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П Р А З Н И Ц И  

Спортен празник в ОУ „Иван Вазов“ 

                  Спортът е здраве! Спортувайте, за да сте здрави и бодри! 

    В края на месец април организирахме в училище и Спортен празник, в който 

участие взеха всички наши възпитаници по класове. Учениците от начален етап  и 

Подготвителна група се състезаваха, докато участваха в забавни щафетни игри и 

народна топка, а учениците от прогимназиален етап се включиха в отбори по 

волейбол, както и в състезание с велосипеди. Спортният празник зареди с много 

енергия и ентусиазъм децата и в края на мероприятието най-добрите получиха 

грамоти за отлично представяне.  
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6-ти май – Ден на храбростта, ден на българската армия и Гергьовден 

9-ти май – Ден на Европа 

Гергьовден (Гѐргювден, Гѐргевден, 

Гю̀рговден, Джу̀рджовдън) в България се 

нарича денят, в който се чества паметта на 

Свети Георги Победоносец. Обявен е 

за официален празник в Република България, 

както и за Ден на храбростта и Българската 

армия. Чества се и като Празникът на овчаря. 

Денят на храбростта започва да се чества 

в Българската армия още с нейното 

създаване.Празникът се чества на 6-ти май, но 

е официално учреден на 9-ти януари 1880 г. от княз Александър I Батенберг. По-

рано, на 1-ви януари е учреден и военният орден За храброст – отличие, с което се 

удостояват извършилите подвизи на бойното поле . 

През 1946 г. комунистическото управление прекъсва традицията на празника, 

обявявайки го само за „Ден на пастира“. Традицията е възстановена на 27 

януари 1993 г. с постановление № 15 на Министерския съвет. 

    Денят на Победата е празник по случай победата 
на Съюзниците над Нацистка Германия през Втората 
световна война. Празникът се отбелязва на 8 май, 
денят на капитулацията на Германия през 1945 г. На 
този ден празнуват бившите Съюзници в Западна 
Европа и САЩ, но без Русия и повечето бивши 
републики на СССР, където денят се отбелязва на 9 
май. Причината за това е разликата в часовото време и 
усложнената процедура по капитулацията на Германия. 
Така, късно вечерта на 8 май окончателно влиза в сила, 
подписаната на 7 май капитулация на Третия райх.                                                                                      
След 10 ноември 1989 г. в България се прекратява 
организирането на официални тържествени 
мероприятия по случай Деня на победата. На този ден 
започва да се отбелязва Деня на Европа, посветен 
на мира и обединението. В България, както и в ЕС, 
Денят на победата започва да се отбелязва на 8 май.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1880
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_I_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1946
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1993
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1933-1945)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%9A_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%9A%D0%9F_(1989)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


24- ти май – Ден на славянската писменост, просвета и култура 
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На 24-ти май е Денят на българската просвета, култура и на славянската писменост.  

"Букви хукват през страниците, духовни бранници, които напредват във строен 

строй и провалят прокобата на времето, брава на всяка забрава. Така се ражда 

книгата, паметник на паметта". Тези  думи  изрича  преди  години Петър Увалиев на 

най-българския празник, празникът на буквите, празникът на българската просвета 

и култура и на славянската писменост.  

Славянската писменост е уникален  духовен  подвиг.         

В един суров свят на насилие и битки, славянските  първоучители, 

Светите братя равноапостоли 

Кирил  и Методий,показали какво означава  да  бъдеш воин на духа.Какво означава

 да си умен, когато глупостта и жестокостта са налегнали света? 

Какво означава да имаш вяра и да отстояваш кауза?     

Засятото от братята семе попаднало на благодатна почва и покълнало. България е 

била и велика, и могъща, и слаба и потъпквана, едни владетели са завоювали 

големи територии, други са ги губели, но тази духовна  територия, която двамата 

братя са завоювали за нас, никой никога няма да ни отнеме.           

Славянската  писменост  е  нашият  исторически  белег и нашият най-голям повод за 

гордост! 
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Подготвителна група празнува!   

   „ Вече сме големи и сме бъдещи първокласници! “ 

    С пищно тържество учениците от Подготвителна група 

и техният учител г-жа Герасимова отпразнуваха пред 

родители и учители своето завършване. С музика, танци 

и песни те зарадваха своите родители и бъдещи учители.                                                                                                                            

От екипа на ОУ „Иван вазов“,с.Любен Каравелово им 

пожелаваме да бъдат здрави,ученолюбиви и успешни 

първокласници през 

следващата учебна година! 

У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

“ Да съчиним приказка...” с учениците от Начален етап 

Учениците от Начален етап съчиняваха приказка и се забавляваха в последния час  на учебната 
година при госпожа М. Вельова.   

С много ентусиазъм, на белият лист хартия, показаха, какво са научили през учебната 2018/ 2019 г. 
в часовете по БЕЛ. Проверката на текста ще направят техните учителки.  

Публикуваме приказката на Деница и Жасмина от 4 клас с класен ръководител г– жа Магдалена 
Димитрова. 

                    Слънцето и момичето 

   Живяли някога  в едно далечно царство цар и царица. Родила им се дъщеря.  

Нарекли я Слънце, а на галено я наричали “Слънчице ”. 

Един ден девойката се натъжила, защото била наказана заради лошото си поведение. Тогава 
изведнъж слънцето се скрило , появили се тъмни облаци и небето се раздрало от светкавици. 
Завалял силен дъжд. Дълго време бушувала бурята. Момичето изпитало страх от нея. Неусетно 
заспало. 

На следващият ден, царкинята имала рожден ден. Получила торта и много подаръци. Тя била 
много щастлива, че слънцето изгряло и денят бил чудесен.  

На свечеряване  се показала на прозореца и попитала Слънцето: 

- Защо, когато съм весела  и ти си весело? 

- Защото ти носиш моето име! - обяснило Слънцето.  

- Тогава ще бъда винаги усмихната и послушна,  за да светиш винаги! - казала девойката. 

 

Извод:  Децата имат повече нужда от примери, отколкото от критика. — Жозеф Жубер  



23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на 

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 
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В ранната зора на 

Освобождението през 1879 г. 

отваря врати един дом на 

знанието, светликът, на който 

никога не угасва, а 

непрекъснато се променя и 

обновява. Днес родното 

училище в с. Любен 

Каравелово празнува своята 

годишнина, за да докаже, че и 

след 140 години в него кипи 

живот, вдъхновен от духа на 

възпитаниците от онези 

далечни години . 

 

„И мойте песни все ще се четат“ - изрича 
Патриархът на българската литература Иван Вазов, 
а делото му ще остави светла диря в нашата 
история, в нашата култура и литература... Нашето 
училище е едно от многото в страната, което носи 
името на великия писател, майсторът  на словото, 
който обезсмърти героичното ни минало, така че 
младото поколение да не забравя уроците по 
родолюбие, изречени с най-чистата, най-звънливата 
реч. 

Сред нас е и г-н Николай Чивгънов – 
дългогодишен директор на нашето 
училище. Човекът, който създаде облика 
му и от руините, с размах и ентусиазъм, 
съгради нашия храм на знанието и 
вдъхна душа и красота на всяко кътче от 
него!!!  
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 У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на 

 ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 

Трудно е да вървиш напред по утъпкани 
пътеки, но когато на изграденото ново 
поставиш своя знак, своя облик и своя дух... 
тогава пътят е право към върха. Г-жа Донева-  
Директор на ОУ”Иван Вазов”, ни води 
напред по сигурния път към успеха и 
просперитета.  

                 „Я кажи ми, облаче ле бяло... 

Най-голямото богатство на света не се измерва 
нито с големината, нито с бляскавия му вид. 
Най-голямото богатство са те, децата.  
 

Красива е нашата родина - синьо е 
небето, златни са житата,  високи са 
планините, а училището любимо е 
нашият дом, тук се учим, тук растем и 
тук се забавляваме. 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на  

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 

Музиката е като приказка. Тя е като 

детските очи – светла, лъчезарна и 

игрива. 

Заповядайте при нас - 

при децата в първи клас! 

Да се хванем за ръце 

И да тропнеме хорце! 

Чуден е светът с приятели – много, 

дори и различни! Колко е  хубаво  

да има до теб приятели добри...  

 

 Колко нежност, колко красота и изящество 
могат да сътворят децата от трети клас ?!  
Да се насладим на танца им „Небеса”.   
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на  

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 

Българското изкуство е магия, окъпана в 

свежа роса, обляна с аромат на горски 

билки, нежна и загадъчна като 

нестинарите. 

 

Щедра е земята ни; китни и пъстри 

са обичаите ни; богати – традициите, 

които ни водят към душевност, 

събрала всички горски билки, целия 

дъхав аромат на цветята и свежестта 

на пролетта.  

Събрали се на мегдана на селото 

моми и ергени... да се надпяват, 

да се надиграват...  

Народните хора носят в себе си дъха на 

българското –  на просторните поля и 

планината, аромата на цветята и ромона 

на реките ни. Следващото изпълнение е 

на учениците, които са и участници в 

школа по народни танци към Център за 

подкрепа и личностно развитие – гр. 

Аксаково с ръководител г-жа Петя 

Хаджиева. 
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У Ч И Л И Щ Е Н     Ж И В О Т 

23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на  

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 

Музиката е толкова различна… тя ни радва, 

развеселява и… 

“След часовете, стана  нещо  странно“… 

 

Хуморът върви редом с болките и скърбите 

на нашия народ. Смехът ни е съхранил под 

бурите на ветровете, направил ни е по-

силни, по-устойчиви и... по-весели. 

 

Вече сме големи, шумни и модерни. 
Танцуваме и пеем с пълен глас, да 
празнуваме елате с нас! 

Небето притъмня, славеите замлъкнаха, реката 
спря своя ромон. Всичко притихна. Дали гръм 
разстресе земята, или буря страшна се 
развихри?!  
 
....Нито е гръм прогърмял, нито буря се е 
извила. Най са излезли моми и момци..  
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 У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на  

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 

Темна ли е мъгла паднала  

или е черна нощ зачернила? 

 

Лятото отново е пред нас. Пясък, чайки и 

вълни..., боса тичам, а в косите ми дъх на 

южно море.  

Колко е хубаво, когато  зазвучи  
музиката, душата ти се сгрява,  а 
сърцето – играе. 
 

Светът е един голям, светъл небосвод, в който 
блестят хиляди звезди – детските очи.  
 
Да бъде ден и светлина! Да тупкат с обич 
всички детски сърчица! 
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23-ти май – Юбилеен концерт по случай 140 години от основаването на  

ОУ „Иван Вазов“, с. Любен Каравелово 

Пъстри са ритмите на света, пъстри са и 

полите на танцъорките от 4 клас. 

Ех, че хоро ще се извие, сърцата ще 
забият лудо, кръвта ще закипи във 
вените, а когато и любовта се намеси... 
избухва пожар!!! 

Ех, че време се отвори – светло, широко, 
волно като песен. Голямо като радост. 
Време е за празник... 
Където се събират небето и земята... 
Където слънцето изгрява и звездите 
залязват... 
Там се раждат и песните, и танците... 
Там сме и ние! 

Всичко има начало, има и  край ... И всеки край е ново начало... още по- добро  и  още  
по - хубаво… 


