
 

Национална програма „Отново заедно“ 

Слънчев бряг 29.08 - 03.09.2022 г.  

За втора поредна година училището ни има 

възможността да вземе участие в Националната 

програма „Отново заедно“. В тазгодишния втори 

етап от програмата успяха да вземат участие 

ученици от пети, шести и седми клас. Целите на 

пътуването и ръководителите бяха осъществени с 

лекота. В резултат на това учениците постигнаха 

не малка положителна промяна в личностното си 

развитие. За да развиват своите способности във 

всяка една област, учителите използваха различни 

дейности, а децата се научиха постепенно да 

водят здравословен начин на живот. Чрез 

създаване на условия за увеличаване на физическата им активност, те осъзнаха колко е важно 

укрепването на тяхното физическо и емоционално здраве. Комуникацията между ученици от 

различни класове допринесе за обогатяването на тяхната култура и стимулира работата им в 

екип. Провеждането на програмата в края на ваканцията, повлия върху положителното развитие 

на учениците, тъй като те успяха да изградят важни навици за присъственото започване и 

провеждане на образователния процес през новата учебна година.  

Тазгодишният втори етап на програмата се изпълни на територията на Българското 

черноморско крайбрежие. Една част от дейностите, които се реализираха по време на 

пътуването включваха: организиране и провеждане на различни спортни мероприятия, 

дискусии и образователни игри в различни области, посещения на културно-исторически 

забележителности и много други. След пристигането на територията на Слънчев бряг, главната 

цел на ръководителите бе да се засили интересът за съвместна работа и комуникация в 

условията на извънучилищна и на несемейна среда.  

Първият ден от престоя беше посветен на интелектуалното, емоционалното, социалното, 

духовно-нравственото и физическото развитие на учениците. Децата посетиха плажа в Слънчев 

бряг, където им бяха организирани спортни игри с цел опознаване и сплотяване на групата. По-

късно продължихме с различни игри под формата на викторина, които разгръщаха потенциала 

и умствените способности на учениците.  



 

На следващия ден посетихме „Фестивал на пясъчните скулптури“ в град Бургас. 

Фестивалът стартира през 2008 г. и е първият по рода си в България „Фестивал на пясъчните 

скулптури“. В изданията на фестивала досега са се представяли световноизвестни творци. 

Мястото винаги е било едно и също - парк Езеро, до Конната база, но целият ресурс, с който се 

изгражда всяка година фестивалът, добива все по-големи мащаби през годините. На площ от 

пет декара, от специален, устойчив на дъжд 5 600 тонен пясък всяка година са се появявали 

всякакви персонажи, причудливи създания, замъци, кули, всякакви морски (и не само) 

обитатели, русалки, пирати, каляски, принцеси, животни и други приказни същества, като някои 

от тях с височина над 8 метра. Темата на тазгодишното издание на фестивала е „Джурасик свят“.  

Учениците бяха силно впечатлени от мащабите на пясъчните фигури и изяществото им.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освен това посетихме Старият град на Несебър. Това е един от най-старите градове в 

Европа. Основан е около 3000 години преди новата ера от траките и е смятан за градът 

в България с най-много запазени архитектурни паметници от Средновековието. В стария 

Несебър има 23 църкви и културни паметници. Архитектурно-историческият резерват, заедно с 

Археологическия музей са част 

от 100-те национални 

туристически обекта. Всички 

заедно успяхме да се насладим 

на романтичната атмосфера на 

старинен Несебър, която с 

тесните си павирани улички, 

малки площади, двуетажни 

къщи с дървени горни етажи, 

които са с външни стълбища и 

стърчат над улиците, магазини 

за сувенири и прекрасни цветни 

градини, успяват да вдъхновят 

всеки посетител. 

 

http://poseti.guide-bulgaria.com/


На следващия ден разнообразихме пътуването на учениците и се впуснахме в 

приключението и опознаването на един по-различен и приказен свят, а именно замъкът 

„Влюбен във вятъра“ в село Равадиново. Стилът на замъка е вълшебен. Това е тайната на 

магическото му въздействие – осъществената мечта да построиш замък, който го има само 

в приказките. Изграден е изцяло от 20 000 тона камък, който е специално добит от недрата 

на Странджа планина. Камъкът е мраморизиран варовик и присъства навсякъде – в оградата, 

изкуственото езеро, стените и кулите, параклиса и избата. Той съдържа следи от 

микродиаманти и за това през различните части на денонощието променя цвета си – сутрин 

е с оттенък на розово, през деня е бял, а по пълнолуние сияе. Това, което направи силно 

впечатление на учениците е че е построен във формата на кръст, а по-късно те научиха и 

причината за това - признак за вяра, любов и всеотдайност в неговото изграждане и развитие.  

Учениците ни преминаха през много епохи, посетиха различни по вид и значение 

архитектурни паметници и успяха да получат много нови знания за историята и 

забележителностите на страната ни. Освен тези знания, те получиха и нещо много по-ценно 

– успяха да се сработят и разберат положителните страни от комуникацията в група и 

помощта, която могат да получават и оказват един на друг. Научиха се на дисциплина и 

следване на определен график, което ще бъде в изключителна полза за тях малко преди 

започването на новата учебна година. Не на последно място – създадоха приятелства 

помежду си, загърбиха навика от използването на мобилните устройства, подкрепяха се 

взаимно и разбраха, че няма нищо по-ценно от това да общуват и споделят очи в очи.  

Щастливи сме, че успяхме за пореден път да осъществим проекта по-възможно най-

благоприятният начин и че вдъхновихме и изпълнихме възпитаниците ни с ентусиазъм и 

положителни емоции.  


