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Вестник на СОУ “Васил Левски” гр.Вълчи дол 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

“...какви е деца раждала,  

раждала, ражда и сега  

българка майка юнашка; 

какви е момци хранила, 

хранила, храни и днеска  

нашата земя хубава!” 

 Хр.Ботев 

                Обесването на Васил Левски 
О, майко моя, родино мила,              

 защо тъй жално, тъй милно плачеш?    

 Гарване, и ти, птицо проклета,               

на чий гроб там тъй грозно грачеш?      

Ох, зная, зная – ти плачеш майко,        

затуй, че ти си черна робиня,                  

затуй, че твоят свещен глас, майко,       

е глас без помощ, глас във пустиня. 

Плачи! Там близо край град София 

стърчи, аз видях, черно бесило, 

и твой един син, Българийо, 

виси на него със страшна сила.                                 

  Гарванът грачи грозно, зловещо, 

псета и вълци вият в полята, 

старци се молят богу горещо, 

жените плачат, пищят децата.  

Зимата пее своята зла песен, 

вихрове гонят тръни в полето, 

и студ, и мраз, и плач без надежда 

навяват на теб скръб на сърцето. 

Хр. Ботев 
                                                                                     

 

142 години от обесването на 

Апостола на свободата. 

 

142 години от загубата на цял 

един народ! 

 

142 години от „Да бъдем равни 

с другите европейски народи 

зависи от нашите собствени 

задружни сили”. 

 

142 години... и още много ще 

бъдеш във времето и то ще е в 

теб, Апостоле! 
 
 

 



Достойни за името на Апостола 
 

На 19.02.2015г. се навършиха 142 години от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски. 

Като патрон на нашето училище, Левски е в живота на всеки един ученик – с делото си, със заветите си.  

Учениците от началния етап се включиха в тържественото отбелязване на патронния празник с 

голямо желание и плам. Всеки един от тях, от най-малките  до най-големите,  събраха материали и 

подготвиха кът за патрона на училището във всяка класна стая. Четвъртокласниците подготвиха 

вестник „Шарена палитра“, посветен на живота и делото на  Васил Левски.  А в самия ден на  празника  

учениците с вдъхновение и гордост рецитираха стихове и сведоха глава в знак на признателност към 

Апостола. В състезанието „Лъвски скок“, премериха сили, умения и ловкост учениците от 1 до 4 клас. 

Всеки клас имаше свои представители, които се стараеха да заслужат аплодисментите на публиката и да 

докажат, че са достойни да учат в нашето училище. Като във всяко състезание и тук имаше победители. 

В първия етап на състезанието победител стана отбор „Лъвче“ – 1а, 2а класове, а във втория етап 

победи отбор „Тигърче“ – 3б, 4б класове. По време на спортната надпревара всички заедно – и 

победители, и победени, и публика – се забавляваха. 

Малките възпитаници  на СОУ „Васил Левски“ доказаха, че са достойни за името на Апостола.  

Всеки от тях отнесе в душата си частица от духа на Левски, от неговата човечност и отговорност, от 

неговата вярност към род и родина.   

 

             М. Душкова 

 

              
 

                         
 

                            
 

               
 



Състезание „Стани отличник” 
 

 На 19.02.2015 г. в актовата зала на СОУ „Васил Левски” се състоя тържество по повод 142 

години от обесването на Васил Левски и Патронния празник на училището. „Историята 

помни…жестокостта в миналото…саможертвата в битките…храбростта и силния дух” , 

„Историята няма да забрави! Личността, която ни накара да повярваме, че пред олтара на 

свободата….Най-святата и мистична жертва е ЧОВЕКЪТ”  така водещите ни припомниха събитието 

и личността, които ни събраха заедно на този ден. 

  Гости на тържеството бяха: инж.П. Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, г-жа  П. Пенчева – 

зам.-кмет, г-н Г.Тронков –  председател на Общинския съвет, г-ца В.Георгиева –  редактор на 

общинския вестник „Екип 2000”, директори, учители и ученици. Г-жа М.Митева – директор на СОУ 

„Васил Левски” поднесе приветствие към присъстващите, което завърши с думите „Ти ни трябваш и 

днеска, Апостоле!”    

 „Стани отличник” – така се казва състезанието, което беше представено в три кръга с участието  

на  отбори по двама ученика  от VI до  XI клас. Състезателите трябваше да отговорят на 10 въпроса, 

свързани с живота, семейството, дейността, идеите и сподвижниците на Васил Левски, да разпознаят 

негови снимки и паметници, както и литературни произведения и картини посветени на Апостола. 

Правилният отговор на първите  три въпроса им носеше оценка Среден(3), на шест въпроса – 

получаваха оценка „Добър(4)”, на девет въпроса –  „Мн.добър(5)” и само последният 10 въпрос ги 

правеше отличници. Те разполагаха и с три джокера – „Помощ от публиката”, „ 50/50” и „Помощ от 

приятел”. За участниците  и публиката, след всеки отговор водещата  поднасяше и допълнителна 

информация, свързана с фактите или събитията около този въпрос. Състезанието  беше подготвено от  

МО по история и цивилизация и география и икономика, в лицето на г-жа Елена Янкова, г-жа Снежана 

Кирова, г-жа Милена Друмева и г-жа Мария Михалева – учители по история и цивилизация и г-ца 

Л.Златева – учител по география и икономика. Всички участници се представиха на високо ниво и 

достойно защитиха класовете, които ги бяха излъчили, както и техните преподаватели. 

 В паузите участие взеха: вокална група „Медени звънчета” с ръководител г-жа Д.Янакиева с 

песните „Дяконе, дяконе” и „Кажи ми горо”; клуб „Танци на народите” с ръководител г-н П.Петров с 

два танца по песента „Притурила се е планината” и „Варненски танц”; и СИП „Аз танцувам” с 

ръководител г-жа Цв.Тончева с танц по песента „Райна Княгиня”. 

 В края на тържеството състезателите получиха награди – грамоти и исторически книги, закупени 

от ръководството на СОУ „В.Левски” и връчени лично от директора на училището г-жа Марияна 

Митева. Приветствие поднесе и кметът на общината инж.Пенка Йорданова, която изрази задоволство, 

възхищение и гордост от видяното. 

 „Ще пазим скъпото име. Ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. 

Ще пазим завета му велик навеки.” – с тези думи водещите изразиха на глас мислите на всеки един от 

присъстващите в залата и закриха тържеството. 

Мария Михалева 

 

 



Празниците няма да бъдат забравени 
 

След новогодишните празници българският народ празнува Атанасов ден, Йорданов ден, Иванов 

ден и редица други зимни празници. През месец Февруари народът с нетърпение очаква Трифон 

Зарезан, който е свързан с настъпването на пролетта. По нашите земи този празник има своите 

традиции. Празнува се от лозари и градинари и е в чест на свети Трифон. Всяка година ученици от МЧК 

отбелязват с много занимания и развлечения – Свети Валентин. По предложение на активистите от 

МЧК в училище, тази година беше решено да се представи и християнският празник Трифон Зарезан – 

импровизирано. По  този начин искахме да покажем и припомним на всички, че традициите няма да се 

забравят, защото това зависи от нас. Подготовката започна с изучаване на историята за свети Трифон, 

обичаите, свързани с празнуването и приготвянето на празничната трапеза за празника. Николай Радев 

от XI
а  

клас, облечен в българска народна носия, изпълни обичая зарязване. Иванка Чернева от XI
а 
клас 

подготви и изнесе информация за празника. Наред с това активистите от МЧК, облечени в народни 

носии, бяха подготвили питка, с която да почерпят всички. По традиция празникът завърши с кръшно 

българско хоро. Всички присъстващи се хванаха и така се внесе празнична атмосфера през голямото 

междучасие. През целия ден учениците от училищния парламент раздаваха валентинки. 
 

Мария Златинова 

 

                       
 

                             
 

                                
 

 

 

 

          
 

 



Коледно шоу 
 

На 16.12. 2014 година в актовата зала на СОУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол се проведе КОЛЕДНО 

ШОУ с участие на следните училища: 

◙ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. Вълчи дол 

◙ СОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" гр. Суворово 

◙ ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Михалич 

◙ ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с. Стефан Караджа 

◙ ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" с. Червенци 

Гости на шоуто бяха г-н В. ВАСИЛЕВ - председател на Общински съвет; г-жа П. ЙОРДАНОВА - 

кмет на общината; г-жа М. ДИМИТРОВА  - зам. кмет; г-жа К. ПЕТКОВА - секретар на общината, 

директори, помощник  директори, учители и много родители 

Шоуто премина при следната последователност: 

1. Модно ревю за ученици /I-IV/ клас от горните училища 

2. Конкурс "МИС" и "МИСТЪР КОЛЕДА" за ученици /V-XII/ клас от горните училища 

3. Конкурс за най-добре танцуваща двойка за ученици / I-XII/ клас от горните училища 

За доброто настроение на всички гости имаше много изпълнения на танцови състави от горните 

училища. 

Победители в различните конкурси станаха: 

"МИС КОЛЕДА" - ПАМЕЛА ПАВЛОВА АНГЕЛОВА от СОУ "Никола Вапцаров" гр. Суворово 

"МИСТЪР КОЛЕДА" - КРАСИМИР ЕМИЛОВ ВЕЛИКОВ от СОУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол. 

В конкурса за най-добре танцуваща двойка победители станаха: 

1. На първо място се класира двойката на СОУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол - ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА 

от XА клас и НИКОЛАЙ РАДЕВ от XIА клас 

2. На второ място се класира двойката на ОУ "Васил Левски" село Михалич - ФАТМЕ ИСМАИЛОВА и 

ДЕНИС САВОВ от VIII клас 

3. На трето място се класира двойката на СОУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол - БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА и 

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ от IVБ клас 

В края на шоуто пристигна Дядо Коледа, придружен от Снежанка и седемте джуджета, които 

поздравиха и връчиха торбички с лакомства на всички участници в шоуто 
 

П. Петров  

                 
 

 

                
 

 

                 
 

 

                



 

Часът на кодирането 
 

Учениците от V до XII клас в СОУ „Васил Левски” се включиха в инициативата „Часът на кодирането“. 

Тя се проведе от 8 до 12 декември 2014 г. и беше организирана от учителите по информационни 

технологии. „Часът на кодирането“ е най-голямото обучително събитие на планетата, което достигна до 

десетки милиони ученици в над 180 страни. Инициативата е на сайта Code.org и дава възможност на 

децата за 60 минути да направят своите първи стъпки в програмирането. По време на този час се 

предоставиха забавни задачи, които учениците трябваше да изпълнят. Курсът приключи с издаването на 

сертификати за участниците. Част от идеите и целите на „Часът на кодирането“ са да научат децата на 

основите на програмирането, като се забавляват. За тези, на които „Часът на кодирането“ им хареса, на 

сайта Code.org са разработени серии от уроци: Курс 1, 2 и 3 за ученици до V клас и специален К-8 курс 

за напреднали. 

Светла Стоилова 

     
 

 

    
 

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 
 



 

 

Михаела Василева 5А  
 

 
 

Ива Димитрова 6А  

 

 
 

Ангел Сергеев 6Б  

Серен Ерджанова 6Б  Айтен Мехмедова 7Б  Гергана Емилова 7Б  

Мелих Билгин 7Б  Християна Цветкова 7Б  Силян Хайриев 9А  

 

 

Фазиле 8А  

Микаела Веселинова 7Б  

 

                   
 
  

                                 
 
 

                     
 

 

 

У Ч Е Н И Ч Е С К О  Т В О Р Ч Е С Т В О  


