
Национална програма „Отново заедно“ 

гр. Сандански 12-17 юли 2022 г. 

Вече втора поредна година нашето училище участва в НП „Отново заедно“ с 

ученици от 7, 8 и 9  клас, като успешно постига целите на проекта, а именно:  

• повишаване на емоционалното и физическо  развитие  на учениците чрез 

конкретни дейности за личностно развитие и формиране на 

емоционална интелигентност 

• подобряване на уменията за комуникация и на способността за работа в 

екип и преодоляване на негативните последствия от изолацията по време 

на пандемията 

• запознаване отблизо с българската история и културни традиции  

Тази година посетихме Мелник, най-малкият град в 

България, архитектурен резерват, разположен сред пясъчни 

пирамиди и причудливи форми. Мелнишките пирамиди са 

природен феномен, образуван от ерозия, дъждове и 

изветряване. Всички се насладихме на уникалната архитектура 

на Кордопуловата къща – най-голямата възрожденска къща в 

България. Изкачихме се на крепостта на деспот Алексий Слав, 

откъдето се открива изключителна гледка към цялата 

местност.  

 

Продължихме към Самуиловата крепост, която е била сцена на една от най-

кървавите трагедии в българската история, а именно битката при с. Ключ, след която са 

били ослепени 14 000 пленени български войници. Там се поклонихме пред 

величествената фигура на цар Самуил и разгледахме експозицията на музея и 

прекрасната околност. 

 

 



Бяхме много впечатлени от античния град Хераклея Синтика, край Петрич, 

основан от Филип II Македонски. Руините са разположени в землището на с. Рупите, 

върху южния склон на вулканичното възвишение Кожух. Всичко, което видяхме е 

автентично, както са го оставили древните му обитатели. Стъпихме на улични камъни 

на възраст от 2 300 години и рагледахме археологическите разкопки от античността. 

 

 

 

Запознахме се с легендарната история на българската пророчица Ванга, живяла 

и черпила енергия от Рупите. На това магическо място, по нейна заръка е построена 

църква извън каноните на Православието. Насладихме се на стенописите и особената 

атмосфера на храма. Около църквата извират лечебни термални минерални води. 

 

 

 

 

 

 

 

На път за Рилския манастир се изкачихме до Стобските пирамиди – едни от най-

популярните скални образувания в България, включени в Червената книга. Легендата 

за тях гласи, че това са вкаменени сватбари. 

 

  

 

 

 



На последно място, но не и по значение, посетихме Рилския манастир, символ 

на България и поставен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

Основан през 10 век от Свети Йоан Рилски Чудотворец – светец-покровител на 

българския народ, извършил чудеса, лекувал болести и недъзи. Преклонихме се пред 

мощите на светеца. Заветът на Рилския чудотворец гласи, че за да получиш Божието 

благоволение трябва да вярваш в собствените си духовни и физически сили. Тази 

философия е актуална в наши дни. 

 

Така, преминали през много епохи, легенди, архитектурни и природни чудеса, 

се превърнахме в смирени и възторжени поклонници на едни от най-светите и красиви 

места в България. 

С учениците се върнахме, заредени с много положителни емоции, ентусиазъм,  

приятелства и желание за нови пътешествия. 

 


