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11 май – денят светите равноапостоли Кирил и Методий. На тази дата учениците от СУ
„Иван Вазов” - Сопот се прекланяме пред делото на създателите на българската азбука
и на Патриарха на българската литература - Иван Вазов.

Празникът в училище премина тържествено, пъстро, весело и емоционално.
Представителни групи поднесоха цветя на Вазовите паметници в училищния двор и на
градския площад. В тържествения час на класа бяха представени презентация „За
една учебна година“ и ученически филм „Сопот - минало инастояще“, изработен от XIА и
V
А клас. Учебните кабинети по изобразително изкуство, технологии и предприемачество,
география, биология, математика, музика и хореография се превърнаха в творчески
работилници: „Приложни изкуства“, „Здравословното хранене - начин на живот“,
„Географски свят“, „Централен Балкан“, “Занимателна математика“, “Фолклорна
бърканица“. Учениците имаха възможност да си направят картини с техника „Ебру”, да
решават кулинарни кръстословици и да покажат познания по етикет при хранене, да
пътешестват из европейските столици, да се запознаят с флората и фауната в Стара
планина, да творят с древното китайско изкуство танграм, използвайки седемте
геометрични фигури, да се забавляват с фолклорни импровизации. Работилница
„Детство мое“ на учениците от
I
IV
клас изработи най-дългата рисунка - „Детска мечта“, изпъстрена със слънца, цветя,
усмихнати деца, пеперуди, зайчета, шарени къщи и български знамена.
Деветокласниците проведоха урок по родолюбие с разходка по улици в Сопот, носещи
имена на възрожденски учители и Вазови герои. Учениците от
VI
В клас посетиха КМ „Иван Вазов“ за открит урок „В света на Вазов и природата“. Четоха
стихове и редиха пъзели. Празникът продължи със сценични изяви: детско утро „С нас
е весело“ за начален етап на обучение и „Нашите таланти“ за
V
-
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IX
клас. Стихове, песни, драматизации на приказки, училищни сценки, скечове,
демонстрации по спортна гимнастика и хоби забавления и много танци – балет, модерни,
ритуални и за финал кръшни български хора.

https://youtu.be/hfdVVW_MfL0
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