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Международен ден за борба със СПИН 

  Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва 

на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността 

за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ, а също и 

оплакването на загиналите от болестта. Правителствени и неправителствени 

организации по света обикновено отбелязват този 

ден с лекции за болестта, както и контрола и 

превенцията ѝ. 

    Към 2013 г., СПИН убива повече от 36 милиона 

души по света (1981-2012), а около 35,3 милиона 

души живеят с ХИВ, правейки го един от най-

важните глобални проблеми на общественото 

здравеопазване в историята. 

   За нашето училищно табло г-жа Тодорова изнесе 

информация за болестта СПИН и  начините за 

предпазване от нея. 

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 

 

   В очакване на един от най-светлите християнски празници - Коледа, учениците от 

ОУ „Иван Вазов“ се включиха в етнографски конкурс за приложно 

творчество,подчинен на наближаващите зимни празници и организиран от ЦПЛР-

гр.Аксаково.               

Децата от всички класове изработиха красиви картички, рисунки, сурвачки,макети и 

много други предмети с коледна тематика и допринесоха за създалото се коледно 

настроение в класните стаи. Имаше и авторови коледни стихотворения,съчинени от 

учениците от прoгимназия. 

Етнографски конкурс – приложно творчество- Зимни празници и обичаи 
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Училищен живот  

НАГРАДЕНИТЕ  УЧАСТНИЦИ 
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Училищен живот 

На 20-ти и 21-ви декември във фоайето на училището организирахме и 

коледна изложба,където бяха изложени най-хубавите коледни експонати. 

Журито,в лицето на г-жа Добрева и г-жа Мустафа, даде своите оценки и 

определи победители от всички класове.                                                                  

Избраните творби на учениците от 1-ви до 5-ти клас бяха оценени,като техните 

автори получиха предметни награди. 

Трети „А“ клас,заедно с г-жа Е.Колева, 

позират усмихнати в класната си стая с 

предметите,които изработиха за 

конкурса към ОДК Аксаково: 



Забавна биология 
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    На 11.декември в часа на класа се проведе 

състезанието „Забавна биология“ с учениците от 

прогимназиален етап,с ръководител г-жа Сиракова.                                                                                                                              

Учениците научиха любопитни факти за 

животните,като например,че мравките са 

единствените животни,които никога не спят,също 

така че комарите имат 47 зъба,а бременността на 

слоновете може да продължи до 2 години. Научиха 

също,че намигането на котките означава любов и 

също,че те сънуват,като нас хората и освен всичко 

могат и да усещат нашите настроения.                                                                                                            

Журито, в лицето на г-жа Жекова, оцени подобаващо представянето на 

децата и накрая те получиха заслужено предметни награди за положените 

усилия и доброто си представяне. 
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Коледно надиграване 

Учениците от 6-ти и 7-ми клас се включиха в 

празнично коледно надиграване,организирано 

от г-жа Хаджиева – учител по Физическо 

възпитание и спорт в нашето училище.                                                                                                  

Децата,разделени на 3 отбора по 5 

ученика,показаха завидни умения в областта 

на българските народни танци.Сами бяха 

подбрали своите костюми,така че да впечатлят 

журито.Танците,които изиграха бяха от 

различни фолклорни области на 

България.Участниците от 1-ви отбор 

представиха дайчово хоро,  от 2-ри отбор – 

шопско хоро,а на 3-ти отбор жребият отреди 

да изиграят ганкино хоро.                                                                                          

Журито, в лицето на г-жа Донева, г-жа 

Димитрова и г-жа Хаджиева, даде своите 

оценки и първото място в оспорвания трибой 

грабнаха 1-ви и 3-ти отбор, а 2-рия отбор си 

заслужи почетното 2-ро място.                                                           

В края на 

надиграването 

победителите в 

надпреварата 

получиха предметни 

награди от г-жа 

Хаджиева и от г-жа 

Донева. 



„Да подарим усмивка“ – поздравителна изява в Хоспис - с.Водица 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Коледно тържество - "Подари усмивка" подготвиха и представиха учениците 

от вторите и петите класове в Хоспис за възрастни хора "Асклепий" в село 

Водица.  В подготовката се включиха и  родителите на учениците с домашни 

сладки. Децата от 2-а и от 2-б клас направиха и коледни картички за 

възрастните хора. В мероприятието  участваха и учениците от клуб "Весел 

хулиган". 
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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ  

Наградените четвъртокласници 

от конкурса „Хан Тервел - 

Спасителят на Европа“ гордо 

позират с директора на 

училището ни –г-жа Веска 

Донева : 

Клуб „Весел хулиган“ 

Учениците от клуб "Весел 

хулиган" изработиха 

атрактивен кош за събиране на 

вторични отпадъци.                                                                       

Предизвикваме всички да се 

включат в кампанията за 

събиране на хартия "Върни 

хартия - спаси дърво!" 



    На 18-ти декември в училището ни се проведе мероприятието – Ден на 
музиката, чийто ръководител бе г-н Николай Игнатов.                                                                       
Участниците от групите по народно пеене, от 1-ви до 5 –ти клас, показаха 
пред публика своите певчески умения и се представиха блестящо.                                                                                                                                           
Най- малката ученичка беше Ивана Иванова от 1-ви клас,която впечатли 
всички със соловото си изпълнение на народната песен - „На мегданя“. 
Народна песен представиха и учениците от групата на 3-тите класове.Те 
изпяха песента - „Завило се вито хоро“. Изпълнението на 4-ти клас повдигна 
рязко настроението на публиката,а песента,която преставиха беше „Вече сме 
големи“.След тях групата на 5-тите класове „взриви“ залата с ритмичната 
песен - „Рок след часовете“.  
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       ДЕН НА МУЗИКАТА 
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    ЗАБАВНА СТРАНИЦА 

              В  ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА  

    Да ни е  Честита               
 Новата  

        2019 Година!  

Нека занапред  

бъдем по- добри,  

Но  не само в такива 
дни! 

Г-жа Веска Донева, 

Директор на  

ОУ”Иван Вазов”, 

С. Л. Каравелово 
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