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      ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ  

 

          
                                                                      НАШИЯТ ПАТРОН 

На 30.09.2021 г. отбелязваме 123 години от рождението на Христо 

Смирненски – патрона на нашето училище. В този ден ние отдаваме 

дължимото на нисичкия, смугъл, с топъл поглед обикновен човек и в 

същото време необикновен – като всеки голям творец. 

Смирненски е не само „патетичният поет на бурята и роба“ или 

„трагичният поет на безхлебните и онеправданите“. Той е и блестящ 

хуморист, пародист и сатирик, отричащ конформизма и 

безчестието. 

Като творец през краткия си съзнателен живот той гледа с надежда към 

светлото човешко бъдеще. Още приживе критиката  го нарича 

„слънчевото дете на българската поезия“. Като такъв ще живее той и в 

нашето съзнание. 

Ние сме духовни наследници на патрона на нашето училище, поета 

Христо Смирненски, и гледаме на света като него – с широко отворени 

очи, жадни за щастие и завинаги влюбени в живота. 

Христо Смирненски 

(1898 – 1923) 

 

 

    

ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ                            СЛОВО НА ДИРЕКТОРА И 

ТЪРЖЕСТВЕНА КЛЕТВА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

ЗАСАЖДАНЕ НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО 

ДРЪВЧЕ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

"НИЕ СМЕ СМИРНЕНЦИ" - спортен празник с 

второкласниците и първолачета-юначета, посветен на 

патронния празник на оу"Христо Смирненски", който се 

проведе на 7 октомври. Спортен хъс, усмивки и забавление 

съпътстваха празника, а всички участници бяха наградени 

от директора на училището - г-жа Маринова. Гордеем се, 

че сме смирненци! 

                  

       
 

      

 

УЧИЛИЩЕН КРОС „ЗА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ С ЛЮБОВ“ 

На 1.10.2021 г. се проведе училищен крос под наслов 

“ За Христо Смирненски с любов“. Спортното 

мероприятие е част от програмата, която съпътства дните 

посветени на патрона на нашето училище – Христо 

Смирненски. В маратонската надпревара се включиха 

учениците от 3, 4, 5 и 6 клас. Най – добрите в спринта 

получиха  грамоти и медали. 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

 

                            ДНИ  

НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ        

Среща на поколенията 

 
 

 

 

Среща на поколенията събра учители, 

ученици и родители в ОУ „Христо 

Смирненски“. Тя се превърна във 

вълнуващо събитие. Специални гости на 

срещата бяха: г-жа Недка Ненчева – 

дългогодишен преподавател по български 

език и литература в училище, Веселин 

Лазаров и Валентина Георгиева – бивши 

ученици и настоящи представители на 

родителската общност, както и Михаил 

Жечев – също бивш ученик. 

Присъстващите изказваха мнения, 

споделяха спомени и преживявания, 

свързани с училищния живот в близко и 

далечно минало.  

Създаде се непосредствен диалог, 

границата между поколенията се скъси, а 

атмосферата бе наистина вълнуваща и 

съзидателна.  

 Видео обръщения  от бивши ученици, 

изпълнени с благодарност, развълнуваха 

всички присъстващи.  

Събитието завърши с връчване на 

сертификати за участие на специалните 

гости, пожелания за здраве, успехи на 

училището и нови срещи. 

 

 

 

„УЧИЛИЩНИТЕ СПОМЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТ 

НАС, ЗА ДА ЗАПАЗИМ НЕВИННОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО, В 

КОЕТО ЖИВЕЕМ“ 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

ДНИ НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ТЪРЖЕСТВЕН ЧАС НА КЛАСА 

 

     На 5 октомври, в иновативен 

кабинет         "Език и слово", се 

проведе тържествен час на класа. 

Той бе посветен на патрона на 

нашето училище, поета - Христо 

Смирненски.  Участници бяха 

учениците от 6. А и 6. Б клас. 
 

 

Госпожа Иванова запозна 

шестокласници с живота и 

творчеството на Смирненски чрез  

интересна и подробна 

презентация. Фотоси и стихове 

дообогатиха представата на 

учениците за големия творец. 

Госпожа Атанасова допълни и 

разнообрази часа като  представи  

специално изработена за часа 

брошура. 

 

Малката книжка включваше 

интересни факти от живота на 

Христо Смирненски, както и 

информация за ОУ"Христо 

Смирненски".  В края на часа 

всички участници разгледаха 

обособения кът, посветен на "поета 

на града" във фоайето на 

училището.

 

         
 

              

           БРОШУРА ЗА ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО                                                                         
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

                
 

 

РЕЦИТАЛ "ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА" 

 

 

 

Учениците от 4.б клас, с класен 

ръководител Златина Драгова,  се 

запознаха с живота и творчеството на 

Христо Смирненски.  Те влязоха в  

ролята на лирическите герои на някои от 

творбите на поета   и с много емоция   

изнесоха  рецитал "Приказка за 

стълбата" пред учениците от училище.  

Стихотворенията„Братчетата на 

Гаврош“, „Каменарче“, „Цветарка“, 

„Старият музикант“  и други  завладяха 

публиката. Четвъртокласниците 

получиха аплодисменти и поздравления. 

 

   

 
  

ДНИ НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  

КОНКУРС " АЗ РИСУВАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ". 
 

 

 

 В дните посветени на Христо       

Смирненски, учениците от 2.б клас      

се включиха в конкурса " Аз рисувам 

моето училище". 

  С трепет очакваха срещата с 

Димитринка Христова-библиотекар, 

която има разказа за патрона на 

нашето училище. 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

 

„ДЕЦАТА НА ГРАДА“ 

Тематичен час в 3“ б „ клас 

  

 

 

 
В Дните , посветени на патронния празник на 

училището , учениците от 3.б клас подготвиха 

тематичен час „ Децата на града“ . В него те научиха 

много за живота и творчеството на поета от 

презентацията на Селен Метин Адем, която 

представи личността на патрона по интересен и 

различен начин, с анимирани снимки и увлекателна 

информация. Малките третокласници се срещнаха за 

пръв път с поезията на твореца чрез стиховете , 

представящи образите на малката цветарка и 

братчетата на Гаврош. В ролята на цветарката 

стиховете представи Магдалена Димчева Радева, а 

братчетата на Гаврош- Георги Георгиев. Те 

споделиха и дискутираха с останалите ученици как 

се чувстват в студения, каменен град, какво им 

липсва и за какво мечтаят. Всички ученици от класа 

нарисуваха илюстрации към стиховете, които ги 

развълнуваха и впечатлиха дълбоко. Като финал на 

тематичния час те изпяха гордо химна на 

училището. 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

                                              ИЗЛОЖБА „МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ 

 

                

 

 

 

    Учениците от 4 А клас обявиха 

и реализираха изложба „Моето 

училище“. Участваха всички 

ученици от 1 - 4 клас. Изложбата е 

подредена на първия етаж в 

училището. Част от картините ще 

останат като постоянна украса до  

края на учебната година. 

       

                                    

                                    „ТВОРЧЕСТВОТО  НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

  

                
 

В дните , посветени на патронния празник на училището , учениците от 2.а клас посетиха училищната библиотека. Научиха много за 

живота и творчеството на поета. Малките второкласници  се срещнаха за пръв път с поезията на твореца. 
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 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              КЛЕТВА НА СМИРНЕНЦИ 

 

 

     С гордост, приемам званието смирненец. 

     Обещавам, 

     да се уча прилежно, 

     да пазя и издигам авторитета на моето  

училище, 

     да тача паметта на нашия патрон, 

     поета Христо Смирненски. 

     С делата и мислите си, да бъда достоен 

смирненец! 

 

                       Заклех се! 
 

 

 

   

 

  


