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Тържествено откриване на новата учебна 2019/2020 г. 

Празнувахме началото на още една учебна година, а 

сърцата ни са изпълнени с надежда и трепетно 

очакване от предстоящото.                                                                                         

На прага на любимото ни училище, посрещнахме  

учебната година с настроение, песни и танци! 

Гости на тържеството ни бяха :Г-жа Руска Илиева 

– Заместник-кмет на община Аксаково; Г-жа Нели 

Куклева – Началник отдел Хуманитарни дейности 

– община Аксаково; Г-н Иван Димитров – кмет на 

село Любен Каравелово и г-жа Снежана Попова – 

читалищен секретар, с. Любен Каравелово. 

Основно училище „Иван Вазов“ се гордее със 

своите изконни традиции и продължава да добавя 

нови и нови поводи за гордост към своята вековна 

история! Един от тях е химнът на училище „Иван 

Вазов“. 
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Откриване на новата уч. 2019 / 2020 г. 

 П Р А З Н И Ц И  

Знанието повдига духа на човека, а 

стремежът към познание му дава криле. 

За да полетиш обаче, трябва първо някой 

да ти отвори вратата към чудния свят на 

учението! Приветствие по случай първия 

учебен ден поднесе г-жа Лидия 

Хаджистоева -кл. р-л на 1-ви клас. 

 

A ето ги и нашите първокласници! Те са  най-

силните , най-веселите, най-добрите,  най-

остроумните, най-много обичат  игрите!Те са 

най-щастливите деца!  

 

    Това е училището – няколко незабравими години от живота ви. 

Влизате с много страхове, неопитност и неизвестност, излизате с 

много знания, отговори и умения . Вие ще дължите толкова 

много на това място, всеки миг е уникален, наслаждавайте му се, 

защото той няма да се върне никога.  

 



КАРАВЕЛОВСКИ  СВЕТУЛКИ Брой 1  , г. 3, м. Септември  2019  

Най—големите ученици в нашето 

училище - седмокласниците 

запалиха Огъня на знанието, 

защото чрез него разбираме, че 

всички искат да са на върха на 

планината, но знанието ни учи – 

истинското щастие се постига чрез 

начина по който изкачваш 

стръмният склон. 

Запалиха факела на трудолюбието, 

защото всичко е лесно за 

трудолюбивия. Това е тяхната  

последна година в ЗПГ и нека  положат  максимални усилия за да се сдобият  с 

желаните резултати.... 

....Факела на приятелството, защото той е подкрепа, уважение и лоялност. 

Нека да бъдем приятели.... 

....Факела на любовта, защото тя дава сила за живот, тя прогонва мрака на 

самотата  и студа на душата. Тя ни опиянява, всички се стремим към нея.... 

....Огъня на доверието, защото ако той липсва, живеем в страдание. 

Да, доверието е важно, има ли го, я има и вярата. А никой не може да отклони 

от успеха, човек с вяра в сърцето си.  

 П Р А З Н И Ц И  

Откриване на новата уч. 2019 / 2020 г. 
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П Р А З Н И Ц И  

 Откриване на новата учебна 2019/ 2020 г. 

В нашето съвремие училището е Светинята, която съхранява и поддържа духа и 

богатството на българския фолклор и българските обичаи. В училище възпитаваме 

учениците ни в почит и уважение към родните традиции и ги учим да ги ценят и 

поддържат живи!  

Петокласниците с изпълнението на Добруджанския танц  „ Сборенка” . 

Директора на ОУ „Иван Вазов“, г-жа Донева, плисна менче с вода пред 

първокласниците, за да поведе учениците към свещения храм на знанието - 
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Отбелязахме Деня на независимостта на България 

                                      111 години 

У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

Честваме 111 години от обявяването Независимостта на България. На тази дата през 
1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново се обявява Независимостта на 
България, с което страната ни отхвърля васалната си зависимост от Османската 
империя, наложена ѝ от Берлинския договор (1878 г.). Провъзгласяването на 
независимостта на България е политически акт, извършен от правителството на 
Александър Малинов. Според договора териториите на Северна България са включени в 
т. нар. Княжество България - автономно (самостоятелно) трибутарно (плащащо данък) 
княжество, което остава под върховната власт на султана. Южна България под името 
Източна Румелия получава административна автономия, но остава под политическата и 
военната власт на султана. Княжеството трябва да участва в изплащането на 
държавните дългове на Турция (за него е в сила режимът на капитулациите, наложен на 
Османската империя от Великите сили). Компанията на Източните железници запазва 
своите права на територията на Княжеството. Въпреки че васалната зависимост е по-
скоро формална, тя затруднява установяването на равноправни икономически и 
политически отношения между България и останалите държави. На 22 септември 1908 г. 
с акта на провъзгласяването независимостта на България, княз Фердинанд I приема 
титлата цар. Тъй като клаузите на Берлинския договор 1878 г. са нарушени, възниква 
остра Балканска криза (1908–1909 г.). Повечето от Великите сили отказват да признаят 
независимостта на България, влошават се и българо-турските отношения. Турция 
настоява България да ѝ изплати 125 млн. франка обезщетение, за да признае 
българската независимост. С помощта на Русия е постигнато споразумение по 
възникналите тежки финансови проблеми. Подписани са Руско-турски протокол (1909 г.), 
Българо-турски протокол (1909 г.) и Руско-български протокол (1909 г.). Според тях Русия 
опрощава на Турция военните ѝ задължения, останали още от войната от 1877–1878 г., 
срещу което Турция се отказва от всякакви претенции към България. От своя страна 
България трябва да изплати на Русия в срок от 75 г. 82 млн. франка. Турция, а след нея и 
Великите сили признават независимостта на България. С провъзгласяването 
Независимостта на България се издига международният авторитет на страната и тя се 
превръща в равноправна на другите европейски държави. 111 години след обявяването 
независимостта в страната се реализират редица инициативи. Кулминацията на 
честванията по традиция се състоя във Велико Търново.  
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„Аз вярвам и помагам“ – 
доброволческа инициатива 
съвместно с учители, родители и 
ученици 

   На 28 септември предадохме 
събраните от предходната учебна година 
пластмасови капачки във Варна пред 
Катедрален храм “ Успение 
Богородично“, заедно с нашите ученици 
и техните родители. Децата, които бяха 
съпричастни на събитието – Желязка от 
1.клас,Тошко и Габриел от 
3.клас ,Светлин от 4.клас , нашата  бивша ученичка Преслава и техните 
родители лично предадоха с нас 
събраните капачки.  

   Припомняме, че благодарение на 
Кампанията за събиране на пластмасови 
капачки ние помагаме за закупуване на 
скъпоструваща апаратура за недоносени 
деца в родилните отделения на болниците 
в страната. 

    Училището ни получи и благодарствен 

сертификат от Инициаторите на 

събитието. 

Д А Р Е Н И Я  
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У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

„Есенна красота“ – конкурс за 
рисунка 

    Красиви рисунки, посветени на 
есента и нейните пъстри цветове 
нарисуваха учениците от 
прогимназиален етап. Шедьоврите на 
изящното изкуство изложихме във 
фоайето на училището, а най-
добрите художници бяха удостоени с 
награди за положения труд. 

     

 

В А Р Н А   И Г Р А Е 

Ученици от ОУ” Иван Вазов”, с. Любен Каравелово се 
включиха в семеен спортен празник “ Варна играе”, който се 
провежда за втора поредна година. Там Сияна от 4 “б” кл., 
Жасмина от 5 кл., Даниел Иванов от 6 “ а” кл. и Яна от 7 кл. 
се запозанаха с 10 игри, на които са играли техните 
родители. Ходиха с кокили, возиха се  с лагерни колички, 
стреляха с пушки, поиграха на един малко по—различен 
волейбол и още много други интересни игри. В края на 

празника всяко дете получи вода, ябълки и други предметни награди. 
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 З А Б А В Н А   С Т Р А Н И Ц А  

Защо първият учебен ден е на 15-ти септември? 

Датата 15 септември без 
съмнение предизвиква една 
и съща асоциация у малки и 
големи - това е първият 
учебен ден в България. 
Денят не е случайно 
избран, а зад решението се 
крие съвсем практична 
причина 
 
До 1921 г. учениците са се 
връщали в класните стаи на 
1-ви септември. През 1919 г. 
на власт у нас идва Александър Стамболийски заедно с партията му 
“Български земеделски народен съюз”. Създадена като професионална 
организация на селяните у нас, тя съвсем очаквано съобразява политиката 
си с тяхното ежедневие и нужди.Именно заради това през 1921 г. 
Стамболийски взима и решение за промяна на първия учебен ден и го 
измества с две седмици. Причината - за да може децата да помагат в 
прибирането на реколтата. 
Началото на септември е начало на учебната година и в много страни около 
България. 

 На 1-ви, прага на училището прекрачват в Чехия, Русия и повечето от 
останалите бивши съветски републики. 
В Германия, Швейцария, Швеция, Исландия, Лихтенщайн, Финландия, 
Холандия, Дания и Норвегия първият учебен ден е в средата на август. 
В други страни обаче няма точно определена дата, а школата сами решават 
- така е във Франция и Великобритания, например. 
На 15-ти септември училище започват и в страните около България - 
Гърция, Румъния, както и южните страни - Италия, Испания, Кипър, 
Португалия, Хърватия, но също Австрия и Люксембург. 
В Япония обаче традицията е друга и първият учебен ден започва в 
началото на април, когато цъфтят японските вишни - сакура. В Страната на 
изгряващото слънце е прието, че пролетта символизира началото на нов 
живот, ето защо няма по-подходящо време за започване на училищни 
занятия. Японските ученици обаче все пак почиват през лятото. 


