
Във вестника ще прочетете :
1 /Историята на ОУ ,, Л. Каравелов ‘‘
2/ Отбелязване на Международния ден на учителя 
3/ Еко беседа с учениците на ОУ ,,Л. Каравелов ‘‘ 
4 /Европейски ден на спорта 
5/ Веселба 



 ИЗ НАШИТЕ ЛЕТОПИСИ 
 

Началото  
 

 През 1863 г.в Лъжане е построена първата училищна сграда на оформящия се  нов център на селото. 
Поколенията го наричат „малкото училище“. В продължение на 37 годиние то е просъществувало 
като начално училище. Поп Михо и даскал Георги се редуват да учителстват до Освобождението, 
което заварило селото с едно училище и един учител, обучаващ 140 деца (момчета). За времето си 
– истински възход! Този възход се дължи на любознателния дух на българите, на всеотдайността на 
българските учители. А времената са били трудни, години на робство. Родителите са отделяли от 
залъка си, за да могат децата им да посещават училище.Недоимъкът е съпътствал много поколения, 
но пътеката към училищната врата не обраства с трева, а винаги е огласявана от игриви детски 
закачки. 
Замогването на населението и увеличаването на учениците, налага  в началото на новия век да 
започне строителството на по-голяма и просторна сграда. По това време кмет на селото е Никола 
Недков. По типов проект за кратък срок е построено ново училище с шест учебни стаи и две 
помещения за канцелария и кабинет. Училището е открито през 1900 г. Родителите  с почит и 
уважение говорят за учителите на децата си – Христо Делчев, Иван Джуранов, Коцо Христов, Цеко 
Ангелов, Цона Данчова, Еленка Цекова, Иванка Ангелова – всички родени и възпитани в  Лъжане . 
      На 15.09.1922 г. в селото е открита прогимназия. Това позволява  децата да продължат 
обучението си в Лъжане след четвърто отделение. Образованието става задължително до трети 
прогимназиален клас. 
      След  като функционира 64 години, сградата на училището започва да се руши. На 19 януари 
1964 г. започва събарянето й. Само за 3 години новата сграда е завършена. На 15 януари 1967 г. 
тържествено е открита от министъра на народната просвета. Поради нарастващия брой деца, през 
1973/74 г. започва разширяване на училището. На 3 февруари 1976 г. отварят врати 10 нови класни 
стаи и актова зала с 300 места. 
 





УЧИЛИЩЕТО НИ ДНЕС

160 ученици прекрачиха прага на училището ни , за да учат в

една иновативна и ангажираща учебна среда . Директорът на

ОУ ,,Любен Каравелов ‘‘ госпожа И . Марчовска и 14

преподаватели създават новия облик на училището . Чрез

активно учене , интердисциплинарни проекти ,

изследователска работа , извънкласни форми и програми, ние ,

учениците, се подготвяме за своето бъдеще .

Кластните ни стаи са с нова визия . Дворът на училището

придоби различен облик и е едно приятно място за срещи ,

отдих и игри .

Горди сме , че вървим по стъпките на първите , поставили

началото на ОУ ,,Любен Каравелов ‘‘ с. Трудовец .



   ЕВРОПЕЙСКИ  ДЕН НА СПОРТА 

 

(ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред 

учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват различни 

видове физическа активност и спорт. Основната цел на събитието е 

да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да 

включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.  

На 30.09.2022г. и ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец, се включи в инициативата 

на сдружение "BG Бъди активен" Европейски ден на спорта в училище. Учениците 

с радост и добро настроение участваха в много игри и спортове: крос, народна 

топка, баскетбол, колоездене, тенис на маса, федербал, народни хора и др. 

#BeActive #ESSD2022 



Участие в девети национален спортно – туристически           

събор ,,ЗЛАТНА ЕСЕН -ЕТРОПОЛЕ 22‘‘ 

Българска федерация по туризъм, Община Етрополе и спортен клуб по туризъм 

„Етрополе 2001“ съвместно организираха Девети Национален спортно – 

туристически събор „Златна есен – Етрополе 22“ от 07 до 09. 10.2022г. в гр. 

Етрополе, под патронажа на кмета на община Етрополе Димитър Димитров и 

домакин спортен клуб по туризъм „Етрополе 2001“. 

Целите и задачите на това спортно мероприятие са развитие на ученическия 

туризъм и обмяна на опит между ученически туристически формации,както и 

популяризиране възможностите на Етрополския регион като спортно–туристическа 

дестинация. Участниците бяха от различни краища на страната: Кърджали, Кнежа, 

Етрополе и др. градове, а отборите над 30 на брой. 

Учениците от ОУ “Любен Каравелов“, с. Трудовец, с ръководител г–жа Цонка 

Филипова   с голям ентусиазъм взеха участие в спортно–туристическите състезания, 

които включваха: спортно–туристическа щафета, дартс, построяване на палатка за 

време и теглене на въже. Те участваха в две възрастови групи: 1–4 клас и 5–7 клас, с 

по два отбора във всяка група. Малките спортисти и от двата отбора спечелиха 

много медали и грамоти, като завоюваха и първо място на отборното състезание. 

Участниците от четвърти клас са: Борис Ценов, Габриела Иванова, Ивайло Павлов, 

Константин Димитров, Мартин Илиев, Пламен Златев, Теодора Иванова и Цветослав 

Колчаков. Отборите от пети клас бяха най–малките в своята група, но дадоха най–

доброто от себе си, представиха училището достойно и бяха наградени с грамоти за 

участие. Това са:  Александър Пеев,  Божидар Коцев, Гергана Христова, Елена 

Бончева, Илиян Христов, Йоан Василев, Йордан Личев, Тихомир Василев и Христофор 

Йорданов. В индивидуалната надпревара по приложно колоездене двама наши 

ученика спечелиха медали: златен на Борис Ценов и сребърен на Христофор 

Йорданов в техните групи. 

Браво на всички деца за положените усилия и старание да бъдат най–добрите! 

Гордеем се с вас! 

 



5 Октомври – Международен ден да учителя 

 

С вълнение и много емоции в ОУ,, Любен Каравелов '' с. 

Трудовец. беше отбелязан Международния ден на учителя. 

Учениците от ,, Ученическото самоуправление '' изненадаха 

приятно своите учители като бяха изработили картички и плакат 

за благодарност. Пожелаха им здраве и успехи в личностен и 

професионален план. 



Проекти на ученици  

С голямо желание и ентусиазъм учениците от 7 клас при ОУ "Любен 

Каравелов" - с.Трудовец изработиха проекти на едноклетъчни 

организми. Като вложиха фантазия и творчество, се получиха 

страхотни модели. Поздравеления! 





 ПРОЧЕТИ С УСМИВКА 

 

В час по математика Иванчо се загледал над празната си тетрадка . 

Госпожата отива при него и го пита : 

- Иванчо ,защо си се втренчил в тази празна тетрадка ? 

- Госпожо , това ми е тетрадката по смятане на ум ! 

 

** 

Иванчо , казва на майка си :  

- Мамо , класната те вика ! 

- Защо? 

- Не знам ?! Не съм я виждал от месец ………… 

 

*** 

В училище раздават бележниците . Иванчо се прибира . 

- Мамо  нали знаеш колко обичам госпожата . 

- да ! И какво ? 

- Ами за това ще остана още една година в нейния клас . 

 



ЕКИП      ,,МЕДИИ   '' 

Над този брой работиха : 

 

Ръководител:  г-жа В. Минковска 

Ученици – журналисти от 6 и 7 клас на ОУ »Любен Каравелов» - с. 

Трудовец: 

Константин Коцев 

Ванеса Иванова 

Виктория Симеонова 

Милица Василева 

Христо Костеновски 

Лора Тодорова 


