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1 ноември - Ден на народните будители 

На 1.ноември всяка година отбелязваме 

Деня на народните будители.                       
    За първи път Денят на народните 
будители – 1.ноември, е отпразнуван в 
Пловдив през 1909 година. Дотогава, на 
тази дата се е празнувал денят на Свети 
Иван Рилски /по стар стил/. 
„ ....Внимавайте вие, читатели и 

слушатели, роде български, които 

обичате и имате присърце своя род и 

своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя 

български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са 

живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата 

на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат 

история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език. 

…Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да 

знете за своя род и език. Преписвайте тая историйца и платете,нека ви я 

препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!...“   

    С тези слова започва своята „История славянобългарска“ монахът Паисий 

Хилендарски. Всички българи трябва да се гордеем с нашата история,с нашия език и 

с нашата писменост,защото сме дали нещо много ценно на света – славянската 

азбука.  

Днес,300 милиона души в света пишат на кирилица.  

Честит Ден на будителите !  

 По случай Деня на будителите ,г-жа Десислава Димитрова и г-жа Елена Колева 

подготвиха табло. 
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СПОРТ 

   На 20.ноември в часа на класа се проведе обучение на учениците 
от шести и седми клас на тема: „Теоретична подготовка на 
учениците от 6-ти и 7-ми клас и преподавателите за реакция при 
наводнения“ от външен лектор – г-н Димитър Димитров, 
представител на Министерството на вътрешните работи, Главна 
дирекция – „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Учениците гледаха презентация,в която бяха отбелязани големите 
наводнения в България през последните години: 

- Наводнението през 2005 г.; 

- Наводнението в с.Бисер през 2012г.; 

- Наводнението в гр.Варна,кв.Аспарухово през 2014г. 

 Лекторът им даде насоки за това какво трябва да включва „Раница 
за бедствия“,а именно: бутилирана вода,фенер,комплект за първа 
помощ,радио и водоустойчиво облекло. 

   В края на обучението на децата бяха раздадени тефтери,химикали 
и флашки. 

Училищен живот  

ОБУЧЕНИЕ В ЧАСА НА КЛАСА   - 6-7 клас: 

                                                   Състезание –„Палавници“: 

   Децата от първи и втори клас се надпреварваха в забавното спортно състезание 
„Палавници“. Най-сръчните и най-бързите сред тях получиха предметни награди и 
сладки изкушения. 
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ВЕЧЕР НА МАТЕМАТИКАТА 

ОБУЧЕНИЕ 

На 27.11.2018 г. се проведе отборно 
математическо състезание. В него взеха участие 
ученици от 5,6 и 7 клас. 

Състезанието започна с крилати фрази за 
математиката и нейната роля в живота на хората. 
Мотивирани от тях и подкрепяни от публиката, 
капитаните изтеглиха билетите със задачи и 
отборите се съсредоточиха в решаването им. През 
това време публиката показа, че също има завидни 
познания в решаването на интересни и забавни 
задачи.  

Журито, в състав: П. Николова, П. Жекова и 
Пл. Сиракова, след обстойна проверка и анализ на 
представените отборни работи, присъди и награди с 
предметна награда всеки един от участниците, а за 
отборното си представяне екипите получиха 
грамоти, съответно за I-во и за II-ро място. С 
грамоти бяха отличени и най-активните участници от 



Конкурс за рисунка : Хан Тервел – Спасителят на Европа  
                                      към ЦПЛР-Аксаково 
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      OБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

На 25.11.2018 г. учители от колектива на ОУ” Иван Вазов”, с. Любен 
Каравелово, общ. Аксаково, присъстваха на честването на 1300 г. на хан 
Тервел под надслов “ Хан Тервел - спасителя на Европа”. Събитието се 
проведе в сградата на НЧ в с. Климентово.  

Сред гостите бяха общ. Аксаково, певческите състави  към ОДК “ 
Аксаково”, както и историк от СУ “ Св. Климент Охридски” - гр. Аксаково.  

През месец октомври беще организиран конкурс на тема “ Хан Тервел - 
спасителя на Европа”. Той се състоя в две категории: есе и рисунка.  

Участниците бяха разделени на две възрастови групи. Ученици от нашето 
училище също взеха участие и бяха наградени. В категория есе:  

1.Преслава Мирчева—7 кл. 

2. Габриела Маринова - 7 кл. 

3. Ивет Иванова - 7 клас. 

В категория рисунка: 

1.Валентина Вълканова - 4 кл. 

2. Габриела Вълканова– 5 “ а”  кл. 

3. Габриела Маринова - 7 кл.  

Беше връчена допълнителна награда и за най – малък  участник в 
конкурса от общ. Аксаково на Маргарита Василева -  1 кл.  

Останалите ученици получиха грамоти за старанието, което положиха. 

Училището ни се гордее със своите възпитаници, взели най - голямо 
участие в честването на паметното историческо събитие. 

                                                                                         Елена Колева 
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                                           Ден на християнското семейство: 

    На 21 ноември църквата чества празника 

Въведение Богородично - Деня на 

християнското семейство и младеж. 

Въведение Богородично е един от големите 

вселенски празници. Според  Светото 

писание на този ден родителите на 3-

годишната Мария я завели в Йерусалимския 

храм и отдали в служение Богу.Йоаким, Ана 

и малката им дъщеря били съпътствани по 

пътя от своите роднини и приятели - млади 

девойки със свещи в ръце вървящи пред светата Отроковица, а след тях 

родителите, водещи Девата до Йерусалимския храм. 

    Църквата е приела празника и за Ден на християнското семейство. Семейното 

ходене на църква в този ден символизира влизането на тригодишната Мария в 

храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Защото 

семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за 

Бога, за християнските добродетели, на които векове се е крепял българският 

род. 

В чест на празника бе изготвено табло за фоайето на училището от г-жа 

Десислава Димитрова. 
 

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ 

                     Ден на народната памет: 

   От 1996 г. денят -27.ноември, по инициатива на 

Общонародното сдружение "Мати Болгария" , се 

чества като Ден на народната памет, за да напомня на 

поколенията за трагедията, но и да напомня за 

героизма и непримиримостта на предците ни  в 

отстояването на националните идеали. В XXI век е 

немислимо преначертаване на граници, но това не 

трябва да спира съвременния българин да осъди 

Ньойския диктат и безумието на Великите сили.Този 

договор като част от Версайската система от договори 

е основната причина за избухването на Втората 

световна война, а последиците от него и до днес 

виждаме в кървавите конфликти, породени от 

разпадането на Югославия, чиито основи са 

поставени именно от Ньойския диктат. 
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        „МОГА ДА СЪЧИНЯВАМ...“ : 

Царството „Някъде“ 

     Някъде, далеч оттук, в едно необикновено царство, живеели цар и царица. 
Царицата Някоякатонея имала странно хоби – колекционирала буболечки, а 
царят Нямакатонего имал домашен любимец – Хамелеонът Нимаможе, който 
можел да говори с човешки глас. 

    В двореца и слугите били също толкова странни. Имало две прислужници. 
Едната отговаряла за чистенето, а другата за готвенето.Чистачката 
Неискамдамета все си вършела работата отгоре-отгоре и често оставяла 
килимите от земята върху леглата. Готвачката Незнамрецептите пък все била 
нацупена и сърдита,затова понякога готвела супа от мишки и червеи. Двете 
дами все намирали повод да се скарат и така си скубели косите, че когато ги 
видели другите придворни, предпочитали да се скрият по стаите си, отколкото 
да ги разтървават. Дори наказанията на царица Някоякатонея не помагали, а тя 
ги наказвала, като ги заключвала в една тъмница, пълна със змии и гущери или 
ги карала да пият сок от Драконова кръв. 

    Така си продължавал животът в царството „Някъде“, докато един ден 
царицата се разболяла от шарка и накрая взела, че умряла от свински грип. 

Симона Димитрова, 4.клас 

        КЛУБ “ ВЕСЕЛ ХУЛИГАН” 

В Kлуб "Весел хулиган " участват ученици от пети, шести и седми 
клас. 

  Ще организират  през месец ноември доброволческа инициатива: 
„Да изчистим България“, в която ще участват всички ученици. 

 
  И  кампания за събиране на хартия. „Върни хартия- спаси дърво“  

Ще  се изработят  атрактивни кошове за хартиени вторични суровини. 
 

Предизвикваме всички ученици да 
се включат в кампанията 
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    ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

              В  ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА  

НАПРАВИ СИ САМ КУТИЙКА ЗА ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА 

ВЪВ ФОРМАТА НА СНЕЖЕН ЧОВЕК.  

                   ОЦВЕТИ, ИЗРЕЖИ И ПРЕГЪНИ.  


