Вестник на Иновативно Средно училище “Васил Левски” Велинград брой 14/май 2018 г.

Химнът на светите братя Кирил и Методий отново звучи възможност да останат във времето.
на най-светлия български празник – 24 май! Това е денят, на
В навечерието на 24 май гордо можем да заявим, че учениците от Иновативно
който се прекланяме пред великото дело на нашите първо- Средно училище „Васил Левски“ са вдъхновени носители на традицията и посланици
учители. Тържество на славянската писменост, на силата и на българската просвета. Ние, учителите, се стремим да запазим пламъка на съзидаволята на българския народ да пази език и култура. Toзи нието у тях, обичта към знанията и светлия порив към напредък и духовност. Нека
ден не е просто официален празник – това е денят, в който примерът на Светите братя Кирил и Методи продължава да ги следва неотлъчно. Те
всеки българин може с гордост да каже, че е потомък на неведнъж са доказвали , че са горди възпитаници на учебно заведение, предостанация, заемаща достойно място в историята на Европа. 24 вящо КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.
май е символ на достойнство, традиция и духовност! 24
СКЪПИ КОЛЕГИ,
май е празник на образованието, науката и културата, на
Нека неугасващият творчески дух и желание за знание ни водят напред към нови
хората, градящи устоите на нацията, даващи идентичност.
успехи! Нека да продължим да предаваме на идните поколения българското слово,
Днес буквите на България са азбука на Европа. Ние вярата и науката! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
имаме право да се гордеем с дълбоките си корени, с блесЕмил Моллов, Директор на Средно училище „Васил Левски“ Велинград
тящия талант на българските
творци, с високия коефициент на нашите учени и дейци на просветата и културата,
с интелектуалния потенциал на нацията. Убеден съм,
СУ „Васил Левски“ е наследник на първото средно СУ „Васил Левски“ се утвърждава като едно от найче само народи, които поставят на висок пиедестал училище в Чепинското корито, което официално се реномираните учебни заведения в региона и страната.
културата, просветата и науката, своята писменост, из- конституира през 1922г. като Смесено непълно ре- Зад постиженията стоят усиленият труд и творческите
висен дух и стремеж към знания, имат изключителната ално училище. През 1942г. се преобразува в клима- възможности на много бивши и настоящи учители,
тическа гимназия – първата по рода си в България. превърнали работата си в призвание. Те са тези, които
От 01.08.2016г. с влизането в сила на ЗПУО е Средно съхраняват и пренасят във времето духовността, така
училище с обучение на ученици от I до XII клас.
нужна ни и в настоящия момент.
Вече почти век учебното заведение оставя дълбока
Още с откриването на хуманитарната паралелка
диря в образователната традиция, изпълнява мисията със интензивно изучаване на Английски език през
на духовен център, формира модели на житейско 1992г. училището се превръща във водещ фактор в
поведение. През неговите учебни стаи и кабинети са чуждоезиковото обучение. И до днес сме с признат
преминали хиляди ученици, които са намерили жи- авторитет в развитието на интелектуалния потенциал
Училище мое - пътечко крилата,
тейското си поприще като инженери, лекари, учители, у учениците по Английски, Немски, Руски и Френски
Покрита със сребърен прах,
юристи, икономисти, преподаватели във висши учебни език. Години наред нашите възпитаници постигат найКъде се изгубва подире следата?
заведения и др.
добър резултат в Община Велинград на зрелостните
Аз всичко нима извървях!...
С годините името на гимназията се е превърнало изпити както по Български език и литература, така и
Днес, на 24 май , за последен път прекрачваме прага
на родното училище. Вече сме зрелостници. Завършва в гаранция за добро образование и днес то често по Английски език.
Лидерските позиции на училището в региона се
общият ни път. Преминахме го, както всички преди нас. звучи при обявяване на класиранията от олимпиади,
И ние като тях имахме училищни тревоги. Сблъсквахме състезания и конкурси в страната и чужбина. Неслу- утвърждават и с обявяването му за Иновативно учисе с проблеми и трудности. Имахме свои успехи. Малки чайно девизът му е: „Училище с традиции - училище с лище през настоящата учебна година. Проектът, който
или големи, те са признание за нашите и вашите усилия, бъдеще“, а мисията: „Училище, предоставящо качествено учебното ни заведение ще реализира в рамките на 3
образование“.
учебни години, е свързан с въвеждането на облачни
скъпи учители.
Постигнатите
успехи
недвусмислено
доказват,
че
технологии, на базата на платформата
на стр. 2
През изминалите години осъзнахме,че училището е
не само образователна институция, но и място, на което
осъществихме нови познанства, научихме се да бъдем
лидери и успешни млади хора. Но най-важното, което
успяхме да разберем е, че сме направили правилния
избор – завършихме средното си образование в най- Kъде мислиш да учиш
брото.
доброто учебно заведение в региона. Горди сме като след седми клас? – пита
„Модерно училище,
негови възпитаници!
ме някой непознат.
запазило старите траСкъпи съученици, излизаме от СУ „В.Левски“ като по-Ами, тук! Искам да
диции“ – това е точзнаещи, по-можещи и по-уверени. Знаем, че това не е остана до завършваненото определение на
достатъчно. Имаме и по-големи цели – за тях вече мислим и то си – отговарям аз.
нашето училище. Гомечтаем. И без страх от утре ще тръгнем по своя път, всеки
-Защо?
дишно се организират
ще отвори своята врата, ще се срещне с предизвикател-Защо ли? Ами тук е
участия в проекти, толствата на своята съдба. Но, по който и път да поемем, ние моето второ семейство.
кова конкурси и състеси обещаваме да пазим доброто име на нашето училище, Моят клас - това е то! зания, в които печелим
още повече сега, когато то се модернизира.
мисля си, но отвръщам
все първи места.
Днес е денят, в който ни очаква и тежката раздяла с по-скромно.
Вратите на моето
вас, нашите учители. Вие поехте отговорността да ни
- Защото тук, в моя
училище винаги са
поведете по трудните, изпълнени с възходи и падения клас се учи със забаотворени за всеки,
търсещ себе си, искащ
коридори на знанието. Напътствахте ни и ни показахте, вление – подхвърляме
успешна реализация,
че за да успееш, трябва да се бориш и че не е нужно си шеги, смеем се и така
както и сбъдване на съда се страхуваме да сгрешим, а да се научим да попра- учим по-лесно! Но нека
кровена мечта, Никое
вяме грешките си. Благодарим ви, че бяхте частица от да обърнем внимание
ниците са пълни с енергия безценни мигове някъде
учебно заведение не е
нашето развитие, че ни научихте да се борим за своите на самото училище, а не
мечти, да бъдем хора. На този ден ви се извиняваме за на буйния ни клас. Има един и живот. А учителите – това другаде! Затова избрах него. перфектно, но всяко такова
безсънните нощи и хилядите главоболия. Извинявайте, проблем – не знам откъде са тези хора, които карат Това е училище с традиции: може да се стреми да бъде
че не бяхме перфектни, но се стараехме всеки ден да да започна… Дворовете шума в класната стая да се Училище с бъдеще! И там като Иновативно Средно
бъдем по- добри. Благодаря е дума за вас ежедневна, – обширни и изпълнение превърне в сладка тишина. някъде след нас ще останат училище „Васил Левски“
но нашето, на 12 клас, „Благодаря“ е по-различно! Ще ни със смях и споделени тай- Те са изпълнени с търпение смях, сълзи и пакости от Георги Аврамов, 7 а клас
тези, то е било много важна
СУ „В. Левски“ ми дава
липсва загрижеността, търпението и обичта. Защото вие ни. Физкултурните салони и обич към учениците.
- И кое е това училище, част от детството…
- големи и изпълнени с
възможност да следвам
не бяхте само наши учители, но и наше семейство!
Лета Бучкова, 7 а клас интересите си и разгръДнес се разделяме, но не за вечна раздяла говоря, действие и тактики. Кори- изпълнено с толкова хубави
В това училище открих щам потенциала си. В него
неща?
Звучи
ми
като
някакдорите
дълги
и
тайнствени,
всеки ще тръгне по своята житейска пътека и ще преотнови приятели, научих тол- завърших началното и тази
изпълнение с шум, но сла- во райско кътче.
крива все нови и нови неща. Но това е животът. Първите дък. Кабинетите и класните
- Средно училище „Васил кова много за живота чрез година ще получа основстъпки извървяхме заедно, но от тук нататък тръгваме стаи - изпълнени с емоции Левски“, разбира се! Аз ис- науката, благодарение на ното си образование. Бих
сами. Дано здравето, успехът и късметът вървят ръка за и незабравими моменти. И кам да уча тук до завърш- учителите ни, Те са тези, искала да завърша и гимнаръка с всеки един от нас!!
все пак: „Най-същественото ването си, както казах. Не които винаги ни подкрепят зиалния си етап в него.
Фани Кюлюмова, ученичка от 12 в клас е невидимо за очите“. Уче- искам да пропилея тези и изискват от нас най-до- Дарина Палигорова, 7 а клас

Иновациите - водещ приоритет в СУ „Васил Левски“

Ще пазим доброто име
на нашето училище

Седмокласници: “Искам да уча тук”

http://souvl-velingrad.com/
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“Бъди уникален” В ролята на млади евродепутати в Страсбург

През нас тоящата и
следващата учебна година
Иновативно СУ „В. Левски“
работи по проекта „Бъди
уникален“ на програма
Еразъм + . Той дава уникален шанс на ученици
и преподаватели от 6-те
партниращи училища от
България, Гърция, Италия,
Полша, Португалия и Румъния за обогатяване на

преминават бежанци.
През изминалия месец
партниращите страни посетиха Велинград и нашето
учебно заведение. Дискриминацията - расова, социална и религиозна и нейното
преодоляване в различните
страни, предразсъдъците
на нациите, и начините да
се преоборим с тях бяха
водещ акцент на подготве-

знания и умения, за споделяне на опит и иновации в обучението. В края
на 2017г. се проведе среща на координаторите в
Португалия. Участие взеха
г-жа Иванка Пукнева и г-жа
Людмила Рижук. Там бяха
отчетени възможностите
за развитие и реализация
в днешна Европа както на
децата от големия град,
така и тези, които живеят в
малко планинско селце.
На 25 февруари т.г. се
проведe и първaтa ученическa мобилност. Трима
наши възпитаници - Емилия Бакърова, Тодор Николов и Мария Ангелова
пътуваха до Торино, Италия.. В училището ITIS Luigi
Casale те проследиха как
протича един учебен час.
Разгледаха Националния
музей на киното и посетиха Моле Антонелиана
(кулата в Торино), Музея
на съпротивата и Египетския музей. Нашите възпитаници се запознаха с
гамбиеца Осман и част от
екипа на Червения кръст,
които им разказаха повече за организацията и
процедурите, през които

ните презентации, видеа и
постери на участниците. И
тук чуждестранните ученици посетиха учебни часове,
запознаха се с българската
образователна система и
видяха колко усилия полагат нашите възпитаници, за
да засвидетелстват призовите места от национални
и европейски надпревари.
Разгледани бяха Старият
град в Пловдив, църквата
"Св.Св. Константин и Елена" - един от най-старите
християнски храмове на
Балканския полуостров,
ЦНСТ, ЦСОП в града ни,
Батак и крепостта Цепина.
За това, че Велинград е
едно неповторимо планинско кътче с богата материална и духовна култура
се увериха и гостите ни.
В Историческия музей те
научиха традиционната восъчна техника за писане
на великденски яйца. В
последния ден от визитата
директорът Емил Моллов
раздаде сертификатите на
всички участници. Цялото
преживяване приключи с
трупане на нови знания,
ценен опит и преодоляване
на езикови бариери.

За трета поредна година, на 01.03.2018 г., в
СУ "В. Левски" се проведе
училищен кръг на състезанието по правопис на

желание за победа. Дарина Палигорова спечели
първо място, а Теодора
Кръстева зае третото място след оспорвана над-

Успех в Spelling Bee

английски език Spelling
Bee. В него взеха участие
ученици от V, VI и VII клас.
Надпреварата беше изключително напрегната,
особено след пети рунд
и продължи до единадесети рунд. В крайна
сметка до финала достигнаха Теодора Кръстева от VIб клас и Дарина
Палигорова от VIIa клас.
И двете ученички бяха
нашите предс тавители
на регионалния кръг на
24.03.2018г. в Пловдив.
Тук те показаха изключително добрата си подготовка, концентрация и

превара. Първото място
осигури летен езиков лагер на Дарина и участие
в Националния финал в
края на април в София. И
двете постижения са изключително стойностни,
защото показват отговорно отношение и положен
труд от двете ученички.
А за Иновативно СУ "В.
Левски" - Велинград една
прекрасна традиция при
участие в състезанието
Spelling Bee.
Маргарита Олева,
ст. учител по англ. език
Мария Кутрянска,
ст. учител по англ. език

Ученици от 10, 11 и
12 клас от СУ „В. Левски“
Велинград представиха

възобновяеми енергийни
източници“, „Сигурност и
права на човека“, „Евро-

България в Европейския
парламент в Страсбург,
където 540 младежи от
21 държави в Европа бяха
за един ден евродепутати,
взимащи важни решения.
Нашите 24 участници заседаваха в работни
международни групи и
дискутираха европейските
приоритети по предварително подготвени теми,
като: „Околна среда и

пейска политика за развитие“, „Бъдещето на Европа“,
„Миграция и интеграция“,
„Младежка заетост“. Те посочиха по един говорител
и по един протоколчик,
които представиха докладите на работните групи
на пленарно заседание в
пленарната зала на ЕП, където учениците бяха заели
местата на европейските
депутати. Имаше въпроси

и дискусии по темите, засягащи идеята за обединена
Европа. Нашите ученици се
включиха много активно
с мнения и предложения,
които бяха подкрепени и
гласувани с мнозинство.
Младите, интелигентни,
ерудирани и ентусиазирани евродепутати показаха
по един безапелационен
начин, че бъдещето на обединена Европа е в сигурни
ръце. И както Мария Дошева и Кристиян Стоянов
казаха в представянето
на страната и училището
ни, „Гордеем се, че имаме
привилегията и уникалната възможност да покажем
нашата съпричастност и да
споделим идеите си точно
на това място, символ на
демокрация и свобода.“
Тази си награда младите хора заслужиха след
оспорвано състезание с
други 12 отбора от Пазарджишка и Пловдивска
област, организирано от

Информационното бюро
на ЕП в България по програма „Евроскола“. Член на
журито бе депутатът Андрей Новаков (ЕНП), който
сподели, че е впечатлен от
знанията и високото ниво
на подготовка и владеене
на чужди езици от учениците и заяви, че подобни
срещи с толкова интелигентни младежи укрепват
вярата му в бъдещето на
страната.
Ето и съставът на нашия отбор: Мирослава
Янчева- 9 кл; Маргарита
Гергененова-9 кл; Джейлян
Садъкова-10 кл; Кристиян
Стоянов-11 кл и Николай
Панков-11 кл с ръководител Мария Кутрянска, учител по английски език.
Евродепутатите от Иновативно СУ "Васил Левски"
получиха сертификати за
участие в ЕП в Страсбург
по програма "Евроскола".
Мария Кутрянска, ст.
учител по англ. език

Преди броени дни в
Иновативно Средно училище „Васил Левски“ дойде
радостна новина – одобрен за финансиране е
нов проект по програма
„Еразъм+“ за индивидуални квалификационни
дейности на учителите
под надслов „Иновативно училище - нови предизвикателства“. Той е
логично продължение на
предишния проект "Иновации в обучението - стъпка
към успеха", който беше
успешно завършен през
2017 г. и имаше огромен
ефект върху образователния процес в училището.
В този проект основен
акцент беше поставен на
методическата квалификация на преподавателите
по чужди езици в гимназиален и в начален етап
на образованието. Резултатите от прилагането на
нови методи на преподаването на английски език
надхвърлиха всичките ни
очаквания: почти целият
12 клас (16 от 22 ученици)
изяви желанието да държи
матура по чужд език; среден успех на учениците

на ДЗИ по английски - отличен 5.76, шест ученици
получиха оценка отличен
(6.00); успех на един от
дванадесетокласници на
изпита TOEFL е най-добър
в Европа -120 точки от 120
възможни.
От тази учебна година
училището ни е със статут "Иновативно училище".
Статут "Иновативно училище" означава, че училището трябва да се превърне
в модел на съвременото
училище, в което учениците подобряват образователните си резултати,
повишават критичното мислене и творчество чрез
иновативни образователни процеси, методи на
преподаване, училищно
лидерство и учебни програми.
Ето защо толкова остро
стои пред нас проблемът
за проучване на челния
европейски опит в различните сфери на училищния
живот. Целите на новия
проект са:
• Проучване и използване на иновативни и интерактивни методи и подходи за преподаване като

фактор за повишаване на
мотивацията на учениците
за учене;
• Интегриране на ИКТ
в процеса на управление
и преподаване, което ще
послужи за повишаване на
активността и интереса на
учениците в учебния час и
извънкласните дейности.
Като партньори в проекта ще участват няколко
училища и обучителни организации:
Първият партньор Narva Soldino Gümnaasium
- Нарвска Солдинаска гимназия - училище, което е
много сходно със СУ "В.
Левски", също се специализира в ранно чуждоезиково обучение и икономика
по програмите на „Джуниър Ачийвмънт.
Вторият партньор English Matters, S.L. – обучителна организация от
Финландия, предлагаща
курсове за обучение на
училищни лидери и преподаватели.
Сега учителите от СУ „В.
Левски“ са изправени пред
ново предизвикателство максимално използване на
ИКТ както в управлението

на училището, така и във
всекидневения образователен процес. Надяваме се,
че изпълнението на новия
проект ще допринесе за
развитие на училището
като "УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ".
Людмила Рижук, ст. учител,
координатор на проекта

За шеста година JA
България и Ситибанк организираха за ученици
от гимназиален етап Националното състезание
за финансова грамотност
„Финансов лагер“. Участие
в двудневната инициатива взеха 63 ученици от
21 училища в 13 града,
които изучават програмата „Учебна компания“ на
Джуниър Ачийвмънт. Едни
от тях бяха десетокласничките от Иновативно СУ „В.
Левски“ Решиде Дурльова,
президент на компания
Y.E.S и Нифка Крънчева
– финансов мениджър.
След дълга дискусия журито единодушно реши
да обяви за победител
идеята на учениците от
отбор „Power Girls”, сред
които е и Нифка Крънчева. Те предложиха проект
за вендинг машина за
рециклиране на стари тетрадки и учебници, които
да се събират в училищата
и да получават точки в
специална елек тронна
карта, с която да могат
да купуват нови учебни

материали. Горди сме, че
наши ученици постигнат
толкова високи успехи и
то на национално ниво.

ниър Ачийвмънт Европа
(JA Europe) и Европейски
институт за иновации и
технологии (EIT ). В ини-

На 10 и 11 май се
с ъс тоя иновационен
лагер „Към Иновации и
Предприемачество чрез
Суровини и Природни
ресурси“. Лагерът се проведе в София Тех парк,
сграда Инкубатор, Стартъп Хамбар. Включиха
се 50 участници от 18
училища в страната. Лагерът е част от проект за сътрудничество между Джу-

циативата взеха участие
деветокласниците Християна Димитрова, Надежда Ачева и Костадин Скабрин. Те се запознаха с
предимствата на работата
със суровини и природни
ресурси и възможностите
за стартиращ бизнес в
сферата на зелени технологии, биоземеделиие,
нови индустрии, зелено
предприемачество.

Иновативно училище - нови предизвикателства

Дейности по Джуниър Ачийвмънт

Иновациите водещ приоритет...

От стр 1
„Office 365“ на Microsoft.
Иноваци ята „Об лачен
старт – посока към успеха“ ще обхване периода
2017-2020г. Водеща роля
при нейното реализиране е внедряването на
устойчива и пълноценна
съвременна система за
администриране, електронно общуване и обучение. Тя ще създаде нов
и модерен подход в получаването на знания, като
същевременно подобри
комуникацията меж ду
учители и ученици.
Новата елек тронна
платформа значително
ще подпомогне информационното осигуряване на
управленския процес, ще
спести организационен,
времеви и материален
рес урс. Освен всичко
това ще способства за
използването на съвременни методи в преподавателския процес.
В навечерието на 24
май си пожелаваме СУ
„Васил Левски“ да продължава да бъде модел
на модерно училище, в
което учениците подобряват резултатите и
критичното си мислене
чрез иновативни образователни методи, училищно лидерство и учебни
програми.
Нека пламъкът на съзиданието и просветата,
запален преди векове
от светите братя Кирил
и Методий, продължи да
ни следва неотлъчно и за
в бъдеще!
Юлия Съртева,
преподавател по БЕЛ

Междучасие нямаха:
Цветанка Тошева, Юлия
Съртева, Мария Кутрянска, Людмила Рижук, Маргарита Олева, Златина
Димитрова

http://souvl-velingrad.com/

Почетен караул пред
паметника на Апостола

20 ученици от клуб
“М лади възрож денци”
към Иновативно СУ “Васил Левски” с вълнение и
чувство на гордост поеха
отговорността и честта да

бъдат почетна стража пред
паметника на Васил Левски
в София. През 2018 г. тази
церемония се организира
ежемесечно от Общобългарския комитет “Васил
Левски” по повод 145-тата
годишнина от гибелта на
Апостола.
Децата споделиха,
че участват с желание в
инициативите на клуба,
вдъхновени от стремежа

да вървят по стъпките на
Левски. Те призоваха да
помним чистото и свято
дело на Апостола и да се
стремим да бъдем безкористни и всеотдайни

в любовта си към България. Учениците благодариха на г-н Василев за
възможността да бъдат
част от това тържествено
събитие. Председателят
на ОБК “Васил Левски” пожела на децата да запазят
своя родолюбив плам и да
продължават да показват
с делата си, че растат с
отговорност към бъдещето
на България.

„Аз съм българче“

По повод 140-тата годишнина от Освобождението на
България учениците от клуб
„Млади възрожденци“ към
Иновативно СУ „Васил Левски“
писаха есета на тема „Аз съм
българче“. Най-добрите текстове бяха включени в книжка
със същото заглавие. Сборникът за кратко време придоби
популярност и по идея на г-н
Васил Василев, председател
на ОБК “Васил Левски”, есето
на шестокласничката Атидже
Дживгова бе публикувано в
„Епицентър“. Интересът към
текста бе огромен - само за
ден над 50 000 прочитания. От името на младите възрожденци сборникът „ Аз съм българче“ бе връчен на
г-н Румен Радев, президент на Република България и на
известния писател г-н Антон Дончев.

„Народните будители и аз“

На 08.03.2018г. учениците от шестите класове
на СУ „Васил Левски“ взеха
участие в състезание, посветено на именити българ-

чански, а тези от 6б - д-р
Петър Берон. Всеки клас
подготви биография на
своя патрон, в която изчерпателно и достоверно

“Николай Гяуров - кралят на басите”
" Н и к о л а й Гя у р о в кралят на басите" - това
беше темата на урока по
музика, който представиха учениците от 8 а клас
при СУ "Васил Левски" в
залата на Историческия

музей - Велинград. Пред
погледите на официалните
гости, учители и развълнувани ученици животът
на големия оперен певец
оживя в презентация. Чрез
богат снимков материал
интересно бяха поднесени
ключови моменти от биографията на твореца.
Голямата изненада за
публиката бе участието на
музиканти от Академията
за музикално, танцово и
изобразително изкуство
- Пловдив. Те изпълни-

ха фрагменти от операта „Севилският бръснар",
включително и Арията на
клеветата, с която Гяуров
прави дебют на сцената на
Софийската опера.
В края на урока бе дадена думата
на инж. Михаил Алексиев, автор на
две книги за
Н . Гя у р о в .
То й р а з к а за, че е бил
провокиран
да пише за
великия бас,
защото му е
направило
впечатление, че в нито
една от книгите за Гяуров
не се споменава нищо за
родния Велинград, града,
в който Гяуров не само се
ражда, но и има възможност да развива таланта си.
Инж. Алексиев пожела на
учениците от Иновативно
училище „Васил Левски“ да
бъдат смели и да преследват неотстъпно мечтите
си, така както го е правил
Николай Гяуров.
Величка Бъсина,
учител по музика

Вече сме грамотни

С много смях,
емоции и настроение, с песни и танци в чудния свят
на приказките ни
отведоха учениците от Iа клас - възпитаници на госпожа Кинче Благова
и госпожа Стойка
Хорозова. Да споделят радостта и гордостта от постигнатите резултати,
гости на децата бяха г-н Емил Моллов, директор на СУ
“Васил Левски”, г-н Кехайов и г-жа Мишева, заместник директори, родители и учители. Господин Моллов поздрави
учениците и им пожела да покорят върхове и прозорецът
на знанието винаги да бъде отворен пред тях.

Нашите отбори
завоюваха 12 купи

За учебната 2017/2018г.
приключи участието на
отборите по футбол, баскетбол и волейбол с учениците от СУ “Васил Левски“
на общински,областни и
зонални първенства. Представянето ни беше повече
от успешно: спечелихме 12
купи на призови места.

отборите по футбол, баскетбол и волейбол (11-12
клас юноши).
Най-добре се представи отбора по баскетбол за
момчета 5-7 клас, които се
класираха на 2-ро място
на зоналното първенство
провело се в град Смолян.
Изказваме благодарности

май 2018

Проект “Твоят час”
Добротата ще спаси света

С наближаването на коледните и новогодишни
празници нас не просто ни обземат празнични чувства

и емоции. По това време на годината сърцата ни се
отварят широко, за да може добротата да завладее душите ни и да ни направи по-щедри, по-състрадателни
и признателни.
Това осъзнаха учениците от група „Здравословно
хранене“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Елза
Моллова и организираха благотворителен коледен базар
в училище на 20-ти декември. Шестокласниците изявиха
желание да се включат в благотворителна кампания и
ентусиазирано приготвиха хранителни продукти, съобразени със здравословното хранене, които предложиха
на базара. В съвместна работа с родителите си те осъществиха една добродетелна цел, с която да покажат
съпричастност и да дадат пример на останалите ученици
в училище. По този начин шестокласниците дадоха възможност на всеки, който иска да дари определена сума,
да го направи в замяна на домашно приготвени вкусотии. Със събраните средства учениците взеха участие в
кампанията „Българската Коледа“. За своето благородно
дело те получиха благодарствена грамота от президента
на Република България Румен Радев.

“Човешкото тяло”

На 13 април в Иновативно СУ "В. Левски" се проведе
открит урок по околен свят на тема "Човешкото тяло" с
учениците от 2а
клас. Присъстваха родителите
и директорите
г-н Моллов и г-н
Кехайов.
В урока бяха
включени разнообразни дейности с прилагане на интерактивни методи и съвременни
информационни технологии. Учениците обогатиха своите
познания по темата, работиха активно самостоятелно и
в екип. Показаха, че ученето може да бъде интересно
и забавно.

“Българският език - звучен и красив”

На 17 април
децата от 4б клас,
участващи в група
за преодоляване
на обучителни затруднения по проекта "Твоят час",
с р ъ к о в о д и те л
Антоанета Георгиева, участваха
в публична изява
на тема «Българският език – звучен и красив». Целта
на представителната изява беше децата да покажат до
каква степен са усвоили изученото през годината по
български език и литература. В урока беше включена
забавна презентация и работни листчета. Учениците
бяха разделени на три отбора и състезателният елемент
допринесе за положителната атмосфера.

“Забавна математика”

представи историческите факти. Учениците оформиха кът с портрета и
информационно табло в
класната стая. Направиха
и презентации.
Отборите подготвиха
въпроси върху биографията на противниковия отбор, които бяха задавани
по време на състезанието.
Със знания, увереност и
желание за победа състезанието спечели отборът
на 6б клас, но 6а се оказа
достоен противник. На
победителите предстои
участие на областен кръг
срещу отбора на Белово.
Да им пожелаем успех!!!
Златина Димитрова,
ръководител на клуб “Млади възрожденци”

ски възрожденци. То е част
от проекта „НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ И АЗ“, който
има за цел да представи
имената и дейността на
българи, които са допринесли за просперитета на
нашата държава, и по този
начин да възпита чувство
на национална гордост и
патриотизъм.
По списъка, предложен от Ротари клубовете
и Зонта клуб - Пловдив,
МОН и от ръководството
на училището, всяка паралелка избира за свой
патрон народен будител.
Учениците от 6а клас предпочетоха Софроний Вра-

На първо място се класираха отборите по футбол (8-10 клас момчета),
баскетбол – общинско и
областно ниво (5-7 клас
момчета) и волейбол (5-7
и 8-10 клас момичета). До
второто място достигнаха отборите по футбол
(5-7 клас момчета) и (8-10
клас момчета – областен
кръг), баскетбол (5-7 клас
момчета – зонален кръг),
(8-10 клас момчета), (11-12
клас девойки) и волейбол
(8-10 клас момчета). С трето място бяха наградени

на: Георги Аврамов, Петър
Сюлеймезян, Иван Ачев,
Денислав Надков, Симон
Ачев, Йоан Сюлеймезян,
Петър Катранджиев, Костадин Мишев и Венцислав
Катранджиев.
Спортният календар
завършва с учас тие в
традиционната лекоатлетическа щафета за купа
Велинград, която ще се
състои на 31.05.2018г. от
16.00 часа. Пожелаваме
успех и победа на отбора,
който ще представи СУ
„Васил Левски“.
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Учениците от
3б клас приключиха успешно
работата си по
проек та "Твоят час" в група
"Забавна математика". С много
голямо нетърпение те представиха публична
изява пред родители, учители и ученици, в което показаха завидни знания по учебния предмет, а накрая си
поделиха скритото сладко съкровище, което заслужено
спечелиха.

“Бунтът на
цифрите”

Учениците от група "Математиката - лесна и забавна" при
2б клас с класен ръководител
Димитър Златков подготвиха
представителна изява: драматизация на тема "Бунтът на
цифрите", където по интересен
и забавен начин показаха артистични заложби и забавляваха
гостите на тържеството.

