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B u s i n e s s  N a m e  

            Състезание на СБНУ “ Аз и числата” 

 

 

Учениците от 3 клас с класен ръководител г - жа М. Димитрова се включиха 
в състезанието “ Аз и числата” . За своята изява получиха грамоти. 



Учениците от 5 “ а “ , 5 “ б “  и 6 клас с 
ръководител г– жа Радостина Христова 
представиха литературно—музикална 
програма по случай Нацоналният празник 
на Република България. 

                                                Празници и обичаи  

КАРАВЕЛОВСКИ СВЕТ УЛКИ  

КАРАВЕЛОВСКИ  СВЕТУЛКИ 

1– март Баба Марта 
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3 март - Национален празник на 

 Република  България 

 

В България хората си подаряват един на друг 
амулети , украшения , преплетени с червен и бял 
конец - мартеници .Мартеницата е символ на 
дълголетие,здраве и плодородие . Има много 
легенди за мартениците      Ето една от тях :                  
В първия мартенски ден на полянката , където 
растяло кокиче , дошла красавицата Пролет . Тя забелязала под   шипковия храст  нежно цвете 
и поискала да го освободи от снега и клонките .Зимата-злодейка видяла това и се разгневила 
.Извикала злия враг,   който сковал студената земя . Желаейки  да защити цветето ,Пролетта се 
наклонила над него и го сгряла със  своите длани. Шипковият  храст и убол палеца. Капела 
алена кръв от палеца върху  кокичето – цветето се обагрило в бяло и червено. 

Нашите мартенички 

Гордеем се, че сме българи! 
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   8 март 

Международен ден 
на жената 

Първа пролет и  в нашето училище 

     Учениците на  г-жа  Даниела Иванова изненадаха със своите 
изпълнения учителите!  Милите думи за майката , емоционалните песни 
трогнаха всички. 

                                                                                  Благодарим ви, деца! 
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ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

      Забавен, интересен и ....                                                                               ... вкусен.! Учениците 
показаха своите знания по                                                                              чужд език , като представиха 
презентации по изучения                                                                             материал.  Господин Игнатов с 
хористите изпяха песента                                                                           “ Мне мама тихо говорила” на 
Филип Киркоров. Интересни                                                                     бяха въпросите от викторината ,  

но най - много емоции предизвика кулинарното състезание. Приза грабнаха учениците от 5  а клас.  

Учениците от 

прогимназиален етап проведоха 
състезание по български език. Г– 
жа Р. Христова и г—жа М. Петрова 
подготвиха интересни въпроси, 
свързани с българския език и 
литература. Децата въудошевено 
отговаряха на въпросите и се 
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Проведе се  здравна беседа с ученици и техните родители на тема “ Със здрав гръбнак в 
училище” , по плана на МОН за съвместна работа с родителите. Беседата бе проведена 
от рехабилитатора г-жа Полина Иванова. 

Според  статистически данни на Европейския съюз хроничната болка на опорно-двигателния 
апарат се нарежда на 4-то място сред заболяванията, за които се отделят най-много средства 
след затлъстяването, диабета и невродегенеративните заболявания. 80% от хората имат поне 
веднъж през живота си някакъв проблем с гръбначния си стълб.  Това се дължи основно на 
начина на живот и увеличаването на средната продължителност на живота. Обездвижването е 
един от най-важните фактори способстващи за това. Много малко са хората, които спортуват 
редовно. А когато един орган не функционира активно, той дегенерира. Когато сме 
обездвижени се стига до микротравми на гръбначния стълб. Но самоцелното спортуване, 
несъобразено с индивидуалните особености на всеки индивид може да доведе до повече 
вреди отколкото ползи. Елементарните правила, свързани с правилната стойка на бюрото и 
колко време не ставаме от него, какво правим пред телевизора, как се справяме с дългото 
шофиране, как играем с децата си, по колко време се движим на ден и т.н., могат да ни 
осигурят качеството на живот, за което мечтаем и което заслужаваме.  

Затова една от целите, които си поставяме в Училището за гръбнака, е да научим хората как 
да живеят така, че гръбнакът им да остане здрав. Предлагаме поведенчески модели както на 
тези, които вече имат заболявания, така и на здравите хора – как да се грижат за гръбначния 
си стълб, за да нямат проблеми. И нещо много важно – да не се сещат за него, едва когато се 
разболеят.   



 

Ивайло  и Недялко от 4 “а “ клас се учат да работят на “ Скрач”. Занимават се с 
програмата у дома, а  в училище , в часовете по ЗИП - Информационни 
технологии при  г -жа  М. Вельова показват напредването си до момента.  

Какво е Скрач? 

Скрач (Scratch) е визуален език за програмиране. Езикът е напълно безплатен и 
може да се използва през десктоп и онлайн мултимедиен инструмент за 
разработка. Използва се от ученици, учители, родители и деца като инструмент 
за лесно създаване на игри, помагайки на обучаващите се да бъдат по-добре 
подготвени да навлязат в света на компютърното програмиране. 

Създавайки и споделяйки Скрач проектите си, младите хора развиват 
математически способности, творческо мислене, учат се да разсъждават 
систематично и да работят съвместно. Езикът Скрач намира много приложения, 
от математически и научни проекти, включително симулации и визуализации на 
експерименти, записване на лекции с анимирани презентации, до социални 
науки, анимирани истории, както и интерактивно изкуство и музика. 

За да се програмира със Скрач не е необходима предварителна подготовка и 
познания по някакъв език за програмиране, тъй като езикът е в категорията на 
event-driven програмирането или език за визуално програмиране. Реално не се 
пише код, а програмата се създава с действията на този, който я пише, чрез 
множество активни обекти, наречени "спрайтове" (sprites). Спрайтовете могат 
да бъдат векторни или битмап изображения, спрайтове създадени от нулата 
чрез опростен редактор, част от Скрач платформата или да бъдат импортирани 
от външни източници включително и уебкамери. 

Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират 
прости конструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени 
инструкции. С прости команди може да се оформи сложен модел, който да си 
взаимодейства с много предмети с различни свойства. 

 

Работим на “ Скрач” с учениците от 4 “а “ клас. 
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НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ! 
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Всички букви зная,  

Мога да чета. 

Имам си прозорче 

Светло към света! 

Учениците от 1 “а “ и  1 “ б” клас с класни ръководители 
г –жа Станка Дечева и г-жа Деси Димитрова 
организираха своя Празник на буквите, на който 
присъстваха директора на училището г-жа Веска 
Донева, учители, ученици и техните родители. С много 
стихове, песни и танци първокласниците показаха, че  

“ Вече са грамотни! “ 



        Участвахме в общинското          
състезание  по БДП  в гр. Аксаково     
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Учениците  Яна Ж. , Васил В. , Станислав К.  И Ралица М.  от ОУ “ Иван Вазов “ , с. 
Л. Каравелово участваха в Общинското състезание по Безопасност на Движението 
на  Пътя и заеха трето място. За награда получиха медали и топка, които им бяха 
връчени от директора на училището г-жа Веска Донева. 

Целта на състезанието е проверка на уменията и навиците за действие в условията 
на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя.   

 


