
  

 Издание на IV ОУ “Иван Вазов” - гр. Монтана, декември 2022 г. 

Можем, защото знаем, а знаем, защото учим! 

Наближава краят на една година, изпълнена с много труд, с ра-

дост и удовлетворение. 

Заедно с предстоящите коледни и новогодишни празници при нас 

идва новият брой на вестник „Омайниче“, за да ви зареди с приятни емо-

ции, добро настроение и преклонение към всеобщия ни труд. 

На неговите страници ще откриете фрагменти от мозайката на 

изминалата календарна година и ще осъзнаете, че нищо не е било напраз-

но, че ученето си заслужава, че трудът си заслужава, че животът си зас-

лужава! 

IV ОУ „Иван Вазов“ ви пожелава здраве, активен и пълноценен учили-

щен живот! С този специален брой отбелязваме постигнатите успехи и 

спечелените награди на нашите ученици! Ето някои от тях: 

Палмирия Петрова от VII „в“ клас получи гра-

мота за участието си в Национален конкурс „С 

мисъл за бъдещето“, организиран по повод 

100-годишнината на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. 

Свиленград. 

I-во място във втора възрастова гру-

па за Рая Атанасова VII „в“ клас и II-

ро място в първа възрастова група 

за Радост Георгиева II „б“ клас в IX 

Регионален рецитал "За него - Жи-

вота - направил бих всичко..."!  
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 Влагайки голямо желание и усърдие се включваме в безброй вълнува-

щи предизвикателства: Априлско състезание по четене с разбиране в образо-

вателната платформа Книговище, Състезания на СБНУ, , Европейски ден на 

спорта, Маратон на четенето, Конкурс за портрет „Аз рисувам“, 

„Мартеничковчета“, „Рождество на спасителя“, Математическо състезание, 

„Математиката за един по-добър свят“, IX Регионален рецитал „За него – Жи-

вота – направил бих всичко…“ и др.  

МОТИВИРАНИ И УСПЕШНИ 

Елизабета Ценова и Севдалина 

Петрова - наградени от СБНУ с 

грамота „За показани високи про-

фесионални качества при подго-

товката на ученици за участие в 

провежданите състезания от 

СБНУ през учебната 2021/2022 г.“ 

Победители в състезанието „Аз общувам с Европа“- 

СБНУ, 4“в“клас 
Ученици от 3 „в“ клас получили 50т. - 

„Аз рисувам“ СБНУ. 

Финалисти на националното състезание към СБНУ-

випуск 4 клас, 2022г  
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Наградени с почетна училищна награда 

„Рицар на знанието“ 

МОТИВИРАНИ И УСПЕШНИ 

Деница Шупова - учител 

по БЕЛ 

Никол Георгиева 

Александър Антонов 

Магдалена Александрова 

Преслав Цанков 
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МОТИВИРАНИ И УСПЕШНИ 

 През изминалата учебна година нашите ученици взеха участие и се състезаваха 

да четат с разбиране онлайн в образователната платформа "Книговище". Победителите 

– ( три първи места -  I „а“ - с класен ръководител Р. Замфирова, II „а“ с класен ръково-

дител Н. Костодинова  и VI „а“ с класен ръководител Д. Шупова, две поощрителни наг-

ради -  I „б“ с класен ръководител  Мая Цветанова и  VI „в“ с класен ръководител М. Ди-

митрова, както и две индивидуални в категория "Шампион" Радост Георгиева -1 „б“ и 

Моника Спасова – 6 „а“) –  получиха грамоти, книги и безплатни годишни абонаменти за 

"Книговище". 

IIIa клас Грамота от Книговище за най-

четящ клас на годината за учебната 

2021/2022г .  

IIа шампиони в Априлското състеза-
ние по четене с разбиране на Книго-
вище за учебната 2021/2022 г. 

VIа шампиони в Априлското състезание по 
четене с разбиране на Книговище за учеб-
ната 2021/2022 г. 
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ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ 

24 май 2022г. 

Деца от 22 паралелки на 

IV ОУ „Иван Вазов” – Монтана, 

извезаха уникални български ше-

вици в подвързии, с които опако-

ваха 22 тома на Патриарха на бъл-

гарската литература Иван Вазов. 

След организираната изложба, 

книгите бяха дарени на регионал-

на библиотека „Гео Милев” – 

Монтана, а в двора на училището 

се проведе дефиле на българската 

шевица, на което ученици и учите-

ли отдадоха почит към празника 

облечени в носии и представиха 

ръчно изработени букви.  



6 

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ 

“ …и мойте песни все ще се четат.“ 

 Заслужил, с цената на много труд прозвището си Патриарх на българската литература, 
Вазов се превръща в духовен баща на нацията, във водач на всички българи  и в патрон на 
много български училища, както и на нашето – IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Монтана. 

 За да засвидетелстват преклонение пред патрона си  и да покажат, че словото му е 
достигнало до нас, обещавайки, че  ще го съхранят и предадат на идните поколения, нашите 
ученици поднесоха цветя и рецитираха Вазови стихове пред паметника му. 

 А в двора на училището, малките вазовчета облечени в народни носии, представиха 
изработени от тях и родителите им кукли, по – големите рецитираха и пяха, а в края на пат-
ронния празник всички заедно се хванаха на хоро. 
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ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ 

 

Новата учебна година ни донесе и ново ръководство, 

Директор на IV ОУ „Иван Вазов“ - Монтана  стана г-жа 

Цветанка Цветкова! Да ни е честита!!! 

Модно дефиле „Есенен парад“ 

- 1 клас 2022/2023 г. 

На 28.10.22г. по повод  300- годишнината от рождението на Паисий Хилендарски петокласни-

ци от клуб по интереси „Памет българска“ изпълниха тържествен рецитал. Част от празнична-

та програма бе изложбата с проекти на ученици от пети до седми клас на тема 

„Хилендарският монах и народните будители“.   
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НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ 

Обзавеждане с нови ученически маси и столове с вграден иновати-

вен софтуер получи настоящият VII А клас. Нашата възпитаничка Ок-

сана Крумова бе класирана на второ място в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

2022 на АКВАРЕЛ "Защо искам да се върна присъствено в клас”!  

На 1 Ноември, нашите малки будители, определено пробудиха интерес и бяха положително оце-

нени в регионален  конкурс  ,, С дух на будител", организиран от училище" Христо Ботев" в град 

Лом!  

В категория „Есе“ Далия 

Захариева от 7" а" клас 

заема първо място.  

В категория 

"Презентация " - Палми-

рия Петрова от 7 „в“ клас 

спечели първо място, а в 

категория „Есе“ се класи-

ра на трето място. 

В категория „Рисунка“ пър-

во място е присъдено на 

Денис Петров от 6 „в“ клас. 
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НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ 

Катрин Атанасова 

Христова, 3. „а“ клас 

Златен финалист и 

медалист от Нацио-

налното състезание 

към СБНУ 

Натали Горанова -2 

„в“ клас 

Първо място на кон-

курса за портрет на 

Васил Левски 

Деница Ваньова от 7 

„а“ клас е класирана 

на II място в Шести 

общински поетичен 

онлайн рецитал на 

тема : „ Не се гаси 

туй, що не гасне!“. 

Първо място на Велислав Алек-

сандров и поощрителна награ-

да на Палмирия Петрова за 

презентации от национален 

ученически кокурс ,,Мадарски 

конник" -2022 г.  

Настоящият випуск седми клас се включи в 

кампания по залесяване и почистване на гор-

ските територии в цялата страна, организира-

на от Регионален съвет на КНСБ - Монтана, 

съвместно с Дирекция "Горско стопанство".  

Палмирия Петрова VII „в“ клас бе класирана 

на II място  в организирания от Северозапад-

но държавно предприятие гр. Враца и Дирек-

ция на Природен парк "Врачански Балкан" 

конкурс за стихотворение "Аз обичам гората". 

Наградени ученици от 3. „в“ клас от конкурс 

„Моята мечта“, изд. Клет. 
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НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ 

Божена Георгиева 6 „а“ 

клас - първо място в 

„Зелена олимпиада“ 

Нашите ученици са класира-

ни на призови места в 

"Маратон на четенето", орга-

низиран от РБ "Гео Милев" 

гр. Монтана, а училището ни 

се класира на първо място, 

като училище с най-голям 

брой прочетени книги.  

Учениците от IV училище се вклю-

чиха активно и се представиха от-

лично в конкурса за мартеница 

"Мартеничковчета"! Първа възрас-

това група – I – IV клас Асен Миле-

нов Миланов - I място, 1А клас; Де-

нислав Дениславов Александров – I 

място, 2A клас; Втора възрастова 

група – V – VIII клас Денислав Ди-

митров Иванов – I място, 6Б клас  

Анабел Трифоно-

ва от V “б“ клас е наградена с II 

място , а Лъчезар Любенов от 6 

„а“ клас с III място в IV Национа-

лен конкурс за рисунка с между-

народно участие „Моите прияте-

ли котките и други обични жи-

вотни „ - Бургас.  
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НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ 

Нашите ученици взеха активно участие, а част от тях - Елица 

Димитрова V „в“ клас, Деница Богородова VI „а“ клас и Габ-

риела Георгиева VI „в“ клас, бяха отличени  в Националния 

конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична 

регионална рецепта на кулинарна тема "Рецептите на баба".  

Павел Каменов 

Каменов, 3. „в“ 

клас – трето място 

в Новогодишно 

математическо 

състезание, Easy 

math.  

Победители в математическо състезание в 

Kahoot. Йоана Крумова от IV „б“; Алексан-

дър славков от VI „а“; Преслав Ценков VII 

„б“. 

Христина Христо-

ва Петрова, 4 „в „ 

клас - I място в 

Олимпиада по 

ментална мате-

матика. 

Грамота за участие НК „Най-усмихнат 

клас на България - VII „а“ клас. 
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ДАРИ ДОБРО 

В навечерието на новата 2022/2023 
учебна година педагогическият състав на 

Четвърто основно училище „Иван Вазов“ 
за сетен път се обърна към добротворст-
вото. Призовахме родители и ученици 
средствата, които щедро отделят, купувай-

ки цвете за учителя в първия учебен ден 
да бъдат дарени в помощ на 10-годишния 
Антон - събрахме и преведохме 7003 лева.  

 Остават броени дни до Коледа—най-обичаният и же-

лан празник от малки и големи! Казват „По Коледа стават 

чудеса“! IV ОУ „Иван Вазов“ - Монтана, работим и творим от 

сърце за да сбъднем малките и големи мечти на всички.   

 Благотворителният базар се провежда под надслов 

„Свята Коледа“ , а набраните средства ще бъдат дарени за 

лечение на деца. С този малък жест на добротворство за по-

реден път се стремим да бъдем пример за социална ангажи-

раност. В навечерието на светлите празници да дарим на-

дежда. От сърце желаем вярата в доброто да бъде съхранена 

и в живота ни да се случват чудеса! 

Учебната година про-
дължава с духа на добротвор-
ството! Учениците от IБ клас. 
направиха дарение в инициа-
тивата „Помощ за малкия Ни-
ки“.  
Вярваме, че можем да бъдем 

причината някой да повярва 

отново в доброто!  


