
C
M
Y
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повод за гордост, така 
и задължаващо. Гор-

дост, че училищното дело в 
град Стралджа е с такава бо-
гата история и задължаващо, 
защото тази история трябва 
да се продължи. 

Никога няма да забравя го-
дините, в които бях ученик в 
училището в Стралджа. Сега, 
когато се замисля, може би точно тези години 
бяха основата за това да бъда подготвен за живо-
та, защото учителите тук ме научиха да обичам 
учебните предмети, да бъда истински приятел, да 
уважавам по-възрастните, както и разбира се да 
презирам предателствата, кражбите и лъжата. 
При такава основа, няма как да не си подготвен за 
живота. 

Искам да изкажа искрената си благодарност към 
всеки един педагог, който е дал нужното да възпита 
и обучи учениците, преминали през всичките тези 
170 години през учебните заведения в град Страл-
джа. За нас, като ръководители на града, образо-
ванието винаги е било приоритет в работата ни 
и гарантирам на директорите, че ще подкрепяме 
всички добри идеи и практики, ще решаваме всеки 
един проблем и ще се радваме на успехите ви. 

Нека всички заедно – училище, общественост, ро-
дители вървим ръка за ръка в името и за доброто 
на нашите деца. 

Честита да е 170-тата годишнина на училището 
в нашия град! 

И знанието ще пребъде!
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170 ГОДИНИ УЧЕБНО ДЕЛО 
В СТРАЛДЖА

УЧИЛИЩЕТО
ЦЕННОСТ, СМИСЪЛ И ЦЕЛ 

ЗА БЪЛГАРИНА

Училището – това е любимата 
тема за разговор на всеки 

българин. С него са свързани 
години от живота ни. В учили-
щето събираме знания, опит, 
формираме се като личности. Там 
научаваме какво означава израза 
„ прозорец към света“, научаваме, 
че без образование всяка цел е 
трудно достижима. 

В училището получаваме зна-
ния и самочувствие, умения и 
възможности за реализация, 
възпитание и култура, открива-
ме и разработваме талантите си, 
приобщаваме се към демокра-
тичните ценности, усвояваме що 
е това търпимост, толерантност, 
другарство, взаимопомощ, ек-
ипност... В целия този процес  
най-важна е ролята на учителите. 
Благодарение на тях училището 
се утвърждава като любимо и 
приятно място за всяко дете, те са 
тези, които го водят за ръка през 
богатия свят на знанието, моти-
вират го за още и още познания, 
провокират възможностите му. И 
успехите се редят всеки ден!

Стралджа има своята богата 
училищна история. Защото в 
това селище винаги е имало хора 
будни, с отношение към науката, 
имало е учители – будители, хора 
достойни, любими, уважавани, 
обичани. Днес е денят да пого-
ворим с любов за училището, 
с почит за учителите. Защото 
отбелязваме 170 години учебно 
дело в Стралджа. Достойна и 
уважителна годишнина!

Какво означава тази годишни-
на? Десетилетия, осмислени от 
упорит труд и отдаденост на об-
разователното дело, на стремежа 
към духовни висоти и запазване 
на българската идентичност.

Всяка годишнина в една жи-
тейска биография е повод за 
равносметка, а равносметката ви-
наги се свързва и с поглед назад, 
към началото, от което започва 
всичко... 

ПЪРВОТО ОГНИЩЕ 
НА БЪЛГАРЩИНАТА

в Стралджа е килийното учили-
ще основано през 1852г. То отваря 
врати в малка схлупена построй-
ка, покрита с каменни плочи в 
двора на Георги Кунев, който по 
това време е кмет / кьойбашия/ 
на селото.

ПЪРВИЯТ ДАСКАЛ 
Александър Тодоров / 1830-1893/ 

е от Сливен, известен след 1865 
г. като поп Димчо, учел десети-

НАЧАЛОТО 

Дълголетието на един човешки живот или на една институция в 
голяма степен се определя не само от годините зад гърба им, 

но и от ефективността на делата, извършвани от тях през годините.
Учебното дело в Стралджа навърши  своите 170 години. През 

първите две-три десетилетия след създаването си стъпка по стъпка 
то ограмотява жадните за просвета българчета и подготвя бъдещи-
те учители за  духовни водачи. Те са тези, които не само отварят 
очите за знания на децата, но и активни участници в културния 
живот на селището – с патриотичен дух, с упорито и всеотдайно 
приложение на българския език, с ентусиазъм за възпитанието на 
учениците в дух на родолюбие.

През всичките тези години училището в Стралджа подготвя за 
живота стотици млади хора.

Днес, когато правим равносметката знаем, че делото продължава. 
И училището на Стралджа ще обогати историята си с нови пости-
жения. Защото имаме своите прекрасни учители, имаме базата, 
имаме желанието и възможностите.

Александър 
Тодоров

на страл-
джански 
момчета  
да пишат 
б у к в и -
те върху 
п я с ъ к а , 
а между 
уроците 
и м  р а з -
решавал 
да си по-
чиват  и 
да поспи-
в а т .  П о 
интервю 

Училището, построено през 1894 г. Съвременната сграда на СУ „П. Яворов“

МИНАЛОТО НИ ЗАДЪЛЖАВА, 
НАСТОЯЩЕТО ГО ИЗИСКВА

ГАЛЯ РАЙНОВА, 
директор СУ „П. Кр. Яворов“

170 години са дълъг 
период, а когато 

става въпрос за училище 
може да се пише и говори 
дълго. 

Училището е институ-
ция, стълб в развитието 
на народ и родно място, в 
който са вградени съдбите 
на хиляди човеци. Всеки е 
оставил частица от себе си работейки всеот-
дайно и учейки в стралджанското училище. 
Няма маловажни хора преминали през него. 
То, училището е като стар часовников меха-
низъм, за който трябва да се полагат грижи 
за да не изостава и за всяка част от него да 
се полагат нужните грижи.

Да управляваш училище  е изключително 
предизвикателство, за да е в крак с времето 
се изисква хората, които работят в него да са 
инициативни, иновативни и предприемчиви. 
Смея да твърдя, че колективът на СУ “П. К. 
Яворов“ има тези качества и работи усърдно 
в променена учебна среда и внедрени ино-
вативни техники и методи на преподаване. 
Училище и колектив се променят благодаре-
ние на спечелени проекти, а те не са малко. 

Похвалното е, че колектива ги разработва 
и реализира сам, защото на всички ни е 
ясно, че промяната към иновации трябва да 
започне през учителската колегия и от там 
мотивацията да се прехвърли към учениците. 

Трудно е да си учител на съвременните 
деца, но никой не се отказва, а се учим и 
надграждаме за да продължим да бъдем 
училище за пример. Миналото ни задължава, 
а настоящето го изисква.

ТЯНКА ТАШКОВА

Нашето верую беше еру-
диция и професионали-

зъм. Това искахме да преда-
дем и на учениците си, за да 
ги направим хора – честни, 
справедливи, знаещи, готови 
да отстояват позициите си, грамотни, вла-
деещи до съвършенство българския език, 
способни да почувстват силата и красотата 
на неговото изящество, готови да го поста-
вят над всичко, защото е роден, български.

На това ни учеха нашите учители Тончо 
Господинов, Георги Мечков, Лазура Сул-
танова, Гега Димитрова, Мария Димчева, 
Радка и Руси Сапунарови, Дена Гаджева, 
Тинка Игова, Лила и Иван Иванови…

Как да забравим уроците по история на 
Лазура Султанова – един прекрасен човек, 
който преподаваше не само история, но и 
човеколюбие. Готова винаги да помогне. 

В онези трудни времена тя уши собстве-
норъчно  тоалет за абитуриентския бал на 
бедно момиче, на друго предложи обувки. 
Съветваше всички ни към култура, етика 
в отношенията, грижа за другия, уваже-
ние, толерантност. Ние усвоихме това и 
го предадохме и на нашите ученици. Или 
Георги Мечков, преподавател по физика 
и по-късно директор на ССТ. В неговите 
часове придобивахме и широка обща култу-
ра. Практическите му задачи, методите на 
изпитване помня до днес. А уменията му да 
пее, да рисува, да моделира, туристическата 
му дейност запалиха мнозина.

Посветих 37 години на педагогическа 
дейност в Стралджа. Щастлива съм, че за 
това време получиха образование стотици 
деца, които се реализираха успешно и в 
живота. Работих еднакво с желание и все-
отдайност като директор, зам.директор и 
преподавател по български език и литера-
тура. Стремежът ми винаги е бил  да науча 
учениците към чистота и съвършенство на 
българския език. Давах своето мнение при 
промяна на учебните програми, при намеса 
за премахване на класически български 
произведения от учебниците.

Радвам се на днешните успехи на ученици 
и учители. Следя всичко, което се случва в 
родното училище защото се чувствам час-
тица от този колектив.

Продължава на стр. 5

ДИРЕКТОРИТЕ:
ОГЪН В ДЕТСКИТЕ ДУШИ НЕ МОЖЕ ДА ПАЛИ ОНЯ, КОЙТО САМ В СЪРЦЕТО СИ ОГЪН НЕ НОСИ!

с Димитър Сотиров поп Димчо 
учителствал от 1860 до 1865г., 
по време на Освобождението по-
срещнал руските войски  начело с 
ген.Тотлебен в Мараш и неговата 
дъщеря ги дарила  със стралджан-
ски кърпи и престилки. 

В местната църква „Св.Архан-
гел Михаил“ се пази 

ПЪРВИЯТ УЧЕБНИК 
от онова време – „Часослов“, 

отпечатан в Русия. Той и псал-
тирът били единствените учебни 
помагала в килийните училища.

След поп Димчо за даскали са 
цанени последователно Атанас 
Стидовски/1865-1872/ и ученикът 
му Кънчо Георгиев Кънчев  от 
Градец./1872-1874/. 

Все още не е известно кога ки-
лийното училище  е прераснало в 
класно, но между 1874-1876г. за 
нуждите му в църковния двор е 
построена специална сграда с три 
стаи – в едната правели свещи, 
другата била за учителя, а най-
голямата – за учебните занятия. 
В спомените си даскал Ненчо 
Джедев Далазчиев от Медвен/ 
учителствал в Стралджа от 1874 
до 1892г.,  разказва, че децата 
изучавали четене, писане, исто-
рия и математика, седнали върху 
козяк на пода. Посвещава 18 го-
дини на учителстване тук. Ненчо 
Далазчиев преподавал сам всички 
предмети. Продължава на стр. 2

АТАНАС КИРОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

170 години училищно дело
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170 ГОДИНИ УЧЕБНО ДЕЛО В СТРАЛДЖА

Учителите, които помним: КАТЯ КОНЯРОВА

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

ПОСÒЧИ НИ ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО, НАÙЧИ НИ НА ДОБРОТА
Най-вълнуващият ден за 

първокласниците е пър-
вият учебен ден, когато изпла-
шени, смутени, тревожни за 
първи път пристъпват прага 
на училището. Обзета от та-
кива чувства  през есента на  
1963г. , с букет цветя от гра-
динката у нас станах ученичка 
на ОУ“В.Коларов“. Докато 
стисках ръката на майка мис-
лех си каква ли ще бъде моята 
учителка, как ще изглежда, 
как ще се казва…У дома пред-
варително ми подсказваха, че 
всичко ще е наред, че там, на 
училище е много хубаво, ще 
имам приятелки, ще науча 
буквите, ще мога да чета. И 
любопитството полека-лека 
побеждаваше страха.

И до днес помня мига, ко-
гато пред мен застана Тя, 
другарката Конярова – видях 
една усмихната, спретната 
жена, която държеше в ръцете 
си голям букет. Говореше с 
един особен мек , мелодичен 

К. Конярова с ученици от набор 1956 – начален 
курс

глас, сякаш аха ще запее. 
Прегръщаше всяко от децата 
по майчински топло. Не зная 
как подарих моите цветя, но 
знам, че още тогава много ха-
ресах моята учителка. И се по-
чувствах спокойна, уверена. В 

пуснат, тръгнах към нас като 
изгарях от желание да срещна 
някой, да го поздравя, да до-
кажа, че съм добър човек, че 
добре съм запомнила първия 
си урок. Не  щеш ли пред мен 
се оказа местния дядо поп. И 
досега си го спомням,  беше 
с расото си, гледаше с един 
добри очи през очилата. Аз, 
малкия човек, го приближих 
смело и някак приповдигнато 
поздравих „Добър ден!“ дядо 
поп ме погледна изненадан, 
поспря се и ми отговори с 
мила усмивка: „Дал ти Бог 
добро!“  Щях да хвръкна от 
радост, толкова приятно беше 

класната стая 
стана още по-
интересно . 
Над 30 бяха 
децата които 
др.Конярова 
разпределя-
ше по дърве-
ните чинове. 
И  п ъ р в и я т 
урок се оказа  
не за букви, 
а за това как 
да се държим 
на улицата. 
П о л у ч и х м е 
съвети да поз-
дравяваме по-
възрастните с 
„Добро утро“, 
„Добър ден“, 
„Добър  ве -

чер“. С уверението, че това не 
е само поздрав, това е уваже-
ние, проява на доброта, нещо 
което трябва да запазим за цял 
живот. И ах колко съм била не-
търпелива! Едва изчаках да ни 

чувството, и вече мислено си 
обещавах, че няма да размина 
никой без да поздравявам. 
До днес този урок си остава 
най-важния в живота ми. 
Др.Конярова по-късно беше 
човекът, който държеше ръка-
та ми докато изписвах първите 
кръгчета и ченгелчета на бук-
вите, сричахме заедно първите 
думички, учихме песни и сти-
хотворения. За мен тя остана 
най-добрия учител. По-късно 
предавах нейния урок и на де-
цата си, а сега и на внуците си. 
Да знаят, да бъдат добри хора, 
а по-късно на това да научат и 
своите деца.

Във в.“Стралджанска трибуна“от 
средата на миналия век Янко 

Йорджев посочва, че първите сведения 
за училището в Стралджа са съхранени 
от 1920г. По летописни бележки на 
учителката Мария Димчева  рождена 
дата на училището е 1858г., но според 
изследвания на д-р Табаков  училище в 
Стралджа има от 1855 г., а според „Ста-
тистика на образованието в България“ 
училище в Стралджа е имало от 1852 г.

Пак според него за периода 1890-
1910г. липсват документи за 

учебното дело. Прогимназията съществува от 1905г. 
стените били  камъшени, измазани с вар. Разрушена е 
през 1940г.когато е построена новата сграда на прогим-
назията. През 1912-1919г. училищата са затворени заради След 9 септември 1944г.почти всички завършващи 

прогимназията продължават в средни училища в 
Ямбол, Сливен, Карнобат, Котел, Бургас.

Тогава делегация от местни ръководители посещава 
МНП и от м.октомври 1945г. се открива непълна гим-

назия с по две паралелки  от 4 и 5 клас. Разрешението е 
с условие да се построи сграда за нея. Под ръководството 
на Лука Георгиев са събрани дарения няколко милиона 
лева, всяко домакинство се задължава да носи камъни, 
тухли и др.строителни материали. Сградата с приземен 
етаж и първи такъв е завършена през 1947г.В гимназията 
се учат 72 ученика. Директор е Тодор Ангьозов от Сливен. 
Първи учители са Марийка Табакова, Кольо Николов, 
Ангьозова и др. По нареждане на МНП през 1948г. гим-
назията е закрита.

През лятото на 1951г. делегация от Стралджа отправя 
искане до МНП да бъде отново открита. То съвпада с 

посещение на Вълко Червенков  в Стралджа. И през есен-

ОТ „СТРАЛДЖА – ИСТОРИЯ, 
ТРАДИЦИИ, ДУХОВНОСТ“ 

Д. Берова

Гимназията в Стралджа съществува до 1959 г. Об-
щинското ръководство решава на нейно място  да 

се открие ССТ. Училището става основно и в него  от 
детската градина до осми клас учат всички деца без 
тези от ОУ “П. Хилендарски“, поради това, че сградата 
на бившата прогимназия  е ползвана от новооткрития 
техникум. 

Освобождението заварва Стралджа с начално учи-
лище с 30-тина ученика. Училищната сграда е по-

строена в църковния двор/1876/ и се състояла от класна 
стая и стая за учителя. Ненчо Далазчиев продължил 
да обучава стралджанските деца. Учениците седели на 
дълги чинове и пишели  на плочи с калем. Нагледните 
помагала при преподаването били географска карта, 
руско сметало  и албум с картини по естествознание.

Кметството отделяло достатъчно средства за издръж-
ката  на училището и по мнението на околийския 

инспектор стралджанската община била сред малкото, 
които можели прилично да издържат учителите и учили-
щето. През 1883г. училищното настоятелство назначило 
още един даскал и до края на учителстването на Ненчо 
Далазчиев  през 1892г.  негови колеги били: Христо 
Годев от Казанлък/учителствал само през 1884г./, Тодор 
Димчев и Еньо Киров от Стралджа, Георги Керемедчи-
ев/1885/ и Христо Вълев от Ямбол, Иван Хрусанов от 
Жеравна/1886/, Георги Попов /1887/от Маломир/според 
Д.Сотиров от Карапча-Тенево/ и др. Първата жена – 
учителка е Василка Ненчева от Сливен, учителствала 
1887-1889г.

Годишната плата на главния учител по това време е 
1000лв. и 10 кила жито, а на колегите му – 800 лв. и 

10 кила жито. Първият главен учител в Стралджа е Геор-
ги Брънзов/1893-1899/ наследен от Стефан Кьосев/1897-
1898г./бил пръв приятел на Яворов и Иван Калчев.

В периода 1890-1905г.учителствали Кичка и Тодор 
Карабиберови, по-късно – г-н Дянков-строг и взискателен 
преподавател в трето отделение. 

През 1894г. в селото е построено  модерно за вре-
мето си училище  с 6 класни стаи. В първо и второ 

отделение децата учели : закон Божи, четене, писане, 
смятане, пеене и гимнастика. В следващите две отделе-
ния се добавяли: естествознание, отечественознание, 
църковно-славянско четене и краснопис , а в горния курс  
изучавали и геометрично чертане, зоология, всеобща 
история , география, ботаника, ръкоделие и рисуване. В 
първо и второ отделение учителите Белберов и Кераца 
Вълнарова обучавали 125 момчета и 33 момичета. В 
трето и четвърто Стефана Начева  и Тодор Карабиберов 
преподавали на 53 момчета  и 4 момичета, а в пето и 
шесто отделение учели  24 момчета. Поради големия 
брой на децата през учебната 1899-1900г.в първо отде-
ление са открити две паралелки.

През есента на 1902г. в Стралджа е открито 

ВЕЧЕРНО УЧИЛИЩЕ
Освен че ограмотявали селяните  учителите им из-

насяли сказки за новостите в земеделието.
През учебната 1908-1909г. в Стралджа е открита 

ПЪЛНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ 
с директор Игнат Мангъров,/заменен по-късно от 
Добри Христов/ и учители: Георги Райнов /история/, 
Димитрина Христова/география/, Мария д-р Жечева 
/бълг.език/, Райна Маркова/математика/, Златина 
Дончева и Николина Гаврилова. 

Продължава на стр. 3

СПОМЕНИТЕ НА ЯНКО 
ЙОРДЖЕВ

Снимка от началото на миналия век, на която се виж-
дат сградите на трите стралджански училища

Ученици от 1915 г.

Ученици от 1907 г.

войни и криза. 1923-1924г. в НУ“Ив.Вазов“ имало 4-ри 
класа, било с два клона – втория „При гарата“, е разкрит 
по желание на търговци. 

За първа учебна година на НУ“Отец Паисий“ се счита 
1922-1923г. като учебните занятия на този клон се 

водели в различни сгради като най-продължително в 
помещението на „Балцанкук“ намиращо се на ул.“Ал.
Стамболийски“ 11.

През 1925-1926г.клонът се закрива поради недоста-
тъчно деца. В замяна на това първия клон – „Цен-

трално училище“  се развива самостоятелно с 1-4 отделе-
ние под името „Отец Паисий“ , а по-късно се преименува 
в „Кирил и Методий“. Двете отделения от „Гаровото 
училище“ се преместили в бившето  Търговско училище 
/просъществувало две години/   под името „Клон на Цен-
трално училище“. През учебната 1927-1928г.в уч-ще „Ив.
Вазов“ на задължително обучение са 120 момчета и 130 
момичета – общо 6 паралелки. По това време започва да 
учителства Зорка Йорданова  и така остава до края на 
живота си в Стралджа  свързвайки се със съпруга Желязко 
Йорданов, прогимназиален учител.

1940 г.е построена нова сграда до църквата. Средствата 
са осигурени за Допълнително земеделско училище. Там 
започват да се водят учебните занятия на прогимназията.

До 1945г. обучението се води в два вида училища- 
начални и прогимназия. Начални училища са „Ив.

Вазов“,“Отец Паисий“ и „Кирил и Методий“. Прогимна-
зията се именува „Хр.Ботев“ като в края на 1934-1935г. 
НУ“Ив.Вазов“ се слива  с прогимназията под името 
Средищно народно основно училище „Хр.Ботев“. Така 
съществува до м.септември 1951г. когато в Стралджа за 
втори път се открива гимназия.

та гимназията е отново открита  с пълен брой паралелки. 
По това време се създават т.н. „единни“ училища. Така 
под общо ръководство  са включени Средищно основно 
училище „Хр.Ботев“, НУ“Кирил и Методий“  и класовете 
на гимназията. След смъртта на Васил Коларов  е преиме-
нувано на него  и освен редовно обучение има и вечерни 
паралелки. Училището , учебната сграда на ОУ е много 
тясна  и се налага разширение. Ръководството на учили-
щето посещава МНП няколко пъти  и издейства средства 
за надстройка  още един етаж. Местното ТКЗС завършва 
строежа  1971г. ССТ „П.Кабаков“ пуска първия випуск 
1959-1960г. Директор е др.Ковачев.  По стопански начин 
е построена пристройка , двора е облагороден. 1977г. 
по решение на МНП и МЗ  техникума е преобразуван в 
СПТУ по СС с тригодишен курс на обучение . Последният 
випуск е през 1980г.

БОГАТА ИСТОРИЯ
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170 ГОДИНИ УЧЕБНО ДЕЛО В СТРАЛДЖА

Начален курс ученици от ОУ „В. Коларов“, набор 1956

Продължава от стр. 2
Учениците в първи и втори клас изучавали: български 

език, френски език, аритметика, геометрия, история, 
география, естествена история, рисуване, ръкоделие, 
катехизис/закон Божи/, пеене, гимнастика, краснопис, 
а в трети/седми/ клас – и химия и физика.

За онагледяване на уроците учителите използвали 
10 карти на всички континенти, богата сбирка от 

73 минерала, апарат за произвеждане на електричест-
во, уред за разлагане на водата, токопрекъсвач и др. 
Училищната библиотека разполагала с произведения 
на Марин Дринов, Любомир Милетич, Йордан Иванов, 
братя Шкорпил, Константин Иречек, Сергей Меч, ен-
циклопедии, френско-български речник, географски 

УЧИТЕЛИ ЗА ПРИМЕР

Под ръководството на преподавателите  Иван Ми-
хайлов, Бойчо Пенев, Иван Ганев, Никола Стой-

чев, Василка Абаджиева то дава  основни познания  на 
учениците след седми клас  по счетоводство и търговия. 
Училището съществува три години. На 17 март 1928г. 
стралджанските ученици за пръв път подготвят и из-
насят детската оперета „Малката червена шапчица“. 
Със събраните средства купуват дрехи  на 12 бедни 
съученици. 

През учебната 1928-1929г. в прогимназията учат 
492 деца. Обучават ги 10 начални  и 5 прогимназиални 
учители. Общината отделя 1450 дка ниви и градини за 
подпомагане на училището  и сключва заем за стро-
ителството на ново начално училище „Отец Паисий“. 

В ЧАСТНОТО ТУРСКО УЧИЛИЩЕ, 
което общината подпомага ежегодно с по 1500 лв., 

двама учители обучават 26  деца. 
През 1931г. е открито 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО 
УЧИЛИЩЕ /ДЗУ/ 

Идеята за основаването му има над 10г. история 
когато наследниците на покойния чифликчия Иван 

Пенчев в изпълнение на последната му воля създават 
фонд „Станка и Иван Пенчеви“ с 50 000 лв и 250 дка земя 

студии, ръководства по правопис, книги по ботаника, 
животновъдство, естествознание и др. 

В периода 1905-1925г. в Стралджа има три начални 
училища – „Ив.Вазов“, „Отец Паисий“ и „Кирил и 

Методий“. Обхванати деца – 250.
НУ “Ив.Вазов“ се помещавало в сградата построена 

още през 1879г. в близост до църквата. Имало 4 стаи, 
широк коридор и учителска стая. Само една година след 
Освобождението  стралджанци строят свое училище, 
по-късно построяват самостоятелни нови сгради  и на 
другите две НУ и на прогимназията , на гимназията , 
на техникума и пак на гимназията. Като начални учи-
тели са работили: Димитър Пастърмаджиев, Димитър 
Панайотов, Жечо Узунов, Йордан Тодоров, Г.Далакчиев, 
Василка Пастърмаджиева, Надежда Панайотова, Ева 
Паскалева, Тодор Джелебов, Зорка Йорданова, Мария 
Арнаудова, Гани Абаджиев, Гергана Димитрова. И по-
късно – Руси Сапунаров, Радка Сапунарова, Радка Ми-
тева, Хр.Анастасов, Ив.Константинов, Ангел Стоянов, 
Андон Видев, Живка Видева.

ПО ДАННИ 
НА ГЕГА ДИМИТРОВА

Прогимназията е основана 1905 г. Сградата била, 
където беше столът на бившия ССТ. Пръв директор 

Игнат Магъров. Първи учители са - Мария д-р Желева, 
по бълг. език и литература, Райна Маркова – матема-
тика, Д. Христова – география, Г. Райнов – история, К. 
Петрова, Иванка Маслинкова, М. Димова, П. Иванова, 
Н. Хлебарова, Ст.Друмева, Ел.Башева, Н. Паскалева, К. 
Тодорова, Д. Дачева, Д. Николов, И. Бохова, П. Йонко-
ва, Н. Бохов, Ст. Николова, Ив. Райнова, Кр. Пеева, Ст. 
Георгиева, Н. Дяков...

През учебната 1911-1912г. в 

ТРИТЕ СТРАЛДЖАНСКИ 
УЧИЛИЩА

се обучават 459 деца. В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ учели 
181 момчета и 169 момичета. В ПРОГИМНАЗИЯТА – 58 
момчета и 19 момичета и в ТУРСКОТО училище – 15 
момчета и 17 момичета.

За децата се грижели 12 учители.  Обучението в на-
чалния курс траело 189 дни, а в прогимназията – 232. 

През учебната 1915-1916г. големия брой на децата 
налага 

ОТКРИВАНЕ НА ВТОРО НАЧАЛНО 
УЧИЛИЩЕ 

По време на войните учителите заминават на фрон-
та. Така през учебната 1917-1918г. в училищата 

на Стралджа преподават само жени.
Голямата беднотия  след Първата световна война 

оставя белег и върху развитието на учебното дело в 
Стралджа. За да могат децата да посещават училище, 
учителите и училищното настоятелство определят  кои 
са най-бедните ученици и ги снабдяват с необходимите 
учебници и тетрадки. Децата изнасят литературно-му-
зикална програма и събраните средства разпределят на 
майка на двама пленници, на бедните си съученици и 
на детска библиотека. Ежегодно се чества празника на 
българската писменост, деня на народните будители, 
годишнини на Левски, Ботев, патронния празник на 
училищата. Учениците участват в трудови седмици за 
почистване  и благоустрояване на училищата.

По настояване на местните търговци през учебната 
1922-1923г. в селото отваря врати 

НИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ

Т. Ташкова сред нейни ученици

за построяване на земеделско практическо училище в 
Стралджа. Общината осигурява помещение и земя за 
училището. По-късно е построена специална сграда, а 
в двора й учениците засаждат овощна градина. В учили-
щето ежегодно се обучават по 70 ученици, завършили 
прогимназия. Негов дългогодишен директор е агронома 
Леонид Ржецки. Освен знания по последни новости  в 
селското стопанство учениците получават знания по мо-
дерно домакинство, готварство, винарство, консервиране 
и др. Училището се определяло от специалистите като 
най-проспериращо. През 1939г. е осветено знамето  и е 
основано дружество на възпитаниците на ДЗУ.

През годините директори на прогимназията са били  
Георги Дяков/ 1922-1926/, Стефан Димов/1927-1928/, 
Жечо Узунов/ 1928-1932/, Васил Киров/ 1932-1942/, 
Желязко Йорданов/ 1942-1944/.Като учители работили 
Васил и Гина Кирови, Диана х.Радонова, Мария Далакчи-
ева, Мария Марчева и др., а в началния курс преподавали 
Георги Марчев, Гергина Димитрова, Йорданка Узунова, 
Йордан Костадинов, Мария Димчева и др.

През учебната 1938-1939г. в селото има две начал-
ни училища „Отец Паисий“ и „Кирил и Методий“, 

средищно основно училище с прогимназия „Ив.Вазов“, 
допълнително земеделско училище, две трапезарии, 850 
ученици, 18 учители. Завършен е първия етап от строи-
телството на прогимназията. През 1942г. в училището 
е инсталиран радиоапарат, през 1943г.-телефон , а през 
пролетта на 1944г.- е електрифицирано.

През 1947г. е построена сградата на училище 
„В.Коларов“ и с решение на отдел Народна просве-

та Ямбол след дълго прекъсване е открит отново горен 
курс  с 9-11клас.Като директори работят Тянка Ташкова, 
Никола Козарев, Атанаска Кабакова. През този период 
в Стралджа образование са получили 1170 ученици, 
десетки са завършилите ВУЗ и ПВУЗ.

През учебната 1946-1947г. е разкрито 

ВЕЧЕРНО УЧИЛИЩЕ
За местните турци и цигани общината открива начално 

училище, т.н. „турско“ училище в което се ограмотя-
ват 20 неграмотни и 10 малограмотни.

През 1958 г. гимназията в Стралджа е закрита, а на 
нейно място отваря врати 

СЕЛСКО–СТОПАНСКИ ТЕХНИКУМ
Целта е да подготвя кадри за селското стопанство. 

Първият випуск е само с две паралелки - „поле-
въдство“ и „животновъдство“. Освен всичко по рас-
тениевъдство  възпитаниците се обучават да работят 
със селскостопански машини. Завършвайки техникума  
получават специалност „младши агроном“ и „младши 
зоотехник“. ССТ съществува до 1981г.като ежегодно 
дава образование на 320 редовни и 150 задочни ученици. 

Лазура Султанова, 
преподавател по история

Ст. Мирчев,
учител

Петър Ковачев,
директор

Курсистки от ССТ

Лозаро-
градинари

от ССТ

Учители от ССТ

В него преподават легендарни до днес учители като 
Янка Серафимова, създател на танцовия състав, 

който с постановката „Сватба“ заема първо място на 
окръжни състезания, Лазура Султанова, Георги Мечков. 

Продължава на стр. 4
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Продължава от стр. 3
Г.Събев, Дженка Драголова, Й.Крумов, Ст.Мирчев, 

Трина Седларска, Пено Борисов, К.Куртев, Събина Вел-
чева, Васил Михалчев, Илия Манчев, Илия Божилов  и 
др. Пръв директор на техникума е П.Ковачев, след него 
са Д.Андонов,  Стоянка Балъкчиева, Георги  Мечков. 
Освен успехите на танцовия състав техникума печели 
призови места и в спорта / по волейбол, по уредна гим-
настика и др./, голяма активност бележи и туризма. През 
1972г. ССТ става СПТУ. През 1978г. директор е К.Колев, 
а през 1981г. техникума е закрит. 
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През учебната 1984-1985г. е преместено в сградата 
на бившето ЕСПУ“В.Коларов“ . Директор на учи-

лището става Донка Апостолова. В колектива работят 
над 30 педагози. Започват да се редят успехи свързани 
с учебната, възпитателната, спортната, туристическата 
дейност.

През 1986-1987г. за директор е назначена Елена 
Камбурова. В началото на 90-те години на м.в. 

учителите са 41. През 1991-1992г. има нов директор – 
Стоян Атанасов. Базата е обогатена с 2 работилници, а 
училището получава статут на ОУЗТО в което учениците 
придобиват  и професионална квалификация – шлосер 
и шивач. През 1995-1996г. директор отново е Донка 
Апостолова. Тя е първия директор когато училището 
получава статут на основно.

През 2000г. директор на ОУЗТО е Дора Найденова. 
Осем години по-късно в училището се прибавя нова 
форма на обучение – вечерна в 8 клас. През 2009г. е 
открит обновения физкултурен салон. 

2011г. - 396 ученици в 17 паралелки, 59 първоклас-
ници.

Тянка Ташкова. Материалната база е обогатена, обзаве-
дени са стандартни кабинети, двора е благоустроен. През 
1972г. е открито средното училище с цел да прерасне 
в ЕСПУ. За директор на училището е назначен Никола 
Козарев. В края на 70-те базата вече е твърде малка за 
големия брой ученици и назрява необходимостта от стро-
ителство на нова сграда. Първата копка е направена през 
1979г. Директор на училището вече е Атанаска Кабакова. 
В началото на 80-те новата сграда е готова, а тържест-
вено открита през 1985г 30 октомври. с присъствието на 
тогавашния министър на просветата Александър Фол. 
Започва периодът на оптимизация и интензификация на 
учебния процес. Училището е водещо в окръга, домакин 
на множество събития, открити уроци, представяне на 
водещи учебни практики. Безброй са наградите на учени-

ци в различни олимпиади, състезания, фестивали както 
и награди за учители. Обявено е за колектив-първенец 
от 6-то Национален преглед.

С решение на педагогическия съвет от 1991г. учили-
щето носи името на гениалния български поет П.Кр.

Яворов. През 1994 г. от ЕСПУ вече е СОУ. Учениците 
придобиват високо равнище на знания по английски 
език и компютърни технологии.

С настъпването на т.н. „преходен период“ в учили-
щето също настъпват промени. Авторитарният 

стил на работа е сменен с демократичния. Учителите 
се ползват от творческа свобода. Директорът Атанаска 
Кабакова е освободена от длъжност през 1992г. и Бинка 
Караколева поема длъжността временно. След конкурс 
през 1993г. директор вече е Донка Нихтянова. Осво-
бодена през 1994г. Временно изпълняващ длъжността  
е Валентина Маринова, която след конкурс успешно 
защитава работата си. Следва един период на успехи 
и пълно преобразяване на базата, осъвременяване на 
кабинетите със средства по проекти и от бюджета на 
общината. Авторитетът на училището расте. В навече-

УЧИЛИЩЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП

През 1984г.отваря врати 

НОВОТО 30-КЛАСНО УЧИЛИЩЕ 
в Стралджа. То е с кабинетна система на обучение, 

модерен спортен комплекс с два плувни басейна. Дълги 
години директори там са Атанаска Кабакова и Валентина 
Маринова.

2005г. демографската криза владее и Стралджа. Спо-
ред директора Ат.Кабакова учебната година е „рискова“. 
В СОУ“П.Яворов“ има само една паралелка първоклас-
ници.  С 26 деца. , в ОУ те са в две паралелки общо 37 
деца, в НУ – 20 деца. 

2006г. с реше ние на ОбС се сливат НУ и СОУ, моти-
вът – нецелесъобразно поддържане на две училища под 
един покрив. През 2011г. учениците в СОУ“П.Яворов“ 
са 546 в 25 паралелки, 162-ма са пътуващи от съседните 
села. Първокласниците са 83 в 4 паралелки, в 11 клас 
има 22 ученици.

2012г.- учениците са 553, първокласниците – 65 в три 
паралелки.

През 2001г. сред стотиците възпитаници на гимнази-
ята са и завършилите ВУЗ 212 жители на града, с ПВУЗ 
– 162, със средно – 1664.

В ОУ се учат 414 деца в 17 паралелки, първокласниците 
са 45 в две паралелки.

През м.май 1996г. НУ“П.Хилендарски“ отбелязва 
70-годишнината си пребазирано от осем години  в 
СОУ“П.Яворов“. Аргументите за това  са споровете за 
първокласници и средства за поддържане. А причината 
– срутване на тавана в една от класните стаи Последва-
лата икономическа криза препъва желанието за ремонт 
и връщане на училището на своя територия. Сградата 
междувременно е разрушена и ограбена. 

Училището има своите постижения в различни обла-
сти, отбелязват се различни празници, организират се 
прояви с посвещение. 

Днес директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е Недка 
Парушева. 

СУ „П. ЯВОРОВ“
Данните за историята на училището дължим в го-

ляма степен на Димитър Сотиров, завещал богата 
летописна книга на училището.

Написана собственоръчно тя съдържа исторически 
факти още от началото на миналия век, обогатена с 
интересни случки, с имена на директори и учители. 
Пример за това е преразказът 

„НАПАСТ БОЖИЯ“
Появи се в селото заразителна болест. Много 

от селските къщи се почерниха. Черковната кам-
бана започна да разнася често своя звън. Вратите 
на малката църквица стояха отворени от сутрин 
до вечер, защото селяните се молеха против 
болестта. Селският учител мислеше, че болес-
тта се разнася  от Поповия кладенец, водата на 
който беше по-сладка от чешмяната. Селяните 
не вярваха на учителя защото беше още млад. 
Това е „напаст Божия“, казваше попа като караше 
хората да се молят. Един ден учителя се събра 
със своите другари  и им разказа всичко. Те му 
повярваха, взеха дебели дъбови капаци , заковаха 
кладенеца и поставиха пазач. След няколко дни 
болестта започна да намалява докато най-после 
изчезна съвършено.

Рецензия: съдържанието предадено много доб-
ре, знаци – уместно поставени, правопис – добър. 
Успех: /5/ много добър

1924 г. Прегледал: не се чете

През 1959 г. е построена нова работилница към 
училището. Часовете по трудово обучение са уве-

личени. Изучава се металообработване, домакинство, 
шивачество, работа с дърво. Родителски комитети пома-
гат към училището да се изградят зоокът и живарник за 
които се грижат учениците.

Въведен е задължителен осми клас. След 1960г. 
започва въвеждането на методически обединения. 

Часът на класния ръководител е задължителен. През 
1967-1968г. започва надстройката на уч-ще „В.Коларов“ 
с активната помощ на местните жители и участието на 
всички от училищния колектив. По това време директор 
на училището е Янко Йорджев. След него поста поема 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ  
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

През учебната 1911-1912г. в  трите стралджански 
училища се обучават 459 ученици, от тях в турското 

училище – 15 момчета и 17 момичета.
Турското училище – така е именувано първото училище 

в ромския квартал на селището. Според летописната 
книга на училището по разкази на стари жители  през 
1929г. училището носело името „Сабахи Али“ на името 
на турски поет. 

В периода 1956-1966г. директор на това училище 
е Стойчо Тодоров. През 1977г. поста „директор“ 

заема Йордан Тошев. Самият той определя своя дирек-
торски период като „доста труден“. Работи с колектив 
от учители – Георги Каравичев, Стойка Велева, Мария 
Димитрова, Иван Димитров, Ваньо Пасков, Янка Шидер-
ска, Бинка Събева, Панайот Андонов и др.  Учениците 
вече надхвърлят 120 бр. 

рието на 2000 г. започва време на финансов недоимък. 
Плувният басейн не може да функционира, не достигат 
средства за спортни празници, учениците са лишени и 
от столово хранене на обяд, не се изплащат утвърдените 
ученически стипендии. Наред с това извънкласната 
работа е много разнообразна, не липсват постигнати 
успехи в различни области. През учебната 1998-1999г. 

Първи випуск на ССТ

в училището се учат 559 ученици, навлизат нови методи 
и форми на работа. Компютрите трайно заемат своето 
място в образователния процес. Училището получава 
сериозна помощ от училищното настоятелство с пред-
седател Боряна Атанасова. В помощ на учителите са 
и доброволци от Корпуса на мира. Първият спечелен 
проект е през 2002 г. В училището работят 42 педагози, 
които обучават 520 ученици.

Днес директор на СУ “П.Яворов“ е Галя Райнова.

Ат. Кабакова с поредния випуск

Един неразделен клас

Пореден иновативен урок в СУ
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УСПЕХИТЕ НЕ ЗАКЪСНЯВАТ, 
КОГАТО ОБИЧАШ РАБОТАТА СИ

Валентина МАРИНОВА

Постъпих като директор 
на СОУ“П.Яворов“ на 22 
март 1995г. и с желание 

работих до 1 юли 2020г. Успях да 
натрупам над 25 г. стаж. Когато 
обичаш работата си и чувстваш 
удовлетворение от нея годините 
минават бързо. През цялото това 
време съм се старала да създам 
един добър колектив, условия 
за спокойна и успешна работа 
на колеги и ученици. Благода-
рение на екипа с който работих 

учителите разгръщаха  своите творчески възможности и 
успехите на нашите ученици и училището бяха не малко. 
Благодаря ви, колеги!

Много успешно си партнирахме  с всички институции. 
Много добре работих през годините с кметската управа- 
Ив.Георгиев, д-р А.Василев, М.Андонов, а през послед-
ните 6 години и с Ат.Киров. На всички тях благодаря за 
приоритета в работата им към образованието в общината. 
Работихме много добре и с училищното настоятелство.

Усилията на всички и най-вече на колегите ми дадоха 
своите плодове – завършилите стотици ученици средно 
образование намериха своята реализация в живота и са 
конкурентноспособни, определено със заслужено само-
чувствие на знаещи и можещи личности.

ЩАСТЛИВА СЪМ, ЧЕ РАБОТИХ В 
УЧИЛИЩЕ - МЕЧТА

Мара ЗАГОРЧЕВА

В НУ“П.Хилен-
дарски“ запо-
чнах като на-

чална учителка през 
1963г. Пет години по-
късно станах директор 
на същото училище с 
пълен норматив учеб-
ни часове. Приех пос-
та от Георги Вълчев, 
ерудиран и взискате-
лен педагог. Заварих училище-мечта  с утвърден идеален 
ред, озеленено с дървета и цветя, с опитно поле, където 
учениците придобиват практически навици и умения.

Много обичах учителската професия, която събира 
всичко – дава грамотност, обогатява духовно, ръководи 
формирането на човешката личност. По мое време широко 
ползвахме метода на индивидуализация  и диференциация 
на учебния процес. Това даваше възможност за допълни-
телно натоварване на напредналите ученици. Беше въве-
дено и разделното обучение. Едни учители преподаваха 
физическо възпитание, а други изобразително изкуство, 
пеене и музика.Тези предмети преподавах с голяма любов. 
Имала съм и не малко открити уроци. Спомням си когато 
поставих на децата задача да нарисуват стари стралджан-
ски престилки. Изненадах се, че нито една от рисунките 
не се повтаряше. Децата бяха пресъздали на белия лист 
истински шедьоври, които по-късно бяха представени на  
Национална изложба на която не само обраха наградите, 
но и възхитиха журито и множеството посетители. 

     За постигнати добри резултати бях удостоена с Трети 
клас квалификация, наградена с орден „Кирил и Мето-
дий“ и предложение от МОН да работя като директор на 
българско училище в Братислава или Прага. За послед-
ното категорично отказах. За мен главното винаги беше 
съзнателно да работя , да се отнасям етично с хората, 
да печеля доверието и признателността на обществото 
и най-вече на колегите си. Никога не съм търсила лични 
облаги, не съм гонила социален престиж. В окръжните 
съвещания в Ямбол винаги сме посочвани за пример. 
За мен нямаше трудни деца. До днес помня имената на 
всички, които са завършили училището. Обичах всички 
и обръщах внимание на всички. Ползвахме се с голям 
авторитет сред обществото. Не напразно родителите сами 
пожелаваха да дават децата си от 6 г. при нас. 

     Не зная дали е случайност, но все попадах на умни, 
талантливи хора, които израстваха пред очите ми. Нашето 
училище беше истинска ковачница на кадри. Ще спомена 
само този факт – в НУ“П.Хилендарски“ почти всички мои 
колеги  стигнаха до длъжността „директор“: Велина Хай-
дутова – на същото училище, Йовка Узунова – директор на 
Пионерския дом, Мима Панайотова и Йорданка Грудева 
– на детските градини. Работих с отлично подготвени 
педагози: детските учителки Пенка Вълчева и Веска 
Кодева, началните учителки с богат дългогодишен опит 
Денка Куртева и Димка Богданова. Ръководно начало в 
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ДИРЕКТОРИТЕ:
ОГЪН В ДЕТСКИТЕ ДУШИ НЕ МОЖЕ ДА ПАЛИ ОНЯ, КОЙТО САМ В СЪРЦЕТО СИ ОГЪН НЕ НОСИ!

работата ни беше  връзката между училище, семейство 
и общество. Работехме в синхрон , всеотдайно, заедно 
обсъждахме всяка нова идея. Поддържахме много добър 
психологически климат, за нас трудът наистина беше 
песен. Ежегодно правехме ремонт на сградата, всички 
чинове бяха подменен, осъвременено беше осветлението, 
модернизирана беше базата и в детската градина. Имахме 
спортна площадка за тренировки по различни спортове, 
при хубаво време винаги провеждахме часовете навън. 
Началото на всеки учебен ден започвахме с утринна 
гимнастика. Училището имаше и свой танцов състав, 
подпомаган от Тончо Тончев. 

Имам правото да заявя, че съм щастлив човек, защото 
живея в града, който обичам и защото работих за хората, 
които обичам.

БЯХМЕ УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА 
ДЕЦАТА

Велина ХАЙДУТОВА

Годините ми-
нават като 
ф и л м о в а 

лента. Бързо, не-
усетно. Но идва 
момент когато се 
връщаме назад за 
преоценка. Едва 
тогава разбираме 
колко интересен 
всъщност е бил 
животът ни, колко 
„сладка“ – работа-
та. Защото всичко 
е правено с много 
любов.

Започнах рабо-
та като дружинен ръководител в началото на 70-те 
год. на м.в. През 1971г. вече бях учител в НУ“П.Хи-
лендарски“ с директор г-жа М.Загорчева. Попаднах 
в един чудесен колектив. Д.Богданова, Д.Куртева, 
Сл.Балъкчиева, Й.Узунова, Ек.Конярова, В.Кисьова, 
И.Радева, В.Йорджева, Ат.Колева, Д.Григорова, Н.Милков, 
Ст.Атанасова, Г.Маринова – това бяха колежките с които 
преминаваше всеки работен ден. За всяка от тях съм за-
пазила най-топли спомени, защото  всички бяха отговор-
ни, всеотдайни, предани на професията, обичаха децата 
и се раздаваха максимално. Ежедневно часовете бяха 
наситени с интересни идеи, които винаги обсъждахме 
заедно в колектива. Провежданите открити уроци винаги 
получаваха висока оценка от Общинския и РИ по образо-
вание.  Извънкласната работа беше под ръководството на 
дружинния ръководител. Много интересни бяха проявите 
на чавдарската и пионерската организация, които бяха с 
голямо влияние върху  изграждането на качества у децата 
като честност, отговорност, дисциплина, трудолюбие, 
другарска взаимопомощ. През лятото учениците също не 
оставаха в бездействие. Бяха обхваната в сборни дружи-
ни по райони, помагаха на възрастни хора, участваха в 
спортни състезания, подготвяха и изнасяха пред хората от 
квартала  литературно-музикални програми. Голяма част 
от децата почиваха в летни пионерски лагери в Брезовец, 
Кипилово, Обзор, с. Баня, Сливенско. За образцовата хи-
гиена се грижеха Динка Русчева, Връбка, Въла Стойчева, 
Латинка Едрева. Училището беше като една добре сма-
зана машина, всяка част работеше безупречно. И когато 
беше въведено целодневното обучение всички участвахме 
в почистването на приземния етаж, който превърнахме 
в един уютен стол за децата. Тук много ни помогна УН 
с председател Петър Йовчев. Благодарности за жената, 
която разпределяше храната транспортирана от кухня –
майка  Митка Велчева. По наше време се опирахме много 
и на т.н. родителски тройки, каквито имаше във всеки 
клас. Имахме ли нужда от ремонт се обръщахме към об-
щината. Като зам.кмет много ни помагаше Велчо Тончев. 
Така изградихме плочника, пътеката пред училището, 
тревните площи, склада за дърва и въглища. Нямаше 
непреодолими проблеми. Бяхме смели в действията си, 

решителни. Въобще училището беше нашия втори дом.
Когато г-жа Загорчева освободи поста „директор“, аз 

поех тази отговорна работа. Не ми беше трудно защото 
познавах из основи всички проблеми, знаех, че колектива 
ще ме подкрепя и ще работим така както и досега. Всич-
ките ни ученици бяха неделима част от нас, учителите. 
Имахме авторитет, но и бяхме приятели на децата, те 
споделяха с нас , търсеха отговор на въпросите си. А ние 
се радвахме на всеки техен успех. Не само в училище, но 
и по-късно в живота, защото не прекъсвахме връзката си. 

Голяма беше тревогата ни  когато старата сграда се под-
даде на времето и рухна голямо парче от тавана на една 
от стаите. За да решим проблема работихме по проекти 
за обновление на сградата, надграждане на втори етаж 
с игротеки, занимални, физк.салон, но сеизмолозите не 
ни разрешиха да го активираме. Втори проект имахме за 
ремонт на сградата на бившия ССТ, но и там не се осъ-
ществи поради факта, че беше собственост на МЗ, а не на 
МОН. С надеждата за временно пребазиране „влязохме“ в 
СОУ“П.Яворов“, но  демографската криза препъна всички-
те ни добри намерения  и след 8 г. пребиваване на двете 
училища ОбС взе решение за сливането им.  

Ако и сега се наложи отново да избирам професия  пак 
щях да предпочета тази на учител. Бях удовлетворена 
максимално от работата си, радвах се на всеки нов ден. 
Щастлива съм със спомените, които запазих от НУ“П.
Хилендарски“.

БЯХМЕ МЛАД, ЕНТУСИАЗИРАН 
КОЛЕКТИВ С АМБИЦИЯ

Донка АПОСТОЛОВА

В ОУ”Кирил и Методий” 
Стралджа  работих почти 
осем години. Пет от тях – 

като директор, през останалото 
време като пом.директор и въз-
питател.

Основно училище „Кирил и 
Методий”Стралджа е създадено 
с акт на ОНС ,отдел”Народна 
просвета„ Ямбол и е наследник  
на НУ „Кирил и Методий” .

През първата учебна 1984/1985 
г. започнахме с 8 паралелки от 
І-ви до ІV-ти клас и по една паралелка от V-ти до VІІІ-ми 
клас ,както и две групи предучилищна възраст.

Обучението бе целодневно ,с възпитателски групи. 
Учебниците и тетрадките бяха безплатни и се раздаваха от 
учителите и възпитателите. Всички  ученици получаваха 
безплатни закуски и обяд.

Всяка сутрин преди началото на учебните часове де-
журните учители и възпитатели  събирахме учениците 
от кварталите-Калето,Морава и Тракия.За  есенно-зимния 
период им раздавахме и ботуши.

Началото беше трудно , както за  колегите ,така и за мен 
като директор. Преодолявахме трудностите  ежедневно  
и в движение. Много ни помогна професионалният  опит 
на началните и детските учители от началното училище. 

Йордан Тошев беше зам.директор през първата учебна 
година,а след 01.09.1995 г премина на работа в детска 
педагогическа стая.

През втората учебна година  заедно с Елена Камбурова, 
която бе назначена  за зам. директор по учебната част,  
приехме предизвикателството да преобразуваме основно-
то училище в Основно училище със засилено трудово обу-
чение.Такъв тип училища бяха малко, проучихме опита 
в Ямбол,Сливен,Пловдив,Стара Загора  и др. Изискваше 
създаване  на подходяща материална  база,подготовка 
на кадри и ред др.организационни въпроси. След моето 
преминаване на друга работа  през 1986 г. тя продължи 
като  директор и успя да осъществи преобразуването на 
училището със засилено трудово обучение. 

Бяхме млад колектив, не само работещ  с амбиция 
,но и задружен в мероприятията и празниците. С много 
упоритост и желание създадохме спортна композиция   
с участието на наши  ученици, които за първи път се 
явиха на 24 май  и предизвикаха възторг от жителите на 
Стралджа, а за самите тях самочувствие. И тези прояви 
през годините продължиха и се обогатяваха та и  до сега.

Обучение,възпитание,ограмотяване и усвояване на 
българския език и граматика, да знаят да пишат,четат и 
смятат- към това бяха насочени нашите усилия. Искахме 
и създавахме ред и дисциплина ,за да постигнем резул-
тати и успявахме в не особено добри битови условия. В 
началото отоплението  бе на твърдо гориво , почиствахме 
и боядисвахме  доброволно класните  стаи,училищния 
двор . По това време нямаше и програми,финансирани 
от държавата или Европа.

Спомням си една моя прогноза,че след 15 години броят 
на учениците от ОУ ще надвишават тези в СОУ, която бе 
на база мое  демографско проучване. Разбира се това за 
1985г. не се прие сериозно.

От 1984 г. основното училище премина през различни 
етапи на управление и развитие, но успя да се съхрани и 
днес продължава успешно своята мисия.

Продължава на стр. 6

Мара Загорчева 
и Велина Хайдутова

Мара Загорчева сред ученици
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ДОСТОЙНИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧИЛИЩАТА 
В СТРАЛДЖА

170 ГОДИНИ УЧЕБНО ДЕЛО В СТРАЛДЖА

ДИРЕКТОРИТЕ:
ОГЪН В ДЕТСКИТЕ ДУШИ НЕ МОЖЕ ДА ПАЛИ ОНЯ, КОЙТО САМ В СЪРЦЕТО СИ ОГЪН НЕ НОСИ!

Проф. Панайот Панайотов, художник
Проф. Петър Панчев, уролог
Д-р на с.с.н Въльо Вълев
Ген.Киро Киров
Доц.д-р Калчо Тодоров, математик
Доц.д-р Дора Николова
Д-р ст.н.с. Николай Игов от БАН
И безброй съвременни специалисти в различни 

области /лекари, учители, инженери, творци, IT 
специалисти, юристи.../

Дженка ДРАГОЛОВА, педагог

Нямаше да съм толкова добра учителка по 
история , ако по литература не беше ми 

преподавал  такъв учител като Тончо Господи-
нов. Щастлива съм, че моя учителка по биоло-
гия  беше Тинка Игова. Благодарение на такива 
педагози станахме истински родолюбци!

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, 
УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО!

Георги АЛЕКСАНДРОВ
В робските години, когато ятагана
Особено жесток за българина стана,
Дедите ни потърсили духовното спасение
В мъдрото, всеобщо, научно просвещение.
За тази цел в Стралджа се хората сдружили
И свое училище с любов построили.
То тук се появява, защото има нужда,
Защото робът веч събуден е и вижда
Как другите народи със своята наука,
Намират в живота голямата сполука,
Че само тоз народ нарича се свободен
И за дела големи наистина е годен,
У който има жажда за умствена просвета,
Която го преражда, едва-едва не крета,
А гордо той живее и има за задачи
С другите народи в единен строй да крачи.
Поклон пред теб, училище любимо!
За всекиго ти беше едно приятно чудо,
Един вълнуващ кът огрян от светлината,
Развиваща ума, пречистваща душата
И даваща насока за правилния път
Пробудените люде, по който да вървят.

Продължава от стр. 5

ИМАХ УДОВОЛСТВИЕТО ДА БЪДА 
СРЕД УЧИТЕЛИ ПО ПРИЗВАНИЕ

Боянка АТАНАСОВА 

Директор на НУ „Паисий 
Хилендарски“ в периода от 
12.08.1994г. до 15.09.2006 г.

Поех управлението на учи-
лището от Николай Милков 

Стойков, който изпълняваше вре-
менно длъжността  „директор“. 
Училището вече се помещаваше 
в сградата на СОУ „П.К.Яворов“ 
гр.Стралджа / част от третия етаж 

в южното крило/. Заварих един много сплотен колектив от 
учители: Велина Хайдутова, Атанаска Колева, Дора Гри-
горова, Ваня Йорджева, Йовка Узунова и Николай Мил-
ков, Красимира Калудова и др. В началото паралелките 
бяха 4 /1-4 клас/ и  две слети паралелки от деца, които се 
обучаваха в училището в с. Воденичане от Стоянка Ата-
насова. По-късно беше сформирана и паралелка за деца 
със специални образователни нужди под ръководството 
на г-жа Анета Стоянова. Пълняемостта на паралелките  
I – IV клас беше на максимума /22 ученика/ и така беше 
до закриването на училището през 2006 г. Колективът 
беше много сплотен, работата в екип нямаше нужда 
да се въвежда, тя се случваше по естествен   път. Имах 
удоволствието да работя с учители по „призвание“, които 
обичаха децата и работата си и даваха всичко от себе си.

Нашите ученици продължаваха  своето обучение в 
СОУ „П.К.Яворов“ и смея да твърдя ,че предавахме на 
колегите си отлично  подготвени деца. По- късно с общи 
усилия успяхме да обзаведем и компютърен кабинет за 
нашите ученици.

 През годините  бяха правени няколко опита за закри-
ване на училището, докато през 2006 година то беше 
закрито. Учителите със своите класове преминаха към 
СОУ „П.К.Яворов“гр. Стралджа.

Стоян АТАНАСОВ 

Бях директор на ОУ“ Кирил 
и Методий“  в периода от 
15.09.1990г. до 1996г.

По това време бяха открити  
за първи път подготви-

телни групи за деца, които ще 
бъдат в първи клас. Училището 
смени статута си от ОУ“ Кирил 
и Методий“ на ОУЗТО/Основно 
училище със засилено трудо-

Боянка Атанасова сред ученици

во обучение/ „Кирил и Методий“/, разкрити бяха две 
специалности: шлосерство за момчетата и шивачество 
за момичетата. Продължителността на обучението се 
удължи до 9 клас.

РАБОТИМ С УПОРИТОСТ И МНОГО 
ЛЮБОВ

Недка ПАРУШЕВА

Годишнината, която отбеляз-
ваме е знаково събитие за 

нашата община, за нашия град, 
за нашето училище. Приемаме 
го като гордост и радост и като 
обещание, че имаме много да 
работим, за да сме достойни 
наследници на всички отдали 
труда си за образованието в 
нашия град  и да сме полезни за 
новото поколение. Да, днес учи-
телите са натоварени с нова мисия, с много сериозни 
отговорности, но това не ни плаши, напротив, мотивира 
ни да работим още по-усърдно. Правим го с упоритост 
и с много любов.

Поздравления за колегите от колектива на ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“, благодарност за екипността, с 
която тръгваме към изпълнението на всяка задача. Поз-
дравления към всички съвременни учители от нашия град 
– бивши и настоящи. Бъдете здрави. И нека образованието 
в Стралджа  винаги да е наша обща и основна грижа. За 
да се радваме на добро бъдеще с достойни граждани.

В СТРАЛДЖА СРЕЩНАХ 
ЧУДЕСНИ ХОРА

Елена КАМБУРОВА

В Стралджа работих през далечните 1985-1990г, т.е. 
преди над 30 години. Имах само една година стаж 

като учител в с.Маленово, когато ми предложиха да стана 
зам.директор в ОУ“Кирил и Методий“ – гр.Стралджа. В 
интерес на истината малко ме „натиснаха“, като попре-
чиха на кандидатстването ми за място в гр.Ямбол. Но 
не съжалявам за решението си да работя в училището в 
Стралджа, защото там срещнах, работих и се сприятелих 
с много чудесни хора.

Скоро преди това училището бе прераснало от начално 
в основно и в начален етап работиха опитни учители. А в 
V-VІІІ клас работиха млади, а често и нередовни учители. 
Като цяло колективът бе млад, неопитен, но амбициозен. 
В училището се обучаваха ученици билингви/само от 
ромски произход/. Като авторитетни и опитни колеги в 
начален етап ще отбележа Ваньо Пасков и сем.Дими-
трови, а в среден – Дора Рибарова. Своя професионален 
път започнаха и усъвършенстваха в училището  Дора 
Найденова, сем.Таневи и Нели Парушева. Сигурна съм, 
че пропускам много добри и утвърдили се учители. 

Благодарна съм на г-жа Донка Апостолова, на която 
дължа по-нататъшното си професионално израстване.  
Тя ми даде увереност в моите възможности и с много 
търпение ме обучаваше. Благодарна съм на оказваната 
организационна, методическа и чисто човешка помощ 
на отдел „Образование“ към Община Стралджа в лицето 
на г-жа Недялка Димитрова и г-жа Кабакова – тогава 
директор на СОУ – Стралджа.

Георги АЛЕКСАНДРОВ, общественик, на-
бор 1935

Нашият набор беше от 120 деца. И до днес 
можем да твърдим, че сред нас няма лен-

тяи, мошеници, подлеци, крадци, хора, които 
да позорят набора и себе си. Доказали сме, че 
заслужаваме да бъдем уважавани и почитани. 
И това дължим  на образованието и възпи-
танието , което получихме в училището на 
Стралджа.

Добра ДАНОВА

Който е преминал през обучението в Страл-
джа ще потвърди нещо много важно.  

Всички имахме отношение към българските 
народни танци. Танцът остана в кръвта ни, 
в душата ни. Стралджа не беше за нас само 
място за обучение, но и за възприемане на 
традициите, танцова школа за формиране на 
народни гении. 

ПОСЛАНИЕТО НА 
УЧИТЕЛЯ ТОНЧО 

ГОСПОДИНОВ

Це н я  ж и -
в о т а  н е 

според матери-
алното благопо-
лучие, а откъм 
неговата ду -
ховна същност. 
Човек трябва 
да се оглежда 
и да се самоо-
ценява повече 
по мнението на 
хората за него, 
по уважението с което се ползва 
сред тях. Ние , учителите , и до 
старини си оставаме  романтици 
и се радваме повече на духовната 
красота в живота. 

Носталгията по родното село ме 
владее често  и аз – наяве и на сън 
обикалям нашите някогашни ниви, 
гори, пътища, връщам се в детски-
те спомени, слушам песните на 
Вълкана Стоянова от седенките 
и хората и това пълни душата ми 
с топлота и радост. Друг път съм 
духовно в някогашната класна стая 
между масите, или в учителската 
стая в Стралджа като млад учи-
тел. И се редят щастливи мигове…

ОТ ПО-ДАЛЕЧНОТО 
МИНАЛО

Игнат Мангъров
Добри Христов
Г.Дяков
Стефан Димов
Жечо Узунов
Леонид Ржецки
Васил Киров
Железчо Йорданов
Тодор Ангьозов
Ковачев
А.Гогов
И Наков
К.Попов
Ив.Колев
Т.Тончев
Тинка Игова
Янко Йорджев

НУ “П.ХИЛЕНДАРСКИ“

Радка Михайлова/50-те год./
Георги Вълчев
Мара Загорчева
Велина Хайдутова
Боянка Атанасова

ССТ “П.КАБАКОВ“

Петър Ковачев 
Д.Андонов
Ст.Балъкчиева
Г.Мечков
К.Колев

ОУ “СВ.СВ.КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ“ СТРАЛДЖА

Стойчо Тодоров
Йордан Тошев
Донка Апостолова
Елена Камбурова
Стоян Атанасов
Дора Найденова
Недка Парушева

СУ “П.ЯВОРОВ“

Никола Козарев
Тянка Ташкова
Атанаска Кабакова
Донка Нихтянова
Валентина Маринова
Галя Райнова

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА 
В СТРАЛДЖА
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ДОСТОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ - ДОСТОЕН ЖИВОТ
Георги АЛЕКСАНДРОВ

През есента на 1999г. 
родените в Стралджа 
през 1934г. проведоха 

среща по случай 65-годишния 
си юбилей.

И аз взех участие защото уче-
ническите ми години преминаха 
с този набор. Искаше ми се да 
си спомним за онези трепетни 
вълнения, които сме преживя-
ли заедно. И организаторите 
Димитър Пачов, Георги Велич-
ков, Иван Великов, както и моя 
милост успяхме да се справим 
– с ученическия ентусиазъм от 
онова време и със старание за 
завиждане.

Много радостни и щастливи 
бяхме когато дойде време да раз-
вържем езиците. Почти всички 
разказваха своето житие – битие. 
Утвърдили се вече като полезни 
граждани на страната, хора, с 
принос и авторитет.

ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА В СТРАЛДЖА, НАБОР 1934
„Ти може да си професор по ма-

тематика, но аз пък съм „профе-
сор“ по шев и кройка!- шеговито 
говореше Ганка Караколева на 
Калчо Тодоров, а той се усмихва-
ше в знак на съгласие със съуче-
ничката си. Знаеше, че в шегата 
има истина и това дава право 
на Ганка да има своето високо 
самочувствие. Механизаторите и 
животновъдите също имаха право 
на самоуважение. 

„Вълев, като ора с трактора 
земята на Палаузово гледам звез-
дите и светлините на Стралджа 
и си казвам: „ Ето, там са моите 
приятели от Атолово и Стралджа, 
с които премина детството и уче-
ническите ми години. Те вероятно 
спят, аз поря земята и давам своя 
принос за хляба на народа…“- с 
някакво поетично вдъхновение 
каза Атанас Кукучев.

Наблюдавах Въльо Вълев и усе-
щах колко дружелюбно се отнася 
към хората от селскостопанския 
бранш, на които беше началник 
от окръжен мащаб. Приветлив 
и топъл човек беше към всички 

той. Но към тази категория беше 
по-чувствителен. Именно той 
даде предложение срещите на 
набора да се провеждат по-често. 
Помолихме го да направи обръ-
щение. И изненадващо за всички 
той започна така:

- Преди да тръгна за Стралджа 
погледнах кръщелното си свиде-
телство. Номерът му беше над 
350, а до края на годината  имаше 
близо още два месеца. Номерата 
на кръщелните сигурно са се 
увеличили още. Казвам го, за 
да припомня, че по наше време 
демографски кризи нямаше. За-
слугите на родителите ни за това 
са безспорни!

Слушах и си мислех, че с това 
изказване Въльо Вълев се откло-
нява от основната си тема – зе-
меделието, но човекът си беше 
родолюбец, широко скроен. Бо-
лееше по всички актуални теми 
на родното място и помагаше с 
каквото може безотказно. Пък 
и нали се намираше сред най-
милите – приятелите от родното 
място, от училището.

Тогава,
когато всички ученици оти-

ваха на училище пеш – в дъжд 
и сняг, в бури и виелици. Все-
ки учебен ден започваше с 
физзарядка пред училището, 
където учител показваше 
упражненията и всички уче-
ници от първи до осми клас 
изпълняваха командата. На 
входа всеки понеделник  има-
ше проверка дали са изрязани 
ноктите и дали са почисте-
ни ушите. Дежурен ученик 
наблюдаваше кога учителя 
тръгва към класната стая 
и вдигаше класа с команда : 
„Клас, стани, клас мирно!“

Тогава,
когато всеки учител влиза-

ше в клас с дневник под ръка, 
а някой – и с показалка, която 
служеше да показват написа-
ното на дъската, да обясня-
ват картата по география 
или история, а понякога-  и 
да  обрулят ушите на непо-
слушните ученици. Ако няма 
показалка то палавите си 
спечелваха опъване на ушите. 
Най-тежко беше наказание-
то да те изпратят при ди-
ректора или да ти напишат 
забележка в бележника.

Тогава,
когато в начален курс се 

пишеше в тетрадки с тесни 
и широки редове,  а по арит-
метика – с квадратчета. Така 
по-лесно децата свикваха 
да изписват букви и цифри, 
първо с молив/тънка линия 
нагоре, удебелена надолу/, а 
по-късно - с писалка. Дъските 
бяха черни и на тях учители 
и ученици пишеха с тебешир. 
Задължение на дежурния 
ученик беше всяко между-
часие да подготвя дъската 
като я изтрива с гъба. Пак 
той докладваше на учителя 
за номерата на отсъстващи-
те ученици.

Тогава,
когато оценките бяха за ре-

ални знания и без компромиси 
– отличен /6/, много добър /5/, 
добър /4/, среден /3/, слаб /2/ 
се отбелязваха в дневника 
и в ученическия бележник, 
който ученика имаше задъл-
жение да показва на роди-
телите в къщи. Пак там се 
пишеше и срочната оценка за 
поведение – примерно, добро, 
задоволително, лошо.

Тогава,
когато учителите бяха 

сред най-уважаваните хора 
и никой не си и помисляше 
да каже лошо за тях. Те бяха 
пример за поведение, за об-
лекло, за правоговор, за всич-
ко! Всеки класен ръководител 
посещаваше дома на своите 
ученици, за да види условия-
та при които се подготвя за 
училище, да разговаря с роди-

УЧЕНИЧЕСКИ ИСТОРИИ ОТ 60-ТЕ

УЧЕНИЧЕСКИ СПОМЕН НА 91-ГОДИШНАТА ИВАНКА 
КОЛЕВА ПЕТРОВА, РОДОМ ОТ С.ПАЛАУЗОВО:

Искам да ви разкажа за едно много важно премеждие в 
моя живот от детството. Във второ отделение съм 

била, слабичка, мъничка, с две плитчици вдигнати на главата, 
с рокличка, която мама ми я поправи от една нейна стара 
рокля и престилка. В стаята бяхме 35 деца, родени  1931г. 
Учителят ни, даскал Петър, беше от Ямбол. Колкото кра-
сив, толкова и проклет. Той имаше един тефтер и пишеше 
в него с химически молив. Но този молив не беше обикновен, 
а много красив, по него имаше кончета и пиленца, разни ук-
раси. Поне в моите очи е изглеждал необикновен. Звънецът 
удари за междучасие, всички излязоха на двора, аз останах в 
стаята, взех молива от масата, сложих го в пазвата си. Но 
изведнъж си помислих как ще го отнеса в къщи, мама ще ме 
пребие от бой и тозчас отидох вън в тоалетната, разпасах 
престилката, като си помислих, че е паднал. Влизаме вече 
в час, даскал Петър вижда, че молива го няма  на масата и 
пита: „Кой взе молива?“ Всички вдигат ръка и викат: „Няма, 
господин учителю!“ И аз, разбира се, вдигам пръсти. Обаче 
имахме в класа една циганка Яна и тя ме видяла. „Ивана, излез 
на дъската!“, ми вика даскала. „Разпаши престилката!“ И аз 
като я разпасох, молива падна на земята. Като се ядоса този 
човек и почна да ме бие толкова много, хвана ме  за елечето 
и с ритници ме изхвърли навън. Хвърли ми и торбичката с 
плочата, на която пишехме. От едната страна по смятане, 
от другата – по писане. Взех си аз торбичката и тръгнах към 
дома   разплакана. Мама ме посрещна на врата: „Въх, Ивано, 
кой те би?“ Влязохме в къщи, постели ми една чергичка  на 
земята и вечерта, когато тати се прибра от къра, мама 
изрева насреща му: „Кольо, даскала Петър пребил Ивана и 
тя умира!“ Дойде тати при мен и ме пита защо ме е бил. 
И аз отговорих: „Не знам!“ Отиде тогава той в общината, 
извикали даскала и го питал защо ме е пребил. Той обаче по-
питал: „Ти пита ли я защо я бих? Открадна молива и затова! 
Да гледат другите ученици!“

Това е най-лошия спомен от  детството ми. Но думите 
на тати още кънтят в ушите ми: „Даскала да ти е счупил 
тази ръка, с която си откраднала молива! За да се гледаш 
цял живот саката! Защото ти имаш трима братя големи, 
а да си чула у нашата къща да се краде?“ До ден днешен това 
не го забравям! Тати беше много справедлив и честен човек. 
Така възпитаваше и нас.

телите, да съобщи за наблю-
давана дарба на детето , за  
поведението му в училище. 
Така се поддържаше жива и 
постоянна връзката учител 
– родител.

Въобще  тогава,
когато училището беше 

желано защото там не само 
се усвояваха знания и пове-
дение, но се случваха инте-
ресни събития, създаваха се 
приятелства, откриваха се 
светове, появяваха се мечти, 
трепетни чувства...

J J J
...В час по география урокът 

за преговор е за  населението на 
континента Африка.  Учителката 
е изправила на дъската Радка и й 
задава въпроса за особеностите 
на местното население. Радка 
бърчи челото, препотява се, мести 
се от крак на крак, но от устата й 
не излиза ни звук. Съученик от 
първия чин се опитва да й подска-
же като шепти , но Радка не раз-
бира и продължава дългата пауза. 
Тогава момчето просто сочи уста 
и упорито й повтаря да започне 
от устните. Озарена  Радка току 
изтърсва: „Разликата в расите  
може да се открие в ...джуните!“ 
И целият клас избухва в смях.

J J J
Часът е започнал. Темата на 

урока е „Животински свят“ и 
по-точно - „Риби“. На дъската е 
Курти, който трябва да отговори 
кои са особеностите на рибите. 
Момчето учило ужким, но точно 
рибите нещо му убягват. Все пак 
той уверено започва да разказ-
ва: „Рибите пасат, рибите имат 
гръцмул...“

J J J
В начален курс децата са много 

откровени. И много впечатли-
телни. След поставена задача от 
другарката   да пишат съчинение 
за родния град всички посочват 
забележителностите както ги 
виждат , изреждат училището, 
приятелите, парковете, дома 
...Учителката старателно про-
верява всяка творба и се радва 
на детското старание. Каква 
е изненадата й обаче когато в 
съчинението на една от ученич-
ките  чете още в началото: „За-
бележителностите на моя роден 
град са хотел „Хемус“ и ...моята 
учителка!“ Това е то! Изключи-
телно силен атестат за педагога! 
И незабравим спомен.

J J J
В междучасията децата сътво-

ряват какви ли не щуротии. Игра-
та и забавленията обикновено са 

навън, на двора където неминуемо 
се навъртат и домашните птици 
на съседите. Група малчугани се 
заиграват край стадото  с патици, 
едно момченце дори хваща една и 
упорито й натиска главата в лок-
вичката под укорителния поглед 
на момиченцата. В началото на 
часа загрижена къдравелка току 
вдига ръка и докладва:

 „А пък, другарко, Руско иска-
ше да удави юрдечката, но тя не 
се удави!“

J J J
В час по писане малките 6-го-

дишни първокласници имат за 
задача да пишат наклонени чер-
тички. Всички добре се справят, 
стараят се и учителката накрая 
ги препитва:

- Деца, какво писахте този час 
в тетрадките?

- Криво-прави чертички! – от-
говаря уверено и много сериозно 
Вальо.

J J J
Ограмотяването на децата в 

начален курс е доста трудна, 
упорита работа. И учителят 
трябва старателно да познава 
всяко дете, да има подход, за да 
„налее в главата му“ знанията. В 
часа когато започва изучаването 
на азбуката  всяко дете повтаря 
след учителката: „Главната пе-
чатна буква „А“. Всички се спра-
вят чудесно, но когато стига до 
Росито,  усилията на педагога се 
оказват напразни. Малката упо-
рито повтаря: „Гладната печаФна 
буФка „А“!

J J J
Междучасие е. Всички лудуват, 

бягат по коридорите. Изведнъж 
Димчо пристигна при другарката 
и много уплашено я осведомява:

- Другарко, в нашето училище 
има един дявол!

Разпитват го къде е видял по-
добно нещо, той пожелава да ги 
заведе на място. И пристигат до 
портрета на... П. Хилендарски. 
На учителката й се налага дълго 
да обяснява на детето, че това е 
патрона на училището.

Пак за Паисий един малчуган, 
който не може да запомни името 
му, упорито твърди, че това е „ 
попа с перото“. „Набиват“ му в 
главата , че това е отец Паисий, 
на което той категорично отго-
варя: „Да, знам оДец Паисий!“  

J J J
Най-очакваното събитие за 

всяко дете е рождения ден, 
когато черпиш съучениците. 
Някой канеха у дома целия клас 
на почерпка. Малката Ивка дни 
наред споделя , че предстои 

празника й и кани приятелите 
си у дома. Само че без да  е пи-
тала родителите си. В заветния 
ден децата се изтърсват пред 
портичката с цветя и подарък. 
Когато ги вижда неподготвената 
майка изпада в пълно недоумение 
и кавгата става. Ивка е принудена 
да отложи събитието. Излиза тъж-
на  навън:“Много съжалявам, но  
рождения ден ...се отлага!“

J J J
Тази история съм я слушала 

безброй пъти. Но винаги  се за-
бавлявам, винаги ми е интересно 
и искам отново и отново да ми 
я повторят. Главният герой е  
младо момиче,  една на майка и 
баща, която никога не е глезена. 
Напротив, от нея родителите 
й – честни, почтени и работливи 
хора, със здрав и непоклатим мо-
рал,  изисквали да спазва всички 
правила, да не допуска грешки.

Когато и тя навлязла във въз-
растта на младостта естествено 
имала симпатии, ученически, 
чисти любови. На разходката по 
главната улица в началото на 60-
те младите влюбени не можели 

да се хващат за ръце, камо ли да 
се прегръщат.

- Срамота е! - съветвали ги ста-
рите и стриктно гледали дали се 
спазва забраната.

Ако трябва да си направят ня-
какво признание, да разговарят 
за чувствата си, просто използ-
вали „Шегите на Амур“ – онези 
картички с кратки текстове, с 
които можеш да подскажеш на 
момичето, че го харесваш, тя да 
ти отговори...

Естествено идва ред момчето 
да изпрати момичето. До портич-
ката той просто стиска ръката й 
за довиждане. Само че бдителния 
баща наблюдава зад дувара, виж-
да случката и когато дъщерята се 
прибира вкъщи, хубаво й се кара:

- Какво е това? Не те ли е срам? 
Какво да чакам да стане от такъв 
човек...

Дъщерята смутено мига на 
парцали, не знае къде и как е 
сгрешила:

. Но какво съм направила, 
само си взехме довиждане с едно 
ръкостискане...-оправдава се тя

- От ръката почва всичко! - ка-
тегоричен е бащата и не търпи 
никакви възражения.
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