На 28 ноември 2016 г. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ отбеляза своя патронен празник –
125 години от рождението на проф. Ив. Батаклиев. Учители и ученици се събраха в зала
„Хебър” в Гранд хотел „Хебър” в деня, който е символ на достойство, традиция и
духовност. Залата бе предоставена безвъзмездно от любезните домакини.
Учениците от четвърти клас се включиха в празника, посветен и на предстоящия Ден
на народните будители с открит урок по гражданско образование „В обувките на
Палечка“. В това пътешествие те имаха съвременен спътник – новата технология
MozaBook - уеб базирана интерактивна онлайн платформа. Гости на урока бяха
експерти от РУО и Община Пазарджик, директори на училища, учители и родители.
Урокът започна с химна на училището, който учениците с гордост изпълниха. Последва
кратка беседа за проф. Батаклиев и народните будители, подкрепена от видеофилм –
продукт на учителя Валери Иванов. Учениците се потопиха в света на приказките и
разсъждаваха върху проблеми, важни за всяко дете, а именно: правата на детето като
основа на гражданска и социална култура. Участваха изключително активно в урока.
Пролича гордостта им, че учат в училище с традиции.
Директорът на училището, госпожа Даниела Кемчева, изрази благодарността си към
всички присъстващи и преди всичко към учениците и техните учители Верка
Маратилова и Елисавета Ягодина за интересния и вълнуващ урок, като сподели, че е
възхитена от ентусиазма и професионализма на учителите, от отношението на децата
към професията и личността на учителя. Тя подчерта, че ще продължат по пътя, който
са поели, за да реализират основната цел на модерното образование, което по думите на
проф. Батаклиев е „съчетание от гражданско образование с философски поглед върху
света”. Тържеството завърши с обещанието на учениците, че ще останат вернина девиза
на училището „Достойни граждани в един свят без граници”.
По повод патронния празник на училището по идея на учениците от VІ е клас бяха
изработени тениски с лика на патрона и знака на училището. Така облечени, учениците
от същия клас поздравихи учителите с цвете и думи на благодарност. По същия начин
бяха облечени и учениците от ІV клас на урока по гражданско образование.

