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П Р А З Н И Ц И  

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/.  

По случай Деня на будителите ,г-жа Л. Хаджистоева и учениците й от 2-ри клас 

подготвиха табло. 

 

Честит Ден на народните будители !  
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Състезание –„Палавници“ – 20 ноември 

У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

Децата от първи и втори клас се 

надпреварваха в забавното спортно 

състезание „Палавници“. Разделени в три 

отбора- „Ракета“, „Звезда“ и „Стрела“ те 

играха различни щафетни и спортно- 

подготвителни игри. Най-сръчните и най-

бързите сред тях получиха предметни 

награди и сладки изкушения, както и 

грамоти за 1-во, 2-ро и 3-то място от 

своите учителки- г-жа Д. Иванова и г-жа 

Л. Хаджистоева и от госпожите им в 

групите за целодневно обучение. 
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У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т 

Ден на християнското семейство -21 ноември 

По броя на вестника работиха: 

Г-жа Зюлбие Мустафа - главен редактор                                г-жа Деси Димитрова - фотограф 

Г– жа Миглена Вельова - предпечат и печат 

    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. 

Ден на народната памет – 27 ноември 

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 им в 
отстояването на националните идеали. В XXI век е 
немислимо предначертаване 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. 

   По случай деня на народната памет г-жа Р. Христова подготви информационно 

табло за ученици и учители. 
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Състезание по предприемачество – 24 ноември 

У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т  

Учениците от 3-ти, 5-ти и 6-ти клас се включиха с оригинални бизнес идеи 

в състезание по предприемачество. 

     Теменужка Ангелова от 3- ти клас представи своята колекция за летни 

дамски рокли на модна къща „Теменужка“ и получи бурни аплодисменти 

от жури и публика. 

     Учениците от 5-ти клас представиха продуктите на своята козметична 

фирма „Пандемична красота“ и впечатлиха всички със своята 

оригиналност. 

     Шестокласниците пък представиха продуктите на своята фабрика за 

„Сладки изкушения“ и новият им продукт – вафла „Баровец“ и изиграха 

кратка рекламна пиеса по представянето й.  

     Всички участници, жури и публика се забавляваха и състезанието 

донесе много усмивки и положителни емоции. Класовете получиха и 

грамоти за отлично представяне и предметни награди от организаторите на 

състезанието – г-жа П. Жекова и г-ва М. Георгиева. 



У Ч И Л И Щ Е Н   Ж И В О Т  
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Състезание по предприемачество – 24 ноември 

„ През новата учебна година нека бъдем по-умни, по-сплотени, по-креативни-

Заедно срещу Ковид-19” 

Шестокласниците на Основно училище „Иван Вазов”, с ръководител Ивайла Николова 

се включиха в национален конкурс на 15.10.2020г. за „Най-усмихнатият клас на 

България 2020- заедно срещу КОВИД 19”- да кажем СТОП на заразата със 

Сдружение „Усмивка” с подкрепата на община Бургас. По традиция всеки петък на 

октомври, преди да настъпи есента, се отбелязва Световният ден на усмивката. Негов 

основател, както и автор на популярното усмихнато жълто личице , е американският 

график Харви Бел, създал символа като част от рекламна кампания през 1963. Днес 

усмихнатото лице е един от популярните емотикони не само в Интернет, но и 

навсякъде в нашия живот. Според Бел това трябва да бъде денят „посветен на доброто 

настроение и добрите дела” и да преминава под мотото: Направи добро. Помогни на 

някого да се усмихне. 

Конкурсът се провежда под надслов-„ През новата учебна година нека бъдем по-

умни, по-сплотени, по-креативни-Заедно срещу Ковид-19” 


