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Скъпи ученици, 

пред вас е първият брой на новия електронен училищен 

вестник. Нека пожелаем на неговия редакционен екип 

успешен старт и дълъг живот на изданието. 

Вестникът излиза в навечерието на пролетната ваканция. 

Използвам възможността чрез него да ви пожелая една 

незабравима, творческа и ползотворна  ваканция. Нека тя 

бъде осмислена и чрез него. 

Весели почивни дни, много игри и забавления! 

Любка Найденова 

Директор на ОУ „Любен Каравелов“ 
 

22 март – Световен ден на водата 

В училище „Любен Каравелов“ от 1993г. 

до днес, в продълже-

ние на 26 години, се 

отбелязва Междуна-

родният Ден на водата 

– 22 март. 

С този ден поставяме 

началото на екологич-

ните празници в учи-

лището, които продъл-

жават до 29 юни – Денят на р. Дунав.  

Заедно с отбелязване Денят на първа 

пролет днес децата 

изразяват своята 

тревога по въп-

росите за опазване 

на околната среда, 

за да има живот на 

Планетата Земя. 

Ученици от всички 

класове се вклю-

чиха в ХХІІ обла-

стен еко конкурс с 

организатор Бого-

мил Петров от ТД 

„Бонония“– Видин. 

/на стр. 2/ 

 

Продължаваме работата по 

проекти 

През последното 

десетилетие училище 

„Любен Каравелов“, 

освен че остана сред 

най-големите учили-

ща в града, се нало-

жи и като активно 

училище с европей-

ска визия. Част от 

тази визия се дължи и на работата ни по 

проекти, финансирани по програмата 

ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз.  

Изпълнени са десетки международни 

проекти, допринесли с над 200 000 евро за 

училищния бюджет, предназначен за 

местни дейности и мобилности в почти 

всички европейски страни. Благодарение 

на работата си по проекти стотици 

ученици и учители имаха възможност да 

пътуват в чужбина, където да споделят 

опит и да черпят знания и умения от 

колеги и връстници. 

През настоящата учебна година приключи 

успешно работата по проекта „Да бъдем в 

тон с Европа“ /2016 -2018 г./ с  рег. № KA 

2016-1-IT02-KA 219-024655-2.  

/на стр.2/  

Брой 1                                              29 март 2019 година 

Грамота за Кристин – 

IVв клас 
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22 март – Световен ден на водата 

/продължение от стр.1/ 

Есета, рисунки, стихотворения, компютърни 

колажи и филм са творбите на учениците от 

ОУ „Любен Каравелов“, с които те 

привличат внимание върху важността за 

чистотата на питейната вода, за пестенето й, 

за опазване на реките и световните океани 

от замърсяване в резултата на 

индустриалната дейност на човека.  

От най-малки учениците разбират 

отговор-ността на всеки един от нас за 

чисти водни ресурси като източник на 

живот. Те знаят, че не всички деца по света 

имат природата която имаме ние, в нашата 

Родина, с невероятните планини и реки, с 

минералните и планински извори с чиста 

питейна вода. 

Призива на децата е „Да опазим водата 

чиста“! 
Поздравявам всички ученици участвали в 

конкурса, изразили своята гражданска 

позиция по такива важни за човечеството 

въпроси. 

На спечелилите награди желая още по-

големи постижения и успехи в екологичните 

конкурси и изяви.   

 

Борка Младенова, ЗДАСД 
 

 

 

 

 

 

 

 
Малка част от наградените ученици и учители от  

училище „Любен Каравелов“ 
 

 

Продължаваме работата по 

проекти 

/продължение от стр.1/ 

На финалния общ европейски концерт в 

Л’Акуила, Италия училището и България 

бяха представени от три ученички от пети 

клас, които с изпълненията си на народни 

песни и ръченици заслужиха бурните 

овации на публика от 6 европейски страни. 

Продължават дейностите по проект 

„Националните игри и спортове ни 

обединяват“ /2017 – 2019/. През март се 

проведе проектна среща в Истанбул с 

участието на директора на училището и 

координатора на проекта от нашето 

училище. През май в Португалия ще се 

проведе международен спортен лагер, в 

който ще участват и 4  ученици от шести 

клас. Ще бъде финализирана и отпечатана 

общата книга „Национални игри и 

спортове“, преведена на всички езици на 

партньорството. 

Новата учебна година започна традиционно 

с нов проект – стратегическо партньорство 

по Ключова дейност 2 „ Сътрудничество и 

иновации и обмен на добри практики“  

„СЕМЕНАТА НА РАЗКАЗВАЧИТЕ“. 

Партньорството включва 4 НПО – 2  от 

Франция, едно от Италия и едно от Белгия, 

и 2 училища – нашето и от Португалия.  

Проектът е с продължителност 24 месеца – 

от 01.12.2018 г. до 30.11.2020 г. 

Ще бъдат създадени следните  интелек-

туални продукти: 

• педагогическо ръководство за преподаване 

на ораторството в училище; 

• онлайн библиотека от 300 приказки на 5 

езика; 

• уебрадио, излъчващо 110 записа на 

приказки, реализирани от учениците; 

• 20 видеоклипа на деца от детска градина, 

изпълняващи с помощта на жестове  детски 

стихчета; 

• 20 педагогически комплекта с  материали 

по избрани от приказките теми; 

• 22 учебни листа за подпомагане на 

учителите да създават педагогически цели 

на ресурсите.   

Желание за участие в изготвянето на интелектуалните продукти са заявили 10 педагогически 

специалисти, в т. ч. 9 изследователи и 1 техническо лице, което ще извършва преводите. 

Галина Нетова - ЗДУД 
 



Студио „УсмивкиТЕ“ с 

ръководител Колетка 

Павлова се включи в 

инициативата за отбеляз-

ване на този ден заедно с 

дружеството на видинските 

писатели, литературен клуб 

„Иван Деспотов“ и Военен 

клуб Видин. 
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Занимания по интереси 
От втория учебен срок в училище са сформирани 12 групи за занимания по 

интереси. Част от тях вече имат своите изяви пред ученици, учители, родители и 

обществеността. 

По случай 1 март учениците от 

групата „Дигитален свят“ подготвиха за  

своите съученици  клип, в който госпожа 

Младенова поздрави всички с празника. 

Клипът беше пуснат на училишния 

телевизор, беше видян от малки и големи 

и създаде празнично настроение както у 

учениците, така и у учителите. По случай 

8 март пък изработиха и подариха на 

своите майки джобни календарчета със 

свои снимки. 

Учениците от групата Училищно 

радио „Гласът на Каравеловци“ подготвят 

радиопредавания, които учениците могат 

да чуят по училищното радио в голямото 

междучасие в петък или на конкретни 

празници.  

 

На 1 март 2019 година в актовата зала на училището студио „УсмивкиТЕ“ 

поднесе мултимедиен спектакъл „Братя 

българе“, посветен на 141 годишнината 

от освобождението на България от 

османско владичество и Националния 

празник 3 март. 

Сред гостите на тържеството бяха 

зам.-директор на училището Галина 

Нетова, която поздрави всички 

присъстващи с настъпващия празник и 

зам-директор Борка Младенова. В залата 

присъстваха ученици от групите за ЦДО 

в училище, преподаватели и родители.  

Събитието е отразено на страниците „Галерия“ в сайта на училището. 

Колетка Павлова – старши начален 

учител и ръководител на студиото 

 

 

 

 

 

 

 

Световен ден на поезията 
Световният ден на поезията 21 март е учреден през 1999 г. от 

Юнеско. Целта е признаването на обществената ценност на 

поетичното изкуство като носител на езиковата красота, 

културата, свободния дух и творчески заряд.  
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Нашите изявени ученици 

В този брой на нашия вестник ще ви представим Преслава Шовова от IVa 

клас, класирала се за участие в националния кръг на Олимпиадата „Знам и 

мога“ през месец април в гр. Ямбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българските планини 

Планини величествени и омайни, 

планини горди и безкрайни. 

Така дълбоки са вашите речни долини, 

цветята ваши са красиви и добри. 

Текат игриво буйните реки, 

от водопада пада не вода, 

а здраве и прохлада. 

Дръвчетата са тъй високи, 

достигат чак до слънчевата светлина. 

С какво ли мога да сменя, 

обичта към родната земя! 

Българските планини 

събуждат гордост в нашите души. 

 

 

 

 

За какво е училището 

За бухала училището е клонът, 

за рачето – подводните скали, 

буквар е джунглата на слона, 

небето е читанка за орли. 
 

Мравките зрънца събират 

и без междучасия дори. 

Училището може да е всичко 

не само сграда или чин. 
 

Пролет 

Пеят пойни птички, 

цветни и красиви. 

Носят те на всички 

радост и мечти игриви. 

През пролетта събуждат се 

красивите гори, 

а зелените поляни, 

викат ни за весели игри.

Задачите бяха доста 

трудни и изискваха да 

мислим и да приложим 

знанията си по всички 

учебни предмети. Радвам 

се, че постигнах най-висок 

резултат и ще представя 

училището си и област 

Видин на националната 

олимпиада. 

 

Успехът на Преслава е гордост за мен, като нейн класен ръководител, но и 

гордост за нашето училище. Той е в резултат на много труд и участие в редица 

състезания, на които тя се класира на първите места. Преслава е дете с много- 

странни интереси. Освен отлична ученичка, тя е и поетеса , талантлива танцьорка 

и художничка. 

Пожелавам ѝ здраве и успех на националния кръг на олимпиада ,,Знам и мога“ в 

град Ямбол. 
Красимира Иванова – главен учител и класен ръководител на IV a клас 

Преслава Шовова - IV a 

клас 

Да пожелаем на Преслава успех 

на Олимпиадата през април! 

Групата „Дигитален свят“ 
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Спортната ни слава 

На 21 март се проведе Общинско състезание 

по Лека атлетика от Ученически игри. 

Отборът на ОУ „Любен Каравелов“ с 

ръководител Павлинка Маркова се класира 

на второ място. 

 

На проведеното на 27 март 

състезание по футбол отборът ни се класира на първо място! 

Поздравления за нашите спортисти! 

Учителско творчество 

Сянката 
 

Сянката ми бяга упорита. 

Преследва ме безмълна всеки ден.  

Нощем някъде се скита. 

Улисана да стане цветна, 

в приликата си с мен. 

 

Така да се покаже на света желае.  

Навярно пак ме имитира, 

за да ме омае.  

Загриженост за мене симулира.  

Но аз си знам, 

че нощите си пак съм сам. 

 

Но пък не знам  

в чие легло заспиват сенките. 

Дали преследват някого в нощта.  

Приятел имат ли,  

дали ги чака някой 

някъде във тъмното сега.  

 

На сутринта етюда се повтаря. 

Вървиме двама все така.  

Понякога пред мене сянката застава, 

отгатнала посоката ми за деня. 

Пред входа спира мълчалива.  

Изчезва отведнъж и си отива. 

После като птица в гнездото 

отнякъде долита и  се връща.  

Чака ме пред моя дом и къща.  

Сянката – безмълвна всеки ден. 
 

Колетка Павлова – старши начален 

учител 

 

 

 

 

 

 

Благодарим на г-жа Павлова за 

отзивчивостта и предоставените творби!  

Скъпи учители, очакваме вашите творби 
на e-mail: digitalworld@lk-vidin.eu 
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Минути за забавление 
 

 

 
При правилно решаване на 

къстословицата в жълтите 

квадратчета ще прочетете 

имената на на наш национален 

герой, революционер и идеолог 

на национално-освободителното 

движение (1837-1873).  

Изпращайте вашите отговори на 

e-mail: digitalworld@lk-vidin.eu, 
като посочите вашето име и клас. 
Първите трима, изпратили верни 
отговори ще получат награда!!! 
 

 

 

 

 

 

Знаете ли, че... 
1. Паяците имат прозрачна кръв. 

2. Делфините спят с едно отворено око. 

3. Шимпанзетата, делфините и хората са единствените същества, които се разпознават в 

огледалото. 

4. Когато умират, обикновените домашни мухи, издават силен звук с висока честота, който не 

може да се улови от човешкото ухо, но кучетата го чуват. 

5. Хрътките виждат по-добре от която и да е друга порода кучета. 

6. Земните червеи имат 5 сърца. 

7. Бръмбарът може да живее 9 дни без глава. След това ще умре от глад. 

8. Къртицата може за една нощ да прокопае тyнел дълъг 76 метpа. 

9. Охлювът изминава 1 километър за 72 дни 

 
Скъпи читатели, очакваме вашите идеи и материали, които да ни помогнат да направим вестника по-
полезен, интересен и забавен! 

e-mail: digitalworld@lk-vidin.eu  
„Дигитален свят“ 

mailto:digitalworld@lk-vidin.eu
mailto:digitalworld@lk-vidin.eu

