
                       Това е заглавната страница на електронния  вариант  на  вестник  „
Училищен живот” – вестникът,  отразяващ  живота на нашето училище –
Основно училище „ Петко  Каравелов „.

Чрез този линк можете да влезете и разгледате всичко, което сме публикували и
продължаваме да публикуваме на неговите страници:

http://uchilishtenvestnik.alle.bg/

http://uchilishtenvestnik.alle.bg/


А  това сме ние – членовете на клуб „ Млад  Журналист”! Можете да прочетете за

нас и във Facebook   на сайта "Млад журналист" ОУ Петко Каравелов.

                   Вече трета година към програмата „Успех” – „ Да направим училището
привлекателно за младите хора”, работи и клуб „ Млад журналист „. В началото на
новата учебна година клубът обнови по-голямата част от своите членове и
продължава  работата си с ентусиазъм и с нови творчески сили,  като помага на
децата да развиват своите таланти и интереси.Извършвайки поставените им от
ръководителя  задачи , учениците  по забавен и интересен за тях начин
усъвършенстват уменията си и  придобиват нови .

https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%9E%D0%A3-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2/206028616172143?hc_location=timeline


Това е емблемата на клуба, която учениците сами направиха така, че да
отговаря най-

адекватно на същността на тяхната дейност.         ли гдиш нини

                      На страниците на вестника участниците , разделени на секции  в
съответствие с техните интереси, отразяват  всички събития и прояви, свързани
с интересния и разнообразен живот в нашето училище: тържества, празници,
състезания, конкурси , екскурзии и др.

                 Във връзка с годишните им тематични планове клуб „Млад журналист” и
клубът по развиване на дигитални умения организираха съвместна  екскурзия до
градовете Сопот и Карлово, Калофер, Хисаря.Впечатленията  си от тази екскурзия
споделиха младите журналисти на страниците на вестника,който първоначално
излизаше  отпечатан на хартия, а „компютърните специалисти” изготвиха
презентации.



   А   във връзка с бележити дати или кръгли годишнини младите
журналисти изготвят и красиви табла. Също така на видно място се излагат и
най-добрите работи от конкурсите по литература и изобразително изкуство.

               Още много интересни неща би могъл да намери всеки от вас на страниците
на нашия електронен вестник: за изчезнали светове, тайнствени находки, далечни
страни и градове; любителите на животни могат да се запознаят с рядко срещани
видове; тези, които следят модата, могат да видят последните тенденции за
сезона; за тези, които имат сръчни ръце, има оригинални предложения. На
тийнейджърите със сърдечни и не толкова сърдечни проблеми препоръчваме да се
запознаят с нашия блог и да споделят свои впечатления и вълнения.
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