
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,
Отново е 24 май - ДЕН с бляскава тържественост, пренесъл 

възрожденския си дух през годините, утвърдил се като най-светлия, 
най-съкровения и най-българския празник! 

В този свят ден на българската духовност и култура се прекланяме 
пред славното дело на братята Кирил и Методий. Прекланяме се 
пред духовния подвиг на техните ученици - великите първоучители и 
просветители, съхранили корените на българската идентичност. Дело, 
изпълнено с необикновена историческа далновидност, определило 
съдбата на славянските народи за бъдещите векове. Ние, българите 
сме особено горди, че независимо от превратностите на историята 
винаги сме подкрепяли книжовното дело, така че то намира своето 
трайно историческо осъществяване по нашите земи и България се 
превръща в люлка на славянската писменост и култура.

И отново традиционно силно и красиво звучи българският всеучили-
щен химн “Върви, народе възродени...” и ни зарежда с оптимизъм, бла-
гоговение и изконната гордост, че и “ний сме дали нещо на света...”.

Няма друг празник, който така да ни сродява, така силно да 
обединява обширната духовна българска територия и който да ни 
прави толкова единни, както е 24 май –  Денят на светите братя  
Кирил и Методий, Денят на славянската писменост и на българската 
просвета и култура.

В този ден се прекланяме и пред УЧИТЕЛИТЕ, които с душа и слово, 
всеотдайно и неуморно изграждат духовната  крепост на знанието!

Благодарим на учениците за положения труд и постигнатите 
успехи, с които ни зарадваха и през тази учебна година, и на ро-
дителите за разбирането и съпричастността към проблемите на 
образователната система и на нашето училище.

В този ден ще удари и последният училищен звънец за дванадесе-
токласниците от Випуск  2017. 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!
Емил Моллов, директор на СУ „Васил Левски“

Изконна е почитта на 
населението от Чепинското 
корито към просветата. 
Можем да предполагаме, 
че още през ХVІІ в. тук е 
имало училище – в това 
отношение е показателен 
летописът на поп Мето-
дий Драгинов за помоха-
меданчването на част от 
хората в нашия край през 
1666 г. А според запазените 
документи от 1823 г. в с. 
Каменица има училище. 
Години по-късно то става 
първото класно училище в 
Северозападните Родопи. 

Младите хора, завър-
шили основно образова-
ние, желаещи и имащи 
възможност да се учат в 
по-горни учебни степени, 
трябва да учат другаде – 
Пазарджик, Пещера, Плов-
див и пр. Това е трудно 
за родителите им, поради 
което след Първата светов-
на война се подема идеята 
за откриване на средно 
училище в с. Лъджене. На 
15 юни 1922 г. с протокол 
№ 29 Лъдженското училищ-
но настоятелство в състав: 
председател Георги Ив. 
Пандев и членове Димитър 
Ст. Масларов, Марин Вачов 
Дервишов, Михал Кръстев 
и Тодор Халачев на осно-
вание чл. 148 от Закона за 
Народното просвещение 

Вестник на Средно училище “Васил Левски” Велинград    брой 13/май 2017 г.

Напоследък все по-
често ми се случва да си 
мисля, какво би пред-
ставлявал човекът без 
образование. Дали щя-
хме да постигнем някак-
ва удовлетвореност ако 
битието ни минаваше в 
невежество? Сега, когато 
съм на финалната права 
на средното си образо-
вание, искрено мога да 
заявя, че човек не би мо-
гъл да стане личност без 
силата на просветата! Все 
още на 19 години съм, но 
знам, че всеки трябва да 
потърси познанието, за 
да разбере загадката на 
мъдростта и успеха! След 
редица олимпиади и едно 
литературно постижение 
на Национален кръг по 
Български език и литерату-
ра в Габрово, след усилена 
работа в успешната учи-
лищна компания C.A.S.E. и 
хиляди незабравими емо-
ции от участия, пиеси и 
състезания на български, 
английски и френски език 
с гордост мога да кажа, 

че надминах очакванията 
и границите си! На тези 
скромни години намерих 
себе си и преоткрих инте-
ресите си! И всичко това 
благодарение на образо-
ванието и културната про-
света, с които ме дариха 
всички учители от 1 до 12 
клас! Благодаря на тях, но 
и на хората около мен, кои-
то ми помогнаха да се пре-
върна в човек, достоен да 
се нарече личност! И като 
финал на моето последно 
откровение като ученичка 
на СУ “Васил Левски”, гр. 
Велинград, искам да пе-
рифразирам библейската 
притча, която гласи, че по 
делата ще определим чо-
века! Ако това е наистина 
вярно, то добротворците, 
работещи и излизащи като 
възпитаници на училището 
ни, са прекалено много и 
на всички тях пожелавам 
вдъхновение и удовлетво-
рение по пътя на лично-
стното израстване!
Йорданка Фурнаджиева, 
ученичка от ХII а клас

Човек става личност със 
силата на просветата

Най-българският празник ни зарежда с оптимизъм

СУ “Васил Левски” - сред водещите училища в страната
прави мотивирано иска-
не до Министерството на 
народното просвещение 
за откриване на реално 
училище. Получена е под-
крепата и на Общинския 
съвет.

Всичко завършва с ус-
пех. За директор на но-
вооткритото училище със 
заповед № 3527 от 29 ав-
густ 1922 г. е назначен Ди-
митър Христов Димитров. 
Известно време училището 
се ръководи от Иван Ачев. 
Новото учебно заведение 
се помещава в сградата 
на основното училище, 
съборена след земетресе-
нието от 3 ноември 1977 
г. То просъществува само 
2 години и 6 месеца – с 
предписание № 1038 от 22 
май 1925 г. на МНП, въпре-
ки оправданата реакция на 
училищното настоятелство, 

Общинския съвет и граж-
данството, от 15 септември 
1925 г. непълната гимназия 
в Лъджене е закрита.

Реалката е открита отно-
во през учебната 1931/1932 
година със заповед № 2999 
от 3 септември 1931 г. на 
министъра на Народното 
просвещение. Оттогава на-
сам това учебно заведение 
не спира своята просвети-
телска дейност. В различни 
години то е било Климати-
ческа гимназия, Смесена 
гимназия, Политехническа 
гимназия, Единно средно 
политехническо училище 
и Средно общообразова-
телно училище. 

От 1931 г. до есента 
на 1944 г. директор на 
училището е Петко Захов, 
в последствие заместен 
от Радослав Мутафчиев 
(1944г.-1946г.). По предло-

жение на новия директор 
през 1945 г. за патрон на 
гимназията е избран Васил 
Левски. Мутафчиев ръко-
води кратко време гимна-
зията, тъй като заминава на 
работа в БАН като научен 
сътрудник. Следващи ди-
ректори са Йордан Янков 
(1946г.-1958г.), Иван Диви-
зиев (1950г.-1951г.), Спаска 
Пеева (1958г.-1977г.), Кирил 
Велев (1977г.-1992г.), Ата-
нас Фурнаджиев (1992г.-
1995г.), Неджат Кехайов 
(1995г.-1996г.), Мария Ян-
чева (1996г.-2000г.) и се-
гашният директор Емил 
Моллов (2000г.-). 

От 1922г.-1939г. гимна-
зията се помещава в ста-
рата сграда на основното 
училище в Лъжене. През 
учебната 1939/1940 година 
училището се премества в 
нова сграда. 

Тогава сред населени-
ето от Чепинско назрява 
идеята за превръщането на 
средното реално училище 
в пълна гимназия. Създа-
ден е акционен комитет, 
който ръководи и насочва 
усилията за осъществя-
ването й. Изникват много 
трудности.

В крайна сметка жела-
нието на чепинското на-
селение е удовлетворено 
и от учебната 1939/1940 
година лъженската реалка 
става гимназия с пълен 
курс на обучение. От 1942 
г. училището става клима-
тическа гимназия, която 
е единствена в страната. 
През 1949 г. към гимна-
зията се откриват пара-
лелки на Педагогическото 
училище.

Поради нарасналия 
брой на учениците и по-

вишените изисквания за 
качеството на учебната 
работа през 1981г. гимна-
зията е преместена в нова 
сграда, в която се помеща-
ва и до днес.

И така вече 95 години 
училище „Васил Левски” е 
сред водещите училища 
не само в областта, но и 
в страната. Макар че вре-
мената и нравите са се 
променили значително, 
културно-просветната роля 
на училището ни е огро-
мна. То е звеното, което 
поддържа родния език, 
културата, националните 
и нравствените ценности у 
младите хора. От неговите 
класни стаи излизат изтък-
нати личности на науката и 
изкуството, общественици, 
спортисти и др., които са 
гордост не само за Ве-
линград, но и за цяла Бъл-
гария. Днес, въпреки всич-
ки трудности, учителите на 
Средно училище „Васил 
Левски” с възрожденски 
плам следват заветите на 
предшествениците си и 
даряват ентусиазъм и опти-
мизъм на своите ученици. 
И заедно мечтаят бъдните 
дни. Защото това е тяхното 
призвание! Защото това е 
смисълът на живота им! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,
КОЛЕГИ!

Мария К. Чорбаджиева
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Отново имаме класи-
рана ученичка от XIIа клас 
за Националната олим-
пиада по български език 
и литература. След оце-
няването в Пазарджик и 
арбитрирането в София 
Йорданка Фурнаджиева е 
сред класираните 40 учас-
тници от цялата страна за 
националния кръг!

Учениците от Xa клас 
Любомира Борисова и Вик-
тория Джонева са първенци 
на областния кръг. Решиде 

От доста време насам в 
нашето училище се изуча-
ва немски като втори чужд 
език. Едно от предизвикател-
ствата, с които се сблъскват 
учениците, е определянето 
на родовете на съществител-
ните имена. Решение на този 
проблем намери Кристиян 
Стоянов от 11б клас. Той 
създаде приложение-игра с 1000 най-често използва-
ните думи в немския език. Целта е за 3 секунди да се 
избере определителния член на дадена дума и да се 
поставят рекорди. При сгрешена дума се показва пра-
вилният род, както и превод. Приложението помага не 
само за запомнянето на родовете, но и за научаването 
на нови думи.

От 25 до 27 ноември  
Велинград бе домакин 

на Есенното Национално 
състезание по физика, ор-
ганизирано от Министер-
ството на образованието 
и науката. В него мериха 
знания ученици от цяла 
България, убедени в ду-
мите на Алберт Айнщайн 

Олимпиадите по от-
делните учебни предмети 
имат специално място в 
живота на учениците. Учас-
тието в тях е импулс към 
самоусъвършенстване и 
непрекъснато творческо 

търсене. Нестандартните 
задачи учат учениците да 
преодоляват психологиче-
ските натоварвания, които 
са характерни при работа 
в непозната среда, бързо 
да намират оптимални ре-
шения на проблемите.

Особено важно място 
сред олимпиадите зае-
ма Олимпиадата по руски 
език, която се провежда 
всяка година от Министер-
ството на образованието 
и науката на Република 
България. Националната 
олимпиада е най-отговор-
ното състезание за учени-
ците, които изучават руски 
език в нашата страна. Вся-
ка година Националният 

кръг на олимпиадата по 
руски език се провежда 
в различни регионални 
центрове на България, в 
училищата-бази за обуче-
нието по руски език. Тази 
година олимпиадата се 

проведе във Велинград, в 
СУ „Васил Левски“, учили-
ще, известно с качестве-
ното си образование не 
само в нашата страна, но 
и в чужбина. 

На 17 март 2017 г. всич-
ки участници и гости бяха 
поканени на тържествен 
концерт, подготвен от 
учениците на СУ „Васил 
Левски“. Сред официал-
ните гости бяха Първият  
секретар на Посолството 
на Руската федерация и 
представител на Минис-
терството  на образова-
нието и науката на Русия 
г-н Роберт Робертович 
Шестаков, официалният  
представител на „Россъ-

трудничество”, съветник 
към Посолството на Русия 
в България и директор  
на Руския културно-ин-
формационния център г-н 
Павел Владимирович Жу-
равлев, главният експерт 

по руски език в МОН, д-р 
Стоянка Почеканска, г-жа 
Валентина Кайтазова - на-
чалник на РУО-Пазарджик, 
д-р Костадин Коев - кмет на 
Община Велинград, пред-
ставители на издателства 
за  учебно-методическата 
литература в подкрепата 
на изучаването на руски 
език, директори на учи-
лищата от Велинград и 
на училища-бази за обу-
чението по руски език от 
други градове на страната, 
университетски препода-
ватели, учители, родители, 
ученици, хора, които се 
отнасят с  уважение към 
Русия и обичат руския език 
и култура. Важно е да се 

отбележи, че от името на 
Россътрудничество на все-
ки участник в Националния 
кръг на олимпиадата беше 
поднесен подарък в знак 
на уважение към неговия 
труд. Официалните лица, 
които поздравиха участни-
ците в събитието по време 
на концерта, изказаха бла-
годарност на домакините 
за отличната  организация 
и пожелаха на учениците 
успех в състезанието.

В  с ъб ота ,  1 8  м а рт 
2017г., СУ „Васил Левски“ 
посрещна 118 ученици - 
участници в Националния  
кръг на  олимпиадата  по 
руски език. Точно в 9 часа 
в присъствието на предсе-
дателя на Националната 
комисия за организиране 
и провеждане на олим-
пиадата г-н  E. Моллов 
ученици избраха 5 теми за 
съчинения, предназначени 
за различните възрастови 
групи и беше даден стар-
тът на националния кръг 
на олимпиадата.

През същия ден в СУ 
„Васил Левски“ успешно 
преминаха работни срещи 
с учителите, съпровожда-
щи участниците на олимпи-
адата. Успешно се проведе 
и Форум, организиран от 
Българската национална 
мрежа на преподавателите 
по руски език и култура„

Националната олимпи-
ада по руски език, прове-
дена в СУ „Васил Левски” 
Велинград, без съмнение 
ще бъде от голяма полза за 
всеки участник.  Придоби-
тият опит ще се превърне 
в стимул за задълбочаване 
на познанията  му по руски 
език.

Посрещнахме Националния кръг 
на олимпиадата по руски език

Най-добрите физици се състезаваха във Велинград 
“Физиката може да е тео-
ретична, но удивлението 
от нея е истинско”.

Националното състе-
зание беше открито ве-
черта на 25 ноември в НЧ 
“Отец Паисий-1893” с при-
ветствия от официалните 
гости. Главният експерт по 
физика в МОН Ваня Руса-
лова прочете поздравите-
лен адрес от министъра в 
оставка Меглена Кунева с 
пожелание към младите 
физици да следват пътя 
на победителите в олим-
пиадите. Началникът на 
Регионалното управление 
на образованието Вален-
тина Кайтазова благодари 
на МОН за доверието да 
изберат за домакини РУО 
- Пазарджик и Велинград. 
Зам.-кметът на Община 
Велинград Сергей Кичи-
ков изрази увереността 
си, че с участниците в 
състезанието България ще 

бъде по-добра и успешна. 
Сред гостите бяха още 
председателят на Нацио-
налната комисия за про-
веждане на състезанието 
проф. д-р ф.н. Мирослав 
Абрашев, директори на 
велинградските училища 
и учители по физика от 
страната.

Домакините от  Ве-
линград поднесоха про-
грама, която намери и 
показа допирните точки 
между музиката, танци-
те, песните и законите 
на физиката. Участваха 
музикална школа “Звън-
че”, ученици от СУ “Св.св. 
Кирил и Методий” играха 
хоро - танц, за който се 
смята, че съединява чове-
ка с космоса, а в центъра 
на танца на момичетата 
от ОУ “Неофит Рилски” 

беше нашата синя пла-
нета Земя. Мариам Мав-
рова представи първия 
си музикален клип “Днес 
е денят”, Тодор Кършев 
демонстрира физика на 
човешкото тяло. Проз-
вуча космическа музика, 
записана от уредите на 
НАСА, място намериха и 
достиженията на най-из-
вестните български фи-
зици Петър Петров, Иван 
Ночев, Кръстьо Кръстев, 
Георги Наджаков и Асен 
Йорданов.

Самото състезание се 
проведе на 26 ноември, 
като домакин беше СУ 
“Васил Левски”. На 27 но-
ември в хотел “Камена” 
най-добрите физици на 
България за есента на 
2016 г. получиха заслуже-
ни награди.

Дурльова, IXб клас, също е 
сред първите на областно 
ниво на олимпиадата по 
български език и литера-
тура в Пазарджик. Теодора 
Кръстева от Vб клас печели 
първенството не само на 
олимпиадата по български 
език и литература и се кла-
сира заедно с Атидже Джи-
вгова – Vб клас на челно 
място в областта на олим-
пиадата по математика.

Гордеем се с успехите 
на нашите възпитаници!

Сред най-добрите на 
националната олимпиада по БEЛ

Наш ученик създаде 
приложение за смартфон

На 6 май в София се проведе Третата национална среща 
на клубовете „Млади възрожденци”, организирана от Общо-
българския комитет 
„Васил Левски” под 
почетния патронаж 
на г-жа Илияна Йо-
това, вицепрезидент 
на Република Бълга-
рия. В общността на 
младите хора, сле-
довници на идеите 
на нашите будители 
и патриоти, бяха 
Лета Бучкова (6а) и 
Дарина Палигорова (6а) от клуб „Млади възрожденци” 
към СУ „Васил Левски” - Велинград с ръководител г-жа 
Радка Тотолакова. Като награда за активната родолюби-
ва дейност през годината за делегатите на срещата бе 
осигурено вълнуващо присъствие на Военния парад по 
повод Деня на българската армия на площад „Александър 
Батенберг”.  След това участниците в Националната среща 
бяха посрещнати във Военната академия “Г.С. Раковски”.  
След официалното откриване и приветствените слова бяха 
представени дейностите на най-активните клубове „Млади  
възрожденци”. „Нужен си ни днес, Апостоле!” - това бе 
мотото, под което се обединиха  децата.

За присъстващите най-вълнуващо бе обявяването 
на  победителите  в Националния ученически конкурс, 
посветен на 180-та годишнина от рождението на Васил 
Левски.  Учениците от  СУ ”Васил Левски” - Велинград 
спечелиха две награди в категория есе:  второ място за 
Виктория Джонева  от 10 клас  и трето място за Решиде 
Дурльова от 9 клас.

„Млади възрожденци”  - участници 
в национална среща на клубовете

“При нас е весело - учим и се забавляваме!”. Това е 
девизът на учениците от IVб клас с класен ръководител 

г-жа Кинче Благо-
ва. Тази година те 
работиха по про-
ект “Твоят час” в 
група по интереси 
“Многознайко”. В 
часовете по атрак-
тивен начин уче-
ниците се запоз-
наваха с различни 
области от бита и 

традициите на нашия народ, откриваха практическата 
приложимост на знанията, които получават в училище. 
Заниманията приключиха с открити практики “Четири 
години в цифри” и “Богатството на българския език”, на 
които гости бяха ръководството на училището, учители 
и ученици, родители.

 Учениците от IIа 
и IIб клас активно 
участваха  в часове-
те по изправителна 
гимнастика  и из-
пълняваха различни 
комплекси от упраж-
нения  с уреди и без 
уреди. Постигнахме 
определено равни-
ще на физическа дееспособност и комплексност в раз-
витието на двигателните способности.

Групата “Млад природо-
любител” с ученици от втори 
клас проведе разнообразни 
дейности. Учениците посети-
ха зоокъта в ПГГС “Хр. Ботев”, 
направиха туристически 
преходи до близки местно-
сти и разходки до градските 
паркове с цел опознава-
не на разнообразието  от 
животински и растителни 
видове. Изработиха  хранил-
ки за птици и ги поставиха 
на дърветата в училищния 

двор. Засадиха и отгледаха растения. Изработиха “Зеле-
на книга на младия природолюбител”, в която събраха 
всички билки и рецепти за тяхното използване. Участваха 
в чествания, посветени на Седмица на гората, където се 
проведоха състезания и игри с образователна насоченост 
към опознаване и защита на природата. 

Клуб „Родо-
любие“ към 3 
б клас с ръко-
водител Анто-
анета Георгиева 
имаше за цел да 
въведе занима-
телен елемент 
в усвояването 
на учебния ма-

териал по предмета Човекът и обществото и по този 
начин да доведе до повишаване на мотивацията за 
учене и да възпита у тях любов към славната история 
на българския род и красотата на нашата родина. В края 
на нашите занятия можем да се поздравим с „Мисията 
изпълнена – децата от 3 б клас обичат България!“. 

ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”



май 2017http://souvl-velingrad.com/ 3

Училищен кръг
На 02.03.2017г. в кон-

ферентната зала на СУ 
“В. Левски” се проведе 
училищният кръг на На-
ционалното състезание 
по правопис на английски 
език Spelling Bee. В над-
преварата участваха 15 
ученици от 5, 6 и 7 клас, 
подготвени от своите пре-
подаватели по английски 
език - г-жа Цветанка То-
шева, г-жа Иванка Пукнева 
и г-жа Маргарита Олева. 
Диктор бе г-жа Мария 
Кутрянска, а наблюдател 
- г-н Пламен Ангелов, ро-
дител на миналогодиш-
ната победителка. След 
основната битка, особено 
между последните трима 
състезатели, се постигнаха 
следните резултати:

Първо място - Венцислав  
Катранджиев, V клас

Второ място  -  Кон-
стантин Тренчев, V клас

Трето място  -   Петър  
Гавазов, V клас

Г-н Емил Моллов поз-
драви и връчи на всички 
състезатели почетни гра-

През 2015г. нашето учи-
лище се включи в проект 
по Erasmus + заедно с още 
5 страни - Гърция, Полша, 
Литва, Испания и Румъния. 
Първата среща бе прове-
дена в България, като от 
всяка страна пристигнаха 
по няколко ученици с тех-
ните учители.

Ето че оттогава измина 
повече от година и дойде 
време за предпоследната 
среща от проекта, която 
се проведе в град Луков, 
Полша. На 26.03. 2017г. 
нашият отбор от 6 ученици 
и 3 преподаватели замина 
за Варшава и няколко часа 
по-късно бе посрещнат 
много топло и подобава-
що от полските учители, 
ученици и родители.

Так а  започна е дна 
невероятна седмица, из-
пълнена с много посеще-
ния на различни фабрики 
(фабрика за месо, фабри-
ка за млечни продукти 
и фабрика за дрехи), те-
атъра във Варшава, къ-
дето ни бе представена 
постановката “Дракула”, 
изиграна прекрасно от 
талантливи артисти, На-
учния център “Николай 
Коперник”, Планетариу-
ма, както и биологичния 
факултет във Варшавския 
университет, където се 
проведе и CLIL урокът на 
полския отбор.

През следващите дни 
бяха представени и уро-
ците на останалите страни, 
включително и урокът на 

Изучаването на чужди 
езици в нашето училище 

е приоритет. Благодаре-
ние на добрата подготовка 
на учениците и техните 
придобити знания и уме-
ния, те имат възможност 
да се явяват на изпити 
към различни институции 

и да покриват нива на 
владеене на съответния 

език по Европейската 
езикова рамка, както и 
да получават заслужени 
сертификати.

Отличното предста-
вяне на учениците по ан-
глийски език е 25-годишна 
традиция в училището ни. 
Доказателство за това е 
ежегодното успешно по-
лагане на изпити като SAT, 
TOEFL и IELTS. Тази година 
Илия Добрев, ученик от 
XIIа клас, се яви в Аме-
риканския университет в 
град Благоевград на изпит 
по английски език TOEFL и 
получи резултат 120 точки 

от общ брой 120.
 Достигането на много 

добро ниво и на втори 
чужд език вече не е мираж 
при нас. От няколко години 
той е профилиращ предмет 
и се изучава интензивно, 

Владеенето на чужди езици - прозорец към света

Награда по програма „Евроскола“
Младежкият дом в Па-

зарджик бе домакин на 
състезание между 12 от-
бора от Пазарджишка и 
Пловдивска област, 
организирано от 
Информационното 
бюро на Европей-
ския парламент в 
България по про-
грама „ Евроскола“. 
Член на журито бе 
депутатът Андрей 
Н о в а к о в  ( Е Н П ) , 
който сподели, че 
е впечатлен от зна-
нията и високото 
ниво на подготов-
ка и владеене на 
чуж ди езици от 
учениците и заяви, че по-
добни срещи с толкова 
интелигентни младежи 
укрепват вярата му в бъ-
дещето на страната.

Отборите участници по 
традиция бяха съставени 

от 5-ма ученици, ръково-
дени от един учител. 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 ан-
глийски език.

което дава възможност за 
усвояването и прилагането 
на задълбочени познания и 
по него. Това показа уче-
ничката Мария Дошева от 
XIб клас, изучаваща немски 
като втори чужд език. Тя 
покри ниво B1 към Гьоте-
институт, София с почти 
максимален брой точки, 
които достигат нейните 
съученици, изучаващи го 
като първи чужд. 

Гордеем се с вас! Дер-
зайте и покорявайте нови 
върхове, защото доброто 
образование и владеенето 
на чужди езици е предпос-
тавка за вашата успешна 
реализация в живота! И 
както е казал Франк Смит: 
„Един език те поставя в 
един коридор за цял жи-
вот. Два езика отварят вся-
ка врата по пътя“.

Йорданка Овчарова, 
старши учител

След много оспорвана 
конкуренция, като показа 
завидни знания, владеене 
на английски език и работа 

в екип, нашият отбор 
спечели пътуване до 
Страсбург в края на 
октомври не само 
за себе си, но и за 
още 19 свои съуче-
ници. Групата от 24 
ученици ще опознае 
отблизо Европей-
ския парламент, ще 
се включи чрез си-
мулирани заседания 
в работата му и дори 
ще гласуват него-
ви резолюции, ще 
разискват въпроси 

от интерес за Европейския 
съюз в рамките на „Младеж-
кия Европейски парламент“. 
Да пожелаем успех на на-
шите победители!
Мария Кутрянска, учител 
по английски език

Erasmus + - ползотворна работа, 
невероятни емоции и сбъднати мечти

нашия отбор, който за-
сягаше темата за горите. 
Всички бяха впечатлени 
от прекрасното водене на 
урока, изпълнението на 
песента “Хубава си, моя 
горо” и различните със-
тезателни игри между от-
борите на другите страни, 
като заниманията отново 
обхващаха горите и някой 
интересни факти за горите 
в Европа и тяхното разви-
тие в момента.

 Седмицата бе изпъл-
нена и с много емоции, 
забавления, танци, музика, 
екскурзии и игри. Домаки-
ните се бяха погрижили за 
прекрасното настроение и 
нашия комфорт по време 
на престоя ни. Учениците, 
при които бяхме отсед-
нали, заедно с техните 
родители също подпомог-
наха за невероятната сед-
мица в малкото, но китно 
и много красиво градче 
Луков. Въпреки малкото 
свободно време и затру-
пани от много и различни 
задачи, оставаше време и 
за уникални емоции между 
нашия отбор и отборите на 
другите страни.

 Но всяко начало има и 
своя край, а най-прекрас-
ните и хубави неща свърш-
ват най-бързо и неусетно. 
Дойде и последният ден, 
който беше най-тежък за-
ради престоящата раздяла. 
Директорът на училището 
Артур Барановски се по-
стара за организирането 
на вечеря за сбогуване, 

която беше изпълнена и с 
много танци, песни, игри 
и най-вече изненади. На 
следващия ден рано су-
тринта си взехме довижда-
не с полските ни приятели, 
обещавайки много скоро 
да се срещнем отново. Със 
сълзи на очи тръгнахме 
обратно за Варшава, а от 
там и за България. Това 
беше едно уникално пре-
живяване, спомените от 
което ще топлят сърцата 
ни още дълго време.

 Благодарим на всички 
участници, родители, учи-
тели и координатори на 
проекта, че успяха да ни 
предоставят възможността 
да се докоснем до това 
невероятно приключение, 
да научим повече за раз-
личните страни и култури, 
да създадем много нови 
приятелства и незабра-
вими моменти. Горди сме, 
че бяхме част от всичко 
това.

Лиляна Петричева, XIа
Мария Дошева, XIб

моти и гривни с логото на 
Spelling Bee, а на класира-
ните на първо и второ мяс-
то календар на училището 
и книги.

Национален кръг
Какво се получава при 

съчетаването на ученолю-
бие, усърдие и постоян-
ство? Какво е чувството 
да се изправиш в директна 
битка с “пчеличките” от 
твоето училище? А да по-
бедиш и да се състезаваш 
с други пчелички-победи-
тели на регионално ниво? 
Отново да победиш и да се 
състезаваш с най-трудолю-
бивите пчелички на фина-
ла на националното състе-
зание Spelling Bee 2017? 
На тези въпроси може да 
отговори само Константин 
Бориславов Тренчев, уче-
ник от Vб клас.

Безспорно национал-

ният кръг на състезани-
ето, проведен на 05.05 и 
06.05.2017 г. в хотел “Хил-
тън” - София, бе най-вълну-
ващ. Най-добрите 30 уче-
ници от цяла България се 
състезаваха в 3 етапа. Коко 

Състезание по правопис на 
английски език SPELLING BEE

За пета поредна година 
СУ “Васил Левски“ участва 
в състезанието „Creative 
Writing“ (креативно писане 
на английски език), ор-
ганизирано от фондация 
Корплюс. В състезанието 
взеха участие ученици от 
185 езикови гимназии и 
паралелки с интензивно 
изучаване на английски 
език от цялата страна.

Предизвикателството 
е голямо, конкуренцията 
обезкуражаваща, но та-
лантът и високото ниво 
на владеене на английски 
език на нашите ученици 
отново изведоха двама 
от възпитаниците ни до 
националния кръг на със-
тезанието. Според жури-
то, истинско удоволствие 
е да четат интересните 

истории на учениците и 
след разпалени дискусии 
от 4823 есета само 116 са 
класирани за финалния 
кръг. Джейлян Садъкова 
и Кристиян Стоянов за по-
реден път демонстрираха 
креативност, нестандартно 
мислене и висока езикова 
култура. Гордеем се с вас!

Цветина Райчева, учи-
тел по английски език

Голям успех в състезанието за 
креативно писане на английски

бе един от най-малките 
участници в състезанието, 
но това не му попречи да 
покаже концентрация и 
отлични знания. 

Организаторите на със-
тезанието от фондация 
“КОРПлюС” с подкрепата 

на  America for Bulgaria, 
United States Embassy, 
British Council и МОН ор-
ганизираха и незабравимо 
посещение на финалистите 
и учителите-координатори 
в Американското посол-
ство в София. Те подсигу-
риха и множеството награ-
ди за участниците. 

А Константин продъл-
жава да учи, да трупа нови 
знания и да се подготвя 
за още много други със-
тезания. Искрено му по-
желаваме много здраве, 
сили и дръзновение.  А 
за нас, учителите от СУ “В. 
Левски” е въпрос на чест и 
отговорност да работим с 
ученици като Коко! 

Маргарита Олева, Учи-
тел - координатор по про-
екта  Spelling Bee 2017               

Междучасие нямаха: 
Емил Моллов, Цветана 
Тошева, Мария Чорбаджи-
ева, Маргарита Олева, 
Йорданка Овчарова, Ма-
рия Кутрянска, Цветина 
Райчева и и учениците 
Йорданка Фурнаджиева, 
Мария Дошева, Лиляна 
Петричева

Иновациите днес са ши-
роко разпространено яв-
ление, което включва все 
по-широк кръг участници. 
Докато в близкото минало 
те в по-голямата си степен 
се извършваха в изследо-
вателски и университетски 
лаборатории в частния и дър-
жавния сектор, днес сфери 
като гражданското общество, 
благотворителната дейност и 
образованието също разчитат 
на иновации като двигател за 
растеж и развитие. 

СУ “В. Левски” е изключи-
телен пример за иновации в 
образованието, които дават 
на учениците силен старт 
не само в класната стая, но 
и в професионалното им 
развитие. Редица програми, 
в които училището участва 
(и често печели отличия), 
насърчават иновативност 
от най-ранна възраст. Уче-
ниците имат привилегията 
да получат висококачестве-
но и приложимо образова-
ние, разработващо широ-
кообхватни умения, което 
допълва формалното обу-
чение. Когато моят випуск 
завърши през 2009, една 
от основните извън-класни 
програми беше по бизнес и 
предприемачество на “Джу-
ниър Ачийвмънт” (Дж. А.). 
Оттогава, много от Фейсбук 

постовете на бившите ми 
учители (с които сега сме 
не само Файсбук приятели) 
споделят за незабравимите 
преживявания и отличия 
на все повече ученици, ко-
ито участват в програми в 
различни направления в 
страната и чужбина, и чес-
то са не само участници и 
партньори, но и домакини 
и организатори. 

От личен опит зная за 
изключително важното зна-
чение на уменията, които 
се придобиват само чрез 
практика - ораторство, изра-
ботване и осъществяване на 
бизнес планове, маркетинг, 
мениджмънт и много други. 
Заедно с моите съученици 
започнахме да усъвършен-
стваме тези умения докато 
работихме по проектите на 
“Дж. А.”, както и множество 
други проекти на училище-
то. Например, няколко пъти 
презентирахме пред над 500 
души, на български и ан-
глийски език, създадохме и 
ръководихме бизнес с висока 
печалба за нашите инвестито-
ри, и този опит ни помогна 
да бъдем силно конкурент-
носпособни; силният старт в 
средното училище ни научи 
как да поемаме инициатива, 
да се стремим към инова-
тивност и да се справяме с 

различни предизвикателства. 
В университета и по-късно на 
работното място, било то в 
България или чужбина, учени-
ците, които се възползваха от 
първокласното образование 
и иновативните възможности, 
които СУ “В. Левски” предос-
тавя, имат възможност да 
градят върху здрава и широ-
кообхватна основа, положена 
с професионализъм и инова-
тивност и да постигат нови и 
нови успехи. 

И точно това ни прави 
горди възпитаници, които с 
голяма радост и благодар-
ност се връщаме в родното 
училище, което винаги ни 
изненадва с нови придобивки 
и все по-високи постижения. 
На прага на 24 май, пожелавам 
на учениците от випуск 2017 
да следват пътя на иновациите 
и да се изправят пред предиз-
викателствата с увереност и 
професионализъм, и да не 
забравят да се връщат към на-
чалото, което ни е дало силен 
старт. На добър час!

Виктория Зотова, Ви-
пуск 2009, Анализатор в 
Международния валутен 
фонд, Вашингтон, САЩ; сту-
дент по право (магистърска 
програма) в Харвардския 
университет, САЩ; докторант 
по финанси в Мерилендския 
университет, САЩ. 

Значението на силното начало
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