
Когато дадена институция отбележи сто години 
от съществуването си, тя вече е не само история, тя 
е фактор, който по един или друг начин въздейства 
върху общественото съзнание. Училище „Васил 
Левски“, възникнало като продукт на стремежа и 
борбите за просвета на будните общественици от 
Чепинското корито, е фундаментът, върху който се 
изгражда цялата образователна визия и стратегия 
на региона. Първото средно училище е духовен 
и образователен център, който от една страна 
поражда самочувствие и независимост на населе-
нието и от друга – възпитава и изгражда личности 
и кадри. През неговите учебни стаи и кабинети са 
преминали хиляди ученици, които са намерили 
житейското си поприще като  инженери, лекари, 
учители, юристи, икономисти, преподаватели във 
висши учебни заведения.

От 1991 г. имам честта и възможността да ра-
ботя в СУ „Васил Левски“ като заместник дирек-
тор по учебната дейност. Поглеждайки назад във 
времето, все по-ясно си давам сметка за пътя на 
прехода на образованието от една идеологизира-
на и политизирана система към едно непознато, 
изпълнено с предизвикателства модерно обра-
зование. Училището е консервативна институция 
и като такава то всячески се стреми да запази 
статуквото. Главният проблем бяха учителите, 
които дълги години преподаваха по стандартите, 
наложени от тяхното време. Не можехме и да ги 
виним за това, защото липсваше алтернатива. 
Образователните технологии все още робуваха 
на миналото. Навлизайки в новия информационен 
век пропастта между това, което се  преподава в 
училище и интересите на учениците нарасна за-
страшително. Промяната беше неизбежна. Всичко 
което се случи в нашето училище беше подчинено 
на тази промяна. Започнахме с малки проекти за 
модернизиране на кабинети и стаи. През 1993 г. 
оборудвахме кабинет по информатика и информа-
ционни технологии, ползвайки първите компютри, с 

ЮБИЛЕЕН ВЕСТНИК    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ 

Празник на знанието 
и духовността!

Величествено и благо-
родно дело е да създадеш 
училище, да вградиш в него 
мечтите си, да му вдъхнеш 
неповторим дух, всичко това 
да превърнеш в традиция и 
най-трудното – с любов да 
го предадеш на поколенията, 
да го развиват, пазят и да 
продължат делото. Такова 
благородно дело е нашето 
училище, което обединява 
през годините хиляди хора. 
Обединява с онова нещо, 
позитивно и съзидателно, 
което е невидимо за очите 
и се пази, и носи само в 
сърцето.

Честваме 100 години 
от създаването на Училище 
„Васил Левски“ Велинград. 
Всички ние с вълнение и 
чувство на уважение и рес-
пект отбелязваме значимо-
то събитие за Чепинското 
корито – откриването на 
първото средно училище, 
учредено със заповед на Ми-
нистерството на народното 
просвещение от 29 август 
1922 г..

Вековният юбилей е 
време за равносметка на 
извървения път, поставени-
те цели и доказаните пости-
жения. 100 години сме част 
от историята на българското 
образование! 100 години – 
просветителска традиция! 
100 години – „отворени 
врати“ за четмо и писмо. В 
годините се кътат спомените 
на много момичета и мом-

чета, свързали живота 
си с училище „Васил 
Левски“. За тях то е 
младостта, мечтите и 
амбициите им, малки-
те и по-големи победи 
над собствените им 
нерешителност и тре-
воги. Необятната сила 
на училището владее 
спомените на всекиго. 
Няколко години, а в 
тях – цял един свят – и 
приказен, и реален, и 
земен, и небесен. Ос-
тава завинаги. Обо-
гатява.

В  д н и т е ,  к о г а -
то нашето училище 
празнува своята досто-
лепна 100-годишнина, 
сърцата ни се изпълват с 
гордост, че сме част от не-
говата история. Да си учител 
и ученик в училище „Васил 
Левски“ е чест и призвание. 
Докосвайки се до него, ние 
се докосваме до духа и маги-
ята на една традиция, вплела 
в себе си опита на минало-
то, силата на настоящето и 
вярата в новаторството на 
идния ден. Средно училище 
„Васил Левски“ разкрива 
облика на модерното и съ-
временно училище, втъкало 
в себе си нишките на добри-
те практики на тези, които 
са поставили началото и 
онези, които продължават да 
надграждат през годините, 
на иновативността в препо-
даването и организацията на 

учебния процес, на постиже-
нията на блестящия ум на 
учители и ученици.

Уважаеми учители, във 
връзка с вековния юбилей 
искам да поднеса уважение-
то си към Вас, хората, които 
с вдъхновение, отговорност 
и търпение възпитавате и 
изграждате децата на Ве-
линград и България. Желая 
здраве, силен дух и воля да 
вървим всеотдайно напред 
по пътя на духовността. 
Нека с делата си да пишем 
историята на Училище „Ва-
сил Левски“ Велинград. 

Към добро води нашият 
път и затова е безкраен.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Емил Моллов,

директор на СУ „Васил 
Левски“ Велинград

100  години - мъдрост и прераждане
инсталиран на тях Windows - 3.11. На тях учениците 
за първи път изпробваха възможностите на глобал-
ната мрежа Интернет . Макар и бавно промяната 
продължаваше. През 1996 г. се закупиха нови по-
модерни компютри. По-късно се оборудва и нов 
компютърен кабинет. Разбира се, ръководството 
на училището работеше упорито по ремонтиране-
то и осъвременяването на вътрешната и външна 
среда. През 2004 година се санира сградата на 
училището, подмени се дограмата. Подобряването 
на материалната база е необходимо условие за ка-
чествено протичане на учебния процес. Методично 
и поетапно се ремонтираха подовите настилки в 
коридорите и фоайетата на първия и втория етажи, 
обзаведоха се нови кабинети с интерактивна тех-
ника (интерактивни дъски, дисплеи, мултимедии, 
компютърни конфигурации, smart телевизори).  
От 2006 г. функционира училищно радио и пожа-
роизвестителна система, а сигналите за графика 
на учебните часове се управляват от компютърна 
програма. От две години функционира Wi Fi мрежа, 
осигуряваща покритие до всяка класна стая, каби-
нет и коридори. Отремонтира се физкултурният 
салон, изградиха се нови спортни площадки на 
открито с изкуствена настилка. Изгради се пло-
щадка за практически занимания по безопасност 
на движението по пътищата.  Реновира се отопли-
телната инсталация, подмениха се радиаторите и 
парните котли, премина се към отопление с газ. 
Изгради се модерен паркинг, санира се фасадата 
на административния корпус, асфалтира се част от 
двора. Извърши се неотложен ремонт на покрива 
на основния корпус и столовата. Възстанови се 
кухненският блок и вече 12 години учениците от 
начален курс имат възможността да закусват и 
обядват и да провеждат целодневна организация 
на обучение. Гордостта на училището е новия STEM 
център, с който се отправя сериозна заявка за 
провеждане на модерно обучение, отговарящо на 
европейските образователни стандарти. Центърът 

съчетава зала са програмиране и роботика, стая за 
ученици със специални образователни потребно-
сти, модерно ТВ студио, зала за „Арт – терапия“, 
зала за дебати и  презентации, методическа стая 
за учители и стая на координатора. Центърът ще 
подпомага обучението на учениците за овладяване 
на компетентности в областта на науката, техно-
логиите, инженерните науки. 

Изградената и обновена материална база е 
предпоставка за постигане на по-добри учебни ре-
зултати. От дванадесет години училището успешно 
прилага дългосрочни стратегии за развитие, които 
целят издигане на качеството на образованието. 
Доказателство за това са високите резултати на 
учениците от държавните зрелостни изпити и 
националните външни оценявания, участието в 
националните олимпиади и състезания. Училището 
все по-категорично се превръща в еталон на ус-
пешна образователна институция, налагайки нови 
стандарти и модели на управление, отличаващи 
се с иновативност, ефективност и оригиналност. 

Анализирайки еволюцията на успехите през 
последните години, няма как да не отбележим ро-
лята на субекта управленски фактор. Определено 
може да се твърди, че в трудните години на преход 
училището случи на своя директор – Емил Моллов, 
човекът, който пребори статуквото, методично 
и последователно, търпеливо и упорито, стъпка 
по стъпка наложи уникален управленски модел, 
успявайки да създаде оптимална организация и 
управление на образователния процес. Формулата 
на неговия успех е проста: „Дисциплина и спазване 
на правилата от всички, няма маловажни неща, на 
всяко събитие или случка се обръща внимание“. 

Една от силните  страни на училището е разно-
образието от дейности и инициативи, изпълващи 
ежедневието на ученици, учители и родители. От 
2007 г. до момента са реализирани 15 проекта по 
европейските програма „Коменски“ 
и „Еразъм“. Усвоени са над 650 000 

Преди едно столе-
тие една съкровена 
мечта на населението 
от Чепинското корито 
става факт – отваря 
врати първото средно 
училище в района. 

През годините учи-
лище „В. Левски” се 
утвърждава като едно 
от най-престижните 
учебни заведения в ре-
гиона. Вълнуващи са 
фактите и събитията от 
живота му, завидни са 

постиженията за 100 
години път. Така юбиле-
ят, който отбелязваме 
през 2022 г., е време на 
разцвет, здрави тради-
ции и новости в обра-

Начало без край 
зованието на младите 
хора, в разгръщането 
на техния потенциал, в 
израстването им като 
достойни българи и 
граждани на света.  

Началото е септем-
ври 1922 г., когато със 
заповед № 3472 на Ми-
нистерството на народ-
ното просвещение се 
открива Смесено не-
пълно реално училище 
с директор Димитър Хр. 
Димитров.  

Няколко години по-
късно училищната сгра-
да се оказва тясна да 
побере всички ученици 
и се налага постро-
яването на нова. На 24 

юли 1938 г. с тържест-
вен водосвет се полага 
основният камък на но-
вата училищна сграда, 
която се открива на 18 
септември 1939 г. 

Редят се години на 
усилен труд от страна 
на учителите и общест-
веността за изграж-
дането на Гимназията 
като авторитетно учеб-
но заведение, в което 
учещите се получават 
солидна подготовка и 

през септември 1942 
г. със заповед № 3434 
на Министерството на 
просвещението се обя-
вява за Климатическа 
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евро за обучения, интеграция, спо-
деляне на добри практики в различ-

ни образователни области. Добрите резултати от 
проектите допринесоха за получаване на акреди-
тация на училището по програмата „Еразъм“, която 
предоставя преференциални условия за участие 
в европейските проекти. Ползите от участието 
в тези инициативи се изразяват в промяната на 
образователната среда, в прилагане на проектно 
и проблемно базирано обучение, укрепване и сти-
мулиране на мотивацията за учене.

Друга успешно реализирана образователна 
програма е „Junior Achievement Bulgaria“  - една 
15 годишна поредица от дейности на ученически 
компании в сферата на  предприемачеството. Най-
ценното от тази програма беше придобиване на 
компетентности за изграждане на собствен бизнес 
и кариерна ориентация на учениците. Реализираха 
се оригинални ученически идеи, които включваха 
рециклиране, опазване на околната среда, разра-
ботване на уникални продукти за защита от вредни 
електромагнитни лъчения и др. Ученическите ком-
пании спечелиха призови места на национално и 
европейско ниво. 

Училището организира и управлява проекти от 
националните програми. Особен интерес предста-
влява програмата „ IT кариера“, която подготвя 
ученици от втори гимназиален етап за усвояване 
на професията приложен програмист.  Предлагат 
се още занимания по интереси, които привличат 
ученици в извън класни форми в областта на 
математиката, спорта, професията на полицая. 
Най-голяма популярност придобива ученическата 
телевизия „Междучасие ТВ“. Това е един много 
успешно развиващ се проект, в който ученици 
ежеседмично подготвят новинарски емисии и из-
лъчвания в интернет канал на You Tube . Наскоро 
броят на емисиите надхвърли числото 100.  

Възходящият път на развитие на СУ „ Васил 
Левски“ е немислим без задружните усилия на учи-
телите. Мотивирани, отговорни и висококвалифи-
цирани те са двигателя на промяната. Обучението 
в училището е модерно и иновативно. Прилагат се 
интерактивни методи на преподаване базирани на 
възможностите на дигиталните технологии, про-
ектното и проблемно обучение. Нараства броя на 
интегративните уроци, все по-често учителите се 
събират, обсъждат, планират и прилагат интегри-
рано съдържание.

От 2017 г. СУ „Васил Левски“ е обявено за ино-
вативно. Темата на първата иновация е „Облачен 
старт – посока към успеха“. Тя има за цел да подо-
бри управлението на училището чрез прилагане на 
облачни услуги в платформата на Microsoft- office. 
Иновацията приключи повече от успешно. Тя изпре-
вари времето, защото всички учители и ученици 
бяха подготвени за обучение в електронна среда 
още преди началото на пандемията от Covid-19. 
Прилагането на Office – 365 подобри комуникаци-
ята между ръководство на училището и учителите, 
между самите учители и учениците. Създаде се 
уникална вътрешно информационна система, която 
стана неразделна част от образователния процес.

Втората иновация, водеща началото си от 
2020 г. надгражда постигнатото и има за цел да 
се създаде устойчив интерес към изучаването на 
науката, технологиите и инженерството (STEAM) 
чрез въвличането на учениците в практико-при-
ложни дейности в три основни направления: 1) 
Медийна компания; 2) Компютърно моделиране; 
3) Арт-терапия. Учениците ще трябва да отразяват 
събитията от училищния живот чрез създаване на 
радио, телевизия и вестник. Всяка седмица те ще 
представят своя продукт- новинарска емисия и 
репортажи. Учениците от второто направление ще 
конструират програмируеми роботизирани устрой-
ства. Дейността на третото направление ще бъде 
насочена към прилагане на техники за релакс и 
възпитаване на емоционална интелигентност чрез 
средствата на изкуството. Иновацията се подпо-
мага материално от новоизградения STEM център, 
който създава една неповторима модерна среда за 
мотивация, творчество и изследователска дейност.

Отбелязването на сто годишния юбилей на 
училище „Васил Левски“ е повод за равносметка, 
отправна точка, която да свърже мъдростта на 
миналото с прераждането в нова модерна обра-
зователна институция.

Неджат Кехайов,
заместник-директор по учебната дейност

100  години - мъдрост 
и прераждане
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гимназия, 
единствена 

в страната.  
По предложение на 

директора Радослав 
Мутафчиев през 1945 
г. за патрон на гимна-
зията е избран Васил 
Левски. 

От 1949 г. към гим-
назията се разкриват и 
паралелки с двегоди-
шен курс на обучение за 
начални учители. След 
завършването на тези 
паралелки голяма част 
от възпитаниците на 
училището започват да 
работят като начални 
учители из цялото Че-
пинско корито и отдават 
своя живот на педагоги-
ческата професия. 

След поредната об-
разователна реформа 
през 1981 г. училището 
се премества в нова 
модерна сграда, в коя-
то и сега продължава 
обучението. 

През 1992 г., след 
успешно положени из-
пити по математика 
и БЕЛ, е сформирана 
първата паралелка из-
вън Пазарджик с ин-
тензивно изучаване на 
английски език. Първи 
преподаватели в нея 
са М. Кутрянска, Т. За-
хова, Дж. Уудфорд и 
Пл. Ангелов. С много 

ентусиазъм и жар учи-
телите обучават уче-
ниците си, които се 
представят отлично на 
окръжни олимпиади и 
национални състезания 
по английски език, а 
много от тях продължа-
ват образованието си в 
чужбина. 

С благодарност мо-
жем да споменем име-
ната на всички директо-
ри, които са работили 
и допринесли за раз-
витието на училището: 
Димитър Хр. Димитров, 
Иван Ачев, Петко Захов, 
Радослав Мутафчиев, 
Йордан Янков, Иван Ди-
визиев, Спаска Пеева, 
Кирил Велев, Атанас 
Фурнаджиев, Неджат 
Кехайов, Мария Янчева, 
Емил Моллов. 

В продължение на 
100 години училището 
играе важна роля за 
интелектуалното раз-
витие на Велинград и 
региона. Авторитетът 
му се изгражда не само 
от професионализма на 
неговите преподавате-
ли, но и от успехите на 
неговите възпитаници. 
Фактът, че гимназията е 
дала на България много 
видни общественици, 
учени, инженери, лека-
ри, дейци на културата 

и професионалисти в 
различни области, сам 
по себе си говори за 
наложения висок стан-
дарт в образованието и 
обучението на младото 
поколение. За един век 

образованието си за-
вършват хиляди млади 
хора.  

И днес училището е 
сред водещите в Пазар-
джишка област. 

С р е д н о  у ч и л и щ е 
„Васил Левски“ работи 
в добро сътрудничество 
и взаимодействие с ре-
дица неправителстве-

ни организации и фон-
дации като фондация 
„Джуниър Ачийвмънт 
– България”, фондация 
„Васил Левски”, общо-
български комитет „Ва-
сил Левски”, фондация 
„Тангра - ТанНакРа”, Ро-
тари клуб - Велинград и 
др., които допринасят 
за подобряване на ма-
териално-техническата 
база на училището и 
за ефективността на 
учебно-възпитателния 
процес.

Ученическите ком-
пании, които работят 
по програма „Джуниър 
Ачийвмънт”, функцио-
нират изключително до-
бре. През 2010 г. уче-
ническата  компания 
„Junior Recylcers” става 
най-добра в България и 
участва в европейското 
издание на състезание-
то в Каляри, Италия, 
където също се пред-
ставят отлично. 

През 2007 г.-2009 г. 
по програма „Комен-
ски” се реализира успе-
шен проект „P.E.O.P.L.E” 
за двустранен обмен 
с училище от Окстед, 
Великобритания, а през 
2011г.-2013 г. е реали-
зиран проектът „Y.E.S” 
за двустранен обмен с 
училище „Енрико Фе-

лини” от гр. Понтеде-
ра, Италия. Много са 
проектите по програма 
„Еразъм +“, в които учи-
лището взима дейно 
участие: Environmental 
education – 2013 г.-2015 

г., Youth, MWPE – 2015 
г.-2017 г.,  Innovation 
in Education – 2015 г.-
2017 г., Euroscola- 2017 
г., BEUnique – 2017 г.-
2019 г., Useful methods 
to combat violence in 
schools- 2018 г.-2020 г., 
HERCULES- 2018 г.-2020 
г., Y.E.S. – G.R.E.E.N. 
– 2019 г.-2021 г. През 

2021 г. СУ „Васил Лев-
ски“  получава Еразъм 
акредитация за успеш-
но реализирани про-
екти. 

В навечерието на 
юбилейната година СУ 
„Васил Левски“  съз-
дава проекта „Между-
часие ТВ“, в който уче-
ниците са журналисти 
– правят репортажи, 
взимат интервюта, за-
снемат и обработват 
видео материалите.. 
Новинарските емисии 
се качват всяка сед-
мица в собствения им 
YouTube канал и това 
развива дигиталните им 
умения. 

С новоизградения 
STEM център „3К“ фи-
нансиран по нацио-
нална програма за из-
граждане на училищна 
STEM среда училището 
прекрачи във втория 
век от своето същест-
вуване. STEM центърът 
се състои от няколко 
зали: зала „Роботика и 
програмиране“, където 
ще се обучават учени-
ците от профил „Соф-
туерни и хардуерни 
науки“; зала „Дебати и 
презентиране“, в която 
учениците ще се учат да 
водят дебати, дискусии 
и диспути и в която ще 
се провеждат срещи с 
личности от различни 
сфери; зала „Приоб-
щаващо образование“ 
за деца със специални 
образователни потреб-
ности; зала „Палитра и 
звук“, предназначена за 
изкуство и по-различни 
часове по хуманитарни-
те дисциплини. 

Колективът е амби-

Начало без край 
От стр. 1 циран и работи за пови-

шаване на своята ква-
лификация. Учителите 
се стремят да развиват 
у учениците чувства на 
гордост, родолюбие и 
човеколюбие. Затова 

нашите възпитаници 
са будни, отговорни, 
изобретателни и инте-
лигентни млади хора, 
които се реализират 
успешно в живота.  

Направената равно-
сметка на изминалия 
път ни дава надеждата, 
че няма да спре да се 
развива новаторският 

дух на училището. В 
тези години на преход 
и преосмисляне на цен-
ностите едно е важно 
за всички нас: да про-
дължим традициите и в 
същото време да бъдем 
в крак с изискванията 
на времето. СУ „Васил 
Левски” ще продължа-
ва да изпълнява своя-
та просветна мисия, 
да възпитава достойни 
и честни хора, които 
отстояват и развиват 
най-доброто, научено 
от тях в училище и да 
издигат авторитета му 
в национален мащаб.  

Може още много да 
се пише за успехите на 
учителите и ученици-
те от училище „Васил 
Левски” и всички те ще 
бъдат доказателство, 
че Гимназията винаги е 
била, е и ще бъде един 
истински светилник на 
просветата в Чепинския 
край. 
Мария Чорбаджиева,

старши учител по 
български език и

литература

РЕ

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Китка Овчарова, Ма-
риана Тодорова, Емил Моллов

ПРЕДПЕЧАТ: „Вестник „Темпо“
ПЕЧАТНИЦА: „Булвест принт“ Пловдив

В навечерието на 24 май... на този светъл празник на просветата и 
книжнината, а и на същинската българщина, ние отбелязваме края на един 
истински важен етап от нашия живот - ученическите години. Не ни се ще 
да казваме „Сбогом“ на вас, на училищните дни и на детството, затова се 
разделяме с „Довиждане и до нови срещи“. Пристъпваме към новото и не-
познатото с любопитство и амбиция. Всичко, което изпитваме в момента, 
не може да се опише с думи. В сърцата ни се преплитат и бушуват тъга, 
радост и вълнение, но превес взима чувството на благодарност. Искрено 
благодаря на моите съученици за прекараното време заедно - пет години 
заедно се сблъсквахме с трудности, радвахме се на успехи, а пък понякога 
скучаехме и се оплаквахме.

Признателни сме на нашите учители, че ни подкрепяха във всичко, че 
ни научиха на всичко нужно днес да се наречем наистина „зрелостници“. 
Благодарим ви! Дано пътищата ни пак се пресекат.

Маргарита Райчева, 12а клас

Дано пътищата ни пак се пресекат
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Едно от значимите 
събития в рамките на 
отбелязването на ве-
ковния юбилей на Учи-
лище „Васил Левски“ 
Велинград ще бъде 
откриването на STEM 
центъра „3К” („Креа-
тивност, комуникатив-
ност, качество”). Той 
вече е изцяло готов, 
след като училището 

спечели финансиране 
по националната про-
грама за изграждане 
на училищна STEM 
среда (абревиатурата 
STEM идва от Science, 
Technology, Engineering, 
Math, бел.ред.). С про-
ектно финансиране от 
300 000 лева плюс още 
33 000 лева от училищ-
ния бюджет е изграден 

център на ви-
соко европей-

ско ниво.
Разположен е на 

първия етаж, като към 
него води коридор, из-
рисуван с елементи от 
български шевици – 
канатицата, като сим-

вол на безкрайност и 
благоденствие.

„Не знам дали има 
STEM център като на-
шия в страната, но този 
тук е уникален със за-
ложената идея в реа-
лизацията на проекта. 
А тя е да не забравяме 
традициите в българ-
ското образование, но 

СУ ”Васил Левски” се сдоби с уникален 
STEM център ”3К” за 100-годишния юбилей

и да насочим нашите 
усилия към прилагане 
и развитие на съвре-
менните технологии. 
Изпитваме професио-
нално удовлетворение 
от реализирането на 
проекта  и смята, че 
СУ „Васил Левски“ по 
достоен начин ще по-
срещне своя вековен 
юбилей”, не крие задо-

волството си директо-
рът Емил Моллов.

За реализацията на 
проекта са проведени 
три обществени по-
ръчки: за строително-
ремонтни дейности, 
оборудване и обзавеж-
дане. А резултатът е 
повече от впечатляващ, 
изградени са няколко 

зали в които учениците 
ще работят в модерна 
среда със съвременно 
оборудване. Всяка от 
залите предлага въз-
можност за среща с 
различни науки по най-
модерен начин.

В зала „Робо-
тика и програ-

миране“ ще се 
конструират и 
програмират 

роботи
с различна слож-

ност, според възрас-
товите възможности. 

Създадената среда ще 
подпомага обучението 
на учениците от профил 
„Софтуерни и хардуер-
ни науки“.

Залата „Дебати и 
презентиране“ е мно-
гофункционална и в нея 
ще се се водят дебати, 
ще се обучават учени-
ците да изнасят речи 
пред публика, ще изу-

чават езика на тялото, 
ще се провеждат срещи 
– разговори с известни 
личности от различни 
професионални сфе-
ри. Помислено е и за 

децата със специални 
образователни потреб-
ности, които ще рабо-
тят със специалисти 
в зала „Приобщаващо 
образование“.

Училищната 
ученическа те-
левизия „Меж-
дучасие“ вече 

разполага с мо-
дерно ТВ студио

и  н о в и н а р с к и т е 
емисии, която се из-
лъчва всеки петък вече 
са  много по-високо 
качество.

Младите репортери 
са очаровани от изчис-
тения дизайн и новите 
технологии. Студиото 
е оборудвано с про-
фесионална техника, 
с възможност за зас-
немане на зелен екран 
(green screen) и с 4К-
камера и фотоапарат.

За осветлението 
спомагат и ЛЕД-про-
жектори, а за изолира-
не на шума се използ-
ват нови 10 панела, 5 
микрофона за запис и 
10 тип „брошки”. Освен 
студийната част, има 
помещение, в което 
екипът извършва ви-
део обработка и ця-
лостна постпродукция 
на заснетия материал. 
„Студиото е нашето 

креативно убежище да 
измисляме, заснемаме 
и създаваме, в него 
творим”, казват млади-
те репортери.

Зала „Палитра и 
звука“  е пред-

назначена за 
терапия чрез му-
зика и изобрази-
телно изкуство,

като тук ще се про-
веждат и часове по фи-
лософия и гражданско 
образование. Това е 
и мястото, където ще 
репетира училищната 
рок група GMM.

В ИСУ „Васил Лев-
с к и ”  в ъ з н а м е р я в а т 
да поканят в в STEM 
центъра седмиците на 
юбилейната програ-
ма на училището свои 
приятели – сред тях 
са историкът от ВТУ 
проф. Петко Петков и 
полярният изследова-
тел проф. Христо Пим-
пирев

А защо да не се на-
прави оттук и предава-
нето на БНТ „История.
бг” с водещите и име-
нитите гости?...

Р ъ к о в о д и т е л  н а 
STEM центъра е Алиш 
Алишов, учител по ин-
форматика и инфор-
мационни технологии, 
също възпитаник на 
училището, който е 
отличен програмист и 
води занятията с уче-
ниците и по национална 
програма  „Обучение за 
IT кариера“.
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П р о е к т ът  Y. E . S . -
G.R.E.E.N. на СУ „Васил 
Левски“ разглежда един 
от най-важните общо-
европейски въпроси, 
свързани с развитието 
на екологичното мислене 
на бъдещите поколения 
предприемачи от Европа. 
Проектът засяга нуждите 
и ползите от трансфор-
мацията на икономиката 
на ЕС в „зелена“, което 
предвижда единна поли-
тика на страните за опаз-
ване на околната среда и 
природата, както и разви-
тието на нови умения у 

младежите, необходими 
за „зелени“ работни мес-
та и предприемачество.

Постигането на тази 
глобална цел се осигу-
рява чрез изпълнение-
то на сложни задачи, 
предвидени в проекта, 
а именно запознаване с 
екологичните проблеми 
на участващите страни, 
както и тяхната политика 
за решаването на тези 
проблеми; формиране на 
набор от ключови умения, 
необходими за успешната 
професионална ориента-
ция и социална адапта-
ция на младите хора в 21 
век, също така и срещи 
с представители на зе-
ления бизнес и неправи-
телствени организации. 

По време на първата 
мобилност по проекта 
Y.E.S. – G.R.E.E.N. (Млади 
предприемачи в учили-
ще – елате да изучаваме 
и изследваме околна-
та среда и природата) в 
рамките на европейската 
програма Еразъм+, уче-
ници от петте страни - 
България, Италия, Литва, 
Словакия и Чехия бяха 
посрещнати от Солдин-
ската гимназия в Нарва, 
Естония.

По време на срещата 
участниците демонстри-
раха резултати от из-
следванията си на темата 
„Устойчиво производство 
и потребление“  в  тех-
ните страни. Като ре-
зултат от предварителни 
проучвания учениците 
представиха презентации 
за истории на успешни 
предприемачи, които ра-
ботят в сферата на пре-
работката на различни 
видове отпадъци.  

Смесени междуна-
родни отбори прояви-
ха своята креативност 
в съвместно  създаване 
на „Зелени приказки“ на 
екологични теми, засяга-
щи проблемите на цялата 
планета. 

За успешната работа 
по проекта допринесе 
интересна културна про-
грама на срещата. Учени-
ците посетиха историче-
ски забележителности на 
град Нарва, усетиха сту-
деният северен вятър на 
брега на Балтийско море 
и се любуваха на предно-
вогодишната украса на 
Стария град в центъра 
на Талин – столицата на 
Естония.  Всеки след-
ващ ден от съвместната 

СУ „Васил Левски“ 
се осъвременява посто-
янно, като се прилагат 
пълноценно технологии и 
се развиват любознател-
ността и потенциалът на 
учениците. Още от 2019 
г. учителите по матема-
тика Гергана Благова и 
Боряна Чорева участват 
със своите ученици в 
обучения и състезания в 
най-мащабния портал за 
общо образование в све-
та – Кан Академия. Уче-
ниците от всички класове 
на двамата преподава-
тели работят в портала 
Кан Академия. Всяка го-
дина има наградени, но 
най-голямата награда е 
помощта по математика, 
която получават по този 
съвременен, интеракти-
вен и интересен начин.

За учебната 2021/ 
2022 г. наши ученици са 
сред първенците  на На-

Заедно за по-чисто и 
зелено бъдеще

работа допринасяше за 
по-силното сплотяване 
на учениците, нови пре-
живявания и емоции.

В края на месец 
февруари 2022г. в град 
Тисовец,  Словакия, се 
проведе втората среща 
с ученици от СУ „Ва-
сил  Левски“ и партньо-
ри по проекта „Y.E.S. – 
G.R.E.E.N.” - България, 
Естония, Литва, Чехия и 
Италия. 

На тръгване от Бълга-
рия ние осезаемо чувст-
вахме приближаването 
на идващата пролет, но 

планините на Словакия, 
недалече от град Тисо-
вец, ни посрещнаха със 
сняг. Сред заснежената 
гора имаше не много го-
ляма скиорска хижа, коя-
то изглеждаше самотна и 
студена с надпис отпред 
„Chata Zbojska“. Но кога-
то прекрачихме прага на 
тази хижа ни посрещна 
топлината на огъня от 
горящата камина, усмив-
ките на гостоприемни-
те домакини и двамата 
неразделни приятели – 
кучето Берта и котето 
Блеки.   Впоследствие 
разбрахме, че тази къща 
се намира на територия-
та на природен резерват 
„Муранска планина“ и 
през цялата седмица тази 
уютна вила беше на раз-
положение на учениците 
– участници в проекта за 
зелено предприемаче-
ство „Y.E.S. – G.R.E.E.N.”. 
В тази прекрасна атмос-
фера и условия макси-
мално доближени до кра-
сотата и величието на 
природата, оцветени от 
културното разнообразие 
на младежите от петте 
страни започна срещата 
на Словашка земя.

Конкретно тематика-
та на срещата в Слова-
кия беше посветена на 
възобновяеми източни-
ци на енергия и перс-
пективите за развитие 
на зелената енергетика. 
Домакините от Словакия 
не само успяха напълно 
да представят дадената 
тема по време на CLIL 
урока в училището, но 
и ни запознаха с резул-
татите от изследване на 
този проблем от всич-
ки страни участници в 
срещата. Голям интерес 
предизвика посещение-
то на междуучилищен 
детски център, където 
домакините от Словакия 
ни показаха как решават 
проблема с опазването 
на изчезващите и защи-
тените видове животни 
и  птици в условията на 
дивата природа. 

Разнообразни поз-
навателни екскурзии, 
богата културна програ-
ма, интересни семинари 
работилници, вечери с 
народни песни и танци 
завинаги ще останат в 
съзнанието на участни-
ците в проекта. 

В края на месец март 
беше проведена третата 
среща по проекта , този 

път в Прага, красивата 
столица на Република 
Чехия. Променливото 
пролетно време не по-
пречи на доброто настро-
ение и домакини и гости 
с радост и ентусиазъм 
участваха в дейностите 
по проекта.

Този път основната 
тема на дейностите по 
проекта беше замърсява-
нето на големите градове 
и алтернативни начини за 
неговото намаляване и 
решаване на проблемите 
в дългосрочен план. Уче-
ниците демонстрираха 
задълбочени познания в 
областта на екологията 
и опазването на околната 
среда. Създадоха проек-
ти на зелени градове на 
бъдещето, в които са ре-
шени всички екологични 
проблеми.

Разбира се, отново не 
липсваха екскурзии, нови 
приятелства, вълнения и 
емоции – млада Европа 
се среща и обменя идеи, 
работи за своето бъдеще 
– по- чисто, по - зелено 
и сплотено!

Ето какви думи написа 
в знак на благодарност 
към организаторите и 
участниците в проекта 
Y.E.S. – G.R.E.E.N.  Илияна 
Гошевилова :

„Скъпи приятели, бла-
годаря за незабравимите 
моменти, които макар 
и за кратко успяхме да 
създадем. Благодаря за 
това, че станахте част от 
моя живот, благодаря за 
сълзите, които изплаках 
от радост, че имах въз-
можността да се запоз-
ная с вас. Знам, че този 
проект, тези шест дни са 
заели поне малка част от 
сърцето на всеки един от 
нас, и че никога няма да 
забравим това страхотно 
преживяване. Играхме, 
пътувахме, работихме в 
екип, общувахме един с 
друг, смяхме се, плака-
хме, но създадохме едно 
приятелство, което ще 
трае цял живот, макар 
и от хиляди километри. 
Обичам ви и много ще 
ми липсвате!“ 

Тези думи най-добре 
изразяват значението 
на проекти по програма 
Еразъм+ за формиране 
на европейско самосъз-
нание на съвременните 
млади хора – граждани на 
обединена Европа.

Цветина Райчева, 
старши учител по

английски език

СУ „Васил Левски“, 
Велинград отново прес-
кача прегради и раз-
ширява хоризонти като 
координатор на поред-
ния проект по европей-
ската програма Ера-
зъм+ „Jump On-board 
Your Fully Unprejudiced 
Life - JOYFUL“ - (2020 
г.-2023 г.). Бенефициен-

ти са ученици и учители 
от 6 европейски държа-
ви- България, Словакия, 
Полша, Румъния, Гърция 
и Турция. Участниците в 
проекта работят в посо-
ка на свързване на тра-
диционната методика с 
иновативните практики 
на дигиталната ера и раз-
виване на уменията на 
21 век - творчество, съ-
трудничество, критично 
мислене, устойчивост, 
езикови и дигитални ком-
петентности.

Тъй като образова-
нието ни минава през 
бурни етапи, целта ни 
е да запазим на бор-
да всички деца и да не 
позволим на нито един 
ученик да бъде извън 
нашето внимание и извън 
училищната общност. Со-
циалното приобщаване 
е във фокуса на проект 
JOYFUL, като дава въз-
можност за насърчаване 
на споделени ценности, 
равенство, многообра-
зие, недискриминация 
и позитивен климат в 
училище.

От 3 до 8 април тази 
година се проведе трета-
та мобилност по проекта 
в гр. Бялисток, Полша, 
която премина под мо-
тото „Put yourself in our 
hands“. В нея участваха 
учителите Мария Кутрян-
ска- координатор и Йор-
данка Овчарова, както 
и учениците от 9, 10 и 
11 клас Петя Георгиева, 
Ивайла Босакова, Атанас 
Мицикулев и Николай 
Боянов. Ето какво споде-

По-силни по математика с Кан Академия
ционално състезание по 
математика. Седмоклас-
никът Светослав Цонков 
спечели първа награда 
на Националното състе-
зание по математика с 
Кан Академия, органи-
зирано от сдружението 
„Образование без рани-
ци“. Мариана Табакова – 
7а, Никол Алексиева – 7а 
и Албена Мазълова -11а 
също се наредиха сред 
най- добрите математи-
ци в страната. 

Целта на онлайн над-
преварата е да насърчи 
учениците да прекарат 
повече време  в учене, за 
да разберат материала, 
както и да овладеят въз-
можно най-голям брой 
умения в Кан Академия. 
Нашите участниците 
влагат много усилия и 
време, за да усъвър-
шенстват своите знания 
по математика. Решават 

задачи, търсят формули 
и изследователски под-
хождат към поставените 
задания благодарение 
на наученото от часове-
те при преподавателите 
Гергана Благова и Боря-
на Чорева. Самите учи-
тели споделят, че за да е 
успешно едно обучение, 
трябва да прилага ба-
лансирано технологиите 
и да залага на участието 
на  ученика в класната 
стая. Това вече го умеем 
и прилагаме на практика 
- и то с добри резултати 
в нашето училище!

СУ „Васил Левски“ 
е партньор на сдруже-
нието „Образование без 
раници” и тази учебна 
година участва в програ-
мата „По-силни по мате-
матика с Кан Академия”. 
Целта на програмата е 
да изследва въздействи-
ето от платформата Кан 

СУ „Васил Левски“ разширява 
хоризонти с Еразъм+ и проект JOYFUL

лят и самите участници 
за престоя им там, за 
разнообразните дейнос-
ти, практически занятия, 
семинари и незабравими 
моменти.

Петя: „Пътуването ни  
до Полша мога да опи-
ша като една сбъдната 
мечта, една приказка  с 
щастливо начало и за-

помнящ се край. Насла-
дата от изживяното, на-
ученото и изпитаното на 
това невероятно място 
винаги ще помня и нося в 
сърцето си. Като спомен 
от Полша ни останаха на-
правените от нас гривни 
на дружбата, тениските 
с послания, свързани с 
човечността, и дървото 
на щастието, върху което 
оставихме отпечатък от 
нашите души .“

Наско: „Сигурен съм, 
че всеки един от нас ще 
запази прекрасните спо-
мени от тази 1 седмица 
в Полша с Еразъм+ и 
нашия проект JOYFUL. 
Това, което мен лично 
най-много ме впечатли, 
са приятелствата, кои-
то създадохме и вре-
мето прекарано заедно 
с нашите връстници от 
Полша, Турция, Слова-
кия и Румъния. Нашето 
училище - домакин в гр. 
Бялисток беше голямо, 
съвременно, добре орга-
низирано и гостоприем-
но. Мен, като спортист и 
баскетболист ми направи 
впечатление  огромни-
ят физкултурен салон, с 
електронно табло за ре-
зултатите от мачовете и 
професионалното спорт-
но  оборудване. Имахме 
възможност да играем 
ръгби с нашите домаки-
ни, които имат традиции 
в този спорт и спечеле-
ни шампионати. За нас 
беше много забавно да 
участваме и да играем и 
срещу нашите учители. 
За съжаление, учителите 

ни грабнаха победата!“
Ники: „За мен прежи-

вяното в Полша е нещо, 
което дълго ще пазя като 
спомен! Запознанството 
с културата и традициите 
на тази държава, както и 
незабравимите моменти, 
прекарани с приятели 
от още 4 различни дър-
жави са толкова ценни, 
колкото и идеите на са-
мия проект за соцаилно 
приобщаване и равен 
шанс в свят, лишен от 
предразсъдъци.“

Ивайла: „Всеки от нас 
си мечтае да живее в 
приказка, изпълнена със 
забавления и безгрижие. 
Е... ние - българският 
отбор бяхме героите на 
тази приказка, а имен-
но на проектът JOYFUl и 
пътуването ни в Полша. 
Прелетяхме над част от 
Европа, сменихме всички 
сезони, опознахме нова 
култура и създадохме 
приятелства за цял жи-
вот. Ние бяхме  прене-
сени в атмосфера, коя-
то излъчваше топлина, 
задружност и най-вече 
любов... присъствахме 
на най-готиното парти, 
на което всяка държа-
ва показваше различни 
типични за страната си 
танци или песни. Имахме 
страхотната възможност 
да покажем  колко до-
бре работим в екип и 
колко креативни можем 
да бъдем. Създадохме 
сцена от картонена кутия, 
герои от дървени лъжици 
и впрегнахме въображе-
нието си в написването 
на кратки сценарии. Пъ-
туването ни до Полша е 
незабравим момент от 
живота ми, който ще ос-
тане завинаги в сърцето 
ми, а  на хората виновни 
за това мое приключение, 
ще съм благодарна до 
края на дните си! Приказ-
ките винаги завършват с 
щастлив край, както се 
случи и при нас!“

След тази ползотвор-
на среща и след всичко 
споделено вярваме, че 
всички участници приеха 
като свои и отнесоха по 
родните си места демо-
кратичните европейски 
идеи за равен шанс, сво-
бода, сътрудничество, 
социално приобщаване 
и единство в разнообра-
зието, преодолявайки 
граници и разрушавайки 
стереотипи.

Мария Кутрянска, 
координатор на проект 
JOYFUL, Erasmus+

Академия върху ученици 
и учители в България. С 
участващите училища и 
учители по математика 
за 6 и 9 клас от цялата 
страна се представиха  
доказателства за ефек-
тите от работата с плат-
формата в българските 
условия (въздействие 
върху процесите на уче-
не и преподаване, върху 
нагласите на ученици и 
учители, ефектите върху 
образователните резул-
тати на децата и др.). 
Програмата се осъщест-
вява от “Образование 
без раници” с подкре-
пата на Министерство на 
образованието и с фи-
нансовата подкрепа на 
“Америка за България”, 
а избраният външен, не-
зависим изпълнител на 
самото изследване е Ин-
ститутът за изследвания 
в образованието.

СУ „Васил Левски“



100 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» 5май 2022

През 2022 година 
нашето училище отбе-
лязва своя 100-годишен 
юбилей! 

През погледа на един 
начален учител 100 го-
дини са стотици дет-
ски усмивки, озаряващи 
двора на училището ни 
в първия учебен ден; 

стотици тупкащи детски 
сърчица, прекрачващи 
за първи път прага на 
класната стая; стотици 
часове на неуморен труд 
и вдъхновение.

Началният учител е 
не само проводник на 
знанието. Той е моти-
ватор, вдъхновител и 
катализатор за добри и 
стойностни инициативи, 
в които детето участва и 
формира своя мироглед 
и ценностна система.

Юбилейната учебна 
2021/2022 учебна година 
по традиция започна с 
тържество на 15 септем-
ври, на което в присъст-
вието на ученици, учите-
ли и гости бе осветено 
новото училищно знаме 
и бяха представени зна-
мената на училището ни 
от създаването му до 
днес. Тържествено бе 
открита Арка на Про-
свещението- символ на 
познанието и прогреса. 

У ч е б н а т а  г о д и н а 
започна тържествено, 
класните стаи се изпъл-
ниха с живот и учили-
щето заживя в своя ди-
намичен ритъм.Нашите 
малки възпитаници, уче-
ниците от начален етап, 
се включиха активно в 
училищния живот чрез 
участие в инициативи, 
конкурси, кампании на 
училищно, общинско и 

национално ниво.
През месец ноември 

учениците от 1.а и 1.б 
клас взеха участие в об-
разователната кампания 
за безопасно движение 
по пътищата „Пресичам 
безопасно с TEDI“, която 
се организира и провеж-
да от Тимбарк България 
ЕООД. Координаторът 
по проекта и учител по 
ФВС Даниел Аврамов, 
както и класните ръко-
водители представиха 
видеоурок, който по 
достъпен и интересен 

    Динамична, вдъхновяваща и 
ползотворна учебна година

начин запозна децата с 
най-важните правила за 
безопасно поведение на 
пътя - когато са  пеше-
ходци, когато са пътници 
в автомобил и автобус и 
когато са водачи на ве-
лосипеди и тротинетки.

През месец декември 
първокласниците от 1.б 

клас и техните учители 
г- жа Захова и г-ца Го-
шевилова организираха 
,,Празник на цифрите“. 
Малчуганите показаха, 
че вече познават ци-
фрите до 10 и могат да 
смятат, да решават труд-
ни задачи, но и да се 
забавляват.

Всяко година учи-
лището ни организира 
благотворителен ко-
леден базар. Този път 
събраните средства се 
предоставиха на две 
деца, чиито родители 
загубиха битката с Covid 
19. Ентусиазмът, с който 
нашите деца се вклю-
чиха, като изработиха 
прекрасни коледни екс-
понати, е доказателство 
за съпричастност към 
нелеката съдба на тези 
две деца. Благодарни 
сме за активността и на 
родителите! Оставаме с 
надеждата, че скромният 
ни принос поне за малко 
е върнал усмивките на 
тези деца!

По традиция нашето 
училище всяка година 
организира за Коледа 
конкурс за най-добре 
украсена класна стая. 
Всички ученици и учите-
ли с ентусиазъм, усър-
дие и фантазия пресъз-
дадоха коледния дух във 
всяка класна стая. За-
служено класната стая 

на 3.б клас и г-жа Будина 
спечели първо място.

През месец януари се 
проведе общински кръг 
на Националната олим-
пиада „Знам и мога“, 
в който традиционно 
участват нашите четвър-
токласници. Те се пред-
ставиха чудесно, а трима 
от тях- Милена Лешкова 
от 4.а клас, Селин Пе-
рушинска от 4.б клас и 
Дариа Кюркчиева от 4 в. 
клас се класираха за об-
ластния кръг. Безспорен 
повод за гордост!

На 19 февруари се 
навършиха 149 години от 
гибелта на нашия патрон 
Васил Левски. Ученици-
те поднесоха цветя пред 
бюста на Апостола, а 
четвъртокласниците под 
ръководството на  свои-
те учители подготвиха и 
изнесоха рецитал, пос-
ветен на живота и делото 
му. Всички ученици от 
начален етап присъст-
ваха на един прекрасен 
урок по родолюбие. Пос-
ледва тържествено наг-
раждаване от директора 
Емил Моллов на уче-
ниците, взели участие 
в конкурса за рисунка, 
есе и стихотворение, 
посветени на патронa. 
Тази година активността 
на учениците бе особе-
но голяма. Наградените 
бяха много, а поощрени 
бяха всички участници.

През последните две 
години заради панде-

мията и социалната изо-
лация рязко се увеличи-
ха случаите на училищен 
тормоз. На 24 февруари 
нашите ученици отбе-
лязаха Световния ден 
на розовата фланелка, 
като облякоха розови 
фланелки и с розов ба-
лон в ръка отправиха 
ясни послания: „Не на 
тормоза, но не за ден!“, 
„Силният защитава, а 
не напада!“, „Бъди при-
ятел!“.

Месец март бе особе-
но наситен с инициативи. 
Учениците от 3.б клас с 
кл. р-л Даниела Будина 
пресъздадоха легендата 
за мартеницата, като с 
това показаха своята по-

чит към родовата памет.
На 21 март светът от-

белязва Деня на хората 
със Синдром на Даун. 
Всички ученици от нача-
лен етап обуха шарени 
чорапи, изработиха таб-
ла и нарисуваха рисунки 
в знак на подкрепа към 
„слънчевите“ хора. Уче-
ниците от 10.а и 10.б 
клас и техният препо-
давател по биология 
г-жа Веселина Златева 
докоснаха сърцата ни с 
един нестандартен урок, 
в който взеха участие и 

малките ученици от 1.б 
и 2.а клас. 

В „приказна“ ини-
циатива се впуснаха и 
учениците от 2.а и 2.б 
клас и техните учители 
г-жа Кадьова и г-жа Па-
чалова. Те представиха 
пред ръководството и 
гости учители интегри-
ран урок със състезате-
лен характер  „Пролетна 
математическа приказ-
ка“. Второкласниците с 
настроение и вдъхнове-
ние се впуснаха в това 
приключение и показаха 
колко много знаят и мо-
гат, за което получиха 
награди и грамоти.

В края на месец март 
с букварчето се раздели 
1.б клас. Първолачетата 
отбелязаха този вълну-
ващ момент с тържество 
за буквите. С голяма 
гордост и вълнение  мал-
чуганите заявиха: ,,Ние 
вече сме грамотни!“.

Учебната година бе 
наситена и с участия на 
наши ученици в различ-
ни конкурси на общинско 
и национално ниво: фо-
токонкурс „Първокласна 
стая“ на изд. Просвета, 
Национален конкурс „Ку-
кери“, конкурс „ Весе-
ла мартеничка“ на Мега 
Мама, художествената 
инициатива „Нарисувай 
своята мечта“ на изда-
телство Клет, конкурси-
те на ОДК Велинград 
„Апостолът на свобо-
дата“, „Мартичка“, „100 
години от рождението на 
Вела Пеева“. Горди сме 
от това, че наши ученици 
заеха призови места!

Учебната година е 

към своя край за уче-
ниците от начален етап. 
За тях и за нас, техните 
учители, тя беше дина-
мична, вдъхновяваща и 
ползотворна. Пожела-
ваме от сърце на наши-
те възпитаници здраве, 
дръзновение и много 
успехи! Нека са горди, че 
са част от настоящето на 
едно модерно училище 
със стогодишна история!

Соня Кадьова,
старши учител и 

председател на МО 
на началните  учители

Седми клас… Година, която трудно ще се забра-
ви. Трудно ще забравя наставленията на учителите 
ми. Трудно ще забравя дългата ми подготовка за 
Външното оценяване и колко много усилия поло-
жих заедно с преподавателите ми. Годината почти 
свърши и е време да избирам моя нов път. Път, 
по който да вървя с желание и надежда, с любов 
и разум, и по този път да стигна по-далече отвся-
кога. Да надмина себе си и докато вървя по този 
път, да бъда уверена в себе си и в хората до мен. 
По този нов път желая да вървя с хора, готови да 
ме научат на нови и интересни неща, и точно за 
това избрах да остана да уча в Средно училище 
„Васил Левски” Велинград, в училище с традиции 
и бъдеще. Тук преподавателите намират начин 
да привлекат вниманието на учениците. Точно от 
училище “Васил Левски” Велинград излизат едни 
млади хора, които са готови да покажат на света 
знанията си, намерени в малкото градче на Бал-
каните. Аз избирам да остана в Средно училище 
„Васил Левски” Велинград, за да мога да открия 
себе си в големия свят и да представя на света 
възможностите на едно малко училище, в една 
малка страна - България!

Милана Чорбаджиева, 7б клас

През последните седем месеца всеки втори 
човек ме пита къде ще уча след седми клас... 
Истината е, че в началото и аз не бях сигурна, но 
после взех решение. 

Уча в училището си от седем години, а то същест-
вува повече от 100 години. Изпратило е хиляди, които 
са започнали от самото начало... Главната причина да 
искам да остана да уча тук е желанието на учителите, 
с което те преподават. Мисля, че не всеки човек може 
да пусне дете в сърцето си, да му даде любов, грижа, 
доброта. Пример за такъв учител е моята учителка по 
математика госпожа Гергана Благова. И да,  правилно 
сте ме разбрали, по математика.

Познавам се с нея от пети клас, тогава изобщо 
не обичах математика, но тя ме накара да я зао-
бичам. Беше ми много трудно в началото, но не се 
отказах, защото тя не се отказа от мен. Тя и много 
други учители влагат цялата си енергия, желание, 
съпричастност и любов в преподаването си. Заедно 
с тях прекарваме по-голямата част от деня заедно. 
Ние сме като едно семейство, а училището е нашият 
втори дом, в което прекарваме повечето си време. 
Там са повечето ни приятели и нищо чудно, че по-
възрастните ни казват, че това е най-доброто време 
от техния живот. В училище се оформя характер, 
оформя се отношението ни към хората и света, 
подготвяме се за бъдещия живот. В моето училище 
аз мога да бъда себе си и да изразявам мнението 
си... Едва ли някъде другаде ще ме подготвят за 
живота така, както тези учители, които ме познават 
от три години, а някои и от повече. Искам да стигна 
до финала там, откъдето започнах!

Мариана Табакова 7а клас

Средно училище „Васил Левски“ е моето родно 
училище, моят втори дом. Освен че се привързах 
духовно, тук намерих себе си, тук се уча да бъда 
успешен човек. Паралелката, в която избрах да 
продължа своето образование, ми помогна да 
науча добре английския език и да се развия в 
профилираните предмети, които обичам, и съм 
сигурна, че един ден ще ми бъдат от полза. Бла-
годарна съм на преподавателя ми по български 
език и литература госпожа Мария Чорбаджиева, 
която ме научи да изразявам себе си чрез силата 
на словото и да обичам литературата с цялото си 
сърце. Благодарна съм на училищния ни психолог 
Цветанка Грозева, която видя потенциал в мен и 
ме научи да се изправям срещу страховете си и 
да бъда силен и борбен човек. Благодарна съм на 
госпожа Юлия Съртева, че ме превърна в добър 
репортер, който да вижда истината във всяко нещо. 
Благодарна съм на директора ни господин Моллов, 
че ни осигурява свят, пълен с възможности, свят, в 
който се учиш да бъдеш добър и жаден за знания 
и победи човек. Благодарна съм и на всички мои 
учители, че винаги са ни разбирали, били са до 
нас, давали са ни шансове и винаги сме можели и 
можем да разчитаме на тях. Те изграждат нашата 
стълба към успеха и с любов предават знанията си 
на всички нас. Това училище за мен е дом, изпълнен 
с истински хора. Тук е дървото на знанието, което 
цъфти целогодишно с плодовете на прогреса.

Виктория Алемкова, 10а клас

Училище  СУ „Васил Левски“ е средище на зна-
нието и духовното израстване.

Аз избирам да продължа своето образование 
в моето училище, чийто праг прекрачих преди 10 
години, защото тук изграждам основите на моя про-
фесионален и житейски път. На това скъпо за мен 
място срещнах, опознах и научих много от моите  
учители, които  с огромна страст  и ентусиазъм 
успяха  да възпитат у мен чувство за отговорност 
и стремеж към знанието! 

С удовлетворение мога да заявя, че да бъда 
възпитаничка  на училище „Васил Левски“, е гордост 
и чест, които ще нося до края на живота си. Учител-
ският колектив, професионалното преподаване на 
учебния материал и мотивацията, която  получавам, 
са нещата, които ми вдъхват увереност, че от тук 
ще изляза отлично образована и ще успея да се 
реализирам за в бъдеще . 

Петя Георгиева, 10б клас

Избирам да уча в 
СУ „Васил Левски“ 
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Вратата тихо се отвори, бравата изскърца и лъч 
мека светлина нахлу в тихата топла одая. Огнището 
все още тлееше, излъчвайки последни умиращи 
отблясъци. Очите на луната леко надзъртаха из от-
крехнатото перде. Неочакваният гост влезе плахо, 
поспря се на вратата, огледа бавно стаята, докато 
очите му свикнат с тъмнината, пристъпи още само 
крачка напред и отдъхна. По ямурлука му се стичаха 
капки росен дъжд, а по ятагана, висящ на дясното му 
бедро, личаха засъхнали капки кръв. Дишаше тежко 
и неравномерно, сякаш бе кон, впрегнат в дълъг 
галоп. И после продума, с онзи дълбок и чист глас:

- Стани, бай Иване, па тури, и сиромашка трапеза 
да е. Три деня из Балкана скитах. Чета башибозуци 
избих, българи предатели изклах, чорбаджии обрах 
и съселянин с османци бях, та даже и с Осман 
паша гулях. 

Тихата зимна нощ шептеше песента на самоди-
вите, а в малката стаичка моят гост разказваше...
редеше като мъниста сладки прости думи...за едно 
тъй близко, ала и тъй далеко преломно време. За-
хласнат, седях и дълго слушах сладкодумната му 
реч и попивах тези лековити слова. За посещението 
му, никому не казах. След като засити вълчия глад 
и напои прежаднелите си устни, тръгна както беше 
дошъл – тихо и плахо.

На заран слънце, когато всички селяни се събраха 
на мегдана, в бай Станковото кафене дочух от Йорда-
новица, кметската невеста, че в селото посред нощи 
обикалял разбойник. В главата ми изникна сянката 
на Дякона, чиито сини очи, буен поглед и стройна 
фигура хващаха окото от далеко. Този “непознат“ 
человек бе дигнал турската полиция на крак още от 
ранни зори. Никой обаче не предполагаше кому бе 
потребно да тършува из нашето село. “Ако ли бяха 
разбрали, те всички щяха да мълчат“ – помислих 
си аз, ала давах изражение сякаш нито бях чул, ни 
видял суматохата. 

Докато брояхме жълтици, сърбахме топлото 
кафе и гъстият дим от лулите запълваше кафенето, 
оставяйки след себе си тежка замайваща миризма 
на тютюн, при мен доходи Ганкиният син. Детето, 
най-много десетгодишно, беше бледо, на гърба си 
имаше само изподрана ленена риза, чийто цвят не 
бе бял, кални продупчени потури и боси кални крака. 

Гостът
Личеше, че 
по пътя до 
тука беше 
тичало, па-
дало и пак 
продължа-
вало. Дъхът 
му секваше 
при опита 
си да про-
дума и за-
т у й ,  к а т о 
се извиних, 
станах и го 
з а в е д о х 
н а д а л е к о 
от насяда-
лите съсе-
ляни. Дока-
то вървях, 
през глава-
та ми мина-
ваха обез-
покоител-
ни мисли 
за жената, 
к о н я  м и 
или пък де-
цата и имо-
та.  Скло-
них глава и 
продумах:

- Какво струваш тука, чичовото? Да не нещо 
станало? - и притесненият ми поглед заподскача 
по неговото невинно лице.

- Бай Иване, по-скоро се прибери, скъп гост те 
у дома чака. - промълви шепнешком момчето.

- Кой толкоз рано ме потърси, бе? - смутен по-
питах аз и погледнах часовника си.

- Аслан Димитроолу Ованес Ефенди, сиреч 

Дякона, бай Иване. – и усмивка грейна на бялото 
детско лице.

Тръпки побиха тялото ми. След миг-два, когато 
успях да се свестя, отпратих детето и на никого 
за случилото да не казва, инак турците ще да ни 
избият всички.

Пътят към дома бе сякаш безкраен. Дори и на 
тихите, обезлюдени улици, хора се бяха плъпнали, 
като че ли очакваха нещо да се случи. Лицата им 
бяха все тъй намръщени, а къртовският труд бе 
изменил снагата им. 

Дворната вратня бе отворена, влязох и за да 
не уплаша Дякона, подсвирнах и запях, е онази - 
турската песен. Ала за моя изненада, вътре никого 
не открих. Левски бе идвал и преди в дома ми, 
честите му посещенията, бяха научили челядта и 
жената да мълчат и да укриват и него, и къщята. 
А какво се беше случило сега, не знаех. Тръгнах 
към долапа, но едно писмо, стърчеше от джоба на 
зимния ми кожух. Поспрях се и дръпнах хартията. 
Не бе от Игнатиевата тайна поща, а написано ясно 
и четливо, дори с мастило и гласеше: 

„Калеко Иване, и Вие, Петре и Христо, не само 
до Вас е, но и до по-долна ръка хора, които имат 
възможност. Не е за нас, но за вас и за вашите 
деца ще дадете завинаги… Ето, ако дадете повече, 
отколкото ви се искат, ще си купите по-голям живот, 
който сега се продава. Утре не и милиони да давате. 
Ще гледаме какви ще ни се покажете. Както щете 
— или сто и петдесет лири ще ви бъдат по-мили, 
или вечен живот с цялата ви фамилия.“

Долапът зееше отворен. За моя изненада на 
дъното лежаха онези- същите дрехи, които Васил 
носеше снощи. Той бе фантом. Вероятно в бързи-
ната, беше намерил старите ми работни дрипи. И 
сега, някъде навън, където бе най-опасно за него, 
драгия ми безстрашен Левски, се скиташе с дрипа-
вите одежди. Непознат за всички, скрит зад образа 
на млад самарджия, се отправяше на поредното пъ-
тешествие из робските, тъй мили и свидни за него, 
български земи. Със слизането ми в прашната изба 
видях отвореното прозорче и само тихо прошепнах:

- С нами Бог, защото тия, тия лудите, ще ни 
избавят от тиранията. Амин!

Гергана Благоева, 10а клас

Всички деца  с нетър-
пение очакват Коледата 
не само защото тогава се 
подаряват подаръци, а и 
защото точно на Коледа 
магията се превръща в 
реалност. Точно тогава 
идва белобрадият ста-
рец, когото чакаш цяла 
година да се появи, зара-
ди когото се стараеш да 
не правиш толкова бели 
и на когото без да знаеш 
много букви, се опитваш 
да напишеш писмо с най-
съкровените си желания.

Повечето деца желаят 
да получат за Коледа най-
различни играчки. Моми-
четата искат комплект за 
гримиране, кухня, в която 
да приготвят гозбите си 
за цялото семейство, или 
пък най-красивото Бар-
би, на което да правят 
прически, момчетата пък 
искат футболна топка, за 
да научат триковете на 
Роналдо, коли, с които 
да довършат колекцията 
си или пък плейстейшън, 
на който да играят цял 
ден. Но всъщност все 
още ли това са желани-
ята на днешните деца, 
или пък не?! Не искат 

Най-хубавият подарък за Коледа
ли най-новия модел те-
лефон, таблет, не искат 
ли скъпи маркови дрехи 
и аксесоари? Оставям 
на вас размислите за 
желанията на днешното 
поколение към стария, 
познат Дядо Коледа, чи-
ято работилницата скоро 
може и да затвори вра-
тите си, защото явно той 
не произвежда телефони 
и скъпи глезотийки. Той 
прави детството щаст-
ливо и реално, а не ро-
ботизирано и забравено.

Но да се замислим за 
една не толкова малка 
група от деца, на които се 
е наложило да осъзнаят 
от малки, че духовното 
е много по-важно от ма-
териалното, и за деца, 
на които материалното 
е недостатъчно, за да 
помолят стареца за кукла 
Барби. Замисляли ли сте 
някога за децата, остана-
ли без семейства, за де-
цата, на които родителите 
за болни и се борят да 
изкарат някакви стотинки 
за пита хляб, с която да 
нахранят своите деца, за 
децата, които са принуде-
ни да търсят работа, но 

толкова мечтаят да бъдат 
в училището, от което се 
оплакваме колко досадно 
е то, без да оценяваме 
неговата стойност? Тези 
деца в писмата си до 
Дядо Коледа молят за 
семейство, искат майка 
им отново да е здрава и 
усмихната, за да спрат да 
я гледат немощна и още 
по-немощна с всеки из-
минал ден, знаейки, че не 
могат да й помогнат, пи-
шат за това, което имаш 
ти- топъл дом, нормална 
вечеря и обикновени дре-
хи без кръпки. 

А знаете ли кое е 
по-тъжно от това? По-
тъжното е, че техните 
писма рядко намират път 
до Дядо Коледа и често 
остават непрочетени и 
захвърлени в кофата за 
боклук. Да, може би ос-
ъзнаваме, че тези забра-
вени от Земята деца съ-
ществуват, съжаляваме 
ги, но съжалението носи 
ли им помощ, дава ли им 
малко светлина, прави 
ли поне ден от живот им 
по-щастлив? Не! Нали 
на Коледа хората стават 
по-добри, нали тогава в 

Портрет на Васил Левски
Виктория Патаранова, 11а клас

Днес е дъждовно. На-
вън е мрачно и пусто. 
Аз пък съм у баба в Лъ-
джене. Питате се защо? 
Защото ще имаме ус-
тен изпит по английски. 
Трябваше да си науча те-
мите и затова реших да 
дойда тук,където нямам 
интернет. Може малко да 
закъснея с предаването 
на есето си, защото не 
знам кога точно ще се 
прибера. Но знаете ли 
какво? Тук съм от петък. 
Без интернет, без да об-
щувам с приятелите ми 
в социалните мрежи. Не 
било чак толкова лошо, 
даже ми хареса. Мал-
ко си починах, научих 
темите и с баба си се 
забавлявахме. Извинете! 
Малко се отплеснах, но 
нищо.

Темата за днес е 
„Писмо в бутилка“. Нека 

Писмо в бутилка
да се върнем назад във 
времето.

15-ти век… Разхож-
дах се по брега на море-
то заедно с моята баба. 
Нямаше никого. Чуваше 
се само шумът от вълни-
те и чайките. Баба вър-
веше бавно, подпирайки 
се на бастун. Краката я 
боляха, но искаше да се 
наслади на днешния за-
лез, защото можеше да 
й е за последно. Идваше 
една доста голяма вълна. 
Нещо блестеше измежду 
водата. Изчакахме да го 
изхвърли на брега. Беше 
ми любопитно какво е. 
Приближих се към него 
и когато го видях по-от-
близо разбрах, че това е 
бутилка. Наведох се и я 
взех. Изглеждаше стара. 
Отворих я и вътре видях 
един бял лист,сгънат на 
фуния. Разгънах го и 

започнах да чета на глас.
„Любовта е като ма-

гия, като магия, която 
събира половинките на 
две сърца! Запълват се 
и стават едно цяло, не-
разделни! Чувствата не 
могат да се изразят с 
думи, емоциите не могат 
да се скрият, любовта не 
може без теб и мен! Оби-
чам начина, по който ме 
гледаш, обичам начина, 
по който ме прегръщаш, 
обичам начина, по кой-
то ме целуваш, обичам 
начина, по който ми го-
вориш, обичам начина, 
по който ми се доверя-
ваш, обичам начина, по 
който ме обичаш! Нищо 
не е вечно и нищо няма 
граници, но докато сме 
искрени един с друг и 
докато се обичаме, лю-
бовта ще изгаря душите 
ни! Толкова силен ще е 

пламъкът, че понякога 
може и да се опарим, но 
това няма да ни спре, ще 
се борим докрай за нас и 
за всичко, което прежи-
вяхме зедно! Дори и да 
умра, заради болестта 
ми, отново ще бъдем за-
едно някога! Обичам те!

ПС: Само твой, само 
моя, само двамата и зао-
бикалящия ни свят!“

Баба се разчувства. 
Направо изтръпна. За-
почна да трепери, сти-
чаха се сълзи по бузите 
й, нямаше думи, с които 
да опише как се чувства. 
Падна на земята и тихо 
продума:

- Преди много го-
дини за пръв път видях 
любовта на живота ми. 
Той беше слаб, с кесте-
нява коса и пъстри очи. 
Влюбих се в него, когато 
погледите ни се срещна-

ха. Не можех да откъсна 
очи от него. Не можехме 
да бъдем заедно заради 
родителите ни. Те не 
ни позволяваха, но ние 
всяка вечер се виждахме 
тайно в една гора. Само 
двамата и тишината. 
Беше уникално, докато 
един ден не се наложи 
да замине. Сърцето ми 
се пръсна на хиляди пар-
ченца. Човекът, без кого-
то не можех, се налага 
да замине.Той ми обеща, 
че каквото и да става, 
сърцата ни ще останат 
завинаги заедно. Мина-
ха месеци, изпълнени 
с болка и много сълзи. 
Изпращахме си писма в 
бутилка, но не винаги ги 
получавахме. След дъл-
го време той се върна 
закратко. Държеше се 
различно. Нямах обясне-
ние за това, а когато го 

нас се събужда доброто 
и искаме да помогнем, 
на хората, които имат 
повече нужда от магия-
та на Коледа, отколкото 
нас. Какво стана с идеала 
за чудесата на Коледа? 
Това, че сте дарили левче 
за българската Коледа, 
не е достатъчно, защо-
то можете да направите 
още много неща, нека не 
забравяме, че не живеем 
сами и нека бъдем бла-
годарни за това, което 
имаме, но първо трябва 
да го осъзнаем. 

Сега може би ще по-
питате какво още можем 
да направим? Та ние не 
можем да намерим дом 
на сираците, нито пък да 
излекуваме болните им 
майки. Къде да ги тър-
ся тези немощни деца, 
за да им помогна? Да, 
така е! Въпросите са ви 
правилни. Знам, че си ги 
задавате, но не мислете, 
че нямам отговор. Ето ви 
идея- можем да съберем 
старите си дрехи, кои-
то вече не носим и не 
харесваме, старите си 
играчки, които са зах-
върлени в килера и никой 

не им дава живот, и зна-
ете ли какво, тези неща 
можем да ги занесем в 
домовете, където някой 
ще даде светлина и нов 
живот, ще помогнем и ще 
направим някого щаст-
лив, нали така? А, още 
една идея! Можем да 
купим малко храна и да 
я дадем на бездомния, 
когото подминаваме все-
ки ден, а защо не и някое 
друго кокалче на неговия 
другар, който не го оста-
вя, за разлика от хората, 
които не дават шанс на 
миризливия бездомник. 

Идеи има много, но 
изпълнение малко. Не е 
трудно, не изисква много 
време, просто мисъл-
та, че има хора, които 
ще го направят вместо 
мен, убива всичко. Може 
би новогодишните ни 
цели трябва да бъдат, че 
дори и с малко можем 
да направим много, че 
не е излишно да напра-
вя безвъзмездно добро 
и че аз мога да бъда, 
този, който е там и ще 
го направи. Нужно е да 
помагаме, когато можем, 
не губим нищо, но пече-

лим усмивка от лицето на 
нещастния човек. Звучи 
недостатъчно, но повяр-
вайте ми- ще изпълни 
цялото ти сърце и ще го 
стопли завинаги. Не за-
бравяйте, че всичко рано 
или късно се връща. Така 
е и когато си слушал цяла 
година и Дядо Коледа ти 
донесе мечтания пода-
рък. Направете малко, но 
голямо за някого добро и 
ще видите как всичко ще 
ви се върне и вас някой 
ще ви направи толкова 
щастлив, колкото вие сте 
направили нещастния. 

Най-хубавият подарък 
за Коледа обаче ще оста-
не този, в който сме вло-
жили частица от нашето 
сърце. Колкото до най-
хубавия подарък, който 
ние можем да получим, 
според мен е магията, 
която някой близък е на-
правил за нас, частицата 
от сърцето си, която той 
е отделил за един спе-
циален човек в неговия 
живот-това си ти! Не за-
бравяй, че си специален 
и вълшебен!

Виктория Алемкова,
10а клас

питах, той ми отговаря-
ше, че си е същият. Но аз 
виждах промяната. След 
като отново замина, аз 
му изпратих писмо, на 
което не получих отговор 
до днес. Помислих си,че 
ме е забравил, че вече 
не ме обича, че никога 
повече няма да го видя. 
Въпреки цялата мъка,аз 
се примирих с това, но 
пламъкът на любовта ни 
в сърцето ми никога не 
угасна. Сега вече раз-
брах каква е причината 
да не получа отговор 
толкова време. - с мъка 
и сълзи говореше баба.

- Наистина е била 
истинска любовта ви, 
бабо! Съжалявам!

- Завинаги заедно! 
- прошепна тя и повече 
нищо не каза…

Вили Узунова,
10а клас
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Уважаеми
Господин Моллов,

скъпи учители и 
ученици,

Щастлива съм, че 
мога да Ви поздравя със 
100- годишния юбилей на 
нашето училище – Ино-
вативно СУ „Васил Лев-
ски“ гр. Велинград. Една 
впечатляваща годишни-
на, с която могат да се 
похвалят малко учебни 
заведения в страната.  

За тези 100 години, 
училището ни  се е пре-
върнало в нещо много 
повече от институция. То 
е пазител на българска-
та просвета, духовност 
и традиции, център за 
образование, култура и 
възпитание в патриоти-
зъм, едно свещено мяс-
то, на което се сбъдват 
мечтите на поколения 
ученици! 

През годините наше-
то училище се утвърди 
като едно от най-добри-
те  - от класните стаи по 
пътя на живота тръгнаха 
редица лекари, юристи, 
икономисти, творци, и 
много други прекрасни 
специалисти с различни 
професии, които разна-
сят славата на Велинград  
не само в България, но и 
по света!

Вярвам, че всички 
успешно реализирани 
наши ученици са най-го-
лямата оценка и награда 
за всеотдайния труд на 
стотиците педагози, дали 
своя принос за превръ-
щането на нашето учили-
ще в авторитетно учебно 
заведение и символ на 
качествено образование 
и култура!

За мен е чест, че съм 
била част от учителския 
колектив на Иноватив-

Сто години  за чо-
вешкия живот са много, 
а за историята –миг, но 
в този миг са събрани  
борбите, желанието  и 
любовта на чепинци да 
имат своя реална, а в 
последствие пълна гим-
назия. В откъснатата от 
света Чепинска котло-
вина живеят будни хора, 
жадни за повече знания 
за себе си и децата си. 
В с. Каменица  преди 
199 години отваря врати 
първото училище в този 
дял на Родопа планина, 
по-късно  с пансион за 
учениците от околните 
села, първото училище, 
в което се обучават деца 
на българомохамедани.

Не случайно надпи-

Уважаеми учители, 
скъпи ученици,

За мен, като предсе-
дател на Училищното на-
стоятелство, е чест да ви 
поздравя по повод 100 
години от основаването 
на ИСУ „Васил Левски”, 
Велинград. Съхранило 
най-доброто от духа и 
традициите на образова-
нието в родния ни град, 
днес училището ни про-
дължава да приобщава 
своите възпитаници към 
светлината на познание-
то и да извайва детските 
души в достойни лич-
ности.

Скъпи ученици,  с 
гордост бъдете после-
дователи на Левски, с 
успехите си дайте своя 
принос за съществу-

ването на училището и 
развитието му като едно 
от най-успешните в об-
щината и страната! Нека 
не стихва жаждата ви за 
знания, защото тя е дви-
жещата сила по пътя ни 
към по-добро бъдеще!

Уважаеми учители, 
поздравявам ви за не-
уморната работа през 
годините! В днешните 
времена на изпитания и 
превратности повече от 
всякога е нужно да се 
работи упорито, за да 
съхраним онова, което 
са завещали предците 
ни, а вие го правите! По-
желавам ви с неугасващ 
ентусиазъм да изпълня-
вате една от най-благо-
родните професии, да 
развивате заложбите на 

учениците си, да пишете 
славната история на учи-
лището ни и да открива-
те нови перспективи за 
неговото успешно раз-
витие! Доказателство за 
това са многобройните 
проекти, по които се ра-
боти в училището, което 
е пример как добрата 
образователна традиция 
може да има модерно 
звучене.

Желая ви от сърце 
здраве, воля, амбиция и 
енергия, за да реализи-
рате всичките си идеи и 
ИСУ „Васил Левски” Ве-
линград да пребъде и в 
следващите 100 години.

Честит юбилей!
Цветанка Тошева, 

председател на УН

Честит  вековен юбилей на 
първото средно училище в 
Северозападните Родопи! 

сът  на  знамето на  гим-
назия „Васил Левски„ е 
„Чрез Просвета за Бъл-
гария“. И  училището 
дава  на страната през 
годините хиляди добре 
образовани  млади хора. 
Трудно е да се изброят 
професорите, научните 
работници, лекари, юр-
исти, дейците на култу-
рата, писатели и поети, 
дипломати, генерали, 
политици и учители - 
възпитаници на велинг-
радската гимназия. Сред 
всички тях се открояват 
имената на патрона на 
града ни Вела Пеева, 
световно известните 
оперни певци Николай 
Гяуров и Петър Гугалов, 
вицепрезидентът Атанас 

Семерджиев и вицепре-
миерът Лидия Шулева.

Днес ИСУ „Васил Лев-
ски“ отново е сред воде-
щите училища в страната  
с модерната си мате-
риална база, професио-
нализма на учителите, 
голяма част  негови въз-
питаници и резултатите 
от матурите на учениците. 

Честита стогодишни-
на, ученици и учители на 
ИСУ „Васил Левски“ Ве-
линград! Носете с гор-
дост името на Апостола 
на Свободата, пренесете 
в новия век дръзнове-
нието и устрема на съзи-
дателите на Просветата 
в Чепинския край!

Радка Тотолакова, 
историк

но СУ „Васил Левски“ 
гр. Велинград. Тук  ос-
тавих част от сърцето 
си, създадох прекрасни 
спомени, срещнах чу-
десни и талантливи деца, 
които се превърнаха в 
достойни хора и дока-
зани професионалисти. 
Горда съм, че дадох своя 
принос и към историята 
на училището с напис-
ването на музиката на 
неговия химн „Потомци“. 
Незабравими ще останат 
и десетките концерти, 
които изнесохме по по-
вод различни празници и 
юбилеи съвместно с едни 
от най-известните бъл-
гарски певци  - Силвия 
Кацарова, Мая Нешкова, 
Росица Кирилова, Тео от 
Тоника СВ, Иван Дяков, 
Янка Рупкина и много 
други. Проведохме не-
повторими и вълнуващи 
срещи с редица известни 
българи  - космонавта 
Александър Александров, 
проф. Юлиян Вучков, 
проф. Стамен Стаменов, 
и други. Това даде нов 
облик и самочувствие 
на нашите ученици, раз-
шири техния кръгозор, а 
училището ни се утвърди 
и като център, където се 
възпитава култура, цени 
се музиката и изкуството.

По повод юбилея по-
желавам на всички от 
сърце: Бъдете здрави, 
щастливи и все така мо-
тивирани да пазите ро-
долюбието, традициите 
и доброто образование, 
както и досега! 

Честит вековен юби-
лей! За още много ус-
пешни и ползотворни 
години!

Виолета  Кранте-
ва, старши учител по 

музика до 2015 г.

От 20 до 25 март се 
проведе втората мобил-
ност по проект „Clima: 
Be the Change- ABC“ на 
о. Крит, град Хания, Гър-
ция. Срещата премина 
под мотото: „ If you love, 
you save. If you save, you 
protect!“ Става въпрос 
за екология, опазване 
на околната среда и 
гражданската ни пози-
ция към проблемите на 
глобалното затопляне и 
климатичните промени.

Н а ш и т е  у ч е н и ц и 
Любка Смиленова, Мар-
гарита Динева, Трайчо 
Чорбаджиев и Васил Ов-
чаров дискутираха, пре-
зентираха и активно се 
включиха в състезания, 
семинари и практически 
занятия заедно с техните 
връстници от Гърция, 
Кипър, Португалия, Ру-
мъния и Италия.

Изключително инте-
ресен беше фотограф-
ският workshop с тео-
ретични и практически 
насоки от експерт в тази 
област относно артис-
тичната фотография и 
различните стратегии 
за постигане на най- 
впечатляващ ефект. Уче-
ниците бяха разделени 
на мултинационални от-
бори и трябваше всеки 
един от тях да направи и 
представи по 1 снимка с 
послание. Отбор  „Дел-
фини“ грабна победата 
и трофея.

Практическите за-
нятия в Екологичния 
образователен център 
Вамос бяха свързани с 
рециклирането и опаз-
ване на околната среда. 
Учениците бяха впеча-
тлени от многобройните 
начини, по които всеки 
може да даде своя при-
нос за един по-чист и 
красив свят. Те се запоз-
наха с процеса и сами 

рециклираха хартия. Из-
работиха магнити от еко 
материали и чанти от 
стари фанелки.

Посетиха и фабрика-
та за обработка и ком-
постиране на отпадъци 
недалеч от Хания. Ог-
ромно впечатление им 
направиха съвременните 
методи за справяне с 
този глобален проблем. 
Мащабите и процесите 
на разделяне и рецикли-
ране на всички видове 
отпадъци ги пренесоха 
в един свят с размери и 
технологии, които дори 
не бяха си представяли 
преди. Всички участници 
в проекта получиха по 
една екологична бутил-
ка за вода, изработена 
изцяло от рециклирани 
материали.

В Техническия уни-
верситет на Крит всички 
ние, учители и учени-
ци имахме щастието да 
присъстваме на уникална 
лекция за климатичните 
промени  и глобалното 
затопляне, проведена от 
изключително впечатля-
ващия професор Апос-
толос Вулгаракис, който 
е специализирал в Окс-

Да бъдем промяната с проект ABC, Еразъм+
форд, в Колумбийския 
университет, Ню Йорк и е 
работил за НАСА. Много 
достъпно и интересно 

той ни запозна с проце-
си и статистики, които 
ни дадоха идея не само 
за глобалните размери 
на тези проблеми, но 
и за нашата роля като 
граждани. Разбрахме, че 
никоя стъпка не е твърде 
малка ако е в посока към 
съхраняване на планета-
та Земя.

З а п о з н а х м е  с е  с 
древната култура на о. 
Крит . Имахме щастието 
да се срещнем и с кмета 
на Хания.

Но най-ценното, кое-
то учениците отнесо-
ха от тази мобилност е 
разширеният мироглед 
и екологична култура, 
гражданското самосъз-
нание и съпричастност 
към климатичните про-
блеми, както и съвсем 
не на последно място 
създадените многоброй-
ни приятелства, което 
всъщност е идеята на 
проектите Еразъм+.

Мария Кутрянска, 
координатор по проект 
ABC, Erasmus+

Големият проблем на 
съвременното училище е  
загубата на интереса за 
учене при много от уче-
ниците. Защо се случва 
това? Някои от причи-
ните за това негативно 
явление са:

• претоварване от 
монотонни образовател-
ни материали;

• несъвършенство на 
методи, техники и фор-
ми на организация на 
учебния процес;

• ограничени въз-
можности за творческо 
самоизразяване. 

Днес  представата за 
това, че училището тряб-
ва да дава на учениците 
знания, умения, навици, 
т.е. да служи като склад 
за готови знания, се при-
знава за остаряла. За-
дачата на съвременното 
училище трябва да бъде 
формирането на човек, 
способен към самоусъ-
вършенстване, способен  
да взима решения и да 
поема  отговорност за 
тях, като намира път към 
реализация, т.е. творче-
ски човек в най-широкия 
смисъл на думата.

Процесът на ученето 
е  радост, а не само дълг. 
Ученето  може да се 
практикува с интерес, а 
не само по задължение. 
Постигането на високи 
резултати в училище е 
невъзможно без реали-
зиране на основната об-
разователна програма, 
специално място в което 

Иновативни  квалификации на 
преподавателите от СУ „Васил Левски“

има учебно-методическо 
и информационно осигу-
ряване. 

В тази връзка се е 
увеличила потребността 
от висококвалифицира-
ни, конкурентни, креа-
тивно работещи препо-
даватели. Налице е не-
обходимост от системно 
и непрекъснато профе-
сионално развитие на 
педагогическия състав. 
За разрешаване на тази 
задача в училището це-
ленасочено всяка година 
се разработват проек-
ти за квалификационни 
мобилности на препо-
давателите в рамките 
на европейска програ-
ма „Еразъм+“ ключова 
дейност 1 в областта на 
училищното образова-
ние. Образователната 
мобилност за учители 
в сферата на училищ-
ното образование с цел 
обучение подкрепя про-
фесионалното развитие 
на учители, ръководни 
кадри в сферата на учи-
лищното образование и 
друг училищен персонал 
под формата на:

• Участие в струк-
турирани курсове или 
обучения в чужбина;

• Периоди на наблю-
дение в партньорско 
училище или друга ор-
ганизация, работеща в 
сферата на училищното 
образование.

СУ „Васил Левски“ 
Велинград има богат 
опит в разработване и 

управление на проекти 
за европейска квалифи-
кация на преподаватели 
по програмите „Комен-
ски“ и „Еразъм +“ :

• 2009 – 1 планиран 
курс за 1 преподава-
тел - C.L.I.L. – Content 
and Language Integrated 
Learning, Brighton, E.L.C., 
UK;

• 2013 – 1 планиран 
курс за 1 преподавател - 
“ Effective Communication 
in a European Context” - 
Scarborough, UK;

• 2015 – 2017 – „Ино-
вациите в обучението – 
стъпка към успеха“ – 3 
планирани курса за 6 
преподаватели: C.L.I.L. 
– Content and Language 
I n t e g ra t e d  L e a r n i n g , 
Brighton, E.L.C.,  UK; 
Creative Teaching in the 
Primary and Secondary 
School Classroom, Oxford, 
UK; − T e c h n o l o g y 
Enhanced Learning, Malta

•  2017 –  2018 – 
„Иновативно училище 
– нови предизвикател-
ства“ - 2 планирани кур-
са за 4 преподаватели 
и 1 посещение-наблю-
дение в партньорско 
училище за 2 участни-
ци:  „Technology in the 
Classroom“, Oxford, UK; 
“Structured Educational 
Visit to Schools/Institutes 
& Training Seminar in 
FINLAND”. Посещение-
наблюдение в Нарва 
Солдино гимназия, Нар-
ва, Естония.

• 2018 – 2020 - „След-

ващата стъпка - интегра-
ция“ - 2 планирани курса 
за 4 преподаватели и 1 
посещение-наблюдение 
в партньорско училище 
за 2 участници: „Tablets 
a n d  S m a r t p h o n e s : 
using mobi le devices 
as educational tools“, 
F l o r e n c e ,  I t a l y ; 
“Educational Apps and 
A u d i o v i s u a l s  i n  t h e 
C l a s s ro o m ” ,  D u b l i n , 
I re land;  Посещение-
наблюдение в Mensa 
gymnаzium в Прага, Че-
хия.

Последната добра 
новина във връзка с 
участието на СУ „Васил 
Левски“ в европейските 
проекти стана съобще-
нието за одобряване на 
кандидатурата на учи-
лището ни за Еразъм+ 
акредитация за периода 
2021 – 2027 година. Бла-
годарение на добре под-
готвен проект за акреди-
тация и стратегически 
план за европейска ква-
лификация на педагоги-
чески персонал на учи-
лището работата на екип 
преподаватели Людмила 
Рижук, Цветина Райчева 
и Неджат Кехайов беше 
по достойнство оценена 
от Национална агенция 
„Център за развитие на 
човешките ресурси“: СУ 
„Васил Левски“ влезе в 
шестицата одобрени от 
51 училища-кандидати.

Людмила Рижук, 
старши учител по 

руски език

До училищното ръководство и колектив
на СУ „Васил Левски” Велинград
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Втора поредна го-
дина към СУ „Васил 
Левски“ се формира 
туристическа група от 
ученици любители на 
природата. Туристи-
ческите походи и раз-

ходки са в околностите 
на Велинград. Всеки 
поход си има тема и 
собствена програма. 
Учениците участват ак-
тивно в избрани от тях 
теми, проекти и идеи, 
свързани с разделното 
хвърляне на отпадъ-
ците, опознаване на  
родния край, горския 
ландшафт. Децата ус-
вояват туристически 
умения и сръчности – 
бивакуване (разпъване 
на палатка, палене на 
огън, построяване на 
заслон, познаване на 
времето), работа с кар-
та и компас в непозната 
местност. Интересни  

СУ „Васил Левски“ 
Велинград винаги е 
имало слава на учили-
ще с традиции и успехи 
в спорта. През своя-
та 100-годишна исто-
рия училището взима 

участие на общински, 
областни, зонални и 
национални кръгове 
от спортния календар 
и се връща като по-
бедител. Много силно 
представяне учили-
щето постига в със-
тезания по баскетбол, 
волейбол, плуване. От-
лично представяне във 
футбол, тенис, лека ат-
летика и много други. 
Материалната база на 
училището непрекъс-
нато през годините се 
подобрява и днес вече 
е една многофункцио-
нална система, бла-
годарение на което 
училището разполага 
с голям и малък физ-
културен салон, спорт-
на площадка и фитнес. 
През годините възпи-
таниците на СУ „Васил 
Левски“ са тясно свър-
зани със спорта, дос-

тигат професионално 
и национално ниво, и 
гордо представят своя 
град и своето училище. 

З а  с в о я  1 0 0 - г о -
дишен  юбилей СУ „ 
Васил Левски“ Велин-
град организира сед-
мица на спорта под 
наслов: „100 години 
Просвещение“. Покана 
за участие в планира-
ните събития в пери-
ода от 12.04.2022г. до 
15.04.2022г. получиха 
училища от община 
Велинград и община 
Ракитово.

На 11.04.2022 г., СУ 
„Васил Левски“ Ве-
линград даде успешен 
старт на „Седмица на 
спорта“ посветена на 
ЮБИЛЕЯ на училище-
то. За децата от първи 
до четвърти клас се 
проведоха интересни 
щафетни игри, с които 

СУ „Васил Левски“ - училище с традиции и успехи в спорта

Любители на природата

се състезаваха, заба-
вляваха и заслужено 
всички получиха на-
гради. За учениците от 
осми до дванадесети 
клас се проведе ле-
коатлетическа щафета 

по случай празника на 
училището. Победите-
ли станаха учениците 
от 10б клас, следва-
ни от учениците от 8б 

клас, а трети в крайно-
то класиране се наре-
диха учениците от 9а 
клас. Със специално 

изработени купи и гра-
моти бяха наградени 
отличилите се класове.

На 12.04.2022 г., в 
СУ „Васил Левски“ Ве-
линград се проведе 
турнир по волейбол 

(девойки 8 - 10 клас) за 
купа „100 години Про-
свещение“ с участие 
на отбори от СУ „Св.
св. Кирил и Методий“, 
ИПГИТ „Алеко Констан-
тинов“, НПГГС „Хрис-

то Ботев“ и СУ „Васил 
Левски“. Носител на 
купата стана отбора 
на СУ „Васил Левски“ 
Велинград.

На 13.04.2022 г., се 
проведе турнир по во-
лейбол (юноши 8 - 10 
клас) за купа „100 го-
дини Просвещение“ с 
участие на отбори от 
СУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“, ИПГИТ „Алеко 
Константинов“, НПГГС 
„Христо Ботев“ и СУ 
„Васил Левски“. Но-
сител на купата стана 
отбора на ИСУ „Васил 
Левски“ Велинград.

На 14.04.2022 г. 
с п о р т н и т е  с ъ б и т и я 
продължиха с турнир 
по баскетбол (юноши 
8 - 10 клас и 11 - 12 
клас) за купи „100 го-
дини Просвещение“ с 
участие на отбори от 
НПГГС „Христо Ботев“ 
и СУ „Васил Левски“. 
Носители на купите и в 

двете възрастови гру-
пи станаха отборите 
на СУ „Васил Левски“ 
Велинград.

На 15.04.2022 г. 
спортните игри за-
вършиха с турнир по 
футбол (момчета 5 - 
7. клас) за купи „100 
години Просвещение“ 
с участие на отбори от 

ОУ „Васил Левски“ с. 
Грашево, ОУ „Неофит 
Рилски“ гр. Костандо-
во, СУ „Методий Дра-
гинов“ с. Драгиново и 
ИСУ „Васил Левски“. 
Н о с и т е л  н а  к у п а т а 

стана отбора на ОУ 
„Неофит Рилски“ гр. 
Костандово.

СУ „Васил Левски“ 
В е л и н г р а д  и з к а з в а 
благодарност към ръ-
ководствата, учителите 

по ФВС и учениците на 
участващите училища, 
както и към съдиите на 
турнирите по волейбол 
- Александър Гушеви-
лов и Димитър Санкев, 

по баскетбол – Кунчо 
Караджов и Веселин 
Илиев и по футбол – 

Иван Благов.
На 16.04.2022 г. 

седмицата на спорта 
в СУ „ Васил Левски“ 

Велинград приключи 
с туристически поход 
за учениците от пър-
ви до седми клас, до 
местността „Гергева-
на“. Проведоха се ос-

порвани състезателни 
игри и лекоатлетически 
многобой. Учениците 

получиха и автошоу из-
ненада с демонстрация 
от „Офроуд клуб 4х4 
Велинград“. СУ „ Ва-

сил Левски“ Велинград 
изказва благодарност 
към председателя на 
клуба Евгени Янкулов.
Д а н и е л  А в р а м о в , 
учител по ФВС

за децата са  темите, 
свързани с: достолепни 
столетници, старите 
къщи, старите чешми, 
пчеларство, производ-
ството на местни култу-
ри, алпинизъм, горска 

детективска академия, 
първа медицинска по-
мощ.

През тази учебна 
година ученици взеха 
активно участие в Евро-
пейския ден на спорта 

в училище и  Световния 
ден на ходенето. Ини-
циативи, които имат за 
цел да откъснат децата 
от тяхното ежедневие 
и да ги накарат да из-
вършат някаква физи-
ческа дейност поне за 
един ден. Учениците 
се запознаха с нови 
възможности за спорт-
ни занимания, насърчи 
се интересът им към 
здравословния начин 
на живот и мотивацията 
да се движат редовно. 
Общо над 400 училища 
от България участваха в 
инициативите, като за 
учениците бяха органи-
зирани различни състе-
зания, демонстрации, 

групови тренировки и 
забавни игри, посве-
тени на здравословния 
живот и опазването на 
околната среда.

Даниел Аврамов, 
учител по ФВС


