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 Коледна елха. Изпълнена с вълнение зала, 

усмихнати ученици, учители и родители, нетърпеливи да 

се изявят на сцената таланти, вълшебни звуци и магично 

усещане, че предстои нещо красиво. Такава беше 

атмосферата минути преди началото на коледния 

концерт на 20. ХІІ. 2017 г., в СУ „Васил Левски”, гр. 

Вълчи дол, организиран от учениците в прогимназиален 

и гимназиален етап. И тази година като по традиция всички наши талантливи деца показа, че 

българските традиции, свързани с един от най-светлите празници Коледа са живи. С много 

ентусиазъм и усмивки учениците от V до ХІІ клас се подготвяха за своята изява.  

 Коледния дух витаеше навсякъде – празнично украсената актова зала, красивата елха, 

камината, обредния хляб, сушените плодове. Учениците представиха  традициите на 

„Игнажден“ и „Бъдни вечер“, както и обичаите „Коледуване“ и „Сурвакане”. Коледари и 

сурвакари отправиха пожелания за живот и здраве, сила, късмет и берекет. Гости на коледното 

тържество бяха Дядо Коледа и Снежанка. Те изпитаха остроумието на публиката, като им 

зададоха няколко забавни въпроса. Малките снежинки и джуджета от V клас поздравиха всички 

присъстващи с танц,  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

                    а вокална група „Медени звънчета“ отправи поздрав с две песни – „Коледа“ и 

„Весела Коледа“. За финал се изви кръшно право хоро.   

С възстановката на български традиции и обичаи учениците съхраняват в сърцата си 

обич към род и родина, възпитават се в традиционните човешки и християнски добродетели.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Нека бъдем по-добри 

не само в такива дни! 

Весела Коледа! 

Да бъде Коледата ви 

незабравима, 

а годината - неповторима! 

Да сте здрави, весели, 

засмени 

и от Бог благословени! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Кирова 
Учител БЕЛ 



 

КОЛЕДЕН БАЗАР 

       

 

 
 

 



 ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА:  

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕРЕСНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ БИЗНЕС ПРОФЕСИИ 

 

 Тази година Световната седмица на 

предприемачеството чества своята 10-годишнина, а 

Джуниър Ачийвмънт България е нейн домакин от 

самото начало. От старта си през 2008 г. инициативата е 

достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да 

развият своя потенциал. Кампанията се е развила през 

годините от инициатива, която вдъхновява младите хора 

до събитие, в което се включват предприемачи, 

инвеститори, политици и обществени структури, които 

заедно допринасят за растежа на икономиката и културата 

на различните страни.  

Учениците от СИП „Моят бизнес“ към СУ „Васил 

Левски“ град Вълчи дол се включиха в тазгодишната 

инициатива с открит 

урок на тема: 

„Представяне на 

интересни за 

учениците бизнес 

професии“. 

Какво е 

Световната 

седмица на 

предприемачеството? 

Световната седмица на предприемачеството е 

международна кампания, която има за цел да подпомогне 

младите хора да развият предприемаческо мислене и 

поведение. В рамките на седмицата се организират 

разнообразни събития, които насърчават младите хора да 

генерират нови идеи и решения на съществуващи 

проблеми  

През 2016 г. в Седмицата участваха над 165 

държави и близо 25 милиона души от цял свят. У нас в 125 

учебни заведения - детски градини, начални, основни и 

средни училища, професионални гимназии и обединени 

детски комплекси, бяха организирани иновационни лагери 

и открити уроци, в които се включиха близо 4500 ученици, 

които със своето участие насърчиха предприемаческото 

мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки 

нови пътища за развитие. 

Защо да се учи предприемачество в училище? 

Когато говорим за предприемачество, ние имаме 

предвид не само стартирането на собствен бизнес. Преди 

всичко то е начин на мислене, култура на поведение и 

умения за превръщане на идеите в дела. За да се постигне 

това е необходимо последователно и практически 

насочено обучение от най-ранна възраст, което: 

• Развива инициативност и предприемчивост; 

• Обогатява и разширява икономическите знания на 

практическа основа; 

• Стимулира интереса на учениците към различни 

професии; 

• Развива умения за комуникация и организирана 

екипна работа; 

• Изгражда младите хора като отговорни и 

предприемчиви личности и им помага да постигнат целите 

си, за да водят пълноценен живот. 

Образованието по предприемачество подготвя 

младите хора с уменията, знанията и нагласите, които са 

им необходими както да стартират собствен бизнес, така и 

да станат отлични професионалисти, работещи в различни 

сфери на частния и 

публичния сектор. 

Благодарение на 

контактите с реалния 

бизнес по време на 

образованието си и 

възможностите за ранно 

кариерно ориентиране, 

те са много по-добре 

подготвени за пазара на труда.   

 Гости на Открития урок бяха ръководството на СУ 

„Васил Левски“ град Вълчи дол, в лицето на г-жа Марияна 

Митева – Директор, г-жа Светла Иванова – Зам.-директор 

УД и г-жа Людмила Петкова – Зам.-директор АСД, 

преподаватели и ученици.  

Като гост-лектори 

в Открития урок се 

включиха: 

Г-жа Маргарита 

Димитрова – управител 

на фирма „Дога Кам“ 

ЕООД, която представи 

професията на Продавач 

консултанта, г-жа Милена Петрова – моден дизайнер, 

създател на марката  Wolf walley запозна учениците с 

тънкостите и детайлите на професията Моден дизайнер, г-

жа Яна Михалева – председател на Общински съвет град 

Вълчи дол представи интересната  професия  Дистрибутор 

на минерални торове и препарати за растителна защита, а 

г-н Петър Великов – младши полицейски инспектор в 

Полицейски участък град Вълчи дол ги запозна с 

интересната и отговорна професия на полицейския 

инспектор. Урокът предизвика голям интерес и породи 

любопитството на учениците, които засипаха гостите с 

въпроси. 

 

ЛИЛИЯНА ЗЛАТЕВА, 

Ръководител СИП „Моят бизнес“

 


