебния 

ден и за въвеждане на практи-

чески, изследователски, творчес-

ки и игрови методи за стимули-

ране на активното учене. 

   Иновативните методи на пре-

подаване, учене и оценяване, не 

са новост за  учителите от нашето 

училище. Тези методи  ги  при-

лагаме  от  доста години в някои 

от учебните часове – математика, 

български език и литература, 

английски език, природни науки 

и др. „Обърнатата“ класна стая, 

където център  е не учителят, а 

ученикът,   екипната работа,  

проектно-базираното обучение и 

особено – използването на ин-

формационните технологии в 

обучението по всички учебни 

предмети,  дават  вече отлични 

резултати.   Сега   голямата  ни 

амбиция е целият педагогически 

колектив да заработи изцяло  

като иновативен, за да  се стиму-

лират интересите, вниманието и 

активността на учениците, така  

че да се постигнат още по-големи 

успехи  в учебния процес и в извъ-

нучилищните дейности – състеза-

ния, конкурси, олимпиади. 

Образователният модел е фокуси-

ран върху усъвършенстване на на-

чина на организиране на управле-

нието, обучението и образователна-

та среда в училището. Новото  сега 

е, че той е изграден на базата на 

интегриране на  различни интерак-

тивни методи на обучение, основа-

ващи се на учене чрез правене и 

моделиране, развиване на компе-

тентностите чрез дейности,  насоче-

ни към активно учене и креативно 

мислене, подпомогнати от уеб-

базираните технологии, като в цен-

търа на обучението е ученикът и 

развитието на неговите индивиду-

ални умения, компетентности и 

творчески заложби.  
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 Усвояването на програмирането 

ни помага да разбираме бързо 

променящия се заобикалящ ни 

свят, да проучваме нови идеи и да 

създаваме иновации. По повод 

Европейската седмица на програ-

мирането в ОУ "Панайот Хитов" 

от 15 до 22 октомври 2018 година,  

се проведоха редица мероприя-

тия, целящи да представят на де-

цата програмирането и цифрова-

та грамотност по забавен и разв-

лекателен начин. 

В I, II и III клас г-жа Мартиана 

Димова запозна малчуганите с 

Компютърното програмиране и 

кодиране без използване на ком-

пютър. Децата имаха възможност 

чрез предварително разпеча-

тан QR код да успеят сами 

чрез своите телефони да си 

пуснат песен. На отделни 

листи учениците начертаха 

собственоръчно схеми за 

компютърно моделиране и , 

следвайки стриктно стъпки-

те, успяха да нарисуват раз-

лични картинки. Малките 

програмисти с ентусиазъм и 

завидна лекота се справиха с пос-

тавените им задачи. 

При по-големите ученици, а по- 

точно VII клас, се проведе специа-

лен час, който ги запозна отблизо 

с Основите на 

програмиране-

то, посредством 

разнообразни и 

интересни тех-

нологични за-

дачи. 

щето ни, учещи в 3а 

клас, спечелиха две при-

зови места - Стефания 

Андонова - първо място, 

а Мартин Тодоров – трето 

място.  За младите мате-

матици, това не са пър-

вите завоевания в област-

та на точната наука. Сте-

фания редовно участва 

на математически състе-

зания от общинско, об-

    По случай Деня 

на народните буди-

тели, на 1 ноември 

2018 година се про-

веде XXVII матема-

тически турнир 

"Черноризец Хра-

бър". Учениците от 

ОУ „Панайот Хитов“ 

отново се представи-

ха достойно. Възпи-

таниците на учили-

ластно и национално ниво и не 

рядко се окичва със златото.  Само 

преди броени дни, на 20 ноември, 

третокласничката взе участие в 

Есенния кръг на турнира 

„Математика без граници“ , про-

веждан в гр. Елхово, където заво-

юва сребърния медал, а през ме-

сец септември взе участие в Мате-

матическо състезание “Мисля, 

следователно съществувам”, от 

което отново се прибра със злато-

СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО В ОУ “ПАНАЙОТ ХИТОВ” 

МНОГОБРОЙНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ УСПЕХИ ЗА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ НА 
ОУ “ПАНАЙОТ ХИТОВ” 

ва, спазване на правила, изразя-

ване на емоции, проявяване на 

толерантност, 

учениците се 

научават на ли-

дерство, подпо-

магане на ког-

нитивните про-

цеси/памет, вни-

мание, мислене/, 

подобряване на 

концентрация-

та. Извеждането на учениците 

със специални образователни 

потребности от обичайната семей-

на среда и населено място на път 

за състезанията, смяната на обста-

новката, посещаването на нови мес-

та и създаването на нови приятелст-

ва са мощен фактор за успешна со-

циализация в обществото. На 28 сеп-

тември в ОУ " Св. Св. Кирил и Мето-

дий" се проведе турнир по Боче. Уче-

ници от ОУ "Панайот Хитов" взеха 

участие и заслужено спечелиха при-

зовите места! Благодарим на Божи-

дара Енчева, Габриела Димитрова, 

Петър Станимиров и Божидар Ста-

нимиров за спечелените награди!  

  Приложението на играта Боче 

влияе благоприят-

но върху подраст-

ващите в два ас-

пекта. От една 

страна, неоспори-

мото положително 

въздействие на 

спорта, доприна-

сяйки за намалява-

не на стреса, за 

подобряване на 

самочувствието, комуникацията, 

дисциплинираността, работата в 

екип, отговорност към колекти-

СПОРТЪТ БОЧЕ 
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  Тихо! Сега е двадесет и четвърти 

декември и знайте, че е Бъдни ве-

чер. Сигурно сте заспали, но буд-

ните да не ме чуят… 

   Забравих да ви се представя. Аз 

съм джуджето Многосръчко и по-

магам на Дядо Коледа, понеже не 

може да дойде, защото е болен. Но 

не се тревожете, аз ще ви дам по-

даръци. Само че е тъмно и страш-

но… Ами ако се загубя и не се вър-

на! Е, за коледния дух – всичко!  О

-о, тихо! Ето, май събудих някого. 

- Ехо, има ли някой? – прошепна 

феичката на коледния дух. 

- Феичке, ми-

ла, ти ли си? 

– попита джу-

джето. 

- Да, аз съм. А 

ти май си 

Многосръчко? 

- Да, феичке. 

Ще ми помог-

неш ли да 

раздадем по-

даръците? 

- Да, ще ти помогна – каза феичка-

та.  

– А къде ще ги раздаваме?  - попи-

та тя. 

- Където има коледен дух – 

каза джуджето и тръгнаха… 

Тръгнали и раздали всички 

подаръци. А на сутринта… 

Всички деца били засмени. 

Всички подаръци били при 

тях. И така си пожелали: 

„Весела Коледа!“. 

Яница Николова , III a клас 

Зимна приказка 

към светове извън нас – нови и 

непознати. Но през него може 

да видим и света вътре в нас. 

Книгите ни дават вътрешни 

очи. С тях поглеждаме към себе 

си и към света и ни става по-

ясно.  

  Мислите и чувствата, които са 

подредени в страниците при-

надлежат не само на автора, 

затова в тях има смисъл. Те са 

споделяне на неща, които и 

други хора са преживявали. 

Книгите построяват мостове за хора-

та с подобни възгледи и усещания. 

Като тръгнат по мостовете, те се 

виждат и разпознават един друг. 

  Книгите според мен са част от жи-

вота, много важна част. Трябва да 

им отделяме време, да си търсим 

нашите хубави книги, да се оставим 

на тяхната магия.  

   Четенето е нещо хубаво!  

          Практикувай го! 

              Йоанна Балездрова, V б клас 

  Скъпи читателю, 

    Тази статия трябва да се про-

чете бавно, за да я разбереш! 

  Книгата е прозорец към света, 

защото когато я четем ние се 

пренасяме в различни светове, 

галактики, времена, градове, 

държави, континенти и още мно-

го други! Корицата е своеобраз-

ната врата, през която трябва да 

минем,  за да погледнем през 

“прозорците”- нейните страници. 

През този прозорец надничаме 

“ Книгата - Прозорец към душата “ 
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гр. Сливен 

ул. “Братя Кутеви“ 12 А 

изненадват близките.  

   В Исландия не излъчват телеви-

зия между 17:00 и 22:00 часа на 

Коледа, защото така семейството 

ще прекара пълноценно времето си 

заедно.  

  В Шотландия е прието семейство-

то да гори клонки от дръвчето, до-

като всеки един човек говори и се 

освобождава от враждебните чувст-

ва, които изпитва към околните. 

Това е една церемония на прошка-

та.  

   В навечерието сме на най-

светлите празници -  Бъдни вечер 

и Коледа. Големи и малки с нетър-

пение очакват утрото на 24 декемв-

ри, в което всички са вкъщи, сгуше-

ни в меките и топли дрехи, пиещи 

чай с канела, гледащи красивото 

коледно дръвче и радващи се на 

това, че цялото семейство е заедно. 

   Ние в България имаме традиции 

при честването на тези празници, 

като постните, нечетни на брой  

ястия, раздаването на подаръци 

след полунощ, украсяването на 

сурвакници и  сурвакането за здра-

ве. Но много често със се питала 

как ли празнуват Коледа другите 

деца по света. За това седнах и се 

поразрових малко и ето каква ин-

тересна информация намерих. 

  В Холандия е прие-

то подаръците да се крият 

в наденица, картоф или пудинг. 

Друго, което правят холандците, е 

да опаковат малък подарък в много 

голяма кутия, защото обичат да 

 В Австралия коледното настрое-

ние е малко по-различно от позна-

тото ни, защото по това време на 

годината там е разгарът на лятото 

и отпуските. Температурите са 

много високи, а коледната украса 

се състои от свещи факли. Коледа 

се празнува на открито, най-често 

на плажа.   

  Във Финландия съществува мно-

го интересна традиция. Финланд-

ците не започват празника с наста-

няване около трапезата, а с прес-

той в сауната. Доста интересен на-

чин за празнуване нали?  

 В Нова Гвинея също имат много 

интересен ритуал. Там племената 

си разменят бебе, което всъщност 

символизира образа на Младенеца, 

и го наричат Детето на мира. Пле-

мето, което е осиновило детето, 

трябва да се грижи добре за него. 

 

              Сандра Асенова , V a клас 

66 76 63 счет./ЗАТС  

Имейл: p_hitov@abv.bg 

Едно училище за всички! 

Как празнуват Коледа по света 

Ние сме в интернет! 

7ou.sliven.net 

Facebook: Седмо 

Училище П. Хитов 

Сливен 

Любопитни факти! 


