
Преди патронния празник на 
училището репортерите Кристина 
Кръстева и Моника Георгиева от 5. 
клас изненадаха учениците с кратко 
интервю по класове. Представители 
от различните паралелки споделят:… 





Защото учим много неща и 
споделяме; 

Имаме най-милата госпожа ; 
Играем в междучасията и няма нищо 

лошо, което може да ни се случи. 





Да играем футбол и да спортуваме ; 
Да сме послушни ; 
Да имаме предметите математика и 

български. 





Весело и забавно; 
В часовете научаваме нови и 

интересни неща за живота и 
природата около нас; 

По време на междучасията играем и се 
разтоварваме; 

В занималнята подготвяме уроците и 
домашните си , рисуваме, пеем и 
апликираме.  





Белия щъркел; 
Над 170-годишна история; 

Било е гимназия, селскостопански 
техникум; 

Притежава една от най-старите 
летописни книги, която е в Пловдивския 
архив. 





Творчески успехи; 
Участия в състезания и олимпиади и 

високи резултати; 
Усвояване на езици, важни за 

Европейския съюз. 





“ На крилете на знанието ще 
достигнем висините .“ 





“ Всеки трупа знание според силата 
си, но всеки може да дари доброта в 
изобилие .“ 





“ Учим, за да знаем.  Знаем, за да можем!” 





Поемата “Септември” ; 
Нашият патрон - Георги Милев Касабов ; 

Роден през 1895 г. в гр. Раднево и е 
починал през 1925 г. в гр. София ; 

Има превръзка  поради загуба на окото 
си в Първата световна война от бомбен 
шрапнел, където е бил командир на 
разузнаване. 







Името на наш велик сънародник; 
Роден през 1895 г. и е починал през 

1925 г. ; 
Пише и детски стихотворения; 
Изгубил си е окото по време на 

войната . 
 





За името на нашето училище ; 
За неговия живот като поет, писател  
За дъщеря му – Леда Милева, която е 

авторка на детска литература. 





Училището не е просто една сграда, то 
е част от нашата душа, най- хубавата и 
сияйна спирка по пътя, наречен 
живот, откъдето стартираме и 
тръгваме към мечтите си . 





Танци, защото танцът е магия; 
Танците носят настроение и 

радост, освобождават емоции и 
повишават самочувствието . 
Красотата  и магичното 
въздействие на танците са 
всепризнати ! 





Завършването на 4-ти клас - 
изнесохме концерт и пяхме. 





Информация, чрез която разширяваме 
знанията си ; 

Учим за културата, бита, природата, 
населението на различни държави и т. н. ; 

Усвояваме важни знания, които ще 
използваме в клас и в живота. 







Да учим с електронни учебници; 
Да имаме Wi-fi навсякъде; 
Да имаме нови съвременни спортни 

игрища . 





Да са живи , здрави и щастливи , 
да имат ученици, които да ги 
слушат и да не им създават 
проблеми.  

Да са все така всеотдайни ! 





Отличните оценки на учениците; 
Доброто ръководство; 
Участие в много конкурси и 

състезания на общинско, областно и 
национално ниво. 


