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“Витоша” № 3 

Госпожа Симеонова на 

посещение в ЦЕРН. Как 

протече то и какво впе-

чатлението й от Евро-

пейската организация за 

ядрени изследвания виж-

те на стр. 2 и 3 

От няколко години модата по 

празнуването на Хелоуин се 

вихри у нас и набира все пове-

че интерес не само сред деца-

та, но и сред възрастните. Не-

ка видим как празника проте-

че и в нашето училище. 

Стр.5 

Тази есен се проведе тиймбилдинг 

в Румъния. Учителите са посетили 

няколко румънски града и са разг-

ледали техните забележителности. 

За певече подробности стр. 2 



Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

100 години по – късно … 

На 08.11.2011 година в Народно читалище „Елин Пелин“ се проведе 

среща с писателя историк Георги Марков по повод 100 години от Бал-

канската война. Специален гост беше издателят Иван Гранитски 

(издателство „Захари Стоянов“). 

 Срещата започна с изпълнение на детска вокална група 

„Камбанки“ , с ръководител Бинка Георгиева. След това академик Ге-

орги Марков представи своята книга „България в Балканския съюз 

срещу Османската империя ( 1911 – 1913 ) “, която посвещава на своя 

дядо, загинал във войната, и на неговите другари, споделили съдбата 

му. Книгата е най-цялостното обяснение за Балканската война, богата 

е на факти, включва над 100 непубликувани досега фотографии, както 

и петте най- важни карти, свързани с войната. 

 Г-н Марков разказа няколко откъса от книгата си, с които опи-

са положението на българите по време на войната, добави, че от цял свят са се стичали добро-

волци, за да се включат в борбата за освобождение на отечеството ни. Това е една велика осво-

бодителна война- повод за гордост с дедите ни. 

 След представянето на книгата на г-н Марков публиката имаше възможност да му зададе 

въпроси, това направиха ученици и учители от СОУ „Васил Левски“.  

 Община Елин Пелин заедно с издателство „Захари Стоянов“ направиха един чудесен по-

дарък на читалището - 100 тома българска класика, която допринася за културното развитие на 

града ни. Най- голямата гордост за нашето училище бяха учениците от 12-и клас, на които Ге-

орги Марков подари книги. Отличените ученици бяха Аделина Ангелова, Кристиана Добрева, 

Марио Данов, Цветомира Стилиянова и Венелина Стоянова. Госпожа Детелина Николова бла-

годари от името на учителите и учениците от СОУ „Васил Левски“ и изяви желание за нови 

срещи на историка с учениците, които се интересуват от история. 

Ha края, който желаеше, имаше възможността да закупи книгата на историка, подписана от не-

го. 

Един по-сплотен екип 

По време на тазгодишната есенна ваканция (от  1.11. до 

4.11.2012 год. ) се проведе тридневен тиймбилдинг в Румъния, с 

цел сплотяване и доизграждане на учителския колектив.  Някои 

от градовете, които учителите са посетили, са били румънската 

столица- Букурещ, Синая, Брашов и Бран. В тези градове има 

много забележителности, които си заслужават да бъдат видени, 

например замъка на Дракула, който са разгледали. Останали са 

с много добри впечатления от северната ни съседка, според тях 

много забележителности са запазени и културата е много по 

различна от тази в България. Преподавателите са харесали пъту-

ването, защото това е един добър начин те заедно да опознават 

места, които не са посещавали, и така да изградят екип, с който 

в бъдеще ще имат възможността да работят без проблеми. 

Мария Петрова 



Стр. 3 СОУ “Васил Левски” 

Таекуон-До  

Таекуон-До е бойно изкуство, произ-

лязло от Корея. Създадено е на 11 

април 1955 от генерал Чой Хонг Хи и 

бързо се разпространява из света. Име-

то на това красиво бойно изкуство се 

състои от три корейски думи: "Тае" , 

което означава скачане, ритане или чу-

пене с крак; "Куон" - удар с ръка и 

"До" - изкуство, път. Превежда се като 

"Пътят на ударите с крака и ръце". 

Това бойно изкуство цели да развие не 

само физиката на практикуващите, но 

и тяхната етика, и да създаде добри, 

пълноценни личности. То развива силен дух, дисциплина и чувство за правда, което кара 

практикуващия да защитава по-слабите дори с риск за себе си. 

Дванадесетокласникът Марио Данов тренира Таекуон-До от 9 години в Централен полицейс-

ки таекуон-до клуб.  Ето какво разказва той: 

- През това време научих доста и с много усилия достигнах първата майсторска степен (1-ви 

дан) или т.нар. черен колан. От тази година съм инструктор и преподавам заедно с моя учи-

тел и колега Никола Илиев тук, в Елин Пелин, като клубът ни има над 20 зали в София. 

Радвам се, че идват много нови деца, на които им е интересно и се забавляват. 

В момента тренират около 30 деца на различна възраст два пъти седмично. Вторник -  16:45-

18:15; втора тренировка за напреднали - 18:20-19:30, и Събота -  10:00-11:30 и 11:35-13:00. 

Марио споделя още, че на 8 и 9 декември ще има голям турнир, за който те се подготвят и 

очакват с нетърпение. Освен състезания нашата асоциация организира и други мероприятия 

като Национална спортна панорама, два пъти - през 2011 и 2012 г. пред НДК.  

Другата радостна новина, която споделя, е, 

че през следващата година България ще бъ-

де домакин на Европейското първенство по 

Таекуон-До ITF, което си е едно наистина 

голямо събитие,  и за  него  също тече уси-

лена подготовка.  

Като заключение той споделя, че никога не 

е късно да започнеш да се занимаваш със 

спорт, какъвто и да е той. И ще се радва да 

види нови хора в залата. 

 

Симона Шиндарска 



Стр. 4 СОУ “Васил Левски” 

Константин Тодоров Тодоров от ІХв клас, 

паралелка изкуство, графичен и моден дизайн, е 

написал есе по повод Хелоуин. 

“Хелоуин (на английски: Halloween) е 

празник, който се чества на 31 октомври най-вече 

в англоговорящите страни Великобритания, Ир-

ландия, Канада и САЩ. Началото си води от кел-

тския езически празник Сауин (Samhain) и като-

лическия Вси светии (All Saints' Day). 

По традиция на празника се носят страш-

ните костюми, правят се тиквените фенери и се 

обикалят съседите, които раздават бонбони и 

сладки на малките деца, за да не станат "цел" на 

техните игри. 

Древните келти празнували своята Нова 

година - Самхайн (Samhain) в края на октомври, 

когато прибирали последната си реколта. Те вяр-

вали, че в нощта срещу Нова година се отваря 

границата между мъртвите и живите и сенките на 

починалите през изминалата година навестяват 

земята, в търсене на живи тела, в които да се все-

лят. ” 

Хелоуин 

В следващия брой. 



Стр. 5 СОУ “Васил Левски” 

Духа на Хелоуин ... 

В нощта на 31 октомври срещу 1 но-

ември, целият западен свят празнува Хело-

уин или вечерта на Вси Светии. Напосле-

дък Хелоуин завладя и православния свят 

като светски празник. 

На 31 октомври, уче-

ниците от СОУ”Васил 

Левски”осъмнаха с 

празнична украса по 

повод празника. Укра-

сени бяха коридорите 

на първия и вторият 

етаж и навсякъде мо-

жеха да се  видят 

призрачета, паячета, 

вещици и други ха-

рактерни белези на 

празника.  

Сутринта на вхо-

да на училището всич-

ки бяха посрещнати от 

наши представители на 10а клас, които  бяха 

маскирани и раздава-

ха бонбони. За праз-

ничното настроение 

допринесоха и някои 

от учениците на 

СОУ”Васил Левс-

ки”,които също бях 

облечени в костюми. 

Учениците проявиха 

и  инициативност 

като сами украсиха 

някои от класните си 

стаи.  

Въпреки студеното 

време имаше деца, 

готови на всичко, за 

да покажат причуд-

ливите си облекла и 

да се забавляват с 

приятели. А костю-

ми имаше всякакви 

– страшни, весели и 

ръчно направени. 

След учебните часове 

се проведе и конкурс 

за най-добър костюм. 

Там всички бя-

ха  оценени от жури, което обяви и победите-

лите. На първо място се подреди Занина На-

кова от 11б клас,която се бе маскирала като 

дяволска фея. На второ, Никол Методиева от 

5б клас маскирана като тиквена фея и на тре-

то място - Ясен Янков, Веселин Гегов и Иван 

Бориславов от 7в, които се въплътиха в обра-

за на изроди. 

Ана-Мария Иванова 



Стр. 6 СОУ “Васил Левски” 

На посещение в ЦЕРН 

През пролетта на  тази година г-жа Ма-

риела Симеонова кандидатства и е одобре-

на за участие във втората Национална учи-

телска програма в ЦЕРН. Това е програма 

за квалификация на учители по физика, фи-

нансирана от МОМН. Провежда се в Евро-

пейската организация за ядрени изследва-

ния / CERN /, която  е най-голямата в света 

лаборатория по физика на елементарните 

частици. Разположена е на границата меж-

ду Франция и Швейцария, западно от Же-

нева. Конвенцията, с която е създадена, е 

подписана на 29 септември 1954 от 12 стра-

ни. Освен за обединяване на европейските 

учени, тази организация е призвана да раз-

предели между държавите-участници на-

растващите разходи за физичните експери-

менти в областта на физиката на високите 

енергии. Днес конвенцията има 20 държави 

членки, сред които е и България. Изследва-

нията и опитите, които се правят, се очаква 

да дадат  отговори на много въпроси за то-

ва как е възникнал светът такъв, какъвто го 

познаваме, как енергията се превръща в 

материя, къде е изчезнала антиматерията, 

какво е тъмната материя в космоса.  

Обучението е изцяло на български език, 

водено от български учени, работещи в 

ЦЕРН. Програмата включва както лекции, 

така и посещения в ускорителните комплек-

си, детекторите,компютърния център и ко-

мандната зала. 

Най-впечатляващият ускорител е LHC-

голе-

мия 

адро-

нен 

ко-

лайдер, който е връх в съвременните техно-

логии. В специални тръби , които се нами-

рат на 100 метра под земята, се ускоряват 

протони с помощта на електрични и магнит-

ни полета. При температура, по-ниска от 

тази в дълбокия космос, и дълбок вакуум- 

десет пъти по-голям от този на лунната по-

върхност,  са разположени свръхпроводими  

намотки от нишки ниобиево-титаниева 

сплав, чиято дължина е достатъчна да стиг-

не до Слънцето и обратно 5 пъти и да оста-

не и за няколко дължини до Луната. Прото-

ните  се движат с 0.999999991 пъти скорост-

та на светлината, като изминават цялата 27-

километрова тръба повече от 11000 пъти в 

секунда.На четири места в този тунел са 

разположени детектори, които регистрират 

събитията, получени в резултат на сблъсъ-

ците на протонните потоци. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8


Стр.7 СОУ “Васил Левски” 

Получената информация от всеки детек-

тор е с огромен обем-няколко десетки тера-

байта в секунда.За да бъде обработена, е 

необходима огромна компютърна мощ. 

 

Проектирането, монтажът и поддръжката 

на тази ситема са били причина за въвеждане  

на най-разнообразни нови технологии, които 

днес се прилагат  широко в промишлеността, 

научните изследвания, медицината и бита . 

 World Wide Web стартира първоначално 

като проект на ЦЕРН, иницииран от Тим Бър-

нърс-Лий през 1989 г. През 1991 г. Бърнърс-

Лий създава първите в света уеб сървър, уеб-

сайт и уеб браузър. На 30 април 1993 г. ЦЕРН 

обявява, че Световната мрежа ще бъде сво-

бодна за всички ползватели. 

GRID е нова версия на глобалната мрежа / 

решетка/- следващото стъпало над  WWW, 

чийто основен тласък отново идва от ЦЕРН. 

Тази технология ще позволява да се използва 

целият наличен хардуер на компютрите, свър-

зани в мрежата, за да се обработват и преда-

ват огромни масиви от данни.  

Разработките във физичните лаборатории 

се използват за медицинска диагностика и те-

рапия на сериозни заболявания-например PET 

скенера (Positron Emission Tomography), който 

използва антиматерия. 

А ето какво споделя г-жа Симеонова: 

- По време на обучението ни в ЦЕРН бях  впе-

чатлена от големия брой обучителни програ-

ми, които се провеждат там на различни гру-

пи от цял свят - учители, студенти, универси-

тетски преподаватели и ученици. ЦЕРН са 

отворени за целия свят- обединява професио-

налисти от различни области, различни 

възрасти ,етноси и култури. В ЦЕРН работят 

официално малък брой учени. Всички остана-

ли са за различен период от време,по различ-

ни програми и проекти. Това са предимно 

млади хора, които създават вълнуваща и не-

повторима атмосфера.  

Г-жа Симеонова  се надява и нейните уче-

ници да имат възможност да се докоснат до 

магията на ЦЕРН и да разберат за  невероят-

ните възможности за развитие, които науката 

дава.  

Симона Шиндарска 

http://bg.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%BD%D1%8A%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%BD%D1%8A%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/1989
http://bg.wikipedia.org/wiki/1991
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.struma.com/


Стр. 8 СОУ “Васил Левски” 

 

На 31.10.2012год. в Народно 

читалище „Елин Пелин“ се 

състоя концерт по случай деня 

на българските будители и 135 

години от рождението на писа-

теля Елин Пелин. Концертът 

беше открит с приветствие на г 

- жа Ани Димитрова - замест-

ник кмет на общината. Участ-

ниците бяха местни състави - 

децата от школата по танци с 

ръководител Божидара Стоя-

нова, фолклорната група 

„Шарени мъниста“ , групата за 

романтични песни, женската фолклорна група и театрална група „Талант“ с ръководител Вио-

лета Плашокова. Те танцуваха, пяха и представиха сцени от българския фолклор, група 

„Талант“ представи пиесата „Мили родни картинки“ по разкази на Елин Пелин. Публиката 

хареса всички – доказателство за това бяха бурните аплодисменти по време на концерта. Това 

събитие събра на едно място малки и големи, които се забавляваха заедно и показаха, че фол-

клорът, представен в творбите на Елин Пелин, българските народни песни и танци, са инте-

ресни за тях. Всички  очакваме с нетърпение следващото представление на талантливите ни 

съграждани. 

Мили родни картинки 

Екскурзия. Ураа!!! 

Всяка година директора, г-жа Стефанова, подарява на два-

надесетокласниците безплатна екскурзия. Тази година тя 

се проведе на 21-22 октомври в зимния курорт Пампоро-

во, където бяха настанени в хотел “Евредика”. Като клас-

ни ръководители Т. Фичерова, Ю. Димитрова и Г. Найде-

нова придружиха своите ученици. Те посетиха много ин-

тересни, като обсерваторията в Рожен, планетариума в 

Смолян и Бачковския манастир. Те споделиха, че екскур-

зията ги е впечатлила, научили са много нови неща и са се 

забавлявали всички заедно. 

Мария Петрова 
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На 17.09.2012г. стартира конкурс за дет-

ска рисунка на тема „ Как искам Европейският 

съюз да промени моя град“. Инициативата се 

провежда под егидата на министъра по управ-

ление на средствата от Европейския съюз То-

мислав Дончев. Неин организатор е Централ-

ният информационен и координационен офис в 

Администрацията на Министерския съвет и 27

-те областни информационни ценръра (ОИЦ). 

На 1 ноември 2012г. във всеки областен 

център бяха обявени победителите в двете въз-

растови групи. Класираните на първо място 

получиха MP3 плеър , а всички останали учас-

тници – поощтрителни награди. 

Първата фаза на конкурса се реализира 

на регионално ниво и участие взеха общо 1150 

деца за София град и София област . 

48 деца от СОУ „ Васил Левски „ град 

Елин Пелин нарисуваха мечтите си за града, в  

който живеят и ще растът щастливи. 

 

На 1 ноември 2012г.  в град София на 

официалната церемония бе наградена Бояна 

Георгиева от Vа клас с нейната „ Градина за 

забавления“ с много щастливи детски личица , 

зелени поляни и чисти улици. Рисунката й е от 

първите 20 рисунки за втора възрастова група - 

от 10 до 12 години – и е на осмо място , но с 

равен брой точки (както на шесто място !!! ). 

Официалната церомония по връчването 

на наградите на национален кръг ще се състои 

на 21 декември 2012г. , когато министър Дон-

чен ще се срещне с децата и лично ще връчи 

наградите на отличените. Победителите от две-

те възрастови групи ще получат PSP конзола. 

С четка в ръка... 
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Новите учители през учебната 2012-2013 година 

Таня Итова е новият преподавател на първи б клас. Тя 

има шестнадесетгодишен стаж като учител. Нейното 

впечатление за новото и работно място е че всички 

учители са много дружелюбни и че след ремонта учи-

лището е още по-приветливо за работа. Госпожа Итова 

споделя че винаги се чувства удовлетворена когато 

забележи резултати в обучението на своите ученици. 

Също така харесва работата с децата защото вижда в 

тях искреността, вижда че всяко едно от тях има собст-

вен характер, харесва и това че може да им помага и да 

им дава насоки, с които да ги прави по добри хора. На 

въпроса „Ако имахте възможност, бихте ли сменили 

професията  си? „ тя одговари „не“  защото винаги се 

забавлява с децата, като им преподава уроците под 

формата на игри. В свободното си врене тя обича да 

чете, но най-важното нещо за нея е грижата за децата 

и. С удоволствие мога да кажа че госпожа Таня Итова 

е пример за човек, който харесва работата си. 

На екскурзия  до Троян 

Екскурзиите са чудесни мероприятия за 

отдих и получаване на нови знания. За 

това СОУ "Васил Левски" не лишава 

учениците от тях. На 26-ти октомври 

филиалът на училище "Васил Левски" 

проведе еднодневна екскурзия до град 

Троян. Участие в нея взеха ученици от 1

- ви до 4- ти клас. Малките малчугани 

посетиха Троянския манастир, Природо-

научния музей в с. Черни Осъм и музея 

на художествените занаяти в с. Орешак. 

Учениците са останали най- впечатлени 

от скривалището на Васил Левски и от 

експонатите на природонаучния музей. Възпитаниците на училището споделиха, че мно-

го са се забавлявали и с нетърпение очакват предстоящите екскурзии, които ръководст-

вото на СОУ "Васил Левски" обещава да предостави. 

Станислав  Лозанов 

Деница Дянкова 
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Backstreet Boys се завърнаха с нова коледна песен 

Backstreet Boys представиха първото си 

ново парче, откакто бандата се събра от-

ново в пълния си оригинален състав по-

рано тази година. Песента е коледна и се 

казва "It’s Christmas Time Again". 

Брайън, Кевин, Ей Джей, Ник и Хауи в 

момента работят над нов албум, който 

ще излезе догодина, когато бандата праз-

нува 20-ата си годишнина. 

"Много се гордеем с новата песен"- каза 

Ник Картър пред AOL Music. "Няма мно-

го оригинални празнични песни в момен-

та и смятаме, че успяхме да допринесем 

за коледното настроение с нещо непреходно, с песен, която и децата на децата ни ще пеят. Освен 

това нашето момче Кевин отново е с нас в студиото.“Много е вълнуващо”, допълни още певе-

цът.През 2007-а бе първото събиране на групата, но без Кевин Ричардсън. Тогава останалите че-

тирима изпълнители издадоха албума Unbreakable, след което и This Is Us през 2009-а.   

Здравословно хранене 

Докато е в България, 

Дженифър Лопес ще 

опита традиционни 

наши ястия, 

придружени със 

свежи плодове и 

зеленчуци. 

Организаторите 

съобщиха, че мега 

звездата, която ще пее в "Зала Армеец" след броени 

дни, държи в хранителния й режим да присъства 

млечно телешко, както и морски деликатеси и 

пилешко. 

Тя иска и екипът й да има здравословно меню, което 

да включва салати, нискомаслени млечни продукти и 

специалитети от местната ни кухня, предава БТА. 

Джей Ло държи много и на минералната вода. Стекове 

с вода ще я очакват в съблекалнята за участието й на 

18 ноември. 

Стоичков 

Гений, шоумен, 

мечтател, лидер, 

победител, идол 

– това са само 

някои от опреде-

ленията, с които Христо Стоичков е 

бил наричан през годините.  

В предстоящия биографичен филм за 

Стоичков режисьорът и сценарист 

Борислав Колев разказва вдъхновява-

щата истинска история за едно изк-

лючително професионално израства-

не, граничещо с предела на човешки-

те възможности, и многобройните 

лични жертви, които е трябвало да 

бъдат направени по пътя. 

Станислав Лозанов 
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През последните години плетените облекла, като че ли отстъпиха 

място на памука и изкуствените материи в дамския и мъжкия гар-

дероб. Високата поло яка и богато декорираните плетени блузи се 

превърнаха повече в екзотика от американските филми от 80-те, в 

които подобна дреха се облича единствено на Коледа. Дизайне-

рите обаче намериха начин как отново да върнат отхвърлената от 

обстоятелствата слава на плетивата.   

 

От излишен детайл, който смачква 

косата и заема излишно място в 

чантата, шапката се превърна в 

задължително допълнение към 

тоалета - бил той спортен, или елегантен. От безспорните й пре-

димства през зимата доброволно се ползват и мъжете.  

 

Плетените ръкавици също 

вече не са запазена терито-

рия само за децата, пончото 

става все по-актуално. Благо-

дарение на цветното разнообразие и интересната орнамен-

тика някои плетива се превръщат в бутикови стоки. 

Hаходчиви дизайнери предлагат и ръчно плетени дрехи и 

аксесоари, което наистина ги прави уникални. Комбинации- те 

са безброй, без задължително да носят спортно излъчване. 

 

 

Елегантна плетена 

рокля и боти на ви-

сок ток, стилна риза в комбинация с ефирен пуловер с 

остро деколте и сукман с къса жилетка, са само част от 

възможните решения, които внасят ретро нюанси в стила 

на всяка дама. Пончото и жилетката във всякакви дължи-

ни, с големи копчета или цип смело изместват традици-

онните якета и шлифери. Големите яки се разливат по 

дамските рамене, като създават усещане за деликатност и 

увереност в същото време. Плетените аксесоари - колани, 

чантички, ръкавици - са стилни, шарени и провокативни. 

Всичко това превръща зимата от студен, мрачен и сив 

сезон, в многоцветно модно дефиле.  

Катя Петрова 


