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Заедно с празника „Вяра, 

Надежда и Любов” тази го-

дина чествахме и началото 

на Новата учебна година.  

Румънеца и Енчев подк-

репиха ”УЧИЛИЩЕ БЕЗ 

НАСИЛИЕ”. В събитието 

взеха участие детски със-

тави от града и деца от 

дома в с.Доганово.  

Стр.  6 и 7 

Стр. 2 

За осма година Враца бе 

домакин на пленера 

„Врачанска есен". От 

нашето училище учас-

тие взеха учениците от 

10б Лора Митова и 

Ивайло Василев и Веро-

ника Панева от 12б.  

Стр.3 



Стр. 2 СОУ ―Васил Левски‖ 

Честит първи учебен ден 

Заедно с празника „Вяра, Надежда и Любов‖ та-

зи година чествахме и началото на Новата учеб-

на година. Както всяка година, така и тази, тя бе 

открита с концертна програма, която започна с 

посрещане на училищното знаме и издигане на 

българския флаг. За малките това беше денят, в 

който те започват своя път към образованието. 

 В програмата взеха участие и част от първоклас-

ниците, които показаха своите таланти като пяха, 

рецитираха и танцуваха народни танци. 

По традиция, госпожа Юлия Стефанова произне-

се тържествена реч, с която поздрави всички уче-

ници, учители и родители, след което уда-

ри първия училищен звънец за новата 

учебна година. 

 Гост на тържеството бе заместник-

кметът на община Елин Пелин –  госпо-

дин Пламен Грозданов. След края на тържество-

то всички ученици преминаха под венеца и бяха 

посрещнати с погача, осветена от отец Иван. 

В училището ни се направи и ремонт на всички 

класни стаи., за да се чувстваме ние, учениците, 

още по-добре и удобно. 

Екипът на вестник „Училищни страсти‖ желае 

на всички ученици и учители успешна учебна 

година. 

Симона Шиндарска 



Стр. 3 СОУ ―Васил Левски‖ 

Отново гордост за нашето училище! 

За осма година Враца бе домакин на пленера 

„Врачанска есен". Инициативата е съвместна 

между Община Враца, СОУ „Отец Паисий" и 

Регионалния исторически музей. Проявата е 

част от Националната програма за насърчаване 

на деца с изявени дарби, което дава право на 

класиралите се на първите три места да канди-

датстват за стипендии по програмата. 

Тази година в пленера участваха 19 ученици на 

възраст от 15 до 18 години от шест училища в 

градовете Видин, Елин Пелин, Търговище, Кюс-

тендил, Русе и Враца. Два дни те се вдъхновява-

ха от красотите на града-домакин и Чире-

пишкия манастир. Творбите бяха класирани 

в  две категории - „графика" и „живопис", и 

в две възрастови групи - 8 - 10 клас и 11 - 12 

клас. Церемонията по награждаването се 

състоя в Художествената галерия на Регио-

налния исторически музей. Наградите връчи 

зам.-кметът на Враца Красимир Богданов 

От нашето училище участие взеха учениците 

от 10б Лора Митова и Ивайло Василев и Ве-

роника Панева. Те бяха придружени и от г-жа 

Теодора Савова. 

В категория „Живопис‖ 8-10 клас втора награда 

взе Лора Митова.  В категория „графика", в мал-

ката възрастова група, бе определена само втора 

награда и тя бе връчена на Ивайло Василев.При 

големите в категория „Живопис‖ Трета награда 

бе присъдена на Вероника Панева. 

 



Стр. 4 СОУ ―Васил Левски‖ 

“Испанците” в нашето училище увеличават броя си 

През тази учебна година в училище започна изучаването 

на испански език като втори чужд език. В първите учебни 

часове учениците обогатиха познанията си за испанската 

култура — запознаха се с навиците на иберийците, с тех-

ните традиции и гастрономия.  

В часовете се работи усилено, а знанията се натрупват 

бързо — това споделят учениците от IXб клас. Месец и 

половина след началото на учебната година те вече разго-

варят помежду си на чуждия език, който толкова харесват. 

Нашето училище отново на върха 

За пореден път елитът на нашето училище бе доказан, след като за трета поредна година 

имаме по четири паралелки от пети, шести и седми клас. Това го-

вори, че все повече и повече родители избират да запишат децата 

си в нашето училище , СОУ „Васил Левски―,  вместо в софийските 

училища. Дали е заради новите, наскоро направени ремонти в гим-

назията и филиала, подобряване на материалната база, откриване и 

оборудване на нови кабинети, заради нашите квалифицирани учи-

тели или заради множеството извънкласни дейности. Подготовката 

и участието на наши ученици в олимпиади и състезания и доброто 

им класиране също издигат авторитета на училището. Не на пос-

ледно място е и ролята на Директора, кояйто постоянно търси 

спонсори за подобряване на МТБ (материлно техноческата база) в училище, за да се чувст-

ват по-комфортно учениците. 

Тази година нашето училище може да се похвали с 

големия ремонт, който се извърши с помощта на Евро-

пейски проект. Училището ни е санирано, боядисано, 

класните стаи са освежени в приятни светли тонове. 

Физкултурният салон е със сменени прозорци,саниран 

и боядисан. Направена е рампа за деца в неравностой-

но положение! Филиалът, в който учат малките,също 

е основно ремонтиран, за да може те да се чувстват 

комфортно през престоя си в училище. 

Ремонтните дейности в училището ни 

Лили Шентова 

Станислав Лозанов 



Стр. 5 СОУ ―Васил Левски‖ 

Европейски ден на езиците  

Европейският ден на езиците е праз-

ник на многобройните езици, които 

се говорят в ЕС. 26 септември е про-

възгласен за Европейски ден на ези-

ците от Съвета на Европа с подкре-

пата на Европейски съюз на 6 де-

кември 2001 година, която бе обяве-

на за Европейска година на езиците.  

 

Основни цели на Европейския ден 

на езиците: 

 Да осведоми обществеността за 

важността от изучаването на чужди 

езици и разнообрази обхвата на изу-

чаваните езици, за да повиши ниво-

то на многоезичност и междукул-

турно разбирателство. 

 Да популяризира богатото езико-

во и културно разнообразие в Евро-

па. 

Да насърчи изучаването на чужди 

езици във всяка възраст. 

 

Още в ХVІІІ- ХІХ век е било модер-

но да блеснеш в обществото с езико-

ви знания – да вметнеш тук там ня-

коя чужда дума или израз – френс-

ки, немски или латински. Днес доб-

рото владеене на поне един чужд 

език се е превърнало в норма. 

 

Разбира се талантът е важен, както 

във всяка друга сфера. Но все пак, 

тайната се крие в положения труд, желанието и последователността.  

 

В Европейския съюз се говорят множество езици: официалните са 23 (с присъединяването 

на Хърватия от догодина те ще бъдат 24), регионалните и малцинствените езици са около 

60, а езиците на мигрантите в ЕС — над 175.  

 

Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодо-

ляването на интелектулните бариери. Владеенето на чужди езици дава по-големи шансове – 

шанс за работа, шанс за следване, дори и за по-добър живот, както в нашата страна, така и в 

други части на света.  



Стр. 6 СОУ ―Васил Левски‖ 

”УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ”  

На 14 септември в Спортната зала на града се проведе концерт под надслов ‖УЧИЛИЩЕ БЕЗ 

НАСИЛИЕ‖. Той бе организиран от МКБППМН към община Елин Пелин. В България степента 

до която е стигнало 

насилието в училище 

е много висока. Няма 

ученик, който да не е 

участвал или поне да 

не е бил свидетел на 

насилие в училище.  

Овладейте гнева си 

като броите до десет 

или като се отдалечи-

те от човека, който е 

предизвикал гнева ви. 

Повървете пеша или 

направете гимнасти-

ка. Контролирайте се! 

Извинете се! Грешки-

те са естествена и 

много ценна част в 

нашия живот. Това 

просто признание ще намали гнева ви. 

 В събитието взеха участие детски състави от града и деца от дома в с. Доганово. Водещи бяха 

едни от най-известните 

български изпълнители 

Румънеца и Енчев, които 

влязоха в образите на ди-

ректор и заместник дирек-

тор.Те бяха придружени 

от своя приятел и озвучи-

тел Насо(Атанас). Концер-

та бе открит от заместник 

кмета на общината г-жа 

Ангелина Димитрова. Тя 

обяви и мотото на мероп-

риятието: „С ПЕСЕН И 

УСМИВКА ПРОМЕНЯ-

МЕ СВЕТА‖. 

 



Стр.7 СОУ ―Васил Левски‖ 

Пръв пред публиката се 

представи малкият Кристи-

ян, който изпълни песента 

„Искам да съм като Елтън 

Джон‖.  След Кристиян на 

сцената излезе малката Би-

ляна от „ Теа Денс‖. Тя бе 

последвана от познатия на 

всички Даниел, който е от 

вокална група‖Камбанки‖. 

По-късно видяхме децата 

от клуб „ Новоханче „ с ръ-

ководители Младенка Пав-

лова и Теодора Серафимо-

ва. След тях имахме въз-

можността да наблюдаваме 

уникалното изпълнение на децата от дома в с. Доганово, които ни показаха как се свири на 

ударния инструмент тарамбука. Те предизвикаха фурор с безспорния си талант. След тях 

на сцената бяха приветствани децата от вокална група „ Камбанки” с ръководител г-жа 

Бинка Георгиева. 

Участие в концерта взеха и прекрасните момичета от „Шик и трик‖, които изпълниха един 

от хитовете на Поли Генова — „На инат‖. Краят на събитието бе съпроводен от изпълнени-

ята на двете гостуващи 

звезди Румънеца и Енчев, 

които в началото пяха 

предимно акапелно на зву-

ка на акустична китара и 

след това преминаха към 

обичайния си репертоар с 

плейбек. Те изпълниха ня-

кой от най-големите си 

хитове като 

„Шатрата‖,‖San Sanana”, 

”Слънцето и ти‖ и още 

много песни. Концертът 

бе уважен и от директора 

на СОУ ‖Васил Левски‖ – 

г-жа Юлия Стефанова  

и  заместник директора г-ца Зорница Делчева. През цялото време Румънеца и Енчев под-

държаха доброто настроение на публиката, шегувайки се по между си. 

Присъединете се към нас и кажете: „НЕ НА НАСИЛИЕТО‖. Нека всички се обединим око-

ло тази кауза! Нека да спрем насилието и превърнем училището в едно сигурно и спокойно 

място. Всички ние — родители, учители и деца сме еднакво важни за борбата срещу този 

проблем. И когато едните са готови да предадат своите знания, то другите трябва да се на-

учат да ги приемат! Тогава всички печелим! 

Анна-Мария Иванова 



Стр. 8 СОУ ―Васил Левски‖ 

“Движението и интересът към света ме поддър-

жат да работя” 

Г-жо Пешева, от колко години сте препода-

вател? 

Г-жа Пешева: Общо от 15 години. Започнах 

да преподавам от 1993 година, преди това съм 

била екскурзовод и преводач. След като завър-

ших университет, бях една година по разпреде-

ление в село Осеновлак. Това беше най-

хубавата ми година като преподавател. 

Къде сте пътували докато сте били екскур-

зовод? Кои са най — интересните места, ко-

ито сте посетили? 

Г-жа Пешева: Като есксурзовод съм имала 

възможността да пътувам навсякъде в Бълга-

рия, била съм във всички градове и села. Има-

ла съм късмета да посетя Северна Корея – дър-

жава, затворена за посещения от чужденци.  

 

 

Разкажете ни нещо за работата си като 

преводач. 

Г-жа Пешева: През 1997 г. бях преводач от 

руски език на Международната писателска 

среща. На нея присъстваха руски поети и 

други чуждестранни поети от Франция, Гер-

мания и Испания като Маркес, Горвидал и 

Джон Чийвър. 

Коя от професиите е била най-интересна 

за вас? 
Г-жа Пешева: Най-интересната ми работа е 

била в Съюза на писателите, в София. Там 

имах възможността да се запозная с много 

писатели като Евгений Евтушенко, Сергей 

Михалков, Чингиз Айтматов, Елисавета Баг-

ряна, Дора Габе и други. 

Колко езика знаете? 

Г-жа Пешева: Специалността ми е руски 

език, учила съм го в 35-а гимназия, в Со-

фийския университет и в университета в 

Санкт Петербург. Допълнително съм изуча-

вала немски, италиански и английки език.  

Какво правите в свободното си време? 

Г-жа Пешева: Хобито ми е шиенето на дре-

хи. Освен на себе си шия и на свои приятел-

ки и близки. Обичам киното и живописта. В 

свободното си време обичам да пътувам зад 

граница. Сега живея в село Горна Малина 

сред природа и тишина. 

В този брой ще ви запознаем с един от преподавателите в нашето училище – госпожа Татя-

на Пешева. 

„Дефилир на духовата музика”  

От първи до трети октомври се проведе културното събитие – 

„Дефилир на духовата музика‖ в град Ботевград. 

       В събитието звеха участие над 12 духови оркестри и над 6 

мажоретни състава. 

      Дефилирът е един по — модерен и атрактивен начин да се 

представят многогодишните традиции на този край. 

      Както и очаквахме, нашите мажоретки не ни разочароваха. Те 

се прибраха с грамота, купа и добро представяне. 



Стр. 10 СОУ ―Васил Левски‖ 

                    Хелоуин 

        Хелоуин е празник, който се чества на 31 октомври 

най-вече в англоговорящите страни Великобритания, Ир-

ландия, Канада и САШ. Началото си води от келтския 

езически празник Сауин и католическия Вси светии. 

       По традиция на празника се носят страшните костю-

ми, правят се тиквените фенери и се обикалят съседите, 

които раздават бонбони и сладки на малките деца, за да 

не станат "цел" на техните игри. 

                                                                    Любопитни факти 

 Тиквеният фенер се нарича Светещият Джак. Кръстен е 

на ирландски пияница, който успял три пъти да над-

хитри дявола. След последната им уговорка да живее 

спокоен живот още десет години Джак внезапно почи-

нал. Тъй като бил грешник не можел да отиде в Рая, а 

заради сделката си с дявола не можел да отиде и в Ада. 

На прага, дяволът му дал въглен от Ада, който Джак 

поставил в издълбана ряпа, след това тръгнал да скита 

по света в очакване на Страшния Съд. Когато празни-

кът се пренесъл в Америка, ряпата е заменена от тиква-

та Jack O'Lantern. 

 

 На този празник ж САЩ децата се обличат в страш-

ни костюми и ходят от врата на врата, искайки сладки-

ши. Ако някой откаже да даде сладкиши, трябва да му 

бъде спретнат номер за наказание.  

 Гай Фокс- известен английски заговорник, който 

искал да взриви зданието на парламента и бил осъден 

на смърт. Присъдата била изпълнена на 5 ноември 1606 

година. По тази причина в Англия някои от традиции-

те, свързвани с Хелоуин, започват да се провеждат на 5 

ноември. 

 Хелоуин е  езически култ и няма нищо общо с деня 

на всички светии, който православната църква празну-

ва първата неделя след Педесетница. 

 Някои правят аналогия с българския езически култ на 

кукерството. Това вероятно е неправилно, тъй като 

маскирането с костюми на Хелоуин е сравнително мла-

да традиция, станала популярна в САЩ едва през 30те 

години на 20в., докато кукерите са религиозен култ от 

дохристиянския български период. 

Вечеринките на Хелоуин се разпространили и в училищата 

и пансионите, така традицията включила всяко дете в 

празника.  
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News Gossip Music 

Дженифър Лин Лопес, 

наричана Джей Ло e родена на 24 

юли 1969 г.  известна американска актри-

са, певица, дизайнерка и модна икона от 

пуерторикански произход. 

Преди броени дни звездата се обърна към 

българските си фенове чрез видео обръ-

щение с думите: "Здравей, България! Аз 

съм Дженифър Лопес. Ще се видим в Со-

фия на 18 ноември. Не го изпускайте, ще 

си прекараме страхотно. Целувам ви!― 

Освен че поп иконата знае коя е столица-

та на България, тя потвърди, че концертът на 18 ноември ще се състои - напук на някои спе-

кулации, че шоуто няма да се осъществи. 

Концертът в София ще бъде в зала „Арена Армеец―. Билетите струват от 60 до 130 лева, а 

един билет във ВИП ложата 200 лева, но всички там са разпродадени. 

Дженифър Лопес 

Кралски и звезден блясък озари световната пре-

миера на най-новия филм за Джеймс Бонд. По-

читатели на британския супершпионин се събра-

ха пред и в залата Роял Албърт Хол. Те дори бя-

ха изпълнили улиците в района, за да приветст-

ват любимеца си. 

Кралско одобрение на премиерата за 

Джеймс Бонд 

СПАНАК С КАРТОФИ 

Въп- реки 

кули-

нарния привкус в заглавието, комедията 

„Спанак с картофи‖ наднича в съблекалня-

та на трио футболни съдии преди и след 

мача. Трима мъже, уж колеги, уж дружес-

ки настроени, а същевременно съперници 

за жени и постове. Дали ще спазят уговор-

ката да „работят в екип‖ в името на общия 

успех и Големия футбол и дали ще им се 

размине само с нецензурния припев 

„Съдията, съдията…‖?  

Станислав Лозанов 
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За перфектната визия, не правете ком-
промиси 

1.Не забравяйте класиката!!!  

Присъствието на класически вещи в гардероба е просто за-

дължително. Именно те формират основата на облеклото. 

Например за основа може да служат класически ризи или 

тениски в основни цветове - бяло, черно, сиво, синьо. Остава 

да подберете подходящи аксесоари, които да разнообразят 

вашия стил.  

 

2. Идеални дънки!!!  
При много жени дънки-

те са в основата на вся-

ко облекло. Именно на техният избор трябва да отдели-

те специално внимание. Голямото разнообразие на мо-

дели ще ви позволи да изберете дънки, които скриват 

недостатъците ви и подчертават достойнствата на ваша-

та фигура. 

   

3.Колкото е по-висок токът, толкова по-добре!!!  
Тази истина е толкова стара, колкото света. Високите 

токчета удъл-

жават визуално 

краката, освен 

това имат и друго предимство - разнообразието. Те 

подхождат почти на всичко и позволяват да създа-

дете множество различни 

образи. 

  

4. Купувайте първо най-важното!!!  
Започнете пазаруването с най-важните покупки. 

След това добавете подходящи аксесоари и детай-

ли. Така не само ще избегнете хаоса, но ще имате 

възможност и да спестите пари.  

 

5. Играйте с цветовете!!!  
Вкарайте малко цвят в облеклото, за да създадете 

един уникален образ. Именно умението да съчетавате различни цветове ще ви помогне да 

избегнете превръщането на дрехите в униформа. За начало определете какви нюанси под-

хождат на цвета на вашата кожа и коса. Всяка теория не е нищо без 

практика, така че не се страхувайте да експериментирате.  

Катя Петрова 
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