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“Витоша” № 3 

Вижте как се работи в 

Училище №1 в община Елин Пелин  

 Амбицията и всеотдайността на преподавателите в 

СОУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин е безгранична. Упорита-

та работа и мотивацията на нашите учители превръщат учи-

лището ни в отлична среда за развитие на млади таланти. Ре-

зултатите са налице и ние ги споделяме с гордост: от години се 

нареждаме на първо място в софийска област на Национално-

то външно оценяване след 4-ти и 7-ми клас; резултатите на 

нашите ученици от Държавните зрелостни изпити са най-

високи; резултатите ни на национални олимпиади и състеза-

ния са високи, а в спорта няма кой да ни бие! 

Този брой посвещаваме на силата на учителския дух и на чу-

десата, които може да предизвика. 

Тържество Тържество Тържество на на на буквите буквите буквите    

Ние Ние Ние вече вече вече сме сме сме грамотниграмотниграмотни!!!   

Европейски Европейски Европейски    

проектипроектипроекти   

В този брой ще получите 

информация за  развитието 

на ПРОЕКТ ВG051РО00-

4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО 

ОБУЧЕНИЕ“, който  стар-

тира на 17.ІХ.2012г., и по 

който СОУ “Васил Левс-

ки” гр. Елин Пелин е пи-

лотно училище. 



Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

На 19 февруари 2013 година отбеля-

захме 140 години от обесването на Васил 

Левски - български революционер, идеолог и 

национален герой - Апостола на свободата. 

Мечтата му е „чиста и свята република“.  Той 

е организирал и разработвал стратегията за 

освобождаване на България от османско роб-

ство. Пътува из страната и създава тайни ре-

волюционни комитети, които подготвят наци-

онални бунтове. Васил Левски е заловен на 

27 декември 1872 г. при Къкринското ханче. 

Апостолът е отведен в София, където е изпра-

вен пред съд. Смъртната присъда за Левски е 

потвърдена на 21 януари 1873 година. На 18 

февруари 1873 година е обесен край София. 

По повод годишнината от обесването 

на Апостола СОУ „Васил Левски“ организира 

тържествен концерт. Той се проведе на 19 

февруари в Народно читалище „Елин Пелин 

1896“. В него взеха участие много ученици от 

училището. Също така това е и датата, на ко-

ято то отбелязва своя патронен празник. На 

мероприятието присъстваха всички учители и 

много от учениците  от СОУ „Васил Левски“ 

и филиала му. Специални гости бяха Дирек-

торът на СОУ „Васил Левски“ – г-жа Юлия 

Стефанова и заместник - директорите г-ца 

Зорница Делчева и г-жа Галина Спиридонова. 

Интерес към събитието проявиха и родители-

те на учениците – в залата нямаше нито едно 

свободно място и дори имаше правостоящи. 

Концертът беше открит с тържествено 

посрещане на училищното знаме. Животът и 

делото на Васил Левски бяха представени в 

презентация, след която водещите помолиха 

всички присъстващи да запазят едноминутно 

мълчание в чест на Дякона. Последваха реци-

тал за възхвала и песни, изпълнени от вокал-

на група „Камбанки“ и ученичката Александ-

ра Младенова от ХIб клас. Участниците в кон-

церта демонсрираха уменията си като показа-

ха типични български народни танци и съче-

тания по акробатика под съпровода на песни-

те „Papi“ на Дженифър Лопес и „Gangnam 

Style“ - PSY. След танца на момичетата от 

мажоретен състав „Светла“ знамето на учили-

щето беше изпратено с бурни аплодисменти и 

концертът бе закрит. 

Ние от екипа на вестник „Училищни 

Страсти“ искаме да благодарим за положения 

труд на всички участници и на организатори-

те на концерта – г-жа Жени Щерева, г-жа Та-

ня Цанева, г-жа Детелина Николова, г-жа Ма-

риана Маринова и г-жа Светла Кимилска. 

140 години от обесването на Васил Левски  

Мария Петрова и Станислав Лозанов 



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

Тържество Тържество Тържество на на на буквите буквите буквите    

Ние Ние Ние вече вече вече сме сме сме грамотниграмотниграмотни!!!   

НАЧАЛЕН ЕТАПНАЧАЛЕН ЕТАПНАЧАЛЕН ЕТАП   

За мнозина, началният учител е 

просто, някой, който преподава. Но това 

далеч не е така. Той е човекът, който винаги 

ще помогне, който ще разреши проблем, 

който ще остави трайна следа в съзнанието 

на вашето дете. Затова това е един от най-

важните избори, които трябва да се напра-

вят. 

След като ви запознахме подробно с 

план приема за постъпване на ученици в 1-

ви клас и с материалната ни база, е време да 

се запознаете, с човека, който през предс-

тоящите 4 години ще бъде неотлъчно до 

вашето дете- г-жа Диана Дойчинова.  

Тя е професионалист с дългогодишен опит, на когото можете да се доверите и за когото мо-

жете да сте сигурни, че оставяте детето си в добри ръце. Търпението и уменията й със сигур-

ност ще дадат своите плодове, а за вас остава удовлетворението от правилния избор на училище 

и резултатите на хлапето, което постепенно ще се превръща в зрял човек под вещите напътст-

вия на г-жа Диана Дойчинова. Добавяме снимка от тазгодишното тържество “Ние вече сме гра-

мотни”, изпълнено с толкова трепети, очаквания и вълнение. Ръководството на СОУ “Васил 

Левски” гр. Елин Пелин благодари на г-жа Таня Итова и на г-жа Иванка Ковачева за професио-

нализма и всеотдайността в подготовката на двата първи класа през учебната 2012/13г. 

ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ 

В РАЗВИТИЕ 

Както ви информирахме в предишния брой на вестник “Училищни страсти”, нашето 

училище е  пилотно  училище по ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕ-

НИЕ“. През изминалия месец, децата на ресурсно подпомагане участваха в различни мероп-

риятия, чиято цел бе да им покаже предимствата на работата в екип и да им помогне да об-

щуват по-лесно с връстниците си.  Психологът и ресурсният учител имаха амбицията да по-

кажат на децата, че  когато всяко едно от тях даде малко от себе и силите на всички се обеди-

нят, резултатите са несравними. 



Стр. 4 СОУ “Васил Левски” 

ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ 

В РАЗВИТИЕ 

Пролетни цветя 

Това беше мероприятие, в което освен 

психологът и ресурсният учител по Проекта,  

участва и  г-жа И. Григорова – преподавател 

по изобразително изкуство в СОУ „Васил 

Левски”. Задчата имаше за цел да доближи 

децата до природата и да ги подтикне  да из-

разяват себе си чрез изкуството. Г-жа Григо-

рова показа на децата интересни техники и 

им помогна в изработването на пролетни цве-

тя.  

Картичка за приятел 

През месец март, децата със специални обра-

зователни потребности изработиха картички, 

които поднесоха на по-малките ученици в на-

шето училище, също на ресурсно подпомага-

не,  като самите тях .                    

Това е един прекрасен жест от страна 

на по- големите, които чрез цветовете и кра-

сотата  изразяват себе си и подаряват творе-

нията си на други деца с  надежда да послед-

ват техния пример – да открият приятели и да 

видят колко по-хубав е животът, когато емо-

циите са споделни.         

На улицата 

„ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ работи 

не само върху емоционалното развитие на 

децата, той също така им помага да придоби-

ят социални и комуникативни умения за тях-

ната бъдеща социализация.  

Занятията се провеждат от началото 

на II- я учебен срок и ще продължат до края 

на учебната 2012/2013 година. Децата със 

специални образователни потребности би-

ват поставяни в ситуации с ежедневен ха-

рактер, целящи придобиването на знания и 

умения за преодоляване на съпътстващите 

ги трудности. До този момент участниците 

в проекта са обходили марширута от вкъщи 

до училище с помощта на ресурсния учи-

тел, също така са се научили да пресичат на 

безопасни места,  да пътуват с превозни 

средства, да спазват дневен режим и да под-

бират облеклото си спрямо различните сезо-

ни. Бъдещите занимания включват опозна-

ване на правилното поведение на обществе-

ни места като магазини, библютеки, театри 

и други.  



Стр. 5 СОУ “Васил Левски” 

След провеждането на заниманията по про-

екта  „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ се наб-

людават положителни резултати върху уче-

ниците със специални потребности, които 

учат в СОУ „Васил Левски”. Това ни кара да 

вярваме, че всички хора притежават еднакви 

възможности и желания за развитие и никой 

не бива да бъде ограничаван да покаже най- 

доброто от себе си в социалната среда, в коя-

то живее и в която жеале да просперира . По-

ради тази причина СОУ „Васил Левски” ще 

продължи и за напред да помага в развитие-

то и интегрирането на деца със специални 

образователни потребности.  



Стр. 6 СОУ “Васил Левски” 

От къде се появи идеята за ежемесечната 

родителска срещ, г-жо Иванова ?  

Т.Иванова: През тази учебна година съм 

класен ръководител на 6а клас. Както е доб-

ре известно, за да е качествен учебно- възпи-

тателният процес, трябва да има правила, 

към които учениците да се придържат и да 

изпълняват. Запознаването с Правилника за 

вътрешния ред на нашето училище в начало-

то на учебната година не даде желания ре-

зултат и ангажираност от страна на ученици-

те. Поставих си за цел да създам у учениците 

впечатление и увереност, че те, заедно с ро-

дителите си могат да са автори на правилата. 

За целта направих анонимна анкета от 4 

въпроса, единият от които беше "Какви идеи 

имат моите родители за подобряване на дис-

циплината и отношенията между ученици-

те?". Отговорите разкриха необходимостта 

от по - чести срещи между родителите, деца-

та и класния ръководител. Повечето родите-

ли показаха притеснение, че се губи връзката 

между учител-дете-родител. Благодаря на 

Ръководството на училището за подкрепата 

на тази инициатива.  

Интервюиращ: Откривате ли положител-

ни резултати след провеждането на тази 

практика?  

Т. Иванова: До сега сме провели три ро-

дителски срещи и мога да кажа, че след вто-

рата вече има трайни положителни промени 

в поведението на повечето ученици. Надявам 

се до края на учебната година всички учени-

ци от класа да осъзнаят и да се стремят към 

доброто поведение и общуване .  

Интервюиращ: Смятате ли, че диалога 

между родители, ученици и учители е от го-

лямо значение за правилното развитие на 

учебния процес ?  

Т. Иванова: Аз вярвам, че участието на 

родителите при подготовката за училище е в 

помощ на детето. Общуването между роди-

тели, ученици и мен се отразява положител-

но върху самооценката и самоконтрола на 

всяко дете от класа, което е предпоставка за 

нормално протичане на учебния процес.  

 

Ежемесечна родителска среща - значението на тази практика за учебно - въз-

питателния процес  



Стр. 7 СОУ “Васил Левски” 

 На 10-ти февруари 2013 г., в гр. Елин 

Пелин, в общинската спортна зала „инж. 

Янко Янков“, се проведе 5-то открито пър-

венство по Таекуон-До ITF за купа 

„Левски", част от инициативата „Млади 

приятели на полицията“. В състезанието 

взеха участие 221 души, от които деца (10-

11 и 12-13 години), юноши и девойки (14-17 

години), мъже и жени (над 18 години). 

 Турнирът бе официално открит с реч 

на президента на Българска асоциация по 

Таекуон-До – Венцислав Игнатов, както и 

на международния майстор от Гърция и по-

четен гост – господин Панайотис Яламас. 

След откриването отборът на град Елин Пе-

лин, воден от Марио Данов, като домакин, 

представи кратка демонстрация, която се 

хареса на всички присъстващи. 

 Нашият отбор се представи с 12 участ-

ници, които с не големи затруднения успяха 

да спечелят 2 златни, 6 сребърни и 3 бронзо-

ви медала. Въпреки че не успяха да се кла-

сират в челната тройка, те могат да се пох-

валят с най-шумните агитки, които им ока-

заха голяма подкрепа. Като за първо участие 

на подобно място за повечето деца, те се 

справиха отлично. Така 5-то открито първен-

ство по Таекуон-До ITF за купа „Левски” 

завърши успешно. 

 А ето какво сподели накрая с нас Ма-

рио Данов: „Искам да поднеса огромни бла-

годарности на ръководството на СОУ 

„Васил Левски”, която ни помогнаха изклю-

чително много с планирането и организаци-

ята. С няколко думи бих казал, че без тази 

подкрепа, състезанието може би нямаше да 

се състой. 

5-то открито първенство по Таекуон-До  

Симона Николова 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=panaiotis%20yalamas&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.597505350276568.155438.165095370184237%26type%3D3&ei=2IYoUZKHBcfasgbxw4HoDw&usg=AFQjCNELYO4ePuMloIxIvj


Стр.7 СОУ “Васил Левски” 

Интервюиращ: Бихете ли препоръчали еже-

месечната родителската среща на другите 

класни ръководители ? 

 Т. Иванова: Всеки класен ръководител 

поддържа контакт с родителите и ученици-

те. Според мен по- честите родителски сре-

щи дават възможност за опознаване на роди-

телите, учениците и класния ръководител. А 

опознаването дава възможностт да изградим 

доверие помежду си. Родителските срещи 

също дават възможност да поставим на об-

съждане въпросите, които ни вълнуват.  

Интервюиращ: Бихте ли описали накратко 

как протича една родителска среща?  

Т. Иванова: В началото обсъждаме резулта-

ти от успеха на учениците - "Дневникът го-

вори". Правим анализ на успеха по предме-

ти, обсъждаме отсъствия и забележки. След 

това разискваме духа на живот, който кипи в 

класа ни. Учениците и родителите споделят 

своите притеснения и проблеми, след което 

всички заедно набелязваме идеи и мерки за 

преодоляването им. Накрая показваме всич-

ки постижения на ученици от класа.  

Интервюиращ: Как според вас родителите и 

учениците приемат ежемесечните родител-

ски срещи? 

Т. Иванова: 90 % от родителите и учениците 

присъстват на ежемесечните родителски 

срещи, което е показател за положително 

отношение към тях. Както всеки ученик ис-

ка да изяви, да сподели с другите своите по-

стижения, да бъде оценен, така всеки роди-

тел би се зарадвал на успехите на своето де-

те, би се разтревожил от неговите болки ...  

Интервюиращ: Смятате ли за напред да 

продължите практиката на родителските 

срещи?  

Т. Иванова: За тази учебна година смятам, 

че ще бъде полезно да ги продължим. Така 

ученикът усеща, че възрастните- родителите 

и уителите- се интересуват от него. Аз опо-

знавам по- добре децата, а родитеите стават 

съпричастни към училищния живот на класа  

Интервюиращ: Искерно ви благодарим, г-жо 

Иванова за споделената информация !  

Ралица Белилова и Деница Дянкова 
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Катя Петрова 

 Нека кажем здравейте на нашия нов 

преподавател по музика и английски език – 

Надя Попова. 

Репортер: Спонтанно ли решихте да препода-

вате или винаги ви е влечала работата с деца? 

Г-ца Попова: Попринцип винаги са ме прив-

личали по някакъв начин децата, понеже се 

разбирам доста добре с тях и заради това ре-

ших да се занимавам с тази професия. 

Репортер: Имало ли е друга желана от Вас 

професия като малка? 

Г-ца Попова: Разбира се, като дете за какво 

ли не съм мечтала, но с израстването човек си 

променя мечтите. 

Репортер: Кой от двата предмета Ви влече 

повече – английският език или музиката? 

Г-ца Попова: Попринцип специалността ми е 

музика, но в момента преподавам и по анг-

лийски език и по музика. Но музиката ме вле-

че повече, а и ми е страст! 

Репортер: Рзакажете за учениците и работата 

си. Кое е най - голямото предизвикателство в 

нея? 

Г-ца Попова: Децата определено се стараят. 

Има много старателни деца, има такива които 

не проявяват огромен интерес, но е нормално 

– не всички са еднакви. А предизвикателство-

то е когато трябва да ги укротя и да привлека 

вниманието им към предмета. 

Репортер: Учениците проявяват ли интерес 

към предметите? 

Г-ца Попова: Да, например към музиката са 

по – активни, знаете това е предмет по който 

ученикът може да се отпусне, да си попее, 

докато в английския нещата са по сложни. 

Репортер: На колко класа преподавате и как 

смятате – близката ви възраст с учениците 

недостатък ли е или предимство? 

Г-ца Попова: Сега,  и с двата предмета, пре-

подавам на около 5 – 6 класа. А до възрастта 

до някъде е недостатък, защото повечето ме 

мислят за по – голямата какичка и не ме прие-

мат на сериозно и заради това се държат мно-

го отпуснато. Но от друга страна е добре, за-

щото разбирам как се чувстват, често сме на 

едно мнение, а това води до добра атмосфера 

в клас. 

Репортер: Разкажете ни нещо повече за Вас. 

Г-ца Попова: От 1-ви до 4-ти клас съм учила 

в НУ „Христо Ботев“, от 5-ти до 7-ми клас – 

тук в СОУ „Васил Левски“, след това от 8-ми 

до 12-ти клас съм учила Националното учи-

лище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, 

след коетозавърших висшето си образование 

в Музикалната академия в Пловдив. 

Репортер: Благодарим Ви изключително мно-

го за отделеното време. Пожелаваме Ви из-

растване в професията и всичко най-хубаво.  

 

 

 

  Интервю с Надя Попова       



Биоразнообразието в България  

Кой от нас не обича природата? Не е 

ли удивителен начинът, по който рисува най-

различни окраски, по който вае най -

невероятни форми? Неслучайно се казва, че 

тя е най - добрият художник. Не е ли непре-

съхващ извор на вдъхновение не само за пое-

ти, художници, писатели, ами и за нас? Не е 

ли ароматът на ментата опияняващ, не е ли 

осанката на елена величествена? И това раз-

нообразие, което ни дебне на всяка крачка? 

Накъдето и да се обърнем - необятно царство 

от растения и животни, създадено майсторски 

през вековете, смайващо ни непрекъснато. 

Заобикалящата ни жива природа – това е био-

разнообразие. Макар и малка държава, Бълга-

рия се нарежда на едно от челните места в 

Европа, непосредствено след Испания и Гър-

ция по този фактор. На сравнително малката 

й площ са намерили подслон 27 000 вида без-

гръбначни и 781 вида гръбначни животни. 

Флората ни е представена от 3063 вида водо-

расли, 933 вида лишеи, 705 вида мъхове, 60 

вида папрати и 3840 вида семенни растения. 

Природата на държавата ни  е с призната ви-

сока биологична, генетична и естетична стой-

ност.  

През 1994 година “Българската фонда-

ция по биоразнообразие” става приемник на 

Междуправната  Българо - швейцарска  прог-

рама за опазване на биоразнообразието, която 

съвместно с Министерството на околната сре-

да и водите работи за опазване на животинс-

кото и растително царство.  

В днешно време, най-голямата заплаха 

за биоразнообразието е Човекът! Унищожа-

вайки флората и фауната, той поставя същес-

твуването на Земята под сериозна заплаха. 

Ще позволим ли това да се случи? 

По традиция  БФБ* обявява всяка го-

дина за година на рядък биологичен вид- на 

водното конче, на гъбите, а 2013-та е на лале-

то. По този повод  се организира пролетен 

празник. За повече информация – четете в 

следващия брой! 

Г-жа Лидия Трифонова  и Виктория Ангелова  
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Юлиян Вергов е „готиният класен”, Диляна 

Попова „спортува”, а Карла Рахал „пее” под 

ръководството на Георги Кадурин 

„Революция Z: Секс, лъжи и музика” е най-

новият български праймтаймов сериал, който 

стартира тази есен в ефира на bTV. Поредица-

та е в жанра музикална романтична драма и е 

изцяло вдъхновена от живота на младите в 

България. Зад проекта стои екипът, създал 

първия успешен български сериал от новата 

ера на телевизионното кино - „Стъклен дом”. 

bTV отново залага на новаторски проект и 

много нови лица, за да отговори на огромния 

зрителски интерес към модерните български 

сериали в разнообразни жанрове. 

Историята в „Революция Z: Секс, лъжи и му-

зика” проследява емоционално наситеното 

ежедневие на група ученици, които се 

сблъскват с купища предизвикателства и ба-

риери в преследването на своята музикална 

мечта. Приятелство, любов, секс, конкурен-

ция, предразсъдъци, интриги, борба за надмо-

щие, справедливост и шанс за израстване – 

всичко това е част от живота на петнайсетго-

дишните мечтатели и бунтари, както и на тех-

ните учители и родители, които завладяха 

ефира на bTV тази есен. Любими лица от мал-

кия екран и театралната сцена  нажежават 

страстите в „Революция Z: Секс, лъжи и му-

зика”. Георги Кадурин влиза в ролята на вла-

стен директор, който следи стриктно за без-

упречния ред и имидж на поверената му гим-

назия. Под неговото строго ръководство Ди-

ляна Попова се грижи за добрата спортна 

форма на захласнатите по нея тийнейджъри, а 

Карла Рахал възпитава музикалната култура 

на учениците. В ролята на секссимвола на 

училището, обожаван и от ученички, и от ко-

леги, влиза актьорът Юлиян Вергов. 

Освен традиционното присъствие на при-

знати и утвърдени български актьори, в каста 

на „Революция Z: Секс, лъжи и музика” за 

първи път в новата история на българските 

сериали главните герои са непознати за пуб-

ликата тийнейджъри. Те впечатлят зрителите 

освен с актьорската си игра така и с дарбата 

си на певци. 

Революция Z 

Станислав Лозанов 
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Кремаво 

Бледо розово                     

Модна палитра пролет – лято 2013 

  Модният подиум предлага невероятно разнообразие от най-различни нюанси, отсенки, тонове. 

Този сезон, за разлика от предишния, преобладаващи са пастелните и светли цветове, далеч по-

лесни за съчетаване и по-приятни за окото. Ето някои от тях :   

Страхотен нюанс на зеленото. Много свеж и не-

жен, този цвят отива на всекиго и особено на 

жените със светли очи. Ако изберете този проле-

тен тон, със сигурност  да сбъркате. 

Ментово зелено  

Този тон е много лесен за съчетаване. Не толкова 

семпъл като белия и не толкова ярък като жълтия, 

той се намира в златната среда. Много изискан и 

елегантен, този цвят е подходяща основа, а с аксесо-

ари  в по-ярки цветове стои страхотно.                                                                   

Може би най-приятният розов нюанс, далече от нат-

рапчивата яркост на цикламеното или от твърде обик-

новения  оттенък „пепел от рози” , този цвят е чудесен 

за предстоящите топли дни, сякаш вдъхва лятно наст-

роение. Придава особена нежност на цялостното из-

лъчване и съвсем не е за пренебрегване.  

Виктория Ангелова 
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