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5 октомври - Международен ден на учителя 

    

На 5-ти октомври, у нас и в още над 100 страни по света, се 
отбелязва Денят на учителя. 

 

   Традицията води началото си от недалечната 1994г., когато по повод 40-тата 
годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и 
МОТ, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като 
Международен ден на учителя.  
   Ролята на учителя, на добрия учител в живота на всеки от нас е много важна. 
Могат да минат години за да разберем, че ние сме можещи и успяващи хора, заради 
наученото от нашите учители преди години. От работата на учителите зависи 
нашето бъдеще, единственото време, когато нашата работа е да учим е това, когато 
сме в училище. След това в университета и на работа ние продължаваме да учим и 
да се развиваме, но навиците ни затова как да учим се сформират в училище. И има 
ситуации, когато ние сме благодарни на нашите учители по български, затова че са 
ни научили да се изразяваме правилно, на учителите по английски, затова че са ни 
дали средството за комуникация, на учителите по математика, химия, физика и 
биология, които са ни научили да задаваме въпроси и да намираме отговори на 
поставените задачи. Зависи от нас самите колко сме научили от нашите учители, 
това е било наше право на избор и ние сме вземали от нашия учител толкова, 
колкото сме поискали.  
   Затова ролята на учителя, на добрия учител в живота на всеки един от нас трудно 
може да се прецени. Но е факт, че развитието на обществото зависи от труда на 
преподавателите. Учителят, добрият учител, дава на своите ученици не само своите 
знания, но и любов и внимание. 
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На моята учителка 

Учителко любима, 

в този ден и час, 
 за твойте грижи мили 

благодаря ти аз! 

За туй, че без умора, 
за нас се грижи Ти 
и любовта си твоя, 
на нас я подари. 

Благодаря Ти, моя, 
учителко добра! 

Ти майка беше втора, 
в радост и беда. 

 

Всяка година на 4 октомври природозащитници и организации за закрила на 

животните отбелязват Световния ден за защита на животните. Началото му е 

поставено през далечната 1931 г. от участниците в международен конгрес на 

еколози, състоял се във Флоренция. Датата е избрана и заради католическия 

празник, посветен на св. Франциск – покровител на животните и природата. 

 

КАК МОЖЕМ ДА ЗАЩИТИМ ЖИВОТНИТЕ? 

· Отнасяй се към всички животни с уважение! 

· Домашните животни са прекрасни учители за всички деца – учат ги на 

отговорност, нежност, състрадание и други важни качества. 

· Децата винаги да молят за разрешение преди да погалят чужда котка или куче. 

· Не изоставяй животно на улицата! 

· Дарявай на домашния си любимец любов и грижи. Осигурявай му лекарска грижа, 

хигиена и добър външен вид, храна, вода, движение и чести разходки. 

· При необходимост запиши кучето си „на училище“, където ще го научат на добро 

поведение и хигиенни навици. 

· Проявявай търпение към домашното животно! 

· Никога не наранявай животно или птица! Ако видиш такова в беда, помогни му 

или потърси помощ. 

· Бъди внимателен с домашните животни и не смущавай дивите! 

Световен ден за защита на животните 

Брой 2, м. Октомври 2022 г.  
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Световен ден за защита на животните 
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4 ПРОТИВОПОЖАРНА ТРЕНИРОВКА 

С много емоции и интерес у учениците 
премина тренировъчното упражнение  за 
евакуация при пожар, проведено на 
21.10.2022 г.. в ОбУ „ Иван Вазов“, село 
Любен Каравелово. Ръководството на 
училището и училищната комисия за 
защита от бедствия, аварии и 
катастрофи   проведе  тактическо 
занятие. Направената   учебна евакуация 
на учениците и персонала показа, че 
правилата за безопасното напускане на 
сградата се знаят и се спазват от всички. 
Децата  имаха възможност да се 
запознаят отблизо с действия  при 
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1 ноември – Ден на народните будители 

Всяка година на Първи ноември честваме Деня на народните будители. В 
тази връзка в седмицата преди празника учителката Славея Чакърова 
подготви презентация , която се публикува във всички групи. 
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МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА „КИНГС“ 

Изключително горди сме с представянето на нашите ученици в 
международната дистанционна ученическа олимпиада „Кингс“.  

Участниците в първия кръг на олимпиадите КИНГС са учениците от втори 
клас с ръководител класния им учител г-жа  Йорданка Първева. Те получиха 
грамоти за изключителни резултати. 
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КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА ЧЕРНО МОРЕ 

                                             „АЗ И МОРЕТО“ 

По повод отбелязването на 
Международния ден на Черно 
море – 31 октомври, в нашето 
училище се обявява конкурс за 
рисунка, на тема “Аз и морето ”. 
В конкурса участват учениците 
от 7 до 14 години. Желаещите се 
фокусират върху проблема със 
замърсяването с отпадъци и 
оцеляването на видовете в нея. 
Победителите ще бъдат 
отличени с награди и грамоти.  

На 05.10. 2022г., 
първокласниците Иван Иванов и 
Доротея Иванова, под 
ръководството на госпожа Ивайла Николова, взеха участие в национален 
конкурс за рисунка на тема: „Аз и морският свят”- BRITANIKA. Като млади 
художници учениците от I клас  с естетически умения и интерес изобразиха 
богатствата на водния свят, участниците показаха креативност и 
въображение. 

На 14.10.2022г., относно провеждане на училищен конкурс за рисунка 

на тема : „Ние обичаме животните“, активно участие взеха първокласниците- 

Памела Димова, Виктория Василева и Димо Димов, с учител Ивайла Николова. С цел 

да се насочи вниманието на децата към световният ден за защита на животните на 

нашата планета, опазване на средата, която обитават. Хуманното отношение към 

животните е ценност възпитаващо преди всичко човек в разум, отговорно и 

толерантно отношение към всичко, съществуващо около него. Учениците изпод 

четките с тоновете на цветната палитра умело изобразиха хармоничното съжителство 

между хората и природата, основна причина и за душевното ни равновесие. 

„Ние обичаме животните“ 
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„Ние обичаме животните“ 

По броя на вестника работиха: 

Главен редактор: Десислава Димитрова  

Техническо оформление и фотография: Миглена Вельова 


