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Вестник на СОУ “Васил Левски” гр.Вълчи дол 
 

      Всяка година, в белотата на декемврийската свята нощ, светът замлъква и очаква 
чудото. По стародавна традиция в тези мигове ние преоткриваме себе си и своята вяра в 
доброто. Очарование се крие в тази чудна нощ. Осребреният свят потъва в бялата тишина 
на очакването, коледарска песен звучи като молитва и благослов, бъдникът в огнището 
припламва, дал топлина на хората. Изправени пред Коледното вълшебство, ние 
отброяваме поредната година от нашия живот, припомняме изгряла или отишла си мечта, 
възкресяваме надежда за нещо хубаво и светло. Нека запазим чистотата на мислите и 
щедростта на сърцата си! 

Нека доброто ражда добро! 
Нека огънят в огнището не загасва! 
Бъдете здрави и щастливи! 
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Eсен, есен прекрасен сезон 
 

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. В 

метеорологията за есенни се отбелязват месеците септември, октомври и ноември. Есента е 

ослепителна, багрите й омайват, а красотата й е вълшебна. Мъдра и добра, тя щедро 

възнаграждава хората за техния труд. От градините ни, богатството от плодове и зеленчуци бе 

изложено в училище от учениците от V, VII, IX, X и XI клас. Традиция стана да празнуваме 

плодородието на родния край като подготвяме базар от даровете на есента. Учениците любители 

на природата аранжираха причудливи форми от тикви, наподобяващи на животни и изработиха 

красиви табла и рисунки. От природни материали бяха направени птици и насекоми, така те 

разнообразиха аранжирания базар от богатството на плодове и зеленчуци. Учителите от 

методическите обединения по Природни науки и Изкуства бяха в основата на цялата 

организация. Обявена бе седмица на „Здравето и здравословното хранене”. В часа на класния 

ръководител доброволците от БМЧК запознаха съучениците си с най-богатите на витамини 

храни и им раздадоха ябълки. Така всички вкусиха от вълшебството на родните домашни 

произведени плодове.   

 



Доброволци от БМЧК в помощ на пострадалите от наводненията 
 

През месец юни 2014 година, наши сънародници от град Варна преживяха едни от най-

тежките си дни след като квартала, в който живеят, бе пометен от водна стихия. Ние: Иванка 

Чернева, Тони Янакиев, Иван Тодоров, Петя Митончева и г-жа Мария Залатинова доброволци – 

представители на БМЧК от СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол, в три последователни дни, 

помагахме на пострадалите. Първият ден прекарахме в сградата на областният център на БЧК 

Варна, където участвахме в разтоварването и сортирането на пристигащите помощи от цялата 

страна. Камиони с вода, храни, дрехи, лекарства, завивки, препарати и др., пристигаха един след 

друг, което показваше съпричастността на цяла България с трагедията на хората от квартал 

Аспарухово. Вторият и третият ден бяха особено емоционални, тъй като бяхме в центъра на 

събитията. Там, раздавайки помощи на бедстващите и разговаряйки с тях, виждахме трагедията 

от случилото се, изписана по лицата им. Семейства, които бяха изгубили не само домовете и 

покъщнината си, а и свои близки.  

Надяваме се, че с присъствието и усилията, 

които вложихме, сме облекчили поне малко 

страданието на хората, преживяли кошмара от 

наводнението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи Декември - Международен ден за борба със СПИН 
                           

Eдин ден на съпричастността в борбата срещу HIV/СПИН, a 

също и ден за       повишаване съзнанието относно HIV/СПИН 

предубежденията и дискриминацията в България. Това е ден, 

който напомня на всички ни, че HIV и Спин все пак засягат 

всеки един в България и в чужбина. 
На 1 декември отбелязваме Международния ден за борба със СПИН. Ние, доброволците от 

БМЧК, се включихме в това мероприятие, като раздадохме флаери с информация как да се 

предпазим от СПИН и какво представляват наркотиците. Закачихме и панделки - 

символизиращи съпричастие към СПИН кампанията. Направихме табло с повече информация за 

СПИН и други заболявания на века. Посетихме общината, полицията, пожарната и ДСП. Част от 

нашата група посетиха и училищата в  с. Червенци, с. Стефан Караджа и с. Михалич. Там те 

обясниха на учениците как и с какви средства да се предпазват от СПИН, защо да не приемат 

наркотици и до какво водят те. Проведена бе анкета в класовете по тези две теми. Учениците 

проявиха интерес към нас и дейността ни. Във всички училища бяхме приети радушно, с 

внимание и интерес.  



Училищно състезание-игра „ТЪРГ“ 

 

          Учениците от седмите класове на СОУ „Васил Левски“-град Вълчи дол, посещаващи СИП „Моят 

бизнес“, с ръководител г-ца Лилияна Златева, се включиха в отбелязването на Световната седмица по 

предприемачество 17 – 21 ноември 2014, организирана за седма поредна година от Джуниър Ачийвмънт 

България  – домакин на Световната седмица по предприемачество за България със състезанието-игра 

„ТЪРГ“, проведено на 17.11.2014г. в кабинета по география и икономика. 

         Целта на глобалната инициатива, в която през 2013 г. се включиха 140 държави и 7 500 000 души, 

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.         

През изминалите  години инициативата  бе подкрепена от глобални лидери като президента на САЩ 

Барак Обама, престолонаследника на Обединеното Кралство принц Чарлз, световноизвестния 

предприемач Ричард Брансън, музиканта Боно и много други.  

         Гости на нашето състезание бяха г-жа Светла Иванова – помощник-директор на СОУ ”Васил 

Левски”-гр.Вълчи дол, г-жа Людмила Петкова – помощник-директор на СОУ „Васил Левски“-гр.Вълчи 

дол, преподаватели и ученици. 

          В играта „ТЪРГ“  се състезаваха Пламена Цонева и Христина Христова  от 7а клас и Валери 

Петров, Сияна Георгиева и Християна Христова 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 Весела Жекова, ученичка от 7б 

клас, а технически лица на състезанието-игра бяха Ганилина Душкова и Микаела Петкова от 7б клас. 

         По време на играта състезателите наддаваха за следните бизнеси: 

- 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 

- Гугъл, интернет търсачка

Победител в оспорваната играта стана Христина Христова от 7а клас, 

която успя да закупи четири бизнеса на стойност 20 000 ДАЕвро, на 

второ място с три закупени бизнеса на стойност 16 000 ДАЕвро се 

класира Сияна Георгиева от 7б клас, а на трето – с два закупени бизнеса 

на стойност 12 000 ДАЕвро се нареди Християна Христова от 7б клас, на 

четвърто място се класира Пламена Цонева от 7а клас, която успя да 

закупи един бизнес на стойност 5 000 ДАЕвро и на пето място – Валери 

Петров от 7б клас, който не успя да закупи бизнес.  

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

Лилияна Златева 

http://academicearth.org/


Коледен базар в СОУ „Васил Левски“ 

 
   Рождество Христово е един от най-светлите християнски празници – празник на надеждата, 

вярата и хармонията, времето, в което се случват най-много чудеса.  

   Коледният дух завладя със своето очарование и учениците от СОУ „Васил Левски“. Със своите 

коледни идеи и приповдигнато настроение те успяха да съхранят магията на празника.Класните стаи, 

коридорите и фоайетата заблестяха в пъстроцветни гирлянди и светлини, а грейналата елха засилваше 

коледното настроение. 

На 22.12.2014год. във фоайето на Блок А се проведе станалият традиция благотворителен 

коледен базар. Той се организира от Училищното настоятелство и учителите от начален етап. Базарът 

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

изкусно своя щанд. 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  

 

           
 

 

        
  

  

 

           



КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО „ДОБРОТО” 

 

На 24 декември е Бъдни вечер. Вечерта на очакването, на трепета и вълнението. Много надежди 

възлага българинът на този празник, защото в него е надеждата за бъдното добро. Някога на този ден са 

очаквали с трепет раждането на Сина Божий. 

На 22.12.2014год. учениците от шестите и 

седмите класове представиха тържеството 

„Доброто”.  

Гости на тържеството бяха Петьо Тодоров, 

старши експерт по Български език и литература в 

РИО Варна, г-жа Марияна Митева, директор на 

СОУ „Васил Левски”, г-жа Св. Иванова и г-жа Л. 

Петкова, помощник директори в СОУ „Васил 

Левски”, учители, ученици. 

С много вълнение и трепет участниците се 

превъплътиха в ролите на Йосиф и Мария, цар 

Ирод, тримата влъхви, ханджийка, овчари и 

ангели, както и на двамата съселяни. С много 

любов и доброта в сърцата и усмивки за всички те 

изпратиха своето послание: 

 

„Добро да направим – добро да се връща”. 

 

Милена Друмева 
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