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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  

ГР. БУРГАС  

Като посланици на здраве-

то не забравихме да поздра-

вим нашите приятели от Община 

Бургас по повод Международ-

ния ден на здравето – 7 април. 

Срещнахме се лично със зам.-

кмета по култура и образование 

Йорданка Ананиева и директора 

на дирекция "Социални дейнос-

ти" Мая Казанджиева. Разказах-

ме за нашата работа по този про-

ект. Подарихме им ръчно изра-

ботени великденски сувенири и 

брошури с бабини рецепти за 

здраве и здравословно хранене. 

„МОГА ДА ПОМОГНА“  

 

 

 

 

С инте-
рес пос-

рещнахме други наши приятели 
– младежите от БЧК. Те ни пока-
заха как и кога можем да окажем 
първа помощ. Научихме много 
нови неща за видовете превръзки 
при различни наранявания и 
травми. Упражнявахме се на по-
малките. Не знаехме досега как-
во да направим при ухапване от 
змия, пчела, кърлеж и други. 

„ИГРИАДА“  

Тази година игрите премина-
ха под знака на Деня на Земята. 
Подготвихме интересни еколо-
гични игри. Организирахме ги в 
три кръга. Определихме три от-
бора (естествено включихме и 
малките), а “адреналинка” обявя-
ваше всеки кръг. 

В първи кръг – „Може и да е 
забавно - разделно събиране на 
отпадъци”, отговаряхме на въп-
роси за рециклирането. След то-
ва се състезавахме да събирахме 
разпилените пред нас отпадъци и 

ги сортирахме в съответните 
контейнери.  

Втори кръг – „Знам и мога” 
бе посветен на даровете, които 
ни дава Земята – здравословната 

храна. Тук отново показахме 
умения и знания относно видове-
те хранителни продукти и храни-
телните веществата, които съ-
държат.  

В последния трети кръг – 
„Заедно сме по- добри” отново 
се надпреварвахме, но по двой-
ки. Макар и върза-
ни, с малките ни 
партньори, успяхме 
да покажем спорт-
ни умения.  

 

 

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 
 

Много се гордеем със спечеленото от нас ІІІ място за 
участието си в националния ученически конкурс Послани-
ци на здравето към Министерството на здравеопазването с 
проект на тема „Грижата за здравето е най-доброто лекар-
ство”. 
Чрез него ние научихме 
много важни неща за здра-
вето. Станахме експерти в 
хигиената, надникнахме в 

кухнята на баба, а с нашите родители по-
казахме, че да се спортува е полезно, при-
ятно и забавно на всяка възраст. Разбрах-

ме, че здравето се нуждае от редовни грижи.    (продължение на 2 стр.)  

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 
“ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 

С радост приехме предизви-
кателството да участваме отново в 
този конкурс, ... но вече като 
„експерти” и да предадем на по-
малките от нас „щафетата” на здра-
вето. Ииии … запретнахме ръкави. 
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Брой 4, година ІI 

„ЩАФЕТА КЪМ ЗДРАВЕТО” 

ОТНОВО В НАДПРЕВАРАТА 

ЗАПРЕТНАХМЕ РЪКАВИ 
Направихме си план ... (е, помогнаха 
ни малко) ... и се заехме за работа. 
Първо: да направим яка табела. 
Уффф!  
Този компютър никак не слуша. ☺ 

Второ: Да си разпределим задачите/ролите. 
Много оспорван беше  „кастинг”-ът за учи-
тел, но заслужено ролята беше поверена на 
Фани Юлиянова. Второто гласуване беше 
за ролята водещ на ведрината. След показа-
ните спортни умения, качества и желание за 
работа беше избран Емил Славов. А ние – 
останалите - бяхме верните помощници и 
на водещите, и на малките.     
Трето: трябва да измислим как да направим 
важното и полезното интересно и забавно.  
Не се чудихме много. Ние най-добре знаем 
кои уроци са интересни за нас учениците—
тези с електронната дъска. Лесно можем да 
поправяме грешките на малките. 

 (продължение на 2 стр.)  



 

 

включихме. Измъчихме ги хуба-

во. 

Първият ме-
сец посве-
тихме на 
здравето. 
Изработихме 
презентация 
“Що е 
здраве?” за 
срещата ни с 

малките и изравнихме резултата 
с компютъра. Показахме на пър-
волаците какви правила да спаз-
ват, за да растат здрави и силни. 
Дори и домашна работа им пос-
тавихме – да изработят табло с 
правилата за здраве. 

Дойде ред за проверка на до-

машната работа. Всички се 

Четири месеца минаха неусетно. Не сме очаквали, че ученето може и 

да е забавно.  

С помощта на нашите ръководители издадохме и разпространих-

ме брошура със събраните от нас рецепти за здравословни ястия. Това 

не беше достатъчно. Искахме всичко научено за здравето да достигне 

до повече хора. 

На официална „церемония” 
обявихме победителите от 
конкурса. Определянето им се 
оказа много тежка задача, 
защото те имат опит от 
миналата година и много се 
бяха постарали да поддържат 
хигиена в своите стаи. За да 

бъдем справедливи, определихме 
няколко победители, според 
възрастта на учениците. 

Директорът на нашето 

училище госпо-жа Андреева 

връчи грамо-тите и ги изне-нада 

с награди. 

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ (Продължение от 1-ва страница) 

СВЕ ТУ ЛКА  

ФЕВРУАРИ—МЕСЕЦ 
НА ХИГИЕНАТА 

Отново предизвикахме всички 
класове с конкурса „Най-чиста 
класна стая”.  
Запознахме учениците с 
правилата за хигиената, чрез 
подготвените и раздадени от 

нас листовки.  
Ученическите 
съвети следяха 
всекидневно за 
хигиената в 
класните стаи и 
отразяваха в 
дневник 
резултатите. 
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“ЩАФЕТА КЪМ ЗДРАВЕТО” (Продължение от 1 - ва страница) 

Честито на победителите! 

“ЧИСТОТАТА Е ЗДРАВЕ” 
Решихме следващата ни 
среща с първокласниците 
да е по-различна.  
Ние също има на какво да 
научим нашите учители – 
ученето чрез игра. Измис-
лихме си игри за хигиената 
и с електронната дъска ги 
показахме на малките. Те с 

 

 

голям интерес участваха и хем се 
учиха, хем се забавляваха. 

Но да не забравяме, че все пак 
сме „учители” – щом има задача, 
то има и оценки. И тъй като не 
сме истински учители и оценките 
ни не са точно оценки, а 
„рейтинг”.  Изготвихме специал-
но табло. На него с калинки отбе-
лязвахме най-активните ученици. 
Отново им поставихме задачка – 
закачка. Те трябваше да намерят 
материали, за да изработят табло-
постер с хигиенните навици. А 
при следващата ни среща да раз-

кажат какво са научили и запом-
нили.  

РАЗМЯНА НА РОЛИТЕ 

Много приятно изненадани оста-
нахме от добре свършената работа 
от малките ни приятели. С поста-
вената задача те се справиха от-
лично. Обясниха ЗАЩО трябва да 
се спазват хигиенните навици. 
Рейтинговото табло грейна от ка-

линки. ☺ 
Те ни бяха подготвили още много 
изненади. Чрез презентация, из-

готвена от тяхната ръководителка 
г-жа Проданова, ни разказаха за 
ролята на зъболекаря за здравето.  
Показаха ни как трябва да се гри-
жим за зъбките си, за да са здрави 

и красиви. Много се забавлявахме 
и им се радвахме, докато те из-
пълняваха (е, и ние им помогнах-
ме малко) правилните движения 
за постигане на най-голям ефект. 
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С помощта на нашите приятели 
от ученическите съвети успяхме 
бързо да подготвим кулинарна 
изложба-базар от здравословни 
храни за 8 март Денят на мама. 
Привлякохме към нашата идея не 
само родителите и близките си, 

но и целия екип на училището. 
Средствата от нея предоставихме 
за благотворителност. 
Ох, работата няма край!!! Трябва-
ше едновременно с това да под-
готвим и следващата ни среща с 
малките – презентация, измисля-
не на игри...... уф! 
Откъде да започнем? 
Естествено от полезните и вредни 
храни.  
“С КАКВО СЕ ХРАНИМ?” Отново 
включихме електронната дъска и 
така се заиграхме с видовете хра-

ни, че не усетихме как свърши 
часа. 
“ХРАНА И ЗДРАВЕ” Запознахме ги 
с хранителната пирамида и място-
то на храните в нея. Показахме 

им изработе-
ния от нас 
макет. Под-
готвихме им 
картинки на 
хранителни 
продукти и 
празни пира-

миди. Тяхната задача беше да 
подредят продуктите на правил-
ното място в пирамидата.  
С интерес ги наблюдавахме. Е, 
помогнахме малко :) , но няма 
как , нали са ни приятели!  
За най-само-стоятелните и бързи 
първокласници „рей-тингът” на-
расна.  
Изработените 
пирамиди раз-
дадохме на 
членовете на 
ученическите 
съвети, за да 
ги поставят в 
класните стаи. 
Приключихме месеца на здравос-
ловното хранене с кулинарно със-
тезание. Превърнахме мултиме-
дийния кабинет в “КУХНЯТА НА 

БАБА” за един ден. Разделихме 
малките на отбори. А по един от 
нас им беше „шеф-готвач”. При-

готвихме закачливи и здравослов-
ни сандвичи.  
На състезание като на състезание. 
Без жури не може! Бабите от чи-
талището в квартала и нашите 
майки влязоха в тази роля.  
Това беше най-вкусното състеза-

ние!  


