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Първи брой за учебната 2016/ 2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 септември – първият учебен ден или празник на знанието 

Измина още едно слънчево лято, изпълнено с много детски игри, усмивки и мечти. 

В навечерието на първия учебен ден течеше усилена подготовка за откриването на 

новата учебна 2016/2017  година. 

Първият учебен звънец удари в 10.00 часа. Тържеството започна с издигането на 

българския флаг и посрещането на училищното знаме на фона на националния химн. 

Директорът на училището ни г-жа Румяна Петрова поздрави всички ученици, учители 

и родители, като им пожела успешна и ползотворна учебна година. 

 

Своите поздравителни адреси бяха изпратили Министърът на образованието и 

науката г-жа Меглена Кунева, Началникът на Регионално управление на образованието 

в Пловдив г-жа Иванка Киркова, Кметът на Община Пловдив г-н Иван Тотев и други. 

На тържеството присъстваше лично зам-кметът, отговарящ за екологията, 

здравеопазването, образованието и социалните дейности в район „Южен” – г-н Павел 

Милушев. 

За първи път прага на училището прекрачиха учениците от I клас, придружавани 

от своите развълнувани учители и родители. 

На добър час, ученици! 

 

 

 

 

 



Кой е въвел понятието учебна година? 

 

Ян Амос Коменски е чешки религиозен деец, мислител, 

общественик, родоначалник на 

съвременната педагогика. Роден е на 28 март 1592г. в  

село Нивнице, Моравия /Чехия/. 

Той въвежда понятията учебна година и учебен срок. 

Въвежда и игровия принцип в ученето. Според него 

ученето трябва да бъде толкова приятно колкото и 

игрите. Забавното преподаване усилва интереса и 

вниманието. Той съставя книгата „Училище – игра”,  

като използва драматизацията при езиковото обучение. 

Коменски предлага да се въведат ваканции за учениците. 

До този момент се учи целогодишно. Той въвежда понятието учебна година, учебен 

срок. Разделя учебния ден на учебни часове,  между които има време за почивка. 

Той твърди, че ученикът трябва да намира смисъл в това, което изучава. Учителят и 

училището трябва да научат ученика сам да извежда знанието, а не да наизустява 

готови истини. „Хората трябва да се учат да познават и изследват самите неща, а не 

само чуждите наблюдения и свидетелства за нещата”. „Научи ме как да го правя, за да 

го прилагам през целия си живот” е принцип, който следва и съвременното обучение. 

Образованието трябва да усъвършенства човека. Затова освен знания е необходимо в 

училище да се държи и на възпитанието. Добрият пример е най- доброто средство за 

въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г. 

 

Европейската седмица на 

мобилността (ЕСМ) се 

провежда ежегодно в 

периода 16 – 22 

септември с цел 

насърчаване на 

европейските общини да 

въведат и подпомогнат 

устойчивия транспорт. 

През 2016 година 

„Европейската седмица 

на мобилността” се 

фокусира върху темата: 

„Интелигентно и 

устойчиво придвижване – 

инвестиция за Европа“, 

като мотото е 

„Интелигентно придвижване. Силна икономика“. 

  В район Южен на 16 септември се проведе състезание с велосипеди на 

площадката за 

безопасност на 

движението на  ул. 

"Скопие"  от 10.00 

часа и за рисунка 

на асфалт на тема: 

"Аз карам 

велосипед" на 

ул."Кичево" и   ул. 

"Горно Броди" с 

начален час от 

10.30  часа. 

С рисунка взеха 

участие наши 

ученици от II и III 

клас  – Мадлен 

Маркова, Ивана 

Георгиева, Анна 



Зайкова, Габриела Славчева, Теди 

Исаева, Даниела Минкова, 

Моника Терзиева и Виолета 

Петкова. 

В състезанието с велосипеди 

нашето училище бе 

представено от ученици от III 

клас – Мартин Караходжев, 

Деян Иванов, Иван Иванов, 

Мариян Събев, Ирина 

Шишкова, Алина 

Карабиберова и Александър 

Михайлов.  

Много от децата получиха 

грамоти и медали, а голямата 

награда от томболата – чисто нов 

велосипед, спечели Даниела Минкова 

от III клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


