
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Едно голямо предизвикателство е годишната екскурзия. Тя е дълго чакана и желана от 

всички нас. През тази учебна година маршрутът беше Панагюрище- Копривщица- Сопот- 

Карлово. В Панагюрище разгледахме музейния комплекс, който включва исторически музей, 

залата-трезор на Панагюрското златно съкровище, Дудековата къща, Тутевата къща и 

къщата-музей Райна Княгиня. В историческия музей разгледахме експозицията, посветена на 

Априлското въстание. В двора е показана реконструкция на възрожденска занаятчийска 

улица с автентични експонати и фигури на майстори-занаятчии. Следващата ни спирка бе 

родната къща на Райна Попгеоргиева. Тя е била само на 20 

години, когато Бенковски и предлага да ушие знамето на 

въстаниците. След това отпътувахме за Копривщица. Там 

разгледахме къщата-музей на Димчо Дебелянов, Тодор 

Каблешков и се разходихме из занаятчийската улица и стария 

град с типичните възрожденски къщи и калдаръмени улички. 

Правихме снимки и на моста, където е гръмнала първата 

пушка на Априлското въстание.  

На следващия ден пристигнахме в Сопот. Там разгледахме 

къщата на Патриарха на българската литература Иван Вазов. В 

една от стаите е възстановена бръснарницата на хаджи Ахил с 

Вазовите колоритни герои от разказа „Хаджи Ахил” и повестта 

му „Чичовци”.  

Последната ни дестинация бе къщата-музей на Апостола на 

свободата – Васил Левски 
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В броя можете да 

прочетете: 
 

 Панагюрище, 

Копривщица, Карлово 

и Сопот ни разкриха 

своя възрожденски 

дух 
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 Приключва 

целодневното 

обучение по проект  
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 Заключителен етап 

на проекта „Всеки 

ученик може да бъде 

отличник“ 
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 Финални щрихи към 

портрета на Випуск 

2015 
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 Сред зелената 

красота на Кричим  
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 Забавни минути  

- стр.4 



 

 

На 30.06.2015 година приключва проект BG 051P0001- 3.1.06,” Подобряване на качес-твото 
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна органи-зация на 
учебния процес”. През изминалата 2014-2015г. в училището функционираха седем групи за 
целодневно обучение. Следобедните часове бяха разделени на три блока- Самоподготовка, 
Занимания по интереси и Организиран отдих и спорт. Работата при целодневното 
обучение беше съобразена с общите цели на училището и интересите и потребностите на 
децата.  
В часовете по Самоподготовка учениците подготвяха домашните си работи, с помощта на 
възпитателя. Тези часове допринесоха за трайно усвояване на учебния материал, 
придобиване на навици за самостоятелно учене, формиране на социални умения, 
толерантност и желание за взаимопомощ. 
В часовете Занимания по интереси, бяха включени дейности, непряко свързани с часовете 
от ЗП и ЗИП. В тези часове бяха обсъждани теми, които не са включени в учебния 
материал, но допринесоха за повишаване общата култура на учениците и формиране на 
социални умения. 
В часовете по Организиран отдих и спорт учениците бяха включени в различни спортни 
занимания. Предоставените по проекта спортни уреди и пособия допринесоха за 
разнообразието на игри и състезания, провеждани в тези часове.  
В целодневното обучение беше създадена организация, която включваше както групова 
работа, така и индивидуален подход. Прилагането на иновативни педагогически методи, 
свързани с развиване въображението и логическото мислене на децата, направи участието в 
проекта за тях интересно, забавно и желано и занапред.  
                          Станимира Раева 

 

 

 
На 24 юни се проведе 
заключителният етап на проекта 
„Всеки ученик може да бъде 
отличник“, в който участва и 
нашето училище. Ученици, 
родители и учители от всички 
училища по проекта си дадоха 
среща край Араповския манас-
тир. Те споделиха своите впе-
чатления от съвместните меро-
приятия и изразиха задоволство 
от постигнатите взаимоотно-
шения на толерантност, 
взаимопомощ и сътрудничество. 
Благодарение на изявите по 
проекта и дейностите в СИП 
„Фолклор на етносите“ децата 
от български и ромски произход 

осъзнаха, че е лесно и забавно да бъдат приятели, да учат и играят заедно, да постигат добри 
резултати като работят в екип. Родителите също останаха удовлетворени, тъй като 
придобиха един нов, различен поглед върху взаимоотношенията ученик-родител-учител. 
Всеки родител разбра, че в основата на успешното развитие на неговото дете е здравата 
връзка, доверие и разбиране между участниците в образователно-възпитателния процес. За 
нашето училище е изключително важно постигането на успешна интеграция на ромските 
деца и осигуряването на условия за успешно протичане на учебната дейност. 
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На 19 юни в двора 

на нашето училище 

се проведе традици-

онното годишно тър-

жество по случай 

края на учебната 

година и изпраща-

нето на завършва-

щите осмокласници 

от випуск 2015.  

Празникът започна 

с посрещане на 

учениците от VIIIа и 

VIIIб класове, а след 

това и на училищ-

ното знаме. Водещи 

на програмата бяха Василена Колева и Кристиан Тепов. Стихове и думи на 

благодарност към учителите отправиха Лидия Георгиева и Камелия Желязкова. 

Камелия и Цветелина изпълниха емблематичната песен на Р. Кирилова – 

„Учителко любима“, а музикалният поздрав на ученици от V клас изпълни всички 

присъстващи с весело лятно настроение. В края на тържеството осмокласниците 

се сбогуваха със символа на училището – нашето знаме и получиха своите 

удостоверения за завършен осми клас. Успешното завършване ученици и 

учители отпразнуваха с купон в местно заведение.  

 

 

 

 

На 26 юни учители и ученици от нашето училище посетиха Кричим. Историята на 

двореца в Кричим започва от 1902 година, когато вековните дъбове от Кричимската 

кория привличат вниманието на Княз Фердинанд І. Гората, с лонгозки характер, 

предоставяща великолепни природни пейзажи с богата флора и фауна, е очаровала княза 

и той решил да създаде ловен парк. През 1903 година е оформен и малък, около 2 

дка парк, който с годините се разширява и в момента големината му е около 300 декара. 

Още 1400 декара са гора, а 300 декара са стопанска част от която изхранват животните в 

местността. 

В парка могат да се забележат уникални растителни видове от цял свят: дървета на по 

повече от двеста години като бял бряст, бяла топола, различни видове магнолии, 

метасеквоя, лагерстремия, люляк, дори и бамбук. Най-голямото дърво е дъб, на повече 

от 500 години, чийто диаметър  е над 2 метра. 

В няколкото езера в парка изобилстват от животински видове, а на повърхността плуват 

и водни лилии. 

Стада от елени лопатари се движат свободно из защитените местности. Цар Фердинанд 

първи е развъдил тези животни по-българските земи именно в Кричим. Там живеят още 

муфлони, костенурки, лисици, както и различни защитени видове – жаба дървесница, 

малък тритон, черен щъркел, сива и бяла чапла. 
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- Казват, че играеш в местния 

отбор?  
- Да.  

- И колко гола имаш?  

- Над двеста.  
- О! Сигурно си най-добрия 

нападател!  
- Не, най-лошия вратар... 

 

           
 

- Иванчо, кой предмет най-много 

ти харесва в училище?  

- Мобилния телефон на учителя 
по математика! 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 


