
Отбелязване на 170 години от рождението на Иван Вазов  

в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново 

 

 

                Иван Вазов, коронован и увековечен като Патриарх на българската 

литература, е роден на девети юли преди 170 години в Сопот. Той е велик 

български поет, писател, драматург и публицист. Признат от сънародниците 

си за народен поет, защото отразява 

неволите, борбите и радостите на своя 

народ. Вазов е хроникьорът на България 

в две епохи – преди и след 

Освобождението. Достоен и талантлив! 

Ярък и непреклонен!  

              По повод 170 години от 

рождението на Иван Вазов в училището 

се проведоха редица инициативи.  

               Учениците от всички класове 

наблюдаваха презентации за твореца 

Вазов.      

              Даринка Дакова – учител по 

български език и литература запозна 

учениците с живота и творчеството 

на Патриарха на българската 

литература и отговори на 

поставените  въпроси. 

             В чест на годишнината бе 

проведен литературен конкурс под 

надслов: „Аз пях за България, защото 



я обичах“. Първо място от групата 1-4 

клас зае Анатоли Миладинов Митков – 4 

клас за рецитиране на стихотворението 

„Аз съм българче“ . От групата 5-7 клас 

беше отличена Габриела Николаева 

Плугова за изразителен прочит на 

произведението „Отечество любезно, как 

хубаво си ти!“. Представилите се най-

добре бяха наградени с грамоти от 

Директора на училището.  

            В библиотеката при училището 

учениците от 1-4 клас в продължение на 

седмица четоха откъси от произведения на 

Иван Вазов. 

            Ученици от 7 клас представиха 

известни вазови творби пред ученици от 1 – 

3 клас. 

Честването завърши с песните „Аз съм 

българче“ и „Детенце хубаво“. 

           С тези изяви учениците за пореден път 

се докоснаха до красотата и богатството на 

книгите на Иван Вазов и останаха 

удовлетворени от участието си в проведените 

инициативи. В този необикновен ден сякаш писателят ги напътстваше да 

следват мечтите и желанията си , да не се предават и в предстоящите битки за 

овладяване на крепостта наука чрез четене. 


