
ОУ „Елин Пелин” отбеляза 28-мия си рожден ден с богата програма 

 

 На празник - като на празник. С низ от инициативи, посветени на патрона на 

училището, на 18 март елинпелиновци отбелязаха своя празник.  

Напук на мразовитото утро празничният ден стартира с утвърдени вече ритуали. 

Внасянето на знамето бе посрещнато с мощно „Ура!” от всички ученици. Директорът 

Мария Димитрова поздрави учениците, учителите и служителите с патронния празник. 

Всички изпяха химна на училището. Традицията и тази година не бе нарушена. 

Възпитаниците на училището скандираха високо специалния поздрав на елинпелиновеца. 

С изнасянето на знамето бе отбелязан краят на ритуалната част.  

Празничните инициативи започнаха с много музика и танци в училищния двор, 

които стоплиха сърцата на ученици, учители и гости. В тържеството грациозност 

демонстрираха мажоретките на училището, а третокласници с чудновата премяна влязоха 

в ролята на кукери и изпълниха традиционен кукерски ритуал. Новите попълнения в 

редиците на елинпелиновци - малките първокласници, също показаха завидни танцови 

умения и се хванаха на кръшно хоро. Учениците от първи клас мериха сили и в състезание 

по краснопис. Творенията на първенците в майсторското изписване на буквите бяха 

поместени в своеобразна книга, която те с гордост поднесоха на директорката на 

училището Мария Димитрова. 

След тържествената веселба в двора учениците влязоха в класните стаи, където 

продължиха инициативите под наслов „Моят час”. Празничната атмосфера витаеше във 

всяка една класна стая, където възпитаниците на училището с много ентусиазъм бяха 

подредили кът с фотоси, илюстрации и табла, посветен на големия писател - Елин Пелин. 

В празничния час учениците четоха творби от своя патрон, рисуваха илюстрации на 

откъси от негови произведения и участваха в конкурси по краснопис. 

Четвъртокласници и петокласници се превъплътиха в артисти и направиха 

драматизация по творби на Елин Пелин. Учениците от пети клас мериха знания във 

викторина, посветена на живота и творчеството на Елин Пелин, а шестокласниците - в 

четирибой под наслов „Елинпелиновците знаят...”, свързан с живота и дейността на 

писателя. Седмокласниците пък участваха във финала на училищния волейболен турнир. 
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