
www.prsvt.org;  www.ouslaveikov.weebly.com

С Л А В Е Й Ч Е
195 години от рождението на Петко Рачев Славейков

XI.2022 година

Издание на основно училище „П. Р. Славейков”, 
гр. Велико Търново – иновативно училище за успели и щастливи деца

Нашето училище празнува
Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист 

и политик.  Той е сред водачите на Либералната партия след 
Освобождението, председател на Народното събрание (1880) и министър 
в няколко кабинета (1880 – 1881, 1884 – 1885). Славейков е баща на 9 деца, 
от които политиците Иван Славейков и Христо Славейков, публициста 
Рачо Славейков и поета Пенчо Славейков. Роден е на 17 ноември 1827 г. 
в Търново, в дома на Рачо Казанджията. Учи последователно в Търново, 
Дряново, Трявна и Преображенския манастир. Самообразова се с много 

четене в библиотеките на манастирите около Търново.                         Петко Рачов Славейков

Откъде идва името 
Славейков?

Смята се, че произходът на псевдонима, с 
който е запомнен в българската литература, 
идва от фамилията на неговата майка –  
Бюлбюлиева, в превод от турски – Славейкова. 
Друга версия гласи, че в селото на майка си, 
Вишовград, Петко вижда славеи, които го 
впечатляват дотолкова, че променя фамилията 
си на Славейков.

Нашият народ го е нарекъл “Дядо Славейков“ 
в  знак на обич и признателност към безценното 
наследство, което ни е завещал – чудни 
стихотворения, написани за българските деца. 
Той е първият български детски поет. За вас, 
децата, е създал и първото българско списание, 
наречено „Пчелица“.  Петко Славейков е автор 
и на няколко читанки - “Първа читанка”, “Кратка 
читанка”, “Читанка за I отделение в началните 
училища”, “Читанка за II отделение в началните 
училища”. Умира на 1. 07. 1895 г.

Така, съвсем естествено, стихотворението 
„Татковина“ става химн на нашето училище. 
И днес, минавайки по коридорите на учебното 
заведение, в двора на училището, може да 
чуете как малките ни възпитаници припяват 
с гордост незабравимите думи: „Хубава си, 
татковино, име сладко, земя рай...“
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Нашите гатанки 
за вас

Има четири крака, 
а не може да върви. 
Удобно е на него да се стои. 

Що е то? 
Анастасия Стоядинова  
- II “в” клас 

Живо не е, но учи на ум децата, 
пълни им с разум главата. 

Що е то? 
 Маргарита Тодорова 

- II “в” клас 

Красиво цвете е, 
но пък има и бодли. 

Ако паднеш ти на него, 
много ще те заболи. 
Неприятно е, нали? 
Прилича на малко 

таралежче,
свито на кълбо. 

Ха, сега кажи ми, що е то? 
Сиана Бялкова 

- II “в” клас 

Вижда, но няма очи. 
Говори, но няма уста. 
Чува, но няма уши. 

 Що е то? 
Лина Цигарова 
- II “в” клас 

Дълги ушички си има, 
скок - подскок си върви. 
Хапва си зеле и моркови.

 Що е то?  
Мирослав Маринов 

- II “в” клас 

Ако решите правилно кръстословицата, хоризонтално в оцветените 
квадратчета, ще получите родното място на автора на стихотворението 

“Татковина”. 

1. Име, с което Васил Иванов Кунчев е известен в българската история. 
2. Сезон, през който птиците отлитат на юг.
3. Част от мъжката народна носия.
4.  Лукаво горско животно.
5. Учебник на децата в първи клас.
6. Царят на птиците.
7. Река, която минава през град Велико Търново.
8. Геометрична фигура.
9. Морски разбойник.
10. Магьосник.
11. Авторът на стихотворението „Родна стряха“.
12. Българска народна приказка.
13. Човек, който лекува зъби.

Съставил кръстословицата: 
II „В“ клас
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Ето част от отговорите:
“… според мен е най-доброто училище в 

нашия град. Харесват ми обучението, учителите, 
извънкласните дейности. Мисля, че ОУ П. 
Р. Славейков” е едно от най -безопасните 
училища“; 

… има много добри госпожи и защото 
училището е кръстено на писател“; 

… училището е прекрасно и има голям двор. 
Когато порасна, ще ходя сам на училище“; 

… ще ми даде добро образование“; 
… там се чувствам като у дома си. Учителките 

са най-добрите и часовете са много интересни“; 
… е най-хубавото училище. Там госпожите са 

най-добри“; 
… от моята по-голяма сестра знаех, че тук 

учениците се чувстват спокойни и учителите са 
добри“; 

… училището е малко и спокойно. Така лесно 
свикнах с всичко. Срещнах нови приятели и най-
добрите учителки“; 

… защото там е учил баща ми и с мама смятаме, 
че има много добри учители. Там научих много 
нови неща“; 

… имам много приятели и защото там 
е интересно. Госпожите са много мили и 
старателни“; 

… защото там е най-хубаво. Има много добри 
ученици и учители. Заедно учим забавни и 
интересни неща“; 

… госпожите са много мили и добри, и се 
чувствам спокойна и щастлива. Ние сме като 
голямо семейство“; 

… престижно е и е на ниво. Много ми харесва 
и с желание, и радост ходя на училище“; 

… когато го видях за първи път беше много 
пъстро и цветно. Струваше ми се, че ще е много 
забавно. С мама през лятото играехме в двора 
на училището.” 

Благодарим ви, мили деца, за топлите думи!
ТРУДЕТЕ СЕ! УЧЕТЕ! БЪДЕТЕ! ПОМНЕТЕ 

ЗАВЕТИТЕ НА ДЯДО СЛАВЕЙКОВ!
БЪДЕТЕ ГОРДИ, ЧЕ СТЕ НЕГОВИ ПОТОМЦИ!

 Честит празник, малки славейковци!
С много обич: Вашите учители

По случай патронния празник на училището сред учениците от II 
„В“ клас бе проведена анкета. Те трябваше да довършат изречението: 
“Избрах да уча в ОУ ”П. Р. Славейков”, защото...: 

Лина Цигарова
II “в” клас                                                 

Викториа Папраданова
II “в” клас   

Александра Христова
II “в” клас

Портрет на Петко Славейков



гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” № 29
тел. 0877948282 – директор, 0882400322 – канцелария  

e-mail: ouslaveikovvt@prsvt.org;  www.prsvt.org

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Изделия от пластмаса

Саксия „Пчеличка“ 
 Боян Стефанов, II „В“клас 

Моливник „Лебед“
Крисия Илиева, II „В“ клас

Моливник  „Малкото пони“
Анастасия Стоядинова, II „В“ клас 

Марая Иванова, II „А“клас 

Даниел Арабаджиев, II „А“клас 

Борис Василев, II „А“клас 

Теодор Ванев, II „А“клас 

Иван Върбанов, II „А“клас Марая В. Иванова, II „А“клас 
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Анастасия Стоядинова - II "в" клас
рисуван филм по българската
народна приказка "Неволята"

Мирослав Маринов - II "в"клас, ,
илюстрация към 

стихотворението 
"Родна стряха" /Ран Босилек/

Един есенен ден
Димитър Илиев, II „В“ клас

Викториа Папраданова, 
Ема Александрова, Сиана Бялкова 

 Рисуван филм по приказката 
„Селянинът и дяволът“ по  Братя Грим

Златна есен
Даниил Миланович, II  „В“ клас

Силвия Кирова
Илюстрация по стихотворението

„Родна стряха“ по Ран Босилек

Есен вече е дошла
Ема Александрова, II  „В“ клас

Моето училище
Боян Стефанов, II „В“ клас

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО
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Необходими продукти:
яйца – 4 бр.

кисело мляко – 200 гр.
брашно –  2 ч. ч.

захар –  1 ч. ч.
олио –   ½ ч. ч.

ванилия – 1 бр.
какао – 1 с. л.

сода за хляб – 1 ч. л.
бакпулвер – 2 ч. л.

Разбиват се добре захарта и яйцата. 
Добавяме киселото мляко, в което 
се прибавили содата, ванилията 
и олиото. Пресяваме брашното с 
бакпулвера и с непрекъснато бъркане 
го добавяме към течната смес, за да 
стане гладка. Намазваме формата за 
кекс с олио и изливаме сместа. Печем 
в загрята фурна на 180° за 40 минути.

шеф Николай Ненков, II „Б“ клас

Кекс „Мечта“

Необходими продукти:
захар – 2 ч. ч.
яйца – 5 бр.

Разбиват се много добре с миксер.

вода – 5 с. л.
олио – 5 с. л.

ванилия – 1пакетче / или лимонова 
есенция/

брашно – 2 ч. ч.

Всички съставки се смесват заедно. По 
желание може да добавите орехи и/или 
стафиди. Сместа се изсипва в подходяща 
форма. Печем в предварително загрята 
фурна на 150°  за около 45 минути.

шеф Велизар Михайлов, II „Б“ клас

МОДНА КЪЩА - ДВЕТЕ КОТКИ
дизайнер: Аделина Колева & Габриела Кръстева

     ДА НИ Е СЛАДКО! 

Сладкиш „Вкусотийка“
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Есенна приказка

Есен е вече
студ от небесата

стеле се под краката
красиво е навън,

като дълго чакан сън.
И ние децата

с огън в сърцата
мечтаем, лудеем

в приказка живеем.

Герои от приказки добри
очакваме училищни игри.

И като птиците с ятата
знанията политат в миг

към децата.

Любов от сърцата
на господина и госпожата

обгръщат тълпата.

Ема Василева, 2Б клас

Илюстрация: Микаела Ангелова 2Б клас

Илюстрация: Даниелина Стефанова 2Б клас

СЛАВЕЙЧЕ

Славейче ле, славейче,
гласовито славейче,
обади се, не мълчи,

сладка песен зацвърчи!

Ето сипват се зори,
новий ден се появи,
китно върхите гори

с нова песен поздрави.

Петко Славейков
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
 „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

Таралежът и зайчето
Имало едно време едно зайче, което се 

казвало Зоро. 
Един ден Зоро отишъл да събира моркови. Не 

щеш ли, пред погледа му се появила купчинка от 
любимата храна. Зайчето Зоро се приближило. 
Изведнъж купчинката се размърдала. Какво е 
това? Показало се едно таралежче. 

-- Здравей! - казало таралежчето.  Аз се казвам 
Тони.

-- А аз се казвам Зоро. Искаш ли да бъдем 
приятели? 

-- Да, да! - заподскачало зайчето от радост.
-- Искаш ли да те заведа до една леха с 

моркови?
-- Да, моля! - отвърнало зайчето.  А пък аз ще 

те заведа под едно дърво, което е отрупано с 
ябълки.

-- Много благодаря!
И така те станали най-добри приятели.

Синята фея - /Сиана Бялкова - II “в” клас/

Добрина
Живяла много отдавна една царица. Тя имала 

трима сина. Най - големият се казвал Лиско и 
бил хитър като лисица. Вторият брат се казвал 
Теодор и бил много умен. Имал много медали 
от различни състезания. А третият брат бил 
вълшебник. Казвал се Антон. Но бил зъл и 
вършел пакости. Всяка вечер бягал от царството 
и се случвало нещо лошо.

Една вечер царицата слязла в столовата да пие 
вода и видяла, че принцът бяга. Последвала го. 
Той имал червени и страшни очи, и тя избягала. 
На другата сутрин повикала брат му Теодор. 
Казала му:

-- Брат ти е омагьосан. Ще изчакаме да стане 
вечер и ще го последваме, за да разберем какво 
се случва.

Така и направили. Открили, че има червен 
пръстен на ръката. Какво ли прави този пръстен? 

Красавицата и змея
/една история с продължение/

Имало преди много, много години една 
красива принцеса. Тя била много мила и всеки 
я обичал.

Но един ден принцесата видяла пъстра 
пеперудка и хукнала след нея. Пеперудката се 
уплашила и излетяла надалече. А принцесата 
навлязла още по – навътре в гората. Видяла една 
пещера. Ала била толкова уморена, че не успяла 
да стигне до нея. 

Докато девойката спяла, дошъл един змей и 
я качил на гърба си. Завел я в пещерата. Когато 
принцесата се събудила, много се уплашила, но 
змеят и казал:

- Спокойно, принцесо! Аз съм добър змей!
- Какво правиш тук? – попитала принцесата.
- Аз бях придворният змей на баща ти.
- Но защо не си в двореца при него?
- Защото той ме изгони. – натъжил се змеят.
- Но защо? – учудила се принцесата…
…………………………………………………….....................  

   Никол Христова – II „в“ клас

Теодор казал, че може би този пръстен го прави 
зъл. Решили да го вземат. На сутринта, когато 
принцът още спял, царицата му взела пръстена. 
И вечерта Антон останал в двореца. 

Повече никога не сторил зло.

Маргарита Тодорова – II „в“ клас

Довършете историята! Какво се 
случило с принцесата и защо царят 
прокудил от двореца добрия змей? Как 
мислиш, читателю ти?

☺Очаквайте продължението в 
следващия брой! ☺


