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 Време е за решения: треската по приема на 
ученици след 7-ми и 8-ми клас вече започна 

„Беше ли изкачването на Еверест 

целта на живота ви?“ На този 

въпрос Сър Едмънд Хилари- 

първият човек изкачил връх 

Еверест - отговаря: „Амбициите 

растат заедно с опита“. 

Година след година, план-прием 

след план-прием, амбициите на 

нашето училище- СОУ „Васил 

Левски“ гр. Елин Пелин не спират 

да растат. Днес ние сме не само 

н а й - г о л я м о т о  уч и л и щ е  в 

общината, но и разполагаме с най-

добрата материално-техническа 

база и най-богатия избор на 

п ро фи ли р ан и  п р е дм ет и  и 

извънкласни дейности.  

За учебната 2011-2012 година 

освен профил „Технологичен”с  

р а з ш и р е н о  и з уч а в а н е  н а  

информационни технологии, 

учениците, които кандидатстват 

след 7-ми клас, ще могат да 

и з б и р а т   и  п р о ф и л  

“Хуманитарен” - с разширено 

изучаване на БЕЛ и история. 

Кандидат-гимназистите и от двата 

профила  ще изучават разширено 

английски език и профилирано 

втори чужд език – испански , 

руски и немски.  

Промените в план приема ще 

влязат в сила от тази есен и ще 

улеснят избора на тазгодишните 

седмокласници, тъй като всичко, 

от което се нуждаят, е в СОУ” 

Васил Левски”.  

Учениците, които решат да 

кандидатстват след 8-ми клас, 

могат да избират между профил 

„Технологичен“- информационни 

технологии и профил „Изкуства“- 

рекламен Web дизайн. 

В следващия брой на вестник 

“Училищни Стасти” ще разберете 

какви са впечатленията на 

учениците, които вече учат при 

нас, и каква е оценката им за  

нашето училище. 



Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

Голям успех за нашето училище 

Чрез знания и упоритост постигнахме заслужено участие на Националното 

състезание по български език. Госпожа Цанева споделя своите впечатления от 

представянето си. 

Националното състезание по български език е 

предизвикателство както за учениците от 7 

клас, така и за техните преподаватели. 

През тази учебна година в него се включиха 20 

ученици от нашето училище, а двама бяха 

допуснати до областен кръг – Деница Дянкова 

и Полина Иванова. За огромна радост Полина 

Иванова, която получи 93 точки, бе класирана 

на второ място в Софийска област и допусната 

като участник в Националния етап на 

състезанието. 

На 30 април в Корейския информационен 

център (гр. София) се проведе завършващата 

фаза на Националното състезание по български 

език и представянето на Полина беше 

блестящо. 

От 55 участници от цялата страна, изявили се 

като областни победители, представителят на 

СОУ „Васил Левски” постигна блестящия 

резултат от 91 точки (от възможно 100). 

Въпреки нeвлизането в първата тройка 

резултатът на Полина Иванова е доказателство 

за изключителната й грамотност и борбен дух. 

Подготовката за състезанието от такъв ранг 

изисква всеотдайност, постоянство и хъс за 

победа. 

Като преподавател на Полина съм горда от 

успеха й и от това, което демонстрира на 

езиковото състезание. Удовлетворена съм, че 

амбицията, ентусиазмът и постоянството 

съпътстват учениците и грамотността е белег 

за духовност. 

На прага на 24 май си пожелавам повече 

мотивирани и питащи ученици, защото „който 

не умее да пита, няма да получи отговор”. 

Водещото в моята работа е изразено мъдро в 

думите на поета: 

 

 

О, трябва този свят да се изстрада, 

повторно трябва в теб да се роди 

и всяка вещ и образ покрай тебе 

сърцето твое да пресътвори, 

за да останеш, за да си потребен, 

за да те има и след теб дори. 

 

В СОУ „Васил Левски”, чистосърдечно мога 

да кажа, открих възможността да преоткрия 

ценни за себе си неща и завършвайки да 

цитирам онзи мъдър етруски поет, който 

възкликва: 

„Стихът, дори написан върху сняг, намира 

своите читатели!” 

И дано дъхът на това послание мотивира 

повече ученици да преоткрият себе си чрез 

образоване. 



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

СОУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин 

отново сред първенците 

 

Участие взеха ученици от профилирани 

паралелки в средните общообразователни 

училища  от град Пазарджик, Благоевград, 

Горна Оряховица, Елин Пелин, Русе, 

Костинброд и други. Специално бе 

присъствието на участници от Република 

Гърция. 

Нашето училище бе представено достойно 

от учениците от ІХб клас, профил 

„Изкуства“- Рекламен Web дизайн. 

Десислава Велева, Занина Накова и 

Бетина Дамянова показаха своите умения 

и талант, ръководени от г-жа Мая 

Евлогиева. 

В продължение на три дена те рисуваха 

пейзажи от Стария град в духа на 

културно- историческото ни наследство, 

пречупени през своя творчески поглед. 

Занина Накова взе Специалната награда на 

София Иванова, представител на 

Дирекция „Образование и наука“- град 

Пловдив. 

От 17.04.2011г. до 

19.04.2011г. в град 

Пловдив се проведе ХІ 

Международен пленер по 

изобразително изкуство 

под наслов „Традиция, 

екология, творчество“. 

О р г а н и з а т о р и  н а 

м е р о п р и я т и е т о  с а : 

М О М Н ,  Р И О  п о 

образованието - град 

П л о в д и в ,  о б щ и н а 

Пловдив и СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ град 

Пловдив. 
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Кръстихме училищното радио  

В сайта на училището ни беше проведена 

анкета относно името на любимото ни радио. 

Задачата да решат как да се казва се падна на 

учениците. Предложенията бяха: Тик Ток, 

Радиото на звездите,СОУ FM, радио Ритъм и 

Левски+.  След оспорвано състезание “СОУ 

FM” победи. Водещите на радиото ще ни 

радват още дълго време с интересна 

програма и много хубава музика. 

Цветомира Стилиянова 

Тазгодишното зелено училище на учениците 

от I-ви до IV-ти клас беше в град Банско. 

Престоят им беше от 18 до 21 май 2011г., 

като за всеки ден те имаха програма със 

забележителности, които да посетят. 

Малчуганите бяха настанени в хотел „Перун”, 

където бяха настанени и учениците, чиято 

екскурзия беше безплатна поради дейността, 

която извършват в училище. 

По време на престоя на малчуганите в града 

учениците посетиха много места, сред които:  

“Малкото” Зелено училище 

Катя Петрова 

къщата музей на Никола Вапцаров, паметника 

на Паисий Хилендарски и с. Горно Драглище, 

където посетиха къщата за кости „Дешка”. В 

къщата за гости децата изработваха „пошета”, 

което представяла топче от прежда, обличаха 

автентични народни носии и гледаха как се 

правят домашни бонбони от захар, вода и оцет. 

Учениците се завърнаха щастливи и доволни от 

екскурзията и хотела и с много нови знания от 

нещата, които са видели. 
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И тази година СОУ „Васил Левски” ще изпрати своите 

дванайсетокласници. Младите момичета и момчета за 

последен път ще прекрачат прага на училището, дало им 

толкова много през годините. 

Те за последен път ще влязат в класните стаи, където са 

преминали едни от най-хубавите и щастливи дни от 

живота им. 

За  да поздрави Випуск 2011 за щастливото събитие, 

любимата на всички г-жа София Младенова подготви 

специална изненада за абитуриентите. Под формата на  

За абитуриентите 

 Class of 2011 

 

This is a very special time for you 

As you close your years of school 

Now you take steps into the world 

Hope you never forget the Golden Rule. 

You now enter a new phase of life 

Keep the friendships you have made 

We wish you much happiness each day 

Don’t allow your friendships to fade. 

We trust great success will be yours 

With each challenge that you face 

The clock of time will move on 

Always remember your school days. 

It’s a pleasure to share your Joy 

On this wonderful Graduation Day 

Do the very best that you can 

Keep love in your heart-to stay. 

Congratulations!!! 

                                  Love, Mrs. Mladenova  

Кристиана Добрева 

кратко стихче г-жа Младенова им 

пожелава  успех в бъдещите им 

начинания и много  сбъднати 

мечти. 

Мадлен Алгафари в СОУ „Васил Левски“ 
На 11.05.2011г., по инициатива на преподавателите по български език и литература, в нашето 

училище се състоя среща с известния психотерапевт Мадлен Алгафари., която представи на 

присъстващите петата си кника-  „Приказки за пораснали деца“. Книгата е изключително 

интересна и полезна за тези, които искат да преоткрият себе си и да повярват в красотата на 

живота. Вдъхновение за написването на книгата, Мадлен Алгафари добива от случки от личния 

си живот, а илюстрациите към творбите й 

са дело на деца и юноши. 

Срещата с нея премина обсъждайки важни 

теми и житейски проблеми. Нашият гост 

демонстрира своя професионален подход в 

отговорите, които даде. Всички 

присъстващи учители и ученици бяха 

възхитени от нейната откритост, 

лъчезарност и оптимизъм. 
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На 24 и 25 април всички християни 

отпразнувахме най-светлия празник 

Великден. Разбира се, както всяка година 

ние, българите, изпълнихме традицията с 

боядисването на яйца и месенето на 

козунаци. А след като цялата работа беше 

свършена в навечерието на празника, тези, 

които искаха да го честват със своите 

съграждани и да отнесат част от празничния 

огън в домовете си, посетиха вечерната 

служба в църквата, в своя град. Както 

подобава, на следващия ден всички заедно 

празнуваха със своите семейства и близки. 

Тъй като Вие, читателите, прекрасно знаете 

българските обичаи и традиции за 

честването на Великден, сега Ви предлагам 

една по-различна информация за това как 

празнуват празника християните по света. 

В слънчева Италия в традиционния сладкиш 

за Великден се вплитат боядисани яйца. 

Освен това правят и cassata, което е 

пандишпан с рикота. Пищни и зрелищни 

празненства организират италианците, а на 

трапезата има много и различни сладкиши. В 

различните области на страната има 

различни традиции – например в Ломбардия 

сладкишът за Великден е във формата на 

гълъб, а в Лигурия правят torta pasquilina, 

което представлява нещо като наложена 

баница със сирене, яйца и зеленчуци.   

 

Кой как празнува Възкресение 

От друга страна, в Испания Великден се 

отбелязва с многобройни процесии на 

религиозните ордени. Често участниците са с 

качулки, за да напомнят сцени от 

инквизицията. Огромни фигури на Исус и на 

светците се разнасят из градове и села. 

В столицата на модата Париж произвеждат 

традиционни шоколадови камбанки, които се 

правят на ръка. На пазара се предлагат и други 

скъпи шоколадови фигури. Има и великденски 

зайчета. На Разпети Петък в Бретан се садят 

теменужки, цветята на гръцката богиня 

Персефона. 

В шестата по големина страна в света, 

Австралия, зайците не са сред любимите 

великденски животни, защото унищожават 

реколтата. Точно заради това великденските  

яйца се носят от торбестото животинче билби,  

което има голям нос и дълги уши. Много 

производители на шоколад предлагат 

продуктите си под формата на билби. 

В Германия всяка провинция празнува по 

различен начин. Те също боядисват яйца, но не 

ги раздават на децата, а ги крият в тревата и 

децата трябва да ти търсят.При тях заекът е 

символ на Великден и сладкишите, които 

приготвят за празника, са в заешки форми. 

Агнешкото и при тях е на почит за Великден, 

но на това не се държи и повечето готвят нещо 

друго. 



Стр.7 СОУ “Васил Левски” 

Вече знаем как празнуват християните по 

света. Сега нека се върнем в нашия град и да 

проследим как отпразнува Великден една от 

най-обичаните госпожи,  Анелия Георгиева. 

Вижте какво ни разказа тя : 

  Всяка година настроението около празника е 

приповдигнато и аз, и моето семейство с 

огромно нетърпение очакваме Възкресение. 

Подготовката започва още през така 

наречената Страстна неделя. Моята основна 

задача е украсата на къщата и боядисването на 

яйцата. Много държа на празничната украса и 

го правя с огромно удоволствие, защото 

смятам, че това внася допълнително 

настроение в дома. 

На Разпети петък посещавам църквата и 

изпълнявам традицията с минаването под 

масата като символично изчистване на 

греховете. На този ден занасям великденското 

яйце в църквата и запалвам свещичка за 

здраве. В събота подготовката се състои в 

боядисването на яйца и месенето на козунаци, 

както и в приготовления за вечерната служба. 

Всяка година посещавам църквата в 

навечерието на празника с идеята да посрещна 

Възкресение със своите съграждани и да 

занеса в дома си частица от огъня, символ на 

нещо свято и ново. Дори имам една случка, 

свързана с този празник, една година на 

Разпети Петък преди обяд все още не бях  

решила дали да отида на църква, претърпях 

безобиден пътен инцидент и без да съм 

прекалено вярваща, смятам, че това беше знак, 

че празниците не трябва да се пренебрегват.На 

самия празничен ден цялото ми семейство се 

събира на трапезата и всички заедно честваме 

празника. 

За мен Великден е най-светлият християнски 

празник, приемам го като част от традицията, 

на която трябва да се посветя в определените 

за него дни. На този ден не си пожелавам нещо 

специално, просто живея с надеждата, че ми 

предстои нещо хубаво, което тепърва ще ми се 

случи. 

Гергьовден 

Гергьовден в България се нарича денят, в който се 
чества Свети Георги Победоносец, 6 май. На този 

ден  Българската православна 

църква чества деня  на Свети Георги 

П о б е д о н о с е ц  -  м ъ ч е н и к 
за християнската вяра, загинал 

през 303 г. при управлението 

на римския император Диоклециан.  
Свети Георги е покровител на 

домашните животни и е на особена 

почит сред овчарите и земеделците. 
Днес той се тачи и като патрон на 

войската и празник на войнската 

слава. Гергьовден е вторият най-

п р а з н у в а н  и м е н 
ден в България след Ивановден, 

отбелязван от около 200 хиляди 

души. Празникът се празнува в чест  

на Св. Георги, традиционно схващан като 

повелител на пролетната влага и плодородието.  

На празничната трапеза  цари 

веселие и се играят така 

наречените „гергьовденски хора̀“. 
Играят се обикновено на песни с 

религиозно-митичен  

характер и такива, свързани с 
мотивите за св. Георги - 

о б и к а л я щ  п о л е т о , 

побеждаващ ламята и отключващ 
изворите и влагата. Веселието е 

задължително по време на целия 

празник. 

 

Ивелина Дочева 
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%A6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/303
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D1%8F


Стр. 8 СОУ “Васил Левски” 

Четенето и мястото на книгата в живота на 

децата е изключително важно за тяхното 

израств ане  като 

знаещи и успешни 

хора.Търсейки пътя 

към своята книга, 

учениците от IIIб клас 

често провеждат 

ч а с о в е т е  п о 

извънкласно четене в 

библиотеката.Затова 

и те бяха едни от 

първите, които се 

в к л ю ч и х а  в 

националната инициатива „Походът на 

книгите”. Техният поход започна с 

книгата”Тошко Африкански”, която  започнаха 

да четат на децата от предучилищна група на 

Поход на книгите 

На 19 и 20. 04. 2011 г. петнадесет 

учители от СОУ „Васил Левски” – гр. Елин 

Пелин взеха участие в обучителен семинар на 

тема „Професионален стрес и съхранение на 

учителите”. През първия ден на обучението 

беше акцентирано върху характеристиките на 

кризата и кризисното състояние, видове 

кризи и начини на протичането им. Бяха 

проведени няколко стратегически игри и 

медитативни упражнения. През втория ден 

ф о к ус ъ т  б е ш е  п о с т а в е н  в ъ р х у 

професионалния стрес и синдрома на 

„емоционалното прегаряне”. Учителите 

изработиха сами своя програма  за превенция  

Стресът– част от ежедневието на 

преподавателите 

на професионалното прегаряне и научиха 

специални „хитринки” за физическо и 

умствено сваляне на напрежението.  

На участниците беше раздаден работен пакет 

от материали, свързани с темата. 

Мотивирани за нова работа, с 

повдигнат тонус и прочистен от негативни 

емоции разум, преподавателите, участвали в  

обучителния семинар, ще споделят пред 

своите колеги натрупания опит и ще 

посрещнат с по-малко напрежение 

дейностите по приключването на учебната 

година!  

 ЦДГ „Здравец” на среща в залата на 

библиотеката.Всеки следващ ден четенето 

продължава  все по- 

очаквано и все повече 

се  прев ръщ а в 

празнично. Малките 

вече показват на 

глобуса точно откъде 

е дошъл Тошко и 

спорят какви са 

белите му, а големите 

все по-силно се 

с ъ с т е з а в а т  в 

т е х н и к а т а  и 

изразителното четене,за да получат право на 

четец, който избира следващата книга.  



Стр. 9 СОУ “Васил Левски” 

Млад огнеборец 

Цветомира Стилиянова 

Спасено куче 

На 10.05.2011г. в училищния басейн бе 

намерено куче. То бе уплашено, настървено и 

гладно– очевидно бе тормозено от ученици. 

Управата на училището веднага се отзова и се 

обърна за помощ към градската пожарна. От 

там се притекоха на помощ възможно най-

бързо и спасиха безпомощното куче. 

СОУ”Васил Левски” благодари за бързия 

отзив! 

Валерия Матева 

поста,предават си струйник, като преминават 

препятствия. 

Подготовката на отбора се провежда в 

пожарната под ръководството на г-жа 

Маринова и инспектор Трайкова. Там 

състезателите използват необходимите им 

съоръжения.Те нямат право нито дапомагат на 

съотборниците си, нито да говорят по между 

си по време на състезанието. Всяка задача се 

изпълнява за време, но наказателните точки са 

много.  

Конкуренцията е доста голяма – 13 отбора от 

всеки град на областта. Състезанието ще се 

проведе на 19 май в град Своге. Желаем успех 

на нашите шестокласници. 

Тази година учениците от 6 клас от нашето 

училище ще се включат в състезанието „Млад 

огнеборец”. Отборът се състои от 9 участници 

и една резерва. Малките състезатели трябва да 

се справят с две дисциплини. Първата от тях се 

нарича „Бойно разгръщане”. В нея 4 от тях 

трябва да разпънат 4 шланга (маркуча). От тези 

маркучи състезателите образуват верига за 

гасене на огън, като ги свързват.Тази дейност 

те извършват, минавайки през тунели, по пейка 

и прескачайки трап.Двама застават на 

кофпомпите,а останалите се целят в 

мишени.Кръгът завършва с връзване на 

пожарникарски възли и разпознаване на 

съоръжения. 

В т о р а т а  д и с ц и п л и н а  с е  н а р и ч а 

щафета.Състезателите се разделят на 9  



Стр. 10 СОУ “Васил Левски” 

News Gossip Music 

             Асен Блатечки 
Асен Блатечки е български актьор, роден на 22 март 1971 година 

в София. Той се увлича от рисуването и  спорта. Тренира плуване, 

футбол, гребане, хандбал като малък. В четири поредни години е 

шампион на България на Федерацията по традиционно карате.  

Сравняват го с Ръсел Кроу, но истината е, че нашенецът има 

собствен чар и присъствие. Блатечки се възхищава на Васил 

Михайлов и твърди, че това е актьор с вродена дарба.  

Последният успешен проект с негово участие е хитовият сериал 

“Стъклен дом”. Блатечки приковава зрителите със своята роля, 

въплъщаваща образа на лошо момче и объркан, раним човек. 

Безспорно той е един от най-харесваните български актьори.  

 На 8 май най-чаровният 

и с п а н с к и  и з п ъ л н и т е л 

отпразнува своя 36 рожден ден. 

Всички ние, неговите фенове, 

му пожелаваме дълга и успешна 

кариера, изпълнена с хубави 

песни и многобройни концерти. 

               Сватбата на 2011 година 

29 април е дата, която със сигурност ще остави отпечатък 

в световната история. Тогава се състоя сватбата на 

десетилетието или най-

мащабното събитие за 

2 0 1 1  г о д и н а  - 

ц е р е м о н и я т а  п о 

бракосъчетанието на 

принц Уилям и Кейт 

Мидълтън.  Булката 

очарова целия свят със 

своята приказна рокля. 

Ето още една снимка за всички фенове на “Здрач”. В 

последното си интервю Робърт 

споделя, че любимият му филм от 

сагата е първият,  защото 

з а с н е м а н е т о  м у  е  б и л о 

интригуващо, интересно и 

з а б а в н о .  Д о к а т о  ч а к а м е 

премиерата на “Зазоряване”, ние 

можем да гледаме новия филм на 

Роб и Рийз- “Вода за слонове”. 

         “Карибски пирати” 4 

Дойде време и на премиерата на 

поредния филм от популярната 

поредица “Карибски пирати”. 

Дългоочакваната четвърта част 

излиза на 20 май и обещава 

изключително интересен и 

впечатляващ сюжет. Джони Деп 

запазва своя емблематичен образ, 

а до него застава прелесната 

Пенелопе Круз.Героинята й 

убеждава странния пират да 

издирят фонтана на младостта. 

Така Джак Спароу попада на 

кораба на злия пират Черната 

Брада и се озовава в “непознати 

води”. 
Кристиана Добрева 



Стр.11 СОУ “Васил Левски” 

Аделина Ангелова 

 Бижута според зодията 

Всеки скъпоценен или полускъпоценен камък 

може да ви защити и да ви донесе късмет, 

стига да знаете къде да го носите, смятат 

специалисти по скъпоценности от US 

дружество за геологични изследвания. Много 

хора не харесват камъка, който им се "пада" 

според зодията. Това е така, защото 

положителна енергия дават само камъните, 

които са в хармония със стихията на зодиите.. 

Камъните на Огъня (подходящи за Овен, 

Лъв и Стрелец) са скъпи и прозрачни -

 диамант, сапфир, изумруд, рубин. 

На Земята (Телец, Дева, Козирог) - 

непрозрачните полускъпоценни като ахат, 

тюркоаз и яспис. 

Камъните на Въздуха (за Близнаци, Везни 

и  В о до л е й )  с а  по л уп р о з р а ч н и т е 

полускъпоценни като аметист и нефрит. 

Водните (за Рак, Скорпион и Риби) са с цвета 

на морето и на нощта, както и тези с променящ 

се цвят - перли, александрит, опал. 

Важно е и какъв е металът, с който е направен 

камъкът.  

Златото дава щастие, носи любов и 

богатство. Подходящо е за всеки, 

който иска да е по-енергичен. 

 

Среброто е за чувствени и емоционални 

хора.Бижутата са аксесоарът,който дамите не 

пропускат да слагат във всеки удобен случай, 

но трябва да се съобразяваме кога и къде ги 

използваме.Те могат да привлекат 

вниманието, но също така и да го отблъснат! 

Така че, бъдете внимателни в избора си на 

бижута! 

http://sanovnik.bg/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://sanovnik.bg/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ezine.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8
http://sanovnik.bg/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Мажоретен състав “Светла “  

 Мажоретен състав „Светла” е основан през 

2004 година от г-жа Светла Кимилска. 

Продължава традициите на първия  

мажоретен състав, създаден през 1979 

година.През състава са преминали много 

момичета от цялата община. Девойките имат 

многобройни дипломи и награди, но най-

престижната от тях е присъждането на приза 

Златна статуетка за първо място на 

Международния  конкурс ”Златен помпон, 

Добрич-Албена”. Момичетата са посетили 

много страни като: Германия, Русия, Чехия, 

Полша, Унгария и Гърция. Няколко пъти 

печелят приза за”Най-атрактивна мажоретка” 

не само в България, но и в чужбина. В  

репертоара им са включени както маршове, 

така и хора и съвременни музикални 

жанрове.Момичетата от мажоретен състав 

“Светла“ имат многобройни участия и за 

пореден път се включиха в откриването на  

Аделина Ангелова 

СОУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин 

с нова администрация 

традиционното пролетно изложение в НДК 

,,Стройко 2011г.", съвместно с оркестъра на 

Първа английска гимназия. Изпълненията на 

състава бяха посрещнати с бурни 

аплодисменти от публиката, дошла да 

разгледа изложението.  

9 май- Денят на ученическото самоуправление 

бе подобаващо отбелязан в нашето училище. 

Всички ученици, които пожелаха да заемат 

местата на ръководството на училището и на  

преподавателите в него  изпълниха достойно 

задълженията си. След края на работния ден, в 

14.30 следобяд бе проведен ученически дебат. 

В инсценирания парламент новото 

ръководство трябваше да отговори на 

въпросите, зададени им от „министрите”, 

които бяха избрани сред учениците от горен 

курс. Заместниците представиха училището 

ни в нова светлина и доказаха своят интелект. 

На събитието присъства директорът на 

училището г-жа Юлия Стефанова, помощник 

директорите г-ца Зорница Делчева и г-жа 

Галина Спиридонова.Заинтересовани от дебата 

бяха ученици и учители, които посетиха 

събитието. Така в рамките на около един час 

бяха зададени множество въпроси, а се 

появиха и нови идеи като създаването на 

ученически съвет, който да участва във 

вземането на решения, свързани с училището и 

учениците.Идеята за дебат в края на деня на 

ученическото самоуправление беше повече от 

успешна и сме сигурни, че това ще се превърне 

в традиция в нашето училище. 


