
Нека запазим чистотата на 
мислите и щедростта на сърцата си! 
Нека доброто ражда добро! 
Нека огънят в огнището не загасва! 
Бъдете здрави и щастливи! 

Весела Коледа! 
Мирна и щастлива Нова 

година! 

Напред! Науката е слънце...!                                           Брой 50 / 23.12.2015 г.                                                                                                

                 
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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Бъдни вечер, Коледа, Нова година... В тези дни душите ни се настройват на 

празнична вълна. Ние ставаме по-добри. Тогава за пореден път осмисляме, че 

красотата на живота е в простите неща. В тях е и силата му.  

Бъдете здрави, колеги! 
 



На 17 ноември 2015 година в кабинета по география и икономика на СОУ „Васил Левски“ - 

гр.Вълчи дол, област Варна СИП „Моят бизнес“ с ръководител г-ца Лилияна Златева проведе  

училищно състезание „ВИКТОРИНА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ”, посветено на Световната седмица по 

предприемачество 16 – 22 ноември 2015, организирана за осма поредна година от Джуниър Ачийвмънт 

България  – домакин на Световната седмица по предприемачество за България. 

Целта на глобалната инициатива, в която през миналата година  се включиха 149 държави и над 

8,200,000 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. 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. 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. 

В състезанието участваха 4 отбора – „Търговци“, „The big boss“, „Предприемачи“ и „Бизнесмени“, 

които отговаряха на въпроси от следните категории: „Загадка“, „Отмъщението на зубрачите“, „Шоу 

бизнес“ и „Храна за размисъл“. След оспорвана борба победи отборът на „Предприемачи“ в състав: 

Дуйгу Ридванова от 7б клас, Серен Юсеинова от 7б клас и Ицо Славов от 7а клас с резултат 285 точки, 

на 2-ро място се класира отбор „Търговци“ в състав: Венета Миткова от 7б клас, Ива Димитрова от 7а 

клас и Стелиян Богданов от 7а клас, на 3-то място се нареди отбор „The big boss“ в състав: Жени 

Димитрова от 7а клас, Атанас Атанасов и Радослав Тодоров от 7б клас, а на 4-то място остана отбор 

„Бизнесмени“ в състав: Венета Недева от 7а клас, Теодора Тодорова и Ангел Ангелов от 7б клас. 

Всички участници в състезанието получиха грамоти, европейски дневници, символични подаръци 

и лакомства. 

За добрата организация на състезанието се грижиха Стилиана Иванова от 11а клас, водеща и 

Десислава Иванова – 11а клас, техническо обслужване.    

В  паузите между кръговете имаше подготвени любопитни въпроси и за публиката под надслов „И 

ний сме дали нещо на света…“ за български открития и изобретения, които промениха света. 

Гости на училищното състезание бяха г-жа Марияна Митева, директор и г-жа Людмила Петкова, 

помощник-директор в СОУ „Васил Левски“ - гр.Вълчи дол, преподаватели и ученици. 
 

Лилияна Златева, 

Ръководител СИП „Моят Бизнес“ 
 

                           
 

           
 

Викторина за предприемачи 
 

 



 

На 15.12.2015 г. Методическото обединение по Български език и 

литература проведе празнично фолклорно тържество „Празнична трапеза“. 

В него участваха ученици от V до XII клас. 

Бяха представени сценични ескизи на празниците Бъдни вечер, 

Коледа и Сурваки. Като преход към същинския акцент на празненството, 

учениците от VIII клас представиха драматизация на приказката „Гозба от 

камъчета“. 

На финала на тържеството ученици от XII клас представиха знакови месни ястия за Коледа, 

Гергьовден и Богородична задушница. 

В подготовката и организацията активно участваха г-жа Сн. Кирова, г-жа Ел. Янкова и г-жа Т. 

Михайлова. Свой принос към празненството има и г-жа Н. Георгиева, която подготви сувенирни 

подаръци за гостите. 

Живко Иванов, 

Учител по БЕЛ 

         
 

       
 

        
 

     
 

 

Празнична трапеза 
 

 



 

          

           

                   

 

Проекти по География и икономика, изработени от ученици  
от V и VII клас 

 

 



Тримата братя и златната ябълка 
(подробен преразказ) 

Имало едно време един старец, който имал трима синове. 

Засадил човекът в двора си ябълково дърво,  но не като 

обикновените. Всяка година на Петровден дръвчето раждало по 

една златна ябълка. Бащата никога не бил късал ябълката, 

защото точно когато запеели първи петли, една голяма, 

страховита ламя долитала заедно с гръмотевиците, откъсвала 

ябълката и я отнасяла в нощта.  

Когато синовете пораснали, баща им ги събрал и им казал, че никога през живота си не бил 

късал тази ябълка, защото винаги на Петровден, когато запеели първи петли, страховитата ламя 

долитала и в същия миг откъсвала ябълката. 

Отишъл големият брат до стъблото на дървото, излегнал се, не се сдържал и заспал. На 

втората година отишъл средният брат. С него се случило същото. 

На третата година излязъл най-малкият брат. Той обаче не постъпил като другите, а се 

мушнал в шушака на дървото. Когато запяли първи петли, ябълката започнала да блещука, да 

наедрява. Тогава с гръм и трясък се появила страховитата ламя. Тя не видяла никого и затова не 

пуснала сънения ветрец. Тъкмо разтворила уста да я изяде, момчето разтегнало лъка и 

пронизало злата ламя точно в езика. Тя разлютена си отишла. Момъкът откъснал ябълката и се 

върнал у дома.  

Бащата много се зарадвал и му казал, че от него ще стане човек. Но момъкът не бил съвсем 

доволен, защото другата година ламята отново ще долети и ще грабне за пореден път ябълката.  

Момъкът взел решение да отиде и да довърши ламята. По-големите братя поискали и те да 

отидат с него.  

Запътили се братята по кървавите следи и не след дълго стигнали до един кладенец, където 

следите свършвали. Най-големия завързали през кръста и спуснали долу в кладенеца. Но на 

половината път го хванало страх и заклатил въжето. 

Издърпали го. И със средния брат станало същото. Малкият отново проявил смелост, 

нарамил тоягата и го спуснали долу. В дъното на кладенеца имало безброй извити стълби. След 

тях момъкът стигнал до една чудна градина, където греело слънце, цъфтели чудни цветя. Там 

момчето заварило една много, много красива, ненагледна мома, която си подхвърляла ябълката, 

която момъкът познал. 
 

Живомира Лечева 5
А
 клас 

 

     Коледа, Коледа 

Една звезда, по-ярка от всичките звезди, 

изгрява тази нощ и озарява небосклона!  

Бог се роди тази нощ Коледо, Бог се роди, 

и светът започна да отброява пак отново! 

Пада снегът и покрива с бял пух земята. 

Коледната шейна препуска пак по света, 

весел звън тази нощ се носи над полята, 

навсякъде се  чува тържествено песента! 

Коледа е, нека има радост за всички нас,  

нека сърцата са изпълнени с обич и любов,  

нека тази звезда, която изгрява в този час, 

освети пътя на всички хора към живота нов! 
Живко Ангелов ХII

Б
 клас 

Ученическо творчество 
 

 

Мирела 6Б 

Михаела 6А 



 

 

                            
 
 
 

                        
 
 

                                            
 

                                                                  

Ученическо творчество  
 

 

Виктор 4Б Мелиса 3Б Мелиса 3Б Мелиса 3Б 

Грациела 6А Лорена 6А Михаела  6А Памела 6А 

Теодора 2Б Тунай 3Б Тунай 3Б 

Халил 2А 

Картички, изработени 

от ученици, 

изучаващи руски език 

 



 

       
 

       
 

          
 

 
 
 
 
 

                                 

Ученическо творчество 
 

 

Картички, изработени в 

часовете по Изобразително 

изкуство 

 

Виктор 6Б Галин  6Б Грациела 6А Дебора 6Б 

Йоана Генчева  6Б Йоана Христова 6Б Мария 6Б Младен 6Б 

Памела 6А Полина 6Б  Силвана 6А Фазиле 9А 

Симона 6Б Виктор 6Б 



 

            
 
 

         
 
 

     
 
 

 

         
 

 
 
 

Ученическо творчество – компютърна графика 
 

 

Александрина 10А Дуйгу 7Б 

Ива 7А Ренета 10А 

Максимилияна 8 кл. Стефан 8 кл. 

Ася 9Б 
Марина 10А 

Николай 11А 



Вече 8 години в добре оборудваната шахзала в СОУ „Васил 

Левски“ –  гр. Вълчи дол нашите ученици изучават мъдрата, древна 

игра. До сега 110 деца се научиха да играят шахмат, а 28 от тях са добри 

наши състезатели и участват редовно в силни национални, зонови, 

регионални и областни турнири. През тази учебно-спортна година на 

Областни ученически игри в гр. Белослав нашият отбор: Атанас 

Атанасов, Селчук Хайриев, Димитър Василев и Александра Петрова 

победи силния отбор на „Раковски“- Варна и на училищата от Суворово 

и Приселци и зае 3-то място. Добре играха и състезателите  ни във 

възрастова група VIII – X клас. 

В петмесечния регионален турнир „Млад гросмайстор“ в гр. Варна срещу силни състезатели, 

голяма част от които от шахклубове в Североизточна шахматна зона и с висок коефициент ЕЛО 

вълчидолските млади шахматисти Василен Тодоров и Георги Георгиев от втори клас, Николай Чолаков 

от трети клас, Янимир Петров, Петромир Петров, Димитър Василев, Георги Петров, Живомира Лечева 

от пети клас, Петър Чолаков от шести клас, Атанас Атанасов от седми клас и Александра Петрова от 

осми клас заеха престижни места в крайното класиране. За трета поредна година те постигнаха добри 

резултати и в големия национален турнир „Търновска Царица“ сред 159 деца от почти всички 

шахклубове в България. Убедително бе представянето ни и в международния и национален турнир 

„Шах в училище“ за първи, втори, трети и четвърти клас, където  Живомира Лечева завоюва втори 

бронзов медал, Георги Петров зае  четвърто място, а много добре играха 

и Василен Тодоров, Георги Георгиев, Тунай Насуфов, Николай Чолаков 

и Димитър Пеев. 

На XX-те юбилейни държавни игри на спортистите от малките 

селища нашият отбор: Радко Радев, Найден Найденов, Атанас Атанасов и 

Александра Петрова за пети път спечели сребърните медали. 

Така младите вълчидолски шахматисти достойно защитиха името и 

спортните традиции на СОУ „В. Левски“ и на нашия град. 

Жеко Жеков 

Ръководител на клуб Шахмат 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наша гордост 
 

 

Ученическо творчество 
 

 

Картички, изработени в 
часовете по 

Изобразително изкуство 
 

Редакционен екип: Живко Иванов, Боряна Дикова 

 


