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Отбелязване на патронния празник 

Днес нашето училище отпразнува своя патронен празник. 

Директорът на училището г–жа Румяна Петрова произнесе 

своето поздравително слово към учителите и учениците, в 
което им пожела да поддържат все така дълголетната 

традиция на нашето училище, българското училище да води към 

знания и умения, да бъдат все така всеотдайни и единни в 
усилията си да издигат престижа на съвременното 

българското училище в паметни времена, като днешните,  

пожела им здраве и  творчески устрем. За честването на 
празника, бяха проведени различни инициативи. Учителите бяха 

подготвили презентации, свързани с делото на двамата братя.  

В чест на празника беше обявен конкурс на тема „Нашето 
училище”. Учениците взеха участие в него със своите рисунки, 

есета, стихотворения и съчинения.  

 

 



Делото на братя Миладинови 

Братята Константин и Димитър Миладинови са  родени в 

град Струга. Те са изтъкнати български възрожденци, 

просветители и фолклористи. Дълго време Димитър Миладинов 
е учител в много градове на Македония. Развива широка 

обществена и просветителска дейност. Двамата братя 
осъзнават важността  на фолклора в периода на Възраждането 

и правят всичко възможно  да съберат най-добрите поетически 

творби, които българският народ е създал през вековете. През 
1861 година излиза сборникът Миладинови “Български народни 

песни”. В него те събират, подреждат и систематизират 

великолепни образци на българския песенен фолклор.  

 

Нашето училище през погледа на 

учениците 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Останалите творби на нашите ученици може да разгледате на 

фейсбук страницата ни Миладиновци.  

Бъдете здрави! 
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