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На 23.03. и 24.03.2011г. се състояха тържества  по случай 

грамотността  на първолаците от нашето училище . Iа клас  с 

ръководител г-жа Ночева и Iб клас с ръководител г-жа Спасова ни 

доказаха, че могат да четат и пишат. Двете ръководителки бяха 

подготвили презентация и програма, изпълнена  с много стихчета,  

песни и трудни задачи .  

На тържеството присъстваха както 

родителите на първолаците, така и 

директорът на нашето училище- г-жа 

Стефанова и двамата ни заместник 

директори:     г-ца Делчева и г-жа 

Спиридонова.    

Малчуганите бяха наградени за 

знанията си, с които изумиха всички 

присъстващи, с торта и книжки, 

подарък от техните родители, и с 

лакомства  от г-жа Стефанова. 

        Ние вече сме грамотни- 

първолаците на СОУ “Васил Левски” гр. Елин 

Пелин вече могат да четат! 



Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

В живота на детето има много паметни събития- първа усмивка, първо зъбче, първи стъпки, 

първи думи и изречения...Но няма събитие, оставило толкова трайна диря в малкия човек, както 

неговия първи учебен ден. Прекрачвайки за пръв път училищния праг,  то попада в един нов 

вълшебен свят – света на цифрите и буквите, света на знанието. По този път детето върви, 

хванало за ръка първата си учителка, която 

вдъхва у него вяра в собствените им сили, за да 

преодоляват неизбежните трудности. 

Всяка крачка, която първолаците правят, е една 

малка победа, която ги подготвя за все по-

големи такива. Вълненията от постигнатото са 

вълнения и на техните родители.Първото, което 

децата в първи клас показват,че са овладели,са 

десетте цифри,които ще разкрият чудния свят на 

математиката. По този повод се организира 

“Вечер на математиката”. Целта е чрез песни и 

стихове децата да покажат на най-обичаните си 

хора, че са изучили цифрите и действията  

Ние вече сме грамотни-продължение от стр. 1  

събиране и изваждане с тях.Те са уверени 

и със самочувствие демонстрират първото 

си голямо постижение по пътя към 

знанието.  

Най-големият празник в първи клас е 

Празникът на буквите. Чрез него 

първолаците смело заявяват пред себе си и 

пред родителите си: ”Ние вече сме 

грамотни”. Те са изучили всички букви от 

буквара, а той е ключ към широките 

простори на доброто и красотата.Мястото 

на буквара заема читанката- книжка със 

съдбовно предназначение – да научи 

децата да четат самостоятелно и свободно. 

А изучат ли читанката, те са вече пред 

прага на най-богатия, най-многоцветния 

свят на книгата. Ограмотяването на 

първолаците е повод за гордост и за 

техните учители, които заедно с тях са 

изричали първите думички, държали са 

неуверените детски ръчички. 

 С голямо вълнение съобщаваме: 

Учениците от първи клас вече са 

грамотни! Това те постигнаха с 

неоценимата помощ на г-жа Ночева и г-

жа Спасова. 



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

Безплатна екскурзия за всеки, 

който работи в името на имиджа 

на училището 

Ръководството на СОУ „Васил Левски“ гр. Елин 

Пелин взе решение да затвърди установената 

практика да се награждават ученици,  които 

имат специален принос за изграждането и 

подобряването на имиджа на нашето училище 

сред другите училища в страната. 

Група от 21 ученици от VII до XI клас посети 

Рилския манастир и заслужено разпускаха в 

четиризвездния хотел „Перун“ в гр. Банско. 

Сред тазгодишните наградени са ученици, 

класирали се на областни и национални 

олимпиади и състезания, шахматисти, Web 

екипа, отговарящите за музикалното оформле- 

ние в училище и редакционната колегия на 

вестник „Училищни Страсти”.    

Ръководството на училището показа, че високо 

цени  отделеното време и труда на учениците 

като лично ги придружи в мероприятието. 

Безплатният испански език, организиран за 

дейните ученици в училището, е още едно 

доказателство за това. 

Ако и Вие желаете да сте сред бъдещите 

щастливци-бъдете по-активни и намерете 

своето място в предлаганите извънкласни 

дейности. 



Стр. 4 СОУ “Васил Левски” 

Ученето през целия живот се отнася и за 

директорите 

От тази учебна година  СОУ „Васил Левски“ 

за първи път  има своя радиоуредба. Идеята за 

нейното създаване дойде от директорката на 

училището г-жа Юлия Стефанова и беше 

развита от г-ца Делчева и учениците, 

работещи по извънкласни проекти в 

училището. Сформира се екип от желаещи, 

които да подготвят разнообразни кратки  

радиопрограми и да съобщават важни новини, 

свързани с нашето училище.   

Всички ученици са изключително доволни от 

работата на радиоекипа, а музиката по време 

на междучасие ободрява и ни зарежда с добро 

настроение. По случай празници или честване 

на важни дати радиото е най-подходящо за 

отбелязването им чрез рецитали, песни и 

специални програми.  

Екипът на радиото е съставен от креативни  WWW.SOU-ELINPELIN.COM 

хора, които работят активно  и се опитват да 

направят нещо хубаво за съучениците си, за да 

може животът в училище да бъде още по-

приятен за всички нас. 

Нека заедно да изберем името на 

училищното радио 

От 15 до 17  март 2011г. госпожа Стефанова и госпожица 

Делчева взеха участие в семинар, специално организиран за 

директори и помощник директори на училища от цялата 

страна.  Той се проведе в курорта Боровец и имаше за цел да 

обучи ръководствата в сферата на  „Сключването, 

изменението и прекратяването на трудовото правоотношение 

в учебното заведение. Най-честите грешки допускани от екипа 

на Директора при съкращения в щата. Съдебна практика.“ 

Лектор на семинара беше г-н Иван Нейков-бивш социален 

министър, общински съветник в Столичния общински съвет, 

председател и зам. председател на бюджетната комисия и 

преподавател по трудово право и социално осигуряване в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Нов 

български университет. 

Полезността на този вид обучителни семинари е 

изключително важна, тъй като трудово-правните отношения 

изискват юридическо образование, а училищата не разполагат 

с такива кадри. Добрата организацията на семинара, 

съчетаването на теорията с практическото й приложение и 

решаването на казуси са изключително полезни за бъдещата 

работа на всеки директор в училище и спазването на Кодекса 

на труда. 

Ръководството на нашето 

училище сподели приятната си 

изненада от интереса, който 

господин Нейков е проявил към 

училищния вестник и му 

благодари, че се снима с него. 



Стр. 5 СОУ “Васил Левски” 

В първия ден от месец април всички чествахме най-веселия и колоритен празник - Деня на 

шегата.  Актьорите от  любителския  театър  към читалище  „ Елин Пелин“ , които са ученици в 

СОУ „Васил Левски“ , 

подготвиха хумористичен 

спектакъл. В програмата 

у ч а с т в а х а  о щ е  д е т с к а 

ф о л к л о р н а  г р у п а  к ъ м 

читалището с ръководител  

Надя Антова. Тържеството се 

състоя в малкия салон на 

читалището в град Елин Пелин  

от 17:00 ч. Любителите актьори 

се включиха  в регионалния 

конкурс „Който се смее, дълго 

живее“  на  община Горна 

Малина, който се проведе в Байлово. В традиционния конкурс  участваха  17 общини и над 240 

участници.  За обща радост на всички голямата награда получиха певците и актьорите от 

читалището в Елин Пелин. Щастливи и удовлетворени от постигнатия резултат в Байлово,  

участниците в програмата дадоха всичко от себе си и за да зарадват гостите си в Елин Пелин.  

Най - веселият ден в годината 

На “ти” с четката и мишката 

Най-красивите места в България бяха представени на състезанието,което се проведе на 28 и 29 

март в нашето училище.Целта на мероприятието бе да се покажат уменията на учениците както с 

четката, така и с мишката.Състезателите в категория информационни технологии можеха да 

избират между web сайт и компютърна презентация.Всеки от тях представи своя проект пред 

журито, като трябваше да обясни начина на направата му.  

На следващия ден журито обяви победителите,а те са: 

Категория Компютърна презентация V – VIII клас 

            I място:    Мария Грозданова Петрова – VIII а клас 

 Категория Компютърна презентация IX – XII клас 

I място:    Георги Николаев Гюров – XI а клас 

Категория WEB – сайт 

I място:    Славин Емилов Боев – XI в клас 

            Категория Авторски произведения на изкуството 

            I място:    Джулиана Стоянова Златева – Xб клас 

Цветомира Стилиянова 

Венелина  Георгиева 



Стр. 6 СОУ “Васил Левски” 

         Световен ден на водата  

                                      

                   

                                

                   

                               

                   

                                

                   

                                  

                   

                           

                   

                              

                   

                           

                   

                                 

                   

                                   

                   

                             

                   

                                   

ДЯСНО: 

1. Физично свойство на H2O? 

2. Биологичен процес, възпроизвеждащ се в 

H2O? 

3. Полярни молекули на H2O? 

4. Част от биосферата, с която е свързана 

H2O? 

5. Растения, живеещи при обилна влага? 

6. Едноклетъчен воден организъм? 

7. Почвен процес, в който участва водата? 

8. Земноводни организми? 

9. Свойство на H2O, проявяващо се при висока 

температура? 

10. Организми, „обичащи“ водна среда? 

11. Физико-химичен процес, чрез който се 

движи вода и вещества, разтворими в нея? 

12. Химично свойство на водата? 

ЛЯВО: 

1. Мекотело, живеещо в блата? 

2. Едно от трите агрегатни състояния 

на водата? 

3. Един от елементите, съставящи 

молекулата на H2O? 

4. Най-разпространеното неорганично 

съединение на Земята? 

5. Физично свойство на водата? 

6. Газообразно състояние на H2O? 

7. Биологичен процес, при който се 

отделя вода? 

8. Разновидност на твърдото състояние 

на водата? 

9. Красиви мешести животни, 

живеещи в моретата? 

10. Вид воден спорт? 

11. Естествен воден басейн? 

12. Движението на водата в природата? 

По случай деня на водата в нашето училище беше прожектиран филм и представена 

презентация . На 22.03.2011г се прожектира филм на тема „Тайните на водата”, а на 23.03.2011г 

представиха презентация. Теа Даулова от XIa клас прочете есе, свързано със замърсяването на 

водата. Презентацията беше подготвена и представена от Георги Гюров, Анита Георгиева и 

Михаела Аргирова. За подготвянето на презентацията и филма участва и госпожа Лидия 

Трифонова – учител по биология в нашето училище. Аудиторията, гледала презентацията, остана 

очарована от подготовката и представянето. Директорът на нашето училище – госпожа 

Стефанова, както и двамата ни зам.- директори госпожица Делчева и госпожа Спиридонова, 

също изгледаха с интерес филма и презентацията. Екипът на вестник „Училищни Страсти“ 

благодари за инициативата и пожелава на организаторите много успехи.  



Стр.7 СОУ “Васил Левски” 

На 12 март  2011 г. с учениците от VІ в клас бе 

проведен открит урок по История и 

цивилизация.  В присъствието на своите 

родители и директора на нашето училище—г-

жа Стефанова, учениците представиха под 

формата на ролева игра епизод от 

политическото развитие на българската 

държава след Освобождението. Те влязоха в 

ролята на министри от правителството на 

Стефан Стамболов, ръководело съдбините на 

България през периода 1887 – 1894 г. и 

депутати от V ОНС.  Обстановката в учебната 

стая бе подредена като в Народното събрание- 

специални места за Министерския съвет и 

депутатите от управляващата партия и 

опозицията. Бяха закачени символите 

на  свободната българска държава – герба на 

Княжество България, знамето, Търновската 

конституция. 

Играта даде възможност на учениците да влязат 

в духа на епохата от края на ХІХ век. 

Открит урок по история 

Открит урок математика 

На 28 март в нашето училище бе проведен 

открит урок по математика. Учениците от VIв 

клас показаха на какво ги е научила тяхната 

учителка по математика– Юлия Димитрова. 

Малките математици решаваха задача след 

задача без никаква трудност. Освен своите 

познания по математика те показаха на гостите 

си, че разбират и от информационни 

технологии. Всяка задача имаше и графично 

решение, което учениците правеха безпогреш-  

 но.  

Със светкавична бързина монитор след 

монитор се изпълваше с нова и нова 

диаграма.Учениците не изпитваха никакво 

затруднение със задачите.Бяха толкова добри, 

че молеха учителката си само да провери 

работата им. Ползата от такъв тип уроци е, че 

децата могат по- лесно да възприемат 

материала, който изучават.По този 

начин децата се забавляват и 

научават нови неща с интерес. 

Накрая на урока те представиха на 

своите гости една чудесна рецепта за 

сладкиш с обещание на следващия 

урок да почерпят.  

“Училищни Страсти” пожелава още 

много успехи на тези умни деца! 



Стр. 8 СОУ “Васил Левски” 

Шахмат постижения 

Цанков се изправиха достойно срещу 

отборите на Благоевград, Перник и 

Кюстендил, в които бяха включени 

участници, станали републикански 

шампиони.  

Играта се проведе по така наречената  

кръгова система, всеки срещу всеки. 

Нашите момчета се представиха 

подобаващо и спечелиха IV място. Те 

бяха ръководени от г-н Валентин 

Веселинов. 

На 13.04.2011г. се проведе Националният кръг на състезанието по шахмат в Благоевград. Нашият 

отбор представи Софийска област.  

Момчетата от СОУ „Васил Левски“- Павел Цветанов, Спас Георгиев, Стефан Василев и Стойко  

Открит урок по волейбол 

      На 25.03.2011г се проведе открит урок по 

физическо възпитание и спорт на учениците от 

XIIВ клас. Той беше организиран от господин 

Валентин Веселинов. И други  учители от 

училището като Мариана Маринова, Боряна 

Карадимова, заместник директорът Галина 

Спиридонова и  Радка Димитрова  гледаха 

е н т у с и а з и р а н а т а  и г р а  н а 

дванадесетокласниците.  

Целта беше да се покажат уменията на учени-

ците по волейбол, научени и тренирани през 

изминалите години. 

Играта се състоя от два гейма.  Учениците от 

XIIВ клас бяха разделени в два отбора- оранжев 

и зелен.  

С оранжеви екипи бяха  Николай Манчоров 

(капитан) , Чудомир Димитров, Ивайло Анев, 

Йордан Йорданов, Иван Ушколов и Ева  

Григорова .  

Другият отбор  се състоеше от Радослав Саров, 

Мартин Колчев, Симеон Чернев, Вахе 

Костанян, Десислава Клисуранова и капитан – 

Христо Иванов.  

     Победителят и в двата гейма беше 

оранжевият отбор, в първия гейм победи с 

25:21, а във втория - с 25:20. Играта беше 

изпълнена с голям ентусиазъм и желание за 

победа.След играта учителите бяха 

изкючително доволни от уменията на 

учениците от класа.  

Спортни новини  
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Кристиана Добрева 

       Kids` Choice Awards 

News Music Gossip 

                Selena Gomez 

Селена Мари Гомес е американска актриса и певица. Известна е 

с ролята си на Алекс Русо във филма „Магьосниците от 

Уейвърли Плейс“, излъчван от „Дисни Ченъл“.  

Популярността си Сел печели благодарение на своя талант и 

гласови възможности. Тя става “тийн идол” за много момичета 

по целия свят.През 2010 година Селена доказа на всички ни, че 

наистина заслужава място сред звездите на Холивуд. Всяка 

следваща песен, която издава, е още по-хубава от предишните и 

се изкачва до челните позиции в музикалните класации. 

Най-новият сингъл на тийн изпълнителката се казва `Who says`и 

отново очарова всички почитатели с един истински, смислен 

текст и прекрасен видеоклип. 

И тази година повече от 200 милиона гласа определиха 

победителите в категориите. Призът за любим актьор отиде при 

Джони Деп, а Майли Сайръс взе награда за любима актриса. Не 

е изненада за никого и обявяването на Джъстин Бийбър за 

любим певец. 

Всички зведзи изглеждаха страхотно, но сред тях се отличиха 

Майли Сайръс и Селена Гомес, които успешно експериментират 

с външния си вид. 

        “Убийствен спам” 

Новият трилър с участието на Ники Рийд 

предлага на зрителите 

един нов поглед към 

досадното прочистване 

на виртуалните 

пощенски кутии от 

безумни съобщения. 

Оказва се, че това 

занимание не е 

безобидно, защото 

спамът може да бъде 

смъртоносен.  Кадри от новите епизоди на “Дневниците на 

вампира”. Остава ни да разпознаем дали това е 

Елена или Катрин?! 



Стр. 10 СОУ “Васил Левски” 

Аделина Ангелова 

Отворените ботуши - царетe на пролетта 

За да изглеждате максимално добре в подобна обувка, трябва да се съобразите с 

няколко неща, казват модните стилисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особено актуални за предстоящия сезон ще бъдат ботушите, които са изработени от 
велур и дантела 
 

През последните няколко сезона отворените ботуши станаха изключително популярни. 

Тази пролет те ще останат водеща тенденция, тъй като са преходен вариант от зимните ботуши 

към пролетните обувки. 

Този тип обувка можем да намерим в много разновидности, стилове и цветове. 

Те са едновременно женствени и елегантни. В същото време са и изключително практични и 

идеално се вписват в нашето ежедневие. 

За да изглеждатe 

максимално добре в подобна обувка, трябва да се съобразите с няколко неща, 

казват модните стилисти. 

Ако пръстите на краката ви не са съвършени, заложете на ботуши с изрязани пети или дупки по 

плата около глезена и прасеца. 

Ако харесвате педикюра си и искате да го покажете, изберете чифта с т. нар. "отворени пръсти". 

Също така трябва да знаете, че ако бедрата ви са по-едри, един ботуш до глезените или средата 

на прасеца няма да стои добре, дори и да сте на висок ток. 

Ако обаче сте миньончета с перфектни мерки, именно тази височина оптически ще удължи 

краката и ще ви представи в най-добра светлина. 

Тази пролет модните експерти твърдят, че този тип обувка е най-добре да се съчетае с пола с 

дължина под коляното. 

Ако предпочитате панталоните обаче, изберете тъмносини и плътно прилепнали по крака, които 

да комбинирате със светлокафяви велурени ботуши, високи около глезена, бяло сако и едри 

дървени бижута. 



Стр.11 СОУ “Васил Левски” 

План-прием в СОУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин  

обявява 2 паралелки след 7-ми клас: 

 профил “Технологичен”-информационни технологии 

  Профил “Хуманитарен”-разширено изучаване на история и БЕЛ 

И двата профила са с интензивно изучаване на английски  и профилирано- испански, 

немски или руски език. 

   и 2 след 8-ми клас, с прием по документи: 

 Профил “Технологичен”-информационни технологии 

 Профил “Изкуства”- рекламен web дизайн 

Повече информация очаквайте в следващия брой на вестник “Училищни    Страсти” и на     

нашия website 

           www.sou-elinpelin.com 



Стр. 12 СОУ “Васил Левски” 

Продължава участието ни в  Областните 

училищни игри по различните видове спорт.  

Мария Владимирова 

До този момент нашето училище участва  в 

Областното първенство по шахмат, където 

отборът с капитан  Павел Петров от  VIIIа  се 

класира на I-во място  и  отива  на  следващ 

етап ( т.н. зони). 

В първенството по Волейбол отборът  на XI, 

XII  клас ( момчета) се класира на IV място от  

7 отбора в областта.  

На  27.03.2011г.  отборът  по баскетбол,  

ученици от VIII- X  клас  (момчета), взе 

участие в Областните училищни игри, които 

се проведоха в гр. Момин Проход. Отборът ни 

се  представи много добре. Срещна се с  

отборите на Самоков, Етрополе , Правец и  

Костенец.  Много добре се представи Столет 

от  IX а  клас .   

От 5 отбора нашият се класира на IV –то 

място след  драматична загуба  от  отбора на  

град Самоков.  

Отлично се представят и нашите малки 

футболисти (  подготвителна група на ФК 

Левски град Елин  Пелин) ,които  на 

24.03.2011г. победиха  с 8:1  отбора на гр. 

Бухово. Йоан Йорданов  от VI б  клас и  

Виктор Беров  от  VI б  клас се представиха 

отлично.  

 На всички наши спортисти пожелаваме успех 

в  спортните състезания през предстоящия 

период ( Април – Май ).  

 


