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Традиционно през месец 

ноември училищната 

общност на Второ ОУ „П. Р. 

Славейков“ почита със серия от 

събития паметта на нашия патрон, 

незабравимия будител Петко Рачов Славейков. 

Днес, 194 години след неговото рождение, 

огромното литературно и публицистично наследство на Дядо Славейков огрява пътя 

на учители и ученици, но и задължава. 

Една устойчива традиция 
Скъпи ученици! Уважаеми учители! 

Стартира петото издание на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и 
тоз народ”, организиран от Второ основно училище „ П.Р.Славейков” със съдействието 
на Община Стара Загора и РУО-Стара Загора. 
За трета поредна година конкурсът е включен в Националния календар за изяви по 
интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022г. 
Очакваме Вашите творчески изяви в областта на литературата, 
фотографията, мултимедийните презентации и изобразителното изкуство до 
31.01.2022 г. 
Повече информация и нужните документи за участие на www.ou2sz.com. 

Скъпи гости, ново начало 
Щастлив детски смях огласи двора на Второ основно училище "Петко Рачов 
Славейков". Г-жа Милена Желязкова поздрави усмихнатите ученици, родители и 
учители. Приветствие към присъстващите отправиха г-жа Татяна Димитрова, началник 
на РУО Стара Загора, и доц. д-р Вълчев, 
зам. ректор в Тракийски Университет. В 
края на тържеството г-жа Желязкова 
прикани с меден звънец малките 
първолаци в класните стаи. С пожелание 
за здрава и успешна учебна година 
учители и ученици поеха заедно по пътя 
на знанието! 

 
 

 Уважаеми колеги,  
ученици и родители, 

 
Първи ноември е празник, който ни 
свързва с най-здравите корени на 
българската духовност. В Деня на 
народните будители отправяме 
поглед към делото на народните 
водачи, книжовници, 
революционери и просветители, 
почитаме светлите личности от 
нашата история и се вдъхновяваме от 
житейската им мисия. Сред 
достойните българи на Възраждането 
се откроява и радетелят на 
духовността - Петко Рачов Славейков. 
На 17 ноември бележим 194 години 
от рождението му и празнуваме 
училищните „Славейкови дни“. 
Чувстваме се горди наследници на 
българския дух и се стремим да 
съхраним пламъка на родолюбието и 
обичта към книгите. Нека отдадем 
своя поклон пред будителите – от 
миналото и настоящето, които 
създадоха и създават вечни културни 
ценности. 
Честит празник! 
 

Милена Желязкова – директор на 

Второ ОУ 
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  Младите изследователи  
"Часовете по история в 6 "в" клас на 26 и 

28 октомври се оживиха от хора и събития 

от българското минало. В хода на 

иновативния проект "Исторически следи 

(историята в предмети)" учениците подеха 

търсене в ранната средновековна епоха. 

Личността, която ги "запали", е на 

създателя на Стара Велика България. 

Параден меч на хан Кубрат от рода Дуло и 

пръстен с монограма му въоръжиха с 

ентусиазъм и търпение първите 

изследователи - Ева Златарова и Християн 

Костадинов. Нещо повече, те изработиха 

свои версии - от 

глина, пластмаса 

и картон - на тези 

реликви на 

българската 

държавност, като 

проучиха от какво 

и с какви размери 

са направени.“ 

Историята става 

по-близка и 

разбираема в 

хода на иновация „Исторически следи 

(историята в предмети).“ 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 
Мисия – учител за един ден (деца преподават на деца) 

 

Целта на иновацията е активно 

включване на децата в 

образователния процес по 

математика чрез създаване на 

проекти и презентации, като водеща 

роля имат учениците. Чрез 

презентации и математически игри, 

учениците на г-жа Мариана Стоянова 

ще представят забавната страна на 

математиката, разбира се с помощта 

и подкрепата на преподавателя. 

Учениците имат възможността да се 

въвлекат повече в учебния процес, 

да разгърнат потенциала си за 

създаване на проектно-базирани 

продукти, да участват в 

математически викторини, да 

работят по групи и да представят 

математиката, пречупена през 

техния поглед. 

 

УДИВИТЕЛНАТА МАТЕМАТИКА 
През изминалата учебна година г-жа Кочева разработи 

съвместно с ученици от VII клас, индивидуални и групови 

проекти в областта на математиката „Капан за сънища“, 

„Математически съзвездия“, „Българска шевица“, „Задачи 

по картини на Мондреан“, „Уникалните сгради на Стара 

Загора“. Акцент на работата ѝ с учениците бе прилагане на 

Проектно-базирано обучение в Проект „Занимания по 

интереси“ клуб „Математически калейдоскоп“. Интерес 

представлява иновативния проект за създаване на 

математически задачи базирани на елементи от реални 

старинни сгради. 

През тази учебна година преподавателят прилага 

иновативният си проект  си като иновация в клуб „Енигма“ 

в обучението по Математика ООП V клас. 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
Стратегическа мисъл Клуб „Млад еколог” 

 

За поредна година 

учениците от IV Б 

клас членуват в клуб 

„Млад еколог“, който 

е част от проекта 

„Занимания по 

интереси“. 

Ръководител на 

клуба е г-жа Мара 

Цонева. Малките 

еколози с желание се 

включват във всички 

мероприятия и 

инициативи. Разбира 

се, разходките до 

близките паркове са 

най-желани. Първо се грижим за чистотата на любимите 

ни места, а след това се забавляваме и играем. Не 

забравяме да проследим как се променя живата природа 

през сезоните.  

Дебют, мителшпил, ендшпил? Доскоро шестокласниците 

сбръчкваха чела неразбиращо, когато чуят тези термини.  

Шахматът разви аналитичното мислене и въображението – 

децата се научиха да мислят логично, повиши се техният 

интелект и IQ,  тренира се паметта им  – играчите запомниха 

поредица от ходове и позиции, вече взимат самостоятелни 

решения – те станаха по-решителни в живота, не се страхуват 

да експериментират, предлагат повече решения и понасят 

последиците от тях.  Забавлението беше неотменна част от 

часовете и любовта им към шахмата ще остане за цял живот. 
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НАША ГОРДОСТ Бързи пера 

Математика без граници 
Сребърно и бронзово отличие за 

възпитаниците на II ОУ "Петко Рачов 

Славейков" на Финалния кръг на 

състезанието "Математематика без 

граници" провело се в периода 6 - 8 

август в град Несебър. 

Сребърен медал завоюва Валентина 

Кънева, IV Г клас с класен 

ръководител г-жа Джонджорова. 

Бронзов медал заслужено спечели 

Павел Хероут, I клас с класен 

ръководител г-жа Паскалева.  

Четвъртокласничките Елица 

Божилова и Ралица Костадинова 

се представиха отлично на 

международния турнир по 

бадминтон в гр. 

Александруполис, Гърция. Елица 

(IV Г клас) взе златото на сингъл 

и злато на двойки с партньорка 

Ралица Костадинова, а на 

смесени двойки с партньор от 

Гърция останаха втори. Ралица 

(IV Бклас) взе сребро на сингъл, 

злато на двойки с Елица 

Божилова и бронз на смесени 

двойки. Поздравления, 

момичета! 

…и още математически таланти 

На 15.10.2021 г. г-жа Милена Желязкова връчи медалите и грамотите на 

нашите финалисти от Световно математическо състезание WMI. 

Поздравления за Димана Никова – медал за заслуги, Драгомир Ников – 

бронзов медал и Алекс Бинев – бронзов медал! 

Пожелаваме им още много победи! 

 

 Шах и мат! 

Крум-Петър Кисьов от VIIа клас 

спечели първо място на 

шахматен турнир, провел се в 

гр.Раднево на 11.09.2021 при 

участниците до 14 г. Турнирът е 

без възрастови ограничения, в 

девет кръга и осем от деветте 

противници на Крум бяха 

възрастни мъже с висок 

шахматен рейтинг. Крум победи 

повечето от тях и през целия 

турнир остана недостижим за 

съперниците си за купата до 14 

години. Поздравления! 

НАШИТЕ ПЕДАГОЗИ 

Високо отличие 

 
За трета поредна година РУО – Стара 

Загора връчва наградата „Митрополит 

Методий Кусев“ по повод 1 ноември, Ден 

на народните будители, за значими 

постижения в професионалната 

педагогическа дейност в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. Носител на наградата за 

2021 г. в категорията Учител в училище е 

Денка Иванова – старши учител в начален 

етап на основното образование във Второ 

ОУ „П. Р. Славейков“, Стара Загора. 

Заслужено признание за неуморния труд 

на съвременния педагог, който 

продължава да възпитава у децата 

непреходни национални идеали и 

ценности, завещани от българските 

будители. Честита награда!  
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На моето училище 

Моето училище израсна благородно 

като малко цвете нежно, превъзходно! 

Училището наше е чудесна сграда, 

а за мен то бе – красива изненада. 

Училището ми е чудновато, 

а и на знания- богато.                                                                     

То е цветно и красиво- 

голямо, прелестно хвърчило! 

Училище- земя красива,  

където расна послушна и игрива! 

Прекрасно, мое и докрай 

за нас си хубаво, мечта безкрай! 

 
Силвена Анатолиева Илиева    

 IV ,,Д“ КЛАС  

 

  

ТВОРЧЕСКИ ДУХ  
 

Моята Родина 

 

Българийо, с високи бели 

върхове, 
зеленички поляни със пъстри 

цветове! 

От зорите ранни- 
започват детските игри 

безкрайни. 

Ти си нежничко дете, 

със тупкащо и чувствено сърце. 

Ти, Отечество любимо, мое! 

Със мъдрост пълно, с красота, 

за мен си ти неповторимо, 

за нищо аз не ще те заменя! 

 
Георги Христов Димитров 

IV ,,Д“ КЛАС 

 

 

Език любим 

 

На английски филми гледам, 
слушам музика и песни 

тъй чудесни, интересни. 

 

Но от всичко най-обичам 

с нашто АБВ да сричам: 

,,мама“, ,,татко“ и ,,Родина“- 

свята да изричам! 

 

Аз на моя родния език- 

Род безстрашен, род-велик! 

 
Димитър Ванев Иванов  

IV ,,Д“ КЛАС  
 

 

 

  

БЪЛГАРИЯ  

България е моята родина. 

Прекрасна е надлъж и шир. 

Със хубост тя неустоима- 

изпълва целия ми мир. 

Чувствам се добре- 

смело плувам по Черно море. 

А високо на Балкана 

мога аз небето да хвана. 

В горите ни зелени 

ароматни ягоди бера. 

А полята необятни- 

отрупани са със цветя. 

Радвам се, че съм родена 

сред таз безкрайна красота, 

и никога не ще забравя  

аз бащината си земя! 

 

Мая Пеева Пеева  

IV ,,Д“ КЛАС 

 

ЗДРАВИ И СИЛНИ 

На 24.09.2021 г. учениците на II ОУ “П.Р.Славейков” се включиха с 

ентусиазъм в ежегодното общоевропейско събитие „Седмица на 

физическата активност и спорта - MOVE Week, което има за цел да 

покаже ползите от воденето на активен начин на живот. 

В двора на училището бяха организирани отборни игри по класове, в 

които Славейковци показаха спортен хъс, бързина, прецизност и добра 

физическа активност. 

 
Отбор “Бързи, смели, сръчни” е 

съставен от ученици от 7 “А” 

клас. Целта на групата е децата 

да се забавляват, практикувайки 

любимия си спорт, а именно 

футбол. Както е всеизвестно 

спортът възпитава на уважение, 

дисциплина и работа в екип, но 

накрая на деня най-важното е 

момчетата да правят това, което 

харесват и да бъдат щастливи. 

 

 


