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Първият учебен ден 
Елисавета Багряна 

Отново за учебната година 

разкри училището днес врати. 

Звъни звънец из цялата родина — 

в села и градове, навред кънти. 
  
И ние, хилядите ученици, 

към този звън летим като орляк 

и с бодрите си, весели редици 

изпълваме училището пак. 
  
От лятото ний носим насъбрани 

лъчи и сол от морските води, 

свеж лъх от сенчестите ни балкани 

и много радост в своите гърди. 
  
А класните ни стаи приветливи 

отново срещат ни с „добре дошли“ 

и забръмчават в утрото щастливи 

като роени кошери с пчели. 
  
Изпълнен с този екот многогласен, 

от септемврийско слънце озарен, 

начало на живота ни прекрасен — 

как радостен си, пръв учебен ден! 

На 15 септември от 9:00 часа започна новата учебна година за учениците и учителите 

от СОУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол. 

Гости на тържественото откриване бяха народният представител Пламен Манушев и 

кметът на община Вълчи дол – инж. Пенка Йорданова. 

В двора на училището  бе открит и бюст-паметник на неговия патрон – Васил Левски. 

Инициативата за изграждането му е на ръководството на училището, на педагогическия 

колектив и бивши ученици, и е свързана със 135-тата годишнина на СОУ „Васил Левски“. 

Финансирането се реализира изключително с дарителски средства. Автор на бюст-паметника 

е скулпторът Георги Маринов, член на Съюза на българските художници. 

Кметът на Вълчи дол раздаде подаръци на първокласниците. 



 

 

Приветствие на Директора на училището към ученици, учители, родители и 

гости на тържеството по случай началото на учебната година и официалното 

откриване на новоизградения бюст-паметник на Васил Левски 
 

В най-светлия и изпълнен с много емоции петнадесети ден на септември училището 

отново отваря врати за вашите и нашите деца, за да ги поведе по пътя на познанието. Този 

ден е изпълнен с много емоции за учители, ученици и родители. Вълнуваме се, защото 

започва една нова учебна година, изпълнена с много предизвикателства, много емоции и 

много, много хубави моменти, които децата ще преживеят в нашето училище.  

Всяка година тук се срещат безгрижието на детството, въодушевлението на младостта 

и опита на мъдростта. Винаги се е считало, че училището учи децата и дава познанието от 

бившите поколения. Но не по-малко важно е училището да може да предизвиква интерес у 

децата, да ги води към непознатото успешно и далновидно от техните учители. 

Днешният ден е най-вълнуващ за малките първокласници, които с бавни и сигурни 

стъпки поемат към пътя на училището.  

Мили първокласници, бъдете знаещи и можещи, за радост на вашите родители  и 

учители. 

Не по-малко вълнуващ е първият учебен ден и за дванадесети клас. Това е техният 

последен първи учебен ден. За последна година те ще пристъпят прага на своето училище и 

ще се сбогуват с нас май месец. Скъпи зрелостници, желая ви успешно дипломиране и успех 

в живота! 

Мили ученици, на всички желая здраве и успехи, а успехите ще родят ползотворното 

учение, ползотворно знание, ползотворно вървене напред. Уважавайте своите учители, 

защото те дават всичко за вашето образование и възпитание. Уважавайте традициите на 

училището и не забравяйте, че тук печелите най-стойностните и верни приятели.  

Скъпи колеги, честита нова учебна година и на вас. От все сърце ви желая здраве и не 

забравяйте, че това е най-благородната и най-отговорната професия, която сте си избрали, 

защото съграждате съдби и изграждате личности. 

Скъпи родители, честит празник и на вас. Нека да си подадем ръка в нелекия път, по 

който ще тръгнат децата и ще трябва да решаваме сложни проблеми за тяхното възпитание и 

обучение. 

Нека новата учебна година да бъде спокойна, здрава, ползотворна и успешна. 

Честит празник на всички! 

М. Митева, Директор на СОУ „В. Левски“ 
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След успешно полагане на Държавните зрелостни 

изпити нашите випускници смело „атакуваха” 

висшите учебни заведения.  

Равносметката: 
Невена Станиславова Йорданова – Софийски 

университет  

Милена Тодорова Тодорова – Икономически 

университет Варна  

Радослав Митков Димитров - Икономически 

университет Варна  

Нурай Ергювянов Салиев – Шуменски университет  

Доника Диянова Георгиева – Медицински колеж 

Варна 

Симона Добромирова Димитрова – Медицински 

колеж Варна 

Красимир Емилов Великов – Колеж по туризъм 

Варна 



 

Подготвително лятно училище за бъдещите първокласници по проект 

„Заедно постигаме повече“ се организира за първи път в СОУ „Васил Левски“. 

Целта e да се осъществи по-плавен преход от детската градина към училището, 

по-безболезнено адаптиране, взаимно опознаване: учител-ученици, учител-

родители, подпомагане на родителите във възпитанието на децата. 

Летните занимания се проведоха през месеците юли и август. През месец 

юли се организира родителска среща - „Да се запознаем“. Изпратени бяха писма 

до бъдещите първокласници.  Дейностите с децата бяха под надслов „Аз уча, 

творя, играя.“. Малчуганите се запознаха с училището. Под формата на игри се 

потопиха в тайния свят на буквите и числата. Най-забавни бяха творческите игри 

свързани с рисуване, апликиране, работа с природни материали, игрите сред 

природата. Изявиха се и като добри кулинари при подготовката на сандвичи. 

Децата посещаваха с желание летните занимания, опознахме се взаимно, 

създадоха  нови приятелства. 

 Организиран бе тренинг с родителите „У дома има първокласник“. Родителите се запознаха с 

някои психо-физически особености на децата. Проведен бе експеримент „Как да влезем в обувките на 

детето“, който имаше за цел да накара родителите да се почувстват в ролята на деца, пред които стои 

неизвестното. И когато вземат решения да се съобразяват с емоциите и психическото състояние на 

децата.По време на тренинга изработиха „Общи родителски правила. Дадоха предложения за съвместни 

инициативи родители-деца. Онези от тях, които вече са имали ученици споделиха своя опит за 

възпитанието на децата. В края на тренинга получиха „Наръчник за родители - У дома има 

първокласник“. Родителите се включиха доброволно в инициативата „Ден на майстора“ за освежаване 

на класната стая. 

 Чрез проведените дейности родителите стигнаха до извода, че най-важните ресурси за 

пълноценното развитие на едно дете са семейството и училището.  

Провеждането на Подготвително лятно училище с бъдещите първокласници и техните родители 

е една добра и много полезна инициатива, която ще продължи и през следващите учебни години.  
 

       
 

               
 

            

Подготвително лятно училище с бъдещите първокласници и техните 
родители в СОУ ”Васил Левски” – гр. Вълчи дол 

 
 

 



        
В изпълнение на заложените в проект „Заедно постигаме повече” дейности, лятото премина 

пълноценно и увлекателно за ученици,  родители и учители от СОУ „Васил Левски”- гр.Вълчи дол. По 

желание на учениците, за осмисляне на свободното им време през ваканцията, бяха сформирани 

клубовете „Млад художник”, „Весело лято”, „Игри сред природата”, „Малкият природолюбител”, 

„Здравей, лято”, „Млад червенокръстец”, „Баскетбол” и „Футбол”. 

     Участниците в клубовете „Игри сред природата”, „Весело лято” и „Здравей, лято” събираха билки, 

учеха се да се ориентират сред природата с компас, играеха на воля не само в двора на училището, но и 

в градските паркове и на стадиона. Многократно провеждаха походи и състезания в местностите „Кошу 

баир” и „Горска барака” край Вълчи дол, където пяха, танцуваха и истински се забавляваха. През 

дъждовните дни те посещаваха градската библиотека, за да си припомнят откъси от любимите си книги 

в обособените читателски кътове, гледаха любими детски филмчета в интернет-залата, играха 

познавателни игри със състезателен характер. А може би най-интересно и запомнящо се бе 

посещението на децата от трите клуба, съвместно със своите родители, в неолитното селище в с.Неофит 

Рилски. Там те се запознаха с живота на древните хора, опитаха от техния хляб, замесен с брашно от 

лимец, като опитаха и стрелба с лък, за да добият представа как са ловували хората от неолита.  

     Учениците от клуб „Млад художник” имаха възможност не само за творчески занимания, свързани 

пряко с клубната си дейност, но и подкрепиха идеята за изграждане на бюст-паметник на Васил Левски 

в двора на училището. Заедно със своите родители, те изработиха уникални предмети, които ще 

представят на благотворителен базар още през първия учебен ден.  

     Малките природолюбители от едноименния клуб водиха заниманията си сред природата, където 

обсъждаха правилата за опазването й, събираха билки и природни материали, изработвайки различни 

предмети и хербарии. Те полагаха грижи и за училищния алпинеум, играха занимателни игри на 

открито. 

      Младите червенокръстци съсредоточиха усилията си предимно в доброволчески инициативи. Те 

подпомагаха възрастни и самотни хора, в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане” и 

пенсионерските клубове в града, а за децата със специални образователни потребности организираха 

игри, забавления и разходки, за което получиха заслужената признателност на родителите им. 

Същевременно те не изоставиха и преките си занимания по оказване на първа помощ на пострадали, а 

за награда посетиха комплекс „Барите”, където играха, плуваха и се забавляваха от сърце. 

     Клубовете „Баскетбол” и „Футбол” ангажираха децата през лятната ваканция в спортни занимания, 

укрепваха здравето им и формираха у младите спортисти чувство за отговорност и екипност. 

     Без съмнение, организираните летни занимания на децата от клубовете по Проект „Заедно постигаме 

повече”, обедини не само децата и ги научи на доброволчески инициативи, социално включване и 

партньорство, но приобщи и техните родители, за да станат съпричастни на заниманията на своите деца, 

като сами се убедят в полезността от реализирането на проекта. 

 

          

  
 

       
 

Лятно училище „Ваканция, здравей!”  

в  СОУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол 

 
 

 



 

Ученически игри – сребърни медали 

От 4.06. до 7.06 2015 г. се проведе финалният турнир от ученическите 

игри за момичета V-VІІ клас в гр. Търговище. В него взеха участие 

10-те най-добри училища от страната. СОУ ”В. Левски“ бе 

представено от момичетата в състав: Виктория Добрева, Серен 

Юсуфова, Ренета Николова, Милица Христова, Ива Димитрова, 

Грациела Георгиева, Теодора Маринова, Ганилина Душкова и Лорена 

Стефанова. С много воля и себераздаване те постигнаха най-доброто 

класиране в досегашните участия  във финали на ученически игри. 

Момичетата се окичиха със сребърни медали, заемайки второ място 

във финалния турнир. 

                 
 

Финален турнир на БАСС – сребърни медали 
От 6 до 8.07.2015 отборът по баскетбол момичета V-VІІІ клас взе 

участие в традиционния финален турнир на БАСС. В резултат на 

добрата игра на нашите момичета, за пореден път се окичиха със 

сребърните медали, заемайки второ място в турнира. Финалният 

турнир се проведе в община Костенец, Момин Проход. Награждаване 

от г-жа Пенка Стоянова - легендата на българския женски баскетбол! 

                             
 

Девети международен баскетболен турнир „Посейдон-2015“ – бронзови медали 

За втора поредна година  момичетата 

от СОУ „В. Левски, състезаващи се за 

баскетболен клуб „Вихър-2002“, 

участваха в международен турнир 

„Посейдон“, който се проведе от 12 до 

18.08.2015 г.  в гр. Китен.  

Представяйки се добре, те се класираха 

на ІІІ-то място. Бяха наградени  с 

бронзови медали и купа. 

Наша гордост 
 

 



 

Завистта е загуба на време 

есе 

Завистта е страдание заради успеха на другите, за това, което те притежават, а ние – 

не. 

Тя е силно разрушително чувство, което често води към гняв, омраза и агресия. 

Завистта е навсякъде у хората, дори и да отричат, тя е там. Няма човек, който да не си е 

пожелавал да е на мястото на другия. През главата на човека са минавали всякакви мисли 

като например – ‘’защо не на мен?'’, ‘’защо тя, а не аз? ‘’ и т.н. Обикновено завиждаме за 

това, което много бихме искали да имаме. Това, че другите го получават, а ние – не, ни 

причинява страдание. Повечето приятелства се разрушават именно заради завистта. Било 

то заради пари, работа, жени или мъже. Хората слагат край на приятелството си именно 

защото завиждат на другия до себе си. Завистта много прилича на ревността, само дето 

при ревността винаги има и трети човек, 

Зад завистта стои човек, който копнее за щастие, любов и признание, но болката, 

страхът и усещането за липса, го карат да изпитва само гняв и омраза. 

Не би трябвало щастието и успеха на другите да се измерва. Всеки има свой път, 

свои успехи и неуспехи в живота. Не трябва да гледаме живота на хората около нас и 

само да завиждаме за нещо, а трябва ние да хванем по своя път и да се стремим към 

щастието, здравето и успеха. Това всичко според мен е загуба на време, надали бихме 

били по-щастливи, когато таим завист към приятелите си, колегите си и изобщо хората 

около нас. Това само ни дърпа надолу, а всеки би искал да върви само напред, далеч от 

завистта и интригите.  

Александра Илкова X
а
        

 

Най-доброто предстои 

есе 

Всеки човек се запитва „кога ще ми се случи нещо хубаво и на мен“. Рано или късно 

то ще се случи и дано имаме качеството да оценяваме това, което ни се дава, защото 

може и най-малкото, което имаме, да го изгубим. Трябва да има повече хора – 

оптимисти, да виждаме живота си през розови очила. Всеки ден с мисълта, че ще се бавя, 

все едно гледам, че е 12:20 и си казваш: още малко остава, докато ми дойде обедната 

почивка, струва ти се, че са минали вече 30 минути, но още едва 3 минути са изминали. 

Когато спреш да чакаш, спреш да търсиш, спреш да се надяваш, се случват най-хубавите 

неща, без да ги очакваш.  

Нашата държава не е в най-розовото си положение, защото може би много българи, 

млади семейства са напускали родината си, ние младежите можем  да оправим нашата 

държава, ако се обединим всички в едно цяло можем до подобрим състоянието си. След 

години и ние ще станем родители, ще искаме най-доброто за децата ни. Надявам се, че 

най-доброто тепърва предстои за нашата родина България. Нашият и на другите след нас 

живот да се подобри на 100%, защото ако всички ние, младите, напуснем България, 

какво ще остане от нея, колко хора са починали, за да я спасят. Трябва да уважим поне 

малко какво са правили те за нас, ако не бяха те, нас нямаше да ни има, нашата родина 

също нямаше да я има!!! Но да се надяваме, че ще стане една от многото развити 

държави в света. 

Елвира Димитрова X
a
 клас 

Ученическо творчество 
 

 


