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133 години от освобождението на 

България от  Турско робство 

По повод – Националния празник  

на Република България  

(3 март) , на 2 март отбелязахме 

годишнина  

от Освобождението на България 

от отоманско иго.  

В празничния концерт 

взеха участие учениците от  

V- те и VII-те класове. С 

много ентусиазъм и 

желание се включиха 

 и подготвиха програмата 

за концерта. Изпълниха 

много песни и стихове, 

показвайки  любовта към 

Родината. Нека да има повече 

такива деца, които ценят, обичат 

и са готови на всичко за Родината 

си. 

 

138 години от обесването на Апостола 

на свободата 

На 19 февруари се навършиха 138 

години от обесването на апостола 

на свободата Васил Левски. Всяка 

година на тази дата деца и 

възрастни поднасят цветя на 

паметника на Дякона и се 

прекланят пред легендарната му 

личност. 

Нашето училище отбеляза 

патронния си празник на 21 

февруари с кратко 

радиопредаване, организирано от  

г-жа Стоицева с помощта на 

учениците от 8в клас. В 

програмата бяха включени 

възрожденски песни и разкази за 

подвизите на великия българин. В 

рамките на няколко минути 

учениците станаха свидетели на 

един истински урок по 

патриотизъм. 

 



Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

На 18.02.2011г. учениците от 12 б  клас, 

паралелка „Изкуства”, проведоха два часа по 

информационни технологии в печатниците „ 

Ротопринт” и „Бет Принт”.  

Посещението бе организирано от г-жа 

Тинка Иванова във връзка с темите по този 

предмет, а именно „ Предпечатна подготовка”  

и „Отпечатване на документ от средата на 

система за предпечатна подготовка”. 

Провеждането на тези часове се осъществи с 

любезното съдействие на ръководството на 

СОУ „Васил Левски”,  мениджърите и 

служителите на двете печатници. 

Първо бе посетена печатницата 

“Ротопринт”, чиято сфера на дейност е 

флексопечатът. След направен инструктаж 

учениците се запознаха с висококачествен 

печат на самозалепващи етикети на ролка за 

автоматично и ръчно лепене; ролен UV флексо 

и офсетов печат до 8 цвята, комбинация със 

сито печат, UV лак, ротационна щанца; 

използване на специални и метализирани 

хартии, полиетилен, полипропилен, топъл 

печат, номерация, сухо преге, ламиниране. 

Всичко това бе професионално обяснено и 

демонстрирано от  

г-н Чавдар Величков.  

Вторият учебен час бе проведен в 

печатница „Бет Принт”. След предварителен 

инструктаж  и в тази печатница г-н Геогри 

Калчев показа на групата листов офсетов печат 

на различни машини, довършителна обработка 

на поточна линия за мека подвързия, влагочно-

шевна машина за шиене с тел, сгъвачни 

машини, прави книговезки ножове, машини за 

UV лак, ламинат, изработка на твърди корици, 

спирали, машина за лепене на кутии, машини за 

топъл печат, иглена перфорация и др. 

И на двете места учениците с интерес 

наблюдаваха процесите на предпечатната 

подготовка и самото печатане на съвременни 

машини за печат. 

След тези два по-различни учебни часа 

учениците са по-уверени в знанията, които 

получиха по съответните теми, за което 

благодарим на служителите от двете фирми. 

Един по-различен учебен час  



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

Осми март -  международен ден на жената  

Историята на 8ми март е дълга и болезнена - 

маркира приблизително 9 десетилетия на  

борба на жените за права и за  

равнопоставеност в обществото. И до ден 

днешен празникът е натоварен с много 

социални послания и обръща общественото 

внимание върху сериозни проблеми на жените 

по цял свят. 

 

Всичко започва в далечната 1857 година, 

когато на 8 март в Ню Йорк, работнички от 

текстилни и шивашки фабрики излизат на 

стачка срещу ниското заплащане и лошите 

условия на труд. Стачката е прекратена след 

намеса на полицията, но работничките 

основават свой собствен синдикат няколко 

месеца по-късно, за да продължат отстояването 

на исканията си. 

 

През следващите години на 8 март се 

провеждат още много протести на работнички, 

като най-запомнящият се е през 1908 година, 

когато по улиците на Ню Йорк излизат над 20 

000 жени, за да изискат по-добри условия на 

труд и да защитят правото си на гласуване. 

 

За първи път международния ден на жената е 

отбелязан на 28 февруари 1909 година от 

Американската социалистическа партия. На 

следващата година на Първата международна 

конференция на жените в Копенхаген се взима 

решение ежегодно да се чества „Ден на 

жената”. По инициатива на женските движения 

на този ден по цял свят се организират много 

протестни движения за мир като реакция срещу 

започващата Първа световна война. 

 

Международния ден на жената има влияние 

върху културата и социалния живот в много 

страни по света. След Втората световна война в 

Западните страни празникът има променлива 

популярност през годините. Най-силното му 

възраждане е през 60-те години като отглас на 

феминистките движения за правата на жените. 

Особено място му е отделено в Източния блок 

и Съветския съюз, където 8 март е служил на 

целите на комунистическата пропаганда. След 

падането на комунистическите режими 

празникът често се отрича, забравя се 

политическия му смисъл и все по-често се 

празнува като или ден на майката, или като 

повод мъжете да изразят симпатия, нежни 

чувства или любов към жените около тях. 

Установена е традиция на този ден да се 

подаряват цветя и малки символични подаръци. 

 

8ми март намира място и 

в календара на ООН, като 

основната цел е да се 

насочи общественото 

внимание към проблемите 

на жените по света – 

насилие, неграмотност, 

безработица, 

неравнопоставеност, 

трафик на хора, липса на 

граждански и 

политически права . 

Вестник “Училищни страсти” пожелава честит 

празник на всички жени, които се борят за 

права и ги отстояват! 

Светослав  

Атанасов 



Стр. 4 СОУ “Васил Левски” 

Г-жа Диловска разказва за създаването на 

вестник “Училищни страсти” 

В този брой на „Училищни страсти” специалeн гост на вестника е г-жа Снежана Диловска. 

Именно тя е тази, която от 5 години се занимава със създаването на училищния вестник и 

ръководи екипа на редакцията му. 

За това колко усилия изисква направата на един вестник, трудно ли е да се ръководи екип и как 

всъщност се е появил вестникът, ще разберем сега от г-жа Диловска. 

Репортер: Здравейте, г-жо Диловска. Много се 

радвам, че откликнахте на поканата ни за 

интервю и се съгласихте да разкажете 

„пикантерии” за появата на „Училищни 

страсти”. Първо, искам да Ви попитам как се 

роди идеята за вестника и кога беше издаден 

първият брой? 

Г-жа Диловска: Здравейте. Аз също много се 

радвам, че имам възможността да проведем 

това интервю и да разкажем на читателите 

малко повече за „Училищни страсти”. 

Всъщност идеята за поява на училищен 

вестник беше на г-жа Рамова. В самото начало 

тя много помагаше за издаването на вестника и 

именно тя намери тогавашната рамка на 

вестника. По това време ученици от нашата 

гимназия (които завършиха преди години) 

решиха да участват с моя подкрепа в едно 

състезание на ЮНЕСКО. Конкурсът се 

състоеше в това, че трябваше да се направи 

съвместен проект с партньор от друга страна. 

На тях им се падна Нигерия. Идеята за този 

проект беше един от броевете на вестника да 

се издаде съвместно. Вестникът обаче все още 

не беше започнал да се прави и се наложи 

бързо да се изработи един брой, за да се види 

какво ще се прави по-натам. Вторият брой вече 

беше издаден съвместно с нигерийците за 

състезанието. Участниците бяха над 2000, за 

съжаление ние не можахме да се класираме на 

финала,но получихме грамота за участието си. 

След това на учениците им хареса правенето 

на вестник и продължиха да се занимават с 

това. 

Репортер: Мислите ли, че наистина е 

необходимо за учениците да има училищен 

вестник, защото всъщност нашата гимназия е 

една от малкото училища със собствен 

вестник? 

Г-жа Диловска:Честно казано, имаше период, 

когато се съмнявах дали наистина е 

необходимо да има такова нещо в училище, 

защото като че ли с децата, с които тогава 

работехме, ставаше малко насила и за всяко 

нещо трябваше да им се напомня, и 

непрекъснато да бъдат подсещани, за да 

направят нещо. Но това, което се случва 

особено тази година, и ентусиазмът, с който 

работи тазгодишният екип на вестника, ме 

убеждава, че вестникът наистина е нужен и 

необходим за учениците. 

Репортер: Тук е моментът да Ви попитам 

какво е мнението Ви за новия дизайн на 

вестника, защото след промяната на 

училищното лого вестникът също промени 

своя облик 

Г-жа Диловска: Ами да, харесва ми, сега като 

че ли изглежда по-съвременен от преди, макар 

че аз си обичах и предишния вестник. 

 



Стр. 5 СОУ “Васил Левски” 

Репортер: Чувствали ли сте се недооценена 

понякога от ученици или учители за 

положения от Вас труд, защото наистина за 

издаването само на един брой се влагат доста 

време и усилия? 

Г-жа Диловска: Ами наистина, и вие вече 

сте се уверили, че издаването на вестника 

изисква доста усилия и работа. Разбира се, че 

понякога ми се е случвало да срещам и 

пренебрежително отношение, но по-важното 

е, че ние продължаваме да работим, а и 

никога не можеш да угодиш на всички. 

Репортер: Как смятате, има ли талантливи 

деца в нашето училище? Деца, които 

наистина могат да направят нещо стойностно 

и добро, което да остане във времето. 

Г-жа Диловска: Несъмнено има и то в най-

различни области. Едни може да са таланти в 

правенето на вестник, други ги бива за какво 

ли още не. 

Репортер: Смятате ли, че е необходимо да се 

промени нещо в начина на преподаване на 

децата? Ето сега се откри СИП паралелка за 

изучаване на испански език. Мислите ли 

наистина, че такива дейности са нужни за 

интереса на учениците? 

Г-жа Диловска: Да, смятам, че такива 

дейности са нужни, и мисля, че могат да се 

направят още много неща, разбира се, това е 

свързано и с доста усилия от страна на 

преподавателите. За съжаление въпреки 

усилията на преподавателите има и такива 

ученици в училище, които идват просто за 

разнообразие и нищо не е в състояние да 

задържи вниманието им. 

Репортер: Сега ще Ви върна към 

ученическите Ви години, за да ни разкажете 

какво Ви вълнуваше тогава и съществуваше 

ли училищен вестник и във Вашето училище. 

Г-жа Диловска: Ами в моето училище също 

имаше вестник, но той беше по-

специализиран и аз не участвах в него. 

Иначе, както всички ученици и ние сме 

правели щуротии и много други неща. 

Репортер: Каква според Вас е главната 

разлика между учениците тогава и учениците 

днес? 

Г-жа Диловска: Ами, като че ли моето 

поколение и моите връстници бяхме по-

амбициозни, докато сега учениците чакат 

малко наготово да им се поднесат нещата и 

причина за това е и необятният достъп до 

информация, който ние не сме имали. 

Репортер: Искало ли Ви се е понякога да 

направите по-радикална промяна относно 

работата си и мястото, на което работите. 

Г-жа Диловска: Ами всъщност смятам, че 

вече е прекалено късно да правя генерални 

промени в  професията си, но вероятно ако 

трябва да работя на друго място, не в това 

училище, просто ще бъде в друга сфера, а не 

в сферата на образованието. 

Репортер: Има ли нещо, което искате да 

кажете на учениците, и, последно, пожелайте 

нещо на вестника. 

Г-жа Диловска: На учениците бих искала да 

кажа да вярват повече в собствените си сили 

и да се уважават взаимно. Колкото до 

вестника, тази година имаме юбилей, 

ставаме на пет години -  ще го отпразнуваме 

подобаващо- и пожелавам много следващи 

юбилеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венелина Стоянова 



Стр. 6 СОУ “Васил Левски” 

Насилието в училище – мит и реалност 

Мит  Реалност  

„Момчетата са по-

агресивни от 

момичетата.”  

Момчетата са по-активни само по отношение на физическите действия на 

агресия, но с психическия тормоз (обидни думи, изолация, изнудване) 

еднакво си служат и двата пола. При момчетата се касае повече за борба за 

надмощие, а при момичетата – проблеми с привързаността.  

„Сблъсъците в 

училище са нещо 

нормално, те учат 

децата да се 

справят.”  

Настойчивостта няма нищо общо с агресията. Често родителите сами 

подстрекават децата си към подобни прояви, защото свързват 

възмъжаването и порастването с умението да се биеш. 

Продължителни психологически изледвания доказват, че има трайна 

устойчивост на агресивното поведение с увеличаването на възрастта. Още 

по-лошо - то най-често е стабилно във времето и не зависи от ситуацията, 

тоест с възрастта много по-трудно се коригира, независимо какви усилия 

влагаме за това. Вбъдеще тази агресивност може да се прояви в криминално 

поведение, физическа агресия, жестоко отношение към децата и всички 

хора. Ето как шаблоните в мисленето ни създават престъпници.  

„Само децата, 

които са различни 

и особени според 

другите, са 

подложени на по- 

системно 

насилие.”  

Всъщност всяко дете се отличава с нещо и всяко може да се окаже в ролята 

на жертва. Тормозът се случва тогава, когато някой се самоутвърждава за 

сметка на унижението на друг. Английският психолог Роланд подчертава, 

че основна причина за тормоза не е различието, а фактът, че тормозеното 

дете не се вписва по един или друг начин в груповите норми, наложени от 

насилниците.  

„Има деца, които 

просто си просят 

да се заяждат с 

тях. Тях ще ги 

тормозят винаги, 

независимо къде 

ще попаднат.”  

Това твърдение най-често оправдава бездействието на възрастните и 

създава най-лошия пример за подражание. Насилието е дисбаланс на 

властта оказвана от родителите и неясно поставени граници, които детето 

не може да компенсира само. То процъфтява в класове, където учителите се 

оправдават с факта, че някои деца са различни и другите трудно ги приемат, 

а тук няма какво да се направи. 

Неприемането на различния от нас се нарича ксенофобия.  

Проблемът за агресията 
сред децата не е нов. Само че не 

се е проявявал в такава рязка 

форма и все по-намаляваща 

възраст както сега. Днес младите 
хора нямат образец за поведение, 

нито идеали, към които биха 

могли да се стремят. Кризата на 
достойнството в семейството, 

доминиращата сензационна 

информация с голяма тежест 
върху агресията в ежедневните 

новини, постоянното гледане на 

филми с изкривени ценности 
водят до нарушена собствена 

самооценка, а тя е в основата на 

наблюдаваната жестокост сред 

децата. 

Факт е затруднението ни  

при овладяването на агресията 

дори и в стабилно организирана 
институция, каквато е училището. 

Когато липсва достатъчна 

информация за определен 
проблем се появяват митовете. Те 

ни помагат да запазим 
самоуважението си, измествайки 

проблема, но не ни помагат да се 

справим. Изводите, цитирани тук 

са извлечени в резултат на 
изследване, проведено от 

Дружеството на психолозите в 

България с подкрепата на Уницеф 
в български училища и доказват 

колко сме далеч от  разбирането и 

справянето с насилието сред 

децата: 



Стр.7 СОУ “Васил Левски” 

Мит Реалност 

„Насилието се 

спира лесно, 

достатъчно е да 

отстраним 

насилниците и да 

помагаме на 

жертвите.”  

Щеше да хубаво, ако беше истина. Основната причина е, че освен 

насилници и жертви са включени още и съмишленици на насилника, 

свидетели, деца, опитващи се да помогнат. Всички те са засегнати от 

случващото се и всички са травмирани по един или друг начин. Ако не 

премахнем причината за насилието, ситуацията ще роди нови насилници. 

Тук е необходима единна позиция на училищната администрация.  

„Агресивните 

деца имат много 

положителни 

качества, които 

трябва да се 

насочат в 

положителна 

посока, например 

към спорта.”  

Спортът е важен за здравето и развитието на децата, но далеч не решава 

проблема. Изследванията на Бейрън и Ричардсън доказват, че основните 

психологически особености, провокиращи агресия, са недостатъчно развит 

интелект и умения за общуване, снижен самоконтрол, неадекватна 

самооценка, нарушени отношения с връстниците. Такива деца погрешно 

възприемат поведението на другите като враждебно, приписват им 

враждебни намерения и отговарят по неадекватен за ситуацията начин. 

Справянето с този тип поведение изисква широк синергичен подход, 

насочен най-вече към развитие на социалните умения на децата.  

„За да се справим 

с агресията в 

училище, трябва 

да засилим 

санкциите.”  

Най-неадекватната реакция е да се опитваме да изкореним насилието с 

насилие. Наказанията не решават проблема и не премахват причините. Ние 

наказваме насилника за това, че не сме го научили да се справя. Така 

потвърждаваме нагласите на тези деца, че другите са враждебни спрямо тях.  

За да сме от полза на 
съвременните деца, първо трябва 

да излезем от собствените си 

рамки. Все по-обезпокояващо 

децата заживяват своя вулгарен 
стил на живот - неуважение към 

по-възрастните, отсъствие на 

обществена ангажираност. 
Такова изостряне на агресивното 

поведение не възниква на базата 

на психични нарушения, които 
сме склонни да приписваме на 

децата си все по-често, а само 

преимуществено се явява като 

техния начин за приспособяване 
към заобикалящата 

действителност. Затова е крайно 

време училището да се 
приспособи към тази 

действителност. Децата се 

нуждаят от сигурно място, в 
което взаимното уважение да 

стои на висок пиедестал,  да има 

съобразяване с различията между 

тях и предоставяне на 
възможност да се развиват 

според способностите и нивото 

си. Обучението днес не е нужно 

да е агресивно към тях в 
изискванията си за познания, те 

могат светкавично да си набавят 

информация. По-важно е да ги 
научи да са социално 

самостоятелни -  в общуването с 

другите и когато са 
изправени пред 

изискванията на 

обществото. 

Детето има нужда 
от грижа. А нашата 

грижа се простира 

по-далеч от 
училищната врата. 

Важно е да 

познаваме нашите 
деца. Всяко дете е 

личност, със своята 

лична обида, личен 

юмрук, лична намеса или 
ненамеса и има нужда от нашето 

лично вслушване, вглеждане и 

внимание. 

 Ключът към успеха е 
взаимодействитето на всички 

нива като един екип: между 

учителите и родителите, и 

учениците помежду си.  

Силвия Стоянова –психолог  на СОУ “ Васил Левски” 
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„Сайтът на СОУ „Васил Левски“ изглежда чудесно ...“- 

споделя победителят от Web конкурса 

 

Репортер: Здравей, благодаря, че прие нашата 

покана за това интервю и реши да разкажеш за 

своето участие в първия такъв конкурс в нашето 

училище. 

Мартин: Здравейте, радвам се, че имам 

възможността да споделя новината с вас и по 

този начин се надявам и други наши съученици 

да се присъединят към екипа ни. 

Репортер: Защо реши да се запишеш в конкурса 

за попълване на Web екипа? 

Мартин: Реших да взема участие в този конкурс  

след като мои приятели ми предложиха тази 

идея и аз бях заинтригуван  да докажа 

способностите си пред  себе си и пред тях. 

Репортер: С какво се представи, за да 

впечатлиш журито? 

Мартин: Аз избрах да покажа способностите си 

чрез презентация, която съдържаше данни за 

мен и моя талант.  Представих пред  журито  

част от рисунките си и няколко творби на 

фотошоп. 

Репортер: Коя е любимата ти част от 

оформянето на училищния сайт? 

Мартин: Моята основна задача в оформянето 

на сайта е свързана с неговия дизайн и 

изображенията, които публикуваме. За щастие 

тази задача съвпада и с моите предпочитания, 

защото я върша с удоволствие. 

Репортер: Какво би искал да промениш в Web 

сайта, за да стане още по-интересен за всички 

потребители? 

Мартин: Бих искал да направим този сайт по-

раздвижен, да публикуваме повече новини, 

свързани с нашето училище. Според мен това е 

възможно, защото ние работим усърдно и се 

опитваме да предложим новаторски идеи. 

Репортер: Благодаря ти за това интервю. 

Надявам се сайтът на СОУ „Васил Левски“ да 

бъде наистина интересен  и да доизгради вече 

отличния имидж на нашето училище. 

Мартин: И аз се надявам това наистина да се 

случи. Искам също да пожелая и на вашия екип 

много работа, отразяване на хубави новини и 

събития. 

Информационните технологии и дизайнът бързо навлизат и се утвърждават като изключително 

важни приложения през 21 век. Те заемат водещо място в рекламата и маркетинга. Ето защо и в 

нашето училище се наблюдава голям интерес за участие в извънкласни дейности, свързани с 

използването на тези приложения. Доказателство за това е създаването и обновяването на сайта 

на СОУ „Васил Левски“. Училището подкрепя напълно способните си ученици и им дава право 

да покажат уменията си. Web конкурсът, проведен миналия месец, отново беше повод да се 

убедим в това. 

Кристиана Добрева 
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В този брой ще се запознаем с един  талантлив  наш съученик и приятел. Той се казва 

Ангел Грънчов и е поредният доказал се спортист от нашето училище. 

Ангел Грънчов и футбола 

Репортер:  Здравей, Анги,  много се радвам, че 

си тук при нас и че отдели част от времето си, 

за да направим това интервю. 

Ангел:  И аз благодаря! Радвам се, че ме 

поканихте. 

Репортер:  Първия въпрос, който искам  да  ти 

задам, е от колко време тренираш и  как се 

запали по футбола ? 

Ангел:  Тренирам от  10-годишен, запалих  се 

поради това, че нямаше какво друго да 

тренирам, това е най – разпространеният  спорт 

във всички страни и може би поради тази 

причина. 

Репортер:  Ще ни 

разкажеш ли нещо 

повече за  първите 

ти мачове, победи и 

най- вече за това как 

попадна в отбора на 

ЦСКА ? 

Ангел:  В първите 

си  мачове играех с 

доста по- големи 

момчета. Мачовете 

бяха доста тежки 

поради това , че аз 

бях най- малък, но 

въпреки това по –

късно дойдоха и победите, когато започнах да 

играя със свои връстници. В ЦСКА попаднах 

съвсем случайно, треньорът ми, който е тук, 

Валентин Веселинов,  ме попита дали икам да  

отида на проби ..., отидох, харесаха ме  и така 

стана всичко. 

Репортер:  Вярно е, че всички игри и победи са 

от значение, но има ли мач, който с нещо да е 

по –специален от останалите  ? 

Ангел:  Има и то не един. Може би единият 

мач е, когато все още играех тук, в Елин 

Пелин, срещу отбора на Етрополе. Тогава 

треньорът реши, че съм готов  да отида в 

ЦСКА.  Другият мач е с отбора на ЦСКА – 

полуфинал с Левски за купата  на България, 

победихме с  1:0 и се класирахме за финал, 

след което спечелихме и купата. Мисля, че 

този мач беше най –запомнящ се. 

Репортер:  Излишно е да питам от кой отбор 

си, но има ли футболист, на когото 

подражаваш и симпатизираш ? 

Ангел:  Има много футболисти, от които се 

уча, но не подражавам на никого. 

Репортер:  Спортът учи на много неща, но има 

ли нещо, което той ти отнема ? 

Ангел:  Отнема ти доста свободно време, доста 

лишения - като да излизаш с приятели, също 

така, ако искаш да вървиш нагоре, трябва да се 

лишиш от  учението, макар че двете трябва да 

вървят заедно, и се получава доста трудно и не 

при всеки, но  мисля, че въпреки това намирам  

начин да съчетавам и трите неща – приятели, 

футбол и  учение. 

Репортер:  Накрая какво би пожелал на 

вестника и на своите съученици и приятели ? 

Ангел:  Всичко най- хубаво, най- вече да са 

живи и здрави, на вестника пожелавам  да 

работи все така хубаво и да продължава в 

същия дух, и да има още такива момичета и 

момчета като мен, които да дават интервюта. 

 

Мария Владимирова 
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ЦСКА в нашия град 

ЦСКА София избра да представи тима си за 

пролетния полусезон на нашия терен. 

Контролата на Червените срещу Чавдар Бяла 

Слатина се проведе на 19.02.2010. на стадион 

"Левски" в град Елин Пелин. За двубоят 

присъстваха президента на Армейците и 

целият състав . Също така имаше много 

футболни запалянковци, които подкрепяха 

любимия си отбор до последно. Благодарение 

на прекрасните попадения на Александър 

Тонев и Килиън Шеридън ЦСКА са наложи 

над Чавдар с 2:1. През Второто полувреме на 

мача, Спас Делев беше контузен след 

настъпване от съперников играч и напусна, 

накуцвайки, терена, но за щастие оздравя за 

вечното дерби. 

 Марио Данов и Теодор Петров  

По утвърден график от направление 

„Просвета“ на общината от 14.02.2011г. до 

18.02.2011г. се проведоха общинските 

ученически игри по баскетбол, волейбол и 

футбол.Участваха отбори от град Елин Пелин, 

гара Елин Пелин, с. Лесново, с. Мусачево, с. 

Доганово и  с. Равно поле. 

Отборите на СОУ „Васил Левски“ отново 

представиха училището подобаващо с много 

взети първи места.В игрите по баскетбол СОУ 

„Васил Левски“ взе първото място във всички 

възрастови групи. В игрите по волейбол първи 

места взеха 5-7клас-ОУ гара Елин Пелин, 8-

10клас-ПГКС гара Елин Пелин и 11-12клас-

СОУ  „Васил Левски“. По футбол СОУ „Васил 

Левски“ взе първите места във възрастови 

групи 5-7клас и 8-10клас, а ПГКС г. Елин 

Пелин взе първо място в група 11-12 

клас.Победителите се класират за участие в 

областния етап от игрите. Нашето училище ще 

участва и в състезания по шахмат във възраст 

5-7клас и 8-10клас. 

Общински ученически игри 2010/2011г. 

Ивелина Дочева 



Стр.11 СОУ “Васил Левски” 

Аделина Ангелова 

Коланът е едновременно един от най-практичните и 

най-естетични аксесоари. Днес не може да се каже с 

точност коя от двете му функции е по- популярна, но 

е ясно със сигурност, че той е почти неизменна част 

от нашия гардероб. 

Мъжете ги носят по-често, тъй като коланът е част от 

костюма на силния пол. Жените пък ги слагат 

предимно с декоративна цел. 

Съвременният колан произхожда от каишката или 

лентата, която войниците увивали около кръста си, 

за да пристягат дрехите и оръжието си. Още в 

Древна Гърция и Рим катарамата за колана била 

неизменна част от униформата на воините. Ковачите 

й отделяли особено голямо внимание, за което свидетелстват многото древни образи с богат 

орнаментален дизайн. 

Коланите са част от аксесоарите на силния пол още през бронзовата епоха. В женското облекло 

пък през годините са се появявали периодично в зависимост от модните тенденции или 

положението на талията. Според историците най-напред коланът в женския гардероб се появява 

през Средновековието, когато на него за закачвали малки торбички. По това време катарамата на 

колана вече била използвана с чисто декоративна цел. През втората половина на 14 век обаче, 

рицарският колан и неговата катарама придобиват все по-голяма историческа стойност. 

От втората половина на 19-ти век до Първата световна война коланът се използва по-скоро с 

декоративна цел, особено сред военните. Във въоръжените сили на Източна Европа коланът бил 

използван от служителите, които носели много къси и широки колани от външната страна на 

униформата. Така коланът спомагал за изправената стойка и добре изглеждаща мъжествена 

фигура, подчертаваща широките рамене. 

В края на 19-ти век започват да се произвеждат колани с декоративни токи. И до днес те служат 

за вдъхновение на дизайнерите при изработката на токи за колани. 

През 1920 година коланите губят част от „практичните” си функции. Тогава в облеклото талията 

на панталоните става все по-ниска. Коланите дори започват да изчезват от модния пазар. 

Десет години по-късно популярността им се възвръща. Коланите отново започват да се 

произвеждат от същия плат като дрехите. 

След края на Втората световна война коланът става неизменна част от женското облекло. 

Дамите започват да носят широки колани, за да подчертаят тънката си талия. Тази тенденция 

продължава през 50-те и чак до 60-те години на 20-ти век. 

През този период обаче вече започват да се появяват и нови разновидности на колана, например 

изработени от кожа, найлон или дори синджири. За кратко се разпространяват и каубойски 

колани с широка тока. 

През 70-те години разнообразието на колани става все по-голямо. Ширината е различна, както и 

цветовете, като дори актуални са колани в ярки десени. Под влияние на японската мода 

коланите  стават тип пояс. Те са много по- дълги от останалите и се увиват око кръста няколко 

пъти. 

 

Коланите-нужен аксесоар 
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Катя Петрова 

На 11.02.2011г. нашето училище организира 

конкурс под мотото „Най-добри приятели  на 

СОУ Васил Левски”. В състезанието се 

вкючиха много ученици, но само едни от тях 

успяха да го спечелят достойно, чрез своите 

оригинални снимки. След успорвана борба и 

множество опити за фалшифициране на 

реалното гласуване, учениците от 12в клас 

спечелиха конкурса. Мартин Колчев, Симеон 

Чернев, Николай Манчоров и Радослав Саров 

са приятелите, спечелили най-много 

симпатии и същевременно гласове. 

Разбрахме, че любимата им тема за спор е 

политиката и че  са приятели от както се 

помнят. Момчетата 

пожелаха много 

успех на вестника ни 

и бяха очаровани от 

участието си в 

конкурса. При 

направеното им 

интервю 

победителите 

блеснаха със своята 

“интелигентност” , 

поради което няма да 

публикуваме 

интервюто.  

Конкурс: “Най-добри приятели на СОУ “Васил Левски” 

ФИЛИАЛ-Как малките ни  ученици отпразнуваха  

19 февруари и Баба Марта 

 

Всяка година на 19 февруари 

учениците от СОУ ”Васил 

Левски”,гр. Елин Пелин, се 

прекланят пред живота и делото на 

Апостола на Свободата. 133 години 

след трагичната му гибел неговите 

слова отново разтупкаха детските 

сърца. Мултимедийната презентация, 

която видяха учениците от начален 

етап за сетен път възкреси делата, 

заветите, уроците на най-обаятелната 

личност в революционната ни 

история.Неговото име и дело ни 

правят по-горди,по-силни. 

По традиция, всяка година, учениците 

от четвърти клас на СОУ “Васил 

Левски” гр. Елин Пелин поздравяват 

бъдещите първокласници от двете 

детски градини в града– детска 

градина “Здравец” и детска градина 

“Радост”. 

 

19 февруари в начален етап  

  

Честита Баба Марта  

  

СОУ “Васил 
Левски”- 

училище с 
традиции 


