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ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

    

 

 Петнадесети септември отново се превърна в истински празник за нашето 
училище и както повелява традицията го отбелязахме с песни, стихове и много 
усмивки. Празник, с който всички ние честваме тържеството на духовността. 
 Тържеството започна в 10:30 часа с посрещане на училищното знаме и  
Химна на Република България. Официални гости на празника бяха: Нели Куклева 
- Началник на отдел „Хуманитарни науки“ към община Аксаково, Йордан Йорда-
нов – Общински съвет към община Аксаково, Иван Димитров – кмет на село Лю-
бен Каравелово, Станислава Колева – секретар при кмет на село Любен Караве-
лово, Добринка Колева – дългогодишен учител при ОбУ „ Иван Вазов “ , Дирек-
тор Веска Донева, Заместник – директор учебната дейност – Снежана Василева, 
Заместник – директор административно-стопанска дейност- Сияна Георгиева. 
По случай откриването на учебната година приветствие към всички присъстващи 
ученици, учители и родители отправи г-жа Веска Донева – Директор на ОбУ 
„Иван Вазов“.  
Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна 2022/2023 година 
смели и единни! Здрава и успешна да бъде за всички ученици, учители и ро-
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Първокласна стая 

С питка, мед и здравец по стара българска традиция бяха посрещнати първоклас-
ниците от своя класен ръководител г-жа Магдалена Димитрова. Първият учебен 
ден е вълнуващ за всяко дете, което за пръв път ще прекрачи училищния праг.  
За всеки първокласник, първият учебен ден е незабравимо събитие. Емоцията е 
несравнима както за децата, така и за техните родители и учители. Класните стаи 
са особено тържествени и в тази връзка ръководителите на първи клас  госпожа 
Магдалена Димитрова и госпожа Ивайла Николова от Обединено училище 
„Иван Вазов“, участваха със снимки във фотоконкурс „Първокласна стая“, ор-
ганизиран от издателска група „Просвета“. От организаторите се  

ВРЪЧИ ГРАМОТА ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

 

Скъпи първокласници и 
родители, успешна учебна 
година, изпълнена с много 
хубави емоции, съчетани с 
хиляди усмивки.  

от знанието. 

Напред науката е  

слънце! 

 

Честит първи учебен ден! 
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4 6-ти септември: Ден на Съединението на 
България! 

Съединението на България е обединение на Княжество България и Източна Румелия 
през есента на 1885. То е инициирано от Българския таен централен революционен 
комитет (БТЦРК). 
Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, 
последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885, подк-
репен от българския княз Александър I. 
През нощта срещу 6 септември военни части, които са командвани от Данаил Нико-
лаев, установяват контрол над Пловдив и свалят  правителството и главния управи-
тел на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. В резултат на Съединението Българското 
княжество става най-значимата държава на Балканите с възможности да бърз иконо-
мически и духовен напредък. 
Информационно табло подготви г-жа Н. Тодорова. 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

В изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в 
условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж“, г-жа Лидия Хаджистоева и г-н Петър Петров проведоха методическо 
мероприятие. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образова-
телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят 
условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпа-
дане в ситуация на обучение от разстояние. 

http://e-zdravey.com/bg/na-bogoyavlenie-se-osveshtavat-znamenata-na-balgarskata-armiya/
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22-и септември – Ден на българската неза-
висимост 

На 22-и септември България чества едно от най-значимите събития от новата си 
история. На тази дата през 1908 г. българската държава, една от най-старите в Ев-
ропа, обявява своята независимост. Това става 30 години след Руско-турска война 
от 1877-78 г., която приключва с подписания на 3 март 1878 г. Санстефански мирен 
договор. Така България отново се появява на картата на Европа след петвековно ос-
манско владичество. 
Събитието 
На 22-и септември 1908 г. във гр. Велико Търново, с манифест, българският княз 
Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвър-
лят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става 
независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта 
(Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независи-
мост. Денят е обявен за официален празник с решение на Българското народно съб-
рание от 10 септември 1998 г. 
Денят на независимостта в нашето училище беше отбелязан с прочит на кра-
тък доклад от следните ученици: Димитрина Димитрова и Георги Василев от 
2 клас . 
По случай празника беше изработено  и табло от г-жа Елена Стоянова, нами-
ращо се в фоайето. 
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ЛЮБОПИТНО 

За любителите на изобразителното изкуство се проведе летен пленер в Обединено 
училище „Иван Вазов“ , активно се включиха учениците от IV  клас – Ивана Иванова, 
Маргарита Маринова, Габриела Иванова и Йорданка Неделчева с ръководител Ивайла 
Николова. С цел да виждаме богатството на нашата народна култура, съчетаваща 
древни традиции и вярвания,  насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи,  насочени 
към съхраняване на българския дух и култура.  
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По броя на вестника работиха: 

Главен редактор: Десислава Димитрова  

Техническо оформление и фотография: Миглена Вельова 

КОНКУРС „ЕСЕННА РИСУНКА“ 

Конкурс за най- добра есенна рисунка се проведе в училище. Всеки ученик сам из-
бра с какви материали да работи.  

Крайният срок за предаване на рисунките е  30 септември. Официално представе-
ни са творбите на учениците във фоайето на училището.  

 В последния ден жури ще определи кои са трите най- добри работи. 

Отговорник за конкурса е г-жа П. Жекова.  


