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бул. “Витоша” № 3 През този месец бе представен проект по 

биология, изготвен от ученици от 10а клас. 

Госпожа Лидия Трифонова с гордост участва 

в подготовката и изложението пред 

заинтригувани ученици и учители.         стр. 2 

филиал 

Merry Christmas! 

Месец декември е 

в р е м е т о  з а 

р а в н о с м е т к и  и 

о б о б щ е н и я  з а 

п о с т и г н а т и т е 

р е зул т а т и  п р е з 

и з м и н а в а щ а т а 

година! 



Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

Проект по биология 

  На 9.12.2011г се проведе представянето и 

защитата на проект: „Пътят на сърцето от 

рибите до човека”. Три момичета от 10а клас- 

Мариела, Гергана и Катя защитиха проекта, 

който бяха подготвили заедно с 

преподавателя  по биология- Лидия 

Трифонова. Момичетата бяха изработили и 

крайни продукти- табла на всички класове 

гръбначни животни и макет на сърцата на 

гръбначните. Стартирането по подготовката 

на проекта беше в началото на учебната 

година, като само за три месеца успяха да 

осъществят проекта. Те преминаха дълъг 

период от време, търсейки подходяща 

литература, която да бъде разбираема за 

наблюдаващите защитата на проекта. В деня 

на представянето присъстваха помощник- 

директорът госпожица Делчева и помощник- 

директорът госпожа Спиридонова, както и 

директорът на нашето училище- госпожа 

Юлия Стефанова.  

Те бяха очаровани от работата, която са 

положили, както момичетата, така и госпожа 

Трифонова. В залата присъстваха още  

много учители  и не малко  ученици, 

изучаващи този материал,а по точно- 

устройство на кръвоносна система при 

гръбначни животни. Момичетата помолиха г

-жа Стефанова, г-жа Иванова и г-жа Пеева 

да оценят техния проект, като им връчиха 

папки, в които имаше етапите, през които са 

преминали, и критериите, по които да ги 

оценят. Представянето започна със 

запознаването на аудиторията с таблата, на 

които бяха изобразени животните преди и 

животните сега- тяхната еволюция. След 

това те преминаха към представянето и 

защитата на презентацията. Всяка една от 

тях обясни подробно как работи  сърцето  и 

кръвоносната система на всеки от петте 

класа животни. След представянето 

момичетата и г-жа Трифонова получиха 

много похвали за добре свършената работа, 

а г-жа Трифонова, Мариела, Гергана и Катя 

бяха щастливи, че успяха да възхитят 

публиката и да ги запознаят с малката 

„машинка” в 
Катя Петрова 



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

Коледната приказка на малчуганите 

Святата коледна нощ наближава. Декември 

е месец, изпълнен с трепетни очаквания, 

щастливи пожелания, надежди за сбъднати 

мечти. Най- очакван, най-желан, най-

обичан е този празник от най-малките 

възпитаници на СОУ "Васил Левски". На 

22.12 от 13:30 ч. те ще отпразнуват Коледа с 

коледен концерт, финансово обезпечен от 

р ъ к о в о д с т в о т о  н а  у ч и л и щ е т о . 

Гвоздеят тази година е Коледният базар със 

сътворени от децата коледни произведения. 

В него се преплитат автентичното с 

модерното, традициите от миналото със 

съвременните. Подготовката за базара е 

вълнуваща и емоционална. В нея с желание 

се включиха всички деца, а също родители 

и  у ч и т е л и т е  о т  у ч и л и щ е т о . 

Най- малките ученици ви желаят Весела 

Коледа и Щастлива 

Нова Година.  



Стр. 4 СОУ “Васил Левски” 

 

Учениците от XIб- паралелка„Графичен уеб 

дизайн“ изготвиха интересен проект, който 

ще бъде полезен при изучаване устройството 

на компютъра. За да разнообрази часовете по 

информационни технологии, г-жа Тинка 

Иванова постави тази задача на гимназистите, 

които трябваше да проявят креативност и 

изобретателност. Условието на проекта бе да 

направят макет на компютър, но не от 

частите, от които е направен по принцип, а от 

съвсем различни материали. Класът беше 

разделен на две групи, всяка от които 

съставена от по десет ученика. Двата 

„отбора“ подходиха с въображение и 

новаторски идеи и направиха страхотни 

макети от подръчни материали. С 

интересната идея и осъществяването й 

учениците проведоха един по- нестандартен 

час, в който се запознаха с апаратната част на 

компютъра, и истински се забавляваха.  

Интересен проект по 

информационни технологии 
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В нея попадат деца от 15 до 16 години. 

Тази програма възниква в отговор на 

необходимостта от разработване на 

индикатори за сравняване качеството на 

образованието в отделните държави. 

Началото й е поставено през 2000 

година.  

Оценяването обхваща три области – 

четене, математика и природни 

науки.Основното изследване на 

PISA2012 ще се проведе през април-май 

2012г. , а резултатите ще бъдат 

оповестени в края на 2013 г. 

ВЧЕРА 

Семинар за учителите по български език и литература 

и математика 

На 02.12 и 03.12.2011 година в Пчелински бани се проведе семинар с 

участието на учители по български език и литература от област София във връзка с 

външното оценяване след 7 клас и  държавните зрелостни изпити.  Те се провеждат 

под формата на стандартизиран тест. Една от най-важните особености на тези 

тестове е оценяването на задачите със свободен отговор да се извършва по 

стандартен начин и в съответствие с предварително разработени критерии.За да се 

избегне субективизмът при оценяването и за да се създадат еднакви условия за 

всички изпитвани, е необходимо да се осигури висока степен на съгласуваност 

между оценителите, което изисква целенасочено обучение. 

. Обучението на оценителите се проведе 

като практическо упражнение за 

оценяване на автентични отговори на 

ученици, които бяха включени в 

обучителен пакет. На всички учители 

била дадена възможността да 

дискутират конкретни примери в 

контекста на критериите за оценяване, 

както и да споделят своя опит. 

На учителите по математика била 

п р е д с т а в е н а  п р о г р а м а т а  з а 

международно оценяване на учениците 

– PISA.  

Цветомира Стилиянова 
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През учебната 2010/2011 година нашето 

училище успя да отчете изключително много 

успехи, благодарение както на инициативните 

си ученици, така и на неговото ръководство. 

Предстои краят на календарната година и е 

време да направим една малка равносметка. 

През 2010 година: 

 Беше създадено ново 

лого на нашето 

училище. 

 На 10 ноември 2010 

година се състоя 

откриването на изцяло модернизирания 

кабинет по физика и астрономия, в който 

беше поставена първаата интерактивна 

дъска в училището ни. 

 През 2010 година в нашето училище беше 

открита първара група, изучаваща испански 

език.  

 През тази година заработи училищното ни 

радио - SOU FM, и се сдобихме със 

собствен сайт: www.sou-elinpelin.com 

 През 2010 година Xа  клас организира 

благотворителен коледен концерт, чрез 

който помогна на деца в нужда.  

 На 3 ноември 2010 година се състоя 

състезание по история във връзка с 125 

годишнината от Сръбско българската 

война. Диана Гекова и Михаил Георгиев 

(XIа) взеха участие и успяха да представят 

добре училището ни. 

През 2011 година: 

 В края на първия учебен срок СОУ”Васил 

Левски” добави още десет интерактивни 

дъски към своята материална база. 

 Училищното ръководство подари на 

изявилите се през тази учебна година 

ученици безплатна екскурзия до гр. Банско. 

 Беше проведено състезание под наслов „ На 

ти с четката и мишката”. 

  

 
Цветомира Стилиянова 

 Полина Иванова успя да се класира на 

второ място в Софийска област  на 

състезанието по български език и 

литература. 

 На 7 юни 2011г. учениците от групата по  

испански език се запознаха със световно 

известния аржентински писател и психолог 

Хорхе Букай. 

 Мадлен Алгафари посети нашето училище. 

 Целия колектив на СОУ “Васил Левски” се 

забавлява под лятното гръцко слънце на 

първия за училището тийм билдинг. 

 Танцов състав „Пелинче” , с ръководител 

госпожа Светла Кимилска, спечели 

статуетка и се класира на трето място на 

единадесетия фолклорен фестивал „ При 

шопите в Казичене”. 

 Марио Данов от XIа клас взе сребърен 

медал на Националния фестивал по бойни 

спортове. 

Изминалата учебна година се оказа 

изключително ползотворна, но със сигурност 

2012 няма да остане незапомнена. Очакват ни 

още много успехи, защото можем да постигаме 

само победи.  Весели празници. 

Постиженията на нашето училище през  

2011 година 

http://www.sou-elinpelin.com
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През отиващата си 2011та година  отборите на 

нашето училище постигнаха не малко успехи 

както на общинско и областно, така и на  

републиканско равнище. Представителните 

отбори по волейбол, баскетбол, футбол и 

шахмат заеха  първите места на общинските 

състезания. Волейболистките  от VIII-X клас  

се класираха на III  място в Софийска област, 

а момчетата от XI-XII  клас -  на II място. 

Отлично се представиха и шахматистите, 

които се класираха на  II  място  на зонално 

първенство в Благоевград. 

Всички тези успехи са немислими ако  

нямаме добрите преподаватели ,  добрата 

материална  база, наличните уреди и пособия. 

Радващото е, че през  тази година ученик от 

нашето училище ( Ангел Грънчов ) подписа  

НАШИТЕ СПОРТИСТИ, НАШИТЕ ТАЛАНТИ, НАШАТА 

ГОРДОСТ ! 

професионален договор с ФК ЦСКА.  Имаме  и 

други ученищи, които тренират в 

професионални клубове. Друг наш ученик е 

носител на призови медали по таенкуондо  – 

Марио Данов. 

Благодарение на усилията на ръководството на 

училището ежегодно се закупуват  достатъчно 

спортни уреди  и се подновява материалната 

база, в която учениците имат възможност да  

участват в учебния процес и в  спортно – 

състезателния календар. 

Предстоят много  нови състезания на нашите 

спортисти. Пожелаваме  им много победи и 

весели празници както на тях, така и на всички 

ученици. 

Мария Владимирова 
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Еленът също е на почест, но в тази страна Дядо Коледа идва „на крака". Той 

напуска с впряга си „арктичната си хижа", където живее цяла година и чете 

хилядите писма на деца, които джуджетата му носят от земята.  

На 24 декември вечерта вечерята се сервира рано, към 17-18 часа. След което 

идва истинският Дядо Коледа, който раздава подаръците. За тази цел 

финландците имат специална служба по „набиране" на кандидат-Дядо Коледа - студенти, бой-

скаути. Въобще всички, които с удоволствие обличат, празничния костюм.  

Естествено Дядо Коледа е винаги щедро възнаграден от семействата!  

Индийците отделят голямо внимание на 

коледната меса (литургия). Християните 

присъстват масово на службата, която трае два-

т р и  ч а с а .  

Коледа в Индия е символ на братството. Всяка 

къща следва да се превърне в остров на 

топлотата и разбирателството. Семействата 

взаимно си ходят на гости и пеят песни, свирят 

на барабан и чинели, а през това време 

домакините ги черпят със сладки, плодове и им 

п о д а р я в а т  ц в е т я .  

Д о р и  и 

нехристияните се 

присъединяват към 

общия празник на 

ч о в е ш к о т о 

милосърдие.  

Приближава свещеният празник Рождество 

Христово, когато всеки човек насочва своята 

мисъл към древния Витлеем и чудото със 

звездата, застанала над града. Тук като че ли 

историческото време е спряло, защото от 

Витлеемска земя започва ново летоброене, 

отчитащо годината и денят на раждането на 

С п а с и т е л я  н а  ч о в е ч е с т в о т о . 

Витлеемската звезда става символ на 

раждането на Христос! Редица изследователи 

са писали за нейната същност и сила, и са се 

стараели да обяснят нейното чудно явление. 

Много учени обаче не вярват, че такава Витлеемска звезда е съществувала.  

К о л е д а  в 

Р у с и я  е 

отражение на 

д ъ л б о к о 

вкоренените 

с л а в я н с к и 

традиции и 

обичаи. В 

миналото младите момичета са се изкачвали 

по стълбите стъпало по стъпало, повтаряйки 

“да" или „не", за да видят дали ще срещнат 

избраника на сърцето си. Друга традиция-

символ: между клоните на елхата е била 

укривана дни наред клетка с бели гълъби, 

които са били пускани на свобода на Бъдни 

вечер с надеждата да се върнат с късмет и 

щ а с т и е .  

Коледа е! 

Как празнуват Коледа по света... 
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Beauty is a beast 
 

Скъпи учители и ученици, представяме Ви училищната пиеса, идея на XIa клас и госпожа 

София Младенова. Историята, която ще бъде представена, разказва за принцесата Beauty- най-

красивата сред всички, но надменна и зла. Благодарение на своята Фея тя получава 

възможността да стане добра и мила, срещайки любовта в очите на силния младеж Ник.  

Всички млади актьори с нетърпение очакват примиерата на пиесата, а репетициите вървят 

неусетно. Участниците се подготвят с помощта на свои преподаватели, за да бъде всичко 

професионално и прецизно. Очаквайте обявяването на датата на пиесата в следващия брой! 
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News Gossip MusicNews Gossip 

Мартин Гяуров 

Кристиана Добрева 

Познато ли Ви е това име? Да, това е 

истинското име на героя Андрей от 

българския сериал “Забранена любов”. С 

тази роля Мартин е известен сред 

аудиторията, но театралните му 

превъплъщения го представят в друга 

светлина и там наистина се вижда 

неговият талант.  

Мартин е роден на 17 април 1983 г. в 

М и л а н о .  З а в ъ р ш в а  Ак т ь о р с к о 

майсторство в НАТФИЗ “Кр.Сарафов” в 

класа на проф. Здравко Митков през 2006. В трупата на Театър “София” е от септември 2006 г., 

където можете да го гледате в постановките: “Коварство и любов”, “Тримата мускетари”, “Сън 

в лятна нощ”. 

Младият актьор споделя, че най-комфортно се чувства на сцената и иска да бъде разпознаван 

като Мартин от Театър “София”. Сред любимите му роли е тази на Уесли в “Проклятието на 

гладуващата класа”.  

В личен план любимецът на тийнейджърките е привърженик на футбола, любимият му отбор е 

“Манчестър Юнайтед”, затова той не пропуска нито мач на тима. Обича да прекарва време с 

приятелите си, пред които показва своето истинско Аз и не спира да говори. Това обаче не е 

така, когато се запознава с нови хора и често оставя нещата в техните ръце. Мартин е 

изключително мил и отзивчив спрямо своите почитатели, като не отказва да даде автограф 

дори и след изморителен ден или постановка. 

“Още нещо за любовта” 

Не пропускайте да си 

вземете билет за 

новия български 

кинометражен филм. 

Той е  създаден по 

истински случай, а 

историята му ни 

пренася в далечната 

1945г. Главната роля 

е  и з и г р а н а  о т 

талантливия Калин Врачански, който е 

един от най-популярните актьори в 

момента. Не забравяйте да подкрепите 

българските филми! 

Britney Spears 

Рожденичката на броя! 

Този месец Бритни 

навърши 30 години! Тя е 

по– щастлива от всякога, а 

кариерата й е се развива 

все по-добре. Принцесата 

на “поп” стила отново провокира с последния си 

солов проект- “Criminal’. Песента веднага се 

изкачи до челните позиции на класациите и 

стана любима на милиони фенове по света.  

Когато погледнем назад, с радост можем да 

кажем, че без Бритни Спиърс, светът на 

музиката нямаше да бъде същият. Със своите 

поп хитове, интригуващи текстове, клипове и 

танци тя е една от най– известните изпълнители 

до днес. 
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Аделина Ангелова 

 През новия сезон трябва да мислим цветно. 

Яркото жълто, зелено, синьо, лилаво, розово и 

оранжево са перфектните нюанси за всички, 

които искат да направят впечатление. Модерните 

тенденции за зимния сезон на 2011/2012 са 

хващащите окото цветни палта , пуловери, 

панталони, ризи, рокли, както и ярките обувки и 

чанти, които ще бъдат комбинирани в няколко 

ярки цвята. 

 Ярките цветове могат да изпълнят всеки един 

момент с емоции. Насочете се към ярките 

нюанси в жълто, зелено, синьо, лилаво, розово, 

оранжево и тюркоазено. Изключително 

популярните през лятото ярки цветове остават по 

модните подиуми и през зимния сезон. От 

удобни палта, блейзъри и меки пуловери до 

шикозни поли, строги панталони и официални 

рокли , ярките цветове могат да презентират една 

цветна любовна история през сезона. Сега е 

времето да застанете под светлините на 

прожекторите с няколко страхотни ярки тоалета 

и аксесоари, които ще добавят допълнителен 

шик и дързост на всяка една ваша визия. 

Зимните тенденции при ярките цветове 

 Изберете енергични нюанси, които се 

съчетават с вашия цвят кожа и се пригответе 

да съберете всички погледи по пътя си. 

Помислете за цялостен тоалет, който да 

привлече цялото  внимание.  Ако 

съчетаването на няколко ярки цвята ви идва 

малко в повече, можете да съчетавате ярките 

си дрехи с неутрални нюанси. Това е най-

лесният и безопасен начин да носите новата 

модна тенденция . Друг вариант е да 

съчетаете ярките дрехи с различни щампи, 

като каре, например. 

 Обновяването на гардероба ви за зимния 

сезон, може да бъде доста трудна задача. 

Въпреки че преобладаващите цветове 

обикновенно са сиво, черно и кафяво, ако 

искате да създадете настроение от тоалетите 

си разгледайте новите модни тенденции за 

зима  2011. Живите нюанси буквално са 

взривили всички модни колекции. Време е 

да забравите мрачните нюанси и да си 

напазарувате тоалети в ярки цветове, които 

да дадат живот на вашата визия. 

http://www.zajenata.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-search.html
http://www.zajenata.bg/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2011/2012-search.html
http://www.zajenata.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-search.html
http://www.zajenata.bg/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-search.html
http://www.zajenata.bg/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-search.html
http://www.zajenata.bg/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8-search.html
http://www.zajenata.bg/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-search.html
http://www.zajenata.bg/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8-search.html
http://www.zajenata.bg/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-search.html
http://www.zajenata.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-search.html
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Цветомира Стилиянова  

Цената на живота 

Какво са за нас парите и можем ли да живеем без тях? Те са огромна необходимост и със 

сигурност, особено на днешно време, не можем да живеем без пари. Лесно бихме могли да 

определим стойността на дадена стока, а също така и стойността на парите. Знаем какво 

означава думата  "скъпо" и какво означава думата "евтино". Има един въпрос, който е от 

огромна важност, когато става въпрос за пари, и той е: "Дали всеки един от нас е наясно каква 

е стойността на парите и какво биха могли да заменят те?" 

Очевидно е, за съжаление, че  не всеки знае отговора на този въпрос. Може би ще се замислите 

какво ме кара да мисля така. Проблемът, който е причина за моето мнение, е много сериозен и 

тенденцията през годините не издава никакви надежди, че този проблем ще бъде решен. 

Каква е цената на човешкия живот, драги шофьори? Никой не е в състояние да отговори, 

защото той е безценен. Всички знаем, че не можем да си купим здраве, щастие, дом или живот. 

Тези неща са дар и трябва да бъдат пазени и отценявани. Какво се случва, когато някой, който 

е решил да злоупотреби с алкохола, се качи в лъскавият си автомобил, за да покаже колко е 

мощен и прегази детето,което пресича шосето, за да отиде на площатката? Ще извади 

портфейла си и ще плати обезщетение на родителите. Нима тези хартийки ще върнат на 

майката миговете с малкото й детенце? Нима тези безполезни пари ще могат да откупят 

болката на бащата? С какво ще помогнат тези така необходими пари? С абсолютно нищо... Те 

само ще усилят болката на родителите.  

За къде бързате толкова? Нима партито, на което сте поканени, ще изчезне за 10 минути? Нима 

кафенето ще се изпари? Младите хора, чието сърце жадува за високи усещания, често не 

преценяват опасността от действията си. И много често не достигат до така желаното парти.... 

Превишената скорост е пръв приятел на смъртта. Когато е поставен знак за ограничение на 

скоростта, той не е там случайно. Тези правила трябва да се спазват, за да запазите живота си, 

шофьори. Всеки ден гасне човешки живот "благодарение" на страшната война, която се води 

по пътищата. Много невинни хора загубват шанса си да живеят, заради безотговорността на 

водачите на автомобили. Недейте да заливате с кръв земята на България. Не погубавйте 

младостта и живота си, защото 

те са безценни и никога няма 

да можете да ги върнете. 

Колко струва човешкия 

живот? - той е безценен. Какво 

може да донесе загубата му? - 

неизмерима мъка, болка и 

с т р а д а н и е .  Е т о  з а щ о 

призовавам всички да бъдат по

- отговорни и разумни, за да 

прекратим  в о йната  по 

пътищата. 

В този брой Ви представяме есето, което спечели в конкурса по случай Деня за 

възпоменание на загиналите при пътнотранспортни произшествия 


