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Уважаеми дами и господа, 

Уважаеми учители,  
 Имам удоволствието от името на добричката об-
щественост и лично от свое име да Ви поздравя по повод 
20 – годишнината на ОУ „Хан Аспарух”.  
 Със своите традиции и успехи вече 20 години 
училището  е пулсираща, жива щафета на поколенията, 
при която всеки учител и възпитаник дава своя принос и 
дописва неговата история. А тя е тази стабилна основа, 
която крепи следващите поколения и им предоставя въз-

можността да я дописват с още по–големи успехи.  
 Пожелавам на всички учители да продължите със същата убеденост да ра-
ботите за изграждането на достойни личности, с които Добрич да се гордее.    

 Скъпи ученици, 
 Младостта и дързостта са най–ценните посланици на съвремието. Предсто-
ят Ви години на непрестанно търсене, на целеустремена енергия към знания, до-
казване и усъвършенстване.   
 Вярвам във Вас, във Вашия талант, възможности и амбиции и съм убедена, 
че Вие сте достойното бъдеще на Добрич и България.  
 Бъдете здрави, заредени с творчество и ентусиазъм и нека заедно да изгра-
дим един по–добър дом за всички българи.              

Детелина Николова 
Кмет на Община град Добрич 
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Текст: Николай Соколов 

                                                

 

Музика: М. Джигова, учител по музика 
 

  В навечерието на 
Деня на българската 

просвета и култура,   

ОУ „Хан Аспарух” гр. 

Добрич  

чества своята 20 

годишнина. 
...Отшумяват години,десетилетия. Времето е най-сигурният  

критерий за всяка духовна ценност  и дело човешко.  

                   Според мярата за живо т на образователна институция,всяка 

годишнина означава история , опит , традиции ... 
                    Ако традицията е белег на национална идентичност, то българс-

кото училище е един от най-светлите й символи. Традицията да бъдат чест-

вани юбилейни годишнини е знак да съхранена вяра в образованието като 
ценност. Доказателство за това е активното и убедително присъствие на 

училището в образователната система на гр. Добрич вече 20 години с висо-
ко ниво на качествено образование. 

  Да бъдеш ученик в такова училище е чест и призвание.  

Да бъдеш учител на мотивирани ученици не е професия, а огром-
на отговорност и предизвикателство за непрекъснато професионално усъ-

вършенстване. 

  С активното участие на цялата училищна общност, училището ни 
се е превърнало в едно демократично и творческо пространство, което 

възпитава самочувствие.    

               Днешният празник е повод за равносметка и поглед в бъдещето. А 
бъдещето на едно училище се гради с усилията и духовния порив на учени-

ците преминали през класните стаи.Колкото по-всеотдайни, знаещи и мо-

жещи са те, толкова по-престижно, авторитетно и желано е училището. 
                Гордея  се с успехите на нашите ученици и тяхната успешна реа-

лизация. 

                Да бъдеш ученик в такова училище е чест.   

         Да бъдеш учител на толкова мотивирани ученици не е професия, а 

огромна отговорност и предизвикателство за непрекъснато професионално 

усъвършенстване. 

                Скъпи ученици, учители, родители, БЪДЕТЕ ЧЕСТИТИ!               

                Вярвам, че всички заедно ще продължим да пишем страниците в 

историята на нашето училище и ,,ВСЕ НАПРЕД И НАГОРЕ!’’ 

    

                                                                     НЕВЯНА ЛЮЦКАНОВА 

                                                                     Директор на ОУ ,, Хан Аспарух ’’ 

                                                                     от 1992г. До сега. 

Програма  
за честване на 

“Аспаруховите празници”” 
 

1. Почистване и украсяване на училището.  
                                                                                  

Срок:07.05.2012г. 
                                                                                          
2.Юбилейно издание на училищен вестник. 

 Срок: 07.05.2012г. 
3. Конкурс за стихотворение на тема: „Аспарух”. 

 Срок: 07.05.2012г. 
4. Изложба по краснопис. 

 Срок: 08.05.2012г. 
                                                                                           
5. Изложба-икебана. 

 Срок: 08.05.2012г. 
6. Ден на ученическо самоуправление. 

 Срок: 09.05.2012г. 
                                                                                           
7. Годишно утро – I клас. 
                                                                                         Срок: 

10.05.2012г. 
8. Спортен празник и състезание „Мама, татко и аз”. 
                                                                                         Срок: 

11.05.2012г. 
9. Карнавал. 

 Срок: 11.05.2012г. 
10. Викторина „Знаещи Аспаруховци”. 

 Срок: 14.05.2012г. 
  
11. Изложба-колажи „Моето училище”. 

 Срок: 15.05.2012г. 
12. Съвместно  мероприятие с ЦДГ № 7 „На четири ръце”. 

 Срок: 16.05.2012г. 
                                                                               
13.Вечер на Добруджа. 

 Срок: 17.05.2012г. 
  
14. Кулинарна изложба. 

 Срок: 17.05.2012г. 
15. Юбилеен концерт. 

 Срок: 18.05.2012г. 
                                                                                          
16.Тържествен педагогически съвет. 

Конникът дошъл от север  
спря на дунавския бряг                         
сред разцъфнали посеви                      

и огнища ален мак                                 
 

В погледа му зеленее                            

разлюляна равнина.  
Сребърна на юг светлее                       

горда Стара планина.     

 
Бял орел се стрелна жадно   

в утринната синева, дето    

сянката му пада, знаме     
Конникът развя        

После слезе той от коня 
сред зелените жита. 

Шепа суха пръст отрони 

и докосна я с уста. 
 

Хубава  си моя нова, 

Натежала равнина 
бяла като гръд орлова, 

ясна като стремена  
 
Мои внуци тук ще тичат, 

ще им бъде тук дома. 

И с любов ще те наричат 
Аспарухова земя … 


