Издание на клуб “Млад журналист” по проект “Твоят час “IV ОУ “Иван Вазов”
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Уроци по родолюбие
180 години от рождението на
най-великия българин— Васил Левски

Поклон пред паметта
на Апостола

Левски - Прометей на българската свобода - е жив
също като онзи негов
предшественик, дал име
на цяла една могъща вяра
- християнската - чрез своята саможертва. И българите, страдащи под вековно чуждо робство, преди
близо век и половина сякаш за втори път са покръстени от нашия национален светец - гениалният
стратег и тактик, предтеча
на достойните български
политици от по-късно време, еталонът за българщина,Васил Кунчев , наречен
Апостола на Свободата.
Син човешки, а не Божи,
но съизмерим с него, емблема на величието на българския дух. Българската
мярка за нравственост, за
национално достойнство и
родолюбие
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В “Омайниче “ - януари/юни -2017 г.

Училищен живот
144 години от гибелта на Апостола на свободата
Малко са датите в календара ни с изключение на Великден, когато гибелта на един човек да се чества не като поражение, а като победа над смъртта. Но ако денят, свързан с Голготата и кръстните мъки на Спасителя, е променлив, различен за всяка година - то 19 февруари остава непроменим, закован в българското историческо време, символ на саможертвата пред олтара на Отечеството - денят на
Апостол Васил Левски.
По повод 144 години от гибелта на Апостола
на свободата, Светлин Ангелов – уредник в отдел „История на България XV-XIX век” при Регионален исторически музей – гр. Монтана изнесе лекция и показа мултимедийна презентация на тема „Васил Левски – живот, дело и
безсмъртен подвиг” пред петокласници от
нашето училище.
В знак на почит към живота и делото на найвеликия българин, учениците от 5 „б” клас бяха подготвили драматизация на откъс по разказа на Иван Вазов „Апостолът в премеждие”,
а представители на 5 „в” клас рецитираха стихове, посветени на Васил Левски.
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В “Омайниче” - януари/юни-2017 г.

Училищен живот
8 - 14 май 2017г.
Глобална седмица на безопастността
В нашето училище Глобалната седмица бе отбелязана с рисунка на асфалт, информационни табла,
презентации, среща с родител полицай, училищна
демонстрация за безопасно каране на ролери,
скейтборд и ховърборд. Това са само част от многото предвидени мероприятия в Глобалната седмица за пътна безопасност.
С обединени усилия изграждаме култура на поведение на пътя и осигуряваме безопасност на нашите деца.
Учениците от ІV ОУ „Иван Вазов“ смело могат да
заявят, че знаят и могат да се движат безопасно.

В час
Малки полиглоти
На 23 март в нашето училище се проведе открит урок по английски език в V“б“клас. Урокът беше проведен от г-жа Цветанка Цветкова, зам.-директор и учител по английски език, а
темата беше „ Parts of the body; Health problems and symptoms”- „Части на тялото; Здравословни проблеми и симптоми“ .Учениците умело се справиха с различните ролеви игри,
които им беше подготвила г-жа Цветкова. Всички те, без притеснение се изказваха на английски език . Най-интересната
задача за тях бе, да пресъздадат диалог между лекар и пациент.Тук те показаха завидно актьорско майсторство и лексикален капацитет от английски думи.Освен г-жа Велизарова –
директор на училището , гости на урока бяха г-жа Адриана
Цолова, старши експерт по чужди езици в РУО -Монтана и
много учители от града. Малките „полиглоти“ показаха отлични познания на езика, и

умело боравене с електронна
дъска и учебник.

Изследователи в клас
На 4 април в нашето училище се проведе открит урок
по човекът и природата в V“в“клас. Урокът беше проведен от г-жа Даниела Тодорова, старши учител по
природни науки, а темата беше „Устройство и работа
със светлинен микроскоп“ . Петокласниците с нетърпение очакваха този час, в който щяха да се превърнат в малки изследователи на невероятния свят на
микроскопичните обекти. Освен г-жа Велизарова и гжа Цветкова, гости на урока бяха г-н Иван Димитров,
главен експерт по природни науки в МОН и много
учители от града. Малките „учени“ наблюдаваха едноклетъчни и многоклетъчни обекти, клетки и тъкани
от растения и животни. Част от микроскопските препарати приготвиха сами и с гордост позволиха на съученици и гости да „надникнат“ през техния обектив. С
много старание рисуваха в тетрадките си наблюдава-

ните обекти.
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В “Омайниче” - януари/юни-2017г.
Училищен живот

Традиции
Заедно на Лазаровден и Великден
Лазарки пеят, играят,
здраве и плодородие желаят!
Отново е пролет, отново идват празници, в които е въплътена
надеждата на българите за семейно благополучие и щастие, за
по-добри и плодородни дни.
В навечерието на големите християнски празници- Лазаровден, Цветница и Великден – учениците от V “Б“ клас и V “В“
клас на IV ОУ „Иван Вазов“- гр.Монтана с кл. ръководители В.
Николова, гл. учител по история и география, и Катя Петрова,
ст. по бълг. език и литература, на 06.04.2017г. в салона на училището пресъздадоха обредни ритуали, свързани с Лазаровден и Великден.Лазарките, облечени в традиционни носии,
„обходиха“ ливади, ниви и домове. С песен те пожелаха добра
реколта от раззеленилото се жито, а на стопаните здраве и сполука. Стопанките пък ги дариха с яйца, плодове и дребни подаръци.Лазарките от V „В“ клас извиха едно кръшно българско
хоро.За ритуалите и обредите на най-светлия християнски
празник Великден разказаха учениците от V „Б“ клас.Около
празнична великденска трапеза те пресъздадоха найочаквания и весел ритуал – боричкането с яйца. Победителят в
тази игра е този, чието яйце остане здраво. Според народните
вярвания той ще бъде жив и здрав през цялата година.Гости на
тържеството бяха госпожа Цв. Цветкова, зам. Директор на IV
ОУ „Иван Вазов“, родители и ученици.
Светъл Великден е ! Празник е !
С обич подайте си дружно ръце и нека възкръсне във всяко
сърце Божият мъдър и свят благослов: Вяра, Надежда и силна
любов!!!

Управленци за един ден
Денят на Европа-9 май- в IV ОУ ,,Иван Вазов“ се отбелязва с Ден на самоуправлението, в който учениците поемат ролята на директор, заместник -директор и учители.Организацията на учебния процес бе поверена на младите управленци, като Силвина Петрова от VII ,,в“ клас стана директор за
един ден, а Иван Емилов от VII ,,б“ клас и
Александра Боянова от VII ,,а“ клас бяха нейни заместници.Денят на ученическото самоуправление бе тържествено открит от г-ца
Силвина Петрова.Тя призова съучениците си
да оправдаят гласуваното им доверие.За
реда и спазване на дисциплината в учебното
заведение отговаряха дежурни ученици учители.9 май-Денят на самоуправлението- бе
един необикновен ден, изпълнен с предизвикателства и отговорности,както за учениците, така и за учителите.Този ден дава възможност на младите хора за себеизява и
обогатява социалния им опит.
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В “Омайниче” - януари/юни-2017 г.
Училищен живот

Наша гордост
Пети в страната

Отличени в изкуството

Всяка година нашите момчета участват в
ученическите първенства по футбол,организирани от Община Монтана.

На 05.04.2017г. в сградата на областна
администрация-Монтана, бе организирана изложба на Седмия регионален
Тази пролет те заслужено спечелиха овациите на публиката по стадионите на три об- конкурс ,,Светлината на Великден“.
ласти.
Конкурсът се организира от
След като грабнаха I място на финала на ПМПГ,,Св.Климент Охридски“-Монтана.
градското първенство,щурмуваха успешно и Наши възпитаници бяха отличени с графинала на Областния кръг.
моти и награди. Второ място в раздел
…И заваляха победи за нашите футболискартички грабна Силвина Петрова от
ти.Като областни шампиони взеха участие в
Зоналното първенство,където победиха от- VII“в“ клас, а в раздел ,,Приложно избора първенец за област Видин с 3:0.После куство на III място се нареди Тони Емиатакуваха и победителя за област Враца и
лова от VII “ б“ клас.
спечелиха срещата с 5:3.Тази победа ги изпрати в Голяма зона.Победата им над Плевен
с 4:1 ги изстреля на Републиканското първенство в гр.Сливен.
Тук нашите момчета мериха сили с отборите на София,Пловдив,Варна,Етрополе и
Сливен.Имат две загуби и една победа над
отбора на Сливен за V място в класирането
на ученическите игри.Още при жребия попаднахме в една група с шампионите от
Пловдив и отбора се класира на III място в София.
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В “Омайниче” - януари/юни-2017 г.

Училищен живот

Наша гордост
Наша седмокласничка-носител на отличието „Читател на годината 2016“
Кампанията „Читател на годината“ се провежда за втора поредна година от евродепутата Мария Габриел в партньорство със Столична библиотека и Националната библиотечно-информационна асоциация.
По регламент,всяка една от регионалните библиотеки,участващи в инициативата,следва да излъчи измежду своите читатели носител на отличието „Читател на
годината 2016“ на базата на най-голям брой заети книги през годината.Наградата
за всички отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел,осигурено от евродепутатката Мария Габриел.
За РБ „Г.Милев“ -гр.Монтана носител на приза „Читател на годината 2016“ е нашата седмокласничка Мария Миленова.
Младата читателка се присъедини към групата на носителите на престижното
отличие от цялата страна и заедно потеглиха на 28.05.2017г. за столицата на Европейския съюз-Брюксел.
Групата посети Дома на европейската история и Кралската библиотека на Белгия.
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“Твоят час”

Уроци по родолюбиe
Клуб “Млад родолюбец” включва учениците от III ”А” и “Б” класове с ръководители Цецка Каменова и Елизабет Ценова.
Проведените мероприятия през годината бяха тясно свързани със запознаването на учениците с историческите и културни обществени организации на територията на града.
Основната цел бе надграждане знания за родния край, род и родина, формиране представи за бъдещето, като използват опита от историята.
Девизът “Опознай миналото, за да си част от бъдещето” бе водещ при организирането на различните дейности.
Посяхме семенцата на патриотизма, които предстоят да израснат в житен
клас– нашето бъдеще и надежди.
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“Твоят час”

Малките танцьори
С много настроение и усмивки учениците от клуб „ Вдъхновение от музиката и
танца”пяха и танцуваха на 27.04.2017 година.
Празникът започна с кръшна ръченица.Малките танцьори очароваха гостите и получиха заслужени аплодисменти.
Няма хубав народен танц без красива носия.За красотата на българската народна
носия учениците бяха говорили часове наред.Днес,с помощта на Г- жа Юлия Маринова –етнограф от РИМ,децата разказаха за всичко изучено.
Пред гостите оживяха шевици от цяла България,както и носии от всички фолклорни
области.
Представителната изява завърши с атрактивно изпълниние на популярен денсхит.На сцената танцуваха усмихнати момичета с цветни перуки и помпони.
Настроението обхвана всички присъстващи,които подкрепяха танцуващите с аплодисменти.
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“Твоят час”

Урок по родолюбие
Урок по родолюбие, посветен на Деня на Освобождението на
България проведоха днес в библиотеката учениците от 5 „б” клас,
Клуб „Родолюбец” при IV ОУ „Иван Вазов”. Пред своите гости,
сред които и г-жа Ваня Велизарова – директор на училището, възпитаниците на г-жа Ваня Николова представиха драматизация по
народни песни, легенди и стихове,
посветени на борбите за Освобождение на България от османска власт на
тема „Българийо, за тебе те умряха”.
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“Твоят час”
във фотоси
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Ученическо творчество

Симона 7 “В” клас

Елена 6 “А” клас

Бетина 7 “А” клас

Михаела 7 “В” клас

Симона 7 “В” клас

Силвия 7 “В” клас
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Живот във фотоси
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