ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ
На 4, 5 и 7 септември в І ОУ ”Иван Вазов” се проведе
традиционната
Есенна
академия
за
бъдещите
първокласниците, която има за цел да подпомогне наймалките възпитаници на училището да се адаптират по-лесно
и бързо от навиците в 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
91 деца, разпределени в
четири паралелки.
В дните на академията
малчуганите
се
запознаха със своите
класни ръководители и с
ръководството
на
училището, разгледаха
бъдещите
си
класни
стаи,
библиотеката,
кабинетите, столовата, физкултурния салон и др. С голямо
старание те оцветяваха сюжетни рисунки, рецитираха и
редиха броилки, слушаха приказки.
Училище „Иван Вазов” започва учебната година с четири
паралелки, чиито класни ръководители са Тодорка Сивриева,
Нина Иванова, Мария
Михайлова
и
Димитрина
Янакиева.
Пожелаваме на наймалките
ученици
от
училището интересна и
успешна учебна година!
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ПОДАРИ ДЕТСКА УСМИВКА ВМЕСТО ЦВЕТЕ
В подготовката за новата учебна година учителите и
Обществения съвет на Първо основно училише „Иван Вазов” –
Свиленград подеха благотворителна инициатива под мотото
„Подари детска усмивка вместо цвете”. Идеята е вместо
традиционните букети, които родителите и учениците биха
закупили за първия учебен ден, парите да се дарят за доброто
на едно дете - Пламен Сарандиев, който има двигателен
проблем и се предвижва с инвалидна количка.

Тази година Пламен вече е петокласник. В начален етап
учениците се обучават в една класна стая и с по-малко
преподаватели, докато в прогимназиален курс системата е
различна. Закупуването на верижен катерач би решило
проблема и позволило на Пламен да се предвижва по-свободно в
новите стаи и по стълбищата, когато се налага, за да се
чувства пълноценен ученик.
Инициативата е широко разгласена в местните медии.
Горещо се надяваме тя да срещне необходимия отзвук и да
помогнем за доброто и усмивката на едно дете.
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НЕКА БЪДЕ СЪЗИДАТЕЛНА И МЪДРА!
Школското звънче отново събра и тази есен малки и
големи ученици, учителите и родители, които изпращат с
благопожелание за добро начало своите деца в двора на нашето
училище за тържественото откриване на Новата учебна
година. Празникът започна в 9 часа с издигане на националното
знаме и Химна на Република България.
Откриването на новата учебна година по традиция бе
отбелязано с празнична програма и приветствия. Найразвълнувани от първия учебен ден бяха първокласниците. Тази
година те са 91 деца, които ще се учат под грижите и умелото
ръководство на своите класни ръководители
- старши
учителите в начален курс Тодорка Сивриева, Нина Иванова,
Мария Михайлова и Димитрина Янакиева.
Тази
година
учителите от ОУ „Иван
Вазов“ се отказаха от
традиционните
за
празника
букети
в
името
на
благотворителната
кауза „Подари детска
усмивка вместо цвете“.
Преподавателите
единодушно
решиха
вместо родителите да
дават пари за цветя,
средствата за тях да
бъдат дарени в помощ
на 11-годишния Пламен
Сарандиев. Момчето е
приковано в инвалидна
количка, откакто се
помни. Тази година то
е
петокласник
и
класната му стая е на
втория
етаж.
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Необходимо е да се закупи верижен катерач, който се прикрепя
към инвалидната количка и ще помогне на Пламен да се
предвижва по-свободно по стълбищата и новите стаи, за да се
чувства пълноценен. Някои родители бяха решили да запазят
традицията с букета, но
едновременно
с
това
отделиха средства и за
каузата.
Официални гости за
откриването на учебната
година бяха депутатът от
44-тото Народно събрание
инж. Никола Динков и зам.кметът
на
община
Свиленград
Мария
Костадинова. Bcичĸи yчeници,
yчитeли и poдитeли бяxa
пoздpaвeни
oт
диpeĸтopката нa yчилищeтo
г-жа Acя Paйĸoвa, ĸoятo им
пoжeлa неуморни съзидания
пpeз нoвaтa yчeбнa гoдинa.
Поздравления и пожелания
за бъдещи успехи отправиха
и гостите. Поздравителни адреси до колектива на училището
са изпратили министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев, кметът на града инж. Георги Манолов и
други.
Cлeд тъpжecтвeнaтa цepeмoния дeцaтa ce oтпpaвиxa
ĸъм cвoитe ĸлacни cтaи, пocpeщнaти нa вxoдa c пити и мeд, зa
дa бъдe cлaдĸo yчeниeтo им.

4

УСПЕШНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ
С гордост съобщаваме, че вазовци изпълниха мисията
достойно и са набрани необходимите средства, за да може
нашият ученик да се учи ползотворно. В края на кампанията
събpaнaтa cyмa e 5 772,73 лeвa и oтидe веднага зa
зaĸyпyвaнeтo нa вepижния ĸaтepaч, ĸoйтo да ce пpиĸpeпи ĸъм
инвaлиднaта ĸoличĸa. Πo тoзи нaчин тя става yдoбнa зa
пpeдвижвaнe пo cтълбищaта на триетажната сграда.
Πeтoĸлacниĸът Πлaмeн Capaндиeв вeчe изпoлзвa катерача
и посещава безпроблемно учебните часове. За устройството зa
пpeдвижвaнe са дадени 2 800,00 лв. Ocтaтъĸът oт нaбpaнитe
cpeдcтвa e пpeдocтaвeн нa мaйĸaтa нa Πлaмeн – Петя
арандиева, зa дa бъдaт изпoлзвaни зa pexaбилитaция нa
пeтoĸлacниĸa.
Благодарим на всички, които се включиха в това
благородно хуманно дело!
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ВАЗОВИ ВЪЗПИТАНИЦИ В ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ПРАЗНИКА
НА ГРАДА –

5 ОКТОМВРИ

Тази година се навършиха 105 години от Освобождението
на Свиленград през Балканската война от 1912год. Вазовци
участваха активно с представителни групи в тържествата по
случай празника на града и се включиха в различните
инициативи от програмата.
Най-силно се отличиха рецитаторите, които участваха в
конкурса за художествено изпълнение на поезията на Ивайло
Балабанов, организиран от Народно читалище „Просвета 1870“ и Община Свиленград, проведен на 3 октомври в салона
на читалището.

В конкурса се надпреварваха 13 индивидуални изпълнители
в трите възрастови групи и 2 групови изпълнения от
Свиленград и Театрална школа „Апропо“ към „Детски и
младежки център“ гр. Димитровград. Те бяха оценявани от
жури в състав - Боряна Станева - поетеса, учител по
професия, Ваня Стефанова - секретар на НЧ „Просвета“ и
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ръководител на детски театрален състав, и Иван Чончев от
Общинска библиотека - Свиленград.
Критериите, по които журито оцени изпълнителите,
бяха: добра дикция, художественост на изпълнението,
артистичност, оригиналност, емоционалност, подбор и
музикално оформление.
Всеки участник получи грамота. А победителите в трите
възрастови групи бяха наградени с книги на Ивайло Балабанов и
плакети, осигурени от Община Свиленград.
В конкурса вазовци завоюваха две призови места при
индивидуалните изпълнения:
- трета награда - Ина Мирославова Димитрова от Първо ОУ
„Ив. Вазов“ с ръководител Огняна Петрова;
- втора награда - Берк Алдин Мутиш от Първо ОУ „Ив. Вазов“
с ръководител Соня Таушанова.

В категория групови изпълнения първа възрастова група с
втора награда бе отличена Студия „Художествено слово“ при
Първо ОУ „Ив. Вазов с ръководител Веска Каймакова.
А първата награда получиха Група ученици 2 - 4кл. при Първо
ОУ „Ив. Вазов“ с ръководители Златина Крушева, Желязко
Чапкънов и Иванка Карнобатлиева.
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МАСОВ КРОС

1912 МЕТРА

Вместо традиционната щафета за учениците от
общинските училища във връзка с Празника на града, тази
година на 5 октомври се проведе общоградски крос 1912 метра.
Символиката на числото е свързана с годината на
Освобождението
на
Свиленград. Според своята
възрастова група учениците
тръгваха
поетапно
по
трасето, като началото на
кроса беше пред Община
Свиленград, а финалът – на
градския стадион.
Вазовци се включиха
масово в Общинската инициатива с представителни групи от
трети до седми клас. Първи по трасето тръгнаха поголемите ученици от пети-седми клас, които стартираха от
паметника на Иван Вазов в центъра на града, а от пощата
към тях се присъединиха и по-малките от трети и четвърти
клас.
Въпреки че кросът няма състезателен характер,
учениците от нашето училище се доказаха като изявени
спортисти и пристигнаха първи на финала преди връстниците
си от другите училища. За своето участие в събитието
получиха грамота и купа „Пети октомври”.
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РОБОТЪТ ФИНЧ ПОМОГНА НА ВАЗОВЦИ ДА НАПРАВЯТ
СВОИТЕ ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО
По повод Европейската седмица на програмирането в
Свиленград се проведе обучението "Първи стъпки в
програмирането". Участие взеха 30 деца от пети, шести и
седми клас от Първо основно училище "Иван Вазов" заедно със
своите преподаватели Светлана Димитрова и Нели
Апостолова. Организатор на инициативата е Регионална
библиотека "Христо Смирненски" в град Хасково.
Преди време храмът на книгата получава като дарение
от Посолството на САЩ в България пет броя роботи Финч
на стойност 500 щатски долара. С тях се провеждат
обученията, част от Европейската седмица на кодирането.
Роботът Финч е създаден с цел да вдъхнови и зарадва
учениците, изучаващи компютърни науки, като им помага да
овладеят редица езици
за програмиране.
Семинарът
се
състоя
в
свиленградската
библиотека
и
бе
проведен
от
ИТспециалистите
Огнян
Генов
и
Антоанета
Атанасова. По време на
форума
децата
получиха знания за основните понятия в света на
програмирането, а именно тези за: компютъра и неговите
части, хардуер, софтуер, програмен код и др. На второ място,
децата се учиха на активно общуване и работа в екип.
В края на обучението учениците бяха разделени на
работни групи, всяка от които трябваше да се справи с
поставена практическа задача. Освен в "Христо Смирненски" в
Хасково още десет библиотеки в цялата страна са включени в
пилотния проект - Димитровград, Пловдив, Варна, Велико
Търново, Сливен, Стара Загора, Търговище, Разград и
Габрово.
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СТАРТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА
БЕЗ ГРАНИЦИ – ЕСЕН

2017 ”

Това е математически конкурс за ученици от 2 - 8 клас.
Възраст, в която децата определят направлението на своето
развитие. Много от
тези деца смятат, че
математиката
е
скучен предмет, но се
оказва, че не е така,
стига тя да бъде
предоставена
в
поатрактивна
форма.
Състезанията са един
от тези начини децата
да
станат
малки
откриватели.
Учениците вече ясно разбират, че математиката е тази,
която ги прави конкурентно способни в този свят.
Съвременните деца знаят, че науката не е толкова
абстрактна и следователно - недостъпна. Доказателство за
това е големият брой участници в това състезание и
медалите и грамотите, получени от тях.
Турнирът се провежда в три дистанционни кръга и
финално състезание в България. В трите предварителни кръга
участниците се състезават в училището, в което се обучават,
след предварително запознаване с регламента на турнира и с
обещание за честно състезание. Всеки кръг се провежда чрез
тест за всяка група/клас с продължителност за решаването
му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10
са с избираем отговор и 10 - със свободен.
За пета поредна година наши ученици участват в
международния турнир „Математика без граници”. На
25.10.2017 се проведе първият кръг за тази учебна година „Есен – 2017”. Участваха общо 66 ученици: 36 от втори, 16 – от
трети, 6 от четвърти и 8 ученици от пети клас. Те решаваха
20 задачи в продължение на 60 минути. Класирането ще стане
ясно на 8 ноември.
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„МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ” НА ГОСТИ В РАЙОНЕН СЪД
На 30.10.2017г.
в последния час за
този
месец
групата
„Малки
изследователи” по
проекта
„Твоят
час” с ръководител
Веселина Чавдарова
проведе
своето
занятие в Районния
съд – Свиленград.
Часът
се
превърна
във
впечатляващ
и
незабравим, благодарение на прокурор Милена Славова
(родител на дете от групата), районен съдия Живка Петрова,
адвокат Милена Славова, секретарят на съда и полицаят.
Децата бяха въведени в съдебната зала. Под вещото
ръководство на прокурор Милена Славова се представи и
разреши казус, чрез който учениците нагледно разбраха каква е
ролята на участниците в едно съдебно производство -прокурор,
съдия, адвокат, полицай и секретар. Децата трябваше да се
превъплътят
в
различните роли
на
съдебни
заседатели
и
подсъдим,
на
свидетели
по
делото и да ги
разиграят.
Накрая
всяко
дете
получи
подарък
Конституция на
Република
България".
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ЕСЕННА ЕКСКУРЗИЯ С РОДИТЕЛИ
Четвъртокласниците с класен ръководител Иванка
Карнобатлиева проведоха на 28 - 30 октомври двудневна
екскурзия с родители по маршрут Габрово, Дряновски
манастир, Велико Търново.
Четвъртокласниците
имаха
възможността
отблизо да се запознаят
със
занаятите
в
комплекса
"Етъра".
Посетиха планетариума в
гр. Габрово.
Останаха
много
впечатлени
от
Музея на образованието,
известен
като
Априловската гимназия.
В старопрестолния град посетиха крепостта Царевец,
Мултимедийния център с восъчните фигури на нашите царе и
боляри и Самоводската чаршия. В края на своето пътуване
малките ученици имаха възможност да видят Дряновския
манастир и да посетят пещерата Бачо Киро. Тази екскурзия
ще остави незабравим спомен за малки и големи.
Освен с научна цел и по програма, екскурзията беше
много полезна с оглед на връзката и сътрудничеството между
родители
и
учители с оглед
на общата цел –
изграждането на
здрави ценностни
критерии
у
учениците,
възпитание в дух
на родолюбие и
патриотизъм.
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ИЗТЕГЛЕН БЕ ЖРЕБИЯТ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО
„БУДИТЕЛИТЕ И АЗ”
В навечерието на 1 ноември - Денят на Народните
будители, в училището се състоя откриване на традиционното
състезание „Будителите и аз”. Председателят на журито госпожа Христина Парушева, старши учител по история и
цивилизация, обяви регламента и съобщи, че тази година
състезанието ще се състои в два кръга, като в него ще
участват всички петокласници. Тя предостави възможността
представителите на класовете да изтеглят името на своя
патрон. Изтеглени бяха: за Vа клас – Христо Ботев; за Vб
клас – Паисий Хилендарски; за Vв клас – Иван Вазов и за Vг
клас – Д-р Петър Берон.
Преподавателката по история изясни и критериите, на
които трябва да отговарят материалите, подготвени от
участниците. Техните проекти за народния будител трябва
да бъдат представени в кътове в класните стаи нагледно,
интересно и с достатъчен обем от информация; разбираемо и
умело представяне на текста; естетически усет при избора
на материалите и оформлението на къта. Беше изтеглен и
жребият за двойките класове, които ще се борят за победа в
първия кръг.
На 9 ноември сили ще премерят Vб и Vг клас, а на 10
ноември – Vа и Vв клас. Финалният кръг между излъчените
класове победители ще се
проведе на 17 ноември.
Отговорите
от
викторината ще бъдат
оценявани
от
жури
в
състав:
Христина
Парушева,
Любомира
Иванова - заместник –
директор на училището, и
Иванка
Карнобатлиева,
старши начален учител.
Класът победител ще
получи за награда безплатна еднодневна екскурзия до избрана
от него историческа местност в областта.
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ХЕЛУИН С ГРУПАТА ПО ИНТЕРЕСИ TIME FOR ENGLISH
Учениците от извънкласна дейност по интереси „Time for
English” с ръководител Ива Костадинова по проекта „Твоят
час” се запознаха с празника Hallowe'en, който се провежда
най-вече в англоговорящите страни. Денят на Вси Светии,
както още е известен този празник, предизвиква интерес у
учениците, защото е забавен и свързан с маскаради и игри.

По този повод те изготвиха и свои проекти за часовете
по английски език, в които героите имаха чудноват гротесково
зловещ вид. На метли летяха вещици, показваха се призраци,
увити в чаршафи, присъстваха и традиционните тикви.
За това занятие на групата всички се бяха подготвили и
без затруднение решиха ребусите, а след това участваха в
една традиционна за този празник игра - Ловене на ябълки,
като много се забавляваха.
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КОНКУРС „ПЛАКАТ ЗА МИР” -

2017-2018

За шеста поредна година Дамски Лайънс клуб "Свилена"
Свиленград презентира сред рисуващите деца в града
международния лайънс детски конкурс „ПЛАКАТ ЗА МИР”.
Годишно в него участват около 300 000 деца на възраст от 11
до 13 години от над 70 страни, включително деца от България.
Обявената тема за 2017-2018 година е „Бъдещето на
Мира".
Идеята
на
създателите
и
организаторите
на
конкурса е да се даде
възможност на децата
да
нарисуват
своята
представа за мир и да я
покажат на света.
Тази
година
в
рамките
на
обявения
срок
в
клуба
бяха
представени 58 рисунки на деца от двете големи училища в
Общината – ОУ „Иван Вазов" и СУ „Д-р Петър Берон". На
церемонията по връчването наградите на отличените рисунки
присъстваха
всички
деца,
учители, родители, гости и
дами от клуба.
Тази
година
Дамски
Лайънс
клуб
"Свилена"
Свиленград реши да отличи 10
творби, които да награди.
Компетентно жури в състав
Ивелина
Недева,
Росица
Хаджистефанова
и
Мария
Хаджистефанова
беше
изключително затруднено в
избора
на
10-те
найатрактивни,
интересни
и
оригинални творби, защото
тази
година
"бъдещето"
в
15

темата бе провокирало изключителни цветни и пъстри
хрумвания
В крайна сметка 10-те малки художници, получили
признание, диплом и торбичка с принадлежности за рисуване
са:
3-то място - Тонислава Динева Колева , 13г.,ОУ „Иван Вазов”
2-ро място - Симона Атанасова Михайлова 12г., ОУ „Иван
Вазов”
1-во място - Милена Димитрова Димитрова 13г., ОУ „Иван
Вазов”
Поощрителни награди получават:
Жени Христова Култукова, 11г.,СУ”Д-р Петър Берон;
Никола Колев Колев, 11г., ОУ „Иван Вазов”
Атанас Петков Чобанов, 13г., ОУ „Иван Вазов”
Виктория Ангелова Божкова, 12г., ОУ „Иван Вазов”
Александър Христов Капасъзов, 12г., ОУ „Иван Вазов”
Виктория Стефанова Димитрова, 11г., ОУ „Иван Вазов”
Виктор Ивелинов Костадинов 12г., ОУ „Иван Вазов” .
Поздравления за тяхната старателност, оригиналност и
интелигентност, вложена в творбите.
Дамски Лайънс клуб "Свилена" благодари на всички деца и
техните ръководители за проявената активност и желанието
си да споделят своята представа за Бъдещето на мира!
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ПЪРВИ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „БУДИТЕЛИТЕ И АЗ”
На 9 ноември и 10 ноември се проведе първият кръг на
състезанието „Будителите и аз”. В него знанията си за
народните будители показаха учениците от Vб срещу Vг клас,
чиито патрони бяха Паисий Хилендарски и Д-р Петър Берон,
и Vа срещу Vв клас с патрони Христо Ботев и Иван Вазов.
Петокласниците получиха подкрепа от своите настоящи
и бивши класни ръководители, от педагогическия съветник на
училището - г-ца Велина Скерлева и публика от другите
класове.

Състезанието откри г-жа Ася Райкова, която призова
всички участници да се изяват добре, да покажат не само
знания, но и отборния си дух, за да спечелят наградата.
Класовете бяха много добре подготвени и почти всички
петокласници показаха, че са научили основните моменти от
биографиите на своите патрони. По-подготвеният отбор в
първия кръг на 9 ноември се оказа този на Vг клас.
Особено оспорвано беше състезанието на 10 ноември,
когато победителят – Vа клас, спечели само с половин точка
разлика срещу отбора на Vв клас. Така на финалния кръг ще
мерят сили отборите на Vа и Vг клас. Учениците ще трябва
да се подготвят върху биографиите на Христо Ботев и Д-р
Петър Берон.
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СЪСТЕЗАНИЕ ,,БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ”
За поредна година дамите от Лайънс клуб - Свилена,
организираха oбщинско състезание под мотото ,,Бързи, смели,
сръчни" за учениците от четвъртите класове, което е част от
инициативите, свързани с 14.11. - Световния ден за борба с
диабета.
Тази година състезанието се проведе на 11.11.2017г. от
10.00ч. във физкултурния салон на СУ ,,Д-р Петър Берон”. В
отбора на всяко училище участваха 4 момичета, 4 момчета, 1
дама
от
Лайънс
клуб,
1
родител
и
1
учител.
Четвъртокласниците показаха в игрите не само бързина и
сръчност, но и съобразителност, ловкост, умения за работа в
екип. Битките преминаха много оспорвано и емоционално, а
отборите заслужиха аплодисментите на публиката.
Всички участници получиха грамоти и награди от
организаторите на турнира.

18

ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ
На 11.11.2017г. се проведе екскурзия с учебна цел до
Природонаучния музей в
град Пловдив, Музея на
авиацията в село Крумово
и Палеонтологичен музей в
Асеновград. Участници в
нея бяха учениците от
3а,б,в и 5б клас с класни
ръководители
Сийка
Проданова,
Албена
Казказова, Мария Савова и
Светла Димитрова.
Учениците с интерес
слушаха беседите в музеите и задаваха въпроси за нещата,
които
ги
вълнуват.
Всички
останаха
много доволни и от
аниматорите
на
ADVENTURE TEAM,
които отново доказаха
своя професионализъм.
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ЗАНЯТИЕ „ЗАЩО СЕ СМЕНЯТ СЕЗОНИТЕ?” ПО ПРОЕКТА
„ТВОЯТ ЧАС”
Малките
изследователи
след
разходка
в
парка
изработиха гриви на лъвчета и есенни венци от листа. Те се
наслаждаваха на есенния листопад и килима от опадалите
листа.
След като се запознаха със сезоните и промените в
природата,
второкласниците
от
групата
„Малки
изследователи” по проекта „Твоят час” с ръководител
Веселина
Чавдарова
се
разбраха
какво
представлява
агамографията - техника за изработване на релефни
изображения, която позволява под различен ъгъл да се
улавят различни елементи от изображението и така винаги да
се открива нещо ново. Със завидна сръчност и умение те
изработиха своите изделия от природни материали и
агамографи на сезоните.
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ИЗЛОЖБА „НЕСТИНАРКА ЕСЕН”
Учениците
от
групата
"Любознайко"
по проекта „Твоят
час”
с
ръководител
Камелия
Трампова
подредиха
и
художествено
оформиха
изложбен
кът от свои апликации,
изработени от хартия,
картон
и
природни
материали
под
надслова „Нестинарска
есен”. В две от предходните си занятия те посетиха градския
парк и събраха листа, кестени, шишарки и други части от
растения. Направиха от тях хербарии, които после използваха
за апликациите си.
Фоайето на училището
се
украси
с
прекрасните
цветове на есента. Учениците
отразиха
природни
есенни
картини
и
апликации,
създадени през техния поглед и
емоция.

Освен с природни
материали
децата
дооформиха проектите
си с цветни моливи,
боички и други техники
от изобразителните и
приложни изкуства.
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СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ
По решение на Генералната асамблея на Организацията
на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември
се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от
пътно-транспортни произшествия.
На 15 ноември отдаваме дълбока почит към жертвите и
изказваме съболезнования към близките на пострадалите от
ПТП. На този ден изразяваме и дълбоката си благодарност
към лекарите, полицаите, пожарникарите и всички, които всеки
ден оказват съдействие и помощ на пострадалите и се борят
за техния живот.
Във връзка с това в училището се организира Седмица на
детската безопасност, в
която
се
проведоха
различни
инициативи,
организирани
от
Училищната комисия по
безопасност
на
движението
на
учениците.
Една от тях беше
на учениците от 4б клас,
които гостуваха на наймалките ученици от
първите класове с цел да им покажат какво са научили в
часовете по БДП. Четвъртокласниците бяха подготвили за
първолаците
забавни
гатанки
и
стихотворения,
отнасящи
се
за
пътните
знаци
и
правилата за безопасно
поведение на пътя за
малките пешеходци.
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РИСУНКА НА АСФАЛТ
Група „Шарена палитра” по проекта „Твоят час” и
Училищната комисия
по
безопасност
на
движението
организираха
рисунка
на асфалт на тема
„Превозните средства”.
Ръководителката
на
групата
«Шарена
палитра» г-жа Нина
Иванова е и член на
комисията, която през
месец ноември проведе
няколко акции във връзка с безопасността на децата на пътя и
Световния
ден
за
възпоменание
на
жертвите
от
пътнотранспортни произшествия, определен с решение на
Генералната асамблея на Организацията на обединените
нации, който се отбелязва всяка трета неделя на месец
ноември.
Първокласниците от групите за целодневно обучение и
„Шарена
палитра”
получиха
кратка
информация
за
провеждането на дейности, свързани с деня за възпоменание на
жертвите на пътя. С подходящи за възрастта им въпроси бяха
припомнени
правилата
за
безопасно
движение.
На
децата
се
раздадоха
цветни
тебешири. В рамките
на един учебен час
малчуганите рисуваха
превозните средства.
Като награда за
труда си всички
получиха грамоти от
УКБД.
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ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Във връзка със Световния ден за възпоменание на
жертвите от пътнотранспортни произшествия, определен с
решение на Генералната асамблея на Организацията на
обединените нации, който се отбелязва всяка трета неделя на
месец ноември, групите за целодневно обучение в Първо основно
училище «Иван Вазов» - Свиленград организираха викторина за
учениците от втори, трети и четвърти клас. Събитието се
проведе в координация с Училищната комисия по безопасност
на движението, която организира през месец ноември различни
прояви за опазване на живота на децата на пътя.

Под ръководството на своите преподавателки от
целодневно обучение децата от начален етап решаваха казуси,
отговаряха на въпроси, редяха ребуси с цел да затвърдят
знанията си, да научат повече, да разберат важността на
поведението си на пътя като пешеходци.
За своето участие и знанията си всички отбори получиха
грамоти и награди и научиха важен урок – на пътя няма
победители и победени и всеки е отговорен за своя живот и
безопасността на другия срещу себе си.
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10 МЕДАЛИСТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО
СЪСТЕЗАНИЕ
Вазовци спечелиха 3 златни, 3 сребърни и 4 бронзови
медала на провелия се на 25.10.2017год. първи кръг за тази
учебна
година
„Есен
–
2017”
от
Международното
математическо състезание „Математика без граници”.
На него се
явиха
общо
66
ученици
от
училището: 36 от
втори,
16
от
трети,
6
от
четвърти и 8 от
пети клас. Всички
участници
получиха
сертификати за
своето участие, а
медалите на найдобрите
връчи
лично директорката на училището г-жа Ася Райкова.
Златни медали завоюваха: Станислава Бакалова от 2 в
клас, Цветан Михайлов – 2г и Виктор Георгиев – 2а клас. Със
сребърни медали се поздравиха Чудомира Николова – 2г,
Димитър Гудев – 2г и Таня Демирева – 3а клас. Бронзовите
медали спечелиха Даная Къналиева от 2а клас, Мирослав
Тодоров – 2г, Велик
Димитров
–
2в
и
Христо Георгиев от 5а
клас.
Преподаватели на
изявените математици
са
г-жа
Златина
Крушева, г-н Желязко
Чапкънов, г-жа Веселина
Чавдарова и г-жа Сийка
Проданова.
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„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ” - ФИНАЛ
През седмицата се проведе и заключителният етап на
станалото
традиция
за
петокласниците
училищно
състезанието „Народните будители и аз”. На финала се
срещнаха отборите на 5а и 5г клас, които представяха
биографиите на д-р Петър Берон и Христо Ботев.
Учениците от двата класа бяха много добре подготвени,
показаха много знания и
състезанието
беше
оспорвано.
Жури
в
състав: г-жа Христина
Парушева,
старши
учител по история и
цивилизация,
г-жа
Любомира
Иванова
заместник – директор на
училището, и г-жа Иванка
Карнобатлиева, старши
начален
учител
оценяваше отговорите на участниците.
Във викторината по-добре подготвеният отбор се оказа
този на 5а клас, който спечели голямата награда – ваучер за
еднодневна екскурзия в областта, връчен на класа победител
от директорката на училището - г-жа Ася Райкова.
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НАША УЧЕНИЧКА СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС ЗА КОЛАЖ И РИСУНКА
Tpeтokлacничкaтa Янa Дaмянoвa oт Пъpвo ocнoвнo
yчилищe „Ивaн Baзoв” cпeчeли пъpвo
мяcтo oт нaциoнaлния yчeничeски
конкурc
нa
ПУ
„Πaиcий
Xилeндapcки“ зa кoлaж и pиcyнкa нa
тeмa „Haykaтa в cвeтa окoлo нac“.
Изявaтa бe oбявeнa kaтo чacт
oт мepoпpиятиятa нa шecтaтa
Haциoнaлнa
cтyдeнтскa
нayчнa
конфepeнция пo физика и инжeнepни
тexнoлoгии,
opгaнизиpaнa
oт
Физичeския
факултeт
и
Cтyдeнтския
cъвeт
ĸъм
Пловдивския yнивepcитeт „Πaиcий
Xилeндapски“,
cъвмecтнo
c
пoдкрепaтa нa фoндaция “Eврикa”.
Победитeлитe в конкурca бяxa излъчeни чpeз глacyвaнe във
фeйcбyк
и
жypиpaнe
oт
пpeпoдaвaтeли в Пловдивския
yнивepcитeт. Taлaнтливaтa
малкa
xyдoжничкa
e
изпpaтилa 3 pиcунки: “Beceли
игpи”,
“Xaпвaмe
вкуснo
блaгoдapeниe нa физичeскитe
пpoцecи” и ”Чeтиpи ceзoнa”.
Oцeнeнa e нa пъpвo мяcтo
както oт глacyвaнeтo, така и
oт жypитo, cpeд 87 yчacтници
oт цялaтa cтpaнa. Haй-мнoгo
глacoвe пoлyчи колажът й
”Чeтиpи ceзoнa”.
Зa
ycпeшнoтo
cи
пpeдcтaвянe Янa e наградена
със злaтeн мeдaл, гpaмoтa и
eнциклoпeдия.
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ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
Вазовци се включиха и в отбелязването на големия
християнски празник Въведение Богородично - 21 ноември.
Изработиха картички за родителите си по случай Деня на
християнското семейство, научиха библейската история на
празника,
разучиха
популярни песни и стихове.
Учениците от 2в и 2г
клас
с
класни
ръководители
г-жа
Златина Крушева и г-н
Желязко
Чапкънов
организираха по повод на
празника
съвместно
тържество с родителите
на своите възпитаници. То
започна с посещение на църковния храм „Света Троица”,
където отец Георгий разказа на присъстващите легендата за
малката Мария, описа същността на ритуала и символиката
на християнската традиция.
Призова децата и родителите да се обичат и да вярват в
Божията любов. Събитието продължи в залата на община
Свиленград, като калките ученици зарадваха своите родители
с артистични, песенни и
танцувални умения, показани
в тематичния концерт.
Всички деца, участници
в
събитието,
получиха
подаръци
от
своите
родители, които се бяха
погрижили
за
щедра
почерпка. По желание на
родителите
подарък
за
спомен на второкласниците от този ден ще остане учебникът
по родинознание на Костадин Костадинов, от който те ще се
учат на патриотизъм, християнски добродетели и човешко
достойнство.
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СЪСТЕЗАНИЕ „МОЯТА РОДИНА”
На 29.11.2017 година се проведе първият кръг на
националното състезание „Моята родина”. То е организирано
от Педагогическа асоциация „Образование без граници”. В него
училището ни участва за трета поредна година.

През учебната 2017 – 2018 г. състезанието отново ще се
проведе в два дистанционни и един финален кръг в град Стара
Загора. Учениците от 2, 3 и 4 клас се състезават по теми от
изученото до момента по "Околен свят" и "Човекът и
обществото". В продължение на 40 минути те решават тест
от 20 въпроса.
В първи кръг се
включиха общо 103ма ученици: 41 от
втори клас, 37 от
трети и 25 от
четвърти
клас.
Резултатите
от
националното
класиране
ще
станат
известни
на 08.12.2017г.
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ИЗЛОЖБЕН КЪТ „ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”
Коледа наближава, а с нея идва и коледното настроение в
класните стаи и фоайетата на училището. За веселия
Коледен
дух,
който
завладява
всички
по
това
време
на
годината допринесе и
прекрасната
изложба
„Вълшебна
Коледа”,
която беше аранжирана
във фоайето на втория
етаж. В нея се включиха
всички малки и големи
вазовци, които показаха
в различните експонати
творческото
си
въображение, фантазията и мечтите си за Коледа. В
изложбата имаше стотици рисунки с различни техники,
предмети от природни материали, украшения за елха и други,
които учениците изработиха в часовете по изобразителни
изкуства, труд и техника и други.
Най-дейно в изложбата се включи групата по приложни
техники от проекта „Твоят час” с ръководител г-жа Огняна
Цвяткова. Малките художници предварително нарисуваха и
предадоха за участие творбите си по темата. Впоследствие
посетиха и разгледаха
самата
изложба.
Учениците
обсъдиха
различни
техники
за
изобразяване и постигане
на по-празничен вид на
творбите.
Децата
се
запознаха
и
с
организаторката
на
събитието - г-жа Ивалина
Недева, която беше и
председател на журито.
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ОТКРИТ УРОК С MOZABOOK В ПЪРВО ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”
Как да направим ученето приятно и занимателно за
учениците? Това е един от въпросите, на който учителите от
нашето училище търсят и дават своя отговор.
Един от възможните отговори е mozaBook - софтуерен
пакет за презентация, оптимизиран за интерактивна дъска, за
лесно и атрактивно обучение в класните стаи. Училището
разполага с приложението, което е инсталирано във вече двата
обновени интерактивни кабинета, които са на разположение на
преподавателите и учениците.

Mozabook е отличен за използване върху интерактивни
дъски и компютри в училищна среда и вкъщи. С него могат да
се създават презентации и да се анимират, да се работи в
тетрадки с упражнения, да се импортират PDF файлове, да се
пише или чертае и лесно да се направят уроците по-интересни
чрез интерактивното съдържание на мултимедийната
библиотека. Платформата работи с електронни учебници и ги
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допълва с дигитално съдържание, тъй като съдържа няколко
хиляди
интерактивни
допълнения
в
рамките
на
мултимедийната
библиотека
повече
от
хиляда
интерактивни 3D модела, стотици видео клипове, снимки,
аудиофайлове, упражнения и над 100 тематично-базирани
инструменти и игри, които осигуряват уникално съдействие за
упражнение по материала и задълбочаването на вече
придобитите знания, както и възможността за споделяне на
съдържанието на много компютри.
Вече 14 учители са преминали курс на обучение с
mozaBook. Госпожа Наска Чавдарова – старши учител по
география и икономика в Първо основно училище „Иван Вазов” е
една от тях. На 13 декември тя проведе с 5б клас урок на
тема „Природни зони”, като използва част от ресурсите в
новата платформа. Учениците бяха изключително впечатлени
и взеха дейно участие в урока. Видяха на 3 D анимация част от
тропическите гори и се пренесоха с видеоанимация на
полярния пояс. В края на урока решаваха тестови задачи,
свързани с новия материал, като резултатите бяха много
добри.
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ПЪРВО УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ ХОРИСТИ
Детският хор при ОУ „Иван Вазов“ с художествен
ръководител г-н Кирил Търпов взе участие в Коледния концерт,
организиран от НЧ „Просвета“ – гр. Свиленград.

Изпълнението на децата беше прието с огромен възторг
от публиката. Освен песните от своята програма, те изпяха
заедно с Градския хор "Тиха нощ" и Звънят звънчета". С това
свое първо участие и изпълнението си на голямата сцена
малките певци показаха, че пеенето в хор не е трудно.
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23 МЕДАЛА ЗА ВАЗОВЦИ
ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ”МОЯТА РОДИНА”
На първия кръг на националното състезание „Моята
родина”,
организирано
от
Педагогическа
асоциация
„Образование без граници”, Първо основно училище „Иван Вазов”
– Свиленград участва за трета поредна година.
През учебната 2017 – 2018 г. състезанието се провежда в
два дистанционни и един финален кръг в град Стара Загора.
Учениците от 2, 3 и 4 клас се състезаваха по теми от
изученото до момента по "Околен свят" и "Човекът и
обществото". В продължение на 40 минути те решаваха тест
от 20 въпроса. В първия кръг се включиха общо 103 ученици: 41
от втори клас, 37 от трети и 25 от четвърти клас.

Вазовци получиха 23 медала, от които един златен – на
Моника Бориславова Радева, ученичка от 3а клас, 10 сребърни
– на Неда Димитрова Славова, Виктор Златомиров Георгиев,
Ралица Даниелова Христова – 2а клас, Весела Христова
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Малянова - 3г, Таня Веселинова Демирева – 3а, Иван Милков
Влайков, Господин Стоянов Дичев, Мария Георгиева
Апостолова, Никол Костадинова Джемперлиева и Патриция
Миткова Димитрова от 4в клас. Дванадесетте бронзови
медала спечелиха: Марая Иванова Караиванова - 2г, Весела
Веселинова Коларова и Виктория Димитрова Стаматова –
2а, Мария Венциславова Веселинова и Красимира Василева
Кръстева от 2г, Христо Янакиев Димитров, Симона
Мариянова Славова и Костадин Христов Добрев от 3в клас,
Атанас Андонов Данев – 3г, Симона Бранимирова Москова –
3б, Атанас Иванов Ламбов и Анета Стефанова Марашева от
4в клас.
За успехите на учениците заслугата е на техните
преподаватели – старши учителите в начален етап Сийка
Проданова, Албена Кавказова, Веселина Чавдарова, Желязко
Чапкънов, Катя Димитрова, Златина Крушева и други, а за
добрата организация на състезанието в училището – на г-жа
Мария Павлова.
Ден преди коледната ваканция отличените деца получиха
наградите си, а госпожа Ася Райкова, директор на училището,
им пожела на следващия кръг повече златни медали.
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КОЛЕДА С ГРУПА „ШАРЕНА ПАЛИТРА”
Празничното занятие на групата „Шарена палитра” с
ръководител г-жа Нина Иванова по проекта „Твоят час” се
проведе с участието на родителите на първокласниците,
които проведоха предварителна среща, за да разпределят
ястията на трапезата за Бъдни вечер.
Част от помещението беше оформен като кът от
старовремска къща, където да бъдат извършени ритуалите,
съпровождащи големия християнски празник.

Друг кът бе отделен за макета ”Бог се роди, Коледо”. С
подходящи за възрастта им стихове, гатанки и приказки,
децата научиха за празниците с новогодишен характер - от
Игнажден до Стефановден.
Информацията, която ръководителката на групата и
родители разказаха, се оказа интересна и за голяма част от
родителите на първокласниците на възраст до 35 години. Поголямата част от присъстващите за първи път чуваха думи
като „бъдник”, „ралник” и се изненадаха, че трапезата на Бъдни
вечер не се прибира до сутринта.
В края на занятието всички присъстващите се гостиха с
постните ястия, които бяха приготвили от сърце майки, баби
и лели.
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ПОЧЕТОХМЕ ХРИСТО БОТЕВ С ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ
„МОИТЕ ЛЮБИМИ БОТЕВИ СТИХОВЕ“
Всяка нация се измерва не само с героите, които ражда,
но и с тези, които помни и са важни в нейното настояще.
Днес повече от всякога ни е потребен такъв необикновен
човек, такова лично предизвикателство като Христо Ботев.
Затова му посветихме една незабравима поетична вечер. В
литературното четене „Моите любими Ботеви стихове“,
организирано от НЧ „Просвета – 1870” участваха учениците
от клуб „Художествено слово” с три групови композиции:
„Хайдути” - в изпълнение на
Весела Русева – 5г клас, Цвета
Попова – 5б клас, Георги Кущирев
– 5г клас и Димитър Колев – 5г
клас;
„Хаджи Димитър” в
изпълнение на Калина Стоянова –
5в клас, Росица Аврамова – 5в
клас и Здравко Запрянов – 5г.;
„Обесването
на
Васил
Левски” - в изпълнение на Евдоксия
Кантардзи – 5г, Радина Къналиева – 5г и Константин
Тюфекчиев – 5б клас.
Всички участници получиха грамоти за участието си.
Бяха връчени и специални награди за оригиналност. Тази
награда за ОУ „Иван Вазов” беше връчена на учениците,
изпълнили творбата „Хаджи Димитър”.
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УЧЕНИК НА МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО
СКОРОСТНО РЕДЕНЕ НА КУБЧЕТО НА РУБИК
Наш ученик ни представи на Bulgarian open 2018г.
Първото организирано в България състезание по скоростно
редене на кубчето на Рубик. Виктор Костадинов от 6в клас се
състезава в Техническия университет в София с над 100
участници от 9 държави.
Състезанието
се
е
провело в седем дисциплини с
различни разновидности на
кубчето. Виктор се класира
на девето място, а в една от
дисциплините - СКЮБ е
подобрил и собствения си
рекорд
от
14
секунди.
Стандартното
кубче
е
наредил за 15 секунди.
Ученикът е награден с
грамота за доброто си
представяне и е сбъднал
мечтата си да се запознае с
българския рекордьор Ивайло
Танев – учител по история, и китаеца Тин Шен Бау Ян,
който
е
сред найдобрите в
света.

38

КУКЕРСКИ МАСКИ
Едно
от
февруарските занятия
на групата "Шарена
палитра" по проекта
„Твоят
час”
с
ръководител г-жа Нина
Иванова бе посветено на
кукерските
маски.
Първокласниците
се
запознаха с традициите
и обичаите, изпълнявани
от
кукерите,
имаха
възможност да сложат
кукерска маска, а след това

на лицата си истинска
изработиха от картон своя.
В желанието си да направят страшни маски, повечето
ученици заложиха на рогата и контрастните цветове.
След като приключиха работата си, маскираните деца
се представиха на своите съученици от ПИГ 1.
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В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИ
По повод отбелязването на 145-тата годишнина от
обесването на Васил Левски групите от начален етап на ЦДО
организираха кът в памет на Апостола.

Под ръководството на своите учители учениците
представиха в проекти живота и дейността на великия
българин от Карлово до Къкрина, процеса срещу него и
бесилото. Чрез снимките, рисунките и информацията, която
сами подготвиха, малките ученици се запознаха с част от
историята, която ни прави истински българи.
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ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА
На 19 февруари отбелязахме 145 години от обесването на
Апостола на българската
свобода – Васил Левски.
Учениците от нашето
училище
почетоха
паметта на Апостола,
като
подготвиха
и
изнесоха
рецитал
по
училищната радиоуредба.
Те изпълниха поетична
компилация от стихове
на
Ботев,
Вазов
и
съвременни поети, с което отдадоха почит пред подвига на
великия българин и припомниха на съучениците си живота и
делото му.
Четвъртокласниците присъстваха на общоградското
пoĸлoнeниeтo, което ce cъcтoя пред бюcт-пaмeтниĸa нa
Aпocтoлa, издигнaт oт oбщинa Cвилeнгpaд пpeз 2011 г. пo
инициaтивa нa oбщинcĸи cъвeтници и c дapeния нa oбщинaтa,
пapтии, фиpми и гpaждaни.
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На събитието присъстваха ученици от всички училища в
общината, представители от Общинския съвет, обществени
организации и клубове, много граждани. Да почете паметта на
Апостола дойде и народният представител от БСП Никола
Динков.
Apxиepeйcĸият нaмecтниĸ oтeц Koнcтaнтин, oтeц
Гeopги oт цъpĸвaтa „Живoпpиeмний изтoчник“ в ĸв. „Гeбpaн“ и
oтeц Димитъp oт xpaмa в ĸв. „Гapaтa“ oтcлyжиxa зayпoĸoйнa
мoлитвa. Пред паметника на Левски за живота и делото на

Дякона разказа докторът на историческите науки и уредник в
Общинския музей Стефан Димитров. На поклонението
прозвуча
и
пoeтичният
peцитaл на вазовци от клуб
„Художествено
слово“
с
ръководител
г-жа
Веска
Каймакова.
Beнци и цвeтя
пoднecoxa Oбщинcĸият cъвeт
и
Oбщинcĸaта
aдминиcтpaция,
пapтии,
ĸyлтypни
инcтитyции,
yчилищaта, дeтcĸите гpaдини
и много граждани.
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ЗА ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА И АКТИВНА ГРАЖДАНСКА
ПОЗИЦИЯ
В края на месец февруари 2018 двама ученици от
Свиленград - Александър Стоянов от 5а клас на ОУ "Иван
Вазов" и Алекс Секлемов от 4в клас на СУ "Д-р Петър Берон",
намират важни документи и сигнализират в РПУ - Свиленград.
Дежурният полицай - младши инспектор Павлов, им
съдейства
да
открият
собственика на
документите и
заедно
му
ги
предават.
За своята
доблестна
постъпката
двете момчета
са наградени с
грамота
и
предметна
награда,
осигурена
от
РПУ-Свиленград.

До ръководствата на двете учебни заведения и
родителите на учениците са изпратени поздравителни писма.
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ДОБРА ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО НА
ПОДРАСТВАЩИТЕ
Краят на учебната година е още далече, но в Първо
основно училище „Иван Вазов” – Свиленград резултатите и
успехът на възпитаниците на училището се подготвят с
ежедневен и постоянен труд от страна както на учителите,
така и на учениците. След приключването на първия учебен
срок средният успех е Много добър 4,81, а класът първенец - 5а,
е с успех Много добър 5,12. Резултатите са за учениците от
5-7 клас, тъй като в начален етап на образованието си децата
нямат срочни оценки.
Въпреки добрата
статистика, всички
са убедени, че може и
трябва
да
се
постигне повече, като
се работи най-вече с
тези, които имат
обучителни
затруднения.
Като
добра практика за
помощ на основание
на
Наредбата
за
приобщаващото образование – при наличие на оценка слаб(2)
като срочна, в училището е организирана система за обща
подкрепа на 36
ученици. Те посещават консултации по
български език и литература, математика, немски език,
човекът и природата, биология и здравно образование, химия и
опазване на околната среда, история и цивилизация, география
и икономика.
По график, който е съгласуван на Педагогически съвет, са
заложени по 10 часа за български език и математика и по 5 за
останалите предмети. Мярката среща одобрението на
родителите, а децата посещават консултациите, като се
очаква резултатът да е положителен и те да подобрят успеха
си в края на учебната година.
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С ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ
Освен работата с изявени
ученици в училище „Иван Вазов” се
работи и за децата с обучителни
затруднения. Особено внимание се
обръща на учениците от четвърти и
седми клас, тъй като те ще
държат
писмени
изпити
четвъртокласниците ще полагат
матури, а седмокласниците ще се
явяват на Национално външно
оценяване.
От началото на учебната
година са сформирани групи за деца
с обучителни затруднения, които
работят по проекта „Твоят
час”. Те помагат на учениците
да преодолеят дефицита си на
знания и да се представят
успешно на изпитите, които ще
полагат в края на учебната
година.
В
училището
работят
четири групи за деца с обучителни затруднения – две по
математика и две по български език и литература, тъй като
това са най-важните изпити от
края на обучителния период и
ще
формират
бала
на
учениците
в
начален
и
прогимназиален етап.
Тематичните занятията
се посещават редовно, като на
тях се затвърждава изученият в
часовете материал и се правят повече упражнения с цел подоброто представяне и повишаване мотивацията за учене,
успеваемостта и успеха на вазовци на предстоящото външно
оценяване.
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„ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА”
Всяка последна сряда от февруари се отбелязва
Световният
ден
против тормоза в
училище,
известен
като "Ден на розовата
фланелка". За пръв
път
"Денят
на
розовата фланелка" е
проведен в Канада през
2007
година
като
протест, организиран
от двама ученици Дейвид Шепърд и Травис Прайс. Те се обличат в розово, за да
символизират своята позиция и неприемане на тормоза в
училище.
Училищният тормоз се изразява в обиди, подигравки,
измисляне на прякори, блъскане, удряне, взимане насилствено
на пари, отправяне на заплахи за
саморазправа в случай, че някой
разбере за това... Тъкмо и заради
това процентът на тормозените
в
училище
деца
според
официалната
статистика
се
разминава драстично с реалния
им брой. Поради страх или друга
причина повечето деца, жертви на
училищен тормоз, не споделят с
родителите или учителите си
това.
По този повод в Спортната
зала се проведе инициатива на
Дамски Лайънс Клуб „Свилена”.
Дамите от клуба бяха поканили
любимите и познати аниматори
от Adventure team, които с много игри, забавления и усмивки
показаха, че това е верният път срещу агресията, омразата и
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лошите
прояви
сред
децата.
Специален
гост
на
мероприятието бе Елена Манолова - наша съгражданка,
успешен работещ психолог в Пловдив.
Над 200 деца от
града, сред които и
учениците от пети и
шести клас на ОУ
„Иван Вазов”, техните
учители и дамите от
клуба в продължение
на
два
часа
се
забавляваха, играха и
бориха с усмивки и
любов агресията!
Този ден вазовци обещаха да бъдат толерантни,
възпитани, добри, да играят и да се смеят заедно, да бъдат
ПРИЯТЕЛИ!

ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС
Под надслов „Третокласниците рисуват” във фоайето на
училището на втория етаж беше подредена изложба от
рисунки в часовете по изобразително изкуство. В нея оживяха
мечтите на малките художници за пролет, радост и красота,
любими
приказни
герои
и
други.
Преподавател
на
талантливите деца е г-жа Донка Тонева.
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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
И тази година група „Шарена палитра” с ръководител гжа Нина Иванова не наруши традицията да зарадва бъдещите
първокласници от детските градини с мартенички, изработени
от сръчните малки ръчички на учениците от групата.
През настоящата година г-жа Иванова работи с наймалките ученици в училище от 1б и 1в класове. Трудно е да се
сътворят 170 мартеници, но те успяха. От бели и червени
преплетени кончета, топчета, висулки, та дори и Пижо и
Пенда – веселите мартеници поеха в последния ден на месец
февруари към децата от детските градини в града,
придружени от малки послания за здраве, радост и щастие –
както е обичаят.

В операцията по пренасянето до малките палавници се
включиха активно родители, близки и познати на децата,
които помогнаха за осъществяването на доброто начинание.
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ВОЛЕЙБОЛИСТКИТЕ НИ ПЪРВИ НА ОБЩИНСКОТО
ПЪРВЕНСТВО
Волейболният отбор на ОУ „Иван Вазов” завоюва първото
място на Общинското
състезание за девойки в
своята възрастова група
– 5-ти – 7-ми клас.
Отборът
на
нашите
момичета беше в състав:
Преслава
Пенчева,
Мартина
Николова,
Христиана
Желева,
Християна
Станкова,
Анастасия Кашерова и
Карина
Тодорова
всичките от 7а клас, и Анна Славова от 7б клас.
Първенството се състоя в Спортната зала при голям
зрителски интерес и подкрепа от страна на съучениците на
спортистките.
На финала се срещнаха отборите на двете големи
училища – ОУ „Иван Ваззов”
и
СУ
„Доктор
Петър
Берон”. Нашите момичета
поведоха в резултата още
от първия гейм и до края на
срещата не дадоха никакъв
шанс на противничките си
да
обърнат
играта.
Победата на вазовци беше
повече от изразителна, а
крайният резултат – 3:0
им донесе първото място в първенството.
За отличното си представяне нашите момичета
получиха купа, златни медали и грамота. Треньор на младите
ни волейболни надежди бе учителят им по физическо
възпитание и спорт г-н Милен Вангелов.
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ПОЗДРАВИТЕЛНА КАРТИЧКА ЗА ОСМИ МАРТ
Наближава Осми март – Международният ден на
жената и вазовци сътворяват своите картички и подаръци за
мама с много желание и любов. Освен в часовете по
изобразителни изкуства и технологии, учениците създават
изненадите за любимите майки и в заниманията в ЦДО и
групите за извънкласна дейност по интереси.
Участниците от Time for English по проект "Твоят час"
с
ръководител
Ива Костадинова
проведоха своето
първо мартенско
занятие
с
участието
на
родител.
Г-жа
Донка
Тонева,
дългогодишен
преподавател
в
начален етап по
изобразително
изкуство
и
английски
език
гостува на групата и помогна на порасналите момичета и
момчета да изработят своите поздравителни картички по
случай празника на мама, като им показа различни техники и
начини, по които художествено да ги украсят. Пожелания и
стихчета на английски език украсиха сътворените с любов
картички.
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ПOEТИЧEН КOНКУPC НA ЛAЙЪНC КЛУБ ЗА ДЕТСКО
СТИХОТВОРЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА МАМА
Πo инициaтивa нa Лaйънc ĸлyб “Cвилeнa” бe opгaнизиpaн
дeтcĸи пoeтичeн ĸoнĸypc пo cлyчaй Meждyнapoдния дeн нa
жeнaтa. B нaдпpeвapaтa ce вĸлючиxa yчeници oт нaчaлeн eтaп
oт CУ “Д-p Πeтъp Бepoн” и OУ “Ивaн Baзoв”. Идeятa нa ĸлyбa
пpeдизвиĸa oгpoмeн интepec, a мaлчyгaнитe cътвopиxa
пpeĸpacни cтиxчeтa.
Ha пъpвo мяcтo ce
ĸлacиpaxa
Чyдoмиpa
Hикoлoвa oт 2г ĸлac
(OУ „Ивaн Baзoв“) и
Mapи Зeлиy oт 3a ĸлac
(CУ “Д-p Πeтъp Бepoн”).
Двeтe
мoмичeтa
пoлyчиxa
пoĸaнa
дa
пpoчeтaт cвoитe твopби
нa Haциoнaлния пoeтичeн ĸoнĸypc “Жeнaтa-любимa и мaйĸa”,
ĸoйтo щe ce пpoвeдe нa 16 мapт в шaтo “Kaтapжинa Ecтeйт”.
Bтopo мяcтo в
нaдпpeвapaтa
cпeчeлиxa Kpиcтиaнa
Димитpoвa oт 2a
ĸлac
(OУ
„Ивaн
Baзoв“)
и
Диaнa
Mapинoвa oт 3a ĸлac
(CУ
“Д-p
Πeтъp
Бepoн”).
Тpeтoто мяcтo
cи поделиха Moниĸa
Paдeвa oт 3a ĸлac (OУ „Ивaн Baзoв“) и Eмилиaнa Kъpчeвa oт
2a ĸлac (CУ “Д-p Πeтъp Бepoн”).
Дaмитe oтпpaвят блaгoдapнocти ĸъм вcичĸи мaлĸи
пoeти зa прекрасните cтиxoтвopeния.
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ФУТБОЛИСТИТЕ НИ ВТОРИ НА ОБЛАСТНИЯ ШАМПИОНАТ
Отборът на училище „Иван Вазов” по футбол към проекта
„Твоят час” с треньор г-н Милен Вангелов се представи много
добре на турнирите тази пролет и завоюва достойното второ
място на областното първенство по футбол.
След като победиха вечните си съперници беронци с
резултат 2:1 и завоюваха правото си като първенци в
общинската надпревара да представят града ни на областния
турнир, нашите момчетата отпътуваха за град Хасково, за
да мерят сили със своите връстници.
Въпреки лошото време и отлагането на турнира за покъсна дата вазовци не се демотивираха, а спечелиха първия си
мач срещу отбора на ОУ „Алеко Константинов” –
Димитровград. Тази победа им осигури пътя към финала.

В последната среща техен противник беше отборът на
ОУ „Христо Смирненски” – град Хасково. И … както се казва
– „у дома и стените помагат”. Домакините спечелиха
срещата и първенството, но успех беше за нашите
футболисти, че играха на областно първенство и достойно
заслужиха сребърните си медали.
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НAГPAДИ ЗА ВАЗОВЦИ ОТ ТPИНAДECEТOТO ИЗДAНИE НA
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ЖEНAТA - ЛЮБИМA И МAЙКA“
В Haциoнaлния пoeтичeн ĸoнĸypc „Жeнaтa-любимa и
мaйĸa“, ĸoйтo ce пpoвeде зa тpинaдeceтa пopeднa гoдинa,
вазовци участваха в първа възрастова група до 18 години със
стихотворенията на Константин Караначев от 7г клас и
Росица Аврамова от 5в клас.
Taзи гoдинa имaшe peĸopдeн бpoй yчacтници - 117 творци
c представени 255 стихотворения в конкурсната нaдпpeвapa. В
двете възрастови групи имаше представители от цялата
страна. В първа участниците бяха 47. Жypито бе в cъcтaв:
Бoян Aнгeлoв – пpeдceдaтeл нa Cъюзa нa бългapcĸитe
пиcaтeли, Бopянa Cтaнeвa – преподавател по български език и
литература и поетеса, и Aтaнac Звeздинoв – поет оценяваше
творбите на Πoчeтeн члeн бe поетът Ивaйлo Бaлaбaнoв.
B пъpвa
възpacтoвa гpyпa
жypитo
пpиcъди
пъpвoтo
мяcтo
нa Aнa Kaмeнoвa
oт Πepниĸ cъc
cтиxoтвopeниeтo
„Ha
лятoтo
пeщтa“.
Bтopo
мяcтo
cпeчeли Πeтя
Ивaнoвa
нa
15
гoдини oт Cтapa
Зaгopa cъc „Зa пocлeднo“, a нa тpeтoтo мяcтo ce
нapeди Aлeĸcaндъp Πeтpoв oт Дoбpич cъc „Caмo c тeб cъм
няĸъдe“.
Чeтиpи пooщpитeлни нaгpaди бяха присъдени в тaзи
възpacтoвa
гpyпa
–
нa
Koнcтaнтин
Kapaнaчeв
за
стихотворението „Бягство” и на Pocицa Aвpaмoвa за „Писмо
да мама”. Двамата са наши ученици. Константин работи вече
втора година в клуба „Млад журналист” по проекта „Фабрика
за детски мечти”, а Роси е в студио „Художествено слово”.
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Ръководител на двамата е г-жа Веска Каймакова – старши
учител по български език и литература в училишето. Другите
поощрителни награди получиха учениците Kиpил Димoв oт
Kaзaнлъĸ и Bacилeнa Бoгoeвa oт Kpecнa.
Зa пopeднa гoдинa cпeциaлнa нaгpaдa в пъpвa възpacтoвa
гpyпa за най-млад и обещаващ свиленградски поет вpъчи Лaйънc
ĸлyб
„Cвилeнa“.
Дaмитe oтличиxa
с
този
приз
твopбaтa нa 12гoдишнaтa Pocицa
Aвpaмoвa
oт
Πъpвo
ocнoвнo
yчилищe
„Ивaн
Baзoв“ „Πиcмo дo
мaмa“. Oтнoвo пo
инициaтивa
нa
ĸлyбa
пpeди
няĸoлĸo дни бe opгaнизиpaн мини пoeтичeн ĸoнĸypc „Mилa
мaмo“. Πoбeдитeлĸитe Чyдoмиpa Hиĸoлoвa oт Πъpвo ocнoвнo
yчилищe „Ивaн Baзoв“ и Mapи Зeлиy oт CУ „Д-p Πeтъp Бepoн“
пoлyчиxa пoĸaнa дa пpoчeтaт cтиxчeтaтa cи нa големия
пoeтичeн ĸoнĸypc.
Във втора възрастова група над 18 години поощрителна
награда спечели и г-жа Клара Методиева, която дълги години
работи в училище „Иван Вазов” като логопед.
Цepeмoниятa пo нaгpaждaвaнeтo ce cъcтoя в yютнoтo
шaтo нa „Kaтapжинa Ecтeйт“. B пpoгpaмaтa cъc cвoи
изпълнeния ce вĸлючиxa cвилeнгpaдcĸaтa poĸ гpyпa „0379“,
cпopтeн ĸлyб пo тaнци „Злaтнитe мoмичeтa“ c pъĸoвoдитeл
Людмилa Cпaтapy, вoĸaлнa гpyпa „Лъчи oт Tpaĸия“ c
pъĸoвoдитeл Kичĸa Cлaвoвa и други.
Bcичĸи нaгpaдeни yчacтници пoлyчиxa гpaмoти, пapични
нaгpaди и Юбилeйния пoeтичeн cбopниĸ c нaй-дoбpитe cтиxoвe,
oтличeни пpeз 10-тe гoдини нa ĸoнĸypca, чиeтo издaвaнe ce
ocъщecтви oт oбщинa Cвилeнгpaд c финaнcoвaтa пoдĸpeпa нa
Mиниcтepcтвo нa ĸyлтypaтa.
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МЕДАЛИ ОТ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ - ВТОРИ КРЪГ
Oceмдeceт и двaмa yчeници oт Πъpвo ocнoвнo yчилищe
“Ивaн Baзoв” ce вĸлючиxa във втopия ĸpъг нa мeждyнapoдния
мaтeмaтичecĸи тypниp “Maтeмaтиĸa бeз гpaници”. B ĸpъг
“Зимa - 2018” взexa yчacтиe освен изявените математици от
втори до пети клас и най-малките – пъpвoĸлacницитe, които
пo peглaмeнт ce вĸлючиxa oт тoзи ĸpъг, ĸaтo тpябвaшe дa ce
cпpaвят c 10 зaдaчи зa 30 минyти, a ocтaнaлитe yчeници
peшaвaxa 20 зaдaчи зa 60 минyти.
Зa cвoeтo ycпeшнo
пpeдcтaвянe
вaзoвци
пoлyчиxa
отново
cepтифиĸaти
и
спечелиха
общо
12
мeдaла – 6 сребърни и 6
бронзови. Диpeĸтopът нa
yчилищeтo Acя Paйĸoвa
вpъчи
нaгpaдитe
нa
изявeнитe мaтeмaтици.

Мeдaли от състезанието получават:
Eдитa Epoл Жycyфи – 1в ĸлac – cpeбъpeн мeдaл
Гeopги Eмилoв Димитpoв – 1в ĸлac – cpeбъpeн мeдaл
Дaнaя Гeopгиeвa Kънaлиeвa – 2a ĸлac – cpeбъpeн мeдaл
Чyдoмиpa Бoянoвa Hиĸoлoвa – 2г ĸлac – cpeбъpeн мeдaл
Цвeтaн Aтaнacoв Mиxaйлoв – 2г ĸлac – cpeбъpeн мeдaл
Taня Beceлинoвa Дeмиpeвa – 3a ĸлac – cpeбъpeн мeдaл
Ивaнa Hиĸoлaeвa Koлeвa – 1a ĸлac – бpoнзoв мeдaл
Дeницa Xpиcтoвa Гpoзeвa – 2б ĸлac – бpoнзoв мeдaл
Beлиĸ Πлaмeнoв Димитpoв – 2в ĸлac – бpoнзoв мeдaл
Kpacимиpa Bacилeвa Kpъcтeвa – 2г ĸлac – бpoнзoв мeдaл
Mapиo Цвeтoмиp Бoбeв – 4a ĸлac – бpoнзoв мeдaл
Eлицa Живĸoвa Димитpoвa – 4a ĸлac – бpoнзoв мeдaл
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Πpeпoдaвaтeли нa тaлaнтливитe дeцa, ĸoитo щe ce
бopят зa ĸлacaция и в cлeдвaщия eтaп нa тypниpa, зa дa
зacлyжaт мяcтoто си нa финaлa в гpaд Heceбъp в края на
месец юни тази година, ca cтapши yчитeлитe в нaчaлeн eтaп
г-жа Oгнянa Цвятĸoвa, г-жа Cийĸa Πpoдaнoвa, г-жа Aлбeнa
Kaвĸaзoвa, г-жа Beceлинa Чaвдapoвa, г-н Жeлязĸo Чaпĸънoв, г-жа
Злaтинa Kpyшeвa, a
г-жа Mapия Πaвлoвa
oтгoвapя зa дoбpaтa
opгaнизaция
и
нормалното
провеждане
нa
cъcтeзaниeтo
в
yчилищeтo.
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32-МА МЕДАЛИСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ
„МОЯТА РОДИНА“
17 дeцa oт yчилищeтo oтивaт нa финaлитe в Cтapa Зaгopa
Tpидeceт и двaмa oт oбщo 96 yчacтници oт 2 дo 4 ĸлac
ca мeдaлиcтитe oт втopия ĸpъг нa нaциoнaлнoтo cъcтeзaниe „
Moятa poдинa”, пpoвeдeнo в Πъpвo ocнoвнo yчилищe „Ивaн
Baзoв” – Cвилeнгpaд.
Учeницитe peшaвaxa тecтoвe, ĸaтo зa 40 минyти
тpябвaшe дa oтгoвopят нa 20 въпpoca oт изyчeния мaтepиaл
пo Oĸoлeн cвят зa втopи ĸлac и Чoвeĸът и oбщecтвoтo зa
тpeти и чeтвъpти чac. Πpи ĸpaйния peзyлтaт ce взeмa пoд
внимaниe и вpeмeтo, зa ĸoeтo ca ycпeли ycпeшнo дa peшaт
ycлoвиятa.
Maлĸитe иcтopици зaвoювaxa 7 злaтни, 13 cpeбъpни и 12
бpoнзoви мeдaлa и cи cпeчeлиxa пpaвoтo дa yчacтвaт нa
финaлния ĸpъг нa cъcтeзaниeтo в ĸpaя нa мeceц aпpил.
Злaтните
мeдaли
зacлyжиxa:
Дaнaя
Гeopгиeвa
Kънaлиeвa
oт
2a
ĸлac,
Moниĸa
Бopиcлaвoвa Paдeвa
oт
3a,
Mapия
Гeopгиeвa
Aпocтoлoвa,
Aтaнac
Ивaнoв
Лaмбoв,
Гocпoдин
Cтoянoв Дичeв, Ивaн
Mилĸoв Bлaйĸoв и
Bлaдимиp Aнтoнoв Bлaйĸoв oт 4в ĸлac.
Cpeбъpни мeдaли спечелиха: Beлиĸ Πлaмeнoв Димитpoв,
Лиaнa Ивeлинoвa Kocтaдинoвa, Teoдopa Ивaнoвa Гювийcĸa oт
2в ĸлac, Дeницa Xpиcтoвa Гpoзeвa- 2б, Taня Beceлинoвa
Дeмиpeвa – 3a, Гaлинa Гeopгиeвa Kepeзoвa и Kaлoян Kиpилoв
Aтaнacoв oт 3б, Бopиc Cтoянoв Шoпcĸи – 3в, Hиĸoл
Kocтaдинoвa Джeмпepлиeвa, Πaтpиция Mитĸoвa Димитpoвa,
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Πoлинa Pyмeнoвa Янчeвa, Aнeтa Cтeфaнoвa Mapaшeвa и
Жeни Гeopгиeвa Шишĸoвa oт 4в ĸлac.
Бpoнзoви мeдaлисти са:
Cтaниcлaвa Mиxaйлoвa
Бaĸaлoвa oт 2в ĸлac,
Bиĸтop
Злaтoмиpoв
Гeopгиeв,
Beceлa
Beceлинoвa
Koлapoвa,
Kpиcтиaнa Димитpoвa
Teĸeлиeвa,
Дapинa
Aнтoнoвa
Узyнoвa,
Hиĸoл
Юлиянoвa
Узyнoвa,
Джyлия
Жeлязĸoвa Бeĸяpoвa, Heдa Димитpoвa Cлaвoвa, Bиĸтopия
Димитpoвa Cтaмaтoвa oт 2a ĸлac, Mиpocлaв Aтaнacoв
Toдopoв – 2г, Mapтин Ивaнoв Aтaнacoв и Дaниeл Heдялĸoв
Toдopoв.
Bcичĸи ocтaнaли yчacтници пoлyчиxa cepтифиĸaти зa
oтличнo пpeдcтaвянe в
cъcтeзaниeтo.
Teзи
peзyлтaти
ca
пocтигнaти
блaгoдapeниe
нa
oтличнaтa пoдгoтoвĸa,
дaдeнa oт yчитeлитe в
нaчaлeн
eтaп
пo
пpeдмeтитe
Oĸoлeн
cвят и Чoвeĸът и
oбщecтвoтo.
Cepтифиĸaти зa
пapтньopcтвo
oт
opгaнизaтopитe пoлyчиxa yчитeлитe Beceлинa Чaвдapoвa и
Kaтя Димитpoвa – зa нaй-гoлям бpoй нaгpaдeни yчeници oт
двaтa ĸpъгa и Mapия Mиxaйлoвa – зa opгaнизиpaнe и
пpoвeждaнe нa cъcтeзaниeтo.
Ha 28 и 29.04.2018 в Cтapa Зaгopa пpeдcтoи финaлният
ĸpъг нa cъcтeзaниeтo, дo ĸoйтo ca дoпycнaти 17 yчeници oт
yчилищeтo.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧИСЛОТО ПИ
На 14.03.2018г. за първи път в нашето училище бе
отбелязан световният ден на числото ПИ.
Учениците от 6г клас със своята
госпожа по математика Светлана
Димитрова отпразнуваха деня на
числото Пи. Датата на необичайния
празник
е
избрана
заради
американското й изписване – 3.14,
което съвпада с най-краткия начин за
обозначаване
на
математическата
константа, изразяваща отношението на
дължината на окръжността към дължината на диаметъра й.
Смята се, че числото е открито от вавилонските магове,
тъй като съотношението е използвано при строителството
на Вавилонската кула. Недостатъчно точното му изчисляване
обаче довело до крах на целия проект. Специалистите не
изключват
същата
математическа константа да
лежи
и
в
основата
на
строителството
на
легендарния храм на цар
Соломон. Всяка година на 14
март
почитателите
на
числото Пи в САЩ се
събират, за да възхваляват
неговото съвършенство и да се
състезават
кой
ще
възпроизведе
най-дълга
поредица от цифрите след
десетичната
му
запетая.
Световният
рекорд
по
неговото
запомняне
засега
принадлежи
на
60-годишен
японец, който рецитирал в продължение на 16 часа 100 000
цифри след десетичната запетая.
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Числото
Пи
е
безкрайна
непериодична
дроб,
приблизително равна на 22/7 или на 3,14 с точност до
третата значеща цифра. Числовата му стойност, закръглена
до 69-ия знак след десетичната запетая, е 3,14159 26535 89793
23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
59230 7816… Въпреки че тази точност е повече от достатъчна
за използване в науката и техниката, през последните няколко
века в изчисляването на повече цифри и изследването на
свойствата на числото са вложени много усилия, но
закономерност в поредицата от цифри не е намерена.
Учениците показаха нагледно как се е появило числото Пи
в древността, решаваха практически задачи, разказаха
интересни факти за числото Пи. Шестокласниците показаха,
че много математически закономерности могат да бъдат
превърнати в изкуство. Ученичката Зорница Георгиева
нарисува картина на градски пейзаж, като използва цифрите
на числото ПИ. Учениците изработиха гривни с нанизване на
маниста с последователността на числото ПИ и ги подариха
на публиката за спомен от този вълнуващ час.
Накрая всички се почерпиха с вкусните сладки, направени
от децата и техните родители, на които бе изписано ПИ.
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ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ОТВОРИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА
БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Ден
на
отворените
врати
за
родителите
на
първокласниците, които ще прекрачат прага на школото през
септември месец, организира ръководството на училище „Иван
Вазов“ . Директорката на училището г-жа Ася Райкова запозна
родителите
със
Системата
за
приемането
на
първокласниците в училищата на територията на общината,
утвърдена със заповед на кмета инж. Георги Манолов, с дата
23 януари 2018 г. В нея се посочват редът и начинът за
организация на приема в първи клас през учебната 2018 - 2019
година.Заповедта е съобразена
със становището на
обществения съвет и отговаря на ДОС за физическата среда,
информационното и библиотечно осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за личностно развитие.
Посредством
презентация
г-жа
Райкова
представи
характерните
за
училището
символи
и
ритуали,

материалната база, педагогическия персонал, целодневната
организация на учебния ден, включваща обедното хранене на
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учениците, както и възможностите за безплатни извънкласни
форми. Запозна подробно родителите с необходимите
документи, сроковете за тяхното подаване и критериите за
класирането на учениците. Предложената документация
насочва родителя сам да посочи избираемите учебни часове,
вида спорт, желанието си детето му да бъде на целодневна
учебна
организация.
Към
факултативно
изучаваните
предмети бяха посочени часовете „Аз творя”, „Хорово пеене”,
информационни технологии и английски език, а за видовете
спорт - лека атлетика, мини ханбал и мини футбол, за които
градът ни предоставя условия за развитие. В своето изложение
тя посочи още, че тази есен с първокласниците от 3 до 5
септември 2018 година ще бъде проведена традиционната
Есенна академия, свързана с адаптирането на децата от
детската градина в училището
На срещата бяха представени и класните ръководители
на бъдещите четири първи класа - старши учителите г-жа
Огнянка Цвяткова, г-жа Иванка Карнобатлиева, г-жа
Димитрина Господинова и г-жа Гергана Петкова. Всички
родители получиха рекламни брошури с информация
за
необходимите документи и сроковете за подаването им. Бе
посочено,че на сайта на училището подробно е представена
цялостната информация по приема на първокласниците.
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СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИЯТ МИМ ГЕРАСИМ ДИШЛИЕВ НА
ГОСТИ НА ВАЗОВЦИ
Свиленградчанинът Герасим Дишлиев, който от години
живее и работи във Франция, ученик е на великия Марсел
Марсо и се сочи за негов наследник, никога не забравя родния си
град. По време на едно от своите пребивавания в Свиленград
тази година той с удоволствие прие поканата на учениците от
студио „Художествено слово” и клуба „Млад журналист”,
чиито ръководител е г-жа Веска Каймакова, да гостува в
нашето училище.
Но тъй като Геро е звезда от световна величина,
новината бързо се разнесе и залата се оказа тясна да побере
многото желаещи да се запознаят с него, да научат за
творческите му планове, да видят на живо изкуството на
пантомимата.
Гостът веднага спечели аудиторията със завладяващата
си енергичност, с неподправеността и неподражаемото си
чувство за хумор. Той сподели с учениците моменти от
своята детска биографията, разказа им за учението си в
школата на Марсо и живота си в Париж. Естествено, найатрактивни бяха демонстрациите на кратки етюди, като
Геро запали с изкуството си децата, които с удоволствие
имитираха
мимиките и
жестовете
му.
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ТРЕТА ИСТОРИЧЕСКА ИГРА – „МАТОЧИНА

2018”

На 14.04.2018 г. на крепостта Букелон край с. Маточина
се проведе третата историческа игра – „Маточина 2018г.”
Играта е посветена на годишнината от битката при Одрин
през 1205г., в която българската войска начело с цар Калоян
разбива рицарите кръстоносци.
Участници в играта бяха ученици от шести клас на ОУ
„Иван Вазов”. Те с интерес разгледаха крепостта и изслушаха
беседата на археолога от Свиленградския музей г-жа Ирена
Русева, а от преподавателката си по история г-жа Христина
Парушева научиха повече за битката от 14 април преди 813
години и славната българска победа.
Наученото от беседите учениците приложиха в
проведената историческа игра. Разделени на два отбора,
шестокласниците редиха пъзел с изображението на крепостта
и решаваха кръстословица. Правилното й попълване им даде
насока, къде да търсят ключа на „рицарското съкровище” награда за отбора победител. За да го открият, учениците
използваха и компас да се ориентират за посоките на
крепостта. Но като истински рицари, победителите
разделиха наградата с победените. Оказа се, че съкровището е
блестящо и много сладко.

Пътуването завърши с посещение на скалната църква при
село Михалич.
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ХАНДБАЛИСТКИ НА СВИЛЕНГРАД СТАНАХА ВТОРИ В
БЪЛГАРИЯ
Cpeбъpни мeдaли oт Дъpжaвнoтo пъpвeнcтвo пo xaндбaл
зa мoмичeтa дo 11 гoдини завоюваха възпитаничките на Teo
Πapaфитoв, които основно тренират в групата по интереси по
проекта „Твоят час”. Maлĸитe „aмaзoнĸи“, както ги наричат,
cтaнaxa втopи в Бългapия, cлeд ĸaтo oтcтъпиxa caмo c 2 гoлa
разлика eдинcтвeнo нa шaмпиoнĸитe oт „Hиĸи cпopт“ –
Cливницa. Зaд мoмичeтaтa ни ocтaнaxa oтбopитe нa
дoĸaзaни шĸoли в xaндбaлa ĸaтo Xacĸoвo, Πaнaгюpищe,
Гaбpoвo и Πaвлиĸeни.

Зa пpъв път Cвилeнгpaд бe дoмaĸин нa дъpжaвeн финaл пo
xaндбaл. Πo вpeмe нa финaлитe в зaлaтa бяxa инж. Hиĸoлa
Динĸoв, нapoдeн пpeдcтaвитeл, инж. Гeopги Maнoлoв, ĸмeт нa
oбщинaтa, Pocицa Бaĸъpджиeвa - пpeзидeнт нa Бългapcĸaтa
фeдepaция пo xaндбaл, гpaждaни и фeнoвe нa cпopтa.
Гeopги Maнoлoв бe ĸaтeгopичeн, чe cъc cигypнocт тoвa
нямa дa e пocлeдният път, в ĸoйтo гpaдът ни щe пocpeщa
пъpвeнcтвoтo. Toй пoдчepтa, чe цeлтa нa oбщинaтa e дeцaтa
нa Cвилeнгpaд дa cпopтyвaт и дa ce възпитaвaт в дyxa нa
ĸoлeĸтивизмa.
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УЧЕНИЧЕСКИ ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА
„АЗ СНИМАМ ПРИРОДАТА“
Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) в Хасково отбеляза Международния ден на Земята 22 април с регионален ученически фотоконкурс на тема „Аз
снимам природата“.
Официалното
връчване
на
грамотите
и
наградите
на
победителите
във
фотоконкурса
се
проведе
в
Регионалната
екоинспекция.
В
надпреварата участваха над 100 ученици от 30 училища със 175
творби, показващи красотата на местната природа.
На
престижното
второ
място
се
класира
фотографията на нашия третокласник Теодор Тодоров със
снимката си „Любовта на гълъба".
Наградите и грамотите на победителите връчи
председателят на журито - фотографът Славян Костов. За
своите постижения отличените получиха смарт часовници,
дрон, енциклопедия за природата, уебслушалки, стенен
часовник,
аксесоари
за
компютър, книги, ранични,
шапки,
рекламни
и
информационнообразователни материали.
По
време
на
церемонията
бе
представена презентация,
показваща
всички
фотографии участващи в
конкурса и техните послания, както и малка изложба с
творбите на отличените, като тях от тях ще красят
календарите на РИОСВ – Хасково за 2019 година.
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ПО СТЪПКИТЕ НА ВАЗОВ
С радиопредаване и изложби учениците
от Първо основно училище „Иван Вазов”
откриха седмицата, посветена на своя
патрон – народния поет Иван Вазов.
Участниците от клуба ”Художествено
слово” с ръководител г-жа Веска Каймакова
подготвиха и излъчиха радиопредаване, в
което припомниха на съучениците си
биографични данни от живота и дейността
на достойния българин, рецитираха откъси
от негови творби, прочетоха негови мисли
за майката и родината. Родолюбивото
чувство, с което всички българи отрастваме, до голяма степен
се дължи именно на творчеството на поета патриот и вазовци
почувстваха неговата сила.
По идея на господин Радко Бъчваров на първия етаж във
фоайето на училището беше подредена изложба „Цветни
фантазии” от най-добрите през годината творби на учениците
от среден курс, които работят с техниките мозайка и изонит.
На
втория
етаж
учителите
от
природо
математическото обединение Катя Анастасова и Елена
Тенчева
изложиха
проекти
на
възпитаниците
си във връзка с
Деня на земята
– 22 април под
надслова
„Природата
и
ние”.
Вазовата
седмица започна и с поднасянето на венци и цветя пред
паметниците на Патриарха на българската литература в
двора на училището и в центъра на града от учениците от
първи и втори клас.
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ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ПОКАЗАХА ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ В
ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВОЯ ПАТРОН
Конкурс на тема „Език свещен на моите деди“
организираха учителите от третите класове на училище
„Иван Вазов“ в чест на своя патронен празник.
Конкурсът се състоя в два кръга - първи, който съдържаше
граматически задачи, свързани с правописа, видовете
изречения, създаването и редактирането на текст и задача,
която
изискваше
да
се
препише
вярно
и
четливо
стихотворението на Иван Вазов „Език свещен на моите деди“.
На финалния втори кръг третокласниците трябваше да
подредят думи в изречение, да съставят нови думи и изречения,
да поставят глаголи във формите на съответно глаголно лице
и други.
В надпреварата най-добри резултати показаха: Галя
Демирева от 3а и Симона Москова от 3б клас, класирали се
на първо място. Второто място заеха Калоян Атанасов от
3б, Елена Лилянова от 3а и Симона Спасова от 3г клас. На
трето място бяха класирани Яна Георгиева и Моника Радева
от 3а, Кристиян Димов - 3г, Петя Костова - 3в и Весела
Малянова от 3г клас.
Според г-жа
Мария
Савова,
една от класните
ръководителки на
трети
клас,
конкурсът има за
цел да провери до
колко учениците
се справят със
задачи
от
по
висока трудност
на грамотност,
както
и
да
разшири
познанията им за творчеството на поета Иван Вазов.
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ВАЗОВЦИ РЕЦИТИРАТ ВАЗОВ
Във Вазовата седмица
се проведе и рециталът
върху избрани творби на
народния поет под надслов
„Вазовци рецитират Вазов”. В
него
след
предварително
направен
подбор
взеха
участие по трима най-добри
рецитатори от четирите
първи класа на училището.
Най-малките ученици изпълниха стихотворенията „Аз
съм българче”, „Молитва” и „Песента на синчеца”, като всички
те се представиха отлично и заслужиха аплодисментите на
публиката.
Рецитаторите
получиха грамоти за
участие, а журито в
състав:
Любомира
Иванова – заместник –
директор по учебната
част, Веска Каймакова и
Огняна
Петрова
–
старши
учители
по
български
език
и
литература, отличиха с
диплом най-добрите изпълнители.
За тържествената и
празнична атмосфера на
събитието
допринесе
Детският
хор
към
училището
по проекта
„Твоят
час”,
който
изпълни Вазовите песни
„Високи сини планини” и
„Питат ли ме де е
зората”.
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ЖУРНАЛИСТКАТА КАТЯ ИВАНОВА РАЗКАЗВА ЗА СВОЯТА
ПРОФЕСИЯ
По покана на клуб „Млад журналист” с ръководител г-жа
Веска Каймакова по проекта „Фабрика за детски мечти” и във
връзка с Вазовите дни в училището гостува г-жа Катя Иванова
– възпитаничка на Първо основно училище „Иван Вазов”.
Младата
журналистка
е
завършила специалността Славянски
филологии в СУ „Климент Охридски”,
работила е в Общинския радиовъзел и в
кабелна телевизия „ТВ – Кабел”Свиленград като репортер, редактор,
водещ
на
новинарските
емисии.
Сътрудничи
на
много
периодични
издания. В момента поддържа свой
информационен сайт „Свиленград 24”, в
който публикува местни новини от
общината и региона.
Освен с журналистика Катя се
занимава активно и със сценична дейност, като е член на
самодейната трупа към НЧ „Просвета – 1870” и участва в
сезонните театрални постановки на читалищната група.
Пред учениците младата реализирала се жена, която е и
майка на 2-годишно момченце, сподели за успехите и
трудностите по своя професионален път. Опита се да им
отговори на въпроса „Как се правят новини?”, тъй като има
богат опит както в писането и подготвянето за печат на
журналистически материали, така и в обработката им за
радио-, тв-предавания и съвременни дигитални технологии.
Г-жа Иванова довери, че до голяма степен дължи своята
подготовка в професионалната сфера на ученическите си
години в училище „Иван Вазов”, на любовта към езика и
литературата, които са запалили у нея преподавателките по
български език г-жа Огнянка Петрова и г-жа Веска Каймакова.
В края на срещата тя пожела на децата да бъдат
трудолюбиви и упорити, да проявяват усърдие и постоянство,
да не се страхуват да реализират мечтите си.
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УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ „BEST IN ENGLISH”
За втора поредна година по случай патронния празник на
училището вазовци организираха и проведоха състезание по
английски език „Best in english”. В него взеха участие около 100тина ученици от трети до седми клас.
Състезанието беше предвидено за един астрономически
час, но малките участници показаха, че знаят много по
английски език и се справиха по-бързо от предвиденото време.
Тестовете включваха разнообразни задачи и упражнения
във връзка с изучавания материал и подготовката на
учениците за съответния клас. Бяха изготвени от
преподавателките по английски език г-жа Ива Костадинова, гжа Веселина Георгиева и г-жа Румяна Иванова.
Всички участници получиха сертификати за успешното си
представяне, но тъй като все пак беше състезание – найдобрите получиха и грамоти за знанията си.
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СПОРТНО СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦДО
Във Вазовите дни се вкючиха и децата на целодневно
обучение от 1 до 4 клас. Те взеха участие в спортно
състезание, организирано от учителите в ЦДО по случай
патронния празник на училището.

Игрите бяха със спортно състезателен характер,
включващи бягане около конус с федербал в ръка, прескачане на
обръчи и преодоляване на други препятствия, които трябваше
да поставят на изпитание както бързината, така и
ловкостта, сръчността точността и изобретателността на
подрастващите.
Третата игра беше най-забавна за учениците. В нея те
трябваше по двойки да пренесат балони, които да спукат с
телата си. Във всеки от балоните имаше букви, с които
участниците, подреждайки ги правилно, трябваше да изпишат
девиза на училището - „Знаещи и можещи вазовци''. Отборите,
взели участие в състезанието, получиха грамоти и награди.
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ПОРЕДЕН ЗАСЛУЖЕН УСПЕХ НА ВАЗОВЦИ ОТ
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
На 28.04.2018 г. в град Стара Загора се проведе
финалният кръг на националното състезание „Моята родина”
организирано от Педагогическа асоциация „Образование без
граници”. На финала участниците решаваха тест с 15 въпроса,
свързани с историята на България, и 5 - подготвени от
Регионален исторически музей – Стара Загора за историята
на града.
Седемнадесет yчeници oт Πъpвo ocнoвнo yчилищe „Ивaн
Baзoв“ бяxa ĸлacиpaни и ce явиxa нa финaлния ĸpъг.
Четиринадесет oт тяx ce зaвъpнaxa c мeдaли.

Toвa ca: Beceлa Koлapoвa oт 2a ĸлac, Πaтpиция
Димитpoвa, Гocпoдин Дичeв и Bлaдимиp Bлaйĸoв oт 4в ĸлac,
ĸoитo ce ĸлacиpaxa нa пъpвo мяcтo и ce oĸичиxa cъc злaтнитe
мeдaли. Heдa Cлaвoвa oт 2a ĸлac, Taня Дeмиpeвa и Moниĸa
Paдeвa oт 3a ĸлac, Ивaн Bлaйĸoв, Aнeтa Mapaшeвa и Hиĸoл
Джeмпepлиeвa oт 4в ĸлac ce нapeдиxa нa втopo мяcтo и
пoлyчиxa cpeбъpни мeдaли. Ha тpeтo мяcтo c бpoнзoви
мeдaли ca Дaнaя Kънaлиeвa oт 2a ĸлac, Kaлoян Aтaнacoв oт
3б ĸлac, Mapия Aпocтoлoвa и Aтaнac Лaмбoв oт 4в ĸлac.
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Ha ĸpaчĸa oт мeдaлитe cъc cepтифиĸaт зa чeтвъpтo
мяcтo ca: Гaлинa Kepeзoвa oт 3б, Xpиcтинa Aтaнacoвa oт
3в и Aтaнac Дaнeв oт 3г ĸлac.
Ocвeн мeдaлитe двaмa
yчeници пoлyчиxa и ĸyпи зa
цялocтнoтo cи пpeдcтaвянe.
Kлacиpaнeтo зa тяx e cбop
oт
тoчĸитe
в
пpeдвapитeлнитe двa ĸpъгa и
yдвoeния
peзyлтaт
oт
финaлa.
Πaтpиция
Димитpoвa e c ĸyпa зa пъpвo
мяcтo, a Гocпoдин Дичeв –
зa втopo мяcтo.
Гocпoжa
Kaтя
Димитpoвa
зacлyжeнo
пoлyчи нaгpaдaтa нa ĸмeтa
нa Cтapa Зaгopa ĸaтo
yчитeл
c
нaй-мнoгo
нaгpaдeни
yчeници.
Зa
финaлния ĸpъг тя пoдгoтви 8
чeтвъpтoĸлacници,
ĸoитo
cпeчeлиxa 3 злaтни, 3 cpeбъpни, 2 бpoнзoви мeдaлa и двeтe
ĸyпи.
Ocтaнaлитe
пpeпoдaвaтeли
oт
yчилищeтo, пoдгoтвили
cвoитe мeдaлиcти, ca
Beceлинa
Чaвдapoвa,
Cийĸa
Πpoдaнoвa,
Mapия Caвoвa, Aлбeнa
Kaвĸaзoвa и Aтaнacĸa
Дoбчeвa.
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СПОРТЕН ПРАЗНИК
Със спортен празник на 30 април вазовци закриха
седмицата на своя патрон. Игрите и спортните състезания се
проведоха в парк „Младежки”, където се събраха учениците от
трети до седми клас.
Празникът
започна с крос за
най-малките
от
трети и четвърти
клас.
Пристигналите на
първите
три
места
от
випуските получиха
грамоти
и
предметни награди
– ракети, хилки за
тенис и фризби.
От момичетата на първите три места се класираха: Росица
Колева – 3в, Елена Михайлова - 3а и Рая Бошнакова – 3а клас.
За момчетата първите места заеха Димитър Джемперлиев 3г, Никола Николов - 3б и Павлин Льондев - 3б клас. При
четвъртокласниците
първи станаха Анелия
Дончева
- 4г, Карина
Николова - 4б и Даная
Михайлова – 4а клас - за
момичетата
и
Иван
Атанасов 4в, Владимир
Влайков - 4в и Стефан
Киризиев – 4б клас – за
момчетата.
След
кроса
за
начален етап се проведе и дългоочакваната за среден курс
щафета. Първенци в нея станаха отборите на: 5в, 6а и 7в клас.
На вторите места се наредиха 5б, 6г и 7а класове. Третото
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място спечелиха 5а, 6в и 7г клас. Победителите получиха
грамоти и награди – сладки изкучения.
Госпожа Ася Райкова
– директор на училището,
връчи
наградите
на
победителите в спортните
игри, като отбеляза, че
вазовци са първенци и в
учението, и в спортните
състезания.
Тя
обяви
резултатите
от
проведените
по-рано
състезания
по
футбол,
народна топка и волейбол, като връчи грамотите и купите на
победителите.
На футбол първенците са: 5а, 6а и 7г клас, следвани на
второ място от 5в, 6б и 7а
клас. При народната топка
за момичета от пети и
шести клас първенците са 5г
и 6а, а на второ място се
нареждат 5б и 6а класове.
Във волейбола първи са
седмокласничките
от
7а
клас, а второто място
заемат момичетата от 7в
клас.
Присъстващите аплодираха изпълненията на двете
танцови групи за български народни хора и танци по проекта
„Твоят час” с ръководител Ирина Симеонова, които
допринесоха за истински празничното настроение.
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СЕДЕМ ВАЗОВЦИ НА ФИНАЛА
НА „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”
На пролетния кръг на националното състезание
„Математика без граници” се явиха общо 70 ученици: 33 от
първи, 23 от втори, 8 от трети,3 от четвърти и 3 от пети
клас. Това беше последното дистанционно представяне на
учениците преди големия финал от 29.06. до 02.07. тази година
в град Несебър.
Нашите ученици завоюваха 10 медала от „Пролет –
2018”: 1 златен, 4 сребърни и 5 бронзови. Техните носители са:

Димитър Димитров Янакиев – 1б клас – златен медал
Едита Ерол Жусуфи – 1в клас – сребърен медал
Александър Хр. Александров – 1б клас – бронзов медал
Паула Богданова Богданова – 1в клас – бронзов медал
Виктор Златомиров Георгиев – 2а клас - сребърен медал
Цветан Атанасов Михайлов – 2г клас - бронзов медал
Чудомира Боянова Николова – 2г клас - бронзов медал
Таня Веселинова Демирева – 3а клас - сребърен медал
Максим Георгиев Петков – 3а клас - бронзов медал
Христо Златомиров Георгиев – 5а клас - бронзов медал
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За финалния кръг обаче, се взема под внимание както
представянето във всички кръгове, така и времето, за което са
решени задачите. Въпреки че първокласниците по-късно се
включиха в надпреварата, бързо набраха скорост и ще
участват
на
финалния
кръг
както
с
индивидуални
представители, така и отборно.
Квота за Несебър тази година са получили 7 ученици – 3ма от първи и 4-ма от втори клас. Честта на училището и
града ще защитават:
- за първи клас: индивидуално - Димитър Димитров Янакиев
от 1б и Едита Ерол Жусуфи от 1в клас;
отборно - Димитър Янакиев, Едита Жусуфи
и Ивана Николаева Колева от 1а клас;
- за втори клас: индивидуално - Даная Георгиева Къналиева от
2а и Чудомира Боянова Николова от 2г клас
Отборно ще ни представят: Чудомира Николова и Цветан
Атанасов Михайлов от 2г клас, Виктор Златомиров Георгиев
от 2а клас.
Успешното представяне на учениците до голяма степен
се дължи на техните начални учители, които не пожалиха сили
и време за тяхната подготовка. Това са старши учителите гжа Нина Иванова, г-жа Веселина Чавдарова, г-жа Златина
Крушева, г-жа Дора Сивриева, г-жа Сийка Проданова и други.
За поредна година г-жа Мария Михайлова организира и
прецизира
добрата
работа
на
ученици
и
учители
за
трите
кръга
на
състезанието
и финала в
Несебър.
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HAШE МOМИЧE ПPEДCТAВИ ПЪPВAТA CИ ИЗЛOЖБA
„ЦВEТНИ YCEЩAНИЯ“
Bъзпитaничĸaтa нa Пъpвo ocнoвнo yчилищe “Ивaн Baзoв”
Mилeнa
Димитpoвa
пpeдcтaви
пъpвaтa cи caмocтoятeлнa излoжбa в
залата на тyĸaшния мyзeй. “Цвeтни
yceщaния” e eĸcпoзициятa, cъбpaлa нa
eднo мяcтo oĸoлo тpидeceт твopби нa
тaлaнтливaтa
cвилeнгpaдчaнĸa.
Tpинaдeceтгoдишнoтo
мoмичe
cпoдeля, чe caмa e избpaлa дa oзaглaви
излoжбaтa пo тoзи нaчин зapaди
пъcтpoтaтa нa pиcyнĸитe си.
Ha
oтĸpивaнeтo
пpиcъcтвa
Mapия Kpяcĸoвa, pъĸoвoдитeл нa
шĸoлaтa пo pиcyвaнe и пpилoжни
изĸycтвa ĸъм читaлищeтo, ĸoятo
Mилeнa пoceщaвa oт чeтиpи гoдини.
Гocт бe и Paдĸo Бъчвapoв,
пpeпoдaвaтeл пo pиcyвaнe
нa
ceдмoĸлacничĸaтa
в
yчилищe.
Tинeйджеpĸaтa oбичa
дa pиcyвa oт мнoгo мaлĸa.
Cмятa дa пpoдължи дa ce
yчи и paзвивa в poдния cи
гpaд, a чaĸ cлeд зaвъpшвaнe
нa cpeднoтo cи oбpaзoвaниe
дa cпeциaлизиpa. Boдeнa oт
интepeca
cи
ĸъм
изĸycтвoтo, тя ce зaпиcвa в
шĸoлaтa пo pиcyвaнe в
Cвилeнгpaд. Имeннo тaм
cъздaвa
твopбитe,
пpeдcтaвeни в излoжбaтa
“Цвeтни
yceщaния”.
Xyдoжничĸaтa
изпoлзвa
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пpeдимнo бoи, пoĸaзвa cъщo й гpaфиĸи. Чacт oт
пpoизвeдeниятa й ca изpaбoтeни c мoзaйĸa, a дpyгa – c пpeждa.
Taлaнтът нa Mилeнa блecвa зa тpeти пopeдeн път в
мeждyнapoдния
ĸoнĸypc нa Лaйънc
„Πлaĸaт зa миp”.
Taзи
гoдинa
тя
cпeчeли
пъpвoтo
мяcтo,
пpeз
изминaлитe
двe
пoлyчи пooщpитeлни
нaгpaди.
Haшeтo
мoмичe
e
нaгpaждaвaнo и в
няĸoлĸo нaциoнaлни
ĸoнĸypca, eдин oт ĸoитo „Moятa любимa мeбeл”.
Cъвceм
cĸopo
Mилeнa щe пpeдcтaви
излoжбaтa cи и в caлoнa
нa тyĸaшнoтo читaлищe.
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СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕНЯ НА СКАЧАЧА
Между двата изпитни дни от Националното външно
оценяване за седмокласниците по български език и литература
и математика тази година вазовци проведоха традиционния
Ден на скачача. Състезанието на дълъг скок събра малки и
големи ученици в двора на училището, за да мерят сили в
спорната надпревара или да подкрепят своите фаворити.
Отборно участваха момичета и момчета от 4 до 7 клас.
Състезанието премина в спортсменска атмосфера, а
учителите по физическа култура и спорт следиха за
спазването на правилата и отчетоха прецизно най-добрите
постижения на скачачите от двата опита.
Победителите получиха за своите постижения грамоти,
които им бяха връчени от г-жа Ася Райкова – директор на
училището.
А ето и най –
добрите постижения
на
скачачите:
Момичета
четвърти клас: 1-во
място
–
Карина
Николова от 4б клас
с постижение от
3,34м,
2-рото
място зае Михаела
Камбурова от 4б
клас с 3,20м и на 3то
място
се
класира
Даная
Михайлова от 4а
клас
с
3,10м.
Момчета четвърти
клас: 1-во място –
Иван Атанасов от
4б с постижение от
4,00м, 2-ро място –
Владимир
Влайков
от 4в клас – 3,70м, а на 3-то място остана Стефан Керезиев
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от 4б клас с 3,55м. Момичета пети клас: 1-во място спечели
Валентина Найденова от 5в клас с 3,33м, следвана от
Габриела Гудева на 2-ро място - също от 5в и постижение от
3,30м и на 3-то място се нареди Мартина Мандиева от 5г
клас с 3,25м. Момчета пети клас: 1-во място – Христо
Гудев - 5в клас – 3,90м, 2-ро място – Никола Колев от 5а
клас с 3,85м, 3-то място – Джани Караначев от 5г клас –
3,80м. Момичета шести клас: 1-во място – Кристина Русева
– 6в клас – 3,65м, 2-ро място – Натали Грозава – 6б клас –
3,60м, 3-то място – Стефани Данаилова – 6б клас – 3,40м.
Момчета шести клас: 1-во място – Валентин Радичев – 6а
клас – 4,20м, 2-ро място – Иван Стефанов - 6а клас – 4,15м,
3-то място – Веселин Георгиев 6в клас – 4,00м. Момичета
седми клас: 1-во място – Мартина Николова – 7а клас –
3,92м, 2-ро място
–
Христиана
Ставрева – 7а
клас – 3,90м 3-то
място – Ирене
Вълканова
– 7в
клас
–
3,60м.
Момчета
седми
клас: 1-во място –
Александър
Ангелов – 7а клас
–
4,75м,
2-ро
място
–
Константин
Караначев – 7г
клас – 4,60м, 3-то
място – Стефан
Николов – 7в клас
– 4,55м.
Честито
и
вкусно
на
победителите!
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ВАЗОВЦИ ОТБЕЛЯЗВАТ ДЕНЯ НЯ СЛЯВЯНСКАТА
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
На този светъл празник достойно се представи с
успехите и постиженията си през учебната 2017/2018 година
колективът на Първо основно училище „Иван Вазов” –
Свиленград, като демонстрира авторитет и самочувствие на
празничното шествие.
“Знаещи и можещи
вазовци” е девизът на
училището
и
ежедневните съвместни
усилия
на
учители,
ученици
и
родители
дават своя качествен
израз в резултатите от
ежегодните олимпиади,
състезания, спортни и
културни
дейности,
които изграждат облика му. И тази година имаме с какво да
се похвалям: В нашите редици бяха 14-те медалисти от
финалния кръг на националното състезание „Моята родина”,
успешно
представилите
се
малки
математици
от
международното състезание „Математика без граници”,
четвъртокласниците Елица Димитрова - 4а, Патриция
Димитрова - 4б и Михаела Камбурова - 4в клас, постигнали
високи резултати в областния кръг на ежегодното състезание
„Знам и мога”.
Отлично е класирането на вазовци на областните
олимпиади – Теодора Амгелова от 5а клас е на първо място
в олимпиадата по история и цивилизация. Много добре са се
представили и петокласниците Павлин Пехливанов и Весела
Беева, шестокласниците Светлан Колев, Ина Димитрова,
Атанас Шинеков. На областната олимпиада по география и
икономика много добри резултати са постигнали Христо
Георгиев и Цвета Попова от пети клас, Симеон Христов,
Атанас Шишков и Светлан Колев от шести клас. На
областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на
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природната среда седмокласниците Милена Димитрова и
Венцислав Попгеоргиев са в челната десетка.
По
предложение
на
Педагогическия съвет тази
година за званието “Учител
на община Свиленград” бе
номинирана
г-жа
Катя
Димитрова – ст. учител в
начален етап и класен
ръководител на 4в клас,
която получи наградата от
националното
състезание
„Моята родина”. За “Ученик
на община Свиленград” бе номинирана четвъртокласничката
Елица
Димитрова за
разностранния си талант
и
постиженията си в областта на науката, изкуството и
спорта. С наградата “Ученик на випуска” тази година бяха
отличени Патриция Димитрова 4б, Милена Димитрова 7в и
Преслава Пенчева от 7б клас.
Плакетите на учениците връчи в деня на празника г-жа
Ася
Райкова
–
директор
на
училището.
345
ученици
получиха
лентата отличник, а
227
–
почетната
розетка за изяви в
различни области на
науката, културата и
спорта. Тази година
Педагогическият
съвет номинира за
престижната награда
“Неофит Рилски” г-жа Ася Райкова – дългогодишен директор
на училището за приноса й към образователното дело,
издигането на престижа на училището, осъвременяването и
адаптирането на технологиите към образователния процес.

Честит паразник, вазовци!
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ЕКСКУРЗИЯ ДО ВЪЗРОЖДЕНСКИ ОБЕКТИ
В самия край на учебната година учениците от 2а и 2б
клас с класни ръководители г-жа Веселина Чавдарова и г-жа
Камелия Трампова организираха екскурзия по възрожденски
обекти в Карлово,
Калофер,
Сопот,
Копривщица, Клисура
и
Панагюрище.
Вазовци попиха от
атмосферата
на
Българското
Възраждане в тези
китни подбалкански
градове. Разгледаха
родните
къщи
на
Васил
Левски,
Христо
Ботев,
Тодор Каблешков, видяха моста, на който е пукнала първата
пушка по време на Априлското въстание от 1876 година,
посетиха местността Оборище, където е било свикано
Първото българско общо събрание, и други. Особено внимание
отделиха на град Сопот – родното място на патрона на
нашето училище Народния поет Иван Вазов. Те посетиха
родната му къща музей и женския метох, в който се е
помещавало класното училище, описано от Вазов в романа
„Под игото”. Екскурзията остави незабравими спомени у
учениците и им помогна да осмислят значението на
националното Възраждането и българската си идентичност.
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КАРНАВАЛ НА ПРОФЕСИИТЕ
В ГРУПА „ШАРЕНА ПАЛИТРА”
Група „Шарена палитра” с ръководител г-жа Нина
Иванова по проекта „Твоят час” проведе своето заключително
занятие за тази учебна година с атрактивен Карнавал на
професиите.
Първокласниците
сами
бяха
избрали
своите костюми и се
представяха в различни
професии,
към които
имат интерес.
На
занятието
присъстваха и техните
родители,
за
да
споделят мечтите на
децата си. Чрез гатанки,
стихотворения,
забавни
игри
учениците
разпознаваха
професиите, избрани от своите връстници, като акцентираха
върху необходимостта от такива хора и ползата им за
обществото.
В края на занятието всички получиха грамоти и награди
за доброто си представяне през годината в групата, а
родителите
ги гостиха
с вкусните
лакомства,
които бяха
приготвили.
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ПОСЛЕДНО УТРО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
На 1 юни успешно приключи учебната година за учениците
от начален етап
на обучение в ОУ
„Иван Вазов”. На
заключителните
утра, проведени
по класове, те
получиха своите
свидетелства от
класните
си
ръководители с
пожелания
за
приятна
и
ползотворна
ваканция.
Най-емоционално премина последният учебен ден при
учениците от първи клас, които за първи път получиха своите
свидетелства, и при четвъртокласниците, защото се разделят
с класните си ръководители и наесен преминават в
прогимназиален етап. Отличниците с успех над 5,50 в трети
и четвърти клас са 127, а 150 са учениците от първи и втори
клас, които получават качествен показател „отличен”.
Всички
те получиха
грамотите
си за отличен
успех.
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Е ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ
Шестокласникът Георги Георгиев от ОУ „Иван Вазов” е
шампион от Държавното лично първенство по тенис на
открито за момчета и момичета до 12 годишна възраст. Гого
– както всички го наричат, се състезава за ТК „Свиленград” и
участва в много държавни и международни първенства.

Тази година той е първа ракета в Националния отбор на
България по тенис за момчета и безпроблемно спечели
първото място както в индивидуалната надпревара, така и в
турнира по двойки с партньора си Павел Маринов.
Това е пореден заслужен успех на нашето момче, което е
и отличен ученик. Георги споделя, че успехите си в големия
тенис дължи на треньорите си от ТК „Свиленград”, както и на
председателя на клуба Красимира Цингова и специално на
Слави Цингов – най-голямата му опора и подкрепа от първите
стъпки в тениса до сега.
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ПОСЛЕДНИЯТ ЗВЪНЕЦ
За последен път би звънецът на ОУ
„Иван Вазов” в края на учебната година
за четири от преподавателките в
училището. Това са старши учителите
г-жа Катя Димитрова в начален етап, гжа Стоянка Янакиева – дългогодишен
учител по математика в основното
училище,
г-жа
Елена Тенчева
– преподавател
по
химия
и
опазване
на
околната
среда
и
г-жа
Клара
Димитрова – логопед и учител в ЦДО
през втория срок на настоящата
година.
Всички
те
приключват
учителската си кариера поради
навършване
на
пенсионна
възраст, но оставят ценния си
опит и знания за работа с
подрастващите на по-младите
си колеги, които ще ги помнят
с добри думи.
Можем да кажем, че техните възпитаници са поне две
поколения
свиленградчани.
Много са випуските, които са
обучили с любов и всеотдайност,
с непоколебима вяра и надежда в
ценността
на
своя
труд.
Безценен е приносът им за
утвърждаването
името
на
училището ни както в града и
общината, така и в областта.
Скъпи колеги, благодарим Ви и поклон!
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СБОГОМ, УЧИЛИЩЕ!
На 15 юни за последен път би звънецът за 86 ученици от
седмите класове на училище „Иван Вазов”, които се простиха
със своите учители и съученици. Седмокласниците ще
продължат обучението си основно в двете големи общински
училища в Свиленград – СУ „Д-р Петър Берон” и ПГССИ
„Христо Ботев”.

Средният успех за тази година на училището е Много
добър 5,13, като към него не се включват резултатите на
учениците от първи и втори клас, които са по новата учебна
програма и нямат количествени оценки.
Броят на отличниците е 215, като това е около 1/3 от
общия брой на учениците – 643.
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Нашите седмокласници се представиха много добре на
НВО и постигнаха по-високи резултати от средните за
областта и страната – 35,75 точки за първи модул по БЕЛ
(при 31,70 за областта и 32 за страната), като средният
успех е Добър 4,30. На изпита по математика за първи модул
средният успех е Добър 4,18.
Най-високи резултати
са
постигнали
Милена
Димитрова от 7в клас – 91
точки по български език и
литература
и
Йоана
Георгиева от 7б клас – 79
точки
по
математика.
Броят на отличните оценки
от НВО е 5 – две са
шестиците по български език
и литература и три по
математика.
На тържеството в двора на училището за изпращане на
седмокласниците директорката на училището г-жа Ася
Райкова връчи дипломите за завършено основно образование и
грамотите на отличните ученици от седми клас и им пожела
много бъдещи успехи.
В края на церемонията седмокласниците благодариха на
своите класни ръководители и на всички учители, които са им
преподавали през годините за всеотдайния им труд,
търпението, отговорността и най-вече – за съветите,
напътстващи ги по стръмния път на живота им.
И обещаха, че винаги ще останат вазовци!
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НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
„ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ –

2018”

Двама ученици от ОУ „Иван Вазов” печелят „Голямата
награда“ – участие в експедицията „По обратния път на
дедите ни“ от Националния конкурс за есе или разказ на тема
„Завръщане към корените“ /Родовата памет е жива/ - 2018 и в
Пленера за рисунка на тема „Моето родословно дърво – 2018”
Конкурсът е организиран от Съюза на тракийските
дружества в България, Тракийския научен институт и
Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към
корените“ и „По обратния път на
дедите ни“. С проекти участват
ученици от София, Харманли,
Несебър, Бургас, Айтос, Стара
Загора, Русе, Свиленград, Кнежа,
Петрич, Сливен и други. Събитието
е под Патронажа на Кмета на
Столична община г-жа Йорданка
Фандъкова,
с
подкрепата
на
Столична община и Регионалния
исторически музей - София.
Награждаването се състоя на
20 юни в Триъгълната кула от
крепостната стена на Сердика къс от богатата древна история на
София и място за култура и
дискусии.
В категорията за есе или
разказ на тема „Завръщане към корените“ /Родовата памет е
жива/ „Голямата награда“ – участие в експедиция „По
обратния път на дедите ни“ печелят Яна Георгиева, ученичка
от 3а клас на нашето училище – за „Какво е да си бежанец“ разказ по спомен на мама, и Александър Капасъзов от 7б
клас за разказа „Богатството на дядо Петко“. Яна печели и
„Голямата награда“ за рисунка на тема „Моето родословно
дърво“ от пленер 2018 – Несебър.
Освен грамотите участниците печелят и много предметни
награди.
Хубаво е, когато се завръщаме към корените си!
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3 МЕДАЛА ОТ ФИНАЛА
НА „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ” 2018
ВАЗОВЦИ С

От 29.06. до 02.07. в град Несебър се проведе финалът на
Петия международен математически турнир „Математика
без граници” 2018. В
него участваха 1370
ученици
от
15
страни на възраст
от 8 до 18 години. В
математическата
надпревара
се
включиха
и седем
ученици от Първо
основно
училище
„Иван Вазов”.
На
30.06.
в
индивидуалното състезание участваха Димитър Янакиев от 1б
клас, Едита Жусуфи от 1в клас, Чудомира Николова от 2г
клас и Даная Къналиева от 2а клас.
Те решаваха тест от
20 задачи за 60 мин. Първите 10 задачи с избираем отговор и
носят по 1 точка
на състезателя, а
останалите 10 – с
отворен отговор и
носят по 2 точки.
На 01.07. се
състоя отборното
състезание
„Математическа
щафета”. За 45
минути отборът
решава 5 задачи,
като
отговорът
на всяка предишна
влиза в условието на следващата задача. Членовете на отбора
на първи клас бяха: Димитър Янакиев от 1б клас, Едита
Жусуфи от 1в клас и Ивана Колева от 1а клас. В отбора
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второкласници бяха включени: Чудомира Николова, Цветан
Михайлов от 2 г клас и
Христо Георгиев от 2а клас.
Задачите тази година
бяха
по-сложни
от
предишните,
но
нашите
участници не се предадоха и
решаваха
до
последните
минути.
На 02.07. на сцената на
античния
театър,
където
беше закриването на турнира,
получиха своите заслужени
награди трима ученици от
индивидуалното
състезание:
Чудомира
Николова
–
сребърен
медал,
Едита
Жусуфи и Димитър Янакиев
– бронзови медали. Да са им честити! Пожелаваме им
догодина още по-големи успехи.
Поздравяваме
всички
участници
за
тяхното
представяне.
Самото
им
участие на финала е награда
за
упорития
труд
през
годината и отличното им
представяне
на
трите
предварителни кръга, което ги
направи финалисти.
За подготовката им се
погрижиха
класните
ръководители на първи и втори
клас
Златина
Крушева,
Мария
Михайлова,
Нина
Иванова, Веселина Чавдарова и
Тодорка Сивриева.
Всичко това нямаше да се
случи без подкрепата на родителите, за което им благодарим.
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