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УЧИЛИЩЕТО 
ДНЕС 

     Открит урок по Ан-
глийски език бе про-
веден на 07.02.2019 
година в ОУ" Панайот 
Хитов", ръководен от 
г-жа Деница Стоева. 
Темата на занятието за 
петокласниците беше 
"Weird animal facts". 
Гости на събитието 
бяха Веселина Бонева 
- старши експерт по 
чуждоезиково обуче-
ние в РИО - Сливен, 
учители 
по Анг-
лийски 
език от 
Сливен и 
Нова За-
гора, 
предста-
вител на 
община 
Сливен - 
г-жа Ма-
рияна Добрева – 
гл. експерт в Община 
Сливен, Петя Танева- 
директор на училище-
то и колеги. 
     Целта на урока бе-
ше да се покаже наг-
ледно как се обучават 
децата в тъй наречена-
та "Класна стая без 
хартия", която е част 
от проекто - базирано-
то обучение на учени-
ците от 5 клас, въве-
дено от тази година в 
училището. За целта 
химикали и тетрадки 
не бяха нужни, а само 
най- изкушаващото за 
децата- таблети и те-

лефони. Чрез забавни 
интерактивни презен-
тации, игри и викто-
рини, изцяло създаде-
ни в онлайн платфор-
мите Kahoot!, Quizzez, 
Prezzi, г-жа Стоева 
показа, как иновацията 
и модернизирането на 
учебната среда може 
да мотивира ученици-
те за по-лесно и дос-
тъпно усвояване на 
учебния материал, но 

може и да 
позволи 
деца със 
СОП ак-
тивно да 
се включ-
ват в обу-
чителния 
процес, да 
участват 

наравно 
със съу-
чениците 
си и дори 
да им бъ-
де инте-
ресно. 
      Гости-
те имаха 
възмож-
ност сами 

да се включат в урока, чрез до-
пълнителни таблети, като в събе-
седването в края на урока изразиха 
своите положи-
телни отзиви и 
бяха изключи-
телно доволни 
да се запознаят 
с нещо ново, 
забавно и в съ-
щото време об-
разователно. 

 Компютърното моделиране навлезе за пръв 
път тази година в програмата на първокласниците 
на ОУ "Панайот Хитов". Де-
цата много го харесват, учи-
телите също се забавляват. С 
помощта на компютри, до-
пълнителен хардуер, децата 
правят простички програми, 
игри, модели на поведение. 
Набляга се на игровия под-
ход при усвояването на знанията.  
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     Ученици 
от ОУ" Па-
найот Хи-
тов" за по-
реден път 
се включи-
ха в бла-

готворителната акция 
"Капачки за добри де-
ла" за събиране на 
пластмасови капачки 
за каузи в гр. Сливен. 
Първата цел на кампа-
нията е събиране на 

средства за 
закупуване 
на пулсок-
симетър за 
отделение-
то по нео-
натология 
на МБАЛ “Д

-р Иван Селимински” 
гр. Сливен.  
      Третокласниците с 
усърдие събираха 
пластмасови капачки, 
с цел да подкрепят 
най- малките в борба-

та за живот и за осигу-
ряване на по- добро 
бъдеще за тях и техни-
те семейства.  

жат креа-
тивността 
си чрез 
изработва-
не на ва-
лентинки 
и пролет-
ни картич-
ки.  
  И тази 
година 
деца от ОУ 
“ Панайот 

Хитов” взеха участие и 

     На 01.02.2019 г. 
съвместно с 
РЦПППО – гр. 
Сливен, в СУ 
„Константин Конс-
тантинов“ се про-
веде турнир по 
„Боче“ на закрито 
за ученици със 
специални образо-
вателни потреб-
ности.  Тази годи-
на децата имаха 
възможността да пока-

за тяхна радост успях-
ме да се приберем с  
отличие. Божидара Ен-
чева от V а клас се 
окичи със златен ме-
дал. 
  Участниците от всич-
ки дивизии бяха награ-
дени лично от г-н Ни-
колай Ботушаров –
Директор на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ с 
медал и грамота.  

група 5-7 клас. За мо-
мичетата сега предс-
тои една тежка подго-
товка за втория етап от 
игрите- Областното 
първенство. При ус-

пех най-добре предс-
тавилите се отбори от 
финалните състеза-
ния, имат възможност 
за участие в Световни-
те ученически първен-

ства, организи-
рани от Меж-
дународната 
федерация за 
ученически 
спорт. Сливен.  

     Завърши общинският 
кръг по волейбол на 
Ученически игри 2018 - 
2019 година в гр. Сли-
вен, проведен в салона 
на ОУ "Елисавета Багря-
на". За пореден път 
като победители в 
спорта се оказаха 
отборът на моми-
четата към ОУ 
"Панайот Хитов" с 
ръководител Дра-
гомир Димитров. 
Състезателките ня-
маха конкуренция в 
своята възрастова 

“Благодаря Ви, 

момичет а, че 

защит ихт е честт а 

на Основно 

Училище “П. Хит ов” 

Сливен и лично на 

мен!” 

Драгомир Димит ров– 

т реньор на от бора 

Първо място на Ученически игри 18/19 г. 

Успехи и при децата със Специални образователни потребности 

Капачки за добри дела 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010332797436&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVuLGpYSvySbc9_IcexGPzRFuwc3BJDMIIt4YeFXXn798Q9eHxagw8pQKI-mP3If2AcKVhMF-mbOHw&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010332797436&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDllKpsmNHxOVE4O7E-Fnp9ALS7vOWnwJVdyb28iu88BhLWio7Iqhq3dts09eMW8qXgPcr7UyJmu7R-&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010332797436&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBjAfv0auUSIJks7-g2GkYjSKmpzPuUlIBl0M1L8NISO-xwU2n7vNyxQrKy39DSnkeKbsRRaINXz53z&fref=mentions
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      На 19 февруари 
2019 година, България 
сведе глави пред най– 
великия българин, 
разхождал се по наши-
те земи, дал живота си 
преди 146 години, за 
да можем ние сега да 
се наречем Българи. 
Нека си припомним 
неговите думи и нико-
га не забравяме заве-
тите, които ни е оста-
вил. 
   Обръщение на Апос-
тола към своите дру-
гари, съратници и съ-
мишленици приживе :  
  „Вършете всичко спо-
ред устава, за да не 
попаднете под наказа-

ние! Който не изпъл-
нява клетвата.... той е 
най-низкият и гнуснав 
човек на света! Откак-
то ти се даде 
пълномощно-
то, гледай на-
родната рабо-
та повече от 
всичко друго, 
повече от себе 
си да я уважа-
ваш! Всеки е 
длъжен да по-
мага на друга-
ря си, когато 
попадне в беда.”  
   Днес пред призна-
телното потомство 
със своята пословична 
скромност и работос-
пособност Левски ве-

роятно би извикал:  
Не ме превръщайте в икона, 
пред която да се кланяте и 
кълнете, не ми качете порт-

ретите по стените 
навсякъде 
(особено в луксоз-
ни кабинети и бо-
гато натруфени 
зали), не се прик-
ривайте зад моето 
име, когато вър-
шите злодеяния, 
вършете народни-
те работи според 
народната воля и 

утвърдените правила в името 
на просперитета на  изстра-
далия народ и на милото ни 
Отечество, а не за лични 
благинки.  

даръка, 
този пода-
рък беше 
мече. Той 
го нарече 
„най-добър 
приятел“. 
Вечер Анд-
рей спеше 
с мечето и 
си пожела: 

„Дано наистина да ста-
неш жив!“. И какво чудо – 

    „Това е най-
хубавата зима!“ 
– казваха деца-
та. Всички деца 
играеха навън, 
освен едно де-
те. То се казва-
ше Андрей.  
     Беше самот-
но. Скучаеше. 
Когато Дядо 
Коледа му подари по-

най добри-
ят приятел, мечето, стана наистина 
жив. Момчето нямаше търпение да 
се похвали.  
 И дълги, дълги години би-
ли заедно. 

 
Димитър Маринов III а клас 

В памет на Васил Левски 

Приказка за зимата и приятелството 

гически портали. Мно-
го приятели и съмиш-
леници си имаше, но 
най– специалната беше 
Дени. Дени вярваше на 
Ели за всичко. 
     Един ден те забеля-
заха светлина в гарде-
роба на Ели. Но двете 
момичета не се стрес-

наха, а напротив, смело 
отвориха вратите и се 
шмугнаха в него. Беше 
топло. Когато излязоха 
от другата страна, бяха в 
друг свят. Намираха се 
на красив, див плаж, 
далеч от града. Не мо-
жеха да повярват, че 
това е реалност. И из-
веднъж….  

   Следва продължение... 

      Имаше там някъде 
един специален гар-
дероб. То там си има-
ше също и едно нео-
бикновено момиче. 
      Еми беше руса, с 
не толкова голям раз-
мер. Тя беше забавна и 
магична, защото вяр-
ваше в нещо като ма-

„Не ме 

превръщайте в 

икона, пред която 

да се кланяте и 

кълнете“ 

Левски 

Вълшебният гардероб 

Йоанна Балездрова Vб клас 

Рени Василева V а клас 



 От началото на учебната 2018/2019 годи-
на,  ОУ "Панайот Хитов" гр. Сливен, се присъе-
дини към семейството на  иновативните учили-
ща – едно интелигентно  и  модерно семейство, 
чиито членове са около  290 в  цялата страна. 
 Внедряването на иновативния модел 
"Нови подходи и иновативни методи на препо-
даване" в учебния процес на учениците от  I и 
V клас, е предпоставка за изграждане на емо-
ционална среда за толерантно взаимодействие 
между учители и ученици в условията на це-
лодневна организация на учебния ден и за въ-
веждане на практически, изследователски, 
творчески и игрови методи за стимулиране на 
активното учене. 

гр. Сливен 
ул. „Брат я Кут еви“ 12А 
66 76 63  счет . / ЗАС 

 
Имейл: p_hitov@abv.bg 

Основно училище  
„  Панайот 

Хитов“ 

де здрава и плодовита. Смята се, 
че този, който хване кръста ще 
бъде здрав и щастлив. Вярва се, че 
на този ден небето се отваря и 
всеки, който види това, ще полу-
чи от Бог всичко, което си поже-
лае. 

  ИВАНОВДЕН 7 януари- Иванов-
ден е празник на кумството и поб-
ратимството. Народните обичаи 
повеляват кумовете или деверът 
да "къпят", пръскайки публично с 
вода младоженците, които са 
сключили брак преди една годи-
на. Младото семейство трябва да 
посрещне своите гости и да зане-
се на кума вино, кравай и месо.  

  АНТОНОВДЕН 17 януари- В 
народния календар Антоновден се 
празнува за предпазване от болес-
ти. На този ден жените не предат, 
не плетат, не варят боб и леща, за 
да не разсърдят чумата, шарката и 
"синята пъпка".  

  АТАНАСОВДЕН 18 януари- Спо-
ред народните вярвания свети 
Атанас господства над зимните 
студове, ледове и снегове, покро-
вител е и на домашните животни. 
Облечен с копринена риза, той 
отива в планината на бял кон и се 
провиква: “Иди си, зимо, идвай, 
лято!”. Затова празникът е извес-

     В този брой ще ви запозна-
ем с любопитни факти за най– 
празничните месеци в година-
та - януари и февруари. Знаете 
ли, че в рамките на тези два 
месеца има най– много имени 
дни. Освен с празненства, по-
даръци и почерпки, тези праз-
ници са свързани и с много 
суеверия, които хората в ми-
налото са спазвали много 
стриктно. Сега ще Ви предста-
вим едни от най– интересните 
поверия, свързани с празници-
те. 

  ВАСИЛЬОВДЕН 1 януари -  
интересно поверие е, че на 
този ден първият залък от ба-
ницата момите и момците са 
слагали под възглавницата си, 
вярвайки, че когато сънуват, 
той ще е бъдещият им съпруг 
/съпруга/. Когато някой ких-
не, това се приема за добър 
знак и на негово име се кръща-
ва първото родено  напролет 
животно..  

  ЙОРДАНОВДЕН /БОГОЯВ-
ЛЕНИЕ / 6 януари– вярва се, 
че ако времето на този ден е 
студено и сухо, то годината 
ще бъде добра и плодородна. 
Замръзне ли хвърленият във 
водата кръст, годината ще бъ-

тен още и като Среди зима.  

  ТРИФОНОВДЕН 1 февруари—В на-
родния празничен календар този ден 
се обозначава с името Трифон Заре-
зан, за чийто произход съществува 
следната легенда: 

40 дни след раждането на сина си све-
та Богородица отишла да чете молит-
ва. На връщане минала край брат си 
Трифон, който зарязвал лозето. Тя го 
поздравила с “Помози Бог”, както си 
му е редът, но той като я видял с дете 
на ръце се присмял и изрекъл хулни-
те думи: “Мома си, пък син имаш”. 
Богородица много се обидила, като 
стигнала до дома си, накарала майка 
си да вземе чиста кърпа и сол и да 
иде на лозето, защото Трифон си бил 
отрязал носа. 

Отива майка й на лозето и каква била 
почудата й, като видяла Трифон 
здрав-здравеничък да пее и реже ло-
зите. Казала му какво е научила от 
дъщеря си, а Трифон се изсмял и от-
върнал:” Аз не режа така, а така!” За-
махнал да покаже как точно реже и си 
отрязал носа. Подигравателните думи 
и клетвата го застигнали жестоко. И 
тъй като сестра му била самата Бого-
родица, Трифон е светия и в негова 
чест празника е наречен Трифон Заре-
зан (заради отрязания нос). 

Габриела Иванова Vа клас 

Знаете ли, че... 

Ние сме и в 
интернет! 

7ou.sliven.net 

 

Facebook: 
СЕДМО 

УЧИЛИЩЕ П. 
ХИТОВ СЛИВЕН 


