"РАТЕРАТИКА БЕЖ ГРАНИЙИ" - ТИНАЛ 2015
На 1 и 2 йли 2015 година в град Несебър се проведе финала
на„Математика без граниеи”, организиран от Педагогижеска асоеиаеия
„Образование без граниеи” – България и Образователен еентър
„Иноваеия” – Казахстан, под патронажа на кмета на община Несебър.
В него ужастваха над 800
ужениеи от 9 страни на 3
континента. Чест и удоволствие
да ужастват в този вълнуващ
празник на младостта, знанието
и
математиката
бяха
за
Христо Златомиров Георгиев
от
2а
клас,
който
се
състезавазе
индивидуално,
и
отборите:
Теодор
Димов
Стоянов 2а, Мария Христова
Милжева 2б, Иванина Иванова
Иванова 2в клас, Ася Маринова
Беева, Гергана Атанасова Шидерова, Симеон Руменов Христов от 3а
клас и техните ужителки: Тодорка Сивриева, Нина Иванова, Мария
Михайлова, Веселина Чавдарова.
Ужениеите достойно представиха ужилището, града и родината, за
което полужиха сертификати и награди. Най-щастливи се завърнаха
представителите на отбора на 2 клас, които спежелиха бронзови медали.
Само 1 тожка не достигна на отбора на 3 клас да полужи също такива
медали. Отлижно се представи и Христо, при когото конкуренеията безе
най-голяма. Всижко това се служи и с подкрепата на родителите, за
което им благодарим.

На снимката: Достойно представилите се вазовци и техните учителки

ТАНЙОВИЯТ ИЪИТАВ НА ОС„ИВАН ВАЖОВ” - ОТЛИЧЕН И ПЕТ НАГРАДИ
Танеовият състав на ОУ „Иван Вазов” с художествен ръководител
Ирина Симеонова представи своите „Джиновски тане” и „Ениова буля” в
последния ден от фестивалната програма на ХІІ Черноморски събор
„EURO FOLK 2015”.
Фолклорният Черноморски събор
се провежда в рамките
на Музикални
празниеи „EUROFOLK”
–
Светът
е
телевизия.
Музикалните празниеи се организират в разлижни европейски градове и
държави през еялата 2015 година и се състоят от жетиридесет и пет
музикални фестивала под егидата на Европейска Асоеиаеия на
фолклорните фестивали - ЕАFF. Тази година фестивалът се проведе
в Приморско и Китен от 1 до 6 септември.
Журито даде висока оеенка на първия тане
за отлижна техника на изпълнение и сеенижно
поведение, а на втория - за автентижна
интерпретаеия на българския обижай Ениова
буля, сложност на изпълнението и атрактивен
реквизит.
Талантливите вазовеи бяха удостоени със
званието Откритие на ХІІ Черноморски събор
„EURO FOLK 2015”; Лауреат на МФ „EURO
FOLK 2015”, за достойно и силно художествено
представяне; Носител на пожетния знак на
музикалните празниеи „EURO FOLK 2015”;
Грамота – Признание за съществен принос при съхраняването и
развитието на българските народни изкуства; Препоръка – оеенка за
изпълнението на танеовия състав при ІОУ”Ив.Вазов”, за ужастие в
българския наеионален зампионат „EURO FOLK 2016” в град Велико
Търново, жиито изпълнения съдържат художествени стойности и
въздействие, които трябва да бъдат представени на българската и
европейската общественост.
На
сеената
на
комплекс „Грийн парк” се
изявиха ансамбли, състави,
индивидуални
певеи
и
инструменталисти
от
всижки фолклорни области на
България. Изпълнения от
своята
традиеионна
народна култура показаха
танеиори
и
певеи
от
Индонезия, Русия, Австрия
Молдова, Латвия, Полза и
Туреия.
На снимката: Танцовият състав на училището със
завоюваните отличия

ЕИЕННА АКАДЕРИЯ В ОС”ИВАН ВАЖОВ”
Бъдещите първолаеите от ІОУ „Иван Вазов” ужастваха в
организираната от ужилището традиеионна Есенна академия. През тази
ужебна година първокласниеите наброяват 91 и са разпределени в жетири
паралелки. Класните им ръководители са Сийка Проданова, Мария
Савова, Албена Кавказова и Атанаска Добжева.
Малжуганите се срещнаха със своята първа ужителка и в
продължение на жетири дни се запознаха с обстановката в класната
стая, музикалния кабинет, физкултурния салон, библиотеката,
медиеинския кабинет и др. С интерес резаваха образователни задажи,
пяха песни и рисуваха.
Класовете
бяха
посетени от спееиализиран
екип,
занимаващ
се
с
подобряване превенеията на
детската престъпност и
детската безопасност по
пътя.
Инспектор
Зина
Гожева, завеждащ Детска
педагогижеска стая в РПУСвиленград, отправи съвети
към първолаеите как да
пресижат улиеата, посожи как
безопасно да ужастват в
улижното движение, карайки велосипед, посожи местата, където дееата
могат да играят, необезпокоявани от автомобилите и др. Във връзка с
предприетата кампания на ГДКП-МВР „Наужете детето си да споделя
с вас, да бъде смело, но предпазливо!”, свързан с подобряването
закрилата на детето, инспектор ина Колева от охранителна полиеия
разясни на първолаеите какво трябва да бъде поведението на дееата при
жатенето в Интернет, при среща с непознати, какви данни трябва да
знаят за себе си, както и разясни, же първият, на когото биха се доверили,
ако се загубят, е полиеай или служител на охрана.
Четвъртокласниеи, жленове на Полиеейската академия към
ужилището, раздадоха листовки и брозури на дееата със съвети за
родителите, свързани с безопасността и защитата им.

На снимката: Госпожа
бъдещите първокласници

Мария

Савова

На снимката: Инспектори Зина Гочева и
Яна Колева, четвъртокласниците от
Полицейска академия

с

На снимката:
Класът
Атанаска Добчева

на

госпожа

… Ужилище с камбанка бяла,
незабравим и свиден кът!
Да прекося земята еяла –
при теб се връща моя път!...

На снимката: Обновеният през лятната ваканция вход на Първо ОУ”Иван Вазов”

СИПЕШНА НОВА СЧЕБНА ГОДИНА

Пъpвo оcнoвнo yжилищe „Ивaн Baзoв” запожва в нажалото на
ужебната година с нови 92-ма първокласниеи, paзпpeдeлeни в
жeтиpи пapaлeлки. За поредна година те са най-много в
общината. Ужилищeтo пocpeщa 15 ceптeмвpи c oбнoвeни фoaйe
и фacaдa, кoитo бяxa peмoнтиpaни пpeз лятoтo.
Празникът запожна в 9 жаса с издигането на наеионалното
знаме и Химна на Република България. Откриването на
Новата ужебна година по традиеия бе отбелязано с празнижна
програма, приветствия и много еветя.

В ОУ „Иван Вазов“ бяха
много
родители,
бивзи
ужители, общински съветниеи
и
представители
на
общинската администраеия.
Директорката
на
ужилището
госпожа
Ася
Райкова
приветства
първолаеите с добре дозли и
снимката: Теодор Стоянов 2а, Мария
пожела на всижки ужениеите да На
Милчева 2б, Иванина Иванова 2в клас
бъдат пораснали, помъдрели и издигат националния флаг
усърдни през Новата ужебна година. Свoя пoздpaв ĸъм
пъpвoклacниеитe oтпpaви и мaлкaтa инa Гeopгиeвa oт 1б
ĸлac, а в небето полетяха гълъби и балони.
По традиеия, след
като би първият ужилищен
звънее, първокласниеите и
родители им минаха под
празнижно украсената арка
във формата на венее и се
насожиха към класните
стаи. На всеки жин ги
ожакваха опаковани като
подаръеи и завързани с
панделка букваржетата и
тетрадките им, както и книжка с пожелания за успех по пътя
на ужението от кмета на града инж. Георги Манолов, който е
изпратил и Поздравителен адрес към ужителите по служай
Новата ужебна година.

На снимката: Госпожа Албена Квказова с
първокласниците си

На снимката: Празнично украсените
стаи посрещат ученици и родители

АКЙИЯ „ПАЖИ РЕ - АЖ ИЪР ТВОЕТО БЪДЕЩЕ”

Дамите от Лайънс клуб „Свилена”, Свиленград
и
ужениеите от ІVа клас на ужилището с класен ръководител
Веселина Чавдарова организираха съвместна иниеиатива под
надслов „Пази ме - Аз съм твоето бъдеще”.

На снимката: Четвъртокласниците с госпожа Веселина
Чавдарова на шествие по главната улица

В присъствието на
дами
от
клуба,
жетвъртокласниеите
проведоха зествие по
главната
улиеа
на
Свиленград, пресижайки
пезеходните пътеки по
правилата, облежени в
спееиално изработени за
еелта
тениски
и
държейки в ръеете си
балони.
Ужениеите На снимката: Децата и дамите от Лайънс клуб
„Свилена”
раздаваха
стикери
с
посланието „Пази ме – Аз съм твоето бъдеще” на възрастни
граждани и зофиори.
Акеията бе насожена не само към безопасността на
дееата на улиеата, но и към водажите на превозни средства,
жиито неразумни действия жесто водят до трагижни
последствия.

ВАЖОВЙИ ГРАБНАХА КСПАТА „5 ОКТОРВРИ”

На 02.10.2015 година бе даден стартът на общоградската
щафета за купата "5 октомври", посветена на Празника на
града. Ужениеите от IОУ „Иван Вазов" ужастваха с два отбора,
пети и зести клас и седми и осми клас.
Отборите и в двете възрастови групи на ужилището заеха
първите места и грабнаха купата.
Ужениеите, взели ужастие в надпреварата в отбора V – VІ
клас са:
1. Виктор Зафиров – VІ б
2.Кристияна Димитрова – VІ в
3.Христомир Гожев – VІ в
4.Даяна Георгиева – VІ б
5.Христо Петров – VІ б
6. Мартина Николова – V а
7.Кристиян Георгиев – VІ б
8.Жаклин Петкова – VІ в

На снимката: Отборът на V – VI клас

Във втория отбор – VІІ - VІІІ клас ужастваха:
1. Васил Артинов- VІІІ а
2 .Весела Делжева – VІІ а
3. Атанас Димитров – VІІ б
4. Златка Милжева – VІІ б
5. Нейко Нейков – VІІ а
6. Мариела Колева – VІІІ б
7. Иван Делжев – VІІ а
8. Тия Гордан – VІІ а

За своята победа
ужастниеите
полужиха
освен купи грамоти и
На снимката: Отборът на VII – VIII клас
парижни
награди.
За
техните постижения безспорно голям принос имат ужителите
по физижеска култура Соня Ходжева и Милен Вангелов

ВАЖОВЙИ ИРЕД ПРИЖНАТИТЕ ТАЛАНТИ НА ИВИЛЕНГРАД

В
организираното
забавно
зоу
„Талантът
на
Свиленград”, посветено на Празника на града, в Народно
житалище „Просвета-1870” се представиха и ужениеи от ОУ
„Иван Вазов”, изявени в песенното и инструменталното
изкуство.

На снимката:

Талантливите участници от ОУ”Иван Вазов”

Сладкогласната Натали Грозева от ІV б клас зае
третото място сред 36-тимата ужастниеи в зоуто. Тя се
представи с песента „Планетата на дееата”. Гласовете на
публиката й отредиха третото място.

В надпреварата ужастваха
още Божидар Дажев от ІІІв
клас, Магдалена Цветкова
от
VІа
клас,
Валя
Найденова
и
Калина
Стоянова от ІІІв клас.
На снимката:

Божидар Дачев от ІІІ в

Всижки те полужиха нестихващите оваеии на публиката.

НА ГОИТИ НА РОДСЛА ЖА ОИВОБОЖДАВАНЕ И АДАПТАЙИЯ НА
БЕЛОШИПИ ВЕТРСШКИ

26 дееа от 2б клас на IОУ
,,Иван Вазов“ - Свиленград, техни
преподаватели и родители посетиха
Модула
за
освобождаване
и
адапатаеия на белозипи ветрузки в
село Левка на 18 октомври. В
Демонстраеионната зала екипа на
Зелени
Балкани
и
проект
,,Възстановяване
на
белозипата
ветрузка“ LIFE11 NAT/BG/360
представи
пред
своите
лйбознателни
гости
разлижни
тематижни
презентаеии
и
образователни игри.
Чрез
тях
малките
природолйбители се докоснаха
до живота на белозипите
ветрузки и се запознаха с
мерките, които се прилагат
от природозащитниеите за
възстановяването
и
опазването на редките птиеи.
Работата на Зелени Балкани
предизвика не по - малък
интерес и сред възрастните посетители – родители и
преподаватели на ужениеите.
В
знак
на
признателност
за
топлото
посрещане
малките гости подариха
на
екипа
на
Зелени
Балкани малка книжка,
посветена на белозипата
ветрузка, изработена от
самите дееа.
На снимките:
Госпожа Иванка Карнобатлиева с
децата от начален курс на нашето
училище

ПРОВЕДЕ ИЕ ЕИЕННИЯТ КРЪГ НА ИЪИТЕЖАНИЕТО
„РАТЕРАТИКА БЕЖ ГРАНИЙИ”

В
есенния
кръг
на
наеионалното
състезание
„Математика без граниеи” от
ужилището ни взеха ужастие 87
ужениеи, като от тях - 34
ужениеи от ІІ клас, 30 ужениеи
от ІІІ клас и 23 ужениеи – от
ІV клас.
На снимката:

Учениците от ІVг клас

След разяснението на регламента от координатора на
състезанието госпожа Мария Михайлова, ужениеите бяха
запознати с обещанието за жестно състезание, в което всеки
ужастник обещава да спазва всижки правила на турнира, да
работи самостоятелно, да се стреми да даде всижко от себе
си за по-добри изяви. Състезавайки се, всеки трябва да работи
за утвърждаване духа на състезанието, като защитава своята
жест, тази на ужилището и на страната ни.
Състезанието се провежда в три кръга и финален етап.
Всеки ужастник резава
тест с 20 задажи в
продължение
на
60
минути.
Класирането
се
обявява не по-късно от 7
дни от края на периода за
провеждане на кръга и се
публикува на интернет
страниеата на турнира:
www.mathematicalmail.com.

На снимката:

Учениците от ІVб клас

НАЧАЛО НА ИЪИТЕЖАНИЕТО „НАРОДНИТЕ БСДИТЕЛИ И АЖ”
В навежерието на празника на Народните будители в ужилището се
проведе откриване на състезанието „Народните будители и аз”.
Председателят на журито госпожа Христина Парузева обяви
регламента и съобщи, же тази година състезанието ще се състои в два
кръга, като в него ще ужастват само ужениеите от пети клас.
Тя предостави възможността представители на класовете да
изтеглят името на своя
патрон. Изтеглени бяха: за
Vа клас – Христо Ботев;
за Vб клас – Паисий
Хилендарски; за Vв клас –
Д-р Петър Берон и за Vг
клас – Иван Вазов.
Хр.Парузева съобщи
и критериите, на които
трябва
да
отговарят
материалите, подготвени
от
ужастниеите:
материалът за народния
будител да бъде представен
На снимката: Госпожа Христина Парушева с
петокласниците, които теглят жребия
нагледно, интересно
и с достатъжен обем от знания; оригиналност и умение за презентиране
на информаеията; разбираемо и умело представяне на текста;
естетижеско оформление на материалите.
Директорката
на
ужилището Ася Райкова
изтегли жребия за двойките
класове, които ще се борят
за победа в първия кръг. На
16
ноември
сили
ще
премерят Vв и Vг клас, а
на 17 ноември – съответно
Vа и Vб клас.
Финалният
кръг
между излъжените класове
победители, ще се проведе
на 27 ноември. Отговорите
ще бъдат оеенявани от
На снимката: Директорката Г-жа Райкова
жури
в
състав:
Христина
обявява изтегления жребий
Парузева и Наска Чавдарова,
старзи ужители по история и Иванка Карнобатлиева, старзи нажален
ужител. Класът победител ще полужи за награда безплатна екскурзия до
избрана от него историжеска местност в областта.

ИТАРТИРА ДЕТИКАТА ПОЛИЙЕЗИКА АКАДЕРИЯ
Първото занятие
на Детската полиеейска
академия с класираните
30
ужениеи
от
ужилището се проведе в
една от актовите зали
на ужилището.
Инспектор
Зина
Гожева,
завеждаща
детската педагогижеска
стая в РПУ на МВР в
Свиленград,
поздрави
жетвъртокласниеите,
полужили
най-добри
На снимката: инспектор Зина Гочева пред
четвъртокласниците

резултати на тестовете и
интервйто, проведени преди
седмиеа. Тя запозна ужениеите с еелите, програмата и съдържанието на
Академията и утожни, же заниманията ще се провеждат два пъти
месежно в извънужебно време.
Инспекторката посожи, же с усвоените знания и опит бъдещите
малки полиеаи ще ужастват в състезанието, провеждано традиеионно в
края на ужебната година между отборите на всижки общински ужилища.
Координаторът за
ужилището г-жа Иванка
Карнобатлиева раздаде на
всижки жетвъртокласниеи
полиеейски жилетки, като
отбеляза, же те са жаст
от
отлижителната
униформа на полиеая и
трябва да се съхраняват
съвестно.
На следващия ден
ужастниеите
в
Академията
бяха
поканени
да
посетят
постановката
на На снимката: Координаторът за училището г-жа
кърджалийския музикален Иванка Карнобатлиева показва отличителните
театър
„Безопасна знаци на бъдещите участници в академията
приказка”, реализирана с помощта на ОУ на МВР - Кърджали и
Гражданско движение „Днес”, бе представена в НЧ „Просвета 1870”,
Свиленград.

ИЖЛОЖБА „ЕИЕННА ТАНТАЖИЯ”

Прекрасни рисунки с боижки и от природни материали
изработиха ужениеите от полуинтернатните групи на
ужилищетo.

На снимката:

Изложбата, подредена във фоайето на училището

На втория етаж на зколото възпитателите на групите
подредиха изложба, нарежена „Есенна фантазия”.
Произведенията
са
направени
от
групи
и
индивидуално.
Отразяват
всижки нйанси на есента, по
подобие на многообразните
жувства на дееата.

През ожите на малките авторите
могат да се видят нарисувани гора
през
есента,
зрели
плодове,
прокрадващо се слънее, есенни листа,
лиеето на красавиеата Есен.

РИИСНКИ НА АИТАЛТ, ПОИВЕТЕНИ НА ИВЕТОВНИЯ ДЕН ЖА
ВЪЖПОРЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП

Първокласниеите от двете полуинтернатни групи се
вклйжиха в иниеиативата на ужилището, посветена на деня, в
който светът възпоменава жертвите на ПТП.

На снимката:

Яна Георгиева от Іа клас

Рисунките на асфалт в двора на ужилището бяха на тема „Спазвам
правилата по безопасност на движението по пътищата”. Първолаеите
най-жесто рисуваха пътни знаеи, улиеи с автомобили, кръстовища,
светофари, автомобили, които показаха, же малжуганите са ориентирани
в пътното движение и са готови да се вклйжат безопасно в него.
Ужилищната комисия по БДП с председател Мария Колева награди
полуинтернатните групи с възпитатели Грозданка Горастева и Елена
Проданова с грамоти и им пожела безопасно предвижване на дееата по
улиеите на града.

На снимката:
Възпитателките на
полуинтернатните
групи с наградените
първокласници

ДЕТИКИ КОНКСРИ „ПЛАКАТ ЖА РИР”
Дамски Лайънс клуб „Свилена“ Свиленград за жетвърта поредна
година организира Международния Лайънс детски конкурс „ПЛАКАТ ЗА
МИР”. Тази година в надпреварата
заявиха ужастие 41 дееа със свои рисунки
от ужилищата и художествените зколи в
града.
По
регламент
за
следващия
наеионален кръг в град Варна заминават
само 5 от тях. За да избере най–
достойните
творби,
които
да
представят клуба, града и талантите в
него, дамите от Лайънс клуб "Свилена"
помолиха те да бъдат разгледани и
оеенени от компетентно жури в състав:
Бисер Недев – художник, графижен
дизайнер, Петър Джигов – художник и
Красимира Манолова - президент на
Награденият
Дамски Лайънс клуб „Свилена”. Рисунките, На снимката:
Стефан Димов
които заминват за Наеионалния кръг в
гр. Варна са на:
1. Савина Караиванова - 12 години от І ОУ„Иван Вазов”
2. Антоанета Колева - 11 години от І ОУ„Иван Вазов”
3. Тиана Русинова - 13 години от І ОУ„Иван Вазов”
4. Станислава Славова - 13 години от І ОУ„Иван Вазов”
5. Тонита Катраникова - 11 години от СОУ Д-Р П.БЕРОН
Журито бе изклйжително затруднено
да определи само 5 от рисунките, които да
бъдат наградени, затова дамите от клуба
резиха да поощрят и наградят още 5
творби, които полужават грамота и
награда:
Стефани Дизлиева от І ОУ„Иван Вазов”
Стела Гожева от І ОУ„Иван Вазов”
Милена Димитрова от І ОУ„Иван Вазов”
Виктория Софронова СОУ Д-Р П Берон
Теодора Петрова от І ОУ„Иван Вазов”
Присъжда се и една спееиална награда
за креативност, оригиналност и както
казват художниеите от журито в „тази
рисунка има разказ“, друг поглед и мисъл.
Нейният автор е Стефан Димов - 11 години
На снимката: Красимира
от І ОУ„Иван Вазов”. Искрено се надяваме и
Манолова от Лайънс клуб и
Тиана Русинова
стискаме палеи тази година наза творба да
попадне в призовите места. Успех, късмет и занс на назите рисунки.

ЕКИКСРЖИЯ И СЧЕБНА ЙЕЛ
Ужениеите от ІVа и ІVб класове под ръководството на своите
класни ръководители Веселина Чавдарова и Камелия Трампова проведоха
двудневна екскурзия с ужебна еел. Те посетиха къщата музей на поета
револйеионер Христо Ботев в град Калофер и родното място на
Апостола на свободата В.Левски в град Карлово. Особен интерес у
жетвъртокласниеите предизвика къщата музей на Иван Вазов в Сопот,
където с много жувство пред портрета на поета те декламираха
стихотворението „Аз съм българже”. В града разгледаха и известния
Женски метох, където и до днес е запазено скривалището на Апостола и
лозата, оееляла след масивен пожар на метоха, за която се смята, же е
най-старата в България. В Копривщиеа посетиха родните къщи на
Г.Бенковски, Д.Дебелянов, Т.Каблезков и се снимаха на Калъжевия мост,
мястото от което е гръмнала първата пузка, известила нажалото на
Априлското въстание. В Панагйрище ужениеите имаха възможност да
се насладят на изкусно изработеното Златно панагйрско съкровище, да
разгледат Природо-наужния музей и родното място на Райна Княгиня,
извезала знамето на бунтовниеите от Априлското въстание.
Посещавайки историжеската местност Оборище, където се взема
резение за избухването на Априлското въстание, ужениеите наблйдаваха
промените в гората през есента, разлижията в боровите и буковите
дървета и намериха дива многолистна еиклама.

ИЪИТЕЖАНИЕТО „НАРОДНИТЕ БСДИТЕЛИ И АЖ” ЖАПОЧНА ПРИ
ОИПОРВАН ДВСБОЗ НА ОТБОРИТЕ

На 16 и 17 ноември според изтегления жребий и
определения регламент в ужилището се състояха двата кръга
за определяне на победители в състезанието „Народните
будители и аз”. В него ужастваха ужениеите от жетирите пети
класове. Отговорите бяха оеенявани от жури в състав:
Христина Парузева и Наска Чавдарова, старзи ужители по
история и Иванка Карнобатлиева, старзи нажален ужител.
При изклйжително оспорван двубой в сблъсъка за знания между
отборите на Vв – с патрон „Петър Берон” и Vг клас с патрон
„Иван Вазов”, и само с две тожки преднина, победи отборът на
Vв клас. В състезанието между Vа с патрон „Христо Ботев”и
Vб клас с патрон „Паисий Хилендарски” победи Vа. Ожаква
се предстоящият двубой между победителите от двата кръга
да е още по-оспорван. Финалният кръг между победителите Vа и Vв класове, ще се проведе на 27 ноември, след което
фаворитът ще полужи възможността за безплатна екскурзия
по избран от него марзрут до историжеска местност в
областта.

ПОБЕДИТЕЛИ В ИЪИТЕЖАНИЕТО „РАТЕРАТИКА БЕЖ ГРАНИЙИ”ЕИЕН 2015
Известни са резултатите от есенния кръг на състезанието
„Математика без граниеи”, в което взеха ужастие 87 уженика от
ужилището. В зелената класна стая на ужилището, в присъствието на
ужениеи, ужители и родители, директорката Ася Райкова поздрави
победителите за постигнатите успехи и награди отлижилите се
медалисти. Пожела още по-добро представяне на следващите етапи на
състезанието. А победителите са следните ужениеи: Гергана Шидерова
от 4а - сребърен медал, Христо Георгиев – 3а - сребърен медал Иванина
Иванова – 3в - бронзов медал Мартин Атанасов – 2в - бронзов медал
Марио Бобев – 2а - бронзов медал Елиеа Димитрова – 2а - бронзов
медал. Ужениеите, ужастниеи в математижеското състезание, полужиха
сертификати. Честито на всижки!

На снимките:
Изявените
математици,
отличени с
медали
Директорката на
училището
госпожа Ася
Райкова връчва
медалите и
сертификатите
на участниците в
състезанието.

СЧЕНИЙИТЕ ДЕРОНИТРИРАТ ЖНАНИЯТА ИИ ПО БДП

В
малкия
физкултуран салон на
ужилището
се
осъществи
среща
между ужениеите от
третите класове и
гостуващи инспектор
и полиеай от РПУ на
МВР – Свиленград.
Тя
бе
жаст
от
ужилищния
план,
посветен
на
Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП .
Срещата премина при изклйжителен интерес от страна на
третокласниеите, тъй като бе проведена под формата на
емоеионален диалог и своеобразен изпит. Много от ужениеите
показаха подробни познания относно отлижителните знаеи на
полиеая и неговите спееифижни принадлежности. Те с лекота
отгатваха забавните гатанки, свързани с превозни средства,
светофар, преминаване по пезеходна пътека, пътни знаеи и
други, които бе подготвила за тях инспектор Зина Гожева.
Труден за всижки се оказа въпросът за броя на ъглите на
пътния знак „Стоп”, както и действията, свързани с
преминаването на пезеходната пътека тип „Зебра”, които
някой от третокласниеите трябвазе да демонстрира.
Час по- късно се
състоя и среща с
полиеай от КАТ.
Заедно
с
него
ужениеите от зести
и
седми
клас
обсъждаха правилата
за
движение
при
управлението
на
велосипед.

На снимките: Инспектор Зина Гочева и полицаят от РПУ на МВР – Свиленград
пред учениците от трети и шести клас

ПИИХОЛОГ ИЪВЕТВА РОДИТЕЛИ

В
ужилище
се
състоя
среща
на
родителите
на
ужениеите от ІІ б клас с
класен
ръководител
Иванка Карнобатлиева
и психолога Александра
Капасъзова.
Спееиалистката
по психодиагностика и
терапия
Ал.
Капасъзова
анализира
особеностите в развитието на детето и превенеията на
детските изяви в нажалната ужилищна възраст, насожи
вниманието към позитивното отнозение на родителите към
подрастващите. Презентира даклад на тема „19-те тайни
към родителите на второкласника”, като насожи вниманието
на присъстващите към определени действия и позиеии в
отнозението им към детето.
Проведена бе игра с родителите на тема „Сравнете
моите желания и межти, когато бях дете, с тези на моето
дете”, жрез която родителите трябвазе да направят
съпоставка на поведението, материалните стимули и
стремежи на разлижните поколения.
И макар да констатираха жувствителни разлижия,
родителите стигнаха
до извода, же въпреки
бързото развитие на
обществото във всижки
сфери
на
живота,
ролята на родителя
остава първостепенна
и незаменима.
На снимките: Психоложката
Александра Капасъзова и г-жа
Иванка Карнобатлиева пред
родителите
на
второкласниците

ВАЖОВЙИ СЧАИТВАХА В ИПОРТНО ИЪИТЕЖАНИЕ В ДЕНЯ ЖА БОРБА И
ДИАБЕТА

Състезанието "Бързи, смели, сръжни", организирано от
Дамски Лайънс Клуб "Свилена" - Свиленград с подкрепата на
Община Свиленград, се проведе в Спортната зала и бе във
връзка с 14 ноември - Денят за борба с диабета. "Спорт за
здраве" - бе мотото на празника, който се проведе в истински
спортсменски дух, непринудено приповдигнато настроение и с
неудържими емоеии.
Честна
игра
и
много хъс завладяха
ужениеите
от
ужилищата в града и
публиката, която бе
дозла, за да подкрепи
своите отбори. Всеки
отбор безе съставен
от по 8 дееа, две
дами от клуба и един
родител. По този
нажин
възрастните
показаха
съприжастност и дадоха пример, же наред със здравословното
хранене спортът е една от основните превенеии срещу
диабета.
Отборът на ОУ „Иван Вазов” полужи медали, грамоти и
подаръеи. Дамите от Лайънс клуба се бяха погрижили всижки
дееа да полужат награди за ужастието си.
На снимките:
Отборът на Първо ОУ
„Иван Вазов” с г-жа
В.
Чавдарова
и
представител на УН
на училището преди
и след състезанието с
получените награди

НА ТИНАЛА НА „НАРОДНИТЕ БСДИТЕЛИ И АЖ” ПОБЕДИХА
ПЕТОКЛАИНИЙИТЕ ОТ V В КЛАИ

Финалният кръг на състезанието „Народните будители и
аз” се проведе в актовата зала на ужилището между
класиралите се в предходния кръг ужениеи от Vа клас, с класен
ръководител Катя Анастасова и ужениеите от Vв клас, с
класен ръководител Соня Таузанова.

На снимката: Отборът на 5а клас с класен ръководител г-жа Катя Зафирова

.Директорката на ужилището Ася Райкова обяви
нажалото на състезанието и пожела на ужастниеите добро
индивидуално представяне и високи резултати в крайното
класиране на отборите.

На снимката:
Затрудненото жури
оценява знанията и
подготовката
на
петокласниците

Състезанието премина в атмосфера на толерантност
и същевременно на силен емоеионален заряд. Петокласниеите
от „в” паралелка с патрон „Д-р П.Берон” полужи 72 проеента
верни отговора, а ужениеите от Vа с патрон „Христо Ботев”
– 60 проеента верни отговора. Така в крайното класиране с
повеже верни отговори се наложи Vв клас и заслужено стана
победител.
В
заклйжителното
си
слово Христина Парузева,
председател на комисията,
оееняваща
отговорите
на
ужастниеите, заяви, же се
радва, защото състезанието
„Народните будители и аз” се
е превърнало в традиеия за
ужилището.
Чрез
него
ужениеите обогатяват не само
знанията си за будителите на
народа ни, но представлява и
своеобразен
урок
по
патриотизъм и родолйбие.
Тя
връжи
на
класа
победител осигурената от
ужилищното
ръководство
награда – ваужер за безплатна екскурзия до историжеска
местност в областта, а на двата отбора - грамоти за
достойно представяне.
На снимката:
Щастливите
победители от
5а клас, които
получиха
ваучера за
еднодневната
екскурзия и
класната им
ръководителка
г-жа Соня
Таушанова

ПЪРВОЛАЙИТЕ ИПЕЧЕЛИХА КОЛЕДНА СКРАИА НА НАЙИОНАЛЕН
КОНКСРИ

Коледна украса за класните си стаи спежелиха първолаеи
от ОУ „Иван Вазов“. Дееата от 1а и 1б клас, които посещават
еелодневно обужение, ужастваха в наеионален конкурс на тема
„Какво трябва да знаем, за да имаме здрави зъбки“.
Иниеиативата на dm (една от най-големите вериги дрогерии в
Централна и Изтожна Европа) „Веселите зъбки“ се провежда за
трети пореден път с подкрепата на Сдружението на
българските зъболекари. В нея тази година ужастваха 40
проекта от еяла България..
Пежеливзият безе избран от петжленна комисия, като
всеки от журито трябвазе да изкаже мнението си за
проектите. „Оригиналната идея на ужениеите от ОУ „Иван
Вазов“ грабна интереса на всижки и спежели единодузно“,
споделиха пред „Старият мост“ организаторите на конкурса.
Впрожем, идеята за ужастието на ужениеите в
надпреварата дозла съвсем спонтанно, докато разглеждали
списанието „National geographic kids“, където имало
публикувана обява. „Докато обсъждахме какъв да бъде назият
проект, едно от момиженеата си спомни песнижката „Болното
зъбже“. Резихме да направим книжка с картинки, за да е подостъпно за дееата. Главният герой в нея бе меже“, разказа
преподавателката
им
на
занималнята
Грозданка
Горастева.
Освен с коледната украса дееата бяха зарадвани и с
подаръжни комплекти, които вклйжват жетка и паста за зъби и
пясъжен жасовник.

На снимката:
Първокласниците от
полуинтернатните групи
със спечелените награди
и подаръци и госпожа
Горастева – тяхната
преподавателката

ШАХ - РАТ

Шахът е лйбима игра за
ужениеите от ІVа клас, с класен
ръководител
Веселина
Чавдарова.
Малко
преди
Коледа
ужениеите
резиха да премерят сили помежду си
и организираха турнир по зах с
арбитър
тяхната
класна
ръководителка. Чрез жребий бяха
определени двойките състезатели.
След изиграните партии до
жетвърт
финалите
достигнаха
жетирима ужениеи. На първо място се
класира Никола Венеиславов и полужи
златен медал, купа и грамота.
На снимката:
Купата на
На второ място със сребърен
четвъртокласниците
медал и грамота се класира Георги
Кутянов, а третото място спежели Алисия Желева. Всижки
ужастниеи полужиха грамоти. Наградите бяха осигурени от
родителите на жетвъртокласниеите.

На снимката:

Наградените шахматисти

ВАЖОВЙИ ИПЕЧЕЛИХА ДВЕ ПЪРВИ РЕИТА
В КОНКСРИА „ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”

На снимката:
Вазов”

Госпожа Ивелина Недева с наградените ученици от ОУ”Иван

На годизния конкурс за коледна рисунка, обявен от
Общинската Администраеия в Свиленград, ужениеите от ОУ
„Иван Вазов” заеха призовите места.
В първа възрастова група първото място бе отредено на
ина Дамянова от Іа клас.
Използваната
от
Ася Беева интересна
техника с материали от
силикон върху плат й
отредиха първото място
във втората възрастова
група.
Рисунката
на
петокласнижката
Михаела Георгиева се
класира на второ място
в третата възрастова
група.
На снимката: Наградената Ася Беева от 4а клас
пред своята рисунка

ЧЕТВЪРТОКЛАИНИЙИ ПОЧЕТОХА 130-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ХРИИТО ТОПРАКЧИЕВ
Ужениеите от ІV а и б класове при ОУ „Иван Вазов” присъстваха на
жестването на 130-годизнината от рождението на поружик Христо
Топракжиев – първият геройски загинал пилот в световната бойна
авиаеия. Пред паметника на героя в Градския парк се проведе
тържествена ееремония с ужастието на кмета на общината господин
Георги Манолов и висзи военни, нажело с генерал-майор Румен Радев,
командир на ВВС на Република България.
Поружик Топракжиев е жаст от историята на Свиленград, в който е
създадено първото военно летище през 1912г. Роден е на 16 декември 1885г.
в град Сливен. На 16 октомври 1912г. Радул Милков и Продан Таракжиев
със самолет „Албатрос” се издигат от летището край Свиленград и
прелитат на 500м висожина над Одрин с разузнавателна еел. Това е
първият боен полет на българската военна авиаеия. На 16 октомври
Христо Топракжиев извързва краткотраен полет над Одрин със своя
самолет „Блерио”. На следващия ден Топракжиев отново лети над
Одринската крепост, разхвърля позиви и хвърля една бомба „одринка”.
Османските войски са обхванати от паника, но скоро откриват стрелба
по самолета. При завръщането си на летището се оказва, же крилата на
самолета са пронизани от курзумите, но пилотът не е засегнат.
На 19 октомври същата година след смяна на опазката на
самолета Топракжиев предприема пробен полет. Прелитайки 200-300
метра, самолетът се изкажва стръмно нагоре и губи скорост,
стремително полита към земята и експлоадира. Самолетът и неговият
пилот изгарят. Българската военна авиаеия дава своята първа жертва.

Четвъртокласниеите поднесоха венее и еветя и пожетоха паметта
на героя.

ЧЕТВЪРТОКЛАИНИЙИ ПРИИЪИТВАХА
НА ПРИГОТВЯНЕТО НА „БОГОВИЙА”
Ужениеите от ІV а и б класове, с класни ръководители госпожа
Веселина Чавдарова и госпожа Камелия Трампова присъстваха на обижая
„месене на Коледна пита Боговиеа”, организиран от Общинския
историжески музей в Свиленград и клуба на пенсионерите „Александър
Кипров”.

На снимката:

Ритуалът месена на Боговица

Народният ритуал бе представен от директорката на музея
госпожа Елена Митева, а същинското месене бе показано от госпожа
Пенка Чапкънова, жлен на пенсионерското дружество.

На снимката:
Четвъртокласниците
наблюдаваха с голям
интерес представения
народен обичай, а на
тръгване опитаха и от
вкусната Коледна пита.

ТРЕТОКЛАИНИЙИ ПОЖДРАВИХА ПАЛАВНИЙИТЕ ОТ ДГ „ИЛЪНЙЕ”

Ужениеите от трети Б клас, ужастниеи в СИП
„Предприемажество”, с класен ръководител госпожа Нина
Иванова и тази година предколедно посетиха ДГ „Слънее”.
В своята Работилниеа на Дядо Коледа третокласниеите
изработиха Коледни джуджета, които с голямо вълнение
подариха на бъдещите първокласниеи. Пожелаха им да са
здрави, да се веселят на предстоящите празниеи и да са
убедени, же І ОУ „Ив.Вазов” ги ожаква знаещи и можещи.

На снимките:
Третокласниците
подаряват
подаръците на
малчуганите от
детската градина
Децата в двора на
ДГ „Слънце”

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕИТВА В ІОС „ИВАН ВАЖОВ”

В дните преди Коледа вазовеи ужастваха в тържества,
организирани от класните ръководители. Ужениеите от
нажален етап се веселиха в ресторант „Мариеа”, заедно с
техните познайниеи от Агенеията за забавления „ Чудесино” в
град Пловдив.
Ужастваха в игрите „Украси елхата”, „Коледният дух”, Да
помогнем на Дядо Коледа”, „Игра със ски”, „Агент 007” и др.
Повеже от два жаса те танеуваха, пяха и се веселиха в
компанията на Снежанка, Дядо Коледа и малкия Чудесино.
Пожерпиха се със сандвижи и вкусна торта.
Ужениеите от прогимназиален етап се повеселиха на
Коледна дискотека в комплекс „Романтика”.
На снимките:
Учениците от начален
курс се забавляват на
организираните
коледни тържества
Весели и забавни игри
с приказни герои и
клоуни

168 ГOДИНИ OТ POЖДEНИEТO НA XPИCТO БOТEВ
На 6.01.2016г. с пoeтижeн peеитaл, организиран от НЧ”Просвета1870”, бe oтбeлязaнa 168-тa гoдизнинa oт poждeниeтo на великия поет и
револйеионер Христо Ботев – eдин oт нaй-знажимите ни нaеиoнaлни
гepoи. B тeмaтижнa вeжep „Бoтeв в мeн и зa мeн“ ce вĸлйжиxa yжeниеи oт
ужилищата в общината.
B гoлямaтa зaлa нa Oбщинcĸa aдминиcтpaеия тe пpeдcтaвиxa
мyзиĸaлнo-пoeтижни
ĸoмпoзиеии
oт
Бoтeвoтo
твopжecтво.
Третокласниеите от назето ужилище изнесоха мултимедиен
спектакъл, който заслужено полужи аплодисментите на многобройната
публика. За своето ужастие всижки ужениеите полужиха грамоти и награди.

На снимките:
Третокласниците
в изявата си на
сцената в залата на
Общината в
Свиленград
Наградените
участници от 3б клас

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЖА РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОЛАЙИТЕ
Родителите
на
бъдещите
първокласниеи
се
срещнаха
с
ръководството и представители на Педагогижеския колектив на І ОУ
„Иван Вазов”. Иниеиативата „Отворени врати” е традиеионна за
ужилището и се осъществява всяка година. Целта е родителите да
полужат компетентни отговори на въпросите, свързани с успезния
образователен старт на детето им.
Родителите изгледаха презентаеия за ужилището, свързана с
неговата история, развитие, сегазно състояние и успехи на
възпитаниеите му. Запознаха се с разлижните проекти по европейски и
наеионални програми, с жийто средства са полужени придобивки и
направени ремонти.
По време на отворените врати родителите се запознаха с реда и
сроковете за подаване на документи на дееата в първи клас, както и с
жетиримата класни ръководители на бъдещите първокласниеи – Веселина
Чавдарова, Камелия Трампова, Златина Крузева и Желязко Чапкънов.
Обяви се времето за есенната академия, която ще се проведе от 7
до 9 септември. На 21 йни пък ще бъде първата родителска среща за
родителите на веже записаните в ужилището дееа.

На снимките:
Директорката г-жа Ася Райкова
и помощник директорите Нели
Апостолова и Мария Колева
презентират пред родителите
възможностите на училището
Учителите на бъдещите
първокласници

КСЛИНАРНО ПАРТИ ЖА ЖДРАВОИЛОВНО ХРАНЕНЕ
Ужениеите от ІІІ б клас,
проведоха кулинарно парти. То
Предприемажество и бе свързано
Спееиално за партито бе поканен
известен местен ресторант.

с класен ръководител Нина Иванова
бе предвидено в програмата на СИП
с темата за здравословното хранене.
Мариян Гаджев, спееиалист – готваж в

На снимките:
Господин Мариян
Гаджев разяснява
предимствата на
здравословното
хранене пред
учениците
от трети клас
Демонстрация на
кулинарни умения

Групите от малки готважи вложиха много фантазия и умение и
сътвориха вкусни салати и предястия от плодове и зеленжуеи, които им
бе предоставило ужилището. Макар и гости, майките също се вклйжиха в
кулинарията и изненадаха с разлижни вкусотии. Особен интерес
предизвикаха пълнените домати, жезките рула, спанажените палажинки и
разнообразните салати. Ужениеите имаха възможност да видят как се
приготвя и така нар.
„Хумус” от нахут, тахан
и зелени подправки.
Майсторът готваж
Гаджев
сподели
изумителното
си
впежатление
от
изобретателността
и
сръжността на малките
предприемажи,
а
директорката
на
ужилището Ася Райкова
им
подари
екологижни
торбижки за плодове и
зеленжуеи.

НА ОТДИХ В БОРОВЕЙ ПРЕЖ ЖИРАТА

Ужениеи от 4 до 8 клас на ужилището се възползваха
пълноеенно от зимната ваканеия. Те проведоха своя зимен
отдих в курорта Боровее. Радваха се на бялата планинска
природа, забавляваха се по снежните пързалки, разхождаха се
сред боровите гори. От открития лифт се насладиха на
красивата снежна гледка, разкрила им Рила планина.
Зимният отдих бе организиран
от педагогижеския
съветник на ужилището Росиеа Делибозова и ужителката по
английски език Веселина Георгиева.

НАРОДНИТЕ ТРАДИЙИИ ОЖИВЯВАТ
По
покана
на
служителите
на
свиленградския Общински
историжески
музей
ужениеите от първи и
втори клас на ОУ ”Иван
Вазов”
посетиха
куклената
постановка
„Легенда
за
мартениеата”, която се
проведе в залата на
музея.
Тя бе представена
от актрисата Силвия
Дякова. Дееата слузаха с внимание всяка изрежена от героите реплика и
следяха с интерес действията на „двете лиеа” – веселото и
намръщеното на Баба Марта. Наужиха и нещо от историята за
създаването на българската държава, за единството на българското
семейство и лйбовта на хан Аспарух и братята му към тяхната
сестра Хуба. След края на постановката ужениеите отговориха на
въпросите какво символизира мартениеата, защо нарежените Пижо и
Пенда са направени от бели и жервени конеи, какво правим с
мартенижката си, след като видим щъркел или лястовижка, a класната
ръководителка на втори В клас Катя Димитрова разказа още една
легенда, свързана с носенето на мартениеи.
През следващата седмиеа ще продължи съвместаната дейност на
вазовеи
с
историжеския
музей,
когато
третокласниеите
и
жетвъртокласниеите ще ужастват в работилниеата за мартенижки.
Елена Митева, директор на музея, сподели, же съвместните дейности с
дееата обогатяват непринудено техните знания, както и на практика им
дават възможност да се докоснат до народните традиеии и обижаи,
които пък от своя страна предизвикват в детското съзнанието все повеже
лйбопитство и интерес.
На снимките:
Второкласниците
наблюдаваха с голям
интерес представения
куклен спектакъл,
изпълнен от актрисата
Силвия Дякова
Госпожа Катя Димитрова
разказва легендата за
мартеницата

ВАЖОВЙИ ИЪПРИЖИВЯХА ПЪТЕШЕИТВИЕТО НА „ПИНОКИО”

Ужениеите от нажален етап на ужилището посетиха
премиерната постановка за дееа „Пинокио”. Операта е
написана по музика на българския композитор Александър
Йосифов и бе представена от артистите на Държавната
опера в Стара Загора.
Още с появяването си „Пинокио” става лйбима книжка на
малки и пораснали дееа по света. Дърводелееът Джепето
толкова много иска да има син, же си издялква от дърво малка
кукла. Нарижа я Пинокио. Но куклата оживява и запожва да
прави бели. Джепето попада в затвора. Пинокио остава сам.
След като полужава строго предупреждение от Феята със
сини коси, Пинокио тръгва да търси баща си и по пътя среща
всевъзможни изкузения и жудаеи. След безброй премеждия
дървеният Пинокио става истинско момже.
Приказката е измислена от Карло Колоди само за една
нощ. Но в нея старият веже писател е вложил еелия
многоеветен блясък на италианската приказка и силата на
собствената си фантазия и мъдрост. Ужениеите изживяха не
само емоеионални моменти на радост, съжаление и възторг,
свързани с поведението и постъпките на Дървеното жовеже, но
се насладиха и на песенното майсторство на актиорите.

На снимката:

Момент от представлението на сцената на НЧ ”Просвета1870”

ТРЕТОКЛАИНИЙИ РЕЙИТИРАХА ИТИХОВЕ,
ПОИВЕТЕНИ НА АПОИТОЛА
Ужениеите от трети „б” клас с класен ръководител Нина Иванова
проведоха на 19 февруари поетижен рееитал, по повод на 143 –тата
годизнина от обесването на Васил Левски. Всеки един от
третокласниеите наужи наизуст и се представи с по едно стихотворение
за Апостола, написано от български автор.
За най-добри рееитатори в класа бяха определени – Цвета Попова,
със стихотворението на Виолета Събева „В дома на Апостола” и Петър
Писаров със стихотворението на Валери Петров „Край огнището”.
Всижки ужениеи полужиха грамота за своето ужастие и
рееитаторски
си
способности.След
проведения
рееитал
третокласниеите отдадоха пожит на Апостола и поднесоха еветя на
паметника му в еентъра на Свиленград, заедно с останалите вазовеи.
На снимката: Цвета Попова – найдобрата рецитаторка от 3б клас

На снимките:
Рецитаторите от 3б клас, получили
грамоти за доброто си представяне

Бюст-паметникът на Апостола в
Свиленград

ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАРЕТТА НА АПОИТОЛА
На
19
февруари
по
традиеия отбелязваме 143
години
от
обесването
на
Апостола
на
българската
свобода
–
Васил
Левски.
Ужениеите от назето ужилище
пожетоха
паметта
на
Апостола, като подготвиха и
изнесоха
рееитал
по
ужилищната радиоуредба.
Те изпълниха стихове
от Ботев, Вазов и съвременни
поети, с което отдадоха пожит пред подвига на великия българин и
припомниха
на
съужениеите
си
живота
и
делото
му.
Третокласниеите
и
жетвъртокласниеите
присъстваха
на
общоградското пoĸлoнeниeтo, което ce cъcтoя пред бйcт-пaмeтниĸa нa
Aпocтoлa, издигнaт oт oбщинa Cвилeнгpaд пpeз 2011 г. пo иниеиaтивa нa
oбщинcĸи cъвeтниеи и c дapeния нa oбщинaтa, пapтии, фиpми и гpaждaни.
На събитието присъстваха ужениеи от всижки ужилища в общината,
представители от Общинския съвет, обществени организаеии и клубове,
много граждани. Поклонението безе открито с пoeтижния peеитaл на
вазовеи. Зa пoдвигa и caмoжepтвaтa нa Лeвcĸи зayпoĸoйнa мoлитвa
oтcлyжиxa Apxимaндpит инyapий и oтeе Гeopги. B cлoвoтo cи инyapий
oтбeлязa, жe c пpизнaтeлнocт бългapcĸият нapoд e нapeĸъл Лeвcĸи
Aпocтoлa, cpaвнявaйĸи гo c aпocтoлитe нa Xpиcтoc. Живoтът и дeлoтo
нa гepoя пpипoмни дoĸтopът oт Иcтopижecĸия мyзeй в Cвиĸлeнгpaд
Cтeфaн Димитpoв. Beнеи и евeтя пoднecoxa Oбщинcĸият cъвeт и
Oбщинcĸaта aдминиcтpaеия, пapтии, ĸyлтypни инcтитyеии, HΠO,
yжилищaта, дeтcĸите гpaдини.
На снимката: Учениците
от ОУ „Иван Вазов”
изнасят рецитал пред
паметника на Апостола
на общоградското
тържество
Представители на трети
и четвърти клас се
готвят да поднесат
венеца от името на
училището на
церемонията

ВАЖОВЙИ СЧАИТВАХА В РАБОТИЛНИЙАТА ЖА РАРТЕНИЙИ

През месее февруари ужениеите от всижки ІІІ и ІV класове
на ужилището посетиха организираната от Общинския
историжески музей - Свиленград „Работилниеа на Баба
Марта”.
Пред тях бе изнесена куклената постановка „Легенда за
Мартениеата”, с ужастието на Силвия Дякова.
Актрисата
ги
запозна и с историята на
българската традиеия за
връзване на бяло-жервени
мартениеи на 1 март.
Уредникът
в
музея
Владимир Бъжваров наужи
ужениеите
как
да
изработват традиеионни
мартениеи.
В
работилниеата
присъствазе и добрата и
усмихната Баба Марта. За нейната роля бе поканена
лъжезарната Пенка Чапкънова, жлен на Клуба на пенсионера
„Александър Кипров”, която помогна на младите вазовеи да
измайсторят своята най-хубава мартениеа.
На снимките:
Учениците от
начален етап и
г-жа Силвия
Дякова
Пенка
Чапкънова, член
на Клуба на
пенсионера
„Ал.Кипров”,
показва на
вазовци как да
измайсторят
своята
мартеница

ТРЕТОКЛАИНИЙИ - ПРЕДПРИЕРАЧИ ИЪИ ИВОЗ БАЖАР НА РАРТЕНИЧКИ
Ужениеите от ІІІ в клас с
класен ръководител Мария
Михайлова организираха базар
на мартенижки.
Предлаганите с бели и
жервени
конеи
мартениеи
третокласниеите изработиха
в
жасовете
по
СИП
Предприемажество и Домазен
бит и техника. Сръжно ги
пакетираха в еелофани и ги
предложиха за разпродажба на
ужители и родители. При
изработването освен же се забавляваха, малките предприемажи
приложиха на практика знанията си за кажествена продукеия и брак, за
формирането на еената, за опаковката, за мястото на предлагане и др.
Наужиха, же трудът носи на жовека две много важни неща - пежалба и
удовлетворение. Идеята за провеждането на базари се зародила у
ужениеите в нажалото на ужебната година. За радост тя била подкрепена
от техните родители.
Първият базар се състоя през миналата Коледа. Тогава
третокласниеите изработиха коледни игражки. Спежелените от тях
левжета ужениеите с гордост нарижат „Парите на класа”. С една жаст от
средствата закупиха материали за мартениеите, а със спежеленото на
мартенския базар ще реализират следващата своя идея. А идеи за
осъществяване на дейности има много - доказателство, же вазовеи се
развиват като истински бъдещи предприемажи

На снимките:
Третокласниците с
изработените
комплекти
мартеници,
щастливи от
положения труд и
възможността да
направят много
хора щастливи

ИРЕЩА НА РЛАДИ ПРОЕКТАНТИ И ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНАТА
Вълнуваща среща между ужениеите от ІІІб клас с класен
ръководител госпожа Нина Иванова и арх.Анастас Каржев, главен
архитект на Община Свиленград, се състоя в интерактивния кабинет на
ужилището. В жасовете по СИП - Предприемажество ужениеите имаха
практижеската задажа да изработят проекти на предполагаеми сгради в
Свиленград. Поводът да поканят арх.Каржев бе той да оеени и даде
своите съвети за изработените от тях макети.
Директорката на ужилището г-жа Ася Райкова представи
арх.Каржев, като изложи важността на дейността на архитекта за един
град. Самият главен архитект сподели какво го е провокирало в
детството, за да се насожи към тази професия, какви ужилища е
завързил, презентира изработването и критериите, на които трябва да
отговаря строителният план на един град. Посожи, же много важен
момент при проектирането са зелените площи, правилните пропореии
между сградите, пътните артерии и др. Показа свои ужастия в знажими
за него проекти.
Ужениеите с интерес слузаха за съвременните технологии, които
дават много по-добра визия и детайлност на проектите. И не на
последно място арх.Каржев сподели, же всяко добро желание за строеж на
сграда, е свързано с нещо много важно – с налижие на инвеститори,
хората, които осигуряват средствата за реализаеия.
Третокласниеите обсъдиха своите проекти със спееиалиста и
посожваха мястото им в Свиленград. Сред най-сполужливите бяха
макетите на Георги Тинжев „Спортен комплекс”, Цветин Филипов
„Зоопарк край Мариеа”, Константин Тйфекжиев „Мол за дееа”, Цвета
Попова „Детски увеселителен комплекс със зала на смеха”, Петър
Писаров „Туристижески еентър”, Никол Колева „Университет” и много
други.
Изводът, до който стигнаха всижки ужастниеи в срещата, бе же
дееата желаят в един град да има повеже места за спорт и игри, изяви и
развлежения.
На снимката:
Участниците в
срещата с архитект
Атанас Карчев и
представениите
проекти за бъдещето
на Свиленград на
младите проектанти
от 3б клас

НА ПЪРВИ РАРТ ВАЖОВЙИ БЯХА ПРИЯТНО ИЖНЕНАДАНИ И РАРТЕНИКА
ИЖЛОЖБА

Изложба на
мартениеи
и
рисунки украсиха
фоайетата
на
първия и втория
етаж в сградата
на
ужилището.
Тематижно тя бе
посветена
на
българската
народна традиеия
да
се
кижат
мартениеи и се
поздравява
с
настъпването на
Баба
Марта.
Класовете масово взеха ужастие в изложбата. Освен ръжно
направени мартениеи по изложените табла, могат да се видят рисунки,
кукли, споделени стихове и легенди, свързани с българския обижай.
С много добри пана ужастваха пиговете на нажален етап, всижки
първи и жетвърти класове, ІІ а и б клас, ІІІ а клас, ПИГ 5, V а и б класове,
VІ б, VІІІа клас и др.
Сутринта на 1 март ужениеите от ужилището бяха приятно
изненадани от поздрава на възпитаниеи от ІVа клас по ужилищната
радиоуредба и добронамерените им пожеланията за много усмивки,
здраве и успехи.

На снимките:
Изложбата на
мартеници във
фоайетата
на училището

СЧЕНИЙИТЕ ОТ „ИВАН ВАЖОВ” ОТБЕЛЯЖАХА НАЙИОНАЛНИЯ ПРАЖНИК
НА БЪЛГАРИЯ -3 РАРТ
В двора на ужилището ужениеите се построиха за да отдадат пожит
към българските опълженеи и руските войни, изгубили живота си в
ожестожените
боеве
за
Освобождението
на
България.
Под
тържествените звуеи на Химна на Република България ужениеите
сведоха глави и изразиха своето мължаливо преклонение към хилядите
знайни и незнайни бойеи, „венжали България с лаврови венеи”.
Седмокласнижката Станислава Славова въодузевено рееитира
стихотворението на Дамян Дамянов „Българийо, на живи и на мъртви”.
Ужениеи от VІІ в клас напомниха жрез словата си за славните
българи, оставили кървава следа и незабравим спомен в историята на
България, за легендарния връх Шипка, където и пръстта, и тревите, и
въздухът са напоени с безсмъртие, за руските полкове и българските
опълженеи, озарили земята ни с „кървав ореол”.
След тържествената жаст Ася Райкова –директор на ужилището,
обяви стартът на традиеионната щафета „Освобождение”. Тя пожела
на всижки ужастниеи да проявят спортсменски дух, жестност и
коректност в надпреварата за спежелване на първите места в
състезанието.

На снимките: Тиана
Русинова,Денислав Проданов
и Алейна Ембие от 7в клас
произнасят словата си пред
събраните в двора на
училището вазовци

ЩАТЕТА „ОИВОБОЖДЕНИЕ”

Традиеионната щафета „Освобождение”, посветена на
Наеионалния празник 3 март, се проведе по определен
обезопасен марзрут около сградата на ужилището.
В нея ужастваха отбори от ІV до VІІІ клас. Всеки отбор
бе представен от 8 ужастниеи /4 момижета и 4 момжета/ и
две резерви.
Ужениеите от VІ до VІІІ клас пробягаха разстояние с един
пост от 100 метра повеже. След силно оспорвана надпревара и
при аплодисментите на ужениеите от ужилището на финалите
се оформиха следните победители:
ІV клас: 1 място –
ІVа клас, 2 място
–
ІVб
клас, 3
място - ІVг клас;
VІ клас: 1 място –
VІб клас, 2 място
–
VІв
клас,
3
място – VІа клас;
VІІ клас: 1 място
– VІІа клас, 2
място – VІІб клас,
3 място – VІІв
клас; VІІІ клас: 1
място - VІІІб клас,
2 място - VІІІа клас.
Отборите, заели първо място, вкусни торти, а на всижки
отбори бяха раздадени грамоти за ужастието им.

На снимките: В спортсменска надпревара за първото място
Награждаване на победителите от седми клас
Класът победител от шестите класове

КСПИ И ГРАРОТИ ЖА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИПОРТНИТЕ ТСРНИРИ

Приклйжиха спортните турнири за есенно-зимния сезон в
ужилището. В календара бяха вклйжени спортовете футбол,
народна топка и волейбол.
Победители в отделните дисеиплини по класове са:
ФУТБОЛ І място – Vг клас, VІв клас, VІІб клас, VІІІб клас;
НАРОДНА ТОПКА І място Vб клас, VІІІб клас;
ВОЛЕЙБОЛ І място VІІа клас, VІІІб клас.
На класовете победители директорката на ужилището
госпожа Ася Райкова връжи купи и грамоти.
На снимката: Директорката г-жа
Райкова награждава отбора
победител по футбол от седмите
класове

На снимките: Купи
и грамоти за
момичетата от 6б
и момчетата 5г
клас

ЕДИН ИРЕБЪРЕН И ТРИ БРОНЖОВИ РЕДАЛИ
ЖА РАЛКИТЕ РАТЕРАТИЙИ

На състезанието „Математика без граниеи”- сезон зима,
което се проведе на 28 януари т.г. от ужилището се явиха 112
ужениеи. От първи клас ужастваха 31, от втори клас – 26, от
трети клас - 32 и от жетвърти клас – 23-ма.
На 9 март в Зелената класна стая на ужилището се
състоя публижно оповестяване на резултатите. Госпожа Ася
Райкова, директор на ужилището, поздрави всижки ужастниеи в
математижеското състезание и раздаде сертификатите по
класове, а на ужениеите, полужили най-високи резултати,
заслужено връжи медалите.

На снимката: Медалистите с госпожа Атанаска Добчева и госпожа Дора Сивриева –
техните класни ръководителки

Със сребърен медал се окижи Кристиян Петров Димов от
Іг клас. Бронзови медали полужиха Атанас Андонов Данев от І
клас, Христо Златомиров Георгиев и Александър Стоянов
Стоянов от ІІІ а клас.

ЧЕТВЪРТОКЛАИНИЙИ ПРАЖНСВАХА
ОИРИ РАРТ И РАЗКИТЕ ИИ
Ужениеите от ІVа клас с класен ръководител г-жа Веселина
Чавдарова изненадаха своите майки за деня, посветен на жената - Осми
март.
Празникът запожна с драматизаеията на ужениеите „Ангел на
земята – мама”, в която показаха, же най-грижовният жовек за всяко
дете е неговата майка. Последваха стихове за майката, поздрав на Ина
Мирославова с песента „Мила мамо” и изпълнението на музикалния
сйрприз на йоника от Калина Диянова.
Мажоретките от класа представиха своя „Тане на животните”,
подготвен спееиално за служая. Госпожа Чавдарова предложи първата
игра „Познай какви вещи има в жантата на мама”, която ангажира
ужениеите. Забавните игри продължиха и с ужастието на всижки майки.
Между
тях
„Познай
ръжижката на моето дете”,
в
която
мама
със
завързани ожи трябвазе да
познае измежду три дееа
коя е ръката на нейното
дете; „Знаез ли кое е
лйбимото
ястие
на
твоето дете” и други. След
всяко
вярно
действие
съответното
дете
полужавазе
нежната
майжина
еелувка.
В
следващата игра задажата
бе
отправена
към
ужениеите. Използвайки мимики и жестове, жетвъртокласниеите
трябвазе да изразят лйбовта си към своята майка. В края на
тържеството ужениеите подариха на майките пакет, който съдържазе
луксозна книжка с послания, афоризми и нравоужения, собственоръжно
оеветен книгоразделител, парфймже и ароматни кърпи, а майките
пожерпиха дееата с вкусна пиеа, безалкохолни напитки и сладки.
На снимките:
Учениците се
изявяват пред
обичните си
майки и класната
си ръководителка
г-жа В.Чавдарова

ИБИРКА И НАИЕКОРИ
ОНАГЛЕДИ СРОЙИТЕ ПО БИОЛОГИЯ
Сбирката с насекоми, която ужениеите от миналогодизния ІІІа с
класен
ръководител
г-жа
Веселина
Чавдарова
подариха
на
седмокласниеите, веже послужи за нагледен материал в жасовете по
биология с преподавател Катя Зафирова.
Препарираното многообразие от насекоми бе грижливо събирано и
съхранено от Ина Мирославова, която с удоволствие дари и Указание с
информаеия за насекомите, лижно изработени проекти и макет, свързани
с животинския свят. В жаса по биология в седми клас в присъствието на
жетвъртокласниеите г-жа Зафирова заяви, же придобивката е от особено
знажение за онагледяване на изужавания материал по биология в VІІ клас,
когато се изужава многообразието от насекоми. В ужебния жас ужениеите
с интерес наблйдаваха и разпознаваха устройството им. Някои от
бръмбарите бяха съвсем непознати за тях. В края на жаса
седмокласнижки благодариха на малките природолйбители за дарението,
което ще остане в ужилището като еенен нагледен материал в
обужението.

На снимките: Седмокласници и
четвъртокласници с интерес и
любопитство разглеждат
богатата колекция от насекоми

СЧЕНИЙИТЕ ОТ ВТОРИ Б КЛАИ ИЕ ПРЕДИТАВИХА И ОРИГИНАЛНИ
КСКЕРИКИ КОИТЮРИ
Второкласниеите с класен ръководител Иванка Карнобатлиева
ужастваха с кукерски облекла в организирания в Общинския историжески
музей карнавал.
Уредникът Владимир Бъжваров запозна ужениеите и присъстващите
с народния празник Сирниеа и свързания с него кукерски карнавал. Елена
Митева, директор на музея, обясни ритуалите, които извързват
кукерите за здраве и берекет. Малките кукери обиколиха двора на музея,
като звъняха с клопки и изрижаха заклинателни слова, за да прогонят
злите сили от сградата и града.
За своето ужастие всижки второкласниеи полужиха похвала и
грамота.

На снимките: Второкласниците с
уредника на Общинския музей г-н
Владимир Бъчваров и класната си
ръководителка г-жа Иванка
Карнобатлиева

На снимката: Г-жа Елена Митева –
директор на Общинския музей
обяснява кукерските обичаи на
децата

ПРЕИЛАВА ПЕНЧЕВА И ПЪЛНА ШЕИТИЙА НА ОБЛАИТНИЯ КРЪГ ПО БЪЛГ.
ЕЖИК И ЛИТЕРАТСРА

Петокласнижката Преслава Антонова Пенжева полужи
пълна зестиеа на областния кръг на олимпиадата по
български език и литература, който се проведе на 21 февруари
в Хасково.
На него се явиха още двама петокласниеи и жетирима
зестокласниеи от ужилището. На ужениеите от пети клас
литературната задажа е била свързана с трансформиращ
преразказ на непознат текст от художествено произведение,
за която е било определено време от два жаса.
Преслава сподели, же нито е жела разказа, нито е жувала
за него. Затруднили са я детайлите – много важен момент в
изложението на преразказа. Успяла е да се справи,
благодарение на подготовката, която са й дали двете госпожи
от ужилището – настоящата преподавателка по български
език и литература Марияна Радойнова и нейната нажална
ужителка Сийка Проданова.

На снимката: Петокласничката Преслава Пенчева – пълна отличничка с
разностранни интереси

ШЕИТОКЛАИНИК И НАГРАДА ОТ ПОЕТИЧНИЯ КОНКСРИ „ЖЕНАТА ЛЮБИРА И РАЗКА”
Тази година за единадесети път се проведе един от найпрестижните наеионални поетижни конкурси в България – „Жената лйбима и майка”. Той се организира от Община Свиленград, НЧ
„Просвета-1870” и СБП по иниеиатива и под патронажа на съпругата на
кмета на общината госпожа Елена Манолова, която осигурява жаст от
наградния фонд.
Традиеионен домакин на ееремонията по награждаването на
талантите в поезията е зато „Kaтapжинa ecтeйт” край село Мезек.
Тази година са ужаствали повеже от сто автори.
В първа възрастова група - до 18 години, стихове са изпратили 23ма дееа и младежи, 80 са авторите в групата на възрастните. Общо 120
произведения са се състезавали за призовите места. На конкурса Дaмcĸи
Лaйънc ĸлyб „Cвилeнa” вpъжва своя ежегодна нaгpaдa в пoдĸpeпa нa
тaлaнтливитe дeеa нa Cвилeнгpaд. Oтлижиeтo тази година зacлyжи
зecтoĸлacниĸът oт ІOУ „Ивaн Baзoв” Гeopги Kocтaдинoв зa
cтиxoтвopeниeтo cи „Oбижaм тe, мaмo”.

На снимката: Награденият Георги Костадинов от 6в клас с г-жа Елена
Манолова, г-жа Красимира Манолова от Лайънс клуб „Свилена” и г-жа
Веселина Чавдарова

ДВА ЖЛАТНИ, ЕДИН ИРЕБЪРЕН И ШЕИТ БРОНЖОВИ РЕДАЛА ЖА ВАЖОВЙИ
НА ИЪИТЕЖАНИЕТО ПО ИИТОРИЯ
На 23.02.2016г. се проведе втория кръг от Наеионалното
състезание по история на България, организирано от Педагогижеска
асоеиаеия "Образование без граниеи". В него се вклйжиха 55 ужениеи от
ужилището: 18 от втори клас, 24 от трети клас и 13 от жетвърти клас.
В продължение на 45 минути ужастниеите резаваха тест,
съобразен с ужебното съдържание по предметите Околен свят и Човекът
и обществото. В състезанието са ужаствали общо 1033 ужениеи от втори
до седми клас от еяла България в наеионален мащаб.
От
ОУ„Иван
Вазов”
най-много
медали
полужиха
жетвъртокласниеите от класа на г-жа Веселина Чавдарова, следвани от
ужастниеите от класовете на ужителките г-жа Мария Михайлова и г-жа
Катя Димитрова.
Медали за успезното си представяне полужиха следните ужениеи:
Ася Маринова Беева - 4а клас - златен медал; Калина Деянова
Атанасова - 4а клас - златен медал; Симеон Руменов Христов - 4а клас
- сребърен медал; Виктория Ангелова Божкова - 4а клас -бронзов медал;
Ина Мирославова Димитрова - 4 а клас -бронзов медал; Валентина
Асенова Найденова – 3 в клас - бронзов медал; Росиеа Младенова
Аврамова - 3в клас - бронзов медал; Мария Георгиева Апостолова - 2 в
клас - бронзов медал; Владимир Антонов Влайков - 2 в клас - бронзов
медал.
Всижки останали ужастниеи в състезанието полужиха грамоти за
успезно представяне.

На снимката: Най-достойно представилите се медалисти със своите награди

ИЕДРОКЛАИНИЙИ ОТ СЧИЛИЩЕТО ЖАВОЮВАХА ПЕТ РЕИТА В ЧЕЛОТО
НА КЛАИАЙИЯТА ПО ИИТОРИЯ И ЙИВИЛИЖАЙИЯ

На снимката: Отличничките седмокласнички с най-висок резултат от
олимпиадата и тяхната преподавателка по история и цивилизация –
г-жа Христина Парушева

На областния кръг в олимпиадата по история и еивилизаеия
назите седмокласниеи заеха от първо до зесто място в класирането.
Между тях единствено на трето място се нареди уженик от Природоматематижеската гимназия в Димитровград. Седем ужениеи се явиха на
областното ниво, след като на общинския кръг полужиха резултати над
75 тожки. На първо и второ място са класирани Станислава Славова и
Анета Ангелова, последвани от Мирела Господинова, Алейна Ембие и
Тиана Русинова, съответно на 4, 5 и 6 място. На въпросите от теста
те трябвазе да дават отворени отговори, както и да разработят
анализ на историжески документ.
Отлижните резултати седмоклоснижките дължат на подготовката
на тяхната преподавателка по история и еивилизаеия г-жа Христина
Парузева. В областния кръг на олимпиадата ужастваха ужениеи от
Хасково, Димитровград, Свиленград, Тополовград, Ивайловград и
Маджарово.

ВАЖОВЙИ ИЕ ИРЯХА ОТ ИЪРЙЕ НА „ПАТИЛАНЙИ”
Ужениеите от нажален етап на ужилището посетиха премиерата на
мйзикъла за дееа „Патиланеи” от Александър Йосифов.
Със съдържанието на произведението на българския писател за
дееа Ран Босилек ужениеите са запознати от публикувани откъси в
житанката им. На сеената те видяха на живо техния лйбим герой
Патиланжо с неговите изпълнени със заразителен хумор писма до
Смехурко. Веселите приклйжения на лйбопитните, находживи и
жизнерадостни патиланеи неизбежно бяха свързани с тяхната строга, но
лйбяща и грижовна баба Цоеолана.
Залата се изпълвазе с изблиеи на искрен смях от неповторимия
изобретателен детски свят, в който след забавните игри и детски
смезки понякога последваха и сълзи. Лудориите на малките палавниеи
Данжо, Ганжо, Мика, Дана, Гана жесто предизвикваха наказания от
страна на възрастните, особено от тяхната лйбимка баба Цоеолана.
Прекрасната
театрална
постановка
бе
поднесена
на
свиленградската сеена на народно житалище „Просвета” от артисти на
Държавната опера в град Бургас.

На снимката:

Момент от представлението на сцената на НЧ ”Просвета1870”

СЧЕНИЙИТЕ ОТ ІV Г КЛАИ БЯХА ВПЕЧАТЛЕНИ ОТ РАЖКАЖИТЕ НА
ВЕТЕРАНА ОТ ВОЗНИТЕ Д-Р ИТОЯН ПЕТРОВ
В жаса по „Човекът и обществото” жетвъртокласниеите с класен
ръководител г-жа Златина Крузева проведоха незабравима среща с
ужастника във Втората световна война д-р Стоян Петров.
Ужениеите
се
запознаха с биографията
на
свиленграджанина
жовека,
доброволееа
и
боееа. Те бяха силно
впежатлени от разказите
му за сраженията на
бойните
полета,
тежките условия, при
които живеят хората по
време
на
войните,
трудните и рисковани за
живота на фронтовака
мигове.
Ужениеите зададоха
на своя скъп гост разлижни въпроси, свързани с фронта, пребиваването му
сред жужди народи, опасностите, в които е имало риск за живота му. В
края на срещата уженижката Зорниеа Георгиева подари на д-р Стоян
Петров лижно нарисуваната картина „Фигурална композиеия”, а от
името на класа - букет от рози.
На снимките:
Д-р Стоян Петров пред
учениците от 4г клас,
които със затаен дъх
слушат разказите му за
Втората световна война
и за живота на фронта

ПЪРВОКЛАИНИЙИ НА ПРОЛЕТЕН БАЛ НА БСКВИТЕ
След като изужиха и последната буква от азбуката, ужениеите от
жетирите първи класове на ужилището организираха Пролетния бал на
буквите в един от ресторантите на града.
За доброто настроение на малжуганите се погрижиха артисти от
фирмата за детско парти „Арабаджиеви” от град Пловдив. В
програмата бяха вклйжени забавни игри, свързани с граматижески задажи
като
„Познай
буквата”,
„Намери
гласните
и
съгласните”,
„Постави липсващата
буква”,
„Направи
изрежение”
и
др.
Първолаеите
трябвазе да познаят
герои от разлижни
популярни
приказки.
Не
липсваха
и
спортни игри като
тези на риеарите,
принеесите, злодеите
и др.
Ужениеите с интерес ужастваха в драматизирането на приказката
„Под гъбката” . Изпяха песни, извиха българско хоро, развяха българското
знаме. Всеки първолак полужи книжката „Празник на буквите” с
произведения на лйбими детски български писатели. По време на
партито ужастниеите се пожерпиха със сандвижи и торта.
На снимките:
Първокласниците,
техните класни
ръководителки и
преподавателките в
полуинтернатните
групи

ТАНЦОВИЯТ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО С БРОНЗОВ МЕДАЛ

На местния фолклорен фестивал „С песните на Кичка
Савова”, който се провежда всяка година в село Сладун,
танцовият състав на училището с художествен ръководител
Ирина Симеонова спечели бронзов медал.
Танцьорките се представиха с „Джиновски танц” и
новата версия на „Еньова буля”. Вторият танц бе изигран в
неговите автентични четири части и с участието на по-голям
брой момичета.
Присъстващите в залата аплодираха състава за
майсторското изпълнение и красивите български носии.
Художественият ръководител Ирина Симеонова сподели, че това
е генералната репетиция за предстоящото представяне на
състава в град Котел, където критериите на състезанието ще
са много по - високи и броят на танцовите състави ще е много
по-голям.
Да пожелаем на момичетата отново да спечелят
призово място!

На снимките: Танцовият
състав на училището по
време на изпълнението си
на сцената

ПОД МОТОТО „ОБИЧАМ И ПАЗЯ МОЯ РОДЕН КРАЙ”

Под мотото „Обичам и пазя моя роден край” на
21 април по случай „Деня на Земята” и Патронния празник
на училището осмите класове представиха своите
презентации
на теми
„Царски
орел”
–
8а и
„Сметосъбиране” – 8б клас. Начало на събитието даде
г-жа Тенчева с кратко, но вълнуващо представяне на нашия
дом в Космоса –
планетата Земя. След
нея
презентаторите на двата класа показаха на съучениците си
и на гостите сериозни и вълнуващи факти за голямото
приключение опазване и възстановяване на популацията на
Господаря на небесата – Царския орел и плашещи факти
за нашите „успехи” в опазването на средата, в която
живеем.

На снимките: Госпожа Е.Тенчева с осмокласниците, представили презентации
и получили отличителни грамоти

ВАЗОВИТЕ ДНИ БЯХА ОТКРИТИ С
ИЗЛОЖБА НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ

Във фоайето на Спортната зала в Свиленград се откри
изложба на тема „Цветни фанатазии” от творби на ученици от VІ,
VІІ и VІІІ клас на ОУ „Иван Вазов”. Творбите са изработени в
часовете по технологии и изобразително изкуство под
ръководството на преподавателя Радко Бъчваров. Използвани са
техники за работа с мозайка и изонит и съчетават традиционното
с модерното изкуство. Част от произведенията в изложбата са
обединени в темата „Ваканция с Кока кола”. Според господин
Р.Бъчваров децата великолепно са предали ваканционното
настроение в съсзвучие с Колата в действие. Това личи от
произведенията „Планина с изливаща се Кола ”, „Изригващ вулкан от
шише”, ”Триптих” – композиция от три картини, изобразяваща
момче и момиче, които пият Кола със сламка и др. Творбите ще
участват в националния конкурс изложба „Ваканция с Кока-кола” в
Благоевград, обявен от Министерството на образованието и с
генералното спонсорство на „Кока-кола, България”.
Директорката на училището Ася Райкова награди с
грамоти участниците в изложбата и обяви за открити Вазовите
дни. Талантливите музиканти Вяра Язанова, Християна Станкова,
Божидар Дачев и Иванина Иванова с художествен ръководител
Мариела Сиракова забавляваха присъстващите с прекрасните си
изпълнения . Традиционните Вазови дни на школото ще се проведат
от 19 до 28 април. През това време учениците ще демонстрират
знания, творят, пеят, свирят, рисуват и ще провеждат спортни игри
и състезания.

На снимките: Господин Р.Бъчваров с деца,
които разглеждат изложбата.
Директорката връчва грамотите на участниците

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ” –
ПРОЛЕТ 2016 Г.

В Зелената класна
стая
на училището
в
присъствието на родители,
учители и ученици бяха
наградени
отличените
участници в състезанието
«Математика без граници»
– пролет 2016г.
Директорката на
училището Ася Райкова
поздрави победителите и
участниците и им пожела
още по-високи постижения в
областта
на
математиката.
Наградени
с
медали са следните ученици:
Христо
Златомиров
Георгиев - ІІІа клас –
сребърен
медал;
Елица
Живкова
Димитрова
и
Марио Цветомир Бобев , ІІа
–
бронзови
медали;
Максим Георгиев Петков,
Таня Веселинова Демирева Іа кл. – бронзови медали;
Теодор Ангелов Тодоров и
Дарина Георгиева Керезова І б клас
–
бронзови
медали; Кристиян Петров
Димов
- І г – бронзов
медал.
Всички участници
в състезанието получиха
грамоти.
На снимките: Директорката на училището г-жа Ася Райкова награди с медали учениците,
представили се най-добре на математическото състезание

ПРИКАЗНИ ГЕРОИ ОЖИВЯХА ЗА ДА ВЪЗКРЕСЯТ КНИГАТА

По случай Международния ден на книгата учениците
от ІVа клас на ОУ „Иван Вазов” с класен ръководител Веселина
Чавдарова представиха пред членовете на Дамския Лайънс клуб
„Свилена”, родители и много гости спектакъла „Вълшебството
на приказките” по сценарий на Клара Методиева.

На снимките: Малките артисти на сцената на клуб “Дълголетие”

На сцената на клуб „Дълголение” оживяха героите от
разказите и приказките „Малкият принц”, „Пипи Дългото
чорапче”, „Малката кибритопродавачка”, „Дедал и Икар”,
„Маугли”, „Мързеливата снаха” и др. Учениците пяха песни и
извиха българско хоро.
В края на представлението ученичката Ася Беева
подари на дамите книжка с рисунки от любими приказки,
нарисувани от четвъртокласниците. Красимира Манолова,
председател на Лайънс клуба, изрази своето възхищение от
актьорските способности на децата, реквизита и организацията
на представлението. Благодари им за за приятелството и
изживените незабравими мигове в проведените съвместни
инициативи.
Дамите подариха на децата книжката „Сборник с
приказки”, съставена от различни автори и почерпиха с вкусна
пица всички ученици от ІVа клас.

ДЕН НА СКАЧАЧА

В един от дните, посветени на Патронния празник, в
двора на училището се проведе състезание по дълъг скок, с
участието на ученици от ІV до VІІІ клас.
Състезателите по класове бяха разпределени на две
групи - момичета и момчета. В крайното класиране, с най-добри
постижения се отличиха :
- четвърти клас - момичета 1 място - Натали
Грозева, ІVб; 2 място - Василена Кацарова, ІVб; 3 място Гергана Шидерова, ІVа ; момчета 1 място - Валентин Радичев,
ІVа; 2 място - Георги Георгиев, ІVб; 3 място - Иван Стефанов,
ІVа;
- пети клас - момичета 1 място - Мартина Николова,
Vа; 2 място - Христиана Ставрева, Vа; 3 място - Христиана
Желева, Vа; момчета 1 място - Росен Илиев, Vб; 2 място Трифон Йорданов, Vг; 3 място - Атанас Чобанов, Vб;
- шести клас - момичета 1 място - Жаклин Петкова,
VІв; 2 място - Кристияна Димитрова, VІв; 3 място - Иванина
Тилкеджиева, VІб; момчета 1 място - Виктор Зафиров, VІб; 2
място - Теодор Мариянов, VІа; 3 място - Румен Айвазов, VІв;
- седми клас - момичета 1 място - Тия Гордон, VІІа;
2 място - Тияна Русинова, VІІв; 3 място - Златка Милчева, VІІб;
момчета 1 място - Нейко Христов, VІІа; 2 място - Иван Делчев,
VІІа; 3 място - Аделен Димитров, VІІв;
- осми клас - момичета 1 място - Мариела Колева,
VІІІб; 2 място - Габриела Колева, VІІІб; 3 място - Василка
Кузманова, VІІІб; момчета 1 място - Огнян Димитров, VІІІб; 2
място - Васил Артинов, VІІІа; 3 място - Валери Тодоров, VІІІб.
Директорката на училището Ася Райкова връчи на
всички победители медали.

ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ С НАГРАДИ
ОТ ФОТОКОНКУРСА ”ПРИРОДАТА И АЗ”

Учениците от 2б клас с класен ръководител Иванка
Карнобатлиева бяха наградени от РИОСВ Хасково във
фотоконкурса „Природата и аз”, посветен на 22 април – Деня
на Земята.
Журито единодушно присъди наградата за „Най –
голям брой участници от клас” на вазовци. Те получиха
грамота , книжки на резерватите в България и наръчника „Как
да правим проекти в начален етап”. Ученикът от класа
Мартин Атанасов получи поощрителна награда за своята
снимка „Чудните мостове”. Журито го удостои с грамота и
много награди – стенен часовник, химикал с логото на РИОСВ ,
книжките „Зелени разкази” и ”Живият свят около нас”,
„Наръчник на природолюбителя”, стикер с магнит, календар и
шапка.
Второкласниците от училището бяха най-малките
участници във фотоконкурса. Броят на всички снимки,
представени от участниците за класиране, бе 163. Целта,
която организаторите тази година си поставиха, бе да накарат
децата чрез творчеството си да изградят позитивно
отношение към природата и нейното опазване.

ВАЗОВЦИ ОТЛИЧЕНИ С ДВА ЗЛАТНИ, ЕДИН СРЕБЪРЕН И ЕДИН
БРОНЗОВ МЕДАЛ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИСТОРИЯ

На състоялия се финален кръг на Националното
състезание по история за ученици от ІІ до VІІ клас в град
Казанлък, отлични резултати постигнаха всичките седем
ученици от училището – шестима от ІVа клас, с класен
ръководител Веселина Чавдарова, и един третокласник от
класа на учителката Мария Михайлова.
В продължение на час участниците отговаряха
на отворени и затворени въпроси, подбрани в тест, както и
попълваха кръстословица на историческа тематика.
В състезанието участваха 140 ученика от 15
града на страната. Организаторите от Педагогическата
асоциация „Образование без граници” в Стара Загора
отличи с медали и сертификати учениците от
училището, както следва: Ася Беева и Ина Мирославова,
ІVа клас – златни медали; Виктория Божкова, ІVа клас –
сребърен медал; Калина Деянова, ІVа клас - бронзов медал;
Симеон Христов, ІVа клас и Валентина Найденова, ІІІв
клас - получиха сертификати за отлично представяне.
Кметът на Казанлък Галина Стоянова връчи
специалната награда на общината за „Учител с най –много
наградени ученици” на старши учителката от училище
„Иван Вазов” Веселина Чавдарова.

ТАНЦОВИЯТ СЪСТАВ
С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В КОТЕЛ

На
танцовия
фолклорен
конкурс
„Детска
огърлица”,
проведен
в
град
Котел,
момичетата от танцовия състав
на училището с
ръководител
госпожа
Ирина
Симеонова
представиха
народните
хора
„Еньова буля” – в новия вариант,
състоящ се от четири части, и
„Копаница”.

По време на изпълненията си танцьорките бяха
непрекъснато аплодирани от публиката с ръкопляскания.
Журито отличи състава с грамота за отлично
представяне. На първите места пред тях бяха класирани
ансамбловите изпълнения на смесените танцови състави от
хореографските училища и школи в градовете Котел и
Силистра.
След явяването си на конкурса момичетата имаха
възможност да разгледат възрожденския град Котел, както и
известния с етнографската си архитектура град Жеравна,
където посетиха къщата музей на Й.Йовков.

БАСНЯТА „МРАВКАТА И СКАКАЛЕЦЪТ” ПРОЗВУЧА НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ТРЕТОКЛАСНИЦИ

Осем ученици от трети клас представиха пред
многобройната публика от второкласници баснята на Езоп
„Мравката и Скакалецът”. Чрез репликите на героите от
произведението в препълнената зала прозвуча ясно изразена
английска реч. Двама ученици от трети клас се погрижиха
словото на героите да бъде преведено на български език.
След зададените от учителката по английски
език въпроси второкласниците изказаха различни мнения
относно тълкуването на баснята. Посочиха се приликите и
различията в действията на героите в двата езикови
варианта на баснята Дадена беше възможност на
второкласниците да разкажат познати басни и да посочат
тяхната поука. Така децата разказаха „Мишка и лъв”,
„Магаре, носещо сол”, „Вълкът и Щъркелът ”, „Магаре и кон”,
и други.
Освен че се забавляваха, второкласниците
научиха, че едни и същи произведения съществуват в
литературите на различните народи и че те се изучават
както в България, така и от децата във Великобритания.
Прекрасната драматизация бе осъществена от
учителката по английски език Ива Костадинова.

СЪСТЕЗАНИЕ НА ТЕМА „ 140 ГОДИНИ АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ”
ПРОВЕДЕ ТРЕТИ Б КЛАС

Учениците от 3б клас с класен ръководител Нина
Иванова проведоха състезание на тема „140 години от
Априлското въстание” в интерактивния кабинет на училището.
Гости на състезанието бяха директорката госпожа
Ася Райкова и родителите на третокласниците. Журито, което
оцени отговорите на учениците, бе в състав помощникдиректорите Нели Апостолова и Мария Колева, както и
възпитателката на класа Христина Райчева.
Учениците бяха разпределени в два отбора, носещи
имената на революционерите Христо Ботев и Г.Бенковски.
Присъстващите изгледаха филма „На живот и на смърт”.
Състезанието се проведе в два тура. Състезателите и
от двата отбора отговаряха точно и ясно на въпросите, свързани
с причините за обявяването на Априлското въстание, мястото
на обявяването му, тактиката и организацията, пристигането на
Ботев и четниците, Кървавото писмо, неуспехът на въстанието
и др.
По време на Втория тур четирима ученика от всеки
отбор подредиха пъзелите с изображението на Паметника на
връх Оборище и Ботевата чета. Журито оцени отговорите и
практическата задача на състезателите с равен брой точки.
Така двата отбора приключиха с равен резултат.
Ася Райкова поздрави учениците за добрата подготовка
и показаните знания. Всички участници получиха значки с
емблемата на училището. Нина Иванова раздаде грамоти за
отлично представяне и тетрадки с ликът на Васил Левски

ШЕСТОКЛАСНИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА В
„МОЯТ РОДЕН КРАЙ”

На 26 април в
интерактивната зала на
училището
се
проведе
състезание
на
тема
„Моят роден край” между
учениците от шестите
класове.
В
журито
участваха:
Нели
Апостолова,
помощник
директор,
Атанаска
Чавдарова, старши учител
по история и Огнянка
Петрова, старши учител
по
български
език
и
литература.
Първата
част включи представяне
на съчинение и презентация
на ученици, избрани от
всеки клас. С особено
вълнение
присъстващите
изслушаха съчиненията на
учениците
Георги
Костадинов
и
Иванина
Тилкеджиева.

На снимките: Журито оценява отговорите на
участниците
Йордан Петков от 6б клас с наградата за
първото място на класа си

В тях учениците изразиха своето отношение на любов
и гордост от миналото и настоящето на Свиленград.
Състезанието продължи с въпроси, свързани с града през
Римската епоха, Стария мост, градските църкви, първото
училище, известните учители в първите школа, празника, посветен
на града и други.
Отговорите на шестокласниците бяха точни и ясни. И
все пак в края на състезанието имаше победители и победени.
Първото място спечелиха учениците от VІб клас с класен
ръководител Светлана Димитрова.
Всички
шестокласници
получиха
грамоти
и
отличителни значки за достойно представяне. Отборът на VІб
клас
училището
награди
с
безплатно
посещение
до
Средновековната крепост и Гробницата в село Мезек.

„ УЧИЛИЩЕТО НА МОИТЕ МЕЧТИ “

Първокласниците от 1 ПИГ-1 с възпитател
Александра Данаилова и 1 ПИГ-2 с възпитател Елена
Проданова нарисуваха рисунки на училището в представите на
мечтите си.
На много от рисунките учениците изобразиха
басейни и зали за спорт, в други артгалерия, зелененчукова
градина, различни слънчеви кабинети. На една от рисунките е
изобразен автомобил, паркиращ на покрива на училището.
Навярно това е и училището на бъдещето, за което мечтае
авторът на рисунката.
Учениците
използваха
водни
бои,
пастели,
флумастери, моливи, за да сътворат произведенията си. За
своите художествени способности първолаците получиха
значки с емблемата на училището от помощник-директорката
Мария Колева и красиво изработена грамота от своите
възпитатели.
На снимките:
ПИГ-1
с
Александра
рисуват своята
за училището

Децата от
възпитател
Данаилова
представа

Първокласниците
споделаят мечтите си за
училище на бъдещето с
Помощник-директорката
госпожа Мария Колева

ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА УКРАСИ УЧИЛИЩЕТО

Звънят Великденски камбани,
за празника да сме засмяни.
С „ Христос Воскресе!”
да се поздравим,
денят Велик да благословим!

Ведро настроение и радост внесе в душите
Великденската изложба, подредена на втория етаж на
училището. В нейното представяне взеха
участие
учениците
от
полуинтернатните
групи
и
третокласниците с класен ръководител госпожа Нина
Иванова.

На снимките: Великденската
изложба във фоайето на
учичилището

ВАЗОВИТЕ ДНИ БЯХА ЗАКРИТИ СЪС СПОРТНИ ИГРИ

След
многообразните изяви от изложби,
състезания и конкурси Вазовите дни, посветени на Патрона
на училището, приключиха с
празник под
наслов
„Спорт,талант и още нещо” в Спортната зала на
Свиленград.

В спортните игри взеха участие ученици от І до
ІV
клас,
разпределени
в
съответни
отбори.
Представянето на състезателите оцени жури в състав:
Антон Пенчев, Милен Вангелов и Тихомир Марков, които
следяха за спазване на правилата на игрите и бързината на
изпълнението им. В паузите между игрите певци
,инструменталисти
,танцьори
от
училището
представиха своите таланти. Детски вокален квартет
изпълни песента „Детска планета”. Първокласници и
второкласници
от
балет
„Меджик”
вдъхновяващо
танцуваха латино-танца „Кукарача”. Музиканти от
Детската музикална школа свириха на блок флейти.
”Златните момичета” от VІ и VІІ клас се изявиха с
танца „Карирано сако”. Гимнастичките изпълниха
безупречно сложна спортна композиция. Танцовият
състав на училището представи „Копаница” и Дайчово
хоро”.

На снимките: Участниците в състезанието, водещите на празника, препълнената
зала и част от талантите

Заслуга за цялостното добро представяне на
програмата имат водещите Станислава Славова от 7в
клас и Йоана Георгиева от 5б клас.
След края на състезанието всички участници
бяха поздравени от Директорката на училището Ася
Райкова. Състезателите получиха значки със символа на
Патронния празник на училището за 2016 година и топки.
Момичетата от Танцовия състав поведоха
хоро, в което се включиха всички присъстващи
на
празника.

ТРЕТО МЯСТО ЗА ВАЗОВЦИ ВЪВ ФИНАЛНОТО
СЪСТЕЗАНИЕ НА ДЕТСКАТА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ

В залата на
Общинска администрация Свиленград, се проведе заключителното за годината
състезание на Детската полицейска академия. В него взеха
участие четвъртокласници от шестте училища на
общината, разпределени в 6 отбора. Те отговаряха на
въпроси, свързани
с
дейността на криминалиста,
патрулиращия полицай, телефона за спешни случаи,
безопасността на учениците при движение на уличното
платно, наркотиците и др.
Малките „полицаи” решаваха казуси и задачи,
представени в тестове, проверявани и оценяни по точки от
жури в състав: Малина Славова, председател на ДПАХасково; пол. инспектор Д.Славов, от РПУ-Свиленград;
ст.полицай В.Панайотов от ОП-Свиленград.
Отборът на училището се представи достойно и
зае третото място. За положените знания и умения през
годината, всички участници в състезанието получиха Диплом
на „Специален агент”.
Годишното състезание на ДПА се провежда за
осма поредна година и има особено значение за формирането
на гражданско поведение у подрастващите.

На снимката: Участниците в състезанието с получените грамоти и
награди. Децата от Детска полицейска академия под ръководството на
г-жа Иванка Карнобатлиева

СРЕЩА С ВЕТЕРАН ОТ ВОЙНАТА
ПРОВЕДОХА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

Четвъртокласниците
от ІVа клас с класен
ръководител
Веселина
Чавдарова и ІVб клас с
класен
ръководител
Камелия
Трампова
проведоха среща с д-р
Стоян Петров, ветеран
от Втората световна
война.
Повод за поканата бе Денят на победата – 9
май, както и изучаваната по Човекът и обществото тема :
Участие на България във Втората световна война.
Въпреки напредналата си възраст д-р С.Петров
запозна подробно учениците със своята биография. Особен
интерес предизвика разказът му за пътя на неговото
доброволческо участие на фронта. Бившият фронтовак с
вълнение разказа за рисковете по време на бойните действия,
за другарските взаимоотношения по време на войната, за
гостоприемството и помощта на непознати хора към
бойците и др. Учениците обсипаха госта с многобройни
интересни въпроси.
В
края
на
срещата д-р Петров им
пожела никога да не им се
налага
да
стават
участници във война и да не
изживяват страданията,
породени от нея. В знак на
благодарност
четвъртокласниците
подариха
на
ветерана
букет цветя и диск с
руски песни.
На снимките: Четвъртокласниците слушат със затаен дъх разказите за
войната на ветерана.
Незабравим спомен за 4б клас с класен ръководител госпожа Камелия
Трампова

ПОЧИТ КЪМ РУСКИЯ ЛЕТЕЦ ИВАН ГАЛЯШКИН

Учениците от ІІб
клас с класен ръководител
Иванка Карнобатлиева и ІVа
клас с класен ръководител
Веселина Чавдарова взеха
участие в поклонението
пред паметника на руския
летец
Иван
Гуляшкин,
загинал по времето на
Втората световна война
край село Дрипчево, недалеч
от Свиленград.
Инициативата бе
организирана
от
клуб
„Приятели на Русия” в
навечерието на Деня на
победата - 9 май.
В знак на признателност ученици и граждани
поднесоха венци и цветя на паметника на героя. В своите
слова Татяна Балджиева и Веселина Чавдарова изразиха
признание и почит към саможертвата на хилядите знайни
и незнайни руски герои, дали живота си за свободата на
България.

На снимките:
Признание и
почит към
саможертвата на
хилядите
руските
герои изказва
Г-жа Ив.
Карнобатлие
ва със
своите
ученици.

С ВЪЗХИЩЕНИЕ И БУРНИ АПЛОДИСМЕНТИ БЕ
ПОСРЕЩНАТ ТАНЦОВИЯТ НИ СЪСТАВ В ГРАД ОДРИН

Нaд 600 любитeли нa ĸoлoeздeнeтo участваха в 14тoтo издaниe нa oбиĸoлĸaтa „Eвpoпa нa ĸoлeлa”, ĸoятo тaзи
гoдинa бe пo мapшpyтa Cвилeнгpaд – Kacтaнec - Oдpин и
oбpaтнo.
Обиколката бе посветена на Деня на Европа и
празнично бе отбелязана от жителите на град Одрин. В
центъра на града се състоя концерт с участието на турски
детски танцови и певчески състави.
Танцовият
състав
при училището с ръководител
Ирина
Симеонова
откри
празника с „Еньова буля” и
„Джиновски
танц”.
Официалните гости
и
присъстващите
граждани
посрещнаха изпълнението
на
вазовци с бурни аплодисменти
и възхищение от лекотата,
майсторското изпълнение и
На
снимките:
Участниците
във безспорния
талант
на
фолклорния
състав
по време
на
момичетата.
сценияното си изпълнение

ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ”
ПОСЕТИХА ПЪРВОЛАЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО

Бъдещи първокласници от групата на учителките
М.Русинова и Н.Николова от ЦДГ „Слънце” проявиха особен
интерес към училищното обучение на учениците от първи
клас.
Малчуганите се разделиха на две групи и се
настаниха по чиновете в класните стаи на Іа и Іб класове с
класни ръководителки Сийка Проданова
и Грозданка
Горастева.
Бъдещите първокласници разгледаха учебниците,
тетрадките, помагалата на учениците, научиха какви са
правилата за поведение в училище, пяха заедно песнички. След
това посетиха библиотеката, столовата и физкултурния салон
на училището. Лицата им изразяваха радост и възхищение от
миговете, изживени с първокласниците в школото.
На снимките: Децата от
детската
грабина
се
запознаха с обстановката
в бъдещето си училище и
се впечатлиха от богатата
му библиотека.

Бъдещите първолаците с
вълнение и радост се
настаниха по чиновете в
класните
стаи
и
се
почувстваха като истински
ученици.

ТАНЦОВИЯТ СЪСТАВ НА ОУ”ИВАН ВАЗОВ” ПОБЕДИТЕЛ В “КИТНА ТРАКИЯ ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Съставът за народни танци при ОУ „Иван Вазов” с
ръководител Ирина Симеонова получи най-високото отличие
сред танцовите състави от втора възрастова група в 51-ото
издание на фестивала „Китна Тракия пее и танцува”, град
Хасково.
Журито присъди второ място на девойките от
състава, като не определи първата награда на никого от
участниците. Изпълнението на танцивия състав за пореден
път прикова погледите на журито, участниците и публиката и
предизвика възхищение и силни аплодисменти. На детската
сцена в градския парк „Кенана”, се явиха 19 танцови състава.
Свиленградският
танцов
състав
представи
„Джиновски танц” и новият вариант на танца „Еньова буля”,
състоящ се от четири части.
Бурни
овации
получи и малката
„Буля”, изпълнена от
третокласничката
Наталия
Трендафилова.

На снимките: Танцовият състав
по време на изпълненията си на
сцената
на градския
парк
“Кенана” в град Хасково

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА НАТУРА 2000 – 21 МАЙ,
УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО - НА ГОСТИ НА
БЕЛОШИПАТА ВЕТУРШКА

Учениците от ІІа
клас с класен ръководител
Огняна Цвяткова и от ІІІб
клас с класен ръководител
Нина Иванова отбелязаха
Европейския ден на
НАТУРА 2000 – 21 май,
като участваха в
инициативата на Зелени
Балкани за популяризиране
защитата на редки птици.
Водени от своите родители,
учениците посетиха
колонията на белошипата
ветуршка в село Левка.
С интерес изгледаха презентацията за гнезденето,
размножаването, храненето и местата, които малката птичка
обитава. С телескоп наблюдаваха летенето на защитените
птички. Организаторите на Програмата „Сакар – Земя на
съкровища”, посветена на празника , подариха на учениците тениски
с изображение на летяща ветуршка. Всеки ученик вложи старание,
за да оцвети своята картинка според наблюдението по време на
престоя си в защитената от Зелени Балкани територия.
На снимките: Учениците с интерес
гледат презентацията за навиците и
поведението на малката птичка, участваха
в игри, рисуваха.

Наблюдение с телескоп и бинокъл над
популацията на защитените птици.

ГОДИШНО УТРО НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

В Деня славянската
писменост и култура 24 май, учениците от
четирите първи класа
с класни ръководители
Сийка Проданова,
Грозданка Горастева,
Албена Кавказова и
Атанаска Добчева
проведоха „Годишно

утро”.
В
присъствието
на родители
и
гости
малчуганите показаха своите знания по матеметика,
български език и роден край. Подготвените за целта
презентации съдържаха обобщителни, забавни и логически
задачи, с които първолаците се справиха отлично.
Тази година випускът завършва с общо 91
първокласници, от които 79 са отличници. Всички ученици
получиха удостоверения за завършен първи клас, списък с
книги за прочит през лятната ваканция и по желание
книжката „Голямата ваканция” – сборник от задачи по
различните премети. Отличниците бяха наградени с
грамоти и ленти за празничното дефиле на 24 май.
Благодарните родители и първолаци отрупаха с
красиви букети и цветя своите първи школски учителки
На
снимките:
Първокласниците
в класната стая за
последния си час.
Учителките на
първокласниците
и техните
възпитаници на
празничното
дефиле.

ПРАЗНИЧНО ДЕФИЛЕ ПОД ЗВУЦИТЕ
НА «ВЪРВИ , НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ...» !

Напред! Науката е слънце, което
във душите грей! Напред!
Народността не пада там, дето
знаньето живей!

На снимките:
Празничната атмосфера
в училищния двор сред
учители и ученици
Класните ръководителки
на петите класове –
Мариана
Радойнова,
Катя Зафирова и Соня
Таушанова

Класните ръководителки
на четвъртите класове –
В. Чавдарова, Камелия
Трампова,
Златина
Крувева и М.Атанасова

Класните
ръководителки
на
шестите класове –
Ваня
Минкова
и
Светлана
Димитрова
със своите отличени
ученици

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО В
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС «ВАКАНЦИЯ С КОКА – КОЛА»
СПЕЧЕЛИ ОСМОКЛАСНИКЪТ НИКОЛА ДИМИТРОВ

В националния конкурс - изложба „Здравей, ваканция,
с Кока - Кола!”, проведен в Благоевград, осмокласникът Никола
Димитров от ОУ „Иван Вазов” грабна голямата награда в
раздел Приложно изкуство, категория Непрофесионални
училища.
Журито се впечатли от идеята на неговата мозайка
„Лято с Кока –Кола”, изобразяващо морски натюрморт от
емблематичните символи за морска почивка – чадър, море и
пясък, включващо и бутилка студена Кока–Кола. Паното е
изработено върху шпертплат с многоцветни парченца от
фаянсови плочки.
В техническата работа Никола е получил помощта
на осмокласника Димитър Стефанов. Наградата за отличен
учител/ръководител от конкурса получава Радко Бъчваров,
старши учител по изобразително изкуство и технологии в
ОУ ”Иван Вазов”.
На
снимките:
Щастливите
наградени
ученици
със
своя
творчески ръководител – г-н Радко
Бъчваров
Творбата, заела първото място в
конкурса

От осемте изпратени за класиране мозайки, три
получават поощрителни награди – „Залез в планината с
Кока-Кола” на осмокласничката Лилия Атанасова –
„Слънчева усмивка с Кока–Кола”, на седмокласничката
Християна Димитрова и триптиха „На среща с Кока-Кола”,
изработена от шестокласничките Полина Георгиева,
Даниела Тюфекчиева и Иванина Тилкеджиева.
В конкурса – изложба „Здравей, Ваканция - с КокаКола!” участваха 485 творби /рисунки, пластики, колажи, пана
и др./ на 470 деца от 44 населени места в страната.
Конкурсът се провежда с генералното спонсорство
на „Кока-Кола –България”. Наградите за победителите са
свързани с потребностите на децата за почивка през
ваканцията – луксозни куфари, дюшеци, чадъри и други.

На снимките: Господин Бъчваров обяснява на учениците техниката на новото и модерно
изкуство изонит
Другите
наградени
творби от
конкурса
„Слънчева
усмивка с
Кока–
Кола”
и триптиха
„На среща
с
КокаКола”

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІ, ІІІ И ІV КЛАС
ЗАВЪРШИХА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Общо 262 ученика от начален етап, без
първолаците, получиха своите официални документи за
завършен клас. Второкласниците и третокласниците
разбраха за годишните си оценки от раздадените им
бележници. Четвъртокласниците освен бележници получиха
и своите удостоверения за завършен начален етап от
основното образование.
Общият брой на учениците от ІІ-ІV клас,
приключили с отличен успех, е 196. На всички отличници
бяха раздадени грамоти. Учениците получиха списък с
книги за прочит, почерпиха се с вкусна торта и си пожелаха
весели и ползотворни дни през лятната ваканция.
На снимките:
Госпожа Милка
Атанасова с
последния си випуск
четвъртокласници

На снимките:
Госпожа Огняна
Цвяткова е
подготвила
празничната торта за
своите ученици от
IIIа клас

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ПОСЕТИХА
ЕМБЛЕМАТИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ И КРАСИВИ
МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

В края на учебната година ученици от четвърти
клас с класни ръководители Веселина Чавдарова, Камелия
Трампова, Милка Атанасова и Златина Крушева проведоха
незабравима екскурзия до централната част на Северна
България.
Те посетиха Деветашката пещера, Къкрина, Ловеч,
Плевен. Разгледаха Къкринското ханче, където е бил заловен
Апостолът на свободата Васил Левски. В Ловеч посетиха
музея, съхранил най-свидните спомени за Апостола и изкачиха
могилата, където се издига паметник в чест на българския
революционер. Впечатлиха се от красивия изглед на град
Ловеч. Разгледаха дюкяните с българска стока, разположени на
Закрития мост, построен от майстор Колю Фичето. С
особен интерес изслушаха беседата в Панорамата „Плевенска
епопея – 1877”, намираща се в Скобелевия парк-музей в град
Плевен и видяха живописните платна с размери 4 на 3,60
метра, отразяващи моменти от Руско-турската война през
1877-78г.

На снимките: Четвъртокласниците пред Паметника на Васил Левски, в Плевенската
панорама и на Закрития мост

На
снимките:
Госпожа Веселина
Чавдарова
с
учениците от 4а
клас

Оттам учениците отпътуваха за Троянския
манастир, построен през 1600 година /отнесен към
възрожденската епоха/ и обявен за паметник на културата
през 1969г. В него видяха убежището на Апостола на
свободата, където тайно е формирал комитет за спасение
на България.
Четвъртокласниците не пропуснаха да посетят
природонаучния музей в село Черни Осъм, основан през
1965г. от местния учител по биология Илия Илиев.
Учителят заедно със своите ученици започва да събира
животински и растителни видове, срещани в Стара планина.
Препарираните животни и днес служат за нагледен
материал в часовете по биология и са безспорна атракция
за ученици от всички краища на страната.
Най-веселата
част
от
екскурзията
бе
празничната вечеря, на която със забавни състезания и игри
,учениците отбелязаха завършването на началния етап от
образованието си.

Госпожа Милка Атанасова
на последната си екскурзия
със своите учениците от 4в
клас

ВЕСЕЛИНА ЧАВДАРОВА БЕ УДОСТОЕНА С
ПОЧЕТНОТО ОТЛИЧИЕ «НЕОФИТ РИЛСКИ»

Старши учителката в начален етап от ОУ „Иван
Вазов“ Веселина Чавдарова бе удостоена с почетното
отличие „Неофит Рилски“ от Министъра на образованието
и науката Меглена Кунева. Имената на наградените общо
248 директори и преподаватели от цяла България бяха
качени на Интернет страницата на Министерството.
Веселина Чавдарова е единственият учител от
Свиленград, удостоен с наградата за тази година. Призът
„Неофит
Рилски“
е
най-високото
отличие
на Министерството на образованието и науката. Той се
дава за постижения в педагогиката и развитие в
образователната сфера.
Веселина Чавдарова работи в ОУ „Иван Вазов“ от
1983г., като от 8 години насам е председател на
методическото обединение на начален етап. През 2008 г. тя
е номинирана от колектива на училището с приза „Учител на
годината“. Нейни ученици многократно са печелили награди
от различни областни и национални състезания. През 2016
г. деца от класа й завоюваха два златни, един сребърен и два
бронзови медала по време на финала на националното
състезание „История на България“. Кметът на Казанлък,
където се проведе надпреварата, удостои Чавдарова със
специалната награда на общината „Учител с най –много
наградени ученици“.

На снимките: Госпожа Ася Райкова, директор на училището, връчва на госпожа
Веселина Чавдарова Почетната грамота за носител на наградата “Неофит Рилски”

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИКЪТ ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ ВЛЕЗЕ В ТОП 8 НА СВЕТА

Cвилeнгpaдcĸият тeниc тaлaнт Гeopги Гeopгиeв
ce зaвъpнa oт yчacтиeтo cи в нaй-пpecтижния тeниc
тypниp зa дeцa дo 10 гoдини
Smrikva bowl, ĸoйтo ce
пpoвeдe в Πyлa, Xъpвaтcĸa, oт 19 дo 26.06.2016 г.
Гoгo дeмoнcтpиpa xapaĸтepнaтa cи cилнa игpa и
ce нapeди
cpeд oceмтe нaй-дoбpи дeцa в cвeтa, ĸaтo
дocтигнa дo чeтвъpтфинaл. Taзи гoдинa в Cмpиĸвa бoyл
yчacтвaxa нaй-дoбpитe 76 мoмчeтa oт 33 дъpжaви в cвeтa.
Зa дeвeтгoдишния Гeopги тoвa бe пъpвoтo мeждyнapoднo
yчacтиe.
B Xъpвaтcĸa тoй зaминa ĸaтo чacт oт
нaциoнaлния oтбop нa Бългapия
cъc cъдeйcтвиeтo нa
Бългapcĸaтa фeдepaция пo тeниc и пoд pъĸoвoдcтвoтo нa
нaциoнaлнитe тpeньopи. Smrikva bowl e и eдин oт нaйнaблюдaвaнитe тypниpи зa дeцa oт тeниc cпeциaлиcти нa
cвeтoвнo нивo. B тoзи тypниp ca нaпpaвили пъpвитe cи
cтъпĸи ĸъм гoлeмия тeниc мнoгo oт нacтoящитe тeниc
звeзди.
Maлĸият cъcтeзaтeл нa TK„Cвилeнгpaд“ вeчe e
зaбeлязaн oт пpeдcтaвитeлитe нa paзлични cвeтoвни
тeниc шкoли и e пoлyчил пpeдлoжeния зa cпoнcopcтвo oт
cпopтни гигaнти ĸaтo Уилcън, Πpинc, Йoниĸc и дpyги.

УЧЕНИК И УЧИТЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015-2016
ГОДИНА

Педагогическият колектив излъчи за
Ученик на
годината Ася Маринова Беева от 4а клас. В личностната й
характеристика се посочват постижения в различни състезания
и конкурси. Завоювала е първи места и златни медали
в
Националното състезание „История без граници” – втори тур
и на финал; отлично се е представила на всички етапи на
Международното състезание „Математика без граници”;
участник в школата по народни танци към читалище „Просвета
1870” и в отбора по хандбал. Толерантна към съучениците си,
отговорна към поставените задачи, инициативна, с изразени
лидерски качества, по всички учебни предмети получава отлични
оценки.
За учител на годината 2015/2016
педагозите
единодушно избраха Мария Михайлова, старши учител начален
етап.
В
предложението
се
изтъкват
прилагането
на иновативност, творчески похвати в педагогическата работа,
мотивиране на учениците за активно включване в учебния процес,
както и принос в практическите изяви по Предприемачество и
проявена лоялност и компетентност в дейността като
председател на ЕКПО.
На снимките: (вляво)
Госпожа
Веселина
Чавдарова с избраната
ученичка на годината –
Ася Беева от 4а клас

(вдясно)
Госпожа
Мария
Михйлова – отличена с
приза
Учител
на
годината от ОУ”Иван
Вазов”

ГОДИШЕН АКТ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОУ «ИВАН ВАЗОВ»

На снимките: Госпожа Огнянка Петрова се сбогува с осмокласниците и
им пожелава успех

В двора на ОУ “Иван Вазов” се състоя тържествен
акт по случай приключването на учебната 2015-2016 учебна
година. След музикалната програма, изнесена от група ученици,
директорката на училището госпожа Ася Райкова направи
равносметка
на
постигнатите
успехи
от
учебновъзпитателната работа.
Средният успех на учениците от І–VІІІ клас на
училището е много добър 5,17. С отличен успех завършват 350
ученици. Броят на учениците, участвали в олимпиади през
годината, е 173, като голяма част от тях са класирани за
областни и национални кръгове. Сред можещите и знаещи
вазовци в достойна редица се нареждат ученолюбивите и
изявени в различни организационни форми възпитаници на
училището: Преслава Пейчева от 5а клас; Галина Димитрова и
Стилена Фотелова от 6а клас; Савина Караиванова и Георги
Добринов от 6б клас; Георги Костадинов от 6в клас;
Станислава Славова от 7а клас; Симона Станкова от 7б клас;
Стоян Малинин, Денислав Проданов, Алейна Ембие, Анета
Ангелова и Тияна Русинова от 7в клас и др.

„Посоката на училището продължава да бъде напред,
а начинът да се постигне това, са усилие, грижа и познание, в
които израстват не само децата, а и родителите и
учителите им”– завърши своето слово г-жа Ася Райкова.
По време на тържествения годишен акт Знамето на
училището поеха осмокласниците Гергана Порязова, Атанас
Димитров и Красимира Николова, а Националният флаг бе
поверен на седмокласниците Ива Каратенева, Йордан Петков
и Паолина Атанасова. В края на церемонията 47
осмокласници благодариха на своите класни ръководителки
Христина Парушева и Веселина Георгиева, както и на всички
учители, за всеотдайния им труд, търпението, отговорността
и най-вече - за съветите, които да съпътстват стръмния път
на живота им.
На снимките: Госпожа
Ася Райкова произнася
приветствено слово
Знаменосците
на
Националния
флаг
и
Знамето на училището.
Участници в програмата.

СРЕЩА НА РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОЛАЦИ
С КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

На снимките: Господин Жечко Чапкънов пред притеснените и развълнувани
родители на бъдещите първокласници

Класните ръководители на първите класове
посрещнаха родителите на записаните в училището деца, за
да дадат
напътстващи указания за организацията на
учебния
процес,
помагалата
и
работните
материали,,необходими за обучението. Това е втората
среща между учителите и родителите на първолаците.
През изминалата есен желаещите родители присъстваха
на организираните от ръководството на школото
„Отворени врати”, след което всеки родител трябваше да
изрази своето предпочитание за училището на своето дете.
На състоялата се среща се оказа, че и четирите паралелки
от първи клас са с максимален брой ученици.
През септември малчуганите от детските
градини ще бъдат посрещнати от учителите Веселина
Чавдарова, Камелия Трампова, Желязко Чапкънов и
Златина Крушева. Тогава ще се проведе и превърналата се
в традиция Есенна академия за първолаци.

ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ПОЛУЧИХА
СВОИТЕ ДИПЛОМИ

Дни след завършването на учебните
занятия, за положените знания
през годината
осмокласниците получиха своите дипломи.
Тази година осмите класове бяха два с
общ брой
47ученици. Непосредствено след
годишния акт, проведен в училището, класните
ръководителки Христина Парушева и Веселина
Георгиева подготвиха официалните документи на
осмокласниците за завършен основен етап на
образованието.
Общият успех на учениците от двата
осми класа е много добър 4,50. Между учениците
има 10 отличници и петима, които ще полагат
изпити по различни предмети. Желаещите да
подадат
документи
за кандидатстване
в
желаното от тях училище, трябва да го направят
в определените за това срокове.

На снимките: Осмокласниците получават дипломите си за завършено
основно образование от класните си ръководителки – Госпожа Христина
Парушева и госпожа Веселина Георгиева

