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Честит празник, мило училище! 
Рад ваме се, че тази година 

отбе лязахме патронния ни празник 
с усмивки, ве селие, музика, смях, 
апло дисменти и радост! С голям 

концерт се увенча денят на нашия 
патрон – свети Климент Охридски. 

Главни действащи лица в него 
бяха прекрасните ни ученици. 

Имаше участници от всички 
възрастови групи и с различни 

артистични изяви. Празникът се 
превърна в честване на добротата, 
защото премина под флагмана на 

благотворителна цел! 
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От тази учебна година в на ше 
то училище се възстанови Уче
ни  чес кият съвет. В него учас тват  
ученици от прогим назиален и 
гим  на зиален етап.

Основната цел и задача на 
ученическия съвет е свързана с 
креа тив ни идеи и дейности, из
вън учеб ната работа. Тяхна идея 
е през настоящата учебна годи на 
да има дежурни ученици, кои то да 
по магат на учителите за контрол 
при спаз ване на правилата. 

2 Училищен живот

Можем да се похвалим с отлично 
представяне на Вик тория Ка баева, 
Дария Стоилова (XII клас) и Милена 
Ива нова (XI клас) на Националната 
универси тет ска олимпиада за уче
ници на Ико номически универси
тет–Варна, секция „Правни, уп рав
лен ски и социални науки“. 

Учениците работиха по 50 за  тво 
рени въпроса от об ластта на право
то, социал ни те и уп рав лен ски  те нау
ки в рамките на 75 ми  ну ти.

Момичетата получиха сер ти  фи
кати, а резулта тът им се при равнява 
в оцен ка от кан ди   дат студентски из
пит при кан ди датст ване в Иконо ми
чески уни вер си тет в гр. Вар на.

ОТНОВО СРЕД ОЛИМПИЙЦИТЕ!

ПРЕДПРИЕМАЧИ В ДЕЙСТВИЕ
По повод Световната сед мица 

на предприе ма чеството – съ 
битие, което тази година чест  ва 
своя та 15годишнина в България – 
уче  ници от гимна зиален етап се 
вклю  чиха в ини циативата. Тази го 
ди на темата беше „Пред прие ма чест
во и кръ го  ва иконо мика“. Тя е свър 
за на с ре цикли рането и опаз ва нето 
на околната среда. Ученици от VIII 
до XII клас се състеза ваха в четири 
раз  лични облас ти, свързани с кръ
говата иконо мика и реша ваха казус 
за екологич на ка  та строфа. 

Журито на „Джуниър Ачивмънд
България" разгледа ини циа тивите 
на всички участници и присъди спе
циалната награда за „Найуспеш на та 
екипна работа“ на уче  ниците от 4 „а“ 
клас от нашето училище.

ЗАВРЪЩАНЕ



3Толерантни и добри

На 16 ноември се отбеляза  Меж 
дународният ден на толе рантност 
та.

Толерантност оз на чава уваже

ние, приемане, от критост, общу ва
не, сво бода на убежденията, лю бов, 
прия  тел ство и разбиране в на шия 
свят. Всички тези думи децата на

пи саха на нашето ДЪРВО НА ТОЛЕ
РАНТ  НОСТТА в този ден!

Нека да бъдем приемащи, откри
ти, уважаващи и обичащи!!!

ДЕН  НА  ТОЛЕРАНТНОСТТА 

Коледното настроение вече е 
на  всякъде! Ученици от наше

то училище решиха да се пре въпла
тят в ролята на малки джу джета 
и из работиха прекрасни ко лед ни 

кар   тич ки. С тях децата искаха да за
радват случайни възрастни хора. 

Уче ниците решиха да застанат 
пред поща та и да подарят картич
ките на бабите и дядовците, дошли 
да получат своите пенсии в първия 
ден от тяхното раздаване. Съз да де 
се непринудено коледно на строе
ние, което предизвика ус мив ки и 
радост у възрастните и емоции в 
децата. 

Добре е всеки да усети от колед
ното настроение, кое то витае във 
въздуха. Няма зна чение дали си 
голям или малък, въл шебството на 
Коледа е за всички.

Сайтът на училището е с нова 
визия и функционалност. 

В него ще намерите актуална 
информация за организацията на 
учебновъзпитателния процес, 
ус ло вията за кандидатстване и 
прием в гимназията. Ще се за по
знаете с преподавателския съ
став, с живота в училище, с на
шите ус пехи,  с разнообразните 
фор ми на извънкласни дейности 
и спорт, с европейските и на цио
нални проек  ти, по които рабо
тим, ще от криете интересни и по
требни връз ки.

За препоръки, предложения 
и мне ния можете да използвате 
фор ма та за обратна връзка. Надя
ва ме се да сме ви полезни!

НОВОСТИ

КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ 
ЗА ПЕНСИОНЕРИ



4Коледни емоции

На 12 декември учениците 
от II „г“ клас, съвместно с школа 
„Гражданска защита“ към Център 
за подкрепа за личностното раз
ви тие–гр. Аксаково, проведоха 
за нятие по БДП на тема „Как да се 
дви жим безопасно?“.

Децата, заедно със своите по
големи връстници, научиха как да 
се намали рискът от пътнотранс
портни произшествия! Припомни
ха си найважното от правилата 
за движение по пътищата и как да 
преценяват найбезопасно път на
та обстановка. Събитието имаше и 
състезателен характер, заради 
кое  то децата получиха много слад
ки награди!

Редакторски екип: Деана  Митева,  
Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска
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УРОК ПО 
БЕЗОПАСНОСТ

В часовете по технологии и пред
приемачество и по изобра зително 
изкуство талантливите и сръчни 
уче ници от 5., 6. и 7. клас проявиха 
творчество и създадоха красота.
Из   работиха коледни проекти и кар
тички, като вложиха своята лю бов и 
въображение. Константин и Елица 
от 7. г клас направиха джинджи фи
лова къща, която обра овациите на 
учители и ученици.

Нека да посрещнем светлите Ко
ледни празници с много усмивки и 
настроение!

Скъпи ученици, колеги, родители,
Нека големият християнски празник 

Коледа да положи началото на време,
в което здравето, обичта и радостта 

са Ваши постоянни спътници. 
Нека Новата година да е мирна и 

плодовита, да бъде успешна за Вас и 
Вашите близки.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!  

ЩАСТЛИВА 2023 ГОДИНА!

Коледни творения и 
много забавления!

Мариела Петрова, директор 
СУ "Св.Климент Охридски"

Аксаково


