
Училището в Обзор чества 130 години 

 
На 24 май стихналият за повече от година амфитеатър в гр. Обзор се огласи отново 

от песни и стихотворения, славещи науката и знанието. 

Празничният ден събра ученици, учители, гости и граждани на Обзор, за да 

отбележат заедно 130-годишния юбилей на училището. 

След своето слово, посветено на 130-годишната история на училището, госпожа 

Димитрова, директор на училището, покани своите колеги – настоящи и бивши, за да им 

връчи грамоти за приноса им в развитието на образователното дело в Обзор. 

Неочакваният трогателен жест развълнува всички. Цялата публика засвидетелства 

своето уважение към всички учители и служители със ставане на крака. 

Бяха прочетени поздравителни адреси от министъра на образованието и науката 

професор Николай Денков, от областния управител на област Бургас проф. д. н. Мария 

Нейкова, от началника на РУО Бургас инженер Виолета Илиева, от кмета на община 

Несебър г-н Николай Димитров, от колективите на СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър, 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, ОУ „Христо Ботев“ – село Пчелник и ДГ 

„Обзорче“. 

Приветствие бе поднесено и от името на кмета на гр. Обзор, в което г-н Христо 

Янев пожелава на всички учители да продължават да градят духовната крепост на 

знанието с вдъхновение, с ум и със сърце. 

Госпожа Димитрова връчи грамоти и награди на учениците, участвали в конкурса 

за създаване на макет на училището. Грамоти и медали получиха и учениците, 

представили се най-добре в състезанието по математика, организирано в чест на 

годишнината. 

В подготовката на празничната програма бяха включени почти всички ученици от 

първи до седми клас. В навечерието на 24 май с учениците от седми клас бе заснета 

литературна композиция под надслов „Език свещен на моите деди“ в Двора на 

кирилицата в гр. Плиска. Литературната композиция може да бъде видяна във фейсбук 

страницата на училището. 

По време на официалната част учениците от начален етап с вдъхновение изпяха 

няколко песни и рецитираха стихове, посветени на двамата първоучители Кирил и 

Методий. 

В следващата част бе поднесен поздрав към всички учители, който започна със 

стихотворението „Благодаря“ в изпълнение на ученици от четвърти клас и завърши с 

песента „Училище любимо наше!“, изпълнена от ученици от пети и шести клас. 

По време на тази част, наречена „На учителя с любов“, бе издигната празнична 

пита със запалена свещ, олицетворяваща огнената диря, която оставят многобройните 

учители в душите и сърцата на хиляди ученици. 

В забавната част „Не правете като тях, за да не станете за смях!“ публиката се 

наслади на артистичното изпълнение на учениците от втори и трети клас, които 

представиха сценка и драматизация, свързани с ученическите неволи. 

Юбилейният концерт завърши с изпълнения на детска фолклорна група 

„Китчица“ и детски танцов състав „Обзорче“ при НЧ „Изгрев 1927“ – гр. Обзор. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


