
  

Моменти от спортни 

състезания в нашето 

училище. Кой ли ще 

спечели наградата? 

  ,,Всички букви зная, 
мога да чета!” 

Празник на буквите 

    ,,Вечното дерби” между футболните 
отбори на училищата в село Ломци и   
село Кардам не минава без подкрепата 
на мажоретките. 

,,Произведено от нас за вас!” 

Коледният базар е едно от мероприятията 
по проекта  

,,Да съхраним традициите на родния край” 

Участие на коледарска 

група в концерта на НЧ 

,,Иван Братанов” 

    Ние — децата — сме бъдещето на село 

Кардам. Учим в ОУ,,Любен Каравелов” — 

училище със 78-годишна история. Тук не 

само усвояваме знания и придобиваме 

умения, но и се забавляваме. 

   Училище, наше любимо, 

   навсякъде живо си ти! 

Превърна ни в мислещи хора 

с красиви и смели мечти. 

Отборът  по шах тренира     
постоянно и победите идват.      
Ангел Дениславов — сребърен 
медал от турнира по шах 
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Всеки съвместен празник с Клуба на пенсио-

нера е незабравим и за двете поколения. 

Детска градина     “1 
ви

 

юни”  се грижи за  най 

– малките деца на се-

лото. Малчуганите иг-

раят, пеят и се подгот-

вят за училище, къде-

то ги очакват техните 

каки и батковци. 

   Детство мое -                                 

пъстропера птица,              

към света понесло  песента.  

   Детство мое -                  

грейнала зорница,  

      весела усмивка в утринта.  

Дай ми, детство,                              

думи сладкогласни  

и небе за полет вдъхновен. 

   Няма твойто  слънце да угасне. 

Няма да се свърши твоят ден.  

2008 година 

В парка на Цветница 

Слънце весело, изгрей 

и децата ти засмей, 

че са нежни те като цветята 

и в сърцата им живее добротата. 

Да растат те здрави и щастливи 

и от знание да черпят сили. 

Финансира: 

ЦОИДУЕМ /Център за образователна 

интеграция на деца и ученици от    

етническите малцинства/ 


