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24. май – Денят на славянската писменост и на бъл-
гарската култура. Най-българският ден. Денят, в който 
цялата нация прави своя поклон пред словото и пред 
българския учител. Шарен, слънчев, усмихнат ден! В 
този ден всеки си спомня за Учителя, с главна буква. 
За онзи, който е научил неукрепналата детска ръка 
да пише най-святата дума – мама. В този ден всеки се 
връща назад във времето и си спомня за Учителя, из 
стръмното ръка подал.

24. май 2020 година. Тъжен празник... Без радостни 
сълзи, без цветя и балони, без клаксони и броене от 1 до 
12. Без прегръдки, без вълнения... Без красиви момичета 
и момчета, тръгнали на бал...

24. май 2020 година ще остане в историята със своята 
оглушителна тишина, в която прокънтяват думите: „Шапки 
долу за българския учител!” Защото българският учител 
само за един уикенд безмълвно, но категорично доказа 
пред цяла България, че не е прост даскал, а е способен 
да направи чудеса от храброст в името на знанието и 
на учениците си. И само за два дни българският учител 
успя да се пренастрои и да започне да преподава в 
една различна среда – електронната, в която е лишен 
от прякото общуване с децата си. И въпреки странната 
ситуация българският учител продължи с възрожденски 
плам своята будителска мисия. Защото това е неговото 
призвание! Неговият живот!

Честит празник, Учителю!
Мария Чорбаджиева, старши учител по БЕЛ

Уважаеми ученици, учители и родители,
Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост – 24 май е празничният повод 
да се обърна към всички вас, за да пожелая здраве, 
вдъхновение и творчески успехи.

Искам да ви окуража и да изразя признателността 
си и за самоотвержения труд,  и за резултатите, които 
постигате във всекидневната си работа. Несломим е 
човешкият дух и никакво препятствие и изпитание не 
могат да спрат  ентусиазма, желанието и уважението 
на една общност – ученици, учители и родители - да 
бъде заедно в името на общи ценности и каузи. Днес, 
изправени пред коварния и невидим враг – пандемия-
та, отново се обръщаме към силата  и светлината на 
нашите велики просветители – светите братя Кирил и 
Методий, които имаме честта да бъдат опора и слава 
на българския народ. Силата на словото и вярата, 
подарени ни от тях, ще победят мрака и ще озарят 
пътя на просвещението и светлината.

24 май е символ на достойнство, традиция и духов-
ност. 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.

Трифон Спасов, 7а клас: Искам да продължа да се 
уча в СУ „Васил Левски“, защото това е училището, в което 
съм написал първата буква,  дума и изречение, първото 
ми  математическо уравнение, първата  формула. За мен 
ще бъде наистина трудно да напусна подобно свято за 
мен място. Толкова труд са полагали всички учители, 
за да ме направят какъвто съм аз в този момент. Ето 
защо искам да продължа да уча тук след 7 клас, в СУ,, 
Васил Левски‘‘!

Никола Вецов, 7б клас: Аз искам да остана в СУ 
„Васил Левски“, защото това училище е специално за 
мен. Тук аз се научих да пиша и чета. В това училище има 
тази специалност, която искам да уча.Тук са най-добрите 
учители, които ни помагат за всичко. В СУ „Васил Левски“ 
ученето е интересно и забавно.

Дияна Скабрина, 7а клас: Аз искам да продължа 
обучението си в СУ,, Васил Левски“, защото в него се  
предлага иновативно обучение, а дисциплината е на  
изключително ниво. В това училище минаха най-хубавите 
ми седем години. Тук аз научих азбуката, таблицата за 
умножение и всичко важно, което ще ми трябва в живота. 
Разбира се,  искам да продължа в това училище, не само 
заради доброто образование, което съм сигурна, че ще 
получа, а защото искам то да ме подготви за истинския 
живот. Учителите полагат изключителни усилия да въз-
питават и обучават новото поколение ученици. Целият 
ми успех в училище се дължи на тях, учителите. Дават 
ни шанс да се изявим и покажем какво можем. Не мога 
да си представя да уча в друго училище, защото в СУ 
,,Васил Левски“ съм израснала и тук открих себе си. До-
волна съм, че със семейството ми направихме правилния 
избор преди години, защото сега ми е много по-лесно 
да избера къде искам да уча след седми клас.

Трайчо Чорбаджиев, 7б клас: Искам да продължа 
да образованието си в ИСУ „Васил Левски“, защото тук 
съм израснал и се чувствам най-добре. Тук са и моите 
приятели. Това е училището, в което са учили моите 
родители и близки роднини. Затова чувствам училището 
като част от семейната ни история и искам да остана 
тук, защото ще получа качествено образование, което 
е гаранция за бъдещи успехи.

Любка Смиленова, 7б клас: Образованието е пър-
вата стъпка по пътя към успеха. Поради тази причина 
трябва добре да обмислим къде ще учим, за да направим 
правилния избор. Аз искам  да продължа обучението си 
в СУ ,,Васил Левски“.  Тук съм от първи клас, тук създа-
дох нови приятелства и изживях незабравими моменти. 
Попадала съм в различни ситуации, но винаги съм полу-
чавала подкрепа от нашето второ семейство – учителите. 
Загрижени и отговорни, те  ни обучават и ни възпитават 
едновременно. Училището ни е на едно високо ниво и с 
удоволствие бих продължила образованието си ТУК!

Даяна Василева, 7а клас: Първите си стъпки като 
ученичка направих в СУ ‘’Васил Левски”. През тези  седем 
години  срещнах най-добрите си приятели тук. Научих 
буквите от А до Я, както и да броя. Често се замислям 
над това, че човекът, в който се превръщам, взима малка 
част от всеки учител. Сигурна съм, че ако продължа 
обучението си след 7 клас  в моето училище,  ще срещна 
много други учители, от които да черпя знания и пример.        
Днес се намираме в една изключително трудна ситуация 
за всички нас. Начинът,  по който нашето училище се 
справя с това предизвикателство, дава увереност на 
мен и моето семейство. Ще бъда горда да продължа 
обучението си в СУ ,,Васил Левски“.

 Александра Мишева, 7 клас: Училище „Васил Лев-
ски“.  Мястото, където съм изрекла първата си сричка, 
мястото, в което съм направила първите си приятелства. 
Това е моят втори дом. В моето училище се научих да 
пиша и чета на родния си език, с интерес овладявам и 
още един чужд език, който е път към широкия свят и ми 
дава възможност да общувам с други хора. Тази година 
е изключително важна за мен, защото ще кандидатствам 
след 7 клас. И знам, че моят избор е правилният. Това са 
причините, поради които аз избирам моето училище!

И ето, че дойде моментът, в който трябва да се раз-
делим с училището, с един етап от нашия живот, с вас, 
мили учители. Но заедно със скъпите спомени и радостни 
емоции има и малко тъга. Тъга, защото вече не сме деца 
и оттук нататък трябва сами да поемем по своя път.

Училището ни научи на много. Тук израствахме като 
личности, забавлявахме се, учехме (понякога не толко-
ва), но най-важното - научихме се да бъдем хора, които 
уважават останалите и са готови винаги да помогнат на 
някого в нужда. 

Сега, когато настъпи времето на раздяла, ние осъ-
знаваме какво следва и се замисляме за всички тези 

години, прекарани в наше-
то училище. Смях, сълзи, 
изпити, любов, караници 
дори. Всички тези неща ни 
свързаха завинаги.

Благодарим ви за тър-
пението и обичта, с които 
всеки ден ни мотивирахте, за 
да успеем. Аз съм горда, че 
именно с вас, скъпи съучени-
ци и учители, извървях този 
път. С носталгия в очите за 
последен път ще погледнем 
към училището и всичките 
спомени ще изплуват в съз-
нанието ни. И тогава, когато 
неусетно се усмихнем, ще си 
кажем: “Ще ни липсваш, мило 
училище”.

Мирослава Янчева,
XII а клас

Уважаеми учители, ученици и 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 вас, 
колеги, които в трудния делник продължавате да 
засявате слова в браздите на времето!

В този ден по традиция, макар и виртуално, 
казваме „На добър час“ на зрелостниците от Випуск 
2020, защото днес те се разделят с родното учили-
ще, прощават се с училищното знаме и учителите. 
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 Иновативно

СУ „Васил Левски“ гр.Велинград
24.05.2020 г.

По пътя на просвещението и светлината

Честит празник, Учителю!

Ще ни липсваш, 
мило училище!

Горди сме да продължим 
своето обучение в

ИСУ “Васил Левски”
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Да носиш доброто в 
сърцето си означава, че си 
добър човек. Но да въпла-
тиш добротата си в добро 

дело, е истинската проява 
на твоята хуманност, на 
твоята съпричастност към 
нуждите и страданието на 
другите.

Учениците от СУ“ Ва-
сил Левски“ втора година 
участваха в благотвори-
телните инициативи, орга-
низирани от Клуб ЮНЕСКО 

България и може да се 
каже, че със своята кре-
ативност и ентусиазъм, 
те създадоха една пре-
красна традиция. Преди 
Рождество Христово, в на-
вечерието на най-светлия 
християнски празник, за-
почна вече традиционната 
кампания по изработване-
то на коледни картички, 
сувенири и сурвачки за 
благотворителния базар 
под наслов „ Да запалиш 
Коледна Звезда“. Децата от 
начален етап, заедно със 
своите родители и учите-

Иновативно СУ“ Васил 
Левски“винаги се стреми 
да осигури качествено об-
разование на учениците, 
което не само да предос-
тавя знания и умения, но 
ориентирано и към кре-
ативност и технологични 
познания.

От учебната 2019/ 2020 
г. кабинетите по природ-
ни науки са оборудвани 
със съвременна модерна 
техника – виртуални ла-
боратории zSpace®- сте-
реоскопичен дисплей и 

допълнителен екран про-
ектор. 

Виртуалните лабора-
тории zSpace® осигуря-
ват много по-интересно, 
ефективно и практически 
ориентирано обучение в 
дисциплините от т. нар. 
STEM цикъл (природни 
науки).

Училището от тази го-
дина е член на Училищна 
STEM Асоциация.

Л а б о р а то р и и те  н а 
zSpace® използват по-
следно поколение тех-
н о л о г и я  н а  „ с м е с е н а 
реалнос т“(комбинация 
между виртуална и до-
бавена реалност) и поз-
волява на учениците да 
работят и взаимодейст-
ват с интерактивни 3D 
холограми и симулации 
на  експерименти във 
виртуална лаборатория 
от ново поколение. Това 
позволява провеждането 
на опити, експерименти 
и демонстрации, които не 
са възможни в стандартна 
класна стая.

Потапящо усещане за 
реализъм, което гаранти-

В продължение на една 
седмица (6-12 октомври) 
директорът на СУ "Васил 
Левски" Велинград, Емил 
Моллов и преподавателят 

по английски език Мария 
Кутрянска имахме въз-
можността да "разгадаем" 
тайната на успеха на фин-
ландската образователна 
система, като участвахме 
в проект по програма Ера-
зъм+ " Иновациите-стъпка 
към успеха". Да, техно-
логиите във Финландия 
са навсякъде. Учениците 
задължително отиват на 
училище със собствен лап-
топ. В часовете, които за 
прогимназиален и гимна-
зиален етап на средното 
образование са 75 мин, 
те съсредоточено чукат 
по клавиатурите и пред-
ставят проекти. Редуват 
мобилен телефон с таблет 
или лаптоп и тихо излизат 
и се появяват в класната 
стая, без да нарушават 

преподаването на учителя 
или учебния процес на 
техните съученици. Ся-
каш се чувства по-скоро 
свободният университет-
ски дух и атмосфера. И 
все пак тийнейджърите са 
тийнейджъри по всички 
географски ширини. Не се 
различават много по външ-
ност и интереси, но тук 
цари спокойствие и сякаш 
напрежението и стресът 
отдавна са отстъпили пред 
осъзнатия избор да се раз-
виват в посока и с темпове, 
които сами са си избрали. 
Учителят от своя страна не 
налага авторитарно мне-
нието си и не се държи 
наставнически. Не винаги 

Финландия - 
уважение и свобода

харесва какво се случва 
в класната стая, но сякаш 
няма земни сили, които да 
го изкарат от равновесие. 
Уважението и респектът 

са двупосочни. Всъщност, 
те са ключови за цяло-
то общество. Сигурността 
на учениците и учители-
те идва от подкрепата на 
обществото. Безплатното 
образование, безплатният 
обяд със здравословна 
храна, безплатните учеб-
ници и материали са само 
част от веригата на загри-
женост и респект. Учебни-
те заведения са равнопо-
ставени и няма елитни или 
по-изоставащи училища. 
Професията на учителя е 
престижна, привлекателна 
и много желана като кари-
ера за развитие. Родители-
те по типичния скромен и 
изтънчен финландски ма-
ниер възпитават децата си 
на трудолюбие и уважение 
към институцията училище 

и преподавателите, техни 
ментори и обучители. А 
иначе, като цяло, фин-
ландската образователна 
система е много близка 
до нашата. Тръгвайки си 
от Хелзинки, ние мислим, 
че сме открили отговора 
на загадката "какво всъщ-
ност прави една система, 
която е толкова близка до 
българската, така успешна 
и водеща в световен ма-
щаб?" За нас отговорът е 
ясен, уважението към учи-
теля, свободата на ученика 
и най-важното - подкрепа-
та на цялото обществото!

Мария Кутрянска, 
старши учител, СУ "Ва-
сил Левски" Велинград

Модерната учебна среда е ключ 
към по-добро образование!

ра запомнянето и много 
по-ефективното усвояване 
на учебното съдържание- 
учениците имат чувството, 
че 3D моделите са буквал-
но пред очите им и могат 
да взаимодействат с тях в 
реално време!

Ефектно интерактивно-
то съдържание и вграде-
ни, развиващи , уменията, 
илюстративни и виртуални 
лабораторни приложения, 
стимулират самостоятел-
ната работа и интереса 
сред учениците към при-

родните науки.    
И н т е р а к т и в н и т е 

кабинети,които от тази 
учебна година са факт 
в СУ”Васил Левски”гр.
Велинград,ще представят 
нови хоризонти за по-ус-
пешна реализация.

Те са адекватни на 
д н е ш н о т о  м о д е р н о 
обучение,което пък от 
своя страна допринася 
за интелектуалното рави-
тие на учениците. За нас 
преподавателите,те са мно-
го голямо удобство,защото 
съчетават в себе си всички 
компоненти на интерак-
тивната среда.

Дават възможност за 
постигане на максимална 
визуализация на учебното 
съдържание,разнообразие 
на формите на учебна-
та работа,поддържане на 
висока мотивация на уче-
ниците и включването им 
в активен познавателен 
процес.Технологията ,с ко-
ято са оборудвани новите 
кабинети позволяват на 
учителите да използват мо-
дерни интерактивни мето-
ди на обучение,ефективно 

Ако си дал...
ли, ни удивиха със своята 
креативност, а броят на 
изработените експонати от 
всички ученици беше тол-

кова голям, че предвиде-
ното място за тях се оказа 
твърде малко. Тази година 
събраните средства бяха 
дарени за изграждане на 
защитени жилища за май-
ки с деца, пострадали от 
домашно насилие.

Голямата активност на 
ученици, родители и учи-

тели беше ви-
соко оценена 
от Клуб ЮНЕ-
СКО и учили-
щето ни беше 
наградено с 
посещение на 
Европейския 
Парламент от 
двама ученика 
и координато-
ра на проек-
та.

З а  п ъ р в а 
година органи-
зирахме пър-
вомартенски 
базар -„Марте-
ничка с кауза“, 

който беше продължение 
на коледната инициатива 
и събраните средствата 
отново бяха дарени за 
изграждане на защитени 
жилища.

Благотворителността 
се ражда в сърцето и кога-
то детското сърце е нейни-
ят дом, тя може да направи 
света по-добър и светъл. И 
както се казва в една от 
най-истинските български 
песни- „ако си дал, не си 
живял напразно!“
Цветина Райчева, Коор-
динатор към ЮНЕСКО

‘’ХЕРКУЛЕС’’ и скритите национaлни символи

да ръководят учебния про-
цес, като показват екрана 
от своето работно място 
на всички ученици едно-
временно.

Училището ни с гор-
дост защитава званието 
иновативно,защото е с 
доказани възможности и 
переспективи. То е генера-
тор на нови идеи,актуални 
е к с п е р и м е н т и , с р е д а 
з а  и з я в а  н а  у ч и те л и 
и ученици.  Задача на 

р ъ к о в о д с т в о т о , к а к т о 
и на всички учители на 
СУ”Васил Левски” е да под-
готвят учениците да по-
стигат своите най-големи 
личностни и академични 
цели и да станат отговор-
ни граждани ,способни 
да допринасят за света,в 
който живеят.

Елза Моллова, 
старши учител

Веселина Златева, 
учител

В края на 2019 г 
и началото на 2020 
г. се проведоха по-
редните мобилности 
по проект HERCULES 
- Проучване, споде-
ляне и съхраняване 
на скритите съкро-
вища на Европа по 
програма Еразъм +, 
който започна през 
2018 г. Учениците от 
ИСУ „Васил Левски” 
Велинград първо 
бяха гости в град 
Каунас, Литва, след 
това в град Порто, 
Португалия.

В края на 2019 г дома-
кин на поредната мобил-
ност, беше училището за 
приложни изкуства  Kauno 
Taikomosios Dailes Mokykla 
в град Каунас, Литва. Мо-
билността имаше за цел 

запознаване и разбиране 
на скритите национални 
символи и традиционни 
мотиви в изкуството и за-
наятите на всяка една от 
страните. През февруари 
2020 г, наши възпитаници 
бяха гости на гимназия 
Carolina Michaelis в град 
Порто, Португалия. Пла-
нуваните дейности имаха 
за цел да разширят пред-
ставата на учениците за 
културното наследство, 
да ги научат на практи-
чески умения, чрез които 
да могат да оценят и съх-
ранят културата, историята 

и изкуството, които са пре-
давани от поколение на 
поколение през вековете.

Учениците имаха въз-
можност да сътворяват 
изделия на изкуството като 
истински творци, художни-
ци и дизайнери, по много 
креативен и изобретате-
лен начин. Уроците по из-
куство, занаяти и дизайн 
запознаха участниците с 
редица практически уме-
ния, които им помогнаха 
в правилното приложе-
ние на редица материали, 
инструменти и пособия, 
които използваха. Така те 

развиват креативно-
то мислене и уве-
реност в себе си и 
усъвършенстване на 
знанията и уменията. 
Те могат да иденти-
фицират културните 
различия и да прием-
ат чуждите културни 
особености, предста-
вени в междунаро-
ден план. Активното 
и отговорно участие 
на учениците в опаз-
ването, съхранението 
и разпространението 
на националното и 

европейско културно на-
следство, допринесе за 
обогатяването на техните 
знания и компетентности 
за културната идентич-
ност. 

Всяко едно от пъту-
ванията не само запозна 
участниците с културата, 
историята и изкуството 
на всяка една страна, но 
също така донесе положи-
телни емоции, много нови 
приятелства и връзка за 
толкова кратко време.

Анелия Пеева,
учител по АЕ

Междучасие няма-
ха: Мария Чорбаджиева, 
Китка Овчарова, Боряна 
Чорева



май 2020www.souvl-velingrad.com/ 3

Да, моят живот пре-
мина в СУ „Васил Левски” 
– от първия звънец на 
15.09.1982г. до днес. И ся-
каш беше един миг, а е 
цяла една епоха от близо 
40 години.

През тези години из-
граждахме с общи усилия 
имиджа на училището ни 
и то успя да се наложи 
като едно от най-елитните 
учебни заведения в облас-
тта ни.

Учебната година за 
най-малките ученици е 
към своя край. За нас, учи-
телите от начален етап, тя 
беше динамична и ползот-
ворна. Започнахме с ясни 
цели и вървим към края и 
с увереността и самочувст-
вието, че сме постигнали 
много. Учениците, мотиви-

рани от техните учители и 
подкрепени от родителите 
си, се включиха активно 
в училищния живот, като 
взеха масово участие и 
заеха престижни места 
в редица мероприятия, 
конкурси и кампании, ор-
ганизирани на общинско, 
национално и междуна-
родно ниво.

Прецедент в община 
Велинград е фактът, че 
нашите ученици обляк-
оха с огромно вълнение 
училищна униформа, с 
което показаха отговор-
ност, уважение и гордост 
от това, че са възпитани-
ци на Иновативно средно 
училище „Васил Левски“, 
Велинград.

По традиция в нашето 
училище и тази година се 
проведоха благотворител-
ни базари, под егидата на 
ЮНЕСКО-„Запали Коледна 
звезда“ и „Мартеничка с 
кауза“, средствата от ко-
ито са за подпомагане 
изграждането на защитени 
домове за майки с деца, 
пострадали от домашно 

Динамична и ползотворна 
година за най-малките

насилие.  Приносът на 
децата от начален курс 
към това благотворително 
дело беше изключителен. 
Те се включиха с огромна 
радост и усърдие, с ясното 
съзнание, че помагат. Ръ-
ководството на училището 
ни пък от своя страна за-
служено ги награди със за-

бавна циркова програма.
Социално ангажирано-

то поведение се възпитава 
както в семейството, така 
и в училище. Затова децата 
от начален курс подкре-
пиха кампанията „Капачки 
за бъдеще“, организирана 
от Lions club, Велинград. 
Събраните средства пос-
лужиха за закупуването 
на кувьози за МБАЛ Ве-
линград.

Учениците от начален 
курс се включиха активно 
и в Европейската седмица 
за намаляване на отпадъ-
ците /ЕСНО/. В кампанията 
за рециклиране на опасни 
отпадъци, организирана 
от минис терс твото на 
околната среда и водите, 
учениците събраха ре-
корден брой излезли от 
употреба батерии, за което 
бяха официално награде-
ни от кмета на община 
Велинград – д-р Костадин 
Коев.

През месеците декем-
ври и януари  се провеж-
дат общинските кръгове 
на Националната олим-

пиада по математика  и 
Национална олимпиада „ 
Знам и мога“. По традиция 
учениците от 4 клас взи-
мат участват в тях. Те се  
представиха  чудесно. От 
класираните на областен 
кръг  с най-висок резултат 
е Александър Георгиев от 
4.а клас, който постигна 
втори резултат в областта 
и на двете олимпиади. Без-
спорен повод за гордост!

Училището ни носи 
името на най-големия ни 
национален герой - Ва-
сил Левски. Затова тради-
ционно на 19 февруари 
тържествено отбелязваме 
годишнината от гибелта 
му. Малките ученици под-
несоха венци, участваха в 
конкурс, посветен на жи-
вота и делото на Апостола 
със свои стихотворения, 
рисунки, есета. Четвър-
токласниците изнесоха 
рецитал пред учениците 
и учителите от начален 
етап.

Създалата се епиде-
миологична сит уация, 
която наложи социална 
изолация, не сломи духа 
на нашите неуморни и 
трудолюбиви ученици. 
Наред с новите знания, 
които трябваше да усво-
ят дистанционно, те не 
спираха да творят и да се 
забавляват, като проявиха 
креативност и изработиха 
оригинални проекти на 
различна тематика.

Ние, началните учи-
тели при СУ „Васил Лев-
ски“, Велинград, от сърце 
пожелаваме здраве на 
нашите възпитаници и 
с нетърпение очакваме 
септемврийското звънче 
да ги призове в родното 
училище, за да изпълнят 
отново класните стаи със 
звънливи гласчета и да ни 
стоплят с техните усмихна-
ти личица!

Антоанета Георгиева,                                                                               
Председател на МО на 

началните учители

Традиционно в паметта 
на българите е запечатана 
датата 19 февруари като 
деня на гибелта на Апос-
тола на свободата Васил 

Левски. Ден, в който прек-
ланяме глави пред само-
жертвата на този велик 
българин. Борец  и радетел 
за свобода и равенство.

Тази година отбеляз-
ахме 147 години от обес-
ването на Апостола. Всеки 
клас се включи с изява в 
празничния ден.

За учениците от четвър-
ти клас на нашето училище  
и за нас, техните учители, 

беше чест и привилегия да 
подготвим и изнесем ре-
цитал, посветен на живота 
и делото на най- великия 
български герой. Предста-

вихме го пред учениците от 
начален етап, учителите и 
директорите. Със  стихове 
и мелодия четвъртоклас-
ниците  „преминаха“ през 
детството и  младостта на 
Левски и „стъпиха“ в са-
можертвените му стъпки  
към свободата. Напомниха, 
че той не поиска никога 
нищо за себе си, но полу-
чи най-голямата награда 
- безсмъртие в паметта на 

българите.
Поднесохме венец пред 

бюста на героя, склонихме 
глави и помълчахме.

За малките ни ученици 

това беше прекрасен урок 
по родолюбие!

 С всеки учебен час, 
който посветим на Апос-
тола, с  всеки 19 февруари, 
който честваме, осъзнава-
ме какъв велик подарък е 
в нашата земя да се роди и  
да „гори“ този непримирим 
дух, който е патрон на на-
шето училище.

Костадинка Пачалова, 
ст. учител начален етап

Поклон пред най-великия българин

Много състезания, на-
гради, победи и загуби 
преживяхме с моите уче-
ници. Преминахме през 
много емоции – и поло-
жителни, и не чак толко-
ва положителни, с тях. И 
затова със сигурност знам, 
че децата ще ми липсват 
най-много. Ще ми липсват 
усмивките им и  радостни-
те им виковете, когато са 
в салона.

И колегите ще ми липс-

ват. С тях имам много спо-
мени и преживявания, все 
хубави. Това е един пре-
красен колектив, воден от 
добър и всеотдаен дирек-
тор. Имали сме спорове, 
но през всичките години 
с никого лоша дума не си 
казахме.

Ще запомня всички 
с добро. Бъдете здрави! 
Обичам ви!

Иванка Велкова, 
учител по ФВС

Eдин живот, преминал в Средно 
училище „Васил Левски”

И в тазгодишните об-
щински ученически игри 
възпитаниците на ИСУ „Ва-
сил Левски“, гр. Велинград 
доказаха, че са добри не 
само в ученето, но и в 
спорта. 

Нашите ученици взеха 
участие в няколко вида 
спорт: волейбол, баскетбол, 
футбол и тенис на маса. 
Макар и при сериозна кон-
куренция, благодарение на 
себераздаването, на техни-
ческите и волевите качества 
на нашите състезатели, ус-
пяхме да спечелим 11 купи 
(призови места): шест първи 
места (баскетбол, волейбол) 
и пет втори места (футбол, 
тенис на маса, баскетбол и 

волейбол). 
Освен че предлага ка-

чествено образование, в 
ИСУ „Васил Левски“ гр. 
Велинград се стремим уче-

Успешни и в спорта
ниците ни да разберат, че 
както в живота, така и в 
спорта има победи и загу-
би, но трябва да се прием-

ат с високо вдигната глава 
и задължително с уваже-
ние към противника.

Поради стеклите се 
обстоятелства, съжалява-

ме за пропуснатата въз-
можност да участваме в 
областния етап на игрите 
в гр. Пазарджик, но това 

ще бъде допъл-
нителна моти-
вация за след-
ващата учебна 
година.

Благодарим 
и пожелаваме 
на всички уче-
ници и техните 
близки най-вече 
здраве, успешно 
завършване на 
учебната година 
и незабравими 
моменти през 

лятната ваканция!
От учителите по 

Физическо възпитание 
и спорт към ИСУ „Васил 

Левски“ гр. Велинград

Герой със слава и чест.  Герой, превърнал се в идеал за храброст, но и за доброта. 
Най-светлата личност в историята на Българската революционна борба.

В днешно време много от хората се опитват да му подражават.  Опитват да вървят 
по неговите стъпки, но досега никой не се е доближил поне малко до личността, 
която е той, защото, да бъдеш Левски, не значи да се преструваш пред другите, че 
обичаш родината си, а наистина да я обичаш и да предаваш тази обич на останалите 
с достойния си пример.

Да бъдеш Левски, не значи да правиш добрини и да очакваш другите да те при-
знаят за това, а да правиш доброто безкористно, защото ти самият ще се чувстваш 
удовлетворен от това да виждаш хората щастливи. 

Да бъдеш Левски, е не просто да имаш големи цели, а да ги преследваш всеотдайно 
и да не се отказваш от първата срещната трудност, а да се бориш с нея без значение 
колко време и усилия ще ти отнеме, за да я постигнеш. 

Да бъдеш Левски, значи да мотивираш хората, да им помагаш  да се превръщат  
в нещо по-добро, да не ги обезнадеждаваш, а точно обратното - да им вдъхваш вяра, 
че могат да се справят и да побеждават.

Да бъдеш Левски, е трудно, но не и невъзможно. Стига човек да има вяра в себе 
си и да подражава на Левски не защото иска да получи слава, а защото наистина иска 
да направи България и хората, живеещи в нея, по-добри! 

Атидже Дживгова, 8б клас
Нашият спасител

Векове стотици ще го помним,
аз думата си давам за това.
Със всички сили се е борил
и сега живеем в по-добра страна.
Лъвският му скок е наша гордост
и името му - покровител наш.
Всички зарад’ Левски знаем свойта стойност,
а не живеем във заблуда и мираж.
Нека се погрижим и децата ни
огромна почит да му отдават,
все така да са признателни,
като Апостола безстрашни те да станат.
Ужасът робски, който преживяхме,
нека ни бъде вечен урок.
Чакайки, в мрак дълго живяхме,
единствен спасител синеок.
Васил Левски, на теб дължим нашия живот!

Дарина Стефанова, 8б клас
“Септември”,

Маргарита Райчева, Х а клас

Левски




