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Вестник на СУ “Васил Левски” гр.Вълчи дол 
 

Като миг си отиде още една година – успешна за едни, не 

толкова за други. Дванадесет месеца, събрали в себе си всяка 

една емоция от живота. 
Много от нас си правят равносметка за изминалата 

година. Оценяват постиженията си, анализират 

пропуснатите възможности и си обещават да ги реализират 

през следващата година. Защото кое ни амбицира и мотивира 

по-добре от надеждата, че нещата ще стават все по-добри? 

Пожелаваме Ви здраве и дръзновение. Бъдете смели и 

вярвайте в силите си. Бъдете позитивни и търпеливи, 

раздавайте неуморно знания и умения. Това никога не остава 

невъзнаградено! 

Според един древен народ тези дни бе обърната нова 

страница в човешката история. А от кого, ако не от всички нас, независимо с какво се 

занимаваме и за какво мечтаем, зависи това утрешният ден да е по-добър от днешния? 

 

 

 

Весела Коледа и успешна нова 2017 година! 

Бъдете здрави и много щастливи! 

 

       
 



 
Седмица на бащата в СУ „Васил Левски“ 

 
В рамките на проект „В нашето училище – ръка за ръка“, СУ „Васил Левски се присъедини 

към националната кампания  „Седмица на бащата“, чиято цел е  общественото внимание да 

бъде насочено към значимостта на бащината роля за пълноценно реализация на детето. 

Участието на бащата в училищния живот дава по-голяма увереност и сигурност на детето и го 

стимулира към успехи.  

Седмицата на бащата в СУ „Васил Левски“ беше отбелязана с редица мероприятия, които 

дадоха възможност на татковците да преживеят повече щастливи моменти с децата си. 

Организирана бе изложба „Нарисувах татко“, в която учениците от началния етап 

представиха портрети на своите бащи и запечатаха в рисунки любими моменти  с тях. 

Проведен бе конкурс за есе на тема „Писмо до татко“. Творбите на децата развълнуваха и 

стоплиха сърцата на бащите.  

Във всички класове от началния етап се проведе „Часът на татко“. Бащите бяха поканени в 

часа на класа. Разказаха за своите професии, отговорности и дадоха полезни съвети. Учениците 

станаха съпричастни към ежедневието на бащите си. В тях те откриха пример за подражание.  

Много емоционално протече състезанието „Играя шах с татко“. Участваха четири двойки. 

Децата бяха равностойни партньори на родителите си. Победители при децата станаха Радомир 

Иванов и Георги Петров, а при бащите Георги Георгиев и Николай Чолаков.  За участието си 

родителите получиха грамоти, а децата лакомства.  

Всички бащи, които се включиха в дейностите, организирани в „Седмицата на бащата“ са 

много горди и удовлетворени от съвместната дейност с децата и изявиха желание за участие в 

бъдещи инициативи. 
 

            
 

            
 

          



 
„В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – РЪКА ЗА РЪКА”  

По този проект в Средно училище „Васил Левски”- град Вълчи дол, бе създаден доброволчески клуб 

     Идеята за доброволчество в училище се появи още с участието ни в проекта „Училището 

като център в общността”, където тя бе заложена като един от стандартите за развитие.  По 

време на т.нар. картографиране, т.е. срещи с различни институции и организации, възникнаха 

предложения за доброволчески инициативи сред общността. Създаването на доброволчески 

клуб с последваща доброволческа дейност стана възможно благодарение на спечелен от 

училището проект „ В нашето училище – ръка за ръка”, финансиран от Центъра за 

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).  

       Още в началото на тази учебна година започнахме реализацията на идеята. През октомври 

бяха подготвени и разпространени рекламни флаери сред учениците. На 3 ноември желаещите 

да научат повече за доброволчеството бяха поканени на среща с доброволци от Търговище. 

Най-решителните се записаха за обучение, което се проведе на 18 и 19 ноември в Комплекс 

„Барите” край с.Чернево. Обучението беше проведено от Цветелина Ганева и Диана Якимова, 

ръководители на доб 

роволчески клубове в Търговище. То бе организирано изцяло с интерактивни игри и работа в 

екипи. Учениците се научиха как да се представят, да се запознават, да съставят и да работят в 

екипи. Сами изработиха правилата за работа, предложиха права и задължения  на доброволците, 

както и идеи за работа на бъдещия доброволчески клуб. Научиха се как да организират 

доброволческа инициатива, как да поемат отговорност за задачата, която им е поставена, какво 

се печели и какво се губи от доброволчеството.  

       На първата сбирка след обучението беше избрано и името на клуба – „Усмивка”. Започна 

подготовката на първите инициативи. Беше създадена и facebook група „Доброволчески клуб 

„Усмивка” - град Вълчи дол, която е отворена за всички с добри сърца, които са готови да 

отделят част от личното си време, за да подарят топлина, усмивки и помощ на нуждаещите се.    
 

Мария михалева, ст. учител в СУ„В.Левски” 
 

Работилница за сурвачки 
Нашите прадеди са вярвали, че докосването със зелена клонка в 

началото на годината донася жизненост, здраве, и сили. Родителите на 

учениците от II
а
 клас искат да предадат тази прекрасна традиция на 

своите деца.  

14.12.2016г. учениците от клуб „Уча, творя, играя“ създаден по проект 

„В нашето училище ръка за ръка“ и родителите им организираха 

Работилница за сурвачки. Стаята бе празнично украсена. На масичките 

бяха поставени всички необходими за направата на сурвачки материали – дрянови клонки, 

сушени плодове, вълна. Във въздуха ухаеше на печени пуканки. Ентусиазмът беше обхванал 

всички.   

Деца и възрастни се потопиха в прекрасната атмосфера на коледните и новогодишни празници. 

Заедно се насладиха на коледната магия и пресъздадоха българските традиции с много 

настроение, смях и закачки. 

Изработените с много любов сурвачки, ще бъдат изложени на коледния благотворителен базар. 
Марияна Душкова 

                     



 

КОЛЕДА 

Коледа – най-светлият, най-желаният и обичан празник от малки и големи. Коледа винаги носи 

радост, усмивки и сбъднати мечти. Тя завладя със своето очарование и децата от началния етап на СУ 

„Васил Левски“.  Проведени бяха редица инициативи, които са част от проекта “В нашето училище ръка 

за ръка” към ЦОИДУЕМ. 

На 20.12.2016г. физкултурния салон на СУ “Васил Левски” се изпълни с ученици и родители, 

желаещи да участват в коледното спортно състезание ,” Мама, татко и аз “. За всички участници бяха 

осигурени тениски с логото на проекта. В оспорваната надпревара малките спортисти показаха сила, 

ловкост и съобразителност. С много емоции бяха изпълнени игрите, в които участваха родителите. В 

края на състезанието всички участници получиха награди. Децата – лакомства и книжки за оцветяване, 

а за родителите коледен подарък, които да им напомня за неповторимото преживяване. Чрез тази 

инициатива родителите се откъснаха от забързаното си ежедневие и искрено се забавляваха със своите 

деца в навечерието на Коледа. 

Коледен поздрав към учениците от начален етап поднесоха четвъртокласниците. Подготвени от 

своите класни ръководители Сн. Димитрова и М. Михайлова, те представиха тържеството “Коледа- 

празник на семейството”. Коледния дух витаеше навсякъде – празнично украсената актова зала, 

красивата елха, камината, обредния хляб, сушените плодове. Четвъртокласниците представиха 

традициите и обичаите, характерни за празника. Малките  коледари отправиха благопожелания за 

живот и здраве, сила, късмет и берекет. С тази инициатива учениците съхраняват в сърцата си обичта 

към всичко българско и се възпитават в традиционните човешки и християнски добродетели.  

На 22.12.2016год. във фоайето на Блок А бе организиран благотворителен коледен базар. Базарът 

бе открит с кратка литературна програма. Всеки клас бе подготвил интересни изненади и бе подредил 

изкусно своя щанд с помощта на родителите от „Родителския клуб“ на училището. Базарът изкушаваше 

с кейкове, баници, погачи и сладкиши, подготвени от родителите. Привличаше с красиви и оригинални 

картички, сувенири и коледна украса, изработени с много любов и талант от децата под ръководството 

на своите учители. Базарът бе посетен от много гости, дошли да се полюбуват на прекрасните творения. 

Освен да бъдат набрани средства, този базар дава възможност  на учениците от началния етап, да 

разгърнат своите възможности и умения, да покажат своя талант и най-важното да бъдат единни в 

общата кауза – благотворителността! 

Марияна Душкова 

 

 

 

 

 

 



„КЪТ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО” В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ 

   На 08.11.2016 г., от 13,00 часа, във фоайето на първия етаж 

на блок Б на СУ „ Васил Левски”  бе открит „Кът  на 

приятелството”. Той бе създаден по идея на ученици, след 

като идеята бе обсъдена и в училищния парламент. Тук, в 

свободното си време, учениците могат да провеждат 

неформални разговори, да получават информация за 

предстоящи събития и инициативи, за важни кампании и 

необходима контактна информация. Същевременно в този 

кът те ще почиват и ще се забавляват.   

   Средствата за реализирането на идеята събраха самите ученици още през миналата учебна 

година, като организираха базари и концерти с благотворителна цел. С помощта на 

ръководството, учителите и учениците, кътът бе подходящо обзаведен и украсен.  

   Сред гостите на тържественото откриване бяха Мерткан Ибрямов – заместник-кмет на 

Община Вълчи дол, Диана Великова – директор на Дирекция „Инвестиционна политика и 

хуманитарни дейности” в общинската администрация, Елена Янакиева – председател на 

Училищното настоятелство, граждани. 

   След встъпителните думи на водещите и кратката музикално-артистична програма, Мерткан 

Ибрямов и директорът на училището Марияна Митева прерязаха лентата при входа на новия 

кът. Всички присъстващи бяха поканени да разгледат къта и изложбата от ученически рисунки, 

посветени на приятелството. Директорът на училището и заместник-кметът изиграха 

символична партия на играта „Не се сърди човече” в името на добрите взаимоотношения и 

сътрудничеството между общинската администрация и СУ „Васил Левски”. 

       

         

     

        



 

По повод  Световната седмица по предприемачество 14 – 20 ноември 2016, организирана за девета 

поредна година от  Джуниър Ачийвмънт България  – домакин на Световната седмица по 

предприемачество за България, ученици от седмите класове на СУ 

„Васил Левски“ – град Вълчи дол, посещаващи СИП „Моят бизнес“ се 

включиха със състезанието-игра „ТЪРГ“, проведено на 15.11.2016г. в 

кабинета по география и икономика. 

Целта на световната инициатива, в която през миналата година се 

включиха над 160 държави и близо 25 милиона души от цял свят, е да 

вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез 

иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите 

да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност. В рамките на 

тази седмица милиони млади хора по света вземат участие в инициативи, насърчаващи 

предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие. 

Гости на нашето състезание бяха г-жа Марияна Митева – директор на СУ „Васил Левски“, г-жа 

Светла Иванова – зам.-директор на СУ ”Васил Левски”, г-жа Людмила Петкова – зам.-директор на СУ 

„Васил Левски“, преподаватели и ученици. 

В играта „ТЪРГ“  се състезаваха Мерлин Бехчетова, Сияна Филипова и Таня Докторова  от 7а клас и 

Жаклин Пламенова и Магдалина Бакърджиева от 7б клас при следния регламент: 

♦ Играчите участват в търг за 10 бизнеса, които са творчески и новаторски.  

♦ За провеждането на търга отговаря аукционерът.  

♦ Всеки участник в наддаването разполага с 20 000 Джуниър Ачийвмънт 

България евро. 

♦ На всяка карта има три подсказки за бизнеса.  

♦ След като аукционерът прочете и трите подсказки, започва наддаването. 

♦ Играчите анонсират своята цена и започват да наддават. 

♦ Учениците трябва да вдигат ръка, когато наддават. 

♦ Учениците не могат да участват след като похарчат своите пари. 

♦  След всяка продажба аукционерът разкрива кой е бизнесът, а новият му собственик прочита на глас 

информацията на картата за него. 

♦ Победител е играчът, успял да закупи най-голям брой бизнеси на най-изгодна цена. 

За провеждането на търга отговаряше аукционерът, в лицето на Паолина Димова, ученичка от 7б 

клас, технически лица бяха Михаела Василева от 7а клас и Дебора Пламенова от 7б клас, а водещи на 

състезанието-игра „Търг“ – Силвана Филипова от 7а и Мирела Радева от 7б клас. 

По време на играта състезателите наддаваха за 10 интересни световни бизнеса: на Уил Кийт Келог, 

зърнени храни и закуски корнфлейкс; Боди Шоп, част от козметичния гигант „Лореал“; Милтън Хърши, 

шоколадови изделия; Дисниленд, увеселителна индустрия; Бъртън Сноубордс, оборудване за сноуборд; 

Нокиа, световен лидер в областта на телекомуникациите; Сузлон Енерджи, производство на 

електроенергия от вятъра; Кока-кола, най-големият производител и търговец на безалкохолни напитки в 

света; Ричард Лъдлоу, създател на уебсайта http://academicearth.org (Академична Земя), с лекции от най-

добрите университети в света и интернет търсачката Гугъл. 

Победител в оспорваната играта стана Мерлин Бехчетова от 7а клас, която успя да закупи два 

бизнеса на стойност 13 000 Д А Евро,  на второ място с два закупени бизнеса на стойност 15 000 Д А 

Евро се класираха Таня Докторова от 7а клас и Жаклин Пламенова от 7б клас, а на трето – с два 

закупени бизнеса на стойност 16 000 Д А Евро се нареди Магдалина Бакърджиева от 7б клас, на 

четвърто място се класира Сияна Филипова от 7а клас, която също закупи два бизнеса на стойност 17 

500 Д А Евро. 

Г-жа Марияна Митева, директор на СУ „Васил Левски“ поздрави участниците в играта с 

демонстрираните от тях умения и им пожела да ги приложат  в живота – управлявайки и собствените си 

налични средства толкова успешно, като ги влагат в печеливши банкови и търговски сделки.                              

Участниците в състезанието-игра „Търг“ получиха грамоти, списания с географска тематика и 

лакомства. 

За публиката бяха подготвени любопитни въпроси на тема „И ний сме дали нещо на света!…“.  

 

Лилияна Златева, 

Ръководител СИП „Моят Бизнес“ 

Училищно състезание-игра „ТЪРГ“ 

 



Коледен концерт 

 
На 20.12.2016г. в актовата зала на СУ „Васил Левски“ се проведе 

коледно тържество на учениците от гимназиален и прогимназиален 

етап на образование. В тържеството взеха участие ученици от  5 до 

12 клас, като специално представяне имаше от децата със СОП и от 

вокалната група  към училището.  

Гости на коледното тържество бяха Дядо Коледа,  Снежанка и 

техните помощници. В ролите влязоха ученици от 10 и 12 клас. Те 

изпитаха остроумието на публиката, като им зададоха няколко забавни въпроса.  От своя страна 

ученици от 5 до 11 клас поздравиха гостите с песни,  танци и стихчета. В поздравите взеха участие  

децата със специални образователни  изисквания, които представиха танца си  - „снежинки“, а 

вокалната група отправи поздрав с две песни – „Рождество Христово“ и „Снежен човек“. За 

забавлението спомогна и проведената игра с публиката, в която участниците трябваше за намерят 

скритите бонбони в чинийки с брашно. Коледното тържество бе посетено и от коледарска група от 6 

клас. В типично Български обичай, коледарите изпяха няколко коледарски песни и благословиха всички 

гости на тържеството.  Водещите пожелаха здраве, щастие, благоденствие и доброта на всички 

присъстващи. В края на тържеството, своите благопожелания пожелаха и гостите на тържеството – 

Дядо Коледа, Снежанка и техните помощници.  

Галина Йорданова 

 

                           

 

 

Участие на децата със СОП в коледния концерт 

На 20. 12. 2016 г. в СУ „Васил Левски”, град Вълчи дол, се проведе Коледен концерт, организиран от 

учениците в прогимназиален и гимназиален етап. Учениците със специални образователни потребности, 

включени в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” взеха участие с танца „Коледна 

фея”. 

Участието на децата със специални образователни потребности стана традиция за всички училищни 

тържества. Освен че се представят успешно, те се включват активно  и в изявите в своите класове. Това 

е доказателство за тяхната успешна интеграция. 

Благодарение на ежедневната подкрепа на училищното ръководство, както и на педагогическия 

колектив, учениците със специални образователни потребности все по- смело, уверено  и активно 

участват в обществения  живот на училището. 

Даниела Маринова, логопед 

 

           
 

 



 
Зима 

Рано станах днес от сън 

и бързо погледнах навън. 

Ах, каква красива бяла зима! 

Скоро май подаръци ще има! 

 

Мирослава Ивелинова I
а
 клас 

 

Коледна елха 

Бързам да се прибера 

да си украся елха. 

Ето, вече тя блести, 

радва детските очи! 

 

Катерина Красимирова I
a
 клас 

Коледа  

Звънкат сребърни звънчета, 

бързат малките джуджета. 

Стяга Дядо Коледа шейната 

тръгва да зарадва той децата. 

 

Теодора Златинова I
a
 клас 

Коледа  

Дядо Коледа пристига 

подаръци носи ни пак. 

Весел шум навън се вдига, 

всеки чака този старец драг. 

 

Димка Пенкова I
a
 клас

Зима 

Навън е бяла зима. 

Красиво е! Аз обичам 

зимата, защото ми носи 

много забавления на 

пързалката, когато 

се целим със снежни топки, 

когато правим снежен човек и 

ангелчета в снега. 

Обичам този сезон! 

Обичам зимата! 

                             

Гари Димитров I
a
 клас 

 

Коледа 

Навън снежинки падат.  

На Коледа  децата чакат подаръците си. 

Около елхата  танци се играят, 

а навън  снегът вали. Подаръците 

чакани дойдоха в Коледния час,  

а Дядо Коледа завърна се при нас. 

Божи син роди се днес, 

стотици хора почитат този ден. 

 

Ния Христова 4
а
 клас

 

                                
 

                                       

Ученическо творчество 
 

 

Катерина 1А 

Мирослава 1А 

Габриела 4А 

Теодора 1А 

Габриела 4А Ния 4А 



 
 

ДРЕХИТЕ НЕ ПРАВЯТ ЧОВЕКА 

(есе) 

 Хората не трябва да съдят по дрехите на човека, а по неговите постъпки. Много често 

просто облечените хора се оказват с най-големи сърца. Аз мисля, че хората трябва да станат 

малко по-добри, да си помагат в трудни моменти и да бъдат по сплотени, защото независимо с 

какви дрехи си, ако не си човек то си нищо! Дрехите не правят човека, а това да помогнеш на 

някого в нужда, да споделиш храната си с гладно дете и да помагаш с каквото можеш. Ето това 

те прави истински човек! 

 Димитър Мирославов, 6
б 
клас 

 

ДРЕХИТЕ НЕ ПРАВЯТ ЧОВЕКА 

(есе) 

 Дрехите са едно от лицата ни, с което се представяме във 

външния свят. Те бегло изразяват нашата истинска същност, 

която се проявява във възпитанието, поведението и думите ни. 

„Как изглеждам” и „какъв съм” са два различни образа на 

една личност. Те не винаги съвпадат и затова по единия не можем 

да съдим за съдържанието на другия. Външният вид е само 

формата, чрез която се проявява същността ни, но може да бъде и 

удобна маскировка, която прикрива истината. Това, че някой 

изглежда по определен начин, не означава, че в действителност е 

такъв. 

Станимира Маринова, 6
б
 клас 

 

КАКВО Е ЗА МЕН УЧИТЕЛЯТ? 

(есе) 

Учителят е човекът, който ни преподава знанията си. Всеки ден той е до нас, грижи се  за 

нас   и ни подкрепя. В този  смисъл ни довъзпитава. 

Според мен учителят трябва да ни е приятел,  да ни разбира в трудни моменти. Разбира се, и 

ние – учениците – трябва да му отвръщаме със същото. Аз мисля, че учителската професия е 

благородна. Учителят ни преподава знанията си,  дава ни съвети и ни обича. За да избере тази 

професия, човек трябва да обича децата. 

Ние имаме много учители. Най-интересни за мен са часовете по български език и 

литература, по компютърен машинопис, по микроикономика и други. В желанието си да ни 

научат учителите стъжняват живота ни. Но те правят това за наше добро, за да ни научат на 

много неща. 

Учител за мен е професия, която винаги ще е необходима. Аз самата се замислям да следвам 

за учител. Знам, че съветите и знанията, които ни предават учителите, след време ще ни 

помогнат – в университета или в живота. 

Весела Жекова, 9
а
 клас  

Ученическо творчество  
 

 



Кампания за съвместно четене 
 

Методическото обединение по Български език и литература се включи в Кампанията за 

съвместно четене със следните инициативи: 

1. V
а  

 и VIII клас – четат заедно приказки 

2. V
б
 клас – четене на фолклорни приказки 

3. VI
б 
клас – ролево четене на разказа „Серафим“ – 07.12.2016г. 

4. VI
а 
клас – четене на откъси от романа „Клетниците“ – 01.12.2016г. 

5. XI
а
 клас – „Антология на българската любовна лирика“ – 07.12.2016г. 

6. VII
б
 клас – в училищната библиотека те прочетоха приказки и басни на учениците от III

а 

клас. Приказките бяха прочетени по роли, което предизвика голям интерес сред малките. 

Седмокласниците бяха подготвили интересни въпроси, които бяха зададени на малчуганите. 

7. IX
а
 клас – „Илиада“ – подборно четене – 06.12.2016г. 

8. X
б
 клас – „Тартюф“ – ролево четене – 07.12.2016г. 

9. XII
б
 клас – Атанас Далчев. Стихотворения – подборно четене – 08.12.16г. 

 

Живко Иванов, 

Председател МО БЕЛ 
 

                                                                

 

                                         

 

 
 

 

Картичките, 
публикувани във 

вестника, са изработени 
от ученици от V до VIII 

клас в часовете по 
Изобразително изкуство 
 


