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      НАГРАДИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 

 

      Учениците от нашето училище участваха в конкурса на ЦЛР за Деня на 
земята  – гр. Аксаково за изработване на  предмети от рециклирани 
материали. Децата  изработиха къщички, дървета и животни, за което бяха 

наградени от Центъра за личностно развитие и от своите 
учители. 

    



Капачки в действие                    
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            “”Аз вярвам и помагам“ 

В ОУ „ Иван Вазов“ Директора г –жа Веска Донева  
стартира дарителската кауза чрез събирането на 
пластмасови капачки .  Господин Чивгънов също се 
включи в инциативата. Средствата от тях ще отидат за  
нова медицинска апаратура в неонаталогичните 
отделения в МБАЛ "Св. Анна" и АГ " д-р Димитър 
Стаматов" във Варна, които разчитат предимно на 
дарения.Всички ученици заедно със своите 
преподаватели събраха и изпратиха дарението. 
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9 май—Ден на Европа 

24 май - Ден на славянската 
писменост и култура 

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ  

Тържествено отбелязохме Денят на 
славянската писменост и култура в центъра 
на град Аксаково. Г– жа Йорданка Първева 
заедно с колеги от училищата в общината, 
беше наградена  

като Учител на годината . Получи плакет , 
връчен и от кмета на Общ. Аксаково инж. 
Атанас Стоилов.. 



24 май - Ден на славянската 
писменост и култура 
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Как протече празника в нащето училище 
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СПОРТЕН ПРАЗНИК 
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Не на домашното насилие! 

Извърви километър в нейните обувки" - 19.05.2018 г. 

Проведе  се  кампания „Извърви километър в нейните обувки“,на 19 
май, събота, от 14 ч. пред главните входове на НДК.в която мъже 
обуват дамски обувки на висок ток, за да привлекат общественото 
внимание върху насилието над жени. 

Фондация „Ресурсен Център Билитис“, Български хелзинкски комитет и 
Информационното бюро на Европейския парламент в България отново 
канят мъжете да изразят ясно солидарността си с жените, преживели 
насилие, и да насочат вниманието на обществото към грозната статистика 
за големия брой жертви на домашно насилие у нас.  

Тази година шествието ще отправи призив за по-голям финансов и 
институционален ангажимент от страна на държавата, както и за директни 
мерки, насочени към превенцията на домашното насилие и защита за 
пострадалите. 

„Walk a mile in her shoes“ (http://www.walkamileinhershoes.org/) е 

международна инициатива, започнала през 2001 г.  



 

        Някъде из Родопите, всъщност, навсякъде из Родопите... 
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       НИЧИЯ ЗЕМЯ 

Доктор Снежана Бакърова -  

Един лекар за тялото  и за душата. 

В “Ничия земя” Елена Чопакова ни среща с доктор Снежана 
Бакърова от Смилян – единственият лекар, с когото 32 населени 
места по течението на река Арда разполагат. Някои от местата са 
населени, други – почти не са. 

Тук и за хубавото, и за лошото се звъни на един човек – на доктор 
Бакърова от село Смилян. 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата, всеки божи ден от годината, защото нито болестите, 
нито смъртта имат работно време. Тук, преди да се помолиш на 
Господ, звъниш на доктор Бакърова. 

Във времена, в които медицината се прави в свръхмодерни 
лаборатории и разчита на изкуствения интелект, има и лекари, които 
разчитат на кон, за да стигнат до своите пациенти. Тук разстоянията 
са далечни, но хората са си близки. Помежду им не стоят бетонни 
стени, а гори. Чуват птици, а не автомобили, и дишат въздух вместо 
фини прахови частици. Но и те са понякога тъжни, понякога 
самотни, понякога болни, но никога изнервени колкото нас, 
градските хора. Доктор Бакърова може и да изглежда луда за своите 
колеги, медиците от лъскавите болници, точно както забързаният, 
затънал в стрес градски човек изглежда на родопските старци. И 
това не е тъжна история,  не е разказ за болни хора и времена, 
а за надеждата - че ще се излекуваш и за призванието да 
помагаш. На ближния си, на жена си, на пациентите и... на себе 
си. 

Източник  - “ Ничия земя“ – предаване по Нова ТВ 

https://nova.bg/news/ 
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