
 

 

 

 

ГОРДИ С УСПЕХИТЕ СИ, СЛАВЕЙКОВЦИ ПРАЗНУВАТ 
С много цветя, песни и стихове Славейковци отбелязаха на 26 април своя патронен празник. По традиция той започна с 

щафетна обиколка. След посрещането на училищното знаме учениците вдъхновено пяха химна на  училището си и поднесоха 
венец пред паметната плоча на Пенчо Славейков. Гости на тържеството, посветено на 146- годишнината от рождението на поета, 
бяха г-жа Венета Стоименова – секретар на Община – Димитровград, г-н Иван Пачов – началник на Противопожарна служба и г-
жа Римпопова – член на Родителското настоятелство при ОУ”Пенчо Славейков”.Директорът на училището – г-жа Снежана 
Ангелова поздрави присъстващите и раздаде награди на победителите в щафетата и в провелото се на 23 април Общинско 
състезание по български език за 4 клас, където повечето победители са ученици от ОУ”Пенчо Славейков”. Техните учители 
също получиха отличия – наградени бяха  г-жа Деля Цветкова, г-жа Марияна Стефанова и г-жа Милена Русева.След официалната 
част,  вдъхновени от природата, която се възражда за живот  всяка пролет, и от вълшебството, наречено изкуство, учениците 
рецитираха  стихотворенията на  Пенчо Славейков “Писмо на пролетта” и “Луд гидия”. Песента: “Всички хора да прегърна”, 
изпълнена от четвъртокласника Иван Делчев,  повиши градуса на настроението на всички празнуващи. В края на тържеството, 
след прекрасното изпълнение на Танцов ансамбъл “Изворче”, Славейковци извиха весело хоро. С пролетното си  настроение и 

многото усмивки те показаха, че носят с гордост  името на своя патрон и ще продължават да го прославят с успехите си. 

ДОСТОЙНИТЕ СЛАВЕЙКОВЦИ за учебната 2011/2012 година

   Носител на голямата награда на нашето училище “СЛАВЕЙКОВЕЦ” за 2012 година е седмокласничката ВАЛЯ НЕДКОВА 
ЛОЗЕВА. Високият приз и бе връчен от г-жа Снежана Ангелова – директор на ОУ”Пенчо Славейков” на тържество по 

повод 24-ти май- ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. 

Постиженията на Валя Лозева са многостранни – участва в литературни конкурси и 
печели първи места, представя се достойно във всички математически състезания, 
класирана е за областния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование, по 
Химия и опазване на околната среда и по Физика и астрономия, заема второ място в 
състезанието по английски език и трето място в областния кръг на Националното 

състезание за ключови компетентности по природни науки.  

   Другите наградени Славейковци са учениците, прославили името на нашето училище 
в национални състезания. Това са Даниел Янков от 3 г клас, Николай Миков и Иван 

Делчев от 4 а клас, Денис Дянков и Димитър Михайлов от 6 а клас, Теодор Георгиев от 5 а клас, Ренате Майер от 6 в 

клас, Жулиен Колев от 6 а клас, Десислава Танева, Станка Иванова, Мария Николова и Мартин Митев от 7 а клас. 

УЧИТЕЛИ НА ГОДИНАТА ОТ ОУ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 

   С Почетната грамота на Министерството на образованието, младежта и 
науката “Неофит Рилски” за учебната 2011 / 2012 година бе удостоена г-жа 
ТАНЯ ХРИСТОВА за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната 

работа. 

     Наградата УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА получиха  г-жа МАРИАНА СТЕФАНОВА – 
старши начален учител и г-жа РАИСА МИХАЛЧЕВА – старши учител по 

български език и литература в  прогимназиален етап.  

9 брой     Юни 2012                 Димитровград 



     

  

   

 

Наша гордост 
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“ЗАЕДНО НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗНАЧАТ ПОВЕЧЕ” 

Т о в а  бе  н ад сл ов ъ т  на 
състезанието по природни 
науки, провело се по повод  на 
Международния ден на Земята и 
на предстоящия патронен 
празник на училището. Три 
отбора от четвъртокласници  
решаваха задачи, свързани с 

опазването  на околната среда, като се открояваше 
приносът на всяко дете за осъществяването на това 
благородно дело. В подготовката и провеждането на 
състезанието се включиха  ученици от 5 и 7 клас, които са 
членове на клуб „Бъдеще за земята”. С помощта на 
своята  ръководителка  г-жа Росица Александрова те  
предварително изработиха интересни табла и 
презентации и подготвиха викторина.Присъстващите 
седмокласници демонстрираха химични опити за 
пречистването на водата и предизвикаха възхищението на 
по-малките ученици.След като завърши забавното и 
полезно състезание, учениците от четвъртите класове се 
отправиха към  парка до училището. Там  заедно 
с  петокласниците  се погрижиха  за осиновения  в чест на 
100-годишния юбилей на ОУ”Пенчо Славейков” бадем, 

като го  варосаха и почистиха района около него.  

 

ВЪЛШЕБСТВО, НАРЕЧЕНО МАТЕМАТИКА 

“Математиката е езикът, на който говорят 

всички точни науки” според Лобачевски, а 

Ойлер добавя, че тя “е ключът към цялото 

човешко знание”.Ние – хората - сме 

заобиколени от свят на форми, от свят на 

математика. Звуците около нас са 

подвластни на определен ритъм. Цикличността на времето, смяната на 

деня и нощта, разделението на денонощието по часове, дните от 

седмицата…всичко е свързано със зависимости, подчинени на 

математически закони. Материалната действителност, в която живеем, 

е изградена от геометрични фигури. Музиката, която слушаме, 

съдържа математични единици.Ние дишаме под определен ритъм, 

ходим в определен такт. Ритъмът на говора ни съдържа определена 

математическа мелодия. Дори в тялото си носим математически 

единици. - Всичко това научиха четвъртокласниците, които участваха в 

разкриването на  тайните на голямото вълшебство, наречено  –

математика. С решаването на  математически задачи, те се 

забавляваха много.Пет отбор от четвъртите класове премериха сили, 

знания и умения в състезанието. Ученици от пети клас бяха подготвили 

10 интересни задачи. Всеки верен отговор  носеше на участниците  3 

точки , а отборът,  дал пръв  верен отговор,  получаваше  плюс 1 

т.Жури в състав от петокласници и тяхната учителка по математика – г-

жа Йовка Карчева следеше за коректността на играта.Учениците от 

публиката също се забавляваха, като решаваха задачите, показани на 

голям екран с помощта на мултимедия.Накрая всички участници 

получиха грамоти. 

        ЕКИП СЛАВЕЙКОВЦИ ОТИВА НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

  8  отбора от Хасковско мериха сили в областния 
кръг на ученическото състезание по защита при 

бедствия, пожари и извънредни ситуации.  

   Най- добри умения при работа с 
индивидуалните средства за защита, оказване на 
първа помощ за пострадали, спасяване на 

изпаднали в беда показа екипът на ОУ “Пенчо Славейков”. В него 
участват седмокласниците Мартин, Станка, Десислава и Мария, водени 
от медицинската сестра Гита Димова и учителката по физика и 

астрономия Анка Добрева.  

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛАВЕЙКОВЦИ В НАЦИОНАЛНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ 

Най-добре владеещите чужди езици в цялата Хасковска област са 
ученици от нашето училище. Това са: Ренате Майер от 6 в клас, която  
участва в национален кръг на лингвистично кенгуру по немски език, и 
Жулиен Колев от 6 а клас, класиран за национален кръг на 
състезанието по правопис на английски език. 

Първи в общината 

На общинското състезание “Език  свещен на моите деди” 2012 
година, посветено на патронния празник на ОУ”Пенчо Славейков”, 
четвъртокласникът на г-жа Деля Цветкова Георги Жизгов реши 
успешно всички тестови задачи и изпълни диктовката без грешка. 
Заслужено той спечели първо място и бе награден заедно със своята 
учителка от директора  на училището – г-жа Снежана Ангелова. 
Награди за второто място в състезанието  получиха и Гергана Гочева 
от 4 в клас, Недена Кръстева и Никол Петкова от 4а клас, както и 
техните учителки по български език: г-жа Милена Русева и г-жа 
Марияна Стефанова. 

ЗНАНИЕТО Е НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО! 

   На 25 април в училище се 
проведе езикова игра 
п р и к а з к а  „ О т к р и й 
съкровището!”Оспорваната 
надпревара бе между 
ч е т в ъ р т о к л а с н и ц и , 
обединени в 4 отбора на 
з н а е щ и т е  н а й - д о б р е 
граматиката на българския 

език. Техни помощници в изпълнението на задачите бяха 
ученици от 5 клас.След представянето на състезателите 
започна приказната игра. В нея се разказва как живял 
някога един цар, който управлявал огромното езиково 
царство. Той бил много умен и образован. Знаел, че 
знанието е сила, която човек трябва да използва, за да 
осъществи мечтите си. Затова царят извикал четиримата 
си помощници и им рекъл, че ги е събрал, за да чуят и 
предадат на неговите поданици, че ще  ВЪЗНАГРАДИ 
БОГАТО ТЕЗИ ЗНАЕЩИ, КОИТО УСПЕШНО ПРЕМИНАТ ПРЕЗ 
ТРИ ИЗПИТАНИЯ, ОТКРИЯТ КЛЮЧА НА ЦАРСКОТО 
СЪКРОВИЩЕ И ОТГОВОРЯТ ВЯРНО НА НЕГОВИТЕ 
ЗАГАДКИ.За да изпълнят заповедта, помощниците 
получили карта, по която знаещите от четирите отбора 
трябвало да очертаят пътеката, водеща до царското 
съкровище, като преди това разпознаят правилно 
написаните сложни именни названия на посочените 
обекти.След това те  предали картата на  жури, съставено 
от четирима специалисти, което да съобщи имената на 
отборите, преодолели първото изпитание.Докато първите 
трима участници от всеки отбор търсели пътеката към 
царското съкровище, петокласници задаваха на 
присъстващите гатанки.След като открили вярната 
пътека, на състезателите  били раздадени свитъци, 
завързани с панделка. На всеки свитък била написана 
някаква мъдрост с правописни грешки. Учениците 
поправили грешките и се изправили пред третото 
изпитание.Трябвало да познаят кой от четирите ключа 
отваря вратата на съкровището, като използват знанията 
си за морфемите.Така състезателите преодолели успешно 
трите препятствия и открили ключа на съкровището. А 
царят им задал осем  загадки. За всеки верен отговор те 
получавали по 1 жълтица от несметните богатства на 
езиковото царство.Умният цар възнаградил богато 

учениците, за  които ЗНАНИЕТО Е БЕЗЦЕННО БОГАТСТВО. 



 

Училище и спорт 
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ОУ ”Пенчо Славейков” с награда за най-

много участници в Общински конкурс 

185 ученици от Димитровградска община са участвали с 
рисунки, 23 със снимки и 70 деца са творили поезия и проза. 
Общо 776 са включилите се в „Шанс" тази година. Конкурсът 
за детско творчество се проведе на 23 и 24 април в 
общинския драматичен театър „Апостол Карамитев" с 
танцова и  музикална 
надпревара. Награждаването 
бе на откритата сцена на 
ц е н т р а л н и я  п л о щ а д 
„България"  на 24 април с 
участието на Хайгашот 
Агасян.  

                                                                                             

      

      

СЛАВЕЙКОВЦИ ПЪРВИ В “ГОЛЯМОТО ТЪРСЕНЕ” 

Близо 200 деца 
у ч а с т в а х а  в 
първото по рода си 
в Димитровград 
в е л и к д е н с к о 
с ъ с т е з а н и е 
„ Г о л я м о т о 
търсене". То бе 
организирано от 

Общинския ученически парламент и Детския и 
младежки център. Половин час бе достатъчен за 
участниците, за да открият скритите в парк 
„Вапцаров" 120 великденски яйца. 

Победител стана Тихомир Тенев от ОУ”Пенчо 
Славейков”, успял да събере най-много - 17 яйца, 
което му осигури за награда торта 

“ЗЕЛЕНИ УРОЦИ” 

    "Зелен 3D екоавтобус" 
гостува  на учениците от 
ОУ”Пенчо Славейков”. Той 
разполага с 50 места и е 
оборудван с два триизмерни 
екрана. С продължителност 40 
минути бе обучението за 
децата в него и включваше 
специално изработено 3D 

филмче и интерактивна игра „Стани екогерой". 

    Всяко от децата получи и подарък - пакетче семена 
от акация или ела, които да засади. Предвижда се 

кампанията да продължи две години и половина и да 
обхване 100 000 деца от 410 училища в 96 общини на 
България. 

ОТНОВО УСПЕХИ ЗА ОГНЕБОРЦИТЕ 

СЛАВЕЙКОВЦИ 

Отборът "Млад огнеборец" на ОУ "Пенчо Славейков" 
в Димитровград и тази година е победител в 
общинския етап на състезанието. То се проведе на 
стадион "Раковски" и участваха 4 отбора, които се 
надпреварваха в традиционните две дисциплини- 100 
метра пътека и щафета.Победителите ще представят 
общината в областния етап на турнира, насрочен за 11 
май в Свиленград, а през месец юни ще бъдат 
домакини на млади огнеборци от немския град 
Айзенхютенщадт, където димитровградчани гостуват 

вече две поредни години, 

съобщи днес началникът на 
р а й о н н а т а  с л у ж б а 
"Пожарна безопасност и 
защита на населението" 
Иван Пачов. Той обяви и 
класирането, като връчи 
н а г р а д и  н а  в с и ч к и 

ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ  

С успех на шестокласниците завърши проекта за 
учебната 2011/2012 година “С грижа за всеки 
ученик”. Учениците се представиха достойно на 

финалното състезание “Минута е много”.  

С най-голям брой верни отговори бяха отличени 
Кристиян от 6 а клас и Наталия от 6 б клас. Всички 
участници, обучавани по програмата, получиха 
награди за постигнатите резултати в учебната 

работа по български език и литература. 

 

ВЪЗПИТАНИЕ В ПАТРИОТИЗЪМ 

На 1-ви юни 2012 година точно в 10.00 часа  в просторното фоайе на ОУ”Пенчо 
Славейков” – Димитровград ученици от 6 и 7 клас едновременно и вдъхновено 
рецитираха незабравимото Вазово стихотворение “Аз съм българче”. По този начин 
училището се приобщи към благородната инициатива на Образователния портал 
Академика БГ, чиято цел бе цяла България да се огласи от хоровото изпълнение на 

едно от най-патриотичните и любими наши литературни произведения. 



 

  

 

 

 

Здраве и самочувствие 
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ДА ОПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Г р а м о т а  о т 

м е ж д у н а р о д н а т а 

п р и р о д о з а щ и т н а 

организация WWF (World 

wildlife fund) за участието в 

световната инициатива 

"Часът на Земята" през 2012 г. получи община 

Димитровград. Над 70 бяха българските градове, 

включили се в кампанията на 31 март. 

Димитровград подкрепи каузата, като за час бе 

спряно фасадното осветление на обществени 

сгради и бяха изключи лампите на площад 

"България" и бул. "България”.Когато угасиха 

осветлението на известни сгради и 

забележителности, участващите градове 

символично показаха своето отношение към 

проблема с климатичните промени и опазването 

на околната среда, е записано в грамотата, която 

Димитровград получи. С ВНИМАНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА 

Със засаждане на цветя общинският 
ученически парламент на 
Димитровград оформи знака за 
рециклиране в градинката до новата 
автогара.Акцията на учениците е 
посветена на Международния ден на Земята. Целта е да се 
насочи  вниманието на местната общественост към 
проблема за опазването на природата чиста. 

ЗА ЧИСТА ПРИРОДА 

С 2 920 кг. предадена за рециклиране хартия 
възпитаниците на ОУ "Пенчо Славейков" са 
победители в традиционната за Димитровград 
акция "Лист по лист", която е част от кампанията 
за пролетно почистване в общината. Тази година 
тя протече под мотото "За чиста природа и 
приветлива община" в периода от 26 март до 6 
април. Нашето училище е победител и в 
конкурса за най-добре почистени терени.  

Мини-футбол за 200 лв. и цветен принтер 
получи училището първенец в почистването и 
акцията „Лист по лист". 

“ЗДРАВИ И КРАСИВИ” 

Това бе темата на кулинарното състезание между 
четвъртите класове на нашето училище.За 30 минути те 
трябваше да приготвят здравословни ястия по дадени 
критерии: вкусови качества, красива аранжировка, 

подредено работно място и разбира се – екипна работа. 

 В това време присъстващите ученици гледаха 
интересна презентация за витамините и участваха във 
викторина с въпроси за значението на фибрите в храненето, 
за мазнините, които са и 
полезни, и вредни – зависи от 
баланса им в храненето, за 
плодовете и зеленчуците и за 

натуралните продукти. 

Всички си тръгнаха доволни 

от това “вкусно” състезание. 

 

В ПАМЕТ НА ЕЛИН ПЕЛИН 

В просторната читалня на Градска 
библиотека “Пеньо Пенев”на 15 юни 2012 
година Славейковци организираха истински 
празник, посветен на 135-годишнината от 
рождението на на големия писател Елин 

Пелин. 

В началото на тържеството Гергана Митева 
от 6 а клас прочете есе за писателя, а своя 
презентация за живота и творчеството на 
Елин Пелин представи Константин Грозев 

от 6 а клас.  

Водещата Габриела Бойчева цитира думите на писателя: “Много е 
хубаво моето родно село - в нескончаеми игри край селската рекичка, в 
скитане по полетата и горите, в приятелска дружба с животните, с 
птичките, с пеперудите, с тревите, с цветята растеше моята детска душа 
и се развиваше моят ламтеж за знания...” Тя обясни, че оттук идва и 
Елин – Пелиновият копнеж по “чудноватото”, което измъква човека от 
истините на реалността, за да разбере какво означава да бъдеш Човек. 
Това е основното послание и на разказа “Косачи”от Елин Пелин, чийто 
текст бе представен въздействащо от шестокласниците Теодор Илиев, 
Кристиян Нейков, Божидар Пенев, Теодор Филипов и Цвятко Цветков. 
Облечени като косачи, те разказваха приказки, размишляваха, 

действаха. 

Петокласниците Марияна и Ванеса бяха подготвили специално за 
тържеството забавни въпроси с цел да  проверят дали публиката познава 

добре  Елин Пелин. За всеки верен отговор бе дадена награда. 

В края на тържеството водещата напомни, че в живота има  равновесие 
между радост и тъга,  щастие и мъка, песен и горчивина – точно като 
двете съставки на името на писателя – Елин Пелин. Тя пожела на всички 
весело и щастливо лято, а директорката на училището – г-жа Снежана 

Ангелова благодари на учениците за доброто представяне. 

ЗА НАЙ-УСПЕЛИТЕ СЛАВЕЙКОВЦИ 

З а  п ъ р в а  г о д и н а 

методическото обединение 

по БЕЛ в нашето училище 

организира екскурзия за най-

добре представилите се 

ученици в проведените 

общински, областни и 

национални състезания по 

български език и литература 

през изминалата учебна 

2011/2012 година. Под ръководството на своите 

преподаватели – г-н Георги Сталев, г-жа Денка Николова, г-

жа Мата Минчева и г-жа Раиса Михалчева най-успелите 

Славейковци посетиха храм-паметника на Шипка и се 

разходиха из китното планинско градче Трявна – родно място 

на нашия патрон Пенчо Славейков.            /Продължава на стр.6/ 



Хоби 

Стр. 5 

ЗАВРЪЩАНЕ НА ЗЛАТОТО В ПАНАГЮРИЩЕ 

След 63 години  на Велики понеделник в Панагюрище беше официално отпразнувано завръщането на оригинала на Панагюрското 
златно съкровище. Експонатът е изложен в специална зала-трезор, построена за случая. Неин спонсор е почетният гражданин на 
Панагюрище и изпълнителен директор на „Асарел- Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Оригиналът на златното съкровище ще 
остане в града за период от един месец, след което ще бъде заменен с негов дубликат. През този период освен от модерната 
охранителна система на новия трезор експонатът бе и под постоянното наблюдение на местната полиция.   

     ЕТО КАКВО ВИДЯХА СЛАВЕЙКОВЦИ: 

Амфора-ритон Злато, вис.39 см, диам. 14 см, тегло 1695 г., инв.№ 3203 Бордюри по устието, фриз с преплетени палмети и лотосови 
цветове. Яйцевидно тяло, няма подставка/крак. Широк фигурален фриз. В центъра – двукрила 
врата, фланкирана от йонийски колони с капители лъвски глави и крилати сфинксове в 
основата им. Наоколо – 7 мъжки фигури. Вдясно стар брадат мъж, загърнат в дълга дреха и 
опрян на тояга. Той пророкува с черен дроб на жертвено животно. Останалите мъже са войни, 
голи под преметнатите си мантии и въоръжени с мечове. Един от тях е с малка брада, с тояга 
в ръка и високи обувки и наблюдава оракула. Друг с рог дава сигнал за атака на вратата. 
Между затварящите се крила се виждат глави и ръцете на криещ се старец. Фризът е отделен 
от яйцевидното дъно с палметна линия. Под дръжките са разположени две негроидни глави с 
отворени уста като чучури. На едната страна един стар силен носи кантарос. До него стои 
Херакъл, който навива змиите. Центърът е запълнен от петлистна розета. Дръжките имат 
форма на изправени стрелящи кентаври. Задните им крака преминават в канелирани дръжки, 

предните са опрени на ръба на амфората. От вътрешната страна са гравирани две букви. 

Фиала Злато, вис. 3, см, диам.25 см; 845.5 г, инв.№ 3204 Около полусферичното умбо 
(издадена напред част в центъра) – бордюр малки розети; венец от 34 жълъда; три фриза с 
уголемяващи се африкански глави – общо 72. На гърлото е гравирана стойността на фиалата – 
200 статера ½ драхма и един обол по монетната система на град Лампсак (разположен на 
Малоазийския бряг на Дарданелите).Златото, от което е направена фиалата, се отличава по 

състав от това на ритоните. 

Ритон с протоме на козел Злато, вис. 14 см, диам. 9 см. Разширяващото се устие с издаден навън профилиран ръб, украсен с 
жълъден фриз. По-надолу фигурален фриз : Хера седи на трон и държи в дясната си ръка фиала, а с лявата краищата на наметало, 
преметнато около главата. Вляво и вдясно – Артемида и Аполон с лък в ръка. Зад тях – Нике с разперени крила. Имената на боговете са 
гравирани до главите им. Долният край преминава в протоме на козел с извити рога. Очите се пластично моделирани. Отвърстието е 

между изпънатите крака на животното. 

Ритон с глава на елен Злато, вис. 13,5 см, диам.8.8 см, 674.8 г. Дръжката – лъв с лапи върху устието; в основата й – женска глава. 
Рогът е скъсен и изцяло покрит с релефно фигурално изображение. Седящият Парис във фригийска носия държи овчарска гега в 
лявата ръка. Издигнал е дясната, за да покаже, че е направил избора си коя е най-хубавата от трите богини. Те са наредени около 
него: до него на трон седи Хера, вляво седи Атина с меч и шлем. На другата страна – Афродита със сияещо лъчезарно лице, защото е 
спечелила състезанието, загръща с ръка мантията си. Парис е означен с първоначалното си име “Александър”. Имената на богините 

също са гравирани. 

Ритон с глава на елен Злато, вис. 12,5 см, диам.8.8 см, 689 грама, подобен на предходния (г). Фриз – две симетрично разположени 

митологични сцени: Тезей в борба с Критския бик в Маратонската равнина и Херакъл с кравата от Киренея. 

Ритон с глава на коза Злато, вис. 12,5 см, диам.8.5 см, 505.05 грама. Същата форма като (д). Свършва в полуфигура на коза. Козината 
се състои от гъст ред гравирани, концентрични кръгове . Върху фриза на рога се разпознава седящият Дионис, който държи скиптър в 

ръка. До нето седи нимфата Ериопа. Двете имена са гривирани. От двете страни – танцуващи менади с тромпети и тирсове. 

Антропоморфна каничка Злато, вис. 20.5 см, шир.12,1 см, макс.диам. 8,36 см, 387,5 грама. Тясно устие, извито навън. Късо гърло, 
преминаващо в горния край на шлема. Женска глава с шлем образува съда. Шлемът е украсен от двете страни с два клекнали релефни 
грифона. Между тях – гравирана палмета. Удълженото лице има правилни черти. Къдравата коса излиза изпод шлема и пада върху 
врата, увреден при изкопаването. В началото на врата – лъвска глава. Дръжката е с форма на канелирана колона, върху която седи 

сфинкс с разперени крила. Предните му лапи са върху ръба на устието. Тялото на сфинкса е украсено с палмета. 

Антропоморфна кана-ритон Злато, вис.21,5 см; макс.диам. 10,5 см; 460,75 грама. Разширяващо се устие, извито навън; около врата – 

релефен яйцевиден фриз. Тялото е с форма на женска глава. Косата е прибрана с воал, прикрепен на челото с шнола. 

Антропомофна каничка-ритон Злато, вис. 22,5 см, шир. 13,5 см, макс. 10,3 см, 466,75 грама. Като (з). Както и при другите канички 
инкрустацията на очите не е запазена. Счупени са крилата на сфинкса при изкопаването. Малки разлики индивидуализират трите 

женски глави. Шлемът свързва женската глава с Атина, другите две могат да се сравнят с Хера и Афродита от ритона. 

 

 

СЛАВЕЙКОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК С ЕКСКУРЗИЯ ДО ПАНАГЮРИЩЕ 

На 27 април със специален влак от жп гара Димитровград 330 ученици от ОУ”Пенчо Славейков” заедно със своите учители 

отпътуваха за Панагюрище. С много смях, игри и закачки преминаха неусетно четирите часа път за Славейковци.  

 



 

 

Стр. 6 

ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНОТО ПАНАГЮРСКО 

СЪКРОВИЩЕ 

Оттук започва историята на трима братя и едно 

златно съкровище, обиколило целия свят. 

Недко Дейков - син на Михаил Дейков:  

- Златото е било в земята, в една дупка. Единият е 
бил тука, другият- тук, третият - тук. И на това място 
открил по-твърда почва. И по едно време открива един 
от съдовете. Вика: "Що е това?", отворил още малко: 

"О, още едно" - 9 парчета. 

Панко Дейков - син на Михаил Дейков:  

- Татко вика: "Ние не сме знаели, че е злато. 

Мислехме, че са инструменти за свирене". 

Недко Дейков - син на Михаил Дейков:  

- Измиват го, турят го в чантите, дето носят храна. 

Преобличат го и го занасят в околийския съвет. 

В спомените си днес се върнаха и дъщерите на 

братята Дейкови. 

Стоянка Гергишанова - дъщеря на Павел Дейков:  

- Бедни, но честни. Не са мислили, че това е тяхно 

притежание. 

Златка Дейкова - дъщеря на Михаил Дейков:  

- Със завръщането на златното съкровище изживявам 
един миг - все едно се връщат нашите родители. 

Такова е чувството в душата ми. 

Прибралото се в своя дом съкровище първо видяха 
специални гости с покани. Останалите се наредиха на 

дългите опашки, при засилени мерки за сигурност. 

Недко Дейков:  

- Татко казваше така: "Добре, че го дадохме, че не 
злоупотребихме, да се строши, за да може тази 

история да не се губи." 

Такава е приказката за тримата братя, намерили 

златното съкровище. 

ИСТОРИЯТА НА ГРАД 
ПАНАГЮРИЩЕ 

В околностите на град 
Панагюрище има десетки 
тракийски могили. В една от 
тях — могилата „Мрамор“, е 
разкрито погребение на 
тракийски вожд. Недалеч от 
нея през 1949 г. е открито 
световно известното днес 
Панагюрско съкровище, 
датирано от IV-III в. пр. н.е. 
Съкровището е намерено 

случайно от братята тухлари Павел, Петко и Михайл Дейкови, докато 
копали земята за глина. Изработено е от чисто злато и тежи 6.164 кг. 
Копия на деветте уникални съда са изложени в Историческия музей в 

града, а оригиналите обикалят музеите по света и у нас. 

Удобното местоположение, природата и благоприятният климат в района 
са привличали хората в този край и през Средновековието. Запазени са 

руините на българските крепости Красен и Душковченин. 

Основаването на Панагюрище се свързва с драматичните времена след 
османското нашествие. Името идва от „панагюр“ - (от гръцки: πανηγυρι), 
тъй като на брега на р. Луда Яна в ония години е имало малък панаир. 
По-късно пазарът се премества на мястото, където сега се намира град 

Пазарджик. 

Вълна заселници идва след албанските въстания на Иван Кастриоти в 16 

век, от (Дебърско, Прилепско, Костурско и др. ). 

Дълго време отделните махали са враждували помежду си и с течение 

на времето селището се събира по бреговете на Луда Яна и притоците и ̀. 

Днес най-яркото доказателство за това заселване е смесеният говор на 
населението, притежаващ множество източнобългарски и 
западнобългарски черти. Градът се намира на така наречената Я-това 

граница. 

В началото на XIX в. Панагюрище достига значителен икономически и 
духовен разцвет.Тук се развиват редица занаяти, свързани с добре 
развитото скотовъдство: джелепството — търговия с добитък, 
абаджийството — производство на аби от домашен шаяк, 
мутафчийството — изработване на изделия от животинска козина, 
табачеството — обработка на кожи, обущарство, а също така и 
златарството, което впоследствие прави града известен с Панагюрската 
златна школа. В различните занаяти работели над 2500 майстори, калфи 
и чираци. В двора на Историческия музей зад стъклени витрини могат и 

днес да се видят възстановки на тези традиционни занаяти. 

Икономическият и духовен подем помага идеята за национално 
освобождение да бъде горещо приета в Панагюрище. През есента на 
1870 г. Васил Левски тук основава революционен комитет, като 
събранието е в къщата на Иван Духовников, запазена и до днес в двора 
на Историческия музей. В историческата 
местност „Оборище“ на 14 април 1876 г. се е 
състояло първото българско Велико народно 
събрание. „Оборище“ се намира на 8 км 
западно от Панагюрище. Днес тук може да се 
види издигнатият през 1928 г. паметник в 
чест на събранието. Мястото е красиво, а 

наоколо има хижи. 

През 1876 Панагюрище става център на 4-и 
революционен окръг и главен град на 
Априлското въстание. При потушаването на 
въстанието, градът е опожарен и напълно 

унищожен.  

  

Интересно 

ЗА НАЙ-УСПЕЛИТЕ СЛАВЕЙКОВЦИ 

/Продължава от стр.4/ 

 

Пред паметника на големия 
поет Валя Лозева- ученичка от 
7 а клас и носителка на 
голямата награда на името на 
Пенчо Славейков – поднесе 
цветя и рецитира своето 

любимо  стихотворе ние  “Во 

стаичката пръска аромат”. 

Посещението на Славейковци в 
Тряв на  бе  п о  пов од  100 -
годишнината от смъртта на поета и 
съвпадна с провеждащите се там по 
същия повод Славейкови празници 
на поезията. Така децата и техните 
учители се срещнаха с поета 
Недялко Йорданов и със съпругата му – актрисата Ивана 

Джеджева. 

На другия ден екскурзиантите имаха възможност 
да разгледат къщата музей на Пенчо и Петко 
Славейкови и да опишат своите впечатления в книгата 

за посещения. 

Славейковци останаха с незабравими спомени от 
Трявна и си пожелаха такъв тип екскурзии да станат 

традиция в нашето училище. 
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Творчество 
ОБИЧ И ВЯРА 

Бог ни учи само на добро, 

Бог ни учи да не правим зло. 

Иска да имаме вяра в делата, 

иска да носим обич в сърцата. 

 

Вярвам много във всичко добро, 

не пожелавам на никого зло. 

Нося в сърцето си обич и вяра,  

това е истината голяма. 

 

Вярвам на мама и татко, 

вярвам на баба и дядко. 

Вярвам на всички роднини 

и са ми много любими. 

 

Обичам мама и татко, 

обичам кака и батко. 

Обичам и всички роднини, 

сега и за идни години. 

 

Иван Делчев 4а клас 

ВЯРВАМ И ОБИЧАМ 

Много пъти се питам 

дали съществува магия? 

Аз съм дете, но опитвам 

някакъв отговор да 

открия. 

 

Дали когато обичаме 

това не е част от магията? 

Когато добри думи изричаме 

и чувствата си не крием? 

 

Нека всички показваме 

своята вяра в доброто. 

И нека на всеки да казваме, 

че така ще пребориме злото. 

 

Да обичаме и да прощаваме. 

Да сме добри, милостиви. 

Приятелска ръка да подаваме, 

 това ще ни прави щастливи. 

Николай Миков 4а клас 

НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ 

       В едно малко градче живееше семейство, което бе винаги усмихнато 
и щастливо. Техните деца Лилия и Делян се учеха много добре и бяха 
предпочитани  приятели от връстниците си. По средата на учебната 
година в класа  им дойде ново дете. То бе много агресивно, казваше се 
Стелян. Силно  завиждаше на другите деца, защото си имаше само една 
сестра, а другите му съученици имали не само сестра или брат, но и 
родители. Неговите родители били починали преди време в катастрофа. 
Стелян  и сестра му бяха сираци. Живееха при  баба си, която беше доста 

възрастна. И това беше причината да е толкова агресивен. 

Веднъж Стелян видя,че Делян си носи нова играчка в училище, за да се 
похвали. На Стелян  му стана малко тъжно, тъй като на него нямаше кой 
да му купи, баба му получаваше много малка пенсия.След училище той 
причака  Делян, взе му играчката със сила, наби го и избяга. Случайно по 
този път минаваше и директорът на училището, видя  Делян да лежи на 
улицата с пукната глава.Обади се на Бърза помощ  и лекарите дойдоха 
възможно най-бързо.Откараха  Делян в болницата. После директорът 
уведоми  родителите му.Те отидоха в болницата, а там лекарят им каза,че 

има леко сътресение и  трябва да остане няколко дни под наблюдение. 

       След няколко дни Стелян бе нападнат от по-големи ученици.Те 
искаха да им даде три лева, но той  нямаше нито стотинка. Те го удариха 
няколко пъти с юмруци, повалиха го на земята.  Така Стелян  усети на 
свой гръб какво е да те нападнат, стана, но ръката му бързо отече. 
Прибра се у дома и оттам баба му го заведе в болницата за преглед. Оказа 
се, че има пукната кост на ръката и трябва да му сложат гипс. За негова 
изненада го настаниха в една стая с Делян.Като се видяха, Стелян изпита 
някакво чувство на вина.  Никога досега не бе изпитвал нещо подобно. 
След като разбра какво е болка, Стелян се извини на Делян за това, което 
му стори. През времето, когато бяха в болницата, се разбираха много 

добре и оттогава те станаха най-добри приятели  и  бяха  неразделни. 

     Тази история промени бъдещето на 
двамата приятели, Стилян завърши 
социални дейности, а Делян право. 
Двамата се обединиха в общото решаване 
на проблеми, свързани с малтретирането 

на деца в домашна и училищна среда. 
 

 Никол Петкова 4 а клас 

ЗА ЕЛИН ПЕЛИН   

Тази година се навършват 135 години 
от рождението на Елин Пелин. Това е 
първият български писател, който през 
целия си живот твори едновременно и 
за възрастни, и за деца. А всички 
знаем, че единствено жизнелюбието и 
чистотата на душата сближават млади 

и стари.  

Тези са основните качества и на 
истинския творец, който с голям 
талант, свободен ум и горд дух 

създава един съвършен свят. Такъв е Елин – Пелиновият 
свят  на българското село с дъха на полето, с жарките 
слънчеви лъчи и миризмата на окосено сено, със смеха и 

страданието на човека, с любовта и надеждите му. 

Когато четем Елин Пелин, ние сякаш сме навсякъде по 
нашата чудесна българска земя. От всеки ред на 
неговите произведения лъха родна атмосфера, чуват се 
българските песни. Писателят описва детайлно 
българския бит, нравите и обичаите. Читателят получава 
пълна представа за живота на селянина. Какъв е 
неговият дом, как се труди, как празнува българинът - 
всичко това узнаваме от Елин-Пелиновите произведения. 
Във всеки детайл от картините писателят намира израз на 
българската душа, на едно или друго качество на 

българина.  

Трудът е смисъл на 
живота му, само 
чрез него човекът 
може да покаже 
себе си, там може да 
н а м е р и  н а й -
г о л я м а т а  с и 
радост, спасение и 
у п о в а н и е . И  
винаги авторът 
п о д ч е р т а в а 
нравствената сила на българина, способността му да 
устои на всички трудности и пак да запази хубавото у 
себе си,  да запази  чиста душата си.  
    Израз на неговата жизненост е както отношението му 
към труда, така и  към любовта. С честния поглед на 
труженик той гледа на това чувство, защото както в 
труда, така и в отношението спрямо другите хора най-
добре проличава самият човек. Любовта при героите на 
Елин Пелин е чиста, свята. Тя ги вдъхновява в труда и в 

живота. 

Всичко, което вършат хората и става в природата, е 
интересно за писателя. Той оставя животът сам да открие 
с в о я  с м и с ъ л  н а  в с е к и г о  о т  т я х . 
    А може ли да се живее без хумор? Елин-Пелиновият 
селянин се шегува не само с недостатъците на другите, 
но и със собствените си неволи и несполуки. Този хумор 
го извисява, става израз на житейската му мъдрост, на 

желанието да победи доброто, на моралните му сили.  

В творбите на писателя неволята горчи като пелин, но 
се усеща винаги в тях полъх на ведрина, душевно здраве 
и хармония. Затова, когато четем произведенията на 
Елин Пелин ние сякаш откриваме българина за себе си и 

се учим да разбираме и обичаме хората.  
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Актуално 

Вестника подготвиха: 
Гергана Митева-6а клас—гл. редактор 
Венета Чонкова-6а клас—фоторепортер 
 

и репортерите: 
 

Теодор Филипов—6в клас, Нанси Канева—6в клас, Моника 
Иванова-6в клас Лазарина Димова-6в, Елина Мангушева  -6в, 
Димитър Ангелов—6в, Кристиян Нейков -6в, Божидар Пенев-6в 
Гергана Гочева—6в, Цвятко Тодоров—6в 

 

На 23 април в изложбена зала „Асен Крайшников” учениците и учителите от ОУ ”Пенчо Славейков”  тържествено откриха пътуваща 
изложба на Националния литературен музей, посветена на живота и творчеството на патрона на училището - Пенчо Славейков. 

Негови стихове за пролетта прозвучаха с вълнуващото изпълнение на второкласниците Виктория, Моника и Християн. 

Директорът на училището – г-жа Снежана Ангелова поздрави присъстващите и представи специалния гост на тържеството – г-жа 
Здравка Никовска от Националния литературен музей. Тя сподели  с учениците някои от най-интересните моменти от житейския и 
творчески път на Пенчо Славейков и предизвика бурни аплодисменти. 

Уважаеми гости на откриването на изложбата бяха г-жа Елена Георгиева – директор на Историческия музей  в града,  и  г-жа Янка 
Гочева – директор на ПГХХТ „ Проф. д-р Асен Златаров”. Прочетен бе и Поздравителен адрес от Председателя на Общинския съвет 
– г-н Стефан Димитров. 

След тържествената част  Славейковци имаха възможност да разгледат ценните експонати, предоставени на димитровградчани от 
Националния литературен музей. 


