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17 СЕПТЕМВРИ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ 

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА 

УЧИЛИЩЕТО ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА 

УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,  
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ДРАГИ КОЛЕГИ, 

отново е 15 септември и за по-

реден път ние с трепет очаква-

ме първия училищен звънец. 

Откриването на учебната годи-

на е един ритуал, маркиращ 

началото на пътя по който ще 

вървим заедно преподаватели 

и ученици, по който ще среща-

ме и незабравими красоти и 

невероятни предизвикателства, 

за да излезем накрая отново 

върху широкия друм на живо-

та, обогатени със знания и 

умения, които повишават чо-

вешкия ни капитал.  

Всяко начало поставя въпроса: 

Лесно или трудно? В света, в 

който живеем, лесен е обикно-

вено пътя надолу, а труден - 

пътя нагоре. Човешко е да из-

бираме и лесното. Ценностите 

обаче са нагоре, там където е 

трудно, там където са предиз-

викателствата. 

Този ден ще бъде завинаги 

първият учебен за нашите ми-

ли първокласници.  Защото 

първият  15 септември е незаб-

равим. И той ще бъде такъв, 

благодарение на нашите певци 

и танцьори, на нашите талан-

ти, на нашите учители и ръко-

водители. Днес вие, първок-

ласници, сте най-важните 

участници в тържественото от-

криване на новата учебна го-

дина. Добре дошли в семейст-

вото на Средно общообразова-

телно училище „Васил Левски”! 

Очакват ви грижовните ви 

класни ръководители, много 

приятни моменти, и необятните 

простори на знанието. 

Сега, миг преди да прекрачите 

прага на новия си дом, искам 

да ви кажа нещо, написано от 

големия писател Ерих Кестнер: 

Не смятайте училищната катед-

ра за трон или амвон! 

Учителят седи на по-високо 

място, не за да му се кланяте, 

а за да можете да се виждате 

един друг по-добре. Той не 

знае всичко и не може всичко 

да знае. И ако въпреки това си 

дава вид на всезнаещ, просте-

те му го, но не го вярвайте. 

Признае ли обаче, че не знае 

всичко, тогава го обичайте! И 

още нещо: учителят не е ма-

гьосник, а градинар. Той може 

и ще се грижи за вашия рас-

теж. Но да растете, ще трябва 

вие самите! 

Съобразявайте се с онези, кои-

то се съобразяват с вас! 

Това звучи по-лесно, отколкото 

става в действителност. И не 

винаги ще ви се удава. Въпре-

ки това, човек трябва да опит-

ва наново и наново. 

Не се надсмивайте над глупци-

те! Те не са глупави по своя 

воля или за ваше удоволствие.  

И не бийте никого, който е по-

малък или по-слаб от вас! Ни-

кой не е толкова умен или си-

лен, за да няма по-умни или по

-силни от него.   

И ето... сега вие седите, подре-

дени по височина или азбучен 

ред, и бързате да се запознае-

те  с новия си дом.  

Заповядайте, мили деца! И ако 

нещо не сте разбрали, питайте 

вашите класни ръководители, 

те са вашите нови родители в 

дома на познанието. 

НА ДОБЪР ЧАС! 
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ПЪРВИ И 

ПОСЛЕДНИ, 

ПОСЛЕДНИ И 

ПЪРВИ 

Вече няколко седмици ние зре-

лостниците, с големи надежди 

в чантите, залепили по лицата 

чертите на пораснали човеци, 

обикаляме познатите коридори 

и стаи. И знаете ли, чувстваме 

се странно. Чувстваме се тъй 

високи спрямо всички остана-

ли, тъй неподходящи вече за 

училищния двор. Чувстваме 

погледите на децата, пълни с 

възхищение. И макар това под-

насяно уважение да е приятно, 

ние бързаме да избягаме от 

него, от училището. Защо ли? 

Просто е. Ние пораснахме, 

нуждаем се да избягаме от то-

зи свят на училището. Нуждаем 

се от промяната на бъдещето, 

нуждаем се от нови емоции, 

нови и нови преживявания. 

Мечтаем да дойде денят, кога-

то ще бъдем изпратени през 

същите врати на училището, 

през които като деца влязохме. 

И това чувство  е тъй прекрас-

но. 

Преди години, на първия наш 

учебен ден, ние, с букети в ръ-

ка, първи влязохме в училище-

то. Първи, от всички деца на 

двора, ние плахо следяхме гос-

пожата. Помня жужащата тъл-

па хора, която тогава оставих-

ме зад гърбовете си. Тя беше 

толкова изпълнена с живот и 

тъй страшна. Тогава, с уплашени ококорени очи, минавахме 

покрай високите напукани стени и се чудехме що за чудо ни 

предстои. А ето, на 15 септември тази година, последния първи 

учебен ден за нас зрелостниците, уверени, ние пак влязохме 

през познатите врати. И това чувство беше тъй прелестно. 

Сега пред нас предстои денят, в който ние ще бъдем изпратени 

оттук. Толкова скоро и ние най-накрая ще се гмурнем в живота. 

Ще излезем през вратите, ще изхвърлим товара на училището. 

Ще се престорим на пораснали, ще дишаме учестено новия въз-

дух на свободата. Ще си тръгнем, ще пророним някоя сълза, ще 

таим желанието да бъдем запомнени, ще бъдем и щастливи. И 

това чувство ще бъде тъй превъзходно. 

Първи и последни. Последни и първи. 

Бетина Цвяткова, 12А, член  на УС 
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МАЛКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Усвояването на определени 

знания в рамките на класната 

стая се възприема като естест-

вено при учениците от начален 

етап, но се оказва, че е недос-

татъчно условие за формиране 

на необходими умения за 

практическа реализация и спо-

собност за действие. Именно 

по тази причина се акцентира 

на излизането от традиционна-

та класна стая и създаването 

на реална възможност за връз-

ка между образователния про-

цес и икономическата реал-

ност. 

Според изпълнителния дирек-

тор на „Джуниър Ачийвмънт” 

за България Милена Стойчева 

въвеждането на програмите за 

предприемачеството развиват 

у децата умения да се социа-

лизират. 

През тази учебна година,  уче-

ниците от II „б” и  III „в” клас 

на СОУ „Васил Левски“, ще на-

рекат себе си „Малки предпри-

емачи”. Умело водени от  клас-

ните си ръководители  (г-жа 

Румяна Горалова и г-жа Нася 

Илиева), ще разбират, че със 

своите действия, личен опит и 

знания те могат да бъдат  по-

лезни. Ще научат „Как моето 

семейство да стане по-добро?”, 

„Как моята класна стая да бъде 

по-чиста?”, „Какъв е моят при-

нос за средата, в която аз жи-

вея?”. Всичко се свежда до 

личния им естествен опит. 

Предприемачеството ще се ин-

тегрира в часовете на класа, в  

предметите домашен бит и  

околен свят по достъпен и ин-

тересно поднесен за децата 

начин. Чрез познати примери 

от семейството, учениците ще 

разграничат „нуждите от жела-

нията в семейството”. Пред-

вижда се организиране на ко-

леден и великденски базар. 

Малките предприемачи ще се 

научат  да предлагат и рекла-

мират продукцията си, да раз-

пределят средства и ще оценят 

значението на парите. Ще 

участват и инициират благот-

ворителни кампании от деца за 

деца.  

Помощници на преподаватели-

те-предприемачи ще бъдат и 

родителите. Те ще разкажат за 

професията си или ще органи-

зират  посещение на класа до 

работното си място.  

Чрез игри, труд и забавление, 

„Малките предприемачи” ще се 

подготвят как да бъдат инова-

тивни в бъдеще. 
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ПОРЕДНИ УСПЕХИ И ПОВОДИ ЗА ГОРДОСТ 

От 22 до 30 август 2012 в гр. 

Масафра, Италия се проведе 

Петият международен фести-

вал „DELLA MISICA E DELLE AR-

TI”, участник в който беше и 

вокална група „Децата на Сев-

лиево” от България. Този фес-

тивал е част от дейностите на 

европейския проект „We can – 

widen European CooperAtion 

Net” по програма Грюндвик. 

Той обхваща мащабно сътруд-

ничество в областта на култу-

рата на няколко европейски 

държави: Полша, Италия, Ки-

пър, Румъния, Турция и Бълга-

рия. 

Домакин и главен организатор 

на събитията беше L’Associa-

zione Culturale “Valeria Martina”,  

а европейските партньори са 

Асоция „Архиепископ Макари-

ус” – Никозия, Кипър, фонда-

ция „Изкуство и култура – Сев-

лиево” - България, фондация 

„Логиком” – Полша, „Назип 

Мехмет Акиф” – Турция, „СТР 

Nicolo Andria” – Италия. 

Международната среща старти-

ра с уйършоп „Можем да пра-

вим музика заедно”, на който 

партньорите показваха тради-

ционна музика от тяхната дър-

жава и заедно с останалите я 

разучаваха.  

Концертът за откриване на Пе-

тия международен фестивал 

„DELLA MISICA E DELLE ARTI” 

се проведе в катедралата 

Chriesa Madre в гр. Масафра 

под надслов „Европа е нашата 

родина”.  

Акцент в международния фес-

тивал  беше  к о нцер тъ т  

„Messengers of peace”, състоял 

се на старинния площад 

„Уливето” – в сърцето на об-

ластния град Таранто. Той бе-

ше под патронажа на кмета на 

Община Таранто и Асоциация 

„Културно многообразие и кул-

турен диалог”. Концертът отк-

ри вокална група „Децата на 

Севлиево”. Те получиха заслу-

жени аплодисменти от възтор-

жената публика, която бурно 

аплодира всяко тяхно изпълне-

ние на песни от българския 

фолклор, поднесени от възпи-

таниците на г-жа Ваня Ангелс-

ка по брилянтен начин. В кон-

церта участваха още: Младеж-

ки симфоничен оркестър 

„Валерия Мартина” – Италия, 

Смесен хор от Полша, хор 

„Архиепископ Макариус” от гр. 

Никозия, Кипър. 

Кулминация на представление-

то бяха две музикални произ-

ведения за хор и симфоничен 

оркестър, написани специално 

за проекта от композторката 

Maria Сасо: „Let Europe grow 

up” и „Химнова мелодия”, коя-

то събира в едно произведение 

химните на всички страни 

участнички. Международният 

смесен хор, част от който беше 

и вокална група „Децата на 

Севлиево” и младежкият сим-

фоничен оркестър по блестящ 

начин направиха премиера на  

двете творби, дирижирани пос-

ледователно от диригентките 

Maria Сасо – Италия и Ваня Ан-

гелска – България. Публиката 

горещо аплодира певците, му-

зикантите и диригентките. 

Следващият концерт се състоя 

в известния италиански курорт 

Chiatona Beach, който е разпо-

ложен на живописния адриати-

чески бряг. Концертът носеше 

името „Voices, sounds and danc-

es from Europe”.  

Продължава на стр.7 

Наши ученици, участници във вокална група „ДЕЦАТА НА СЕВЛИЕВО“, очароваха  

международната публика в Италия. 
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ТВОЯТ КЛЮЧ 

КЪМ УСПЕХА 

ОБУЧЕНИЕТО В ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ I ДО IV КЛАС 

При обучението в полуинтернатните групи за учениците е предвидено обедно 

хранене, време за отдих, часове за самоподготовка и такива за занимания по 
интереси.  

занимания по  

интереси 

ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 

организиран 

 отдих 

самоподготовка 

Обучението се извършва в ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ и 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛКИ с разширено изучаване на математика под формата на СИП 
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ТВОЯТ КЛЮЧ 

КЪМ УСПЕХА 

ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ СЛЕД 7 КЛАС 

ОБУЧЕНИЕТО В ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучението се извършва в ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

(непрофилирано обучение) 

Гаранция за успешно полагане на задължителните държавни  

зрелостни изпити и по-нататъшна реализация във ВУЗ 

участия в проекти 

челни места в състезания,  

турнири и олимпиади 

Гаранция за овладяване на чуждия език и придобиване на отлични компютърни умения 
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ПОРЕДНИ УСПЕХИ И ПОВОДИ ЗА ГОРДОСТ 

Продължение от стр.4 

На него талантливите певци от 

Севлиево очароваха междуна-

родната публика с изпълнения 

на световни поп хитове, които 

фенове на „Децата на Севлие-

во” записваха на своите теле-

фони и фотоапарати. 

Концертите са само един от 

аспектите на богата програма 

на Петия международен фести-

вал „DELLA MISICA E DELLE AR-

TI”. Областната управа на ре-

гион Пулия и Асоциация 

„Валерия Мартина” бяха съор-

ганизатори на голяма конфе-

р е н ц и я ,  о з а г л а в е н а 

„Европейският съюз не е само 

икономика”. В нея участва г-жа 

Симона Фернандес – председа-

тел на Асоциация „Културно 

многообразие и културен диа-

лог” и проф. Патриша Капоби-

а н к о  о т  ф о н д а ц и я 

„Неформално образование на 

възрастни. Перспективи”. На 

тази конференция-семинар се 

разискваха проблемите за не-

формалното обучение през це-

лия живот, правата и възмож-

ностите за изграждане на кул-

тура в гражданското общество. 

„Нов триумф и успех на проек-

та “We can – widen European 

CooperAtion Net” са възможнос-

тите да се създадат културни 

идеи във време на криза, да се 

гледа на Европа не само като 

икономика, но и на Европа на 

идеалите”, каза професор Ка-

побианко. А г-жа Вита Мария 

Торели, президент на Асоция 

„Валерия Мартина” заяви, че 

дейностите по проекта са ши-

роко подкрепяни както от мно-

го хора, така и от обществени 

и граждански организации. Во-

кална група „Децата на Севли-

ево” поднесе най-интересното 

участие в конференцията. Все-

ки от участниците представи 

на английски език своето раз-

биране за значението  на Евро-

пейския съюз. За финал на 

българското представяне те 

тематично изпълниха Химна на 

Европа на немски език. 

На 12, 13 и 14 октомври във 

Варна се проведе XI НАЦИО-

НАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИ-

РОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ. 

Тази година в състезанието се 

включиха 19 отбора във въз-

растова група 5 - 8 клас и 50 

отбора във възрастова група 9 

- 12 клас.  

Мултимедийният продукт 

„Физика с професор Неутрон” 

представи възпитаникът на на-

шето училище Емил Тотев. Ос-

мокласникът се завърна със 

специалната награда на участ-

ниците във форума. Проектът 

съдържа електронни уроци, 

тестове и опити върху раздел 

„Оптика” от предмета физика.  

Първо място в първа възрасто-

ва група спечелиха учениците 

от гр.Кубрат със своя проект 

„Да отгледаме своя обяд”. 

XI НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ 

НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 
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„Чуждият език – богатство” беше мото-

то на мероприятието, посветено на 26 

септември – Европейския ден на ези-

ците. Организатори бяха учениците от 

9б клас  - с интензивно изучаване на 

немски език, 8б и 10а клас, също про-

филирани паралелки, и техните пре-

подаватели г-жа Ваня Ангелска – по 

музика и г-жа Мариянка Карагьозова – 

по немски език. По забавен и интере-

сен начин те  отправиха послания към 

своите учениците от СОУ „В. Левски” 

да учат чужди езици, за да са духовно 

богати. Този ден се чества от 2001 го-

дина, която е обявена от Европейската 

комисия за Европейска година на ези-

ците. Целта на празника е да насърчи 

изучаването на чужди езици от раз-

лични възрасти и да се създаде уваже-

ние към всеки един език в Европа.  

Учениците бяха подготвили късметче-

та на различни езици със знамената 

на държавите и всеки в училището за-

почваше деня си с поздрав и послание 

на полски, хърватски, датски, анг-

лийски, испански или друг език. In 

varietate concordia (lat.) – хармония в 

многообразието цареше и сред орга-

низаторите, които бяха изрисували 

лицата си с европейските знамена. 

Мероприятието предизвика много го-

лямо любопитство сред по-малките 

ученици, които се тълпяха пред виде-

остената, за да запомнят как е 

„Обичам те!” ,  „Здравей!”  или 

„Усмихвай се!” на чужд език или пред  

изработения от учениците от 9 б клас 

макет на политическата карта на Евро-

па. 

До края на учебния ден ученици и 

учители можеха да отговарят на след-

ните въпроси в анкетата:  

1. Най-говорим език в света?  

2. Кой език бихте искали да учите? 

3. Кой чужд език ви се струва най-

лесно говорим?  

4. На колко езика знаете думата 

„здравей” и кои са те? 

5. Кой е езикът на любовта? 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ  

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 
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Националният организационен 

комитет с участие на предста-

вители на Съюзите на физици-

те, химиците и биолозите и Ми-

нистерство на образованието и 

науката организират провеж-

дането на четвъртия национа-

лен фестивал „Наука на сцена-

та”. За домакин на фестивала е 

определен отново град Севлие-

во. 

 Проявата се осъществява с 

любезното съдействие и подк-

репата на Министерство на об-

разованието, младежта и нау-

ката, Фондация “Еврика”, Бри-

тански съвет - България и Об-

щина Севлиево.  

 Фестивалът е продължение на 

Е вр оп ей с ка т а  п ро г рама 

“Science on stage” и има за цел 

да предизвика и поддържа ин-

тереса на младите хора към 

природните науки като основна 

област на човешкото познание 

и като бъдеща кариера. Той 

дава възможност на учители и 

ученици да представят и прие-

мат науката по нов начин, като 

демонстрират забавлението, 

което науката носи. 

Фестивалът ще протече в рам-

ките на три дни (26, 27 и 28 

октомври 2012 год.). Посреща-

нето и регистрацията на участ-

ниците започва на 26 октомври 

2012 год. в Дом на културата 

„Мара Белчева” – гр. Севлиево. 

Участниците ще представят 

своите умения в следните нап-

равления: 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СЦЕ-

НА - включват театрални 

постановки и серия опити, с 

времетраене до 30 мин., де-

монстриращи по атрактивен 

начин основните природни 

закони и принципи. 

 ЩАНДОВЕ, на които учени-

ци и учители представят ек-

сперименти и иновационни 

демонстрации. 

 ЩАНДОВЕ, на които учени-

ци и учители представят ма-

кети, модели, постери, ри-

сунки, кръстословици. 

 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТА-

ЦИИ - демонстриращи по 

атрактивен начин основните 

природни закони и принци-

пи - представяне в рамките 

на 15 мин. 

Най-добрите изяви ще бъдат 

представени пред Международ-

ния организационен комитет, 

който ще номинира участници-

те за Международния фести-

вал. 

 В подготовката и провеждане-

то на фестивала вземат учас-

тие ученици и учители от всич-

ки училища на града домакин. 

Най-многобройна е групата от 

СОУ „Васил Левски”, като учи-

лището се явява и главен орга-

низатор на мероприятието.  

До момента заявка за участие 

са постъпили  от 41 училища, 

клубове и центрове за работа с 

деца от страната, които ще 

представят 44 презентации, 16 

представления на сцена, 26 

щанда с представяне на демон-

страции, макети, модели посте-

ри. 

„Британски съвет - България“ 

по традиция ще участва с на-

учно кафене (Cafe Scientifique) 

на тема: „Какво точно ни каз-

ват синоптиците?” с лектор 

Ивайло Славов.  Александър 

Ангелов от „Център за творчес-

ко обучение - София”  ще 

п р е д с т а в и   щ а н д 

„Нанотехнологии за образова-

нието по природни науки” и 

плакат на Space Camp. 
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Това е електронната ни поща. 

Пишете ни за всичко, което ви вълнува! 

 ще се опитаме да ви отговорим; 

 ще потърсим за вас отговор от компетентните 

по вашия случай лица; 

 ще ви свържем с хората, които ви интересуват! 

ФЕСТИВАЛЪТ 

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 
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