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На 28.03.2019г. ученици 

от нашето училище 

участваха на състезание 

по ‘’Безопасност на 

движението’’ и това бя-

ха Севилия Чолакова от 

5 клас, Салих Чолаков 

от 6 клас и Жасмина 

Кехайова и Енес Кеха-

йов от 7 клас. Те завър-

шиха на второ място и 

това им даде стимул да 

се подготвят по-добре 

за следващия път.  

На 23.04.2019г.  участ-

ваха на състезание по 

Бедствия и аварии уче-

ниците Салих Чолаков 

и Ая Савова от 6 клас, 

Жасмина Кехайова и 

Енес Кехайов от 7 клас 

и завършиха на 1-во 

място и следващия ме-

сец ще ходят на облас-

тно състезание в гр. 

Смолян и дано да се 

справят добре. Поже-

лаваме им УСПЕХ!!!  

задачите ги затрудниха 
немалко. Имаше страте-
гически задачи, задачи 
от алгребрата и задачи 
от геометрията. За съжа-
ление никой от тях ня-
маше достатъчния брой 
точки да се яви на об-
ластния кръг и това ги 
стимулира да се подгот-
вят добре за следващата 
олимпиада по математи-
ка и да изкарат повече 
точки. На следващия ден 
в неделя беше олимпиа-

Ученици от пети до сед-
ми клас бяха на олим-
пиади по БЕЛ и  мате-
матика. На олимпиадата 
по математика, която се 
състоя в събота се явиха 
Наско Сираков и Ая Са-
вова от 6 клас, Севилия 
Чолакова и Елмира Аса-
нова от 5 клас и Енес 
Кехайов от  7  клас. 
Учениците по време на 
олимпиадата решиха 
всички задачи. Бяха се 
подготвили добре, но 

дата по БЕЛ. Задачите 
бяха по-лесни отколко-
то по математика и уче-
ниците, които се бяха 
явили не се затрудниха 
много. За съжаление, те 
отново не можаха да съ-
берат нужния брой точ-
ки за областен кръг.  

 

 

Автор: Енес Кехайов 

Състезания и олимпиади 
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За откриването на 
учебната година 7  
клас бяхме под-
готвили програма,  
в която участваха 
деца от всички 
класове. Имаше 
много стихотворе-
ния и песни, които 
не бяха само за 
посрещането на 
новата учебна го-
дина, а и за посре-
щането но първок-
ласниците. На 
празника знаме-
носци бяха учени-
ци от  7 клас —  

Енес Кехайов,  
Жасмина Кехайо-
ва и Емел Саито-
ва. Накрая сед-
мокласниците 
посрещнаха пър-
вокласниците с 
пита и мед. Нови-
те ученици прек-
рачиха училищния 
праг весели, зас-
мени и много раз-
вълнувани. 

Важни празници и събития 

ректори от цялата 
община.  

Най-напред всич-
ки ученици изпяха 
песента,,Училище 
любимо наше’’ .  

След това имаше 
събрание на 
всички гости. 
После учениците 
от 1 до 4 клас каз-
ваха стихотворе-
ния, а учениците 
от 5 до 7 клас иг-
раха народни тан-
ци. Накрая имаше 
шведска маса и 
изпращане на гос-
тите.  
Автор: Жасмина 
Кехайован 

 Министърът на 
образованието 
Красимир Вълчев 
дойде в нашето 
училище. Всички 
го посрещнахме 
тържествено. На 
вратата с пита, 
мед и бонбони го 
посрещаха две 
ученички от 7 
клас и една уче-
ничка от 6 клас. 
Това са Жасмина 
Кехайова и Ши-
рин Кехайова от 
седми клас и Ая 
Савова от шести 
клас.  

Министърът дой-
де с охрана. На 
срещата присъст-
ваха учители и ди-

Откриване на учебната година и посрещане на първи клас. 

Посрещане на министъра на образованието Красимир Въл-
чев в ОУ ,,Христо Ботев’’ с. Късак 

БРОЙ 1, ГОДИНА1  
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На 24 декември след 
обяд всички ученици от 
училището участваха в 
организирано от нашия 
клас новогодишно тър-
жество. 

Имаше томбола и игри. 

Томболата беше разде-
лена на две части, има-
ше пауза, през която де-
цата слушаха музика и 
ядоха пастички. Имаше 
игри като „Музикален 
стол”, „Момчета черви-
рат момичета”, в чиния 
имаше брашно и  на 
дъното на чинията 
имаше стотинка участ-
ниците трябваше да 
издухат брашното за 
да намерят стотинка и 

още много други за-
бавни игри. Дядо Ко-
леда раздаде подаръци 
на всички деца. Нак-
рая тържеството завър-
ши с дискотека. 

 

Партита за 
рожденни 
дни 

Когато някой от нашия 

клас има рожден ден се 

събираме у тях, за да 

отпразнуваме празника 

му заедно. Има украса 

като балони и гирлянди, 

вкусна храна и много 

подаръци за рожденика,  

торта със свещички за-

дължително. 

Автор: Емел Саитова 

Тържества, партита, купони 
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Тази година се организи-
ра училищна екскурзия. 
Тя беше до София, посе-
тихме Рилския манас-
тир, зоологическата гра-
дина в Благоевград, цър-
квата Св.Александър 
Невски, Природонауч-
ния музей и други инте-
ресни места. Бяхме нас-
танени в ученическа ба-

за близо до град 
Самоков. За наше 
огромно разочаро-
вание там нямаше 
нито обхват нито 
интернет. Екскур-
зията продължи 2 
дни.  

Екскурзии, излети и пикници 

казвахме забавни 
истории. Когато 
пристигнахме в  

с. Барутин ходихме 
до един магазин да 
си вземем нещо за 
ядене и пиене. Там 
се срещнахме с на-
ши приятели-
връстници.  

На връщане също 
ни беше много ин-
тересно и забавно. 

На 30.04.2019г. ще 
се състои пикник.  

На 18.04.2019г. в 
четвъртък, група 
ученици от учили-
щето, наши прияте-
ли от други учили-
ща и г-жа Хърлова 
си направихме из-
лет до с. Барутин. 
Беше ни  много за-
бавно и интересно 
сред природата. За 
първи път не беше 
необходимо да из-
ползваме телефони, 
говорехме си по-
между си и си раз-

БРОЙ 1, ГОДИНА 1 

Организатори на 
пикника ще бъдат 
7 клас. Ще има 
много храна. На-
дявам се, че ще ни 
бъде много забав-
но и интересно 
сред природата. В 
пикника ще се 
включат 5 и 6 
клас. Пикника ще 
бъде във вторник 
по клуб ,,Еко ра-
ница‘‘.  
Автор: Мерал Шал-
ганова  
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В училищния ни живот 
се случиха и много дру-
ги интересни събития 
като празника на първи 
клас, че вече са изучили 
всички буквички: „Вече 
мога да чета!” 

Учениците от 1 до 4 
клас старателно израбо-
тиха табла по различни 
учебни предмети, които 
красят училищните сте-
ни: „Животът и живот-
ните във водата”, 3 
клас; „Моят домашен 
любимец”, 2 клас; Ме-
ню за здравословно 
хранене, изготвиха пър-
вокласниците.  

Бяха отбелязани и раз-
лични важни дни — 27 

февруари отбелязахме 
Денят на розовата фла-
нелка— световен ден 
за борба с тормоза в 
училище, 19 февруари-
Васил Левски— Апос-
тола, който даде всич-
ко за своя народ!  

Беседа за безопасност 
на движение по пъти-
щата проведоха поли-
цаи от РПУ— Девин, 
участък Доспат на 27 
октомври. Те предста-
виха професията 
„полицай” пред учени-
ците и важни моменти 
от работата им.  

 

Автор: Ширин Кехайова 

Редактор и оформление: 
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Интересни моменти от нашия училищен живот  


