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ВЕСТНИК  НА СУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”            БРОЙ 55/15.09.2017 
               
 

 

На 15 септември 
2017г. СУ „Васил Левски“ за 
пореден път отвори врати, 
за да посрещне с пълна 
готовност своите ученици. 

Малки и големи се 
бяха събрали пред сградата 
на училището още в ранна 
утрин и очакваха началото 
на традиционната 
официална церемония.  

 Малчуганите, разбира се, бяха най-
развълнувани и нетърпението се четеше в очите им, 
които шареха наляво-надясно, а по-големите ученици 
бързаха да споделят със своите приятели 
преживяванията от лятната ваканция.  

Програмата, която бе представена от 
училището, изобилстваше от песни, подготвени от 
вокална група „Медени звънчета” с ръководител г-жа 
Дянка Янакиева. Бяха изпълнени и два невероятни 
танца, които ни оставиха без дъх... Единият бе на ІІА,Б класове с ръководители  

Петя Тодорова и Снежана Георгиева, а другият ни бе представен от клуба по 
народни танци с ръководител г-ца Десислава Проданова. Двама 
първокласници - Вилислав Великов (Ia) и Виктор Архипов (Iб) - ни 
изненадаха със специално подготвени стихотворения, в които се „четеше” 
нетърпение, страх, но и все пак сила да се справят с начинанието „Първи 



клас”.  Успех в училищните дела им пожелаха Живко Маринов (Vа)   и Анелия 
Десиславова (Vб), които след словото си, подканиха своите съученици да 
хванат по един първокласник, за да го въведат през вратите към втория им 
дом – УЧИЛИЩЕТО. 

   Първият учебен ден отново измина неусетно и с него бе поставено 
поредното ново начало. Нека и този път си пожелаем вдъхновение и вяра и 
да продължим да се стремим към високи резултати.  

 

    НА ДОБЪР ЧАС! 
Ралица Великова 

 

 

 През месец юни 2017 г., в 
СУ „Васил Левски” град Вълчи 
дол, беше организирана лятна 
работа с учениците  със 
специални образователни 
потребности, включени в 
проект „Подкрепа за равен 
достъп и личностно развитие”. 

Целта на лятната работа е 
децата да бъдат подпомагани 
през ваканцията от  екипа за 
подкрепа: ресурсни учители, 

психолог и логопед.  
Учениците се обучаваха индивидуално и групово. Имаха възможност да 

играят и творят, да спортуват и да се забавляват съвместно. 
            Даниела Маринова 

   
 

 

 

 

  
 
 

 
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”

  



 

Днес възможностите за работа и образование в различни европейски държави са 
повече от всякога, но липсата на езикови умения пречи на много хора да се възползват от 
тези възможности. 

Глобализацията и нуждите на бизнеса са предпоставка да се изискват все повече 
компетенции по чужди езици от гражданите, за да работят ефективно в родните си 
държави. Владеенето на английски език вече не е достатъчно. 

В Европа има богатство от езици – над 200 европейски и много други езици, 
говорими от хора с чуждестранен произход. Това е важен ресурс, който трябва да бъде 
разпознат, използван и ценен. 

Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да преодолеем 
културните си различия. 

                      
 

 
 

 На 4 октомври 2017 година се навършват 
114 години от рождението на бащата на 
компютъра –  Джон Атанасов. Той е роден в 
Америка, близо до Хамилтън, в семейството на 
български емигрант от ямболското село Бояджик.  

Интересът на Джон Атанасов към 
електричеството датира от детските му години. 9-
годишен, той открива и поправя лошо свързана 

електрическа крушка на верандата в дома им. Бил е добър ученик, интересувал се и от 
спорт и се е насочил към волейбола. Заниманията му с волейбол обаче бързо намаляват, 
след като баща му купува нова сметачна линийка. Джон е напълно заинтригуван от 
новата си придобивка, от математическите принципи на операциите, които се извършват 
с нея. Джон Атанасов завършва гимназия в Мълбъри за две години с отличие по 
математика.  

В края на 30-те години той търси начин да се улеснят изчисленията (решаването 
на големи системи линейни алгебрични уравнения), необходими за изследователската му 
работа. Отхвърля аналоговите машини като твърде бавни и неточни и се опира на 
цифровия подход. През декември 1939 г. заедно със своя сътрудник Клифърд Бери 
създава прототипа на първия електронен компютър, известен като компютър на 
Атанасов-Бери. напълно завършен през 1942 г.  



УЧЕНИЧЕСКА БОРСА ЗА УЧЕБНИЦИ 

  
Голямата атракция на училище „Васил Левски“ са 

момичетата от шампионския баскетболен отбор „Вихър-
2002“, които под ръководството на  треньора Цветозар 
Петков с лекота печелят медал след медал. Ние просто 
регистрираме всяка победна стъпка в техния път. 

Някак си много лесно свикваме с успехите. Винаги 
очакваме нашите баскетболистки да са на върха. Не се 
замисляме обаче за постоянството и усилните 
тренировки, които стоят зад тези успехи. Докато всички 
ученици си почиваха през лятната ваканция, нашите 

баскетболистки, отбор в състав: Ива Димитрова /капитан/, Милица Христова, Ренета 
Николова, Лорена Стефанова, Рая Маркова, Памела Атанасова, Грациела Атанасова, Биляна 
Маринова и Зерин Салимова, завоюваха златните медали и шампионската титла от XXII 
Държавни игри на спортистите от малките селища в с. Аспарухово за 2017-та година. Две от 

петте индивидуални отличия в турнира по баскетбол също 
отидоха при наши състезателки – най-перспективен играч 
стана Биляна Маринова, а топ реализатор – Ива 
Димитрова. БРАВО МОМИЧЕТА! 

Отлично се представиха отбор кадетки, които 
завоюваха трето място  на XI Международен младежки 
баскетболен турнир „Посейдон-2017“ в град Приморско. В 
този турнир те участват за четвърта поредна година. 

Поздравяваме нашите момичета с успехите и им 
пожелаваме да тренират все така усилено и да ни радват с 
нови успехи и нови медали. 

Теофана Михайлова 
Цветозар Петков 

В края на септември  във фоайето 

на СУ „Васил Левски” Училищният 

парламент организира Ученичска борса 

за учебници. Инициативата се провежда 

за поредна година и все повече набира 

успех. 

"Каним всички ученици, които 

желаят да продадат миналогодишните си 

учебници и да закупят необходимите им за тази учебна година да се включат в инициативата", 

апелираха от Ученическия парламент на СУ „Васил Левски”. 

Според организаторите на борсата размяната на учебници е добър начин семействата с 

ученици от 8 клас нагоре да спестят пари, които иначе биха дали за нов комплект. Друго 

предимство е, че на едно място ще се съберат ученици от различни класове и веднага ще може да 

се правят сделки, вместо старите учебници да се предават в книжарница и да се чака да се 

продадат и едва тогава да се вземат парите за тях. 

Сметките на учениците показват, че с парите от старите учебници ще могат да си купят 

пълния комплект, който им трябва за следващия клас, но пак втора употреба.  
        Гинка Савова 

 


