
Честване на Денят на победата и Денят на Европа  

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“   

с. Бежаново, общ. Луковит 

            На  9 май в много държави по света се празнува Деня  на победата - 

ден, който слага край на най-голямата и унищожителна война  -  Втората 

световна.  

            Денят на Европа, 

честван на 9 май всяка година, 

е посветен на мира и 

единството в Европа. Той 

символизира стремежа към 

единство, мир и просперитет в 

Европа. 

           По повод тези две 

исторически събития в ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ - 

село Бежаново се проведе 

тържествено отбелязване на 

Денят на победата и Денят на 

Европа, което  започна с 

прозвучаването на химна на Европейския съюз – “Ода на радостта” по 

училищната радиоуредба. 

           На 9 май 1945 година с подписване на капитулацията на Германия, 

завършва Втората световна война. Днес 9 май се отбелязва  и като „Ден на 

Победата”, в който се всички се прекланят пред паметта и отдават 

благодарност на  загиналите в 

боевете и проляли кръвта си за тази 

велика победа. 

         По този повод  група ученици 

подгови и изнесе пред останалите 

поетичен рецитал за Деня на 

победата, като накрая призоваха 

духът на победата от този ден да ни 

води напред към нови успехи и 

нека целият свят винаги да живее в 

мир. 

          За да отбележат Деня на 

Европа и покажат, че 

солидарността, единството и добрата воля съпътстват принадлежността 



към общото европейско семейство, учениците се включиха в редица 

инициативи.  

         Всички класове в своите 

класни стаи наблюдаваха и 

обсъдиха презентации и творби с 

послания за единство, мир, 

надежда, вяра и съпричастност 

към всички деца на Европа и 

света. 

        Проведе се урок по история 

от Директора на училището г-н 

Венцислав Манолов, в който 

беше изяснена историческата 

важност на датата 9 май 1945 г. – 

краят на Втората световна война, 

на която 10 години по-късно се 

празнува и Денят на Европа. Представиха се основните институции в 

Европейския съюз, тяхната роля и цели за по-доброто бъщете на Европа, 

проследи се разширяването на Европейския съюз с нови членове, посочиха  

се символите на Съюза и колко са на брой официалните езика. Беше 

пояснена ролята на България и историята на нейното членство. 

         Във фоайето на  

училището се подредиха 

рисунки от проведения конкурс 

за рисунка на тема „Денят на 

Европа“. Представилите се най-

добре бяха наградени с 

грамоти. 

         В чест Денят на победата 

и Денят на Европа  като 

символи на мира, свободата и 

европейското единство  към 

небето полетяха балони 

изпратени от децата на 

Бежаново. 

         


