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ДЕН НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА В 138. СУЗИЕ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ 

На 15.02.2020 г. в нашето прекрасно училище се проведе цял един ден на китайската култура, 

който бе организиран по предложение на деветокласничките ни Йоанна Иванова, Моника 

Пежгорска и Симона Нейчева. С огромния труд на целия ни учителски колектив, с постоянството, 

радостта и желанието на младите китаисти от 3-ти до 11.ти клас, ние се потопихме в едно 

приключение, което обхвана всеки аспект на обучението по китайски език и култура, в което 

видяхме, усетихме, изработихме произведения на приложното изкуство, похапнахме китайски 

деликатеси и се насладихме на най-великия китайски филм на всички времена. 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙНОСТИТЕ НИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАЗНИКА НА ПРОЛЕТТА 

 Празненството започна в 10.00, когато главните организаторки Симона, Моника и Йоанна 

разказаха за дейностите на паралелките – обучението, материалната база, учителите, екипността и 

възможността за изявяване на талантите на нашите ученици, участието и развитието чрез учебни 

лагери, Летния лагер в Пекин, състезанието Китайски езиков мост и изпита HSK. След тях 

осмокласниците Емма Георгиева, Елисавета Дойчинова, Виктор Лилов и Мартин Антов представиха 

Празника на пролетта с неговата история, празнични традиции, табута и етикет. 

 
 

 

  
 



2 
 

РАБОТИЛНИЦИ ПО ИНТЕРЕСИ 

От 10.30 до 11.50 нашите гости имаха възможност да получат своите китайски имена, да се 

научат да боравят с пръчици за хранене, да поиграят на чашки с награди, да изработят сами 

китайски фенери, маски от пекинската опера, да изрежат от хартия благопожелателни йероглифи, 

да се докоснат до изкуството на калиграфията, да се снимат с китайски костюми и да се научат на 

китайски танци. Всяка работилница бе организирана от ученици от китайските паралелки – 

Веселин Годулянов, Кирила Георгиева и Сияна Иванова, Стела Ташева, Валентина Стоилова, двете 

ни китайски ученички Чън Сини и Линна Чън, Вяра Атанасова, Калина Накева, Мария Школяренко, 

Моника Пежгорска, Симона Нейчева, Йоана Иванова и всички наши младежи и девойки, които се 

включиха в почистването, подреждането, организирането и създаването на изключителна 

празнична атмосфера. 

Разбира се, нищо от това нямаше да се случи без изключителните ни учители – Хуан 

лаошъ, Джоу лаошъ, Дарина Кралева, Лъчезара Николова и Яна Шишкова. 
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КОНЦЕРТ НА ТАЛАНТИТЕ 

Нашият концерт започна с питка, с която поздравихме нашите високи гости  г-н Георги 

Илиев, районен кмет на община Слатина, г-н Мао Йенчън началник отдела "Образование" към 

Посолството на КНР, г-жа Гао, Директора на Институт Конфуций София, доц. Румен Драганов, 

директор на Института за анализи и оценки в туризма, и всички гости – родители и приятели на 

Китай. 

 

Поздрав към гостите отправи нашият прекрасен Директор г-н Иван Стоянов! 

 „Уважаеми г-н Илиев, уважаеми директори на 
Институт Конфуций г-жа Гао и г-жа Колева, уважаеми 
ръководители, родители, ученици, скъпи колеги! 

Щастлив съм да ви приветствам на първия празник на 
китайската култура в нашето училище! Обучението по 
китайски език в България има дълги и дълбоки традиции, чак 
от 1952ра година насам. Обучението в нашето 138мо средно 
училище за западни и източни езици се опира на най-
добрите традиции в световен мащаб, ние държим не само на 
обучението по език, но и обучението в задружност, 
творчество, другарство и порив към самоусъвършенстване. 

Именно това днес ще видите в нашите изключителни 
възпитаници, които неуморно се трудиха, за да ни доставят 
тази радост! За възможността днес да честваме така пищно 
китайската Нова година, благодарим преди всичко на 
упорития труд на г-жа Магдалена Кръстева, целия ръководен 
екип и разбира се – на изключителния труд на учителите по 
китайски език – Яна Шишкова, Лъчезара Николова, Дарина 
Кралева, г-жа Хуан и г-ца Джоу Чунмей.  

 



8 
 

Днес е ден на радост, защото започва нов дванадесетгодишен цикъл на железния плъх. Той 

обаче бе помрачен от страшна болест и взе стотици животи до момента в Ухан и цял Китай. Скърбим 

с нашите китайски приятели и се надяваме всичко да се разреши благополучно в най-скоро време. 

Бихме искали да се намери начин да изпратим нашите добри пожелания на децата на Ухан и със 

съдействието на Институт Конфуций да намерим партньорско училище там. Приветствам г-жа Гао и 

г-жа Колева и се надявам да ни помогнат в това начинание.  

Но нека се завърнем към младостта, радостта, вярата в нашите светли бъднини, като 

покажем на всички наши гости уменията и талантите на нашите прекрасни възпитаници! Благодаря 

за вниманието!“ 

По повод празника получихме поздравителен адрес от г-н Д. Бойчев, Председател на 

групата за приятелство България-Китай, НС: 

 

 

Г-н Илиев, от името на община 

Слатина, приветства учениците, родителите и 

целия екип на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил 

Златарски“, като изрази задоволство от това, 

че с дружни усилия сме създали един 

истински културен център на обмен с една от 

най-древните и велики култури на света. 
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Приветствие отправи и г-н Мао Йенчън началник отдел "Образование" към Посолството на 

КНР: 

 
„Уважаеми г-н Илиев, кмет на район Слатина, 

уважаеми г-н Стоянов, директор на 138. СУЗИЕ, скъпи 
ученици, учители и приятели, 

За мен е голяма чест да присъствам на днешното 
тържество. Слушах думите на директора г-н Стоянов, в 
които той даде подкрепа на китайския народ в борбата 
срещу коронавируса. Обещавам да ви потърся подходящо 
училище партньор в Ухан, което да е подходящо и близко 
като профил с вашето училище. 

Обещавам от китайска страна да получавате 
повече подкрепа за обучението по китайски език в 138. 
СУЗИЕ, както и учебни материали, учители доброволци и 
т. н.  

Пожелавам успех на всички!“ 
  

  

Заключителен поздрав отправи г-жа Гао, Директор на Институт Конфуций-София, Патрон 

на Деня на китайската култура в нашето училище! 

 

   „Здравейте всички! 
   Аз искам да изразя две неща, които ме трогнаха 
и да отправя две благодарности. Трогната съм от 
цялата подготовка на учителския екип и 
задълбоченото представяне на Празника на 
пролетта от Вашите ученици. Трогната съм и от 
изразеното желание на г-н Директора Стоянов да 
потърсим за Вас училище партньор в Ухан. Както г-
н Мао отбеляза, ние също ще положим усилия 
това партньорство да се осъществи. 
   Двете ми благодарности са отправени, разбира 
се, на първо място към чудесните ученици и 
учители на 138. СУЗИЕ. Благодаря Ви, че в това 
сложно време успяхте да организирате Ден на 
китайската култура и да се подготвите за едно 
феерично представление. Другата ми 
благодарност е към Директора Иван Стоянов и 
към г-н кмета Георги Илиев. Благодаря на всички!“ 

 

 След приветствията на нашите официални гости, започна и самият концерт!  
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Славяна и Емма от 8В показаха танца "Просто искам да бъда себе си" («我就想做我自己»). 

Нашите най-малки възпитаници от втори, трети и четвърти клас зарадваха публиката с три песни и 

танци, под ръководството на Дарина Кралева и Джоу Чунмей (Мая) – „Пролетен изгрев“ («春晓»), 

„Мън Бао празнува Новата година“ («萌宝过大年») и „Поздравяваме ви за Новата година“ («贺新年

»). За доброто настроение на гостите се погрижиха водещите Чън Сини, Линна Чън, Елисавета 

Дойчинова и Виктор Лилов. 
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Концертът продължи с пъстро ревю, в което се включиха нашите красавици от осми до 

единадесети клас! След което деветокласниците демонстрираха своя отличен китайски език със 

стих за Географията на Китай: 
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Моника Пежгорска спечели трето място в националните квалификации за състезанието 

Китайски езиков мост за ученици 2019 г. За нашите гости тя изтанцува своя победен танц: 

 

Нашите организаторки от девети клас бяха подготвили още една изненада – с помощта на 

Кристина Михайлова, те направиха томбола с 12 награди, според 12те животни от зодиакалния 

цикъл на Китай: 
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Настъпи кулминацията на нашия празник – пиесата Мулан, организирана от всички учители 

и от учениците от 8ми и 9ти клас! В главните роли – Вяра Атанасова, Сияна Иванова, Елисавета 

Дойчинова, Виктор Лилов, Йоан Конов, Елвина Ковачева, Слав Ангелов. Със специалното участие на 

Антоан ван Делден от 10 В клас. 
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Танцът с ветрилата е един от най-любимите в Китай. Нашите осмокласнички и 

деветокласнички ни подариха своята интерпретация: 

 

Завършихме с обща песен с всички учители и участници! 
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Празникът ни бе уважен от толкова много гости, че игла нямаше къде да падне! Всички 

мислим, че е време нашето прекрасно училище да се сдобие с истинска актова зала! 

  
 

 Концертът ни завърши с обща снимка с участниците и официалните гости! 
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ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА КИТАЙ НА ХХ ВЕК И КИНОПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „СБОГОМ, 

СПЪТНИЦЕ МОЯ“ 

След концерта г-жа Яна Шишкова организира за родителите и учениците кратка лекция на 

тема Китай на ХХ век и кинопрожекция на най-знаковия филм на Китай за всички времена 

„Сбогом, спътнице моя“ на режисьора Чън Кайгъ. Гостите се насладиха на китайски и български 

лакомства и ароматен китайски чай. 
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 Така приключи нашият уникален празник! 

 Благодарим на всички деца и учители за богатата програма!  

Със специални благодарности към организаторките на целия ден - китаистите от 9В Йоана 

Иванова, Моника Станиславова и Симона Нейчева! На родителите за това, че уважиха нашето 

тържество! Благодарим за изключителната подкрепа нашето страхотно ръководство - прекрасния 

ни директор Иван Стоянов, заместник директорите ни Галя Божилова, Катлин Златкова, Александра 

Велева, Таня Болашикова за цялата организация! Благодарим на високите ни гости - г-н Георги 

Илиев, районен кмет на община Слатина, началник отдела "Образование" към Посолството на КНР 

г-н Мао Йенчън, Директора на Институт Конфуций София г-жа Гао, директора на Института за 

анализи и оценки в туризма доц. д-р Румен Драганов, на класния ръководител на 9В клас г-жа Ася 

Богоева и всички гости, които отделиха от времето си, за да се впуснат в едно увлекателно китайско 

преживяване. Не на последно място – на нашите прекрасни озвучители от 12ти клас, които 

неотклонно бяха с нас през цялото време! 

Дадохте ни крила да се стремим към още по-голямо популяризиране на талантите на 

нашите възпитаници! 


