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ПРИКАЗКА ЗА ЕДНО ГОЛЯМО УЧИЛИЩЕ  
В ЕДНО МАЛКО ГРАДЧЕ

Ана Боргоджийска, Павлина Плачкова
Основно училище „Христо Ботев“ – Раковски

Резюме. Текстът разказва за подготовката на училището за отбелязване на 
150 години от неговото основаване. Идеята за създаване на филм ретроспекция, 
родила се по време на подготовката, се е превърнала в своеобразна разходка 
във времето и поглед през годините към хората и техните усилия, съхранили 
училищния дух до наши дни.
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„Минаваш от клас във клас
и от любов в любов –

до любовта към синове и внучета,
които сядат там, на твоя чин

и дирят за очите си лъчи.
Училището, старото училище,

в което вечно млад звънец звъни!
И влизат в час и Африка, и Азия,

когато вик отекне: „Клас стани!“.

Във връзка с провеждането на III регионална конференция на началните 
учители от област Пловдив „Училището – място за деца“ ОУ „Христо Ботев“ – 
гр. Раковски, бе поканено от РУО – Пловдив, да представи филм за цялостната 
педагогическа дейност на учителите от начален етап.

Да се направи филм за училище с повече от 150-годишна история, беше пре-
дизвикателство за нас. В главите ни бушуваха хиляди въпроси: „Ще успеем ли да 
покажем в кратките епизоди богатия опит, трупан през годините?“, „Ще успеем 
ли да покажем духа и неугасващия пламък за знания, предаван от поколение на 
поколение?“. 

Питахме се какво ли е било в началото.
Разтворихме пожълтелия архив, за да си изградим донякъде представа за осно-

ваната през 1863 година от отец Яко Яковски първа сколя, приканила неуките до-
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тогава деца на четмо и писмо. След повече от век и половина решихме да покажем 
колко различно е всичко днес. И ние, съвременните радетели на духа и знанието, 
вероятно също сме много по-различни от първите даскали. Но колкото и да са се 
променили във времето мисията на училището и визията на неговите обитатели, 
неизменни остават всеотдайността на стотиците учители от „Христо Ботев“ и вза-
имността, с която хилядите им ученици са попивали от тях знания, умения и духов-
ни ценности.

Идеята
Решихме да напишем приказка за ОУ „Христо Ботев“. Приказка, чрез която да 

покажем:
– педагогическата дейност на учителите;
– материалната база, с която разполагаме;
– дидактическите средства, методи и похвати, които се използват;
– успехите на нашите ученици;
– извънкласни и извънучилищни дейности.
Резултатът
Получи се една впечатляваща колекция от стойностни изповеди за учителското 

ежедневие, свързано с пряката работа в час, с празници, извънкласни дейности, 
състезания, конкурси, олимпиади и много други. И в цялата богата картина на по-
казаните епизоди се открои светлият образ на ДЕТЕТО – стимулирано и привлича-
но като партньор, обичано и насочвано в процеса на духовно и интелектуално из-
висяване. Оформи се достолепната фигура на УЧИТЕЛЯ – творец и вдъхновител.

Началото на приказката
Имало едно време едни много умни, весели и малко палави дечица, кои-

то живеели в град Раковски, квартал Секирово. Така се случило, че през лето 
2016/2017-о училищното звънче призовало всички. Те били колкото еднакви, тол-
кова и различни, но имали една обща цел – да се учат, да се учат, та в живота да 
сполучат! И тръгнали те да превземат Замъка на знанието. Този замък се наричал 
ОУ „Христо Ботев“. Малките палавници с нетърпение очаквали своята първа сре-
ща със съучениците си и своята първа учителка…

Добре дошли в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски!
Започнахме с най-малките възпитаници в нашето училище. Всяка година в учи-

лището се сформират групи от 5- и 6-годишни деца. Децата са само от ромски про-
изход и не са обхванати в детските градини. 

„Да, това са най-малките възпитаници на нашето училище, само на 5 и 6 го-
динки, и са още в подготвителна група. Идват с радост и много усмивки в нашето 
училище.“

Ани Йовчева – учител в подготвителна група
Всеотдайната работа на учителите с тези деца води до по-успешното им социа-

лизиране и приобщаване към училищния живот. Продължихме с проследяване в 
отделни епизоди педагогическата дейност на учителите от I до IV клас. 
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I клас. Акцентирахме върху предстоящия празник на буквите, както и върху 
работата по базова грамотност.

Всичко първо е красиво.
Първа песен, първи час.
Ала няма по-щастливо
от детето в първи клас.
В живота на всеки ученик най-вълнуващ е първият учебен ден, но не по-малко 

вълнуващ е и Празникът на буквите. 
„Празникът на буквите представлява сбогуване с Букварчето и ни дават нова-

та Читанка, защото сме изучили всички буквички.“
Александра Власова, I а клас

„Това е най-хубавият празник в живота на всеки ученик. Спомням си с умиле-
ние за моя!“

Габриела Бъмбина, Vа клас
„Тази година дочаках голяма радост – вече внучето ми е първокласник! 

Наскоро, като баба, бях поканена на празненството на буквите. Видях колко 
цветно е в класната стая, с малки чинове – съвременно и модерно! Фасадата 
на училището е обновена, спортната площадка – с изкуствена трева. Децата 
– умни и талантливи, танцуваха, драматизираха, декламираха и аз с вълнение 
разпознах едно стихотворение от моето детство. Това много ми хареса и си 
помислих, че г-жа Ана Гиева е мъдра учителка, щом продължава традицията 
и е пренесла най-хубавите стихове през вековете. Убедена съм, че е пренесла и 
най-хубавите качества на по-старите учители. Повярвайте ми, има на какво 
да ни научат още те. Всъщност само така, с надграждане на постигнатото, 
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ще се достигне до усъвършенстване. Това ми дава основание да вярвам, че в 
това бездуховно време ОУ „Христо Ботев“ е един малък оазис на дух, на прин-
ципи, на патриотизъм. Просто защото традициите са много силни.“

Стефка Кисова – възпитаник на ОУ „Христо Ботев“

След изучаване на числата от I до X в първи клас се провежда и Праз-
никът на цифрите. Филмът продължава с проследяване на ежедневието на 
второкласниците, третокласниците и четвъртокласниците. В епизодите ясно 
се вижда цялостната методическа работа на учителите в начален етап, подгот-
вителна група и целодневно обучение. Показани са богатата материална база, 
използваните дидактически средства и методи, изготвените от учениците и 
родители проектни задания. Богат и изпъстрен с много извънкласни дейности 
е животът на учениците. Незабравими за тях остават спомените и зародените 
приятелства по време на екскурзии, зелени училища, състезания и фестивали. 

В последните години училището ни се радва на добра положителна тен-
денция – расте броят на децата, като от 247 през учебната 2010/2011, тази 
година те са 339. Разбира се, увеличава се броят и на ромските деца, но това в 
никакъв случай не е за сметка на качеството на учебния процес. Благодарение 
на добрата подготовка учениците ни постигат високи успехи на олимпиадите 
„Знам и мога“, „Български език и литература“, „География и икономика“ и др. 
Всяка година участват в международни конкурси по английски език. На НВО 
– IV клас, средният бал на училището винаги е по-висок от средния за страна-
та, а на изпитите се явяват почти всички ученици. Те са спокойни, в ръцете на 
добри и опитни специалисти. 

Екипът от преподаватели с годините е изградил свой креативен модел на 
методическа работа, който дава много добри резултати. Училището ни се рад-
ва на подкрепата на Община Раковски и на родителите. В I клас акцентът е 
изграждането на четивна техника, за II клас водеща е подготовката за учас-
тие в Регионалната конференция на началните учители, III клас активно се 
включват във всички училищни мероприятия, а при IV клас усилията са насо-
чени към постигане на добри резултати в олимпиади, състезания и изпитите 
за НВО. 

Много добра приемственост съществува при преминаване от подготвител-
на група в I клас, от IV в V клас. В синхрон работят учители и ученици в 
клас и в групите за целодневно обучение. Педагогическият екип е сплотен, 
отговорен, квалифициран, като от всички 40 преподаватели 26 са магистри, а 
21 са с ПКС. В училище има много млади новоназначени колеги, които биват 
подкрепяни от по-опитните учители и заедно творят и изграждат облика на 
нашето училище.

„Не знам какво е това чувство, което е примесено с уважение, благодар-
ност, любов, вина, удовлетворение. Сякаш ми се иска да кажа: „Аз наистина 
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станах човек. Така, както ни учехте вие. Вие бяхте добра учителка, аз пък 
бях добра ученичка!“. Това комплексно чувство ще го нарека респект, макар 
че на мен ми харесва повече думата любов.“

Бъдете благословени всички учители, осъзнали огромната мисия, която 
носите: да дадете на децата не само знания, но и възпитание, самочувствие 
и най-важното да ги направите ХОРА!“

Стефка Кисова – възпитаник на ОУ „Христо Ботев“

A TALЕ FOR ONE BIG SCHOOL IN ONE SMALL TOWN

Abstract. The text describes the school’s preparation for celebrating the 150th 
anniversary of its foundation. The idea of creating a retrospective film, born during 
the preparation period, has become a kind of time-travel and a look over the years to 
the people and their efforts that have kept the school spirit to present day.
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