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Честит празник, Славейковци!
65 ГОДИНИ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

ОГНИЩЕ НА ЗНАНИЕТО И
ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

ГОРДЕЕМ СЕ С МИНАЛОТО, НО ГЛЕДАМЕ
В БЪДЕЩЕТО
Скъпи ученици, уважаеми
колеги, драги родители и
съграждани!

П

рез своята 65-годишна история Второ ОУ „П. Р. Славейков” се утвърди като духовно
огнище на знанието и личностното развитие. Училището с гордост
носи името на великия български
възрожденец, чиято духовна мощ
крепи на раменете си стремежа
към познание на поколения учители и ученици.
Второ ОУ начертава пътя на
поколения българи - от класно
училище и областна девическа
гимназия в средата и края на XIX
век през държавно девическо

педагогическо училище и смесена
прогимназия в началото на XX
век и базова прогимназия към
Учителския институт в средата на
XX век до съвременния институционален облик на основно училище. Няколко поколения учителски
колективи и директори дават своя
принос в мащабен духовен процес, утвърждават традиции, сътворяват нови идеи, за да утвърдят
училището като престижно място
за образование в Стара Загора и в
областта.

Второ ОУ „П. Р. Славейков” чества своя 65- годишен юбилей! През всички
тези години нашето училище се утвърди като храм
на просветата и духовността, който оставя дълбока диря в образователната традиция на Стара Загора и региона. Достигнахме почетна възраст, от висотата на която можем да погледнем нашето
минало и нашето бъдеще с помъдрелите очи на зрелостта.
Шестдесет и пет години кътат спомените на много млади хора,
свързали живота си с училището. За тях то е младостта, мечтите
и амбициите им, малките и по-големи победи над собствената
им нерешителност и тревоги. Годините в училището са най-важният урок за предизвикателствата в живота, за преодоляването
на трудностите и за отстояване на човешките ценности. Казват,
че училището е като дървото – познава се по плодовете. А плодовете на нашето училище са много. През неговите класни стаи
са преминали хиляди ученици. Възпитаниците на Второ ОУ „П. Р.
Славейков” се реализират в различни области на живота. Сред тях
има висококвалифицирани кадри, добри специалисти, достойни
граждани. Те са нашата визитна картичка, нашият атестат, нашият
отличителен знак.
Продължава на стр . 2

ЗА 65-ТА ГОДИШНИНА - ДВЕ НОВИ КНИГИ

Д

ве книги издаде Второ основно
училище по повод 65-та си годишнина. ”Учим и творим” е алманах
с наградени от конкурси творби на ученици. Той е продължение на традиция
за популяризирането на ученическо
творчество, намерило достойна оценка
на национални, областни и регионални
конкурси.
В книгата „Споделени спомени” възпитаници от различни поколения разказват за
любимото си училище и своите учители.
Деветнайсет вече пораснали славейковци

, вече професионалисти в своята област,
се връщат в ученическите си години и си
спомнят за случки и събития от времето тук.
Специално за в. Искрици е интервюто
на Леда Драгиева, учила от 2003 до
2011 г. във Второ основно училище.
Тя е завършила журналистика, масови
комуникации, кино и театър в Американски университет в България. Сега
работи във видео- продуцентско студио
„Handplayed“.
Повече – на стр. 3
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ЛЕТОПИСИТЕ НАДЖИВЯВАТ
ВРЕМЕТО

НАШИ УЧИТЕЛИ С НАГРАДА

З

а поредна година учители от
Второ ОУ „П. Р. Славейков” са
носители на наградата „Митрополит Методий Кусев” за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос
в системата на предучилищното и
училищното образование. В навечерието и по повод на 1 ноември,

Деня на народните будители, РУО
Стара Загора присъди отличието
през 2021 г. на Денка Иванова старши учител в начален етап на
основното образование, а през настоящата 2022 г. наградата получи Дида Мирчева - старши учител
по български език и литература.

Денка Иванова

Дида Мирчева

сградата на Второ ОУ - архив

Л

етоброенето на Второ ОУ с
името на Петко Славейков
започва през 1957 г., но
историческите следи отвеждат век
по-рано, когато то записва своето съществуване с девическото
образование от епохата на Възраждането и се свързва с името

на Анастасия Тошева. Основите
на днешната сграда са положени
в далечната 1882 година. През
1965 г. е построено североизточното крило с декоративно пано по
мотив от „Изворът на Белоногата”.
Творбата е дело на проф. Никола
Хаджитанев.

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС, СЪВРЕМЕННО, НО С ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДУХ

В

торо ОУ е емблематично
място за най-добро образование. Училището е водещо
в града и в областта. Учениците
постигат високи резултати от НВО
в 7. клас по БЕЛ и по математика
и се класират на второ място в
Стара Загора.
Училището е член на Асоциацията на КЕЙМБРИДЖ училищата в
България.

За учебната 2022/2023 година
училището посрещна 117 първокласници. Към настоящия момент
в училището се обучават 864 деца
и ученици, разпределени в 34
паралелки и една подготвителна
група.

У

Възрожденският дух се усеща в
интериорния дизайн на училищната сграда.

Интерактивен музей на индустрията в Габрово

Приятелска футболна среща между ученици и учители от Второ ОУ

Модерно оборудван компютърен
кабинет и класни стаи с компютър
и мултимедия.

Обновен ученически стол

УЧИЛИЩНИ СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

твърдените ритуали, свързани
със символите на Второ ОУ
„П. Р. Славейков”, изграждат
усещане за принадлежност към една
общност и уважение към институцията. Обликът на училището се
гради на традиционни ценности,
иновативни модели, церемонии,
убеждения. Ритуализацията на училищния живот преосмисля мястото
на училището в живота на ученици
и учители и гради усещането за
принадлежност към една общност
със специфична атмосфера, дух и
традиции в сърцето на Стара Загора.

Тържествено откриване на новата
учебна 2022/2023 година

Учениците празнуват 5 октомври Ден на Стара Загора

Тържество по случай 24 май,
2022 г.
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Екскурзиите с посещения на
природни и културни забележителности.

Творческият дух на славейковци
завладява с музикални изпълнения и театрални етюди.

Концерт-спектакъл „На България
с любов”

Подготвителна група

Сцена от „Апостола в премеждие”

Класно училище в АЕК ЕТЪРА

В

навечерието на 24 май за награда
„Млада Загора”са номинирани
учениците Павел Хероут, Мая
Желева, Димана Никова, Драгомир Ников, Елизабета Казале,
Станислав Милчев, Борислав Орлов за постигнати изключителни
постижения и извоювани награди
от национални и международни
състезания, олимпиади и конкурси.

Връчване на награда „Стара Загора”, 2021г.
Номинации за награда „Млада
Загора”, 2022 г.

В света на приказните герои

МЛАДИТЕ - С АКТИВНА
ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
торо ОУ е достоен претендент за почетни отличия на
община Стара Загора. Педагогическият колектив на училището е удостоен с награда „Стара
Загора” в направление „Наука и
образование” за постигнати високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката. В

Вокална група „Славейчета”

У

чилищният ученически съвет е орган на ученическото
самоуправление, който
дава възможност на учениците
да участват активно в процеса
на вземане на решения касаещи
училищния живот на ученическата общност. Създаването му
е в отговор на потребността за
активизиране и демократизиране
на взаимоотношенията в училище. Целта е да обединява и
представлява учениците в училище, да стимулира активността в
училищния живот, да съдейства
за изграждане на активна гражданска позиция и отговорност у
учениците. Членовете се избират
по предложение на класа, като е
необходимо кандидатите да имат

авторитет пред съученици и учители, да бъдат готови за поемане
на отговорност, да имат умения
за установяване и поддържане на
контакти с ученици и учители.

Ученически съвет при Второ ОУ

ПОДГОТВЯМ СОБСТВЕН СЦЕНАРИЙ ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ
Леда Драгиева, випуск 2011

Л

еда Драгиева e учила от
2003 до 2011 г. във Второ
основно училище. Тя е
завършила журналистика, масови комуникации, кино и театър в
Американски университет в България. Сега работи във видео- продуцентско студио „Handplayed“
Какво е мястото на училището
във Вашите спомени?
Това е мястото, което беше мой
втори дом в продължение на
8-9 години. Тук срещнах едни от
най-отдадените на професията си
учители, които се държаха дори и
с най-малките деца като с равни,
провокираха ни сами да търсим
повече и повече информация и

ни учеха да обичаме знанието не
просто защото „така трябва“, а
защото то е магия. Тук срещнах и
най-добрата си приятелка, с която
прекарахме три години на един
чин (освен когато не ни разделяха,
за да не говорим!), и с която и до
ден днешен сме като сестри.
Кой е най-яркият момент от Вашите ученически години?
Един от най-ярките моменти от
ученическите ми години е свързан
със спорта. В 5-ти клас започнах
да тренирам бадминтон, а в 7-ми
имах шанса да съм първа ракета
на момичешкия ни отбор. Състезавахме се срещу други училища
от града и се борихме с хъс, до
последно, защото знаехме, че

това е последната ни година във
Второ и трябва да защитим честта
му! Е, станахме втори, но пък емоциите от състезанието ме вдъхновиха и мотивираха да тренирам
още по-усилено, накараха ме да
заобичам бадминтона още посилно. До 12-ти клас продължих
да участвам в състезания и бадминтонът беше неразделна част
от живота ми.
Разкажете ни интересна случка
от ученическия Ви живот.
С най-добрата ми приятелка и
още съученици бяхме решили, че
има някаква криминална загадка,
която трябва да разрешим.
Продължава на стр. 6
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НАСЪРЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ

В

торо ОУ активно участва в национални програми и проекти. Дейностите са свързани с основната стратегическа цел на училището - постигане на качествен образователен процес с помощта на
висококвалифицирани педагози. През учебната 2022/2023 г. в училището са сформирани 21 групи по Националния проект „Занимания по
интереси” за развитие и интегриране на ключови компетентности,
възпитание в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично
и интеркултурно възпитание, насърчаване на иновациите и креативното
мислене на учениците.

Национална програма
„Заедно в изкуствата и
в спорта”, 2022

Национална програма
„Заедно в грижата за
всеки ученик“, 2021

Програмата подпомага формирането на умения за екипна
работа чрез участието в колективни спортове и изкуства. През
учебната 2022/2023 г. във Второ
ОУ се сформира вокална група от
ученици в I клас и два отбора - по
баскетбол в начален етап и по
футбол в прогимназиален етап.

Програмата осигурява условия
за екипна работа на учителите от
начален етап с учители по учебни предмети от прогимназиален
етап. Уроците по български език и
литература предизвикаха интереса
на учениците за активна творческа
работа. Четвъртокласниците бяха
много дейни в учебните часове
и у тях се изгради увереност
в собствените възможности и
емоционална готовност за преход към следващ образователен
етап. С усещането за „познатост”
и „сигурност” се събуди интересът
им към начините на преподаване в
по-горен клас.

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Културните институции в Стара Загора се утвърдиха като средища за
надграждане и развитие в личностен и обществен аспект. Амбицията на
педагогическите специалисти е да се осигури съвременна образователна среда чрез изнесени уроци в музея, библиотеката, операта, театъра.

Урок от професионалисти оркестранти по ударни инструменти в Държавна опера - Стара Загора

Мастер клас по проект „Младите в атака” на Национална бизнес поща
и фондация „Постижения”

Вокална група с ръководител
Даниела Димитрова - музикален
специалист

Тийн зоната на РБ „Захарий Княжески”

Приятели с дивите птици - керкенеза Владко и горската улулица
Чара от Спасителен център „Зелени Балкани”

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Футболен отбор с треньор Ради
Стайков

Гордеем се с миналото,
но гледаме в бъдещето
От стр.1
С годините името на училището
се е превърнало в гаранция за
отлично образование и възпитание. И днес то звучи от трибуните на областни и национални
състезания, олимпиади и конкурси. Тези успехи красноречиво
сочат, че то не почива на стари
лаври, а упорито се утвърждава
като едно от най реномираните
учебни заведения в Стара Загора
и в България.
Тези постижения могат да бъдат
обяснени единствено с думите – упоритост, всеотдайност и
висок морал. Зад успехите стоят
капацитета, творческите усилия
и всеотдайния труд на много
бивши и настоящи учители, пре-

върнали работата си в призвание.
Винаги морално и професионално отговорни за бъдещето, те са
тези, които съхраняват и пренасят
във времето духовността, така
нужна ни и днес. Истинското богатство се открива не в това, което
имаш, а в това, което си дал. 65
години Второ ОУ „П. Р. Славейков”
дава най-ценното на своите ученици: знанието. Това го прави богато.
Богато с успехите, постигнати от
учениците, богато с традициите,
които има, богато с личностите,
които е подготвило и възпитало като хора професионалисти,
реализирали се в избраното от тях
поприще.
На учителите и учениците от
Второ ОУ „П. Р. Славейков” желая

Европейска нощ на учените, 2022г.
- Белослава Георгиева от IV клас
печели II място в конкурса за
рисунка на тема “Smart city”.

Европейски ден на езиците, 2022г.
- Ученици от VII клас представят
известни английски поговорки и
откриват техните български съответствия.

много здраве и енергия, с които
да продължат по избрания път,
упоритост, за да могат да постигнат целите си и да осъществят
мечтите си, дръзновение, с което
да поддържат творческия дух и
новаторство и да не престават
да търсят нови възможности за
изява и реализация.
Благодаря на всички за увереността, че работата ни в екип –

учители, ученици, родители – ще
ни отведе до нови успехи и лично
удовлетворение!
Уважаеми ученици, колеги, служители, родители, съграждани,
ЧЕСТИТ 65-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
Милена Желязкова - директор на
Второ ОУ „П. Р. Славейков”
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ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Славейковци даряват книги и помагала
за възстановяване на изгорялата детска
библиотека в град Кубрат.

Учениците от III б и III в класове на Второ ОУ „
П. Р. Славейков“ заедно със своите родители
участват в кампанията на bTV Media Group „Да
изчистим България заедно“, септември 2022 г.
С много ентусиазъм деца и възрастни почистиха
парк „Малкото Аязмо“.

Добро дело на учениците от начален и
прогимназиален етап и техните родители в
помощ на пострадалите от наводненията в
Карловско. Събраните парични средства са
дарени на хората от наводнените карловски
села Каравелово, Богдан и Слатина.

ИНОВАЦИИТЕ - ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ

Н

ационалната програма
„Иновации в действие“ дава
възможност за мобилност,
за посещение на училища от страната, за демонстрации на уроци
и за наблюдение на иновации. От
учебната 2017/2018 година училището е включено в Списъка на
иновативните училища на МОН.
Второ ОУ „П. Р. Славейков” беше
домакин по НП „Иновации в действие” в периода от 11 май до 13
май 2022 година. Гости бяха три
училища: 104 ОУ „Захари Стоянов” - София, 93 СУ „Александър
Теодоров-Балан” - София и ОУ
„Св. Климент Охридски” - Видин.
Партньорите по мобилността бяха
вдъхновени от нови идеи за реализиране на бъдещи съвместни
дейности и изразиха благодарност
за споделените успешни практики.

Иновация „АЙЯ от А до Я уча и
творя“ с ръководител Павлинка
Балева

Клуб „ЕНИГМА - майнкрафтско
селфи” с ръководител Стефка
Кочева

Иновация „Мисия - учител за
един ден” с ръководител Мариана
Стоянова

Иновация „Зограф” с ръководител
Гергана Вълкова

Училища партньори по НП „Иновации в действие”, 2022

Иновация „Дигитален клас” с
ръководител Денка Иванова

Иновация „Исторически следи историята в предмети” с ръководител Елеонора Йорданова

БИНАРНИ УРОЦИ

Интегриран урок по български
език и литература и математика
„Котаракът наставник, или котаракът в чизми”- съвместен проект
на клуб „Енигма” с ръководител
Стефка Кочева и на Дида Мирчева. Бинарният урок с тематичен
надслов: „С универсалния език на
математиката към уникалния език
на литературата” се осъществи с
ученици от V клас, които се изправиха пред предизвикателствата на
математическите загадки и езиковите кръстословици.

Интегриран урок по математика и
изобразително изкуство
„Българската шевица - колорит в
правоъгълна координатна система” с ученици от VI клас - съвместна разработка на Зоя Борисова - учител по математика, и
Иван Енчев - учител по изобразително изкуство. Шестокласниците
нагледно доказаха, че е възможна
симбиоза между изкуството и
математиката.

Урок по история в „Музей на
религиите”
Учениците на Елеонора Йорданова
„оживяват” историята с подбрани костюми от различни епохи
и религиозни традиции. Музеят
на религиите в Стара Загора е
най-доброто място, където може
нагледно да се обясни хилядолетното наслагване и надстрояване
на религиозни храмове.
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НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ЩЕ ОБИЧАМ АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ НАРОД”

Зам.-кметът Иванка Сотирова
поздрави участниците и връчи
награда на победителя в една от
категориите.

О

т 2017 г. Второ ОУ организира Национален ученически
конкурс „Ще обичам аз от
сърце таз земя и тоз народ” с подкрепата на Община Стара Загора
и РУО - Стара Загора. Творбите на
ученици от три възрастови групи
се оценят от професионалисти
във всяка категория: есе и стихотворение, рисунка, фотография и

компютърна презентация. Наградите на отличените ученици се
връчват от изтъкнати старозагорски общественици на официална
церемония в Културен дом - Стара
Загора. На събитието присъстват
учители и ученици от цяла България.
Петото издание премина с изключително голям интерес – 672

творби на 453 автора от 63 населени места на 27 области в България. Бяха връчени отличията в
петте му категории – „Стихотворение“, „Рисунки“, „Фотография“,
„Есе“ и „Мултимедийна презентация“. В три възрастови групи
младите таланти премериха перо,
око и сърце.

Омбудсманът Надежда Чакърова
също връчи награда

ПОДГОТВЯМ СОБСТВЕН СЦЕНАРИЙ
ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ
Леда Драгиева, випуск 2011
Продължава от стр. 3
Мистерията включваше всички
задължителни елементи: загадъчна кола, която всеки ден спира
пред училището в определен час
(бусът за закуски най-вероятно, но
кой знае?!, ха-ха); странни звуци,
чуващи се по коридорите; заключени врати... Бяхме сформирали разследваща група, начело
на която бях аз, вдъхновена от
всички изчетени книги за Еркюл
Поаро и Шерлок Холмс. Бяхме си
намерили радиостанции-играчки
и с тях обикаляхме цялото училище и си докладвахме по тях какви
„улики“ или подозрителни неща
намираме. Изобщо, въображението ни работеше с пълна сила и ни
увличаше да си играем във всеки
удобен момент – без смартфони,
без мобилен интернет, без ТикТок...
Какъв е образът на любимия Ви
учител?
Срещнах много от любимите си

учители във Второ. Цонка Иванова
– моята учителка в предучилищната. Данка Тодорова – учителката
ми до четвърти клас. Анна Попова
– учителката ни по изобразително
изкуство. И много други, разбира
се. Любимите учители са тези,
които вярват в потенциала ти и
вярват, че той се развива с обич,
подкрепа и споделени усилия. Любимите учители те учат да обичаш
ученето, да обичаш знанието и
да обичаш търсенето. Търсенето
на себе си, търсенето на другия,
търсенето на света, търсенето на
живота. Учат те да си нещотърсач.
И това е качество, което остава с
теб завинаги.
Наскоро в Стара Загора бе премиерата на първата ти книга.
Кога да очакваме следващата,
твоите планове?
Да, наскоро бе премиерата на
първата ми книга, на която съм
съавтор с баща ми (журналистът
Петър Драгиев-б.р.). Тя се случи
изцяло благодарение на него и

е най-големият подарък, който
той можеше да ми направи. За
следваща книга все още не съм
мислила, но работя по собствен
сценарий за късометражен филм.
Идеята да напиша и режисирам
това филмче е с мен още от последната ми година в университета, но сега усещам, че времето да
я реализирам наближава.
Какво бихте пожелали на учителите и учениците по повод 65-годишнината на училището?
На учениците – представете си
един период от 65 години. Сега
си представете себе си след 65
години. Представете си най-смелата си мечта и как сте я постигнали. Сега погледнете назад към
себе си в пети клас. Дали вашето
10-годишно Аз би се гордяло с
вашето 65-годишно Аз? Само и
единствено вие можете да разберете това. Сега обърнете машината на времето и се върнете към
настоящето. Животът е пред вас.
Живейте така, сякаш утре ще сте

на 65. Учете така, сякаш вечно ще
сте на 10.
На учителите – продължавайте да
създавате нещотърсачи. Светът
има нужда от тях. Светът има
нужда от вас. Повече от всякога

