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                Свържи цифрите и  ще видиш, как изглежда  дома на Аладин. Оцвети! 



 

 

                             “ Подарете на детето си книга! “ 
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На 23.11.2017 година, присъстваха родители и четоха приказки на 
учениците от първи" А "и бърви" Б" клас на тема:" Подарете на детето си 
книга и как да стане приятел на книгата."Първокласниците слушаха с 
интерес и обещаха като научат всички букви да четат приказки на 
своите родители и да станат редовни читатели на библиотеката в село 
Любен Каравелово.   

На 28.11.2017г представител от 
пожарна безопастност дойде и 
запозна учениците от първите 
класове с  
противопожарната безопастност 
на тема: "Огънят полезен и 
опасен за човека".Учениците 
изслушаха внимателно и с 
интерес  
 презентацията по темата и  
получиха безплатна картинка , 
която оцветиха .   



БРОЙ 2 ,   

 

Във връзка с осъществяване на инициативата за насърчаване на 
грамотността "Във вълшебния свят на знанието" класовете в ОУ"Иван 
Вазов" сътвориха кътове на книгата. Децата прегърнаха с ентусиазъм идеята и 
се включиха активно и участваха съвместно с класните си ръководители в 
"Час по четене" в часа на класа.  

                                Във вълшебния свят на знанието 
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Празник на историята 

Във връзка с дена на Свети Климент Охридски- български 
средновековен учен и първият епископ проповядвал на български 
език, на 25 ноември, Директорът на ОУ"Иван Вазов", заедно с госпожа 
Р. Христова и госпожа М. Димитрова, посетиха село Климентово, 
носещо името на известния просветител от IX век. 

По покана на госпожа Анелия Попова, още веднъж се докоснахме до 
миналото на народа ни. 

Библиотеката на училището се обнови с авторската книга на доцент 
д-р Вачкова- "Скретиска", както и с атласи "Българите" 



"Приятел с книгата"  - На 
28.11.2017г. 4-а и 4-б клас, 
посетиха библиотеката на 
с. Любен Каравелово. 
Родители на ученици 
четоха книжки с приказки. 
Учениците отговаряха на 
поставени въпроси върху 
текста на художествените 
произведения.Проведе се 
и маратон на четенето  
между учениците.  

    Приятел с книгата    

 

Село Любен Каравелово 
Община Аксаково 
Област Варна 

Г— жа Миглена Вельова 
И  

        Г –жа Мариела Петрова 

ОУ” Иван Вазов” 

БРОЯ ПОДГОТВИХА:  
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