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Клуб " Работим с 
ръчички " 

• Учениците показват как чрез
въображение и творчество може да
се даде живот на отпадъците от
ежедневието и домакинството,
превръщайки ги в красиви
предмети, , с които украсяват
коледната елха в училище и вкъщи.
Отпадъците могат да се превърнат в 
произведение на изкуството . 
Нашата основна цел е да бъдат
екологични и да не използваме
нищо изкуствено. Правим човешки
фигури , поставки за моливи , 
бижута с помощта на кутия за
обувки , ролки от тоалетна хартия , 
на листа , на дървени парчета , както
и много други вещи . Творбите на 
децата са създадени с много
въображение, майсторство, 
сръчност и мисъл за опазване на 
околната среда. 



МОМЕНТИ ОТ КЛАСНАТА СТАЯ  
В ЧАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

В часовете по Човекът и природата на учениците от V клас
бе поставена задача да представят проекти на тема 
„Опазване на околната среда”. Учениците представиха
разнообразни проекти и водиха беседа за глобалните
проблеми на нашата планета Земя и за това как може да се 
се справим с тях .
Часовете по Човекът и природата могат да бъдат и 
интересни, когато учениците работят в екип.





МОМЕНТИ ОТ КЛАСНАТА СТАЯ 
В ЧАС ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ



Лабораторно упражнение по химия в VI  клас 
 
Учениците от 6 клас проведоха лабораторно упражнение в часа  по „Човекът и природата“. В 

него те се запознаха със средствата, с които работи всеки химик.  
Децата научиха при какви условия може да протече една химична реакция чрез опити. 
Използвани бяха вещества като син камък, сяра, желязо , магнезиева лента и др. За да 
осъществят задачите, момчетата и момичетата от 6 клас се разделиха на екипи. За малките 
химици това беше нов и много забавен начин да научат новия си урок.  
„Беше интересно и забавно.Почувствахме се важни-като истински учени“, коментираха децата. 



Учениците от Ученическото самоуправление 
заедно с г-жа Минковска, с въображение и 
творчески плам изработиха робот , който да 
събира капачки . Те се надяват , че по този 
начин ще предизвикат по- голям интерес у 
децата . ОУ ,, Любен Каравелов ‘‘ за поредна 
година участва в кампанията за събиране на 
пластмасови капачки  ,,Капачки за бъдещето‘‘. 
Рециклирането променя и ще продължава да 
променя нашето бъдеще. Сами виждаме, че 
малки и незначителни боклуци могат да 
предизвикат глобален проблем .
ДА ПАЗИМ ЧИСТО !



• Хиляди училища в цял свят отбелязват Деня на 
розовата фланелка като израз на неприемане на тормоза. 
Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни 
напомня, че тормоз в училище съществува и ни 
провокира да помислим как да постъпваме в подобни 
ситуации, а различни инициативи дават информация как 
можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

• На 22.02.2023 г. всички ученици и учители казаха “Не 
на тормоза в училище”, избрали розов тоалет или 
аксесоар. Розовият цвят е символ на разчупените 
стереотипи, а посланията са по-силни, когато са 
подкрепени от важните за децата хора, техните учители. 
Със скромно тържество символично заявихме на света, че 
в нашето училище не се подкрепя тормозът и агресията 
между учениците.

•



БЕЛЕЖИТИ ДАТИ

В тази рубрика ще се запознаете с важни дати от нашата история, ще си припомните бележити
личности, които са оставили следа в българската култура, изкуство и наука .

1 март е един от най– любимите празници на малки и големи. С 
него се поставя символичното начало на новата стопанска
година и прераждането на природата. Мартеницата най-често
се прави от усукани вълнени или памучни бели и червени
конци. Всеки един от цветовете има своето значение – белият
символизира чистотата, невинноста, новото начало, а червеният
олицетворява живота, зачатието и плодородието. 
Първоначално мартеници носели само младите жени и децата, 
но в последствие всички започнали да си ги разменят. В 
миналото младите неомъжени девойки носели мартениците си 
от ляво на дрехите си, младите ергени ги закачали на кутрето на 
лявата си ръка, а женените мъже си слагали мартеница в десния
чорап. Българите вярват, че окичването с мартеница предпазва
от зли сили и носи дълголетие .



На 3 март отбелязваме Националния празник на 
Република България. На 3 март през 1878 г. е 
подписан Санстефанският мирен договор между 
Русия и тогавашната Османска империя, с което
се слага край на Руско-турската война, започнала
през 1877 г. и се поставя началото на Третата
българска държава. За първи път денят на 
Освобождението е отбелязан през 1879 г. Денят
на Освобождението на България от османско иго 
е Националният празник на България от 1991 г.

Васил Левски е идеолог и организатор 
на българската национална революция. 
Известен е като Апостола на свободата. 



1 април—Международен ден на 
хумора и шегата. Празнува се като
ден, в който много хора се шегуват
и разказват забавни небивалици на 
своите приятели, семейство, 
учители, съседи и колеги.

2 април Международен ден на 
детската книга. Обявяването
му е свързано с родения на 
тази дата световноизвестен
датски писател Ханс Кристиян
Андерсен

22 април Международен ден на 
земята. Обявен през 1970 г. в 
САЩ и Канада. Като 
международен ден се чества от 
1990 г.



ПОСТИЖЕНИЯ НА 
НАШИТЕ УЧЕНИЦИ :

• Ученичката Цветомира от
седми клас зарадва ОУ ,,Любен
Каравелов ‘‘ със златен медал .

• Кратко интервю с ученичката :

• С моя танцов състав
участвахме във фестивал в 
София. Дойде и нашият ред.
Изиграхме си танца много
добре. Бяхме доволни от
представянето си. На другия ден
разбрахме, че сме на първо
място.



• 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

• Милица Василева

• Лора Тодорова

• Патрисия Георгиева

•

•


