
ЕДИН ПРАЗНИЧЕН ДЕЛНИК В ГИМНАЗИЯ „РАКОВСКИ“ 

На 28 октомври 2019г. учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ преживяха един нестандартен понеделник. 

Поради проведените в неделя Местни избори 2019 първият ден на новата седмица беше обявен за 

неучебен, но присъствен за учители и ученици. Въпреки немалкото скептични забележки относно 

смисъла на усилията да предложим на учениците някаква по-нестандартна форма на училищен живот, 

резултатите от дейностите в края на деня надминаха очакванията.  

Денят започна със спортни дейности. Желаещите да спортуват активно се включиха в отборите по 

волейбол, баскетбол и футбол. 

             

              

 

На останалите беше дадена възможност да поиграят федербал, тенис на маса и любителски волейбол. Под 

звуците на кръшните български хора група ученици - любители на българския фолклор - повдигнаха 

настроението с поредица от вдъхновяващи народни танци. Те увлякоха и някои от учителите, които 

доказаха, че изкуството събира и сплотява хора от всички възрасти. 



 

         

 

Учениците, за които спортът не е приоритет, имаха възможност да подкрепят своите съученици, защото 

всяка спортна изява търси своята публика и постиженията се подобряват значително, когато има 

вдъхновяваща подкрепа. Благодарим на колегите по физическо възпитание и спорт, които успяха за 

изключително кратко време да организират един истински спортен празник. 

От 10.00ч. всички класове поеха в различни посоки според предварително заявения график. Желанието 

училището да се отваря все повече към външни институции и обучението на учениците все по-често да 

излиза от класните стаи, мотивира учители и ученици да посетят Археологическия музей, Етнографския 

музей, историческия комплекс Аква Калиде във Ветрен.  

 

         

 



     

По идея на г-жа Гергана Гошева и г-жа Теодора Вълева няколко класа се събраха в залата за тържества 

на гимназията, където гледаха филма „Онегин“ по едноименния роман в стихове на А.С.Пушкин. Така те 

се подготвиха за предстоящата среща с класическата творба на великия руски поет в часовете по 

литература. 

     

Отново връзка с учебния материал, но този път по чужд език, направиха учителите по испански. Те 

заведоха учениците в морската градина, където в неформална автентична среда проведоха урок сред 

природата. Предстои да проверим доколко думите, научени по този нестандартен начин, трайно са 

обогатили речника на осмокласниците. 

     

Голяма група ученици и учители отдадоха почит на българските будители. В навечерието на големия 

български празник – 1 ноември – те си припомниха заслугите на тези, без които духовното оцеляване на 

българския народ нямаше да бъде възможно. 



 

     

Този ден показа, че училището е навсякъде – и в музея, и в картинната галерия, и при археологическите 

разкопки, и в киносалона, и в парка... защото училището вече не е само територия на знанието, то е 

призвано да провокира интереси, да формира умения за възприемане на света, да ни свързва с другите и 

със самите себе си. А всичко това няма как да се случи само в класната стая, нали? 

 


