Вестник на Иновативно Средно училище “Васил Левски” Велинград

С ЛЮБОВ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
КЪМ БУКВИТЕ
Уважаеми ученици, учители и родители,
Днес словото на светите първоучители ни събира
отново в двора на училището. Това, с нищо несравнимо
в българската история дело, е големият повод да се
гордеем, че сме българи. Затова и празникът на светите
братя Кирил и Методий е толкова тачен от българското
училище, превърнал се е в негов синоним. Децата ни
израстват с историята на буквите и осъзнато се гордеят
с делото на създателите им.
24 май не е просто поредният официален празник
– това е денят, в който всеки българин може да каже,
че е горд потомък на нация, заемаща своето място в
историята на Европа. 24 май е символ на достойнство,
традиция и духовност. Вечният химн на светите братя
Кирил и Методий отново звучи и ни зове да бъдем
заедно. Песента, която ни съпътства в майския ден, е
нашият поклон пред безсмъртното дело на Учителите
славянски. С нея съпреживяваме радостта и възторга от
стореното преди повече от единадесет века, чрез нея
почитаме святото начало, от което тръгва българската
народност. Денят на светите братя Кирил и Методий не
търси мястото ни в историята, а символизира нашия
принос на сътворци на днешната цивилизация. Дава ни
уникалния шанс да сме различни и “с книжовността, таз
сила нова съдбата си да променим“. Този ден събира в
себе си минало и настояще, за да проправи пътя към
нашето бъдеще, защото най-сигурната инвестиция на
една държава е образованието, защото всичко - и велико,
и обикновено - започва от ученическия чин, от Аз, Буки,
Веди, от пространството на духа.
Уважаеми учители, ученици, родители, нека да не
забравяме, че каквото е днес училището, такова ще е
и бъдещето ни! Това е нашата отговорност!
Честит празник на всички, които носят в сърцето си
любов и признателност към буквите! Честит празник на
всички вас, колеги, които в трудния делник продължавате да засявате слова в браздите на времето!
В този ден по традиция казваме „На добър час“на
зрелостниците от Випуск 2019, защото днес те се разделят с родното училище, прощават се със знамето на
Иновативно Средно училище „Васил Левски“. Символът с

Искам да продължа образованието си в това училище,
защото получаваме добра и стабилна подготовка в паралелките за хуманитарни и софтуерни науки. Училището
ни позволява да се реализираме в англоезичната област,
за да свалим езичната бариера със света . Освен това
нашето училище дълги години е представяно като едно от
най-престижните училища в град Велинград . Също така
СУ “Васил Левски” организира много благотворителни
кампании и не само които ни учат на съпричастност и
толерантност. Училището ни разполага с нови, иновативни методи на обучение и ни запознава в дигиналната
сфера на обучение през 21 век. Дава ни голяма перс-

МЕЖДУЧАСИЕ ТВ - нашата
училищна телевизия

Иновативно средно училище „Васил Левски“ разполага с училищна телевизия, която е единствена в
областта. Чрез директно излъчване в You Tube всяка
седмица екипът на телевизията отразява най-важните
и значими събития от училищния живот.
Телевизията започва да излъчва репортажи в началото на учебната 2018/2019г. Стартира с виртуално
интервю с известната телевизионна водеща от Нова
телевизия Ани Салич.
В екипа участват с голям ентусизъм ученици от 7, 8 и
10 клас под ръководството на госпожа Юлия Съртева.
Емисиите се излъчват всеки петъчен ден от 19.30, а
гледаемостта стига до 2 хиляди зрители.
Това ни дава основание постоянно да въвеждаме
нови техники при монтажа на емисиите и да ги обогатяваме с интересни новини за събитията и дейностите,
в които участва ИСУ ,,Васил Левски“.
Китка Овчарова ст. учител по БЕЛ
лика на Левски – това е, което, сигурен съм, ще им дава
винаги принадлежност към училището. Изпращаме ги с
пожелание успешно да се справят с предизвикателствата
на времето, да бъдат победители и никога да не забравят
училището, откъдето тръгва техният път в живота.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И
НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!
Емил Моллов, директор на ИСУ “Васил Левски”

Ние избираме ИСУ “Васил Левски”

Училище “Васил Левски” е едно от най–добрите
училища в Пазарджишка област. Оценките от НВО на
седмокласниците и ДЗИ на дванайсетокласниците го
доказват. Резултатите винаги са високи благодарение на
нашите преподаватели, които ни подготвят много добре.
Паралелките за кандидатстване след седми клас ни предоставят добро образование и ни помагат да се развиваме занапред. Училището ни участва в много проекти, в
които учениците могат да покажат знанията си, научени
в часовете по английски език, а както и по останалите
предмети. Участието в тези проекти би ми помогнало да
преодолея езиковата бариера, да се запозная с много
нови хора и да обогатя общата си култура. Участието на
нашето училище в проектите на Еразъм е прекрасен шанс
за младите хора. Ето защо искам да продължа образованието си в СУ “Васил Левски“ Велинград.
Ати Дживгова

брой 15/май 2019 г.

пектива и ни отваря много врати след завършването на
средното си образование. Затова аз предпочетох ИСУ
“Васил Левски “ пред другите училища .
Виктория Алемкова
Искам да продължа образованието си тук, в СУ “Васил
Левски”, защото знам, че всичко, което ще науча, ще ми
е от полза в живота занапред. Освен знанията, които
ни дават, учителите възпитават у нас и отговорността
като основно качество в характера. Знам колко е трудно ученето понякога, но вярвам, че всичко, което съм
научила и продължавам да уча в моето училище, ще ми
е от полза в живота. Мисля, че ние, учениците, сме като
глина, която учителите в СУ “Васил Левски” моделират
перфектно със силата на знанието.
Дарина Стефанова
ИСУ ,,Васил Левски“ е моето училище. Тук съм израснала, написала първата дума, прочела първото изречение,
пресметнала първата задача. На това място създадох много приятелства и изживях незабравими моменти. Заедно с
моите съученици печелихме състезания благодарение на
усърдната работа на нашите учители, пътувахме, забавлявахме се и винаги - и в добро, и в лошо се подкрепяхме.
Тук научих много. Тази година аз и моите съученици завършваме своето основно образование и с някои от тях
може би ще се разделим, но аз смятам да остана, защото
училището ни предлага иновативни обучения, с които
можем да се реализираме в бъдещето.
Ивайла Босакова

Раздялата с училище

И ето, че наближава този момент. Моментът, който
всички очаквахме с нетърпение, нали? Моментът, в който
ще отворим нова страница в живота си и ще започнем
да градим бъдещето си.
Трудно е да опишеш какво точно чувстваш... Милион
емоции се бунтуват в теб, а радостта и тъгата вървят
неразделни. Колкото по-близо е раздялата, толкова повече осъзнаваш как всичко ще ти липсва. От ставането
рано сутрин, през многото уроци и домашни, учителите,
приятелите...
Пиша за този момент, знаейки, че той е съвсем близо,
и изведнъж ме връхлитат купища спомени. Всичките
толкова весели и забавни, а сега носят тъга. Давам си
сметка, че всичко ще остане във времето като една
снимка и всеки път, щом я погледна, една огромна бучка
ще засяда в гърлото ми, сърцето ми ще се разтуптява,
а от очите ми ще текат сълзи.
Може би тук е времето да изкажем цялата си благодарност и към учителите. Без тях едва ли щяхме да
бъдем това, което сме. Те са хората, които ни помогнаха
да се изградим като личности, показваха ни правилната
посока и ни подаваха ръка в трудни моменти. Често ги
упреквахме, че са прекалено строги, та дори и лоши.
А сега!? Сега оценяваме всяка тяхна дума, всяко тяхно
действие. И сме им признателни! Едно огромно БЛАГОДАРЯ!
И сега идва най-трудната част, защото все си мисля,
че раздялата със съучениците е най-тежка. Една мъдра
мисъл гласи, че приятелите са семейството, което сам
си избираш. А какво е едно семейство без караници,
сълзи, смях, без хубави и не толкова хубави моменти,
без доверие, обич и подкрепа? Знам, че сега всеки ще
поеме по своя път, ще се пръснем по всички крайчета
на света, но връзката, която сме изградили помежду си,
и обичта един към друг винаги ще ни събират заедно.
И ще си спомняме с радост за отминалите години, за
всичко, което сме преживели ЗАЕДНО! Сбогом не казваме, а само довиждане...
Виктория Джонева, ХII а клас

www.souvl-velingrad.com/
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Проектите на ИСУ „В. Левски“ - прозорец Нови хоризонти
с ЮНЕСКО
към нови хоризонти за младите хора

подаватели работим по
теми като дискриминация
и равен старт за всеки
млад човек независимо
от неговия произход, проект, който приключваме
успешно тази година съвместно с още пет училища
от Португалия, Италия,
Гърция, Полша и Румъния.
Проучването в сферата
на демократичните ценности на Европа - равенство, свобода, законност
и права, презентирането
и дискусиите по тези теми

бяха в центъра на нашата
дейност. Посещенията на
различни институции в
Торино и Брага, свързани
с миграцията и успешната
интеграция на младите
хора от различни националнос ти, разшириха
кръгозора и мирогледа
на нашите ученици. Театралните постановки на
английски език в Солун
и Сфанту Георге и последвалите обсъждания и
разгорещени дискусии не
само обогатиха знанията
по езика, но и допринесоха за удовлетворение
от умението да убеждават и спорят по сериозни
теми.
И докато равнопоставеността на младите хора
беше обединяващата кауза в проекта bEUnique, то
културното наследство и
съхраняването му е идеята
, която сплоти участниците
в поредния проект на нашето училище- SHARING
CULTURAL HERITAGE. Първата година на проекта
беше посветена на богатството от приридни
фактори, език и занаяти
в нашите страни, като всяко училище представи
своя анализ, проучване и

виждане по темите, свързани с много дейности и
мероприятия. Лимасол,
Велинград и Наместово
бяха градовете домакини
за тези срещи, а трите
седмици предложиха богата и наситена програма,
знания и емоции, свързани както със споделените
проучвания, така и с посещението на уникални
места в Кипър, България
и Словакия. Скалата на
Афродита, резерватът в
планината Тродос в Кипър, красивият Мелник и
европейската столица на
културата Пловдив, Дованската пещера в Словакия оставиха незабравим
спомен както с красотата
и уникалността си, така и
с атмосферата на споделени емоции от видяното
и преживяното. Предстоят
още три срещи в Полша,
Литва и Португалия през
следващата година, предстоят нови емоции, свързани с добиване на знания
и умения, нови срещи и
нови приятелства! Да си
пожелаем успех!
Иванка Пукнева, ст.
учител, координатор на
проекта

и използваха много въображение и творчество в
представянето на страте-

картички, които те си размениха с послания срещу
агресията и тормоза, и

гии за борба с различните
видове тормоз в училищата и тяхната превенция.
Забавни, вдъхновяващи
и позитивни бяха идеите
за Училище на бъдещето.
Саморъчно изработените

с впечатления от прекараната седмица заедно,
остават като прекрасен
спомен и обещание за
ползотворни и дълготрайни приятелства.
Въпреки разнообраз-

ната възраст на учениците, участници в проекта
(от 4 до 12 клас), те работиха и се забавляваха заедно. Посещението
на Историческия музей
във Велинград беше и
интересна възможност за
запознанство с местната
традиция за писане на
великденски яйца. Боулинг и караоке вечерите,
дегустацията на традиционни ястия от държавите
участници в проекта и
образователните екскурзии до Пловдив и Рилски
манастир сплотиха младите хора, които по недвусмислен начин доказаха,
че бъдещето на Европа е
в сигурни ръце.
Мария Кутрянска,
ст. учител, координатор
на проекта

Програма Еразъм+
предлага много и разнообразни възможности за
обогатяване на знания и
умения в различни сфери,
както и за прилагането им

езици при реализацията
в различни области на
европейско ниво YOUTH,
MULTILINGUALISM AND
WORK PERSPEC TIVES IN
EUROPE ученици и пре-

в реални житейски ситуации. Възпитаниците на
ИСУ „Васил Левски“ имат
шанса да участват в проекти по тази програма и
да обогатят и реализират
своите знания и умения, да
опознаят бита и културата на редица европейски
страни, да изградят емоционални и ползотворни
приятелски взаимоотношения със свои връстници
от цяла Европа.
След проекта за ползите от владеенето на чужди

От 15 до 19 април
2019г. СУ "Васил Левски",
Велинград, беше домакин
на мобилност по проект
"Ефек тивни методи за
борба с насилието в училищата“ по европейска
програма Еразъм+.
Ръка си подадоха 40
ученици и 21 учители от
6 европейски държави,
за да кажат заедно "Не"
на агресията и да приветстват сътрудничеството,
толерантността, равенството и изобретателността, както и оригиналното
и нестандартно мислене
в поредица семинари и
интересни състезания и
конкурси. Учениците от
Румъния, Италия, Литва,
Турция, Гърция и България показаха завидни
умения за работа в екип

Еразъм+ и ИСУ “В. Левски” за
един по-добър свят без агресия

В стремежа си да даде нови полета за изява на своите даровити ученици и да разширява техния хоризонт
в началото на тази учебна година Иновативно Средно
училище „Васил Левски” кандидатства за придобиване
на статут на асоциирано училище към ГЛОБАЛНАТА
УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА ЮНЕСКО в България.
Като институция, която възпитава, обучава и образова младите хора, училището има ключова роля във
формирането на гражданска позиция и всички отговорности, произтичащи от нея. Идеите и принципите,
които ЮНЕСКО пропагандира и отстоява, са основата на
всяко свободно гражданско общество и това е главният
мотив за нашата кандидатура.
Във връзка с тази кандидатура училището се включи
в редица инициативи на клуб ЮНЕСКО. Коледният благотворителен базар под надслов „Коледари с блага вест и
здраве” създаде невероятна атмосфера на съпричастност
към децата,
страдащи
от канцерогенни заболявания.
Ученици,
родители и
учители се
включиха
в изработването на
коледни
картички,
сувенири,
играчки и сурвачки, за да съберем колкото се може
по-голяма сума. Училището ни беше удостоено с почетна
грамота лично от главния координатор на ЮНЕСКО.
В навечерието на другия голям християнски празник
- Великден, учениците от СУ ”Васил Левски” взеха участие
в друг благотворителен базар – „С добро по Великден”,
и отново показаха, че добротата и съпричастността
към нуждите на
другите трябва
да са основата
на едно съвременно хуманно
о б щ е с тв о . Те
демонс трираха своя талант,
к ато и з р а б о тиха прекрасни велик денски к артички
и сувенири, а
невероятните
пис ани яйца,
сътворени от детските ръце в училищното ателие под
ръководството на г-н Кръстьо Мичев, смаяха всички ни
със своята сложност и красота. Събраните средства ще
бъдат вложени в създаването на учебници и електронни
помагала за деца със зрителни и слухови проблеми.
С цялостната си дейност Иновативно средно училище
„Васил Левски” се стреми да възпитава своите ученици
в общочовешките ценности, да отворя нови врати, да
постовя нови предизвикателства и така да стимулира
техните индивидуални качества и таланти. Присъединяването ни към международната мрежа на асоциираните
към ЮНЕСКО училища ще даде невероятната възможност
на нашите възпитаници да обменят идеи и опит с техни
връстници от целия свят, в стремежа им да създадат едно
по-хуманно и добро световно общество. Богатият опит
на училището в разработването и осъществяването на
международни проекти го прави подходящ партньор за
популяризиране на приоритетите на ЮНЕСКО в областта
на образованието, културата и науката.
Цветина Райчева, ст. учител, координатор на проекта

Иновативното училище - нови предизвикателства

Новият закон за предучилищното и училищното
образование поставя пред училищата предизвикателството за успешно реализиране на образователната
реформа, според която училището е отговорно за
интелектуално, емоционално, социално, духовнонравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко
дете, за усвояване и придобиване на компетентности,
необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот в съвременните общности.
За да може училището ни успешно да работи за
изпълнение на поставените задачи, беше разработен
проект по европейска програма „Еразъм+“ за индивидуални квалификационни дейности на учителите под
надслов „Иновативно училище - нови предизвикателства“. Завърши първата мобилност по проекта – посещение на партньорско училище в Естония - Нарвска
Солдинска гимназия.
Гимназия Солдино е сравнително младо учебно
заведение; тя отваря вратите си на 1 септември 1985г.
като Нарвско основно училище № 13. От април 1999
г. училището се трансформира в Нарвска Солдинаска
гимназия. Сега това е една от най-добрите гимназии в
Естония, която също, както и нашето училище, се специализира в чуждоезиково обучение и предприемачество.
Почти 10 години гимназията използва ИКТ в процеса на
управлението на училището. Тя е известна в страната си
и в Европа с работата по предприемачески програми,

в това число и по програмата "Предприемачество без
граници". В гимназиалния курс от особено значение е
развитието на индивидуалните способности и интереси

на учениците, за които гимназията предлага избираеми
дисциплини: английски език, немски език, държавна
отбрана, основи на икономиката, основи на проектната дейност, обучение за кариерно ориентиране и
т.н. Особено внимание в гимназията се обръща на
качеството на образование, за което много допринася
работата на социалния педагог, логопед, психолог и
координатор за кариерно ориентиране. Учениците от

гимназията в продължение на много години активно
участват в различни проекти, конкурси и олимпиади.
От 2011г. гимназията е член на международна мрежа
на училища ЮНЕСКО.
Целта на посещението ни беше да се запознаем
с най-добрите практики в сферата на качеството на
управление на учебния процес, използване на ИКТ в
процеса на управление, използването на ефективни
програми за формиране на основните компетенции и
възможностите за тяхното прилагане; накратко – нашият интерес беше към въвеждането на технологичните
иновации на всички нива на образователния процес в
училището – от кабинета на директора до класната стая
на най-малките ученици. И нашите очаквания напълно
се оправдаха. Ние имахме възможност да се убедим,
че училищният живот има голямо количество различни
компоненти - и не само уроците, но и различни извънкласни дейности, насочени
както за учениците, така и за
учителите.
Надяваме се,
че освен резултатите, заложени в дадения проект, ще
имаме още един - съвместен
Междучасие нямаха:
проект за междуучилищно Иванка Пукнева, Мария
партньорство.
Кутрянска, Цветина РайЛюдмила Рижук, ст. чева, Людми ла Риж ук,
учител, координатор на Мариана Тодорова, Нина
проекта Захова и Китка Овчарова

www.souvl-velingrad.com/

Открит урок по БЕЛ
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Престижно трето място
в SPELLING BEE 2019

На 28.03.2019 г. в ИСУ
“Васил Левски” бе проведена вътрешноучилищна квалификация на училищното
методическо обединение

Константинов. След това
учениците изясниха всички поводи за написването
на емблематичната книга
“Бай Ганьо“, разсъждаваха

е тук в нашето ежедневие,
той просто битува, шмекерува, живее сред нас и
търси келепира.
Учениците от 11б клас

по БЕЛ. Учениците от 11б
клас с преподавател Мариана Тодорова изнесоха
открит урок на тема: ”Европейци сме ние, ама все
не дотам.”
На урока присъстваха всички преподаватели
по БЕЛ от училището и
ПДУД г-н Кехайов. Те с удоволствие изслушаха прекрасната презентация на
ученичката Нифка Крънчева за живота и делото
на неповторимия Алеко

върху нейната жанрова
определеност, поставиха
въпроса: ”Национален или
социален герой е Бай Ганьо”, потърсиха и обясниха
появата му в миналото и
какво е неговото място
днес в нашето съвремие, в
нашето общество. Изгледани бяха части от ненадминатия филм за прословутия герой и бе проведена
интересна дискусия от
единадесетокласниците.
Бай Ганьо съществува, той

и откритият урок, който
изнесоха, за пореден път
доказаха , че в ИСУ “В .
Левски “ работят и се обучават прекрасно подготвени учители и ученици,
които градят основите на
нашата татковина. Госпожа Тодорова демонстрира
как нейните възпитаници
смело,уверено и спокойно
се отправят към своята матура по БЕЛ догодина.
Юлия Съртева,
учител по БЕЛ

За девета поредна година се проведе състезанието по правопис на
английски език SPELLING
BEE , организирано от
фондация ,,Корпус за образование и развитие –
КОРПлюС” в партньорствос
фондация,, Америка за
България“ и с подкрепата
на Посолство на САЩ в
България, Британски съвет,
Езиков и изпитен център
АВО и МОН.
Съ с те з а н и е то е з а
ученици до 7 клас и се
провежда на три нива училищно, регионално и
национално. Целта е да
се повиши интересът на
учениците към изучаването на английски език и да
се подобрят знанията им
чрез забавни и интерактивни дейности.
За училищния кръг,
к о й то с е п р о в е д е н а
28.02.2019 г., се подготвяха 16 ученици от 6 и
7 клас. Те трябваше да
научат 500 думи извън
учебния материал, а самото състезание продължи 12 кръга. На първо и

(Есе)
Бай Ганьо е не само
най-популярният, но и найпроблематичният герой в
българската литература.
От появата си до днес той
показва изключителна жизнена устойчивост, способност да се превъплъщава
в различни образи и във
всеки момент да бъде актуален.
Дали можем да се наречем европейци и стига
ли ни само териториалната
принадлежност към континента, за да бъдем такива?
Грешката, която допускаме в стремежа си да бъдем европейци е, че опитвайки се да бъдем такива,
не виждаме, че това е наше
право и просто се получава
това „все не дотам“. Да, за
да достигнем европейците
трябва да бъдем развити
като другите страни, но
това трябва ли да ни бъде
фикс идея?
Ние първо сме българи,
а след това всичко останало.
Никой обаче не иска
от нас да се сравняваме
с другите, защото всяка
нация е различна и това се
отнася за нас също, а фразата „Европейци сме ний,
ама все не дотам“ ни кара
да забравяме всъщност кои
сме и ни превръща в едни
„маратонци“, които непрестанно тичат по състезания
и все не им стига, за да
победят - затова опитват
отново и отново.
Разбира се съществуват и отрицателни
примери за българската народност като литературния
герой на Алеко Константинов - Бай Ганьо.
Бай Ганьо е зоологическата и обществена стихия
на забогатяващия българин след Освобождението
- досега той е бил нищо и
никакъв роб, сега светът
ще види кой е бай Ганьо
Балкански - ще бърза да се
издигне, да не го изпревари
друг - от най-ниското на
най-високото обществено
стъпало...
У Бай Ганьо живее робът

и тиранинът едновременно... Нали с освобождението
ни се освобождават и инстинктите му - гладни, потиснати, неудовлетворени
през вековете на робството
и сиромашията...
Бай Ганьо е един „валяк“
, който тръгва по Европа,
за да покаже че нищо не
може да го спре, нищо не
може да се противопостави
на силата му и наистина не
може - той е европеец за
себе си, няма значение кой
какво смята.
Всички се смеем на Алековия герой и на нелепите
му просташки прояви (в
банята, у Иречек, където и
да отиде), но не усещаме
как той живее вътре в нас,
като паразит, и в някои
ситуации не можем да го

контролираме. Можем да
разглеждаме Бай Ганьо като
отделна личност или като
име, което обхваща цялото
българско общество след
Освобождението, а и до ден
днешен. Има хора като студентите, с които се среща
Бай Ганьо, но има и такива
като него и за съжаление те
са мнозинството.
Не мисля, че стремежът
ни е толкова да се наречем европейци, колкото
да получим техния начин
на живот - те живеят полеко, получават по-високи
заплати, нали така?! За съжаление вътрешният ни
облик все още се състои
от грубо погазване на законите и преследване на
лична изгода.
Всички черпим силите

да се наречем българи от
славното минало, което все
така се отдалечава от нас. За
да бъдем европейци, трябва да променим първо себе
си - промяната не може
да бъде повърхностна. Тя
трябва да започне отвътре.
Преодолеем ли себе си,
нататък е лесно.
Образът на Бай Ганьо не
е изчезнал още от нашата
действителност. Малко подруг, разбира се, но той
съществува и в наши дни.
Защото в много отношения
ние сме още пред прага
на културата. Бай Ганьо не
е българинът изобщо, но
байганьовци е имало у нас,
има и ще ги има.
Докога? - Не знам.
Решиде Дурльова,
XIб клас

второ място се класираха
Венцислав Катранджиев
и Теодора Кръстева от 7б
клас. Двамата продължиха
участието си на регионален кръг, който се проведе на 23.03.2019г. в град
Пловдив. Подготовката за
него включваше научаването на още 200 думи. В
оспорваната надпревара
В. Катранджиев се нареди
сред първите десет, а Тея
се класира на първо място
и с това си осигури участие на национален кръг в

София на 20/21.04.2019г.
в София.
За големия финал се
клaсираха най-добрите 30
състезатели от страната.
В трудното и оспорвано
състезание всички участници показаха сериозни
познанаия, концентрация,
бърза мисъл и желание
за победа.16 състезатели
продължиха борбата в третия етап. Голяма радост и
удовлетворение ни донесе
Тея Кръстева, която успя да
се пребори за престижното
трето място! Гордеем се с
нейния успех и сме убедени, че с труд и постоянство
идват високите резултати.
И заслужаната награда –
летен езиков лагер!
Участието в проекта
се превърна в прекрасна
традиция в ИСУ ,, Васил
Левски“. Благодарим на
всички наши ученици за
старателната подготовка и пожелаваме успех в
овладяването на английски език.
Маргарита Олева,
ст. учител по английски
език

обучение
„Европейци сме ний, ама все не дотам“ Целодневно
Коледно тържество

На 18.12.18 г. учениците от 2“
а“ клас, ЦДО, с р-л Нина Захова

поздравиха
у ч е н и ц ите
от начален
етап с настъпването
на най-големия християнски празник – Коледа. Малките артисти
представиха пред публиката съвременен вариант на
приказката “Дядовата ръкавичка”, в който бяха включени
нови герои: Снежанка, джуджетата, Снежната кралица и
дългоочаквания старец - Дядо Коледа.

Магията на българския фолклор

На 23.04.19г. учениците от 2“а“ и 3“ б“ клас, ЦДО, с р-ли
г-жа Захова и г-жа Анастасова представиха по интересен
начин знанията си за нашите традиции. В състезанието

И в спорта сме най-добрите
Учебната 2018/2019 година се оказа успешна в
спортен план за възпитаниците на СУ „Васил Левски“, Велинград. Нашите
отбори взеха участие и си
осигуриха призови места
по следните видове спорт:
баскетбол, волейбол, футбол и тенис на маса.
През месец февруари
се проведоха общинските
ученически игри, на които
домакин беше спортният
салон към СУ „Васил Левски“. Успяхме да спечелим

седем 1-ви места (баскетбол, волейбол), три 2-ри
места (волейбол, футбол)
и едно 3-то място (волейбол).
Състезанията продължиха с областен кръг през
месец март, провел се в
гр. Пазарджик. След доста
оспорвани срещи нашите
отбори си осигуриха едно
1-во място (баскетбол),
четири 2-ри места (баскетбол, волейбол) и едно 3-то
място (волейбол). Равносметката от тазгодишните

игри сочи, че нашето училище печели най-много
купи на общинско ниво!
Спортният календар
прик лючва с традиционната щафета за купа
„Велинград“, която ще се
проведе на 30.05.2019г.
Благодарим на всички
ученици за положените
усилия, труд и дисциплина
и пожелаваме успешно
завършване на учебната
година!
Учители по ФВС при
СУ ,,Васил Левски‘‘

участваха 3 сборни отбора - бял, зелен и червен. В три кръга
бяха включени загадки: народна песен, народна приказка,
народен танц, пословици, гатанки, празници и обичаи. Нека
да продължаваме да пазим и да съхраняваме нашите традиции и да ги предаваме на идните поколения!

За Левски

Учениците от 3а и 3б клас , ЦДО, под ръководството
на г-ца Комитска и г-жа Анастасова, представиха своите
познания своите познания за живота и делото на Васил
Левски. Децата пяха песни, танцуваха танц, четоха разкази и рецитираха стихотворения за Апостола, отговаряха
на въпроси свързани с живота и делото му.
Нина Захова, учител начален етап

