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„Тоз, който падне в 

бой за свобода, той не 

умира…“ 

         Христо Ботев 

Обединено училище „Христо Ботев“ 

през погледа на директора 

Емел: По повод годишнината от ва-

шето управление на нашето учили-

ще ОбУ ,,Христо Ботев“ искаме да 

Ви зададем няколко въпроса за 

житейския Ви път от ученическите 

Ви години до днес. 

  Вие сте били възпитаник на това 

училище. Разкажете ни за Вашите 

ученически години. Как се е проме-

нило училището от когато Вие сте 

били ученик? 

Директор: Аз наистина съм бил уче-

ник на нашето училище мога да 

кажа нещо по-интересно, че някога 

много отдавна нямаше детска гра-

дина в Дъбница. Долу стаите на пър-

ви и втори клас се използваха за 

детска градина, така че аз съм бил 

и на детска градина в това училище 

и след това съм учил до осми 

клас до 1981година.  Завърших 

осми клас в това училище.  

  Училището за мен беше едно 

желание да го посещавам, беше 

ми интересно, но бяхме много 

големи класове. Примерно в 

осми клас бяхме 42 ученика. 

Това беше времето, в което в 

нашето училище се обучаваха в 

8. клас учениците от селата Дол-

но Дряново, Крушево,  Ореше, 

които нощуваха в пансиона към 

училището, който вече не е на-

ша собственост. Освен това ид-

ваха в 8. клас и учениците от 

село Хвостяне и село Блатска. 

Бройката беше наистина много 

голяма във всеки един клас, но 

това беше и хубаво. Много прия-

тели, много познанства, по мно-

го от всичко. Животът беше ин-

тересен и тогава, разбира се няма-

ше компютри и телефоните, но пък 

много обичахме да играем. В часо-

вете по ФВС и извън него играехме, 

наистина играехме много и ако ту-

ка в двора не можехме да се събе-

рем всичките, се пренасяхме поло-

вината в парка и там  играехме 

пак. Както тук при вас, само че иг-

рите ни бяха по-различни. 

 

Емел: Как се е променило училище-

то от Вашето време като ученик? 

Директор: Естествено училището се 

подновява. Тогава нямаше прист-

ройката, където ни е STEM кабине-

тът, нямаше спортната площадка с 

изкуствената настилка, останалата 

част я имаше на старата сграда, но 



 

СТРАНИЦА 2 БОТЕВЦИ  БРОЙ 1,  ЮНИ 2022  

не беше така обновена. Нямаше парната инстала-

ция, бяхме на едни печки на дърва.  Където е спорт-

ната площадка беше така нареченото опитно поле 

или една градина, която имахме в училището, която 

наистина ни помагаше. Мисля си дори и сега да 

направим нещо подобно. Ще ви е интересно. Тя не 

е  голяма, но всичко което учехме за растенията, го 

правехме там. Там се научих да засаждам дръвче, 

пробвахме, никой не обичаше и тогава, както и се-

га, физическата работа, да копае, но това не беше 

много просто. Ние си правехме експерименти: ня-

маше едно поле от 100 декара да копаем, но пък в 

крайна сметка класовете се опитваха, да кажем 10 

корена домати, образно казано, нещо което ние се 

опитвахме да направим. И се научихме на практи-

ка. Да сеем, да копаем, да отглеждаме въобще аб-

солютно всичко. Беше интересно.  Такова беше 

времето. Но и на компютрите сега тези неща може-

те да ги видите и в интернет. 

Емел: Според Вас променили ли са се взаимоотно-

шенията между ученици и учители? Можете ли да 

сравните преди и сега? 

Директор:  Няма как да не се променят. Времето е  

друго, времената са различни. Когато аз учех, има-

ше едно по скоро страхопочитание, ако мога така 

да го нарека, в интерес на истината и тогава никой 

не е биел(удрял)  учениците, това е било по-отдавна 

с възпитателна цел. И въпреки това имаше  по-

голям страх, докато сега според мен си мисля, че 

вие учениците мъничко се сприятелявате с учители-

те, освен само да учите, вече сте и приятели, което 

предполагам че е за по-добро и ми се иска да е за 

по-добро. В крайна сметка нашата работа е вие да 

получите възможно най-добрите знания, за да се 

реализирате за в бъдеще. 

Емел: Кои традиции на училището Ви харесват и 

искате да ги запазите? 

Директор: Традициите са хубаво нещо. Традициите 

според мен би трябвало да се осъвременяват с 

времето, в което се живее. Много е хубаво и аз се 

опитах за тази една година, в която съм ви директор 

да възвърна някои традиции. По наше време имах-

ме училищно знаме и разбрах, че за определен пе-

риод то не е било включвано в празничните дни  на 

училището . Първото нещо което направих аз е, че 

вече имаме училищно знаме. Всичките ритуали за 

изнасяне на знамето, барабаните и т.н. се опитва-

ме да ги запазим. Друго нещо, което нямаше в учи-

лището е химн. При всички положения това е едно 

хубаво нещо за училището. Много ми се иска, но 

тук не мога аз еднолично да взимам такова реше-

ние, е да въведа униформи.  Но не униформата, 

която да задължава всеки родител да я купува, а 

просто някога в бъдеще училището да има възмож-

ност да купи униформа. Да купи не една, а няколко 

униформи и като вид и като бройки, за да може да 

се сменят. Защото не може да се купи един хубав 

костюм за ученик и да идва само с него. Трябва да 

има поне два. След това той трябва да е естетичен,  

да е харесван от учениците, защото ако те не се 

харесват в него, няма смисъл. И освен това аз ис-

кам и един такъв костюм, който да е всекидневен.  

В смисъл, да си имаме отделен за празниците , но 

да имаме и един всекидневен. Нещо, което обича-

те, примерно може да бъде дънки , това което избе-

рат  учениците разбира се, но главно да бъдат ед-

накви. Това в страните от западна Европа и в Аме-

рика, когато  се облече униформата на даден ко-

леж, е чест и всеки се гордее, че учи в това училище 

и не може всеки да има такъв костюм. Пак казвам, 

те трябва да бъдат хубави, елегантни. Да ви харес-

ват, да са удобни,  но и човек да се гордее, че го 

има, че го носи. Но за момента това е непостижимо  

до толкова , че не мога да накарам родителите да 

купят такива костюми, а и не искам. Финансовото 

положение на всички не е еднакво, а  хубав кос-

тюм, елегантен, удобен няма да бъде никак евтин, 

пък и втори костюм, пък и нещо връхно, просто 

много разходи. За момента не е приложимо. 

Емел: Дано в бъдеще да се получат нещата. 

Директор: Аз съм убеден и най-много ще се радвам 

не само да се случат, а и да видя учениците с жела-

ние да носят тази униформа. Ще се повторя, но съм 

имал възможност да общувам с американци, които 

разбира се  говореха за университетите, не говоре-

ха за по-малките училища, но като сложат костюма, 

сакото, вратовръзката, емблемата на училището, 

просто за тях е наистина голяма чест. Нещо подоб-

но искам и за вас. 

Емел: Какво ново искате да въведете в нашето учи-

лище? 

Директор: Униформата е само една част. Нови не-

ща искам много. От миналата година до сега видях-

те, че обновихме доста от нещата. Имате чисто но-

ви компютри, цял STEM кабинет, има подвижни ин-

терактивни дисплеи, които могат да се използват от 

учениците. Искам още: искам всеки ученик да има 

и всеки ученик да може; да мога ви дам по един 

компютър, който да се ползва само за училище. Да 

знам, че вие си имате ваши, имайте си, но този ва-

шия си го ползвайте за всичко, което желаете, а 

един хубав да ви е за училище. Тези, които съм ви 

взел мога да кажа, че и в училищата Гоце Делчев 

нямат толкова добри като параметри. И като коли-

чество закупени миналата година, колкото съм заку-

пил и съм доставил в това училище. Аз искам наис-
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тина да купя нещо добро, нещо ново. Искам учени-

ците да получат добро образование и, когато отидат 

няма значение кога, дали след 7-ми, дали след 10-

ти клас, в Гоце Делчев или пък във висшето си об-

разование да следват, искам учениците от това учи-

лище да са в крак  с времето, да не се страхуват от 

това, какво ще правят и да могат да се реализират 

пълноценно. Какво още искам, ама аз искам още 

много неща: искам учителите да въведат нови ме-

тоди на обучение, нови интерактивни занятия така, 

че да ви бъде интересно, искам така да препода-

ват, не да застанат да ви кажат едно стихотворе-

ние, искам да ви направят активни участници в 

процеса, искам вие да знаете. Защото, пак ще го 

кажа  така, както аз някога съм учил тук и така по 

желание на съдбата станах директор тук, може ня-

кой от вас също да бъде директор в това училище и 

по същия начин да иска да разширява, да обогатя-

ва знанията. Вие учениците сте нашето бъдеще, 

бъдещето на общината, бъдещето на България. На-

дявам се да го постигна най-вече вие да се реали-

зирате пълноценно и да получите необходимите 

знания. 

Емел: Последен въпрос. Като преподавател по при-

родни науки приемате ли новите дигитални методи 

в образователния процес? 

Директора: Да приемам всичко ново. Разбира се 

не отхвърлям и старото. Винаги, когато човек върви 

напред трябва от време на време да се обръща 

назад, за да види какво е направил. Гледаме нап-

ред и вървим напред. Едно от нещата са дигитални-

те устройства, които всеки един ученик използва и 

трябва да има. Когато аз бях ученик в това учили-

ще, нямаше компютри. Нямаше джиесеми, няма-

ше мобилни телефони. Имаше един стационарен 

телефон, до който ние учениците нямахме достъп, 

само директор, заместник директор, учители пред-

полагам са ги използвали. Докато сега нещата вър-

вят в друга посока. Целият свят се дигитализира и 

ние не можем  да останем по-назад. Няма значе-

ние дали съм учител по природни науки или дирек-

тор, или учител по ФВС, абсолютно всичко напред в 

бъдещето, дигитализацията я приемам. Не случай-

но от тази година имаме министерство на дигитали-

зацията, имаме даже в Европейския съюз предсе-

дател  Мария Габриела, който да отговаря за диги-

тализацията. Иска ми се много и ще се опитам, кол-

кото ми е по силите всичко да бъде направено. 

Има в някои училища обучение, което е направено 

едно към едно, и всеки ученик си има свой 

Chromebook  или лаптоп само, че на друга система 

работят на Microsoft. И там те нямат учебници, ня-

мат тетрадки, всичко е документирано. Трябва да 

кажем, че и отговорността на самия ученик е от 

голямо значение и да, трябва да иска да учи, защо-

то понякога вие сте свидетели, когато бяхте в он-

лайн обучение, някои просто се възползваха и не 

вземаха никакво участие, а това не е добре, защо-

то се получават едни пропуски, които трябва да бъ-

дат наваксани по някакъв начин, защото ако не 

наваксани това вече дърпа много назад и води до 

по-ниски  оценки на НВО, по-лоша реализация, а аз 

искрено се радвам всеки един ученик от това учи-

лище, когато се класира някъде да започне да учи. 

Тука може би има още едно интересно, в годината 

в която аз станах студент в селото бяхме само два-

ма. Той записа за доктор, аз за учител. След това 

като виждах, че не сме само ние и започва да има 

и други,, вече е ясно, селото има бъдеще. Най-

важното е всеки да се реализира, а не да учи до 

безкрай, а да се реализира там в тази област, в 

която желае. Няма срамна работа. Някой желае да 

стане фермер, нека стане фермер, но да е добър в 

работата си. Няма значение, важното е да е добър, 

за да си върши работата, както трябва. Иначе ако 

всички станем директори кой ще ни лекува? Ами 

това е. 

Емел: Това бяха въпросите. Благодарим за възмож-

ността, която ни предоставихте, да проведем това 

интервю. За нас беше много важно да споделите 

Вашия опит с нас. 

Директор: Аз накрая искам да поздравя всички 

ученици и учители на ОбУ ,,Христо Ботев“ с наблаж-

ващия празник 24 май. Да им пожелая най-напред 

здраве, щастие, професионални успехи и въобще 

само хубави неща. 

 

Интервюто взеха:  

Айрин Юнузова и Емел Талип - 7 клас 
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     Знаме на училището 

Училище на моите мечти 

училище на спомени красиви 

с приятелства безброй дари ни ти 

и с обич майчина ни приюти. 

Училище, хей, училище, 

ти си моето начало и безкрай 

вечно ще те нося във сърцето 

ще бъдеш вечно моята душа. 

България да славим неуморно 

и горди да сме нейните чеда… 

научи ни завинаги да търсим 

речта ни сладка, чудна по света. 

И с детски  устрем ботевски да крачим 

напред през дните светли да вървим 

училището в Дъбница да славим 

повелите на Ботев да мълвим! 

Текст: Надя Икономова 

Музика: Баки Бинджев    

Символи  

Химн на училището 

24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската 
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 

 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на бъл-

гарската  азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност. Закърмени с науката, знанието и вярата в 

духовното, нашите ученици  предават историята и култур-

ните традиции на всички ни. Днес  отново ни накараха да 

се гордеем с тях. Те отдадоха почит на  делото на Кирил и 

Методий, като ни представиха празнична  програма, из-

пълнена с обич към всичко родно. Жизнерадостната ат-

мосфера витаеше навсякъде в този прекрасен майски 

ден. Тъй както огънят озарява тъмнината, нека словото да 

просвети душата! Честит 24 май! 



Национално състезание „Ключът на музиката“ 

Постижения на ученици 

Национално 

състезание „Spelling Bee” 

Учениците Айсел Зюмруд от  VI клас, Семиха Мейзинева и Емел Талип от VII 

клас успешно преминаха общински и областен кръг. Айсел Зюмруд и Семи-

ха Мейзинева се представиха достойно на националния кръг. 

Семиха Мейзинева сподели със своите ученици колко полезна е била об-

мяната на опит с деца от други училища. 
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Публикации в списание „Небет Тепе“ 

На 26 март 2022 г. учениците Емел Талип и Етем Бекиров 

от VII клас се явиха на  регионалният кръг на националното  

състезание „Spellıng Bee”, гр. Благоевград. 

Състезание в начален етап „Аз и буквите” 

Сдружението на българските начални учители награждава ученици от начален курс с грамоти за достой-

но представяне в състезанието „Аз и буквите“. 

За поредна година учениците от начален курс участваха в състезанието, организи-

рано от СБНУ „Аз и числата“. За тяхното достойно представяне, те получиха грамоти.  

Състезание „Аз и числата“ 

Своето достойно място на страниците на списание „Небет Тепе“ 

получиха стихотворенията и рисунките на Джемиле Ковачева, Ба-

хар Хаки, Емине Мехмед и Рафие Сюлейманова.  
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 По повод 23 април – Светов-

ният ден на книгата в ОбУ 

„Христо Ботев“ петокласници-

те от училището проведоха 

открит урок по математика с 

връзка към известни детски 

приказки. Децата с голям ин-

терес разрешаваха различни 

математически ситуации и 

въпроси, проследявайки сю-

жета и героите от приказките 

„Котаракът в чизми“ и 

„Снежанка и седемте джу-

джета“.  “. Такова иновативно 

занятие се провежда за първи 

път в нашето училище. Уче-

ниците, под ръководството на 

г-жа Цацева, не само се за-

бавляваха, но и прилагаха 

своите умения и компетентности 

по математика. Урокът се прове-

де в STEM кабинета на учили-

щето. Там децата добиха и уме-

ния за работа с ИКТ устройства-

та в този кабинет. Допълниха 

двете приказки, играха „Познай 

приказката“ и така си спомниха 

за много други приказни герои. 

Накрая учениците споделиха 

своето удовлетворение от прове-

дения урок и изказаха желание 

занапред да има още такива за-

нимания и уроци. 

Иновативен урок на тема „Приказки и математика“ в пети клас 

Иновативен интердисциплинарен урок на тема: „Химия, математи-

ка и информационни технологии – заедно в практиката“ в 7. клас 

Под ръководството на г-жа Папаркова, г-жа 

Цацева и г-жа Мехмед бе проведен и първият 

за нашето училище интердисциплинарен урок. 

Темата на урока беше „Химия, математика и 

информационни технологии – заедно в практи-

ката“. В часа учениците показаха знания и 

компетентности, придобити в часовете по тези 

предмети и уменията да ги прилагат в практи-

ката и живота. На всеки екип беше поставена 

конкретна задача, свързана с нашето ежедне-

вие и домашен бит.  

На 30.05.2022г. се проведе открит урок по Са-

моподготовка - БЕЛ-Четене в Сборна група (2 

и 3 кл.) за ЦОУД със старши учител г-жа К. 

Стойчева. Учениците от 2 и 3 кл. се подготвя-

ха върху българските народни приказки "Мен 

ли трябваше да викате?" и "Защо да ти се кла-

ням?" На гости им беше и главният герой Хи-

тър Петър. С него децата четоха по роли, под-

реждаха народни мъдрости и и извличаха поу-

ки. В екипната работа се 

представиха отлично и 

показаха знания не само 

по Четене, а и по Ок. свят, 

Бълг. език и БДП. В края 

на часа го поздравиха с 

песен и му подариха 

илюстрации на двете приказки. 

Открит урок  самоподготовка в сборна група втори и трети  клас 

Открит урок по Околен 

свят се проведе във вто-

ри клас с класен ръко-

водител Надежда Таш-

к о в а  н а  т е м а 

„Природата около нас“. 

Учениците показаха знания, умения, компе-

тентности за живата и неживата природа, сезо-

ните, диви и домашни животни. Учениците 

работиха в екипи, чрез упражнения в прило-

жението Learningapps.org и презентация в прог-

рамата Power Point.  

Открит урок във втори клас 



Днес в парка на с. Дъбница се проведе традиционният за 

ОбУ „Христо Ботев“ празник по БДП и колоездене. В него 

се включи състезание по майсторско управление на вело-

сипед и познания по Правилник за движение по пътища-

та. За първа година участват и деца от подготвителна 

група на ДГ „Пролет“, с. Дъбница. Участниците бяха раз-

делени в 5 възрастови групи. Всеки участник трябваше 

да премине по определен маршрут с различни препятст-

вия и накрая да отговори на въпрос от Правилника, зада-

ден от журито. За победителите от всяка група имаше 

награди и грамоти. Паузите между възрастовите групи 

бяха запълнени с интересни музикални и танцови изпъл-

нения от ученици. Празникът завърши с  голямо училищ-

но хоро в парка.  

3 март – 144 години от Освобождението 

на България 

Празник по Безопасност на движението и колоездене 
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С тържествена програма отбелязваме националния 

празник на Република България – 3 март. Поклон пред 

паметта на героите, дали живота си за свободата ни! 

Нашите деца растат и се обучават в среда изпълнена с 

патриотизъм. Всеки един национален празник се отбе-

лязва подобаващо, но 3 март е една от най-важните и 

емблематични дати, която всеки българин трябва да 

помни и да почита. Свободата е най-висшата ценност 

за човека, не само трябва да я ценим, но и да не забра-

вяме как сме я постигнали. 

Празник на буквите в първи клас 

Без съмнение най- големия 

празник в първи клас е Праз-

никът на буквите. Неусетно 

мина времето в изучаване на 

букви и настъпи момента, в 

който първокласниците да зая-

вят     ,,Всички букви зная, мо-

га да чата“. 

На 20 април 2022г. в ОбУ 

,,Христо Ботев“, село Дъбница 

първокласниците проведоха 

своя Празник на буквите, подготвен от г- жа Ма-

рия Шикерова и г-жа Марияна Воденичарова. 

Гости на тържеството бяха директора и замест-

ник директора на училището, директора на 

ДГ,,Пролет“, кмета на село Дъбница, учители, 

родители и близки. 

Гостите бяха въведени в Театър на буквите. 

Малките ученици показаха, че са грамотни, мо-

гат да разделят звуковете по групи, пяха, реци-

тираха, изявиха своите актьорски умения в 

сценката ,,Сливи за смет“. Първокласниците се 

сбогуваха със своето букварче и посрещнаха не-

говата    по- голяма сестра- Пъстрата читанка. 

Директорът на училището поздрави първоклас-

ниците с техния празник на знанието и ги наг-

ради с грамоти за грамотност, а също така и с 

пъстри книжки с приказки. 

По традиция тържеството завърши с празнична 

торта от училището за първокласниците, лаком-

ства от родителите, подаръци от детската гради-

на и кмета на селото. 
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Инициатива за засаждане на жив плет от лигуструм 

Всички обичаме да бъдем сред природата. Всеки ден е нова възможност за приключения, из-

пълнени с положителни емоции и удовлетворение. Двата училищни клу-

ба – ,,Млад природозащитник“ и ,,Млад пътешественик“ се обединиха, за 

да покажат своите знания и умения в реални практически дейности. Де-

цата засадиха лигуструм, който ще се превърне в прекрасна ограда на 

площадката за отдих. Нашите природозащитници и пътешественици са 

замислили още изненади, с които да направят още по-приветливи учи-

лищните кътчета за отдих. 

Посещение на учениците от трети и четвърти клас в ДГ „Пролет“, с. Дъбница. 

По повод Седмицата на книгата учениците 

представиха драматизации на приказки, ре-

цитал на стихотворения и парад на приказни 

герои, с които развълнуваха бъдещите пър-

вокласници. Показаха им, че в училище съ-

що е толкова забавно и интересно. Това е по-

редната съвместна инициатива между ОбУ „Христо 

Ботев“ и ДГ „Пролет“, която развива чувство на съп-

ричастност и емпатия между различните възрасти и е 

неизменна част от приобщаващото образование. 

Учениците от 1. до 4. клас участваха в худо-

жествената инициатива за детски рисунки 

на тема: „Моята мечта“, организирана от 

издателство Klett. За техните прекрасни 

рисунки учениците получиха грамота и 

значка „Мечтател“, а техните класни ръко-

водители бяха наградени с грамота и знач-

к а  „ У ч и т е л  в д ъ х н о в и т е л “ . 

Мили деца, сбъдвайте мечтите си! Всяка 

мечта е постижима, когато бъдем отговорни 

и полагаме усилия. 

„Моята мечта“- учениците разказаха в 

рисунки своите мечти и спечелиха 

награди 

Учениците от ОбУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, се 

представиха достойно в проведения областен 

турнир по футбол „БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ 2022г. 

под мотото „НЕ НА ДРОГАТА! ДА НА СПОРТА“, 

проведен в с. Гърмен, като заеха – 3-то място с 

три победи, едно равенство и една загуба. В тур-

нира участваха общо 8 отбора. 

Областен турнир по футбол 



Занимания по интереси 
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„Фотографска работилница“ 

Клуб „Фотографска работилница“ с ръководител г-жа Айруш за 

първа година събира ученици с интерес към фотографията, които 

с голямо желание през учебната година обиколиха забележител-

ностите на с. Дъбница и запечатаха незабравими моменти и уни-

кални природни пейзажи. 

„Млад пътешественик“ „Музикален свят“ 

„Да творим заедно“ 

Учениците от клуб „Да творим заедно“ с ръково-

дител  г-жа Русева отново 

радват всички с картините и 

сувенирите, които учениците 

творят в часовете. Изложбите 

им целогодишно украсяват 

фоайето и коридорите на учи-

лището. 

„На ти с  ИТ“ 

Клуб „На ти с ИТ“ с ръководител г-жа Мехмед 

привлече ученици с инте-

рес към информационните 

технологии. Учениците от 

IV клас  придобиват нови 

умения в областта на ин-

формационните техноло-

гии и се забавляват. 

„Спортен свят“ 

Клуб  „Спортен свят“, с ръко-

водител г-н Садъков привле-

че ученици със спортни за-

ложби. Те съсредоточиха сво-

ята енергия в усъвършенст-

ването на уменията си по 

дисциплините Тенис на маса 

и Волейбол. Активно участва-

ха в организираните училищни турнири, където пос-

тигнаха успехи. Пожелаваме им успехи в бъдещите 

им подобни участия. 

„Different World“ 

Г-жа Солакова-ръководител на 

клуб „Different word“ изготвя 

занимания за децата, изпитва-

щи затруднения с изучаването 

на английски език. Занимания-

та са разнообразни и целта им е 

да помогнат на децата в интер-

културното общуване.   

Клуб „Млад пътешественик“ с 

ръководител г-н Адем има за  

цел с учениците ентусиасти от 

VIII клас да съчетаят своят отк-

ривателски дух със здравословен 

начин на живот. В тези две насо-

ки продължават заниманията в 

клуба, като едновременно с дъл-

гите преходи на неравен терен, 

които подсилват тялото, учени-

ците подхраниха и своята любоз-

нателност и откривателски дух, с места, които не 

са посещавали до момента. 

„Млад природозащитник“ 

Клуб „ Млад природозащитник“ с ръководител г-жа Папаркова 

си поставя за цел учениците да опознаят природното разнообра-

зие на нашия регион и да го запазят в най-чистия и естествен 

вид. В тази насока бяха проведени различни инициативи: похо-

ди с цел опознаване на природата, районът около училището и 

парка бяха почистени от отпадъци, в двора на училището бяха 

засадени различни растения с цел озеленяване. 

Клуб „Музикален свят“ с ръководител г-н  Бинджев се 

състои от ученици, които си поставиха за цел да напи-

шат и изиграят театрална постановка „Крадене на 

мома“. Произведението има нотки от фолклора на 

страната ни и всички с 

нетърпение очакваме 

представянето на пос-

тановката на 24 май - 

Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на 

българската азбука, 

просвета и култура и 

на славянската кни-

жовност. 



Иновации в действие 
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Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иноватив-

ни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни учили-

ща - партньори от цялата страна. 

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез 

увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни 

педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информа-

ционни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към 

ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на 

учениците и педагозите. 

 
Обединени от общия поглед за развитието и бъде-

щето на нашите училища, на 14 и 15.04.2022 г. се 

проведе работна среща в гр. Гоце Делчев с парт-

ньорите ни от НП на МОН „Иновации в действие“ - 

125 СУ „Боян Пенев“ - гр. София, Национална Апри-

ловска гимназия - гр. Габрово и ПМГ "Яне Санданс-

ки" - гр. Гоце Делчев. 

Всяко училище представи своята визия за иноваци-

ите, а учениците бяха част от отборите в проведен 

интердисциплинарен урок. ОбУ „Христо Ботев“ бе 

представено от директора Тодор Хаджидиманов, 

заместник директора г-жа Селвера Фейзиева, учи-

телите Фатме Мехмед, Кемал Адем и учениците Ма-

рия Ковачева, Гюлсен Татличев от 9 клас, и Герга-

на Рамова, Баръш Ахмед от 8 клас.  

Екипите обмениха добри практики и идеи по теми-

те: „Интердисциплинарните уроци – планиране и 

реализиране“ и “Подготовка на екипа учители за 

въвеждане на промяната в преподаването. 



Иновации в действие 
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На 01 и 02.06.2022 г., по Национална програма “Иновации в действие”, учители и ученици от 

нашето училище, заедно с  ученици и учители от ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев и Наци-

онална Априловска гимназия, гр. Габрово посетиха 125 СУ Боян Пенев“, г. София. 

Запознаха се с иновационните дейности в 125 СУ и станаха част от бинарен урок по биология 

и физика, проведен в лабораториите на Sofia Tech Park.  

Нашето училище бе представено от заместник директора госпожа Селвера Фейзиева, учители-

те Фатме Мехмед, Гергана Папаркова, Соня Каракиева и учениците Мария Ковачева, Гюлсен 

Татличев от 9 клас, и Гергана Рамова, Баръш Ахмед от 8 клас.  

По време на двудневната мобилност освен участието в работни срещи и дискусии, нашите 

ученици бяха интервюирани от ученици в паралелките с хуманитарна насоченост. Интервюта-

та могат да бъдат чути в ефира на радиото на 125 СУ - Радио 125. 



Ученическо творчество 

Проекти по математика - 6 клас 

Елиза Ковачева - 9 клас 

Проект по английски 

език  - 4 клас 

Проекти по технологии и предприема-

чество - 6 клас 

Айрин Юнузова - 7 клас 


