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„Марица“ подава ръка на
„Народните будители и АЗ“ 

Евелина ЗДРАВКОВА 
За пета поредна го-

дина в Езикова гимназия
„Иван Вазов“ уроците
на миналото и животът
на българските будите-
ли не се изучават само в
часовете по история и
български език и литера-
тура, а са неразделна
част от духа на учили-
щето, стойностна алтер-
натива за осмисляне на
свободното време на
учениците и 

мотивационен
фактор за екипна
работа в живота
на всяка една 
паралелка. 

За постигането на то-
ва основна роля имат
както неуморната рабо-
та на ръководството на
училището и всеотдай-
ността и възрожденс-
кият патос на учителите
по български език и ли-
тература и история, така
и съществуването на ро-

долюбивия проект „На-
родните будители и АЗ“,
който, за разлика от ши-
рещото се в родината ни
патриотарство, подтиква
българските ученици да
изучават славното мина-
ло на народа, да изслед-
ват задълбочено живота
на българските възрож-
денци и да откриват там
истински примери за
патриотизъм.

Участието на учени-
ците от гимназията в
проект „Народните бу-
дители и АЗ“ се превър-
на не само в традиция, а
и в оспорвана надпрева-
ра между паралелките в
училището за демонст-
риране на познания и от-
ношение, свързани със
славните личности от
българската история,
благодарение на които
родината ни е устояла на
историческите преврат-
ности на времето. С
юношески ентусиазъм и
креативност учениците
създаваха в класните
стаи кътове на своите
патрони,  проучваха 
живота и  делото им и ги

изучаваха  в детайли.
В първите четири го-

дини от реализирането
на проекта в училище
ежегодно в събитията 

се включваха
над половината
от паралелките, 

които, насърчавани от
класните си ръководи-
тели, преживяваха ра-
достта от победата и
горчивината от отпада-

нето в двубоите между
отделните паралелки.
Победителите в учи-
лищния етап на проек-
та в три поредни годи-
ни достигаха до фина-
ла на районния етап на
надпреварата и защи-
таваха достойно името
и авторитета на Езико-
ва гимназия „Иван Ва-
зов“, казват от учили-
щето.

В четвъртата годи-
на на проекта „Народ-
ните будители и АЗ“
победителите в учи-

лищния етап на дву-
боите - 10 „Б“ клас с
класен ръководител
Илко Василев и учител
по история - Росица
Кукунова, достигнаха
до полуфинал на об-
ластно ниво и заеха
достойното четвърто
място в цялата надпре-
вара.

Естествено е, че ус-
пехите стимулират
най-добре учениците, и
в петата година на
проекта в гимназията
се включиха 18 пара-
лелки. Възползвайки се
от създадената въз-
можност за създаване
на групи за извънклас-
ни занимания по
проект „УСПЕХ“, чия-
то дейност да е насоче-
на към реализиране на
целите на проекта, под
ръководството на
Стоянка Рангелова бе
създаден клуб „Плов-
дивски будители“. По
ирония на съдбата,
според някои, но най-
вече заради мотивация-
та и подготвеността си
до финала на училищ-
ния етап през 2015 г. 

достигнаха
именно 
победителите от
миналата година 

и клубът по проект
„УСПЕХ“. След оспор-
вана, емоционална иг-
ра с крайната победа в
училищния кръг, със
съвсем малка преднина
в процентите, се позд-
рави групата по проект
„УСПЕХ“, но както ви-
наги сме казвали в края
на тези двубои - няма
победители и победе-
ни,  защото всички са
извървели пътя на 
опознаването, съпрежи-
вяването и осмислянето
на поуките от история-
та и на славния пример
на предците ни. Учени-
ците също споделят то-
ва наше мото, което ни
дава основание да смя-
таме, че отборът ни та-
зи година ще стигне
още по-далеч в сърев-
нованието, а догодина
участието ни отново
ще е така масово и мо-
тивирано.

Гимназистите в Руската осмислят
поуките от историята 

Евелина ЗДРАВКОВА 
СОУ „Отец Паисий“

- Куклен, участва в
проекта „Народните
будители и АЗ“ вече
четвърта година. В из-
следователската и съ-
бирателска дейност се
включват всички уче-
ници от 5. до 8. клас и
всяка година те изби-
рат нов патрон, проуч-
ват и разучават него-
вата биография, из-
готвят табло със съб-
раните материали,
разказва директорът
Вълчо Георгиев.

Основно събитие в
училищния живот са
провежданите ежегод-
но „Паисиеви дни“. В
седмицата преди 1 де-
кември се организират
различни инициативи,
посветени на Пайсий
Хилендарски и народ-
ните будители от епо-
хата на Българското
възраждане. Дните се
откриват с тържестве-
но посрещане на зна-
мето на училището.
Звучи школският
химн, сътворен от
преподавателите по
музика. Децата дават
почетен караул пред
училищното знаме и
портрета на патрона
Паисий.

Традиционни вече
инициативи са викто-
рината за живота и де-
лото на великите бъл-
гари, конкурсите за
лично творчество по
литература и изобра-
зително изкуство,
конкурсът за най-до-
бър рецитатор. Всич-
ки ученици се включ-
ват с желание и амби-
ция, стараят се да бъ-
дат на високо ниво в
совите изяви, допълва
Георгиев.

Тази година учили-
щето мащабно орга-
низира 142-годишни-
ната от обесването на
Васил Левски. По-
малките ученици се
запознаха с живота и
делото на Апостола
чрез презентация и
прочит на откъси от
книги, посветени на
Левски. Конкурсът за
най-добър рецитатор
на стихотворение за
Апостола, проведен с

учениците от 3. и 4.
клас, показа интереса
и старанието на деца-
та. Бяха чути нови,
непопулярни стихове
за великия българин,
допълва директорът.
Във фоайето на учи-
лището бе подредена
изложба от рисунки,
снимки и книги. Всеки
клас от началния курс
проведе вътрешна
викторина, а ученици-
те от 5. до 8. клас, все-
ки с отбор, участваха
в училищна викторина
за Апостола. Децата
не само добре бяха
изучили биографията
на Васил Левски, но
подреждаха пъзели -
известни художестве-
ни картини от живота
му, цитираха неговите
завети и отговаряха на
въпроса „Защо е живо
името на Левски
днес?“.

СОУ „Паисий Хи-
лендарски“ е единст-
веното средно учили-
ще в общината и има
висок рейтинг в общ-
ността. Учениците
подготвят художест-
вени програми за на-
ционалните празници
и годишнини, които
представят пред насе-
лението в града.

Празнична атмос-
фера учениците създа-
доха и при честването
на националния праз-
ник 3 март със стихот-
воренията, песните и
танците, които бяха
подготвили. Масова
традиционна инициа-
тива е маратонът по
главната улица, който
завършва пред сграда-
та на общината. Всич-
ки участници получа-
ват фланелка с надпис
„3 март“ и пробягват с
нея определено разс-
тояние.

Школото издава
училищен вестник
„Раздумниче“, чрез
който популяризира
училищните събития.

Почти половината
от учениците след 7.
клас продължават в
средни училища в
Пловдив. Реализират
се успешно според
възможностите и же-
ланията си.

Евелина ЗДРАВКОВА 
Основно училище

„Васил Левски“ в село
Триводици е основано
преди повече от 100 г.
Но то се развива, усъ-
вършенства, променя с
усилията на много упо-
рити и сърцати хора, от-
дали сили, душа и енер-
гия за просперитета и
осъзнаването на нашите
ученици, казва директо-
рът Елисавета Червен-
кова.

Учителите отделят
голяма част от времето
и опита си за приобща-
ване на децата към бъл-
гарското училище. Обу-

чават 171 деца от 1. до
8. клас. За да участват
добре в училище, за да
им предоставим въз-
можност за повече изя-
ви и участие в извънк-
ласни форми на обуче-
ние, се стремим да учас-
тваме в повече проекти.
Един от тях е „Народни-
те будите и АЗ“ -
проект, който предоста-
вя възможност на деца-
та сами да бъдат в роля-
та на изследователи, да
търсят и намерят нуж-
ната информация и да я
систематизират и обра-
ботят.

Участват ученици от

5., 6. и 7. клас. Предиз-
викателство и емоция за
тях е двубоят между
паралелките в училище.
На общинското състеза-
ние нашите ученици зае-
ха достойното трето
място. 

Тази година в кон-
курса „Народните буди-
тели и АЗ“ отново учас-
тват 5., 6. и 7. клас. Пе-
токласниците търсиха и
подреждаха информа-
ция за цар Симеон Ве-
лики. Понеже тази исто-
рическа личност се изу-
чава в курса по история
и цивилизация, това им
даде един по-широк пог-

лед върху конкретната
историческа епоха и
приноса на този българ-
ски владетел. Те се кла-
сираха на второ място.
Шестокласниците под-
готвиха информация за
Христо Ботев. Учени-
ците от 7. клас събираха
информация за Иван Ва-
зов. Те спечелиха
проекта на училищното
ниво и ще участват в об-
щинското състезание,
което ще се проведе в
град Стамболийски.

Състезанието в ОУ
„Васил Левски“ бе про-
ведено в деня на Пат-
ронния празник на шко-

лото - 19 февруари. Тази
среща беше използвана
за обогатяване на зна-
нията не само на нашите
ученици, техните роди-
тели, но и на вече завър-
шили наши ученици,
казва г-жа Червенкова. 

За нас е изключител-
но радостно, че в пос-
ледните години наши
ученици все по-успешно
и по-масово продължа-
ват своето образование.
Имайки предвид, че 90
% от учениците ни са от
ромски произход, жи-
веещи в трудни условия,
това, че по-голяма част
от тях продължават об-

разованието си, след ка-
то завършат основното
си образование в ОУ
„Васил Левски“, село
Триводици, е от изклю-
чително значение за нас,
подчертават от учили-
щето.

Много от нашите
ученици се реализират
успешно и след завърш-
ването на средното си
образование - продъл-
жават обучението си във
висше учебно заведе-
ние. Имаме наши учени-
ци агрономи, икономис-
ти, компютърни специа-
листи, преподаватели в
ПУ „Паисий Хилендарс-

ки“, хвали се Червенко-
ва.

ОУ „Васил Левски“ в
село Триводици работи
съвместно с Център за
междуетнически диалог
и толерантство „Амали-
пе“ - Велико Търново.
През юни предстои
участие на групата по
СИП „Фолклор на етно-
сите - ромски фолклор“
с ръководител Любка
Дачева в международен
фестивал „Отворено
сърце“ - Велико Търно-
во.

Морално удовлетво-
рение за нас, педагоги-
ческите специалисти, е,

че успяваме да задържа-
ме учениците в учили-
ще, имайки предвид спе-
цификата на учебното
заведение, нямаме уче-
ници, преждевременно
напуснали образовател-
ната система, и да прив-
личаме в голяма степен
родителската общност
към училищния живот,
казва Червенкова. И зак-
лючава: ние знам, че ус-
пява не най-силният, ни-
то най-бързият, нито
най-интелигентният, ус-
пява този, който е най-
търпелив, постоянен и
най-адаптивен към про-
мяна.

Училището в Триводици удари един век

Евелина ЗДРАВКОВА 

Проектът „Народните будители и Аз“ има
за цел да представи на младите хора
имената и дейността на онези български

възрожденци и велики българи, които са ос-
тавили своя отпечатък в създаването, израс-

тването и просперитета на нашата държава.
Вестник „Марица“ се включва в проекта

„Народните будители и Аз„ като официален
медиен партньор на инициативата. Нашето
желание е да се даде гласност на таланта на
българските ученици, знанията и усърдието,

което влагат всяка година, и блестящата им
изява на всеки от финалите на проекта.

Всяка седмица медията ще представя по
няколко училища в специална рубрика по те-
мата, интересни факти за самото училище,
както и участието му в проекта.

Паисиеви дни 
в школо на Куклен
СОУ „Отец Паисий“
участва за четвърта 
година в проекта 


