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ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Всеки народ има свое духовно Отечество, всяка национална история е съдбовна, но
в нашата има едно име, което всеки българин носи винаги в сърцето си -

На снимката: Главният вход на училището

Нашето училище, което е достоен наследник и продължител на делото
на възрожденските просветители, носи името на този велик българин.
Просветното

дело

в

Свиленград

започва

през

1834

построяването на първата българска черква „Света троица”

година

с

в квартал

Канакли. В двора на черквата се изгражда и килийно училище, в което
децата

се

учат

да

четат

черковно-славянски

книги.

По-късно

през

1847година пръв истински учител в града ни е Стефан Байолу, които
въвежда в обучението на децата „Рибния буквар” на д-р Петър Берон и за
първи път учениците изговарят българските буквите.
Нов етап в просветното дело настъпва през 1862 година, когато за
главен учител в Свиленград е изпратен Христо поп Марков от Копривщица,
който за осемгодишното си учителстване в града превръща килийното
училище в четирикласно. Той въвежда изучаването на много нови предмети
като история, география, анатомия, физика, алгебра, геометрия, българска
граматика, турски език и от части френски език.
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На 3май 1871год. завършва първия випуск на класното училище и тази
година се приема за рождена дата на днешната прогимназия „Иван Вазов”. В
същото класно училище през 1872/1873 год. за главен учител е назначен
Иван Вазов. През 1890година, вдъхновени от учебното дело свиленградчани
построяват нова училищна тухлена сграда, в черковния двор, в която се
отделя

класното

училище

от

първоначалното

взаимно.

По

време

на

Балканските войни училището е временно затворено, а при опожаряването на
Свиленград през 1913год. изгаря до основи.
От 1914год. започва нов етап в образователното дело в града ни, който
вече е освободен и включен в пределите на царство България. Класното
училище е възстановено вече като прогимназия и поради липсата на сграда се
помещава в частния дом на Жеко Кашеров.
През

1930год.

смесената

народна

прогимназия в Свиленград
получава

първата

самостоятелна
превърната

на

си

сграда,
по-късен

етап в ДДЮ „Александър
Кипров”. В нея се обучават
три прогимназиални класа
с шест паралелки.
През 1933год. на 15
ноември Училищният съвет

На снимката: Фоайето на училището

и

Училищното

настоятелство

вземат

решение

да

се

даде

име

на

прогимназията. На гласуване били подложени имената: Пейо Яворов, Христо
Смирненски и Иван Вазов, но като се взема предвид, че някога Народният поет
е бил учител в града ни, се взема решение местната прогимназия да носи
името на Иван Вазов.
Бързото развитие на Свиленград в следващите години увеличава броя
на учениците на прогимназията, което налага и преместването й в нова
сграда. За целта е построен масивният корпус на днешното триетажно
училище. На 17 декември 1953 година сградата е тържествено открита. Не
след дълго на 27 март 1956 са засадени 26 бора, взети от поречието на река
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Канаклийка, които и до днес пазят жив духа на поколението ученици,
прекрачили прага на родното училище. С вазовски плам през 1957год. по идея
на учителския колектив се изгражда физкултурната база с 200-метрова
площадка.
През годините се обзавеждат кабинети по биология, физика и химия.
Училището се оборудва с нови технически средства: грамофони, киномашина,
диаскопи, микроскопи и други.
Децата

на

Свиленград стават все
повече,

нуждата

от

образование – все поголяма.

Стаите

прогимназия

на
„Иван

Вазов” стават тесни
за

многобройните

знаещи
това

ученици

налага

да

и
се

пристъпи към
разширение

на

На снимката: Спортната площадка

училищната сграда. Още повече, че към прогимназия „Иван Вазов” от 1
септември 1984год. се присъединява бившето начално училище „Христо
Ботев” .
На 1 октомври 1982год. е направена първата копка от разширяването
на училището от директора Георги Коларов – човек с най-голяма заслуга за
това. С всеобщите усилия на ученици, родители, учители за четири години
обектът е завършен и на 25 април 1986 год. кметът на общината г-н Иван
Мангъфов тържествено прерязва лентата.
Бурен живот кипи в кабинетите и класните стаи. Извънкласните
форми и дейности будят възхищение по своя брой и многообразие. По всички
учебни предмети се създават кръжоци и художествени състави, физкултурни
и граждански секции. вазовци са винаги търсещи, знаещи и можещи. В
живота на училището навлизат новите съвременни технологии и през 1999
година са открити видео-кабинет и първи компютърен кабинет.
През 2004година училището вече има свои химн и емблема.
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През 2006 година училищната сграда е основно ремонтирана. В нея
има възможност да бъдат продължени и затвърдени традициите, които
поколения Вазовци създават и превръщат в необходимост за училищния
живот.
На 15 септември 2007год. училището отваря врати с модерна и
обновена спортна площадка, тържествено открита от кмета на общината
инж. Георги Манолов.
От 1 септември 2010год. в училището се разгръща нова инициатива –
Есенна

академия

за

първокласници,

с

цел

по-спокойно

и

пълноценно

адаптиране на бъдещите ученици.
Всеки петнадесети септември се превръща в незабравим празник за
тези, които прекрачват прага на училището за първи път. Звъни звънче и
всички поемат по пътеката, осеяна с цветя и пожелания за едно ново и
успешно начало.
В края на месец април,
всяка

година

тържествено

се

отбелязва

патронът

на

училището - Иван Вазов. С
поредица от мероприятия е
наситена вазовската седмица
–

състезания,

рецитали,

изложби и конкурси.
Успехите

на

нашето

училище „Иван Вазов” през
годините

се

възрожденския
творческите

дължат

на

дух

и

усилия

на

всички учители и директори,
оставили своята светла диря
в историята на училището.

На снимката: Ученици поднасят венец пред паметника на
Иван Вазов, издигнат в двора на училището

Днешните и утрешни вазовци имат възможност да продължат
традициите на всички, дали силите си и вярата си, че името на училището
ще пребъде през вековете.
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СИМВОЛИ:
ЗНАМЕ:

ХИМН:
Когато наш`то време
било е още сън –
ти, паднал на колене,
превърнал си се в звън!
Превърнал си се в знаме,
в молитва пред олтар
за чест, за род, за име
пред майка и земя.

Припев:
Дар от тебе любов ни остана
и преклон пред народа ни мил.
Надживял и прогроми и рано,
но възкръсващ през всеки април!
Сега е наш`то време –
на нашите мечти,
на нашите копнежи,
с които дишаш ти.
На наш,те клетви мили
пред майка и земя –
кълнем се да ти бъдем
най-верните чеда!
ДЕВИЗ: „ ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ВАЗОВЦИ!”
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АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ
Аз съм българче и силна

Аз съм българче свободно,

майка мене е родила;

в край свободен аз живея,

с хубости, блага обилна

всичко българско и родно

мойта родина е мила.

любя, тача и милея.

Аз съм българче. Обичам

Аз съм българче и расна

наште планини зелени,

в дни велики, в славно време,

българин да се наричам -

син съм на земя прекрасна,

първа радост е за мене.

син съм на юнашко племе.

Иван Вазов
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ВАЗОВЦИ СЪС СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ
ОТ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”
На
международното
състезание „Математика без
граници” - финален етап 2016,
проведено
в
град
Несебър,
отборът на ОУ „Иван Вазов”
спечели второ място.
Третокласниците Христо
Георгиев, Иванина Иванова и
Теодор
Стоянов
с
класни
ръководители Мария Михайлова
и Тодорка Сивриева получиха
сребърни медали и сертификат
за отлично представяне.
По време на състезанието
те решиха вярно и петте
На снимката: Медалистите със своите учителки
щафетни задачи за 18 минути.
Само с 4 минути по-късно от времето на отбора, класирал се
на първо място. При провеждането на трите кръга на
състезанието през годината Христо Георгиев спечели 2
сребърни и един бронзов медал, като по този начин осигури на
вазовци отборното участие във финалите на състезанието.
Третокласниците премериха сили с 46 отбора с
участници на тяхната възраст. Учителката Мария
Михайлова бе наградена с плакет за принос в организацията
при провеждането на състезанието.
Да припомним, че в
трите етапа на състезанието от ОУ”Иван Вазов” взеха
участие 120 ученици от І до ІV клас, което бе отчетено като
постижение за масовост на участниците. Учителките
Михайлова и Сивриева подариха на малките математици
„Сборник от задачи” с автографи на авторите му, създали
задачите за състезанието.
В международната надпревара премериха сили ученици от
първи до дванадесети клас, прелетели от три континента.
Най-многобройни
бяха
състезателите
от
България,
Узбекистан, Русия, Румъния, Казахстан, Турция и Мексико.
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ЕСЕННА АКАДЕМИЯ
На 7, 8 и 9 септември в І ОУ ”Иван Вазов” се проведе
традиционната Есенна академия за първокласниците, която
има за цел да помогне на бъдещите най-малки възпитаници на
училището да се адаптират по-лесно и бързо от детската
грдина към училишния живот.
В продължение на три дни в училището се проведоха
заниманията на традиционната Есенна академия с учениците,
постъпващи в първи клас. Тази година броят на първолаците е
96.
В дните на академията малчуганите се запознаха със
своите класни ръководители, училищното ръководство, класни
стаи, бибилиотеката, кабинетите, столовата, физкултурния
салон и др. С голямо старание те оцветяваха сюжетни
рисунки, броилки и слушаха приказки.
Учебната година започва с четири паралелки, чиито
класни ръководители са Веселина Чавдарова, Камелия
Трампова,
Желязко
Чапкънов
и
Златина
Крушева.
Пожелаваме на най-малките ученици от училището
интересна и успешна учебна година!

На снимката: Бъдещите първокласници с г-жа Камелия Трампова
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ТАНЦОВИЯТ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО УЧАСТВА НА
ПЪРВИЯ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В СЕЛО СТУДЕНА
Танцовият състав на училището получи специална покана
да участва в откриването на първия фолклорен събор „ Песен
се пее, хоро се вие край Сакара” в село Студена, община
Свиленград.
Танцьорките от училището ни представиха танците
„Еньова буля” и „Джиновски танц”. За своето изпълнение
получиха силни овации и аплодисменти от многобройната
публика, както и благодарствена грамота от домакините на
събора.
Фолклорната програма няма конкурсен характер. На
сцената се изявиха фолклорни певчески групи, танцови състави
и индивидуални изпълнители от свиленградската община.
На снимките:
Момичетата от фолклорния
състав на училището по време
на изпълненията си на събора
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УСПЕШЕН СТАРТ
НА НОВАТА УЧЕБНА

2016/2017 ГОДИНА

Първо основно училище „ Иван Вазов” и тази учебна
година събра най-много първокласници в общината. Техният
брой е 96.
Те са разпределени в четири паралелки. Най-малките
ученици тази година ще се учат по новата учебна програма под
ръководството на своите класни ръководители – Веселина
Чавдарова, Камелия Трампова, Желязко Чапкънов и Златина
Крушева.

Тържеството за откриването на учебната година започна
по традиция на 15 септември в 9,30 часа с вдигане на
националния флаг и изпълнение на химна на Република
България. Гости на събитието бяха много родители, бивши
възпитаници и учители от училището.
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Специален гост бе госпожа Христина Боева от РУО – гр.
Хасково.
Поздравления
към
учениците
отправиха
директорката на училището госпожа Ася Райкова и госпожа
Христина
Боева.
От
името
на
родителите
на
първокласниците пожелания за успехи през настоящата година
към родители и ученици изнесе госпожа Гергана Георгиева,
която за трети път е избрала за своето дете училище „Иван
Вазов”.
След тържествената част в двора на училището
първокласниците бяха посрещнати от учителите си в
класните стаи. На чиновете ги чакаха малки подаръчета за
спомен от тържествения момент и първите им учебници.
Книжки за празника те получиха и от кмета на община
Свиленград - инженер Георги Манолов. На вътрешната страна
на корицата от името на градоначалника и с негова снимка са
отпечатани пожелания към малчуганите за успех и късмет
през новата учебна година.

12

СТАРТИРА ТРАДИЦИОННОТО МЕЖДУНАРОДНО
СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ – ЕСЕН 2016 ”
В ІОУ „Иван Вазов” се проведе есенния кръг на националното
състезание „Математика без граници - есен 2016” г. В него взеха
участие 91 ученици от училищата в общината.
От ІОУ „Ив.Вазов” се явиха 84 състезатели от ІІ до VІ клас.
Най –масово е участието на второкласниците – 39. От ОУ
„Христо Ботев” село Левка се явиха петима ученици от ІІ клас, от
СУ „Д-р П.Берон” – един ученик от ІІ клас и от ПГССИ „Хр.Ботев”
- 1 ученик от ХІ клас.

Тестът съдържаше 20 задачи. Координатор на състезанието
е Мария Михайлова, старши учител в ІОУ ”Иван Вазов”. Тази
година оценяването на задачите е променено. До сега всички
правилно решени задачи са получавали по една точка, а на този кръг
по една точка получават правилните отговори на задачите от
първи до десети номер. Задачите от 11 до 20 номер получават по 2
точки поради по-голямата си трудност. Официалното класиране
ще бъде публикувано на 8 ноември в сайта на „Математика без
граници”, като тестовете на учениците ще бъдат върнати ден
преди този срок.
Победителите ще получат своите награди в края на месец
ноември.
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ВАЗОВЦИ ОТКРИХА СЪСТЕЗАНИЕТО „НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ И АЗ”
Представители на петите класове от ІОУ ”Иван Вазов”
теглиха жребия за участие в състезанието „Народните
будителите и аз”. В присъствието на класните ръководители
Огнянка Петрова, Мариела Сиракова, Веселина Георгиева и
Христина Парушева, зам. директорът Любомира Иванова,
председател на журито, изтегли патроните на класовете,
носещи имената на Христо Ботев за Vа клас, Иван Вазов – за
Vб, Паисий Хилендарски - за Vв и Д-р П.Берон - за Vг клас.

На снимката: Заместник-директорката г-жа Любомипа Иванова съобщава регламента на състезанието

На 15 ноември ще се състезават Vа и Vб клас, а на 16 –
Vг и Vв клас. Победителите от двете състезания ще се борят
на 24 ноември за първото място и наградата, спонсорирана
от ръководството на училището - еднодневна екскурзия.
Състезанието се провежда за шеста поредна година в
училището. Приема се положително от учениците и има
иновативен образователен характер.
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В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС „ПЛАКАТ ЗА МИР”
ШЕСТИМА ВАЗОВЦИ ПОБЕДИТЕЛИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ

На снимката: Господин Бъчваров с наградените ученици

На общинския кръг от Международния детски конкурс
„Плакат за мир”, иницииран от Lions Clubs international,
участваха 52 творби на ученици от общината. От тях 42 бяха
представени от ученици на училището с ръководител Радко
Бъчваров.
Темата на конкурса тази година бе „Празник на мира”.
За най-добри бяха отличени творбите на Савина
Караиванова – VІІб клас, Георги Костадинов - VІІв клас,
Венцислав Попгеоргиев - VІа клас, Виктор Костадинов -Vв клас,
Симеон Христов - Vа клас.
Решението на Дамския Lions Clubs „Свилена” Свиленград е всички класирани творби както и тези на
подгласниците Милена Димитрова – VІв клас, Златомира
Карагьозова – VІІа клас, Васил Колев – VІб клас, Калина
Атанасова – Vа клас, Симона Михайлова – VІа клас да бъдат
представени на националния кръг на конкурса.
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ПОБЕДИТЕЛИ В ПЪРВИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”
След оспорваните две срещи между петокласниците в
състезанието „Народните будители и аз” за финала се
класираха учениците от Vа клас с патрон Христо Ботев и с
класен ръководител Огнянка Петрова и Vв клас с патрон
Паисий Хилендарски и с класен ръководител Веселина
Георгиева.

На снимката:
Победителите в
оспорваното
състезание учениците от 5в клас

Петокласниците отговаряха на предварително заучени
въпроси от живота и дейността на възрожденеца, носещ името
на патрона на класа, както и тези на патрона на
противниковия отбор. Оценявани бяха от жури в състав:
Любомира Иванова, Иванка Карнобатлиева, Наска Чавдарова.
Верните отговори на Vа клас достигнаха 62,5 процента,
а на Vв – 68,19 процента. По време на състезанието най –
подготвени
и
с
отлични
отговори
се
представиха
петокласниците
Георги
Антонов,
Симеон
Христов,
Магдалена Иванова, Теодора Дишлиева, Светлан Колев, Йоан
Димитров, Виктор Костадинов и Веселин Георгиев.
На 24 ноември ще се състои финалния кръг на
състезанието, след който победителят ще получи наградата
еднодневна екскурзия до исторически обект.
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ВАЗОВЦИ ПРЕМИНАХА КУРС „ДЕТСТВО БЕЗ АГРЕСИЯ”
В ОУ „ Иван Вазов” се проведе първият час от курса
„Детство без агресия”, посветен на мерките за намаляване на
насилието и агресията в училище. Под ръководството на
Ивалина Недева, инструктор по йога към организацията
„Изкуството да живееш”, учениците от ІVв и Vб класове на
училището проведоха занимателни игри, упражнения за релакс
на тялото, дихателни техники.
Състояха се разговори, свързани с въпросите как да
контролираме себе си, да бъдем силни, да осъществим
мечтите си, как да набавим положителна енергия и др.
Занятията се провеждат по инициатива на Общинската
администрация,
Дирекция
„Хуманитарни
дейности”,
Свиленград. Основната им цел е да се предотвратят
насилието и агресията в училище и възпитанието на
подрастващите в дух на толерантност, разбирателство,
отговорност, самопознание и гражданско поведение. За това
през цялата година в училищата на територията на
общината ще бъдат провеждани часове, които са част от курса
„Детство без агресия”.

На снимката:
Под
ръководството на
Ивалина Недева
децата
изпълняват
различни
упражнения
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ИЗЛОЖБА „ЗЛАТНА ЕСЕН”

На снимката: Красавицата есен през очите на децата

Във фоайето на училището
учениците от групите за ЦДО
представиха изложба на тема
„Златна Есен”.
Те
отразиха
природни
есенни картини, нарисувани през
техния
поглед
и
емоция.
Към
изложбата
се
присъединиха и ученици от ІІІа
клас с класен ръководител
Огняна
Цвяткова,
които
споделиха своето отношение
към
годишния
сезон
чрез
словото.
Освен с цветни моливи и
боички, учениците изработиха и
произведения на същата тема
от природни материали и
пластелин.

На снимката: Децата разглеждат изложбата и с гордост посочват произведвнията си
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УЧЕНИЦИТЕ ОТ VВ КЛАС СТАНАХА ПОБЕДИТЕЛИ В
СЪСТЕЗИНИЕТО „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”

На снимката: Победителите в оспорваното състезание - учениците от 5в клас

В последния финален кръг на състезанието „Народните
будители и аз” наградата грабнаха петокласниците от Vв
клас с класен ръководител Веселина Георгиева.
Те приключиха състезанието, като постигнаха 64
процента на своите верни отговори. Втори останаха
учениците от Vа клас, които отбелязаха 52,08 процента.
Журито в състав: председател: Любомира Иванова и
членове: Наска Чавдарова и Иванка Карнобатлиева коректно и
стриктно прилагаха правилата на състезанието, проявиха
толерантност и разбиране по време на трите кръга на
надпреварата.
Победителите ще проведат еднодневна екскурзия,
спонсорирана от ръководството на училището до желан от
децата исторически обект. Състезанието с исторически
характер има за цел учениците да изучат живота и
дейността на бележитите български будители. Тазгодишният
сезон даде възможност на участниците да се запознаят с
живота и делото на Христо Ботев, Иван Вазов, Паисий
Хилендарски и Д-р Петър Берон.
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ЯНА ДАМЯНОВА С НАГРАДА ОТ КОНКУРСА
„НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА”
Второкласничката Яна Дамянова от ОУ „Иван Вазов”
получи пооощрителна награда в категорията за деца от 6 до 11
години в Националния конкурс за детска рисунка на тема „Не
на войната по пътищата”.
Чрез
своята
рисунка Яна отправя
посланието
„По
пешеходната пътека
децата пресичат и
като
бързоходното
зайче,
и
като
бавната костенурка
– за това шофьори,
бъдете търпеливи”.
За
своята
рисунка Яна получи
грамота, подписана
На снимката: Победителката в конкурса Яна Дамянова получава
наградата си от г-жа Мария Колева
лично от кмета на
Симеоновград
Милена Рангелова, блокче и
цветни боички за рисуване. От
училището в конкурса участваха
11 ученици от четвърти клас и
един от втори клас. Конкурсът се
провежда в Симеоновград по повод
Световния ден за възпоменание на
жертвите на пътно-транспортни произшествия - 24 ноември.
Организатори са Сдружение „Стоп на войната по пътищата” и
родителите на загиналите навръх Великден шестима младежи.
Вървейки по тротоара в посока за църквата, върху младежите
с висока скорост връхлита лек автомобил, шофиран от пиян
водач.
В конкурса 206 деца от страната са представили
рисунки, чрез които казват:”Не на войната по пътищата!”
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ВАЗОВЦИ С ТРИ МЕДАЛА ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”
Най-добрите математици от училище „Иван Вазов”,
участвали в международното състезание „Математика без
граници – Есен 2016 ”, получиха своите сертификати и медали
седмица след официалното класиране.
В присъствието на учениците от класа, директорката на
училището Ася Райкова връчи златен медал на Таня
Демирева и бронзов - на Максим Георгиев от ІІа клас. И
двамата са от класа на старши учителката Сийка Проданова.
Директорката поздрави със сребърния медал Христо
Златомиров – от ІVа клас с класен ръководител Тодорка
Сивриева и пожела на всички участници добро здраве,
математическа устременост, упоритост и още по-добро
представяне на следващите етапи на състезанието.

На снимката: Победителите получават медалите си от г-жа Ася Райкова – директор на училището
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МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С ИЗЛОЖБА „ЗЛАТНА ЕСЕН”
Учениците от Іа клас с класен pъĸoвoдитeл Beceлинa
Чaвдapoвa, участници в групата „Maлĸи изcлeдoвaтeли“,
подредиха изложба „Златна есен” във фоайето на училището.
Това
стана
след
пoceщeниeтo на
дeцaтa
в
градския парк,
където
ce
зaпoзнaxa
c
paзлични видoвe
дъpвeтa
и
събраха листа, шишарки, изсушени
плодчета и др.
В час те се вдъxнoвиxa и
изгoтвиxa paзлични пpoизвeдeния.
Чacт oт тяx ca: шaпĸи oт eceнни лиcтa, пaнa c фoлиo,
животни, eceнни плoдoвe във фpyĸтиepa, направена по
cпeциaлнa тexниĸa c xapтия и др.
Тази дейност е включена в пpoeĸтa „Tвoят чac“, ĸoйтo
cтapтиpa пpeз нaчaлoтo нa нoeмвpи и щe пpoдължи дo ĸpaя нa
yчeбнaтa гoдинa. Πpoeĸтът e чacт oт oпepaтивнa пpoгpaмa
„Hayĸa и oбpaзoвaниe зa интeлигeнтeн pacтeж” зa пepиoдa
2014-2020г. Ocнoвнaтa мy цeл e cъздaвaнe нa ycлoвия зa
пoвишaвaнe пoтeнциaлa нa yчeницитe чpeз нaдгpaждaнe нa
тexнитe знaния, yмeния и ĸoмпeтeнтнocти, пpидoбити в
yчилищe. B извънĸлacнитe дeйнocти нa дeцaтa по проекта ,ще
вземат участие и тexнитe poдитeли.
На снимката: Г-жа Веселина Чавдарова с
групата ”Малки изследователи” при
откриването на изложбата
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ДВАДЕСЕТ И ЕДИН УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО С МЕДАЛИ
ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО „МОЯТА РОДИНА”
В първия кръг на националното състезание „Моята
родина” 21 ученици от ІІ – ІV клас се представиха отлично и
получиха полагащите им се златни, сребърни и бронзови
медали. В присъствието на ученици, родители и преподаватели
зам. директорката Любомира Иванова поздрави наградените
за отличните резултати и раздаде заслужените медали и
сертификати.
Два златни медала получиха второкласниците Галина
Керезова и Теодор Ангелов от ІІ б клас. Останалите медали
се разпределят така: сребърен – за второкласниците Весела
Малянова, Калоян Атанасов, Кристиян Димов, Таня
Демирева, Моника Радева, Симона Спасова, Михаил Попов и
третокласниците Господин Дичев, Иван Влайков. Бронзови
медали получиха второкласниците Елена Калайджиева,
Христина Тодорова, Алекс Янакиев, Назлъ Мехмед,
третокласниците
Николета
Арангелова,
Патриция
Димитрова, Атанас Ламбов и четвъртокласниците Росица
Аврамова, Павлин Пехливанов и Валентина Найденова.
Най-много медали
- 5 на брой, са получили
второкласниците от класа на г-жа Мария Савова, следвани от
третокласниците с класен ръководител г-жа Катя Димитрова
- 4 медала.
Вторият
кръг
на
състезанието ще се състои
в периода от 12-25.ІІ.2017 г.

На снимките: Победителите получават наградите си
от г-жа Любомира Иванова –заместник-директор на
училището
Г-жа Мария Савова с медалистите от 2а клас
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МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НАУЧИХА ПОВЕЧЕ ЗА
КОЛЕДНАТА ТРАПЕЗА
Групата
"Малки
предприемачи"
проведе
първата
представителна изява, съвместно със своите родители.
Четвъртокласниците от ІV б клас с класен ръководител Нина
Иванова пресъздадоха народната традиция посрещане на Бъдни
вечер.
Гости бяха техните майки и баби, които донесоха
собственоръчно приготвени кулинарни ястия - питки, тиквеник,
баница с праз и орехи, кифлички с локум, сарми от зелеви
листа, чушки с боб, тиква с орехи, ошаф, плодове, постен кекс,
ядки, плодове, пуканки и много др.
Голяма част от учениците за първи път видяха
някогашна маса за хранене - синия, покривка за синията месал, прикаждането с тамян и обогатиха знанията си за
традициите на народния християнски обичай от разказите на
своите баби и майки.
В
края
на
празника
всички
опитаха
от
вкусните гозби и си
пожелаха
да
помогнат
в
домакинството за
приготвянето
на
постните Коледни
ястия.

На снимките: Групата "Малки
предприемачи в действие" - учениците
от ІV б клас с класен ръководител
Нина Иванова пресъздават народните
обичаи
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ВАЗОВЦИ СПЕЧЕЛИХА ПЪРВИТЕ МЕСТА С РИСУНКИ НА
ТЕМА „ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”
Ученици от ІІ до VІІ клас участваха в
общинския конкурс за детска рисунка на
тема «Вълшебна Коледа». Трите първи
места в първа възрастова група заеха
ученици от училището. Яна Георгиева от
ІІа клас спечели първото място, а
третокласниците Зарин Любомиров и
Христо Карагьозов се наредиха съответно
на второ и трето място в класацията.
Във втора възрастова група първото
място получи Георги Костадинов от VІІ в
клас, а третото място бе присъдено на Виктор Костадинов
от V в клас. Всички наградени получиха грамоти, подписани от
кмета на община Свиленград – инж. Георги Манолов.

На снимките: Прекрасните коледни рисунки – послания на
вазовци
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КОЛЕДНИ ПОСЛАНИЯ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОЛАЦИ
В навечерието на Коледа 25 четвъртокласници от
групата „Малки предприемачи в действие” по проекта „Твоят
час” изработиха коледни картички с послания за бъдещите
ученици, които през идната година ще прекрачат прага на
училището.

На снимките: Групата "Малки предприемачи в действие" - учениците от ІV б клас с класен
ръководител Нина Иванова изработват коледните си украшения

Заедно с това те подготвиха и малки изненади. Какичките
и батковците лично ги поднесоха на децата от детските
градини. През последните четири години в училището стана
традиция учениците от СИП „Предприемачество” да
изненадват бъдещите първокласници от детските градини с
лично изработени картички и малки подаръчета. Тази
традиция
през
тази
година
продължават
малките
предприемачи от четвърти клас на училището.
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МАЛКИТЕ АКТЬОРИ ДРАМАТИЗИРАХА
„В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА”
Ден преди Бъдни вечер второкласниците от групата
„Четем, разказваме и драматизираме”, включени в проекта
„Твоят час”, представиха пред останалте второкласници от
училището постановката „В очакване на Коледа”.
Сюжетът разказва историята на една млада елхичка,
любимка на гората, която е решила, въпреки заснежения, бурен
ден да зарадва на Коледното тържество децата.
По пътя си тя сраща и разговаря с поточето, стария
дъб, врабеца. На въпроса къде е тръгнала в този мразовит ден,
тя отговаря с гордост, че е решила да занесе много радост на
най-добрите деца. И успява.
В
присъствието
на елхичката децата
разказват
за
народните обичаи на
Коледа и за Рождество
Христово, пеят песни,
рецитират
стихове.
Коледари
посещават
тържеството
на
децата,
пеят
коледарски песни и ги
благославят.
Драматизацията,
която
се
осъществява
под
ръководството на учителката Албена Кавказова, е една от
дейностите на проекта, която цели да развие и повиши
мотивацията на учениците за учене и изявата на таланти.
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АТЕЛИЕ ПО ПРИЛОЖНИ ТЕХНИКИ
Учениците от групата "Ателие по приложни техники" по
проекта "Твоят час" с ръководител Огняна Цвяткова с
интерес усвояват някои непознати за тях техники за украса на
различни предмети.

Приготвиха коледни украшения за училищната украса чрез
апликиране на декоративни хартии. Украсиха дъски за рязане
чрез техниката декупаж. Участваха с рисунки в Общинска
изложба "Вълшебна коледа", на коята Зарин Любомиров получи
втора награда. Заниманията продължават с работа с
текстил, като направиха птички от прежда, които ще
послужат за пролетна украса.

На снимките: Учениците от
групата "Ателие по приложни
техники" по проекта "Твоят час"
с ръководител Огняна Цветкова
в
творческия
процес
на
създаването на красивите си
произведения
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ПЪРВОЛАЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО ОТПРАЗНУВАХА ПЪРВАТА
СИ КОЛЕДА
В дни преди Коледа
първокласниците от
четирите
първи
класа на училището
участваха
на
първото си коледно
музикално парти с
участие
на
арт
трупа
„Чудесино”
от град Пловдив.

Малчуганите искрено се забавляваха в отборните игри по
класове - „Украси елхичка”, ”Напълни коша на Дядо Коледа”,
„Предай подаръка най-скоро” и др.

Пяха
любими
песни и играха танци
и хора. Дядо Коледа
подари на всеки клас
футболна топка и се
снима с първолаците
за спомен. По време
на партито учениците
се почерпиха с вкусни
сандвичи, пасти и сок.

Някои от родителите се бяха погрижили да изненадат
своите деца с лакомства и Коледни поздравления.

29

ВТОРОКЛАСНИЦИ ПОСРЕЩНАХА КОЛЕДА С БАНИЦА И
ПИТКА С КЪСМЕТИ
Учениците от ІІ б клас с класен ръководител Мария
Савова си устроиха весело тържество, което имаше за цел да
пресъздаде традиционната българска коледарска трапеза.
На тържеството присъства и Ася Теофарова,
възпитател на ЦДО на класа. Край елхичката групите от
момичетата и момчетата пяха коледни и новогодишни песни.
На фона на „Песен за снежинката” край елхата танцува
Симона Москова. Госпожа Савова изненада второкласниците с
вкусна питка, баница с късмети и сладки. Най-щастлива бе
Ванеса Трендафилова, на която се падна парата от питката.
За останалите ученици в парчетата на баницата имаше
новогодишни пожелания за вярно приятелство, успех в училище,
пътешествие и др.
Родителите поднесоха коледни пакети с лакомства, сок и
фигурка за оцветяване. В края на тържеството Теодор
почерпи за рождения си ден всички съученици с вкусни сладки
„елхички”.

На снимките: Второкласниците с класен
ръководител г-жа Мария Савова в очакване
на коледните чудеса
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КОЛЕДНО МАСКАРАДНО ПАРТИ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ
Учениците от ІVб клас с класен ръководител Нина
Иванова и техните родители си устроиха Коледно маскарадно
парти в ресторант "Марица".
По-голямата част от тях се появиха с облекла на
пирати, принцеси, капитани, животни или само с домино.
Четвъртокласниците се забавлява с песни, танци и
забавни игри. Родители се погрижиха за изненадата,
представяйки се като аниматори. Класът показа, че заедно с
родителите
настроението
може
да
бъде
още
поприповдигнато, а тържеството забавно и неподправено.
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МЮЗИКЪЛ НА ЕКОЛОГИЧНА ТЕМА ВПЕЧАТЛИ ВАЗОВЦИ
Ученици от начален етап посетиха мюзикъла за деца на
държавната старозагорска опера „Едно лято в едно блато”.
Тематиката на представлението е свързана с
опазването на флората и фауната в българската природна
забележителност – Чокльово блато, в природния резерват
„Байкал” - община Радомир.
Потопени в
една приказната
атмосфера,
вазовци станаха
съпричастни на
стремежа на
главните герои,
чиито роли се
изпълняват от
деца, да опазят
блатото и
неговите
обитатели от
унищожаване.
На снимките: Учениците се възхищават от майсторското
След опознаването
изпълнение на връстниците си на сцената
на животните в
блатото синът на богат инвеститор става ревностен
защитник на блатото. За една нощ момчето разбира колко
важна част от природата е блатото. И въпреки че баща му
струпва огромна техника, за да осъществи своя проект,
момчето, водено от любовта си към животните и тяхната
естествена среда, успява да предотврати природния
катаклизъм и да спаси блатото.
Посредством езика, музиката, танца и ефектните
декори и костюми, мюзикълът въздейства вълнуващо на
учениците от училището, както и на присъстващите в залата
участници в училищния проект „Твоят час” от групата
„Млади приятели на музиката”.
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ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА - В СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ
На 12.01.17 г. се проведе първата за тази календарна година
сбирка. Темата бе приложението на математиката в света на
животните. Децата от групата „Забавна математика” се
запознаха с интересни факти, които много ги изненадаха. Всеки
изтегли модел на животно и изработи 3D фигурата му.

През 1891 г. пенсионираният германски учител Вилхелм фон
Остен решава да учи коня си Ханс на математика. Започвайки с
основните действия събиране и изваждане, той скоро разбира, че
има победител пред себе си. Давайки отговорите си чрез
потропване с копито, Ханс се оказал способен да решава още посложни задачи, включително умножение и деление, както и
изваждане с двуцифрени числа.
След като способностите на Ханс стават известни в цяла
Европа, хората започва да прииждат, за да го видят. Тогава
германският съвет по образование решава да разследва случая и
сформира 13-членна комисия, известна като Комисията Ханс.
Повторени няколко пъти тестове показали, че има нещо странно:
лицето, което задава въпроса на коня, трябва да знае верния
отговор. В крайна сметка психолог разкрил, че Ханс отговарял на
невербални знаци, правени от собственикът му,
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който задавал въпросите. Те били леко движение на главата или
изправяне на гърба, когато се доближавали до верния отговор.
Това не смутило фон Остен, който продължил да обикаля
Германия с Ханс и да впечатлява развълнувани тълпи. Но и
учените започват да се вълнуват от умението за боравене с цифри
на някои животни. Сред животните, които могат да броят, има
както такива с най-прости способности, така и истински
математически феномени. Но защо някои животни са по-добри от
други?
Едно от основните умения, които лежат в основата на
броенето, е да може да се определи дали едно количество е помалко или по-голямо от друго. Лъвовете в Серенгети са много
добри в това: те могат да кажат дали тяхната група е помногобройна от друга. Лъвовете са териториални животни и
живеят на прайдове (семейни групи). Те атакуват или се
защитават от други прайдове, само ако ги превъзхождат по брой.
Птиците обаче са по-добри от повечето бозайници, когато
става въпрос за броене. Най-надарената от тях обаче беше Алекс,
сфрикански сив папагал, който е купен от магазин за домашни
любимци в Чикаго през 70-те години на миналия век. Алекс, който
почина през 2007 г., беше обект на изследване от животинския
психолог Ирене Пепербърг в продължение на три десетилетия.
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ИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТИ С ПОСЛАНИЯ ЗА ПРИЯТЕЛИ
Проекти с картички, рисунки, апликации, свързани със
Свети Валентин, бяха изложени във фоайето на училището.
Всички поздрави и послания са написани на английски език.
Най-масово в изложбата участват ученици от трети,
четвърти и пети клас.
На този празник на приятелството хората изпращат
картички, наречени валентинки, до човека, когото уважават
или искат да бъде техен приятел. В деня най-често се
подаряват плюшени мечета, балони, с форма на сърце или
червени рози. В проектите можеш да прочетеш: „Искам да
споделя всеки изгрев и залез с теб”, „Ти правиш света ми
пълен и смислен” , „Обичам те!” и др.

На снимките: Част от проектите с
послания за любов, приятелство и
мир по света
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НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
„ЛЮБОВТА В НАС”
За 20-та поредна година Общински детски комплекс –
град Варна организира Националния конкурс "Любовта в нас".
Още от самото създаване на конкурса неговата цел е
развитието
на
таланта,
компютърните
умения,
литературното творчество и въображението на младите
творци в областта на компютърните и визуалните изкуства.
Инициативата
се
провежда
под
патронажа
на
градоначалника на община Варна – Иван Портних и е включен в
Националния календар на МОН за изяви по интереси на
децата и учениците.
На тазгодишния конкурс Георги Костадинов, ученик от
VІІВ клас представи училището ни на добро ниво, като зае
почетното пето място и получи поощрителна награда в
раздел
„Компютърните
и
визуалните
изкуства”.
Компетентното жури в лицето на Мая Боянова преподавател по информационни технологии, Йорданка
Аргирова - художник и Бригита Маринова - учител разгледа и
оцени постъпилите тази
година 124 компютърни
рисунки
и
отсъди
почетното пето място
на нашия представител Георги Костадинов.
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МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ С ИНТЕРЕС КЪМ
ПРОФЕСИИТЕ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ
Четвъртокласниците от ОУ „ Иван Вазов“ от групата
"Малки предприемачи в действие" с ръководител Нина Иванова
проведоха своето занимание в салона за разкрасяване "АРТ".
Въпросът, който ги доведе до салона и събуди у тях
любопитството, бе "С лакирани нокти и различна коса, но
дали е безопасно това?". Тук те се запознаха с дейността на
фризьора и маникюриста. Професионалистките Ади и Петя
представиха на децата последователността и детайлите на
своята работа. Обясниха, че е хубаво човек да се грижи за себе
си, но кога и до колко, се преценя според възрастта,
състоянието на човешкото здраве, различните външни фактори
като
алергени,
дразнители,
трудова
среда
и
др.
Маникюристката сподели, че съществуват рискове от
ранната употреба на лаковете за нокти, предупреди за
възможности от наранявания и деформации на ноктите при
почистване и др.
Една голяма част
от
момичетата
напуснаха
салона
с
нова
прическа,
направена
от
фризьорката Ади, а
други се възползваха
от таланта на своите
съученици,
направили
първи
стъпки
в
професията
като
бъдещи предприемачи.
На снимките: Четвъртокласниците от ОУ ”Иван
Вазов“ от групата "Малки предприемачи в действие"
с ръководител Нина Иванова проведоха в салона за
разкрасяване "АРТ"
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ИНТЕРЕСНА СРЕЩА НА ПЪРВОЛАЦИ С МЛАДИЯ ПОЕТ
ХРИСТО КОЛЕВ
Христо Колев е роден в Свиленград през 1984 г. Завършва
„Математика , информатика и финансов мениджмънт“ в ПУ
„П.Хилендарски“. В момента живее и работи в Пловдив. През 2013 г. издава
първата си книга „Фалстарт“ , а три години по- късно - сборника „Един
живот “, който съдържа детски и интимни и стихове.
Христо Колев се срещна с учениците от първи А клас, с класен
ръководител Веселина Чавдарова. Развълнуван и на много достъпен език,
авторът на двете книги запозна децата с живота си, като се спря на своето
детство в Свиленград. Той не скри убеждението си, че не се смята за поет.
Повод за написването на първата книга „Фалстарт“ са преживени важни
събития от живота му. В тази книга той поставя важни въпроси, свързани с
мотивацията, дейността и емоцията. Посъветва децата да обогатяват
знанията
си,
ако
желаят да успяват в
живота. Да четат за
всичко,
което
ги
вълнува не само за да
разширяват кръгозора
си, но и за да умеят да
се
мотивират
и
вземат верни решения.
Да
създават
взаимоотношения,
които да прерастват в
приятелства. Каза им,
че на всеки въпрос има
отговор, но е най-добре
да
се
стига
до
истината.
Децата имат чисти души и са позитивни, а това е ценното, което
човек трябва да запази в себе си за цял живот. Творецът посъветва
малките ученици: „Не се обременявайте с негативни истории от
ежедневието, не изразявайте лоши чувства и емоции като агресия,
крещене, прибързаност, а се наслаждавайте на детството”.
Учениците зададоха безброй въпроси, свързани с неговите детски
години, оценките в училище, предпочитанията му към книгите,
удовлетворението от това, което работи в момента. Попитан кое е
любимото стихотворение от стихосбирката му, Хр.Колев посочи
стихотворението „Дядо“, посветено на неговия дядо. Авторът прочете
детските стихове „Горският гадател“,“Малък щурчо“ ,“ Утро“, “Северен
елен“, в които главни герои са животни, „Учебен процес“, „Рожден ден“,
„Пътешественик“ и др. А своите две книги, авторът подари на класа, за
да ги четат децата, да си спомнят за него и съвместното им
приятелство.
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ИЗЛОЖБА НА КУКЕРСКИ МАСКИ ИЗРАБОТИХА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Учениците от прогимназиален етап с преподавател
Радко Бъчваров изработиха кукерски маски в часовете по
изобразително изкуство, Маските са свързани с темата за
народния празник Сирни Заговезни.

На снимките:
Моменти от изложбата –
кукерски маски и макети
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АЗ СЪМ АЗ, А НЕ НЯКОЙ ДРУГ
На 16.02.2017год. се проведе поредната сбирка,
посветена на нашите фамилии. Децата от групата
"Малки изследователи" разбраха защо имат фамилни
имена и че ,,Аз съм аз и не някой
друг" - това е, което името
означава. Узнаха, че китайците са
били първите, които използвали
фамилните
имена.
Мартин
Тюфекчиев, Виктория Стаматова,
Мартин
Кошничарски,
Весела
Коларова ни запознаха с интересни
истории за произхода на техните
фамилии.
След това всяко дете получи
игрословици. След като ги решиха,
разбраха кое е името на Апостола
на свободата - Васил Левски, името на родния му град
и мястото, където е заловен.
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ПРОЕКТИ, ПОСВЕТЕНИ НА ЛЕВСКИ ИЗРАБОТИХА
ВТОРОКЛАСНИЦИ
Заинтригувани от живота, дейността и героичната
смърт на великия български революционер Васил Левски,
учениците от ІІв клас с клaсен ръководител Албена Кавказова
издириха материали и подготвиха табла с материали,
информация и снимки за Апостола. В тяхното изработване
помогнаха и родителите им. Проектите изложиха във
фоайето на училището.
Табла по повод 144-тата годишнина от кончината на
Дякона изработиха и ученици от ІІа клас с класен ръководител
Сийка Проданова, ІVб клас с класен ръководител Нина Иванова
и други ученици от школото.

На снимките:
Част от проектите,
посветени
на Апостола
на свободата –
Васил Левски
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ВАЗОВЦИ ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА НА
СВОБОДАТА
Ученици от училището участваха в общоградското
възпоменание, на което се отбелязаха 144 години от кончината
на великия син на България Васил Левски.
Кратко слово за живота и революционното дело на
Апостола изнесе доктора на историческите науки Стефан
Димитров, работещ в Общинския исторически музей Свиленград.
Свещениците Константин и Георги, служители в
местните храмове, извършиха възпоменателна литургия в
памет на великия родолюбец и революционер. Кратка
литературна програма от стихове за Апостола изнесоха
третокласници от СУ„Д-р П.Берон”. Представители на
обществени институции и организации поднесоха венци и цветя
на бюст паметника на В.Левски.

От името на училището третокласници положиха венец и цветя,
изразявайки своята почит към Апостола на свободата.
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ВАЗОВЦИ ПОКАЗАХА УБЕДИТЕЛНО ЗНАНИЯ ЗА
АПОСТОЛА
В залата на Общинска администрация Свиленград се проведе
състезание на тема „Левски – велик и безсмъртен”, посветено на 144тата годишнината от смъртта на Васил Левски.
В надпреварата за знания се явиха два отбора - на ОУ”Иван Вазов”
и СУ„Д-р П.Берон”. С изключителна преднина отборът на ОУ”Ив.Вазов”,
съставен от шестокласниците Милена Димитрова - капитан на отбора,
Йоана Георгиева, Тонислава Колева, Елеонора Маврова и Янислав
Петков се наложи с 21,5 на 8,5 точки над съперника си.

Отборът бе подготвен от старши учителя по история
Христина Парушева. Състезанието се проведе в три кръга и съдържаше
34 въпроса, свързани с биографията, революционната дейност и
смъртта на Апостола. Отговорите оценява жури в състав докторът на
историческите науки Стефан Димитров, Елена Митева -директор на
Общинския исторически музей, и Денка Колева -преподавател по история
и цивилизация в ПГССИ „Хр.Ботев”-Свиленград.

Всички участници получиха грамоти и лично тефтерче.
Състезанието се проведе по инициатива на НЧ „Просвета 1870” и Общинска администрация - Свиленград.
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КРАСИМИРА НИКОЛОВА СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ
ПРЕЗЕНТАТОРИ
Осмокласничката Красимира Христова Николова от
осми „А” клас на ОУ„Иван Вазов” е сред най-добрите автори на
презентации от конкурса “Завещано от Апостола”, посветен
на Васил Левски.
Нейната презентация на тема „Спорът за гроба на
Левски” зае третото място във втора възрастова група, сред
учениците от девети до дванадесети клас.
Конкурсът „Завещано от Апостола” бе обявен от ОП
„Младежки център” - Хасково и включваше есе или
презентация, посветени на 144-тата годишнината от
смъртта на В.Левски. В него взеха участие ученици от цялата
Хасковска област, Петрич и Смолян.
За участието в конкурса ученичката е насочена от
старши учителя по история и цивилизация в училището Христина Парушева. Материали осмокласничката ползва от
книги на Николай Хайтов, учебниците и тематични сайтове
на интернет.
На въпроса изясни ли се къде е гробът на Левски,
Красимира отговаря: „Не е уточнено мястото, където са
погребани тленните останки на Апостола. И всяко твърдение
по въпроса остава предположение.”
За своята
творческа
работа
Красимира
получава
грамота и
16GВ флаш
–памет.
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С ЛАКИРАНИ НОКТИ И РАЗЛИЧНА КОСА, НО ДАЛИ Е
БЕЗОПАСНО
Днешното занимание на "Малки предприемачи в
действие"
се
проведе
в
салон
"АРТ".
Четвъртокласниците имаха възможността да си
поговорят
с
професионалистите
фризьор
и
маникюрист, за да научат "С лакирани нокти и
различна коса, но дали е безопасно".
Домакините представиха на децата в детайли
своята работа и им обясниха рисковете от ранна
употреба на лакове за нокти, електроуреди за
оформяне на прически, както и използването на боя за
коса.
Повечето момичета напуснаха салона с нова
прическа, направена от Ади, а други се възползваха от
таланта на своите съученици.

На снимките: Моменти от процедурите за разкрасяване, на които малките предприемачи се изложиха
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КЛУБ "ЗЕЛЕН ПАТРУЛ"
Клуб “Зелен патрул" стартира своята дейност с избор на
вътрешни правила, предложени от членовете му, които всеки трябва да
спазва.
Учениците от клуба ще се запознаят със защитените животински и
растителни видове, билките и гъбите в региона. Ще направят хербарии, а
от тях ще изработят колажи. Ще изработят къщички за птиците.
Предвидени са часове по екология и опазване на околната среда. Малките
зелени патрули ще засадят растения в зелената класна стая на
училището и ще се грижат за тях. Учениците ще посетят цветарски
магазин, където ще обогатят знанията си за отглеждането на стайните
и градински растения. Ще се запознаят отблизо с дейностите, които се
извършват в пречиствателната станция в града ни.

Учениците ще посетят Природозащитния център в Маджарово и
резервата за орхидеи в Ивайловград, както и зоологическата градина и
Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Дейностите,
застъпени в клуба, целят повишаване здравната култура на учениците,
както и формирането на екологично поведение в ежедневието им.
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ИКЕБАНА - УРОК ИЗНЕСЕН ОТ РОДИТЕЛ
На днешното занятие по проекта „Твоят час”
учениците от групата "Малки изследователи" в първи
клас по много интересен начин чрез майката на Вики Живка Стаматова се запознаха с изкуството икебана.
Те разбраха откъде произлиза, кои са се занимавали с
него, какви цветя са били използвани най-напред. Найинтересното бе, че разбрахме каква е символиката на
белия цвят - съпричастност и направихме сами
икебана с живо борче (както са правили будистите първосъздателите на икебаната).
Украсихме своето творение с коледна премяна.
Умело ни напътстваше и съветваше леля Живка.
Благодарим й от все сърце за прекрасните часове и
борчето, което след Коледа ще засадим.
На снимката: Г-жа Веселина Чавдарова с групата ”Малки изследователи” при откриването
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ЕКИПЪТ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ И ПРОЕКТ ,,ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА“ ИЗНЕСЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА
БЕСЕДА ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ IОУ ,,ИВАН ВАЗОВ“
Чрез мултимедийна презентация, макети на птици в реален
размер и оцветяване, камери за видеонаблюдение, книжки с ребуси и
кръстословици, природозащитниците разказаха на децата за живота на
една от най – редките птици у нас.
В средата на тази седмица Зелени балкани представиха пред
приятелите си от свиленградсите училища работата по проекта за
възстановяване на белошипата ветуршка в България, изпълняван по
програма LIFE на Европейския съюз. Учениците и преподавателите в
района са важни партньори на Зелени балкани и съвместните им срещи
винаги са изпълнени с любопитни мигове за децата. Пред ученици от клуб
,,Зелен Патрул“, създаден по проекта ,,Твоят час“, изпълняван от ОУ
,,Иван Вазов“, бяха представени важни факти от живота на белошипите
ветрушки.
Особен интерес сред децата предизвикаха камерите за
видеонаблюдение, които експертите на Зелени балкани използват за
проучвания и наблюдения на редките соколчета. Не по – малко
впечатляващи за младите природозащитници се оказаха и начина на
хранене на ветуршките, тяхната естествена плячка - насекомите, както
и далечната миграция, която малките птици извършват всяко година до
Африка и обратно.
Особено
радостно
за
децата
бе
да
разберат,
че
редките белошипи
ветуршки гнездят
отново
в
страната
ни
точно в техния
роден
край
–
района на Сакар
планина, част от
екологичната
мрежа НАТУРА
2000.
Също така
учениците
се
запознаха
и
с
инициативата за отбелязване на Международния ден на влажните зони –
2-ри февруари.
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ПОЗНАВАМ ЛИ СЕБЕ СИ?

В едно заниятие по проекта „Твоят час” учениците от
група "Малки изследователи" отправиха поглед към самите
себе си. С изработената книжка децата ще отговорят на
важни за тях въпроси. Тя се състои от следните дялове:
Това съм аз - ще разберат за външния си вид и лични
интереси.
Моето семейство - ще получат знания за членовете на
семейството си и техните отговорности.
Мястото, където живея - ще получат знания за родния град и
с какво им харесва той.
Аз съм българче - децата ще получат знания за своята
родина, символите на държавата ни, столицата, националния
ни празник.
Аз имам права - децата ще разберат и осмислят по-добре
своите права и отговорности като граждани.
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УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ ПРАЗНИКА
СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ
Ученици
от
училището
бяха
водещи
при
представянето на народния и християнски празник
Сирни Заговезни, изнесен в залата на Общинската
администрация.
Всяка година Свиленградският исторически музей
представя ритуалите, характерни за този празник.
Пресъздадени бяха обичаите прошка, хамкането на
халва, хвърлянето на стрелички, напевки и др.

С голям интерес и аплодисменти присъстващите
в залата посрещнаха кукерите, подготвени от ученици
на училища в общината. За своето достойно
представяне участниците получиха грамоти, луксозни
календари с личности от Свиленград и шоколадови
бонбони.
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КАКВО ЗНАЕМ ЗА ХРАНИТЕ, КОИТО КОНСУМИРАМЕ?
В няколко поредни занятия малките предприемачи
учиха за храните, които консумираме. На една от
срещите четвъртокласниците разгледаха етикети от
любими свои храни, коментираха съдържанието им,
както
и
калорийната
стойност.
Някои
от
присъстващите
решиха
да
сложат
край
на
консумирането на чипс и шоколадови изделия.
Следващата
среща
премина
в
ресторант
"Марица". На място учениците зададоха въпросите си
към управителя на ресторанта. От готвача научиха,
че най-полезно е храната да се поднесе непосредствено
след приготвянето.
Сервитъор обясни на децата правилата за
подредба на масата, ползването на приборите за
хранене, както и правилата за културно поведение в
ресторанта.
На следващия ден четвъртокласниците говориха
отново
за
здравословните
хранителни
навици,
приготвиха си зеленчукови закуски и плодови салати.
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МЕДАЛИСТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО „МАТЕМАТИКА БЕЗ
ГРАНИЦИ – ЗИМА 2017”
В математическото състезание „Математика
без граници – зима 2017” сребърни медали получиха
първокласниците
Даная
Къналиева,
Станислава
Бакалова и второкласниците Таня Демирева и
Максим Петков. С бронзови медали бяха отличени
Теохарис Панайотис – І в клас, ,Виктор Георгиев – І а
клас, Велик Димитров – І в клас, Калоян Атанасов – ІІ
б клас, Христина Тодорова – ІІ в клас и Христо
Георгиев от ІV а клас.

Директорката на училището г-жа Ася Райкова
поздрави участниците в състезанието и връчи
медалите на наградените, а на всички участници
раздаде грамоти.
Зимният кръг на състезанието се състоя в
началото на месец февруари. В него взеха участие 130
ученикци от училища в общината.
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ИЗЯВЕН УЧЕНИК НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
На областния кръг на
олимпиадата по български
език и литература ученикът
от
Vг
клас
Светлан
Димитров
Колев
получи
оценка отличен 5,50, която е
сред
най-високите
в
областта.
Преподавател
по
български
език
и
литература
на изявения
ученик е госпожа Марияна
Радойнова.

БАБА МАРТА БЕ И ПРИ МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
За да се спази традицията и да се зарадват с
мартеници
възможно
повече
хора,
малките
предприемачи
изработиха
собственоръчно
"Мартички",
които подариха
на децата от
детските
градини, които
през есента ще
пристъпят
училищния праг.
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ИЗЛОЖБА БАБА МАРТА
Участниците от ателие „Приложни техники” на проект
„Твоят час” изненадаха приятно учениците от ОУ „ Иван
Вазов”. Във фоайето на школото
малките художници
подредиха изложба, с която приветстваха всички с
настъпването на първи март и Баба Марта.
Третокласниците изложиха собственоръчно изработени
мартеници, гривни за ръка, рисунки, апликации и други.
На разцъфнали клончета сътвориха пъстри птички, а на
зелена тревичка поставиха цъфнали кокичета и пролетни
цветя – всички направени от природни метериали, мъниста,
цветни конци и хартия.
Ръководителят на ателието – г-жа Огнянка Цвяткова
сподели : „Децата обичат да се занимават в „Твоя час”,
защото нещата, които
изработват,
са
с
прилагането на нови
техники.
Интерес
представляват
правенето на оригами,
декупаж, гравюра и др.
Чрез заниманията те
се учат на търпение и
прецизност, както и да
развиват естетически
усет към цветове и
форми.”
С всеки изминал
час учениците стават
все
по-добри
в
уменията, проявяват
нов
поглед
към
детайлите и особено
към
възможностите,
които
различните
материали предлагат.
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ЩАФЕТА „ОСВОБОЖДЕНИЕ”
Щафета „Освобождение”, посветена на Трети март –
Ден на Освобождението и Национален празник на България, се
проведе в района на училището. В нея взеха участие отбори на
учениците от ІV до VІІІ клас.
Директорката на училището Ася Райкова поздрави
отборите, заели първите места в състезанието. Първенците
получиха торта, а всички останали отбори - грамоти и
лакомства.
Класирането на отборите е както следва:

ІV клас 1 място - ІV в; 2 място – ІV б; 3 място – ІV а;
V клас 1 място – V а; 2 място – V в; 3 място – V г;
VІ клас 1 място – VІ в; 2 място - VІ а; 3 място – VІ б;
VІІ клас 1 място – VІІ в; 2 място – VІІ б; 3 място – VІІ а;
VІІІ клас 1 място – VІІІ б; 2 място – VІІІа.

Честито на победителите!
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МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БАНКА
На 21 февруари 2017г. четвъртокласниците от
групата "Малки предприемачи в действие" по проекта
"Твоят
час"
проведоха
заниманието
си
в
УНИКРЕДИТБУЛБАНК.
Директорката на клона в Свиленград запозна
учениците с работата в банковата институция. Оказа
се, че децата вече имат познания за понятията
кредит, лихва, влог, онлайнбанкиране и др. и успяха да
отговорят на много от поставените въпроси.
Малчуганите от своя страна поставиха въпроси,
които ги интересуват, а именно - как се разпознават
фалшиви банкноти, кога на практика могат да станат
картодържатели и т.н.
На предприемачите бе представено отблизо
работното място на банкера.
Накрая всяко дете получи сувенир за спомен.
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ВАЗОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА
БЪЛГАРИЯ
Дейно
участие
в
общоградското
тържество
за
отбелязване на Националния празник на България – Трети
март и 139 години от Освобождението на България взеха
ученици от училището. Момчета от VІ и VІІ клас изнесоха
националния трибагреник пред паметника, издигнат в памет
на загиналите за Освобождението герои.
Рецитатори
от
прогимназиален етап под
ръководството на госпожа
Веска
Каймакова
представиха литературна
програма,
посветена
на
дейците, дали живота си в
борбата
за
национална
справедливост
и
независимост на родината
ни.
Натали
Грозева
огласи с мощния си глас
площада, а танцовият
състав
с
ръководител
Ирина Симеонова изпълни
китка от народни танци.
Ученици
от
училището
заедно
с
представители
на
институции и организации
от
Свиленград
поднесоха
венци
и
цветя
пред
паметника, издигнат в чест
на героите от войните.
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ПЪРВА НАГРАДА ЗА ВАЗОВСКИ ВЪЗПИТАНИК ОТ
ТРАДИЦИОННИЯ КОНКУРС „ЖЕНАТА - ЛЮБИМА И
МАЙКА”
Общо 70 творци на мерената реч със 151
свои произведения участваха в традиционния
национален
конкурс
на
община Свиленград
"Жената - любима и майка", който се проведе за
12 път. Той бе организиран от местната община,
Народно читалище "Просвета 1870" - Свиленград
и Съюза на българските писатели, а домакин на
церемонията по награждаването за пореден път
бе шато "Катаржина естейт" край село Мезек.
Съгласно регламента
в надпреварата
имаха право да участват само непрофесионални
автори. Възрастовите групи бяха две - за ученици от 12 до 18 години и за
пълнолетни майстори на словото. Разпределеният награден фонд бе 1350
лева. Тричленното жури бе ръководено от председателя на СБП Боян
Ангелов, а в комисията почетен член беше поетът Ивайло Балабанов.
„Тази инициатива превърна Свиленград в една от столиците на
българската поезия. С времето конкурсът придоби голяма популярност и
наградите от него са с много висока литературна стойност"- оцени
проявата представителят на Съюза на българските писатели Димитър Христов.
Двама
ученици
от
Първо
основно
училище „Иван Вазов”
участваха
в
тазгодишното издание
на националния конкурс
– Георги Костадинов
от VIIВ клас, който
миналата
година
спечели
специалната
награда на Дамски
лайънс клуб "Свилена",
и
Константин
Караначев
от
VIГ
клас.
В първа възрастова група от 12 до 18 години първото място
компетентното жури присъди на шестокласника от нашето училище
Константин Караначев. Той бе отличен за стихотворението си
"Нарисувай любов". За отличното си представяне младият поет получи
парична награда, грамота и поетичен сборник.
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ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЛЕКЛА
На 14.03.2017 г. малките предприемачи посетиха
поделението на "Мария Даниеле"ЕООД в Свиленград.
Управителката разходи малчуганите по линията за
производство на облекла - от кроялната зала, през щивашките
операции, гладачките и стигнаха до работното място на
окачествителите и отговорниците за опаковането на
готовата продукция.

Някои деца не се затрудниха да отговорят на въпросите
за използваните машини и за извършваните операции, но
повечето за първи път чуха думи като "гатер", видяха
предпазна метална ръкавица и голяма електронна ножица.
Много впечатли малчуганите "вълшебната" креда, която при
гладенето изчезва и лазерната машина, която оформя
джобовете на панталоните.
Най-интересно
стана,
когато
моделиерката
на
облеклата и управителката на фирмата показаха малките
портфейли без закопчалка и обявиха, че децата ще трябва
сами да си зашият копчето. Оказа се, че всички могат да
натиснат педала на "копчарката" и да задвижат машината,
за да получат своята награда.
Уроци като този със сигурност ще се помнят завинаги.
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СРЕЩА С ЕКОЛОЗИ
В едно от занятията на клуб "Зелен патрул"
гостуваха еколози от Природозащитен център - гр.
Маджарово. Те представиха на малките зелени
патрули
презентация
за
един
от
световно
застрашените видове - царския орел.
Обитател на откритите пространства и
лесостепите от хилядоледия, той е бил в непрекъснат
контакт с човека в миналото. За съжаление поради
промените в ценностната система на хората,
кръстатият орел е типичен пример за последиците
от настъпването на човешката цивилизация и
унищожаването на дивата природа.
Еколозите бяха търпелите и дадоха изчерпателни
отговори
на
всички
въпроси,
зададени
от
любознателните ученици.
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ПЪРВОЛАЦИТЕ СЪТВОРИХА ИЗЛОЖБА ЗА БУКВИТЕ И
КРАСНОПИСА
След изучаването на всички букви от букварчето,
първокласниците от четирите класа на училището изрисуваха
и оцветиха любими букви от азбуката.
Най-добрите
краснописци,
показаха
своите
писмени
умения
върху лист хартия.
Те
преписаха
любими стихчета и
части от разкази,
под ръководството
на своите класни
ръководители
г-жа
Веселина Чавдарова,
госпожа
Камелия
Трампова, господин
Желязко Чапкънов и г-жа Златиня Крушева.
Най-вярно и красиво изписаните букви и текстове бяха
изложени
във
входното
фоайе
на
училището за
похвала.
На снимките:
Част от красивите букви и
преписи, с които
първолаците украсиха
централното фоайе на
училището
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РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВИХА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА
УСВОЯВАНЕТО НА БУКВИТЕ
Учениците от Ів клас с класен ръководител Желязко
Чапкънов бяха поздравени от своите родители за положения
труд, свързан с усвояването на буквите и правописа в
българския език.
Учителят им- господин Жечко Чапкънов разказа
историята за създаването на азбуката,за техните съдатели
братята Кирил и Методий и огромното значение на
писмеността за всички славянски народи.

По инициатива на родителския актив на Ів клас с
председател Нели Паскова на първолаците бяха раздадени
удостоверения, в уверение на това, че вече са грамотни.
Донка Митова, представител на родителския актив,
раздаде на всеки ученик и книжката „Приказен буквар за всяка
буква”. Учениците демонстрираха техниката си на четене,
пяха песни за букварчето, първокласника и други, след което
заедно с другите първокласници на училището присъстваха на
празника на буквите в местен ресторант.
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ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ
Учениците от първите класове на ОУ” Иван Вазов”
отпразнуваха със самочувствие приключването на
букварчето в ресторант „Марица”.
Със забавни игри, диалози и драматизации,
свързани с букви, думи, изречения и приказки, те
демонстрираха знанията си по български език.
След изучаването и на последната страница на
букварчето, първолаците получиха удостоверение, за
това , че вече са грамотни, и книжка с приказки за
всяка буква.
Тържеството бе изпълнено с висок адреналин от
популярни за първолаците песни, танци и стихове.
Организатори бяха познатите учители от агенция
„Чудесино” - град Пловдив.

На снимката: Щастливите първокласници от класа на г-жа Златина Крушева, изучили буквите и
доказали, че могат да четат и пишат
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ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА
ЛУДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
Групата
„Млади
приятели
на
музиката”,
включваща ученици от втори до осми клас по проекта
„Твоят
час”,
под
ръководството
на
старши
учителката по музика г-жа Мариела Сиракова се
запозна с живота и творчеството на Лудвиг ван
Бетховен и отбеляза 190 години от смъртта на
световно известния композитор и музикант.
Децата изслушаха най-популярните му творби,
осъществиха радиопредаване пред цялото училище и
изготвиха изложба от проекти за живота и
творчеството на най-видния представител на Виенския
класицизъм.
Проектите
съдържат
снимков
и
текстов
материал за твореца и са изложени в кабинета по
музика и фоайето на училището. Учениците научиха
много любопитни факти от живота на Бетховен.

На снимката: Част от проектите, които учениците изготвиха за Бетховен
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ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ВАЗОВЦИ
Ръководството на училище „Иван Вазов” организира Ден на
отворените врати за родителите на първокласниците, които
ще прекрачат прага на школото през септември месец
следващата учебна година.

Присъстващите изгледаха филма „От корените до
крилете ”, който представи успехите на учениците в учебната
работа и извънкласните форми, традициите, ритуалите и
материалната база на учебното заведение.
Директорката на училището госпожа Ася Райкова
запозна подробно родителите с необходимите документи,
сроковете за тяхното подаване и критериите за класирането
на учениците. В своето изложение тя посочи още, че тази есен
с първокласниците ще бъде проведена традиционната Есенна
академия за адаптиране на децата от детската градина в
училището, зарадва родителите, с това, че в началото на
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учебната година първолаците ще получат
съответстващи на новата учебна програма.

букварчетата,

В залата присъства и Кирил Търпов, изтъкнат диригент
и музикант, който сподели, че не е нужно детето да показва
дарба, за да участва в певческата група. Умението и
развитието му в тази насока може тепърва да се открехне.
Бяха представени и бъдещите класни ръководители на
четирите първи класа г-жа Тодорка Сивриева, г-жа Нина
Иванова, г-жа Мария Михайлова, г-жа Димитрина Янакиева старши учители в ОУ „ Иван Вазов”.
На всички родители бяха раздадени цветни рекламни
брошури с информация за необходимите документи и
сроковете за подаването им.
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ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА
Учениците
от начален етап
на
училището
изработиха
украса, свързана
със
символите
на
големия
християнски
празник
Великден.
Второкласн
иците с класен
ръководител
гжа
Мария
Савова изучиха техниката за издухване на яйцата, които
използваха за изработването на сувенири.
Второкласниците с класен ръководител г-жа Албена
Кавказова оцветяваха рисунки с великденски зайчета, цветя и
яйца.
Четвъртокласниците от групата "Малки предприемачи в
действие" по проекта „Твоят час” под ръководството на г-жа
Нина Иванова осъществиха една проява на благотворителност
- по едно яйце за
всеки
бъдещ
първокласник
в
Свиленград.
Те
поздравиха
децата
от подготвителните
групи в ДГ"Радост" и
ДГ"Слънце".
Малчуганите
посрещнаха каките и
батковците с песен, а
подаръците приеха с
огромно вълнение.
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ВАКАНЦИЯ В ПАМПОРОВО
През пролетната ваканция 82-ма ученици от вторите класове и 7б
клас с класни ръководители г-жа Сийка Проданова, г-жа Мария Савова, гжа Албена Кавказова, г-жа Атанаска Добчева и г-жа Светлана
Димитрова проведоха детски отдих с културно–развлекателна цел в КК
Пампорово.
Посрещнаха
ги
момичета и момчетата
аниматори
на
ADVENTURE
TEAM.
През
цялото
време
учениците се забавляваха с
аниматорите,
които
организираха
интересни
игри в хотел „Камелия” - на
закрито и на открито,
плуваха
в
басейна
на
хотела.
Всеки
участник
получи диск със 900 снимки
от приключението и купи за отборите победители в лагерните
състезания.

ВАКАНЦИЯ В БАНСКО
През пролетната ваканция 45 ученици от третите и четвъртите
класове с класни ръководители г-жа Иванка Карнобатлиева, г-жа Нина
Иванова и г-жа Димитрина Янакиева отседнаха в град Банско.
Малчуганите посветиха четирите дни на разходки, игри и
посещение на някои известни в района национални обекта. Особен интерес
предизвика информационния център на Националения парк Пирин. В
Рилския манастир освен храма учениците разгледаха музейнаната
сбирка и магерницата. Останаха впечатлени от крепостта Цари Мали
град.
През цялото време се
забавляваха
с
аниматори,
които организираха интересни
игри в парка и на закрито.
Научиха се да играят „Енино
хоро”, плуваха в басейна.
Незабравимо
ще
остане
карнавалното парти, на което
третокласниците се изявиха
като
най-талантливите
актьори.
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ПОСЕЩЕНИЕ НА КРЕПОСТТА БУКЕЛОН
На 8.04.2017г. групата "Пътешествие в миналото" по
проекта „Твоят час” посети средновековната крепост Букелон
и скалните църкви до селата Михалич и Маточина. Младите
пътешественици с интерес разгледаха скалните църкви и
научиха много нови неща за тяхната история, а също така и
любопитни легенди, свързани с този край.

Още по-вълнуващо и забавно за тях бе разглеждането на
крепостта Букелон край село Маточина, в чието подножие
преди 812г. се е разиграла голямата битка между цар Калоян
и рицарите кръстоносци, завършила с убедителна победа за
българите.
Учениците
изслушаха
внимателно
беседата
на
представителя на Свиленградския музей д.и.н. Стефан
Димитров за крепостта и битката, защото и на тях им
предстоеше такава. Разделени на два отбора, те подреждаха
пъзели,
изработиха
рицарски
щитове
и
решаваха
кръстословици, като наградата за отбора победител бе карта
с указание за търсене на "съкровище" от златни монети. След
продължително издирване, то бе открито, проучено и набързо
изядено.
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МАЛКИТЕ ТАНЦЬОРИ ОТ УЧИЛИЩЕТО РАЗВЪЛНУВАХА
ПУБЛИКАТА В С.МОМКОВО
Танцьорите от първи и втори клас в състава за
народни танци на ОУ "Иван Вазов” с художествен
ръководител г-жа Ирина Симеонова впечатлиха
публиката във фолклорния фестивал „Да съхраним
българското", проведен по време на Великденските
празници в село Момково.
Между зрителите имаше много родители, баби и
дядовци на нашите участници. Публиката силно
аплодираше
малките
танцьори
и
изпитваше
неповторимо удоволствие от сърцатото изпълнение на
детските хороводни игри.
Организаторите на събитието - местното
читалище и Историческият музей в Свиленград,
наградиха малките участници с грамота за отлично
представяне и извезана с народни мотиви кърпичка.
Изпълнителите имаха удоволствието да опитат
и вкусните гюзлемета и кебапчета - почерпка от
Кметството в селото.
На снимката: Танцовият състав на
училището по време на изпълнението
си на сцената
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С УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО
СЕ ОТКРИХА ВАЗОВИТЕ ДНИ
С изложбата
„Знаещи и можещи
вазовци”
се
постави началото
на
дните,
посветени
на
патрона
на
училището, който
се чества ежегодно
в края на месец
април.
Изложените пана са
изработени
през
годината от ученици в
Прогимназиален етап по
време на часовете по
технологии
и
изобразително изкуство
с преподавател Радко
Бъчваров.
Произведенията
изобразяват
емблематични
за
страната символи, букви,
абривиатури и фантазни
изображения,
изработени
са от конци, камък, фаянс
и други материали чрез
музаечни и изонит техники.
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ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ФИНАЛА
НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МОЯТА РОДИНА”
Приключи националното състезание „Моята
родина”, организирано от Педагогическа асоциация
„Образование без граници” - гр. Стара Загора.
В него се включиха 277 второкласници, 307
третокласници и 297 четвъртокласници от цялата
страна. Състезанието се проведе в два дистанционни
кръга и финален кръг.
Във финалния кръг от нашето училище участваха
10 ученици, които
се
представиха
отлично.
Таня
Демирева от 2а
и
Христина
Тодорова от 2в
клас се класираха
на първо място и
спечелиха златни
медали.

На второ място със сребърни медали са Галина
Керезова и Калоян Атанасов от 2б клас, Патриция
Димитрова и Господин Дичев от 3в клас. С бронзови
медали за трето място се окичиха Иван Влайков от
3в и Валентина Найденова от 4в клас. Ученичките
Иванина Иванова и Росица Аврамова от 4в клас
получиха сертификати за 4 място.
Най-щастливи се завърнаха Галина Керезова и
Таня Демирева от 2-ри клас, които бяха наградени и с
купи за 3-то място в общото класиране на базата на
резултатите от трите кръга.
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Поздравяваме
всички участници за
постиженията им и
за
любовта
към
историята
на
родината!
Поздравяваме
колежките
Сийка
Проданова,
Мария
Савова,
Албена
Кавказова,
Катя
Димитрова и Мария
Михайлова,
които
подготвиха
участниците!
Благодарим
на
родителите, които ни
подкрепиха, за да се
осъществи
всичко
това!
На снимките: Моменти от състезанието и награждаването на победителите във финалния кръг
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МАЛЧУГАНИ ОТ ПОДГОТВИТЕРНИ ГРУПИ ПОСЕТИХА
УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”
Бъдещи първолаци от ДГ „Слънце” посетиха ОУ „Иван
Вазов”. Подгответата от групите „Бамби” и „Мечо Пух” с
интерес разгледаха изложбите на буквите, сътворена от
рисунки и апликации на първокласниците, и от произведения на
ученици от прогимназиален етап „Знаещи и можещи вазовци”.
Децата посетиха
библиотеката,
физкултурния салон и
столовата в учлището.
Седнаха на чиновете в
класните
стаи
на
първолаците с класни
ръководители Веселина
Чавдарова и Камелия
Трампова. По време
на присъствието си в
час бъдещите малки
ученици наблюдаваха урок по екология, оцветяваха букви,
рецитираха, пяха.
В края на часа получиха собственоръчно изработени
картички от първокласниците в знак на приятелство.
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ИВАНЕТА И НИКОЛА ОТ УЧИЛИЩЕТО ГРАБНАХА ПЪРВОТО
И ВТОРО МЯСТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ФОТОКОНКУРС ЗА
КРАСОТАТА НА РОДНИЯ КРАЙ
В Регионалния ученически фотоконкурс „Красивата
природа на моя роден край”, организиран от РИОСВ- Хасково,
Иванета Димитрова от 7в клас, спечели първото място с
творбата „Вълшебното място край река Марица”, а Никола
Колев от 4в клас зае второто с „Крепостта Букелон” край
село Маточина.
Конкурсът се проведе чрез гласуване онлайн с „харесвам”
под всяка фотография във Фейсбук на страницата за
информационно-образователни дейности на РИОСВ-Хасково
„Приятели на природата”.
Иванета
получи
най-големия
брой
харесвания – 866, а
Никола673.
Фотоконкурсът
се
провежда
за
седма
година
по
повод
Международния ден на
Земята- 22 април. Тази
година в надпредавата
участваха 78 ученици със
186 творби от Хасково,
Димитровград,
Кърджали,
Харманли,
Симеоновград
и
Свиленград.
Провеждането
на
класацията чрез този
вид
гласуване
даде
възможност творбите и техните послания да достигнат до
повече хора и да покажат красивата прирада на нашия регион.
Награждаването се състоя на 21 април в залата на РИОСВ Хасково. Наградените творбите ще красят календарите на
Екоинспекцията за 2018 година.
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МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО С ТРЕТОКЛАСНИЦИ
Маратон
на
четенето
с
координатор
старши
учителката г-жа Гергана Петкова проведоха третите класове
на училището. Пред многобройна публика екипи от ученици на
четирите трети класа показаха отлична техника на четене и
демонстрираха знания за авторите и жанра на изучени през
годината произведения.
Драматизирани
бяха
четивата
„Майчина
сълза”
на
Ангел Каралийчев от
екипа на 3а клас с
класен ръководител г-жа
Огняна
Цвяткова,
„Писмата
на
един
Дакел”
на
Станка
Пенчева от 3б клас с
класен ръководител г-жа
Иванка Карнобатлиева и
„Сапунените мехури” на Светослав Минков - от 3г клас с
класен ръководител г-жа Гергана Петкова.
Прекрасно изиграха своите роли учениците от 3в клас с
класен ръководител г-жа Катя Димитрова в приказката
„Мързеливата снаха”. Облечени в народни носии като истински
актьори, те се превъплатиха в образите на народните герои
от приказката и спечелиха овациите и аплодисментите на
присъстващите.
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ИЗЛОЖБА „ПРИРОДАТА И НИЕ” ПО ПОВОД ДЕНЯ НА
ЗЕМЯТА
Ученици от пети, шести и трети клас представиха
изложбата „Природата и ние” под мотото „Обичаме и пазим
природата”. Тя бе организирана по повод Деня на Земята.
Най–масово участваха учениците от Vа клас, които
споделиха чрез снимки и текстове замърсителите на водните
басейни и въздуха, отправиха съвети за опазване на
растенията и животните в природата.
Други теми, които учениците отразиха в своите табла,
са: „Как да събираме разделно опадъците”, „Да пазим гората
от пожар”, „Рециклиране на отпадъците”, „Пречиствателни
станции за отпадъчни води”, „Да пестим питейната вода”,
„Защитени животински видове в района ” и други.
Общият апел на всички участници в изложбата бе – Да
пазим нашия общ дом – Природата!
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ПЕТОКЛАСНИЦИ УЧАСТВАХА В ИНИЦИАТИВАТА
„ПРИРОДАТА И НИЕ”
Осмокласничката Красимира Николова
представи своята
презентация
„Опазване
на
царския
орел”
пред
петокласници.
Инициативата е свързана с темата „Природата и ние” и е посветена на
Вазовите дни на училището.

В своята презентация ученичката запознава петокласниците с
царския орел, като споделя как да го разпознаваме, къде е
местонахождението му, какви са грижите му за малките, кои са
факторите, които допринасят за изчезването на орлите, посочва как да
запазим популацията на този вид орел.
При изработването на техническата част на презентацията й
съдейства нейната съученичка Мила Капсамунова.
Петокласниците имаха възможност да изгледат и образователния
филм на старши учителя Елена Перчемлиева „Водата - движеща сила на
природата”, чрез който учениците разшириха своите знания за водата,
научиха за нея като природен ресурс и за полезното й действие за
съществуването на човека и природата.
Посочени бяха проблемите, свързани с водата в световен мащаб и
основните замърсители. Към петокласниците бяха отправени полезни
съвети за запазване чистотата, пестенето и разумното използване на
водата.
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ШЕСТОКЛАСНИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА ПО ЗНАНИЯ ЗА МОЯ
РОДЕН КРАЙ
При изключителен интерес се проведе състезанието „Моят роден
край” между шестите класове с класни ръководители г-жа Марияна
Радойнова, г-жа Катя Зафирова, г-жа Соня Таушанова и г-жа Елена
Тенчева. Борбата между отборите на класовете бе напрегната и
оспорвана в различните етапи на състезанието.
На първия етап с равни
точки завършиха VІб и VІг
клас. На втория етап –
презентациите на Тонислава
Динкова
–
VІб
клас
и
Любомира Василева VІг клас
отново бяха оценени с равен
брой точки. Развръзката на
състезанието се получи след
представянето на есетата на
Стефани Дишлиева от VІб и
Константин Караначев от VІг
клас, когато журито, в състав
заместник-директора г-жа Любомира Иванова и старши учителите по
история и цивилизация и география и икономика Христина Парушева и
Наска Чавдарова, единодушно оцениха превъзходството на авторското
художествено произведение „Моят роден край” на Константин Караначев.
Така след оспорваната, но честна борба за знания и технически умения,
VІг клас заеха първото място в състезанието.
На снимките:
г-жа
Л.Иванова
връчва наградата
на победителите
от 6г клас
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ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА ПРОВЕДОХА НЕЗАБРАВИМА
СРЕЩА С БИВШИ УЧЕНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО
Учениците,

участници

в

групата

„Приятели на музиката”,
проведоха
среща
с
музикантското
трио
„Свилена”.
Неговият
състав
включва
тромпетистките Здравка
Василева,
Симона
Мавродиева и Кремена
Димитрова. Първите две
музикантки
са
възпитанички
на
училището ни.
Срещата организира
старши учителката по
музика
г-жа
Мариела
Сиракова,
която
е
и
първата учителка по музика на девойките. Гостите се представиха и
разказаха за своята любов към музиката и своето музикално развитие.
Ученици от публиката отправиха към тях различни въпроси, свързани с
музикалното образование, училищата за обучение по музика, за техните
бъдещи изяви.
От своя страна трите музикантки поздравиха присъстващите
ученици - любители на музиката с няколко великолепни изпълнения на
тромпет.
Директорката
на
училището Ася Райкова
приветства гостенките
за успехите и сподели
гордостта си от това, че
те са възпитанички на
училището ни. Пожела им
да
бъдат
все
така
упорити и талантливи и
да имат възможност да
се изявяват не само на
българска сцена, но да
носят
славата
на
България и в чужбина.
Благодарност
и
признателност към таланта младите любители на музиката изразиха
с букети от красиви цветя.
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РОДНИЯТ КРАЙ БЕ ПРЕДСТАВЕН АТРАКТИВНО ОТ
СЕДМОКЛАСНИЦИ ЧРЕЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Месеците март и април бяха обявени за вътрешноучилищен
фестивал , на който учениците от седмите класове под ръководството
на старши учителите по информационни технологии г-жа Светлана
Димитрова и г-жа Ирина Симеонова изработиха презентации на тема
„Моят роден край”.
От
65-мата
участници във фестивала
девет
се
представиха
най–добре. Между тях
Ива Каратенева, Стилена
Георгиева, Петър Байнов
VІІа
клас,
Георги
Добринов,
Полина
Емилова,
Десислава
Цветкова – VІІб клас,
Георги
Костадинов,
Евгения
Димитрова,
Паолина Атанасова –VІІв
клас.
В дните, посветени
на патрона на училището, презентациите бяха представени пред
учениците от седмите класове. Отличените презентации отговарят на
поставената тема и технологични изисквания и съдържат синтезирана,
но достатъчна информация за най-популярните забележителности в
района на Свиленград. Най-добрите презентатори получиха грамоти за
представянето си, които им бяха връчени от заместник-директорката
г-жа Любомира Иванова.
Изработените
технологични
продукти
ще бъдат публикувани на
сайта на училището.
На снимките:
седмокласниците
представянето
презентациите
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на
на

СЪСТЕЗАНИЕ „МАМА, ТАТКО И АЗ“
Класните ръководители на вторите класове – г-жа Сийка
Проданова, г-жа Мария Савова, г-жа Албена Кавказова и г-жа Атанаска
Добчева организираха спортен празник със състезателен характер
„Мама, татко и аз”. В него взеха участие ученици от вторите класове и
техните родители.
Второкласниците откриха празника, като поздравиха своите
родители с песни и стихове. Участниците в СИП „Хореография” с
ръководител г-жа Ирина Симеонова изпълниха хората „Боряно, Борянке”
и „Дунавски ритми”.
В
надпреварата
участваха
по
четири
семейства от всеки клас.
Журито бе в състав: г-жа
Ася Райкова, директор на
училището, г-жа Нели
Апостолова,
старши
учител ИТ и г-н Антон
Пенчев, представител на
Дирекцията за младежта и спорта в община Свиленград.
Децата и техните родители мериха сили в различни щафетни,
забавни и атрактивни игри като „Пренеси детето”, „Конче”, бягане с въже
и обръч, теглене на въже и други. При провеждането на игрите журито
следеше за бързината и добрата координация между майка, татко и
дете. Проведе се и граматическата игра „Подреди буквите и образувай
изречение”.
Всички класове получиха грамота за участие и купа. А за победител
бе провъзгласен 2а клас с ръководител г-жа Сийка Проданова.
Провеждането на спортния празник „Мама, татко и аз“, свързан с
Вазовите дни, показа, че
желанието
на
родителите
да
участват
в
подобни
съвместни мероприятия
е огромно.
Ученици
от
четвърти клас поднесоха
венец
пред
бюстпаметника
на
Иван
Вазов
–
патрон
на
училището.
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ЗАКРИВАНЕ НА ВАЗОВИТЕ ДНИ
Вазовите дни бяха закрити със състезание по
дълъг скок, което се проведе на спортната площадка в
двора на училището. В спортния празник взеха участие
учениците от четвърти до осми клас, разделени на два
отбора – момичета и момчета.
На
снимките:
моменти
от
спорртния празник
и
наградените
ученици от петите
класове

Надпреварата

премина
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с

много емоции и
вълнения. По двама
най-добри скачачи от
клас мереха силите
си с насърчаването и
под аплодисментите
на
публиката.
Постиженията
на
победителите бяха
заслужено наградени
с медали, грамоти и
лакомства.

ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ НА ГРУПАТА „МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ
НА МУЗИКАТА”
На 2.05. група "Млади приятели на музиката" посетиха
репетиция на местната ВИГ "Приятели" в звукозаписното
студио на НЧ "Просвета-1870".
Децата с удоволствие изслушаха част от репертоара на
групата. Запознаха се с електронните инструменти, които им
бяха демонстрирани от музикантите. Придобиха представа
за звукозаписната техника в студиото. Кристина Русева и
Натали Грозева изпълниха песен със съпровод на групата.
Накрая
на
срещата
всички
деца
запяха
с
музикантите.
Срещата
се
осъществи със
съдействието
и
участието
на г-жа Дора
Трендафилова
- майка на Ванеса Трендафилова и вокалистка на ВИГ
"Приятели".
На 4-ти май
групата
„Млади
приятели
на
музиката“
посети
генералната
репетиция на Вокална
група за руски песни
„Хармония"
преди
предстоящия
им
концерт.
Учениците
изслушаха с удоволствие изпълненията на солистите и на
цялата група. Репетицията беше изпълнена в НЧ „Просвета1870". Контактът с красивата руска песен оказа огромно
въздействие върху децата.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ПРИСЪДИ ЗВАНИЯТА УЧЕНИК
И УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
Педагогическият съвет на училището реши да присъди отличието
„Учител на годината за учебната 2016/2017 година” на двама заслужили
учители – г-жа Мария Колева и г-жа Сийка Проданова.
Госпожа Мария Тянкова Колева е заместник-директор по учебновъзпитателната работа. Работи в Първо основно училище “Иван Вазов”
от 1994 г. През всичките тези години тя израства като учител и
ръководен кадър, който с всеотдайността, професионализма и
личностните си качества се доказва като специалист в сферата на
образованието Завършва редица курсове и квалификации. Участва в
планирането и контролира изпълнението на урочната и извънкласната
дейност на учениците. Следи за новостите в учебно-възпитателния
процес, предлага на колегите актуалната информация, подпомага избора
им на учебници и учебни помагала по всички учебни дисциплини.

Госпожа Сийка Проданова работи в Първо основно училище “Иван
Вазов” – Свиленград от 1993 г. През тези години като преподавател в
начален етап, тя работи усърдно, печели любовта и доверието на
учениците си и на техните родители. Има завършени редица
професионални курсове и квалификации, свързани с интерактивните
технологии,
предприемачество,
превенция
на
агресията
в
училище,електронните
учебници
и
други.
Участва
активно
в
изработването на учебните програми за начален етап. Прилага
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иновативни методи на обучение и използва съвременните технологии в
процеса на преподаването. Дейно се включва в работата на
Методическото обединение на начален етап и подпомага работата на
младите и новоназначените колеги. Има изключителен принос в
кампаниите за набиране на първокласници. Учениците на госпожа
Проданова показват високи резултати на Национално външно оценяване и
успешно преминават в следващия етап на обучение, където доказват
трайни знания и подготовка.

Званието „Ученик на годината за учебната 2016/2017 година” на
Първо основно училище „Иван Вазов” беше присъдено на Георги Атанасов
Костадинов от 7в клас. Ученикът заема първо място в Общински кръг на
конкурса „Вълшебна Коледа”, първо място в Общински кръг на конкурса „С
очите си видях бедата'', първо място в Общинския етап на 29 МК за
детска рисунка на тема “Плакат за мир”. Четвърти е на Областната
олимпиада по физика и астрономия. Четвърто място има в
Националния конкурс за поезия и визуални компютърни изкуства
"Любовта в нас”, организиран от ОДК – Варна и получи поощрителна
награда. Георги е активен участник в клуб „Млад журналист” към
проекта „Фабрика за детски мечти” по програмата „Наука и
образование за интелигентен растеж”, по който училището работи.
Интервюира сполучливо събеседниците си и пише новини за сайта на
училището и някои местни вестници. Георги участва в записите на радио
предавания, изработва презентации, свързани с различни теми по
учебните предмети. В свободното си време се занимава с литература и
музика. Притежава лидерски качества и умение за работа в екип.
Завършва учебната година с пълена отличен успех.
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ПОСЕЩЕНИЕ В ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
На 13-ти май групите „Млади приятели на музиката” и
„Малки изследователи” посетиха Държавната опера в град
Стара Загора.
Директорът на операта Огнян Драганов посрещна
учениците и ги разведе на много места с ключово значение за
устройството на сградата,
като пример за това са
сцената, балетната зала,
залата за репетиции на
оркестъра и други. Децата
успяха да се докоснат до
магията на музиката и
сцената и да усетят
ентусиазма и желанието, с
помощта на които екипът
твори.
Те станаха част от
живата музика и изгледаха спектакъла „Едно лято в едно
блато”.

На снимките: Групите
„Млади приятели на
музиката” и „Малки
изследователи” в
Държавната опера
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ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
В празничния Ден на славянската писменост и култура - 24 май
директорката г-жа Ася Райкова връчи за първа година новоучредената
награда на училището - приза „Ученик на випуска” за отлични резултати в
учението и активно участие в извънкласните дейности на Иванина
Иванова от ІVв клас, Георги Добринов – VІІб клас и Красимира Николова
- VІІІа клас.
Уверени
в
себе
си,
знаещи
и
можещи,
тържествено манифестираха
възпитаниците на ОУ ”Иван
Вазов”. В блоковете от класове
на начален и прогимназиален
етап преминаха учениците от
І до VІІІ клас заедно със
своите класни ръководители.
Общият
брой
на
учениците с ленти „Отличник”
е 366 , а на носителите със
знак „розетка” за класиране в
олимпиади, състезания, конкурси и извънкласни дейности - 98. Найголям е броят на отличниците от начален етап в Іа клас – 23-ма
ученици, а в прогимназиален - в VІб клас – 10. Най–много знаци- розетки
от начален етап получиха учениците от ІІІв клас - 11 броя, а в
прогимназиален етап - Vа клас – 6 броя.

88

Най-добрите в учението и извънкласните дейности ученици получиха
привилегията да носят знамената – символи на страната и училището.
За Националния флаг на РБългария – Мартин Славов - VІІа клас,
Галина Димитрова – VІІа клас, Стилена Фотелова – VІІа клас, Атанас
Илчевски – VІІб клас, Георги Добринов – VІІб клас, Георги Костадинов –
VІІв клас.

Знаменна група за Националния флаг - Йордан Петков .- VІІб клас,
Паолина Атанасова – VІІв клас, Ива Каратенева - VІІа клас. Знамето на
училището имаха честта да носят и съпровождат ученици от последния
випуск осмокласници: Атанас Димитров – VІІІб клас, Красимира
Николова – VІІІа клас и Гергана Порязова – VІІІб клас.

На снимката: учителките на третите класове – г-жа Катя Димитрова, г-жа Ив.
Карнобатлиева и г-жа Огнянка Цвяткова
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ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ОТ VІІ ”В” С ТРЕТА НАГРАДА ОТ
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА АНГЕЛ
КАРАЛИЙЧЕВ“
Седмокласникът Георги Костадинов спечели трета
награда от Националния конкурс за рисунка и художествено
творчество „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“. Той
спечели признанието в категорията „Рисунка“ за 5 - 8 клас.
Конкурсът се организира от Националния дворец на децата
(НДД), който е най-голямата институция в България за
допълнително образование и възпитание, за пълноценно
ангажиране на свободното
време
на
децата
и
младежите.
Националният
дворец
е
звено
на
Министерството
на
образованието и науката
(МОН), което предлага
целогодишно разнообразни
и атрактивни дейности
във
всички
културнообразователни области,
създава подходящи условия
за успешна реализация на
младите
хора
и
усвояването
на
европейските стандарти
на образование.
Тази година в конкурсната надпревара участваха над 300
творби на деца от цялата страна, разделени в отделни
възрастови групи. Това е поредната награда, която Георги
получава от национален форум. Развива се успешно в областта
на художествените изкуствата и литературата, работи
активно в клуб „Млад журналист“, отличник е по всички учебни
предмети.
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АТЕЛИЕ ПО ПРИЛОЖНИ ТЕХНИКИ
На
26.05.2017год.
учениците от група „Ателие
по приложни техники” с
ръководител г-жа Огнянка
Цвяткова подредиха изложба,
с
която
представиха
постиженията
си
през
годината.
Тук
посетителите
могат да видят различни
приложни техники: декупаж,
квилинг, оригами, работа с
текстил, декориране на
съдове
и
други.
Има
интересни
идеи
за
изработване на покани и
украса за парти, малки
подаръчета. Децата дадоха
втори живот на пластмасата, на CD и металните кутии.
Изложбата предизвика интерес и ентусиазъм за работа и
през следващата година.
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ПОСЕЩЕНИЕ
НА ГРУПАТА „ПЪТЕШЕСТВИЕ В МИНАЛОТО”
На 27.05.2017г. групата „Пътешествие в миналото” посети
историческата забележителност Глухите камъни. На обекта учениците
бяха посрещнати от екипа археолози, извършващи разкопки, с
ръководител доцент Георги Нехризов. Младите
пътешественици
имаха възможност да се потопят в миналото, наблюдавайки работата
на археолозите по разкриването на
средновековен некропол. С интерес
изслушаха и беседата на доцент
Нехризов за тракийското светилище и
загадъчните
ниши
по
скалите.
Любопитни да научат повече за
миналото на родния край, младите
пътешественици
си
пожелаха
да
посетят отново Глухите камъни през
лятото, когато разкопкит бъдат
подновени.

КАРНАВАЛ „НЕЗАБРАВИМО ПЪТЕШЕСТВИЕ В СТРАНАТА
НА ЗНАНИЯТА”
На 30.05.2017 г. в
училище
се
проведе
публична изява на групата
,,Малки изследователи" от
проект
,,Твоят
час".
Гости на мероприятието
бяха родители, учители,
заместник-директорът и
директорът на училището.
Децата
чрез
песни,
стихотворения, опити и
демонстрации
показаха
пред гостите какво са
научили и сътворили в
часовете от проекта ,,Твоят час". Родителите останаха очаровани от
опита и знанията, които са натрупали техните деца. Те споделиха, че
това са едни от най-интересните часове. Накрая всяко дете получи
подарък книжка с приказки
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МАЛКИТЕ ТАНЦЬОРИ ОБРАХА ОВАЦИИТЕ НА ПУБЛИКАТА
Групата за народни танци с художествен ръководител Ирина
Симеонова, се представи отлично на 52-рия събор за народно творчество
„Китна Тракия пее и танцува”, който се проведе в местността Кенана в
град Хасково.
В него взеха участие 67 фолклорни групи и 43 индивидуални
изпълнители от 39 населени места. В продължение на целия майски ден
на две сцени, жури с председател Георги Андреев, композитор и
диригент, наблюдаваше фолклорно танцово и музикално–песенното
изкуство на състави от цяла България. Вечерта, след обявяване на
отличилите се изпълнители, публиката имаше възможност да наблюдава
изкусното изпълнение на нестинарски танц от Иван Георгиев.
На събора бе обявена
инициатива за набиране на
средства за строеж на
храма „Свети Иван Рилски”
в
хасковския
квартал
„Орфей”. Танцовият състав
получи грамота за отлично
представяне.
На снимката: Танцовият състав
на училището по време на
изпълнението си на сцената

ДРАМАТИЗАЦИЯ "ПРИКАЗЕН СЪН"
На 26.05.2017год. второкласниците от група „Четем, разказваме,
драматизираме“ по проекта „Твоят час“ с ръководител Албена
Кавказова представиха драматизацията „Приказен сън”. Изявата
отбелязва заключителната продукция на групата.
Пред родители, учители и ученици бяха представени откъси от
изучени текстове на „Червената
шапчица”,
Болен
здрав
носи”,
„Патиланци”, „Баба Яга”, ”Цветята и
пеперудите”
и
други.
Представлението бе забавно,
изпълнено с много песни и емоции.
Проявите на групата през годината
са свързани с възпитанието у децата
да познават истинските приятели, да
си помагат взаимно, да различават
истината от лъжата и да изграждат
у себе си качества на добронамереност и трудолюбие.
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„ПРИКАЗКА ЗА ЮНАЧЕТА С ПРАЗНИ ТУМБАЧЕТА”
В Градския парк на Свиленгад бе представен кукленият
театър „Приказка за юначета с празни тумбачета” за децата
от детските градини и начален курс на училищата.
Инициативата е на Дирекция „Хуманитарни дейности” в
Общинска администрация - Свиленград.Представлението е
подготвено от клуб „Екогерой” на ЕКОПАК Бг АД и има за
цел да възпита у децата култура по отношение на разделното
събиране на отпадъци.
Главните герои
от
приказката
Хартояд, Пластояд
и Стъклояд показаха
на децата как не
трябва безразборно
да
се
изхвърлят
отпадъците
от
хартия, пластмаса и
стъкло.
Освен
кукления
театър
малчуганите от първите класове на училището поиграха с
героите и получиха интересна книжка, в която се разказва за
героите от пиесата, и магнит с емблемата на ЕКОПАК.

На
снимките:
Учениците
първокласници
научиха
за
разделното
събиране
на
отпадъците
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СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ
Занятията на Клуб „Предай нататък” на 30 и 31.06.2017г. са
свързани със Световния ден без тютюнев дим – 31-ви май. На 30-ти май
групата подготви стикери, „пушещи машини” и нагледни материали във
фоайето на училището. Една част от материалите бяха информативни,
а другата предизвика голям интерес в част от групата, защото се
оказаха запазени рисунки на същите ученици от 4-ти клас! На онзи етап
са имали задача да направят здравословно сравнение на цените на цигари
и стоки, за които си заслужава да похарчиш тези пари. Този път
надсловът беше риторичен: „Така мислехме в четвърти клас, а сега?”.
На 31-ви задачата
на групата беше да
закача стикери и да
демонстрира в двора на
училището
на
излизащите във ваканция
вече
четвъртокласници
въздействието
на
катрана като една от
многото вредни съставки
на цигарения дим върху
белите
ни
дробове.
„Въоръжени” с цигари,
кофи с вода за угарките,
кибрити и „пушещи машини” /шишета с вмъкната в капачката цигара и
пълни с памук/ те събраха любопитните погледи не само на
четвъртокласниците.
Разделени на групички спрямо класовете, батковците и каките
показаха безопасно пушене чрез шишетата-пушачи и нагледна грозна и
смърдяща картинка на това, което се случва в гърдите ни и съответно
как то мирише. Целта - да се предизвика отвращение беше постигната
почти 100 процента. Но събуди
тревога
изказването
на
няколко
деца:
„Ми
не
е
неприятно - аз съм свикнал! ”
Много
от
децата
пожелаха
да
„попушат”
с
пушещата машина, а всички
шишета-пушачи с миризливите
пожълтели „дробчета” бяха
взети от деца, за да „борят” с
тях пушенето на своите найблизки.
На снимките: Учениците проведоха редица
експерименти с „пушещата машина”
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УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПОЛУЧИХА СВОИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
На 31 май 88 ученици от 4-тите класове получиха своите
удостоверения за завършен начален етап на основно
образование.
Четвъртокласниците се разделиха със своите учителки
от първи до четвърти клас.
Четвърти б клас проведоха своя последен час с г-жа Нина
Иванова
заедно
със
своите родители под
формата
на
състезание "Кой знае
повече?".
Децата
задаваха въпроси към
родителите си, а те
пък
питаха
малчуганите Журито
стриктно
следеше
отговорите. В края на
надпреварата по всички
изучавани учебни предмети учениците показаха отлични знания.
Много емоции за учениците предизвика разглеждането на
първата тетрадка
и малкото албумче със снимки от
четирите години.

На снимките:
Учениците от 4 б клас за
последен път заедно с г-жа
Нина Иванова – тяхната
класна ръководителка
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ГPYПA „ΠЪТEШECТВИE В МИНAЛOТO”
Yчeници oт IOУ „Ивaн Baзoв” пpoвeдoxa иcтopичecĸa игpa
„Бългapoзнaйĸoвци”. Te ca члeнoвe нa гpyпaтa „Πътeшecтвиe в
минaлoтo”, paбoтeщa пo пpoeĸтa „Tвoят чac”, c pъĸoвoдитeл
Xpиcтинa Πapyшeвa.
Зa пpoвeждaнeтo нa иcтopичecĸaтa игpa yчeницитe ce
гoтвexa пoвeчe oт мeceц. B нaчaлoтo тe пpoyчиxa живoтa пpeз
Cpeднoвeĸoвиeтo, битa нa xopaтa и тexния пoминъĸ, ĸaтo
пpeдвapитeлнo paзпpeдeлиxa ĸoй ĸaĸъв щe бъдe. Taĸa
формираxa двa oтбopa, пpeдвoждaни oт ĸaвxaн Eлeмaг и
ĸoмит Tepeлиг. Moмчeтaтa пoлyчиxa poлитe нa вoйници,
ĸoвaч и ĸнижoвниĸ, a мoмичeтaтa - cъoтвeтнo дъщepи или
cъпpyги нa злaтap, cтъĸлap, шивaч, тъpгoвeц, лoвeц, лeчитeлĸa
и дp. Cлeд paзпpeдeлeниeтo нa poлитe вceĸи yчacтниĸ cи
пoдгoтви и oблeĸлo, cъoтвeтcтвaщo нa пepcoнaжa мy.
Πpeдвapитeлнo oблeчeни и нaглaceни, paнo cyтpинтa
oтбopитe, пpeдвoждaни oт cвoитe вoдaчи, пpиcтигнaxa в
ĸpeпocттa и тaм yчacтвaxa в двyбoй, ĸoйтo тpябвaшe дa
oпpeдeли гocпoдapя нa ĸpeпocттa.

И ĸaĸтo пoдoбaвa, cpeднoвeĸoвнaтa игpa зaпoчнa c
мoлитвa, нo нe ĸoя дa e, a „Aзбyчнa мoлитвa” нa Koнcтaнтин
Πpecлaвcĸи, изпълнeнa oт втopoĸлacничĸaтa Янa Дaмянoвa.
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Игpитe, c ĸoитo тpябaшe дa ce cпpaвят, вĸлючвaxa
oтгoвopи нa гaтaнĸи, cĸpити в opexи, paзпoзнaвaнe нa билĸи в
лeнeни тopбичĸи, paзчитaнe нa пocлaниe нa глaгoлицa c
пoмoщтa нa ĸoдoв ĸpъг, oпpeдeлянe нa cpeднoвeĸoвнoтo мeню
пo нaшитe зeми чpeз pиcyнĸи нa xpaни и oтгoвopи нa въпpocи зa
живoтa пpeз Cpeднoвeĸoвиeтo.
Зa финaл дeцaтa игpaxa нa „coл и xляб” и пpeмepиxa cили
в дъpпaнeтo нa въжe. Kaĸтo във вcяĸa игpa, имaшe пoбeдитeл и
пoбeдeн. B тeзи игpи, ĸoитo ce пpoвeждaт зa втopи път
(пъpвият ce e cъcтoял пpeз 2010 гoдинa), пoбeди oтбopът нa
ĸaвxaн Eлeмaг. Дeцaтa, cъcтeзaвaщи ce в нeгo, cпeчeлиxa
ĸлючoвeтe нa ĸpeпocттa и бяxa oбявeни зa нeйни гocпoдapи
„вoвeĸи вeĸoв”. Bcичĸи yчacтници пoлyчиxa нaгpaди, ĸoитo бяxa
ocигypeни oт Иcтopичecĸи мyзeй-Cвилeнгpaд, c чиeтo
cъдeйcтвиe бe opгaнизиpaнa игpaтa.
Зa дa бъдe вcичĸи в дyxa нa Cpeднoвeĸoвиeтo, нaĸpaя
дeцaтa пoxaпнaxa и cpeднoвeĸoвнo мeню – бaницa c бyлгyp и
aйpян. Дoвoлни oт пътyвaнeтo нaзaд във вpeмeтo,
пътeшecтвeницитe в минaлoтo cи пoжeлaxa дoгoдинa дa
пътyвaт дo „Aнтичнocттa и нaзaд”.

На снимките: Гpyпaтa „Πътeшecтвиe в минaлoтo”, paбoтeщa пo пpoeĸтa „Tвoят
чac”, c pъĸoвoдитeл Xpиcтинa Πapyшeвa.
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ГОДИШЕН АКТ
На тържествено изпращане в двора на училището учениците от
седми и осми клас получиха дипломите си и се сбогуваха със своите
учители.

На снимката: Госпожа Ася Райкова = директор на училището, поздравява учениците
по повод края на учебната година
В словото си директорката на училището г-жа Ася Райкова се
обърна към завършващите основното си образование с пожелания за
успехи и в следващия етап на обучение. Напомни им, че вече са достаъчно
големи и сами трябва да поемат отговорност за решенията и
постъпките си, да се учат от грешките си и да продължават напред.
Тази година средният успех на училището е Много добър – 5.16, а
броят на наградените ученици с грамоти за отличен успех е 289. За
първи път напускат школото два випуска – 36 осмокласници и 67
седмокласниици, които по новата учебна програма също завършват
основното си образование и ще продължат да учат в други училища.
Нашите ученици отново се представиха много добре на изпитите от
Национално външно оценяване по математика и български език, като
постигнаха по-висок брой точки от средните за областта и страната.
Това им дава шанса да бъдат приети в желаните от тях паралелки още
на първо класиране.
На снимката:
Завършващите
седмокласници се
проощават със
своите учители

Пожелаваме им успех!
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„МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ” - ФИНАЛ

2017

От 1 до 3 юли 2017 година в град Несебър се проведе финала на
Четвъртия
международен
математически
турнир
„Математика без граници”,
организиран
от
Педагогическа
асоциация
„Образование без граници” –
България и Образователен
център
„Иновация”
–
Казахстан, под патронажа на
кмета на община Несебър. В
него участваха 1300 ученици
от 12 страни.
Чест и удоволствие да
участват в този вълнуващ
празник
на
младостта,
знанието и математиката
бе за Даная Къналиева и
Виктор Георгиев от 1а клас с
класен
ръководител
г-жа
На снимката: Отборът на вазовци на Чавдарова, Велик Димитров и
награждаването от финала в Несебър
Станислава Бакалова от 1в
клас с класен ръководител г-н Чапкънов, Чудомира Николова и Цветан
Михайлов от 1г клас с класен ръководител г-жа Крушева, Таня Демирева
и Максим Петков от 2а клас с класен ръководител г-жа Проданова,
Христина Тодорова от 2в клас с класен ръководител г-жа Кавказова,
Христо Георгиев от 4а клас с класен ръководител г-жа Сивриева,
Иванина Иванова и Никола Колев от 4в клас с класен ръководител г-жа
Михайлова.
Учениците достойно представиха училището, града и родината, за
което
получиха
сертификати.
Най-щастливи
се
завърнаха
първокласниците. В отборното състезание на 2 юли Станислава, Цветан
и Виктор се окичиха със златни медали, а Чудомира, Даная и Велик - със
сребърни. Чудомира и Даная имат и бронзови медали от индивидуалното
състезание, проведено на 1 юли. Учениците получиха подаръци от
спонсорите на състезанието и от своите учители.
Г-н Желязко Чапкънов бе награден с плакет като учител с принос
към турнира.
Всичко това се случи и с подкрепата на родителите, за което им
благодарим.
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