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Само преди 

броени дни 

новата 

учебна 

година 

започна. 

Малки и 

големи 

прекрачиха 

прага на 

своето 

училище, 

изпълнени с 

вълнение и 

радост.  

Мажоретен състав “Светла” доказва 

своите умения и 

талант по света! 

Нашето училище с радост посрещна 

новите петокласници! 

 Новата учебна година започна! 

СОУ “Васил 

Левски” - приятел 

в нужда се 

познава! 
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Стр. 2 СОУ “Васил Левски” 

15 септември – Първи учебен ден ! 

  За малките първолаци това беше денят, в 

който те започват своя път към 

образованието и просветата, а за 

дванайсетокласниците това беше последният 

15ти септември в училще.  

Тържеството откри заместник- кметът на 

общината, а талантливите ни ученици се 

погрижиха за настроението на публиката с 

песни и танци. Директорът на СОУ „Васил 

Левски”, г-жа Юлия Стефанова отправи 

поздравления и с гордост съобщи успехите 

на училището ни през изминалата година. 

След това удари първият училищен звънец и 

всички отново се върнахме в класните си 

стаи. 

Венелина Стоянова 

По-специалното тази година е новият план- 

прием на училището и появата на още една 

профилирана паралелка след седми клас—

профил хуманитарен. В училището ни се 

направи и ремонт на някои класни стаи, 

коридори, подмени се частично осветлението, 

за да се чувстваме ние, учениците, още по-

добре и удобно.  Ремонтите са извършени от 

бюджета на училището, благодарение на 

разумното му разпределение и използване.  

Екипът на вестник „Училищни страсти” желае 

успешна година на учениците и учителите и 

обещава още много нови броеве на вестника, 

пълни с интересни статии и новини. 
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направиха щедро дарение с надежда, 

че ще помогнат поне малко на нашия 

съгражданин- Калин Яначков.  

Мечтата да помогнем на Калин 

стана реалност. Благодарение на щедростта 

на нашите съграждани сумата, необходима 

за операцията бе почти събрана. 

Кампанията продължава, желаещите могат 

да продължат да помагат. 

След участието ни в набирането на средства около благотворителния концерт "Да помогнем 

на Калин", нашето училище продължава тази важна кауза. Учениците с разбиране приемат 

сериозността на ситуацията и с радост предлагат помощта си, за да допринесат за 

животоспасяващата операция. 

На 2 октомври се проведе концерт под наслов "Надиграване", на който присъстваха група 

ученици, съпричастни на благородната инициатива. Те се опитаха да съберат пари по време на 

събитието и със своя пример да призоват хората за разбиране. Надяваме се, че успяхме да 

помогнем...и ще продължим да го правим! 

Благотворителен концерт 

Н а  2 5 . 0 9 . 2 0 1 1 г .  с е  п р о в е д е 

благотворителен концерт в спортната зала на гр. 

Елин Пелин. Целта на мероприятието беше да се 

съберат средства за животоспасяваща операция 

на Калин Яначков- бивш възпитаник на СОУ 

”Васил Левски”. 

Концерта подкрепиха представители, 

желаещи да помогнат на момчето да събере 

нужната сума за операцията- 10 000€ . Водещи на 

концерта бяха ученички от нашето училище: 

Мария Владимирова и Венелина Стоянова, а 

участниците бяха от цялата община. Сред тях: 

ВГ ”Камбанки”, ДФГ “Шарени маниста”, 

Мажоретен състав  „Светла”, акробатите от СОУ 

”Васил Левски”, танцов клуб ”Макамлии”, ВГ 

”Шик и трик”, „Зумба танци”, състав ”Шопе”, 

състав „ Новоханци”, както и още много други. 

Благодарим на всички, отзовали се както 

участници, така и дарители! 

Очаровани от желанието на всички хора 

да помогнат, г-н Петър Савов и г-н Валери 

Брънзелов 

СОУ "Васил Левски" продължава да помага! 
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Катя Петрова 

Може би все още не сте сигурни в своето 

решение къде да продължите обучението си и 

търсите най-добрата възможност за вас? Е, 

ние, учениците от СОУ „Васил Левски“,  Ви 

уверяваме, че нашето училище не отстъпва 

по нищо на елитните гимназии в другите 

градове. Ние направихме своя избор, като 

предпочетохме да учим в това училище, а 

сега е твой ред! 

За да бъдем обективни, честни и открити, 

както сме научени от нашите учители в СОУ 

„Васил Левски“, Ви предоставяме 

резултатите от анкета, направена сред 

учениците от паралелките-  профил 

„Технологичен“ с разширено изучаване на 

английски език и хуманитарен с разширено 

изучаване на история. Над 30 момичета и 

момчета бяха попитани защо са избрали да 

продължат образованието си именно в това 

училище, защо са избрали съответния профил  

и кой втори чужди език биха искали да изучават. 

Мнозинството от ученици, които наистина искат 

да се развиват и да постигат отлични резултати, 

отговорно споделиха своите доводи за 

решението си и ни накараха да се почувстваме 

горди, че сме избрали точно тази гимназия. СОУ 

„Васил Левски“ е изградило имидж на елитно и 

доказало се училище, предоставящо работа с 

квалифицирани учители. Това мнение на 

анкетираните ученици показва техните 

наблюдения по време на  учебния им процес. Те 

допълват още впечатленията си от обучението в 

приятелска среда, дисциплината и спокойните, 

интересни часове, които прекарват в училище. 

Така изглежда СОУ „Васил Левски“ през погледа 

на своите ученици! Очакваме с нетърпение да 

узнаем мнението на следващите осмокласници 

през новата учебна година! 

СОУ “Васил Левски” през погледа на 

учениците 
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Филиал– новата “стая на мечтите” 

Истинска приказка изживяват  децата 

от 2"а" клас СОУ"Васил Левски". От 

тази учебна година, прекрачвайки 

прага на класната си стая, те се срещат 

с любимите си анимационни герои. 

Благодарение на щедростта и 

инициативността на своите родители, 

малчуганите получиха една обновена 

стая, в която да опознават науките, 

езиците и културата на света. По 

стените на стаята класният им 

ръководител - госпожа Ночева, 

изрисува любимите герои на децата. 

Възхищаваме се на добротата на 

хората, взели участие в това 

начинание, и се надяваме това да 

стане традиция, защото когато стане 

дума за помощ, тя никога не е 

излишна. На децата от 2"а" 

пожелаваме много успехи в новата 

класна стая. 

Цветомира Стилиянова  
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Аз вярвам в съдбата и смятам, че мястото ми е 

точно в това училище. 

Какви са първите Ви впечатления от нивото на 

знания на учениците, дисциплината в 

училището? 

Знанието или по-точно нивото, което са 

достигнали моите ученици досега, е доста 

субективно, но като цяло съм доволна. 

Предизвикателство е да се работи с деца и съм 

убедена, че тепърва ни предстои сериозна 

работа. 

Какво бихте променили или подобрили, за да 

стане училищният живот още по-приятен? 

Не смятам, че има нещо, което бих променила. 

Хората отдавна са установили правила и ред и 

ако те се спазват, средата в училище ще е 

нормална и приятна за всички. 

Тази учебна година отново започна с много вълнения, емоции и пожелания за успешна и 

ползотворна работа. Нашето училище посрещна своите малчугани, които с усмивка прекрачиха 

прага на СОУ „Васил Левски“, знаейки, че оттук нататък свършват игрите и започват 

сериозните уроци. Новите петокласници изпълниха с шум и смях първия етаж на училището, 

опознавайки съучениците и учителите си.  

Класните им ръководители  също показаха своето вълнение от срещата си с тях. Те с радост 

поеха задачата да възпитат и научат тези деца на всичко онова, което ще им бъде нужно в 

бъдеще, от уроците по математика и български език до приятелските отношения и уважението 

към останалите. 

За да бъдем напълно обективни към Вас, читателите, ние потърсихме личното мнение на част от 

новите класни ръководители, за да изложат своите впечатления от петокласниците. 

Новата учебна година за новите класни 
ръководители 

Госпожица Елина Бобева прие с радост да 

участва в краткото интервю и да ни сподели 

малко повече за себе си, защото това е 

нейната първа година като преподавател в 

СОУ „Васил Левски“. 

Как преминаха първите седмици в нашето 

училище? 

Първите седмици преминаха нормално, около 

подготовката и организацията на първия 

учебен ден, бяха неусетни. 

Разкажете малко повече за себе си, за 

кариерата си. 

На 24 години съм, зодия Водолей. Завършила 

съм английска филология в Благоевградския 

университет „Неофит Рилски“. За кариерата 

си мога да кажа, че тепърва започва! 

Защо избрахте СОУ „Васил Левски“, за да 

започнете своята кариера като учител? 

За някои неща 

няма обяснение, но 

съм изключително 

щастлива, че 

работя в такъв 

професионален 

екип и се надявам 

още дълго време да 

продължим заедно 

напред.  
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Има ли разлика между гимназиалните 

класове и петокласниците? Как се 

променя подходът Ви към по-

малките? 

Разлика несъмнено има. Когато човек 

знае какво му предстои, е далеч по-

лесно да се справи, а за 

петокласниците всичко е ново- 

класният ръководител, класната стая, 

преподавателите, приятелите...Ето 

защо ми се налага по- често да съм 

при тях, да им покажа, че могат да се 

справят с училищните си 

ангажименти, да са самостоятелни, 

отговорни и уверени в себе си. 

Започнахте ли да свиквате с новия 

клас? 

Свикнах с класа ми, но все още ги 

опознавам, проучвам техните 

притеснения. Искам да разкрия 

потенциалните възможности на всеки 

ученик от класа, за да ги развие и 

превърне в реален факт. 

Другият класен ръководител, който се съгласи с удоволствие да разкрие своите емоции, 

притеснетия и впечатления от старта на новата учебна година, е госпожа Тинка Иванова 

Какво е чувството да сте класен ръководител на V клас? Вълнувате ли се? 

Вълнението е голямо! С поемането на класа на 15 септември те станаха моите деца, което е 

голяма отговорност, но и много приятно. Аз обичам децата, те са откровени и добронамерени. 

Такава съм и аз към тях. 

Какво е нивото на знания и дисциплина сред учениците от V клас? 

За никого не е изненада, че все по-малки ученици имат познания в сферата на информационните 

технологии. Някои от учениците са изучавали този предмет в началните класове, но има и деца, 

които не са. Резултатите от входното ниво показват много добра компетентност. Може би 

интересът към този предмет е предпоставка и за много добрата дисциплина през учебните 

часове. Голяма част от петокласниците рядко нарушават правилата, те идват на училище готови 

да се учат. 

Кристиана Добрева 
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Постоянно задавайте въпроси  

Докато четете постоянно се питайте кое е важно и 

кое заслужава вниманието ви.  

Дали главата, която четете, е свързана с главната 

цел на книгата? Дали просто обикаля около 

темата или е в сърцевината на въпроса?  

Отбелязвайте ключовите моменти  

Докато четете, отбелязвайте ключовите моменти 

и пасажи, за да можете после да се върнете 

отново към тях. Подчертаването ви забавя, така 

че отбелязвайте в полето отстрани. Използвайте 

звездичка за основните точки и цифри за 

изброяване на важни подточки.  

Как да научим уроците най-лесно? 

Едва началото на годината, а вече сте 

затрупани с нов материал, домашни, проекти 

и куп други задължения. Как да усвоим новия 

материал по-лесно? Как да учим ефективно? 

На вниманието на всички "закъсали" 

представяме няколко съвета, които ще ви 

помогнат да се справите с проблема. 

Подбирайте какво четете  

Ако искате да сте по-бързи в четенето, 

имайте предвид, че само част от материала си 

струва четенето, другото просто трябва да се 

прегледа. Започнете с общ преглед върху 

съдържанието на книгата, за да схванете 

идеята, като бързо прегледате:  

- Съдържанието  

- Преговора и заключението  

- Ключовите глави  

Първия и последния параграф на всяка глава  

Това ще ви помогне да видите книгата като 

цяло и да разберете основната идея. Когато 

разберете целта на автора/урока, четенето ви 

ще стане по-лесно и целенасочено.  

Научете се как да си почивате  

Вместо да говорите по телефона, да стоите пред 

телевизора или да сърфирате в Интернет, само и 

само да отлагате ученето, по-добре избягайте от 

чувството за вина и планирайте неща, които 

харесвате да правите във времето за почивките си 

като награда. Поставете си за цел да прочетете 

определен брой страници или да покриете 

определен брой уроци. Когато вече сте 

постигнали целта си, си дайте почивка и правете 

нещо, което обичате. Помислете си за неща, 

които искате да правите и се поощрявайте с тях. 

Планирайте малки почивки за малките задачи и 

големи поощрения за големите цели.  

Научете се да харесвате това, което правите  

Помнете защо го правите и защо е важно. 

Задължителен предмет ли е и оценката ще влезе 

ли в дипломата? Помислете си дали този предмет 

ще ви е от полза в бъдещата ви кариера.  

Учете с приятел  

Съберете се с някой приятел и учете заедно. Ако 

не харесвате предмета поне ще сте с някой,когото 

харесвате, докато учите.  

Надяваме се, че сме успели да ви помогнем. 

Успех с новите уроци. 
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                            Бягство от България 
След още няколко часа забавление  в 

автобуса пристигнахме в така чаканата 

Франция и по- точно в Париж. Разхождайки 

се  по Шанзелизе, ние се озовахме пред 

Триумфалната арка.  Тя е декорирана  с 

ниски релефи, които изобразяват битките 

на Първата френска република и имперския 

ѝ период. Под арката се намира гробът на 

незнайния войн, който е изграден след края 

на Първата световна война.До тук добре, но 

всички чакахме с нетърпение само 

едно .Трудно мога да ви  опиша чувството да 

видиш със собствените си очи нещо толкова 

величествено като Айфеловата кула. Тя е с 

височина 324 m, приблизително колкото 80-

етажна сграда. След като се качихме до 

върха й и си направихме много снимки, се 

отправихме към Лувъра .Не можехме да си 

позволим лукса да отидем във Франция и да 

не видим Мона Лиза, статуята на Венера 

Милоска и много други.Искахме да посетим   

всяко известо място в  Париж, но това 

определено не може да се случи за един ден.  

 

И така, след разходките, снимките и 

пазаруването дойде и ред на участията, които 

минаха просто чудесно и се надявам да сме  

представили България подобаващо, тъй като 

хората там знаеха за нашата малка държава. 

Колкото и да не искахме да си тръгваме, 

трябваше. Обрато за дома спряхме във Виена, на 

която се наслаждаваме вече две години подред. 

Вълнението и нетърпението ни се покачваха с 

всяка граница, която оставаше зад нас и така чак  

до България.Близките и приятелите също звъняха 

и чакаха нетърпеливо, за да ни видят и да 

получат дълго чаканите си подаръците! Франция 

остави много красиви спомени у нас, които ще 

ни карат да се усмихваме винаги, когато си 

спомним за нея!” 

Танцов състав "Пелинче" с ръководител       

г-жа Светла Кимилска взе участие на 

единадесетия фолклорен фестивал "При 

шопите в Казичене", проведен на 24.09.2011. 

Талантливите деца спечелиха статуетка и 

почетна грамота за трето 

м я с т о !  Б р а в о , 

продължавайте да ни 

радвате със своите 

успехи!  

Пореден успех за танцов състав “Пелинче” 

Аделина Ангелова 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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News Gossip Music 

Leighton Meester 
.       Едва 25-годишна, Лейтън вече е достигнала 

своя връх на Холивудската сцена. Тя е 

талантлива млада актриса и певица, родена във 

Флорида. Още от малка е забелязана от 

продуцентите на доста успешни филми и взима 

участие в над 10 известни продукции, сред които 

е и “Клюкарката”. Под това колоритно заглавие 

стартира сериалът, донесъл славата на Лейтън. В 

момента той има милиони фенове по света, а 

заснемането му продължава, отразявайки живота 

на богатите и презадоволени тийнейджъри, 

които са изправени пред объркани ситуации и 

интриги.Лейтън Мийстър играе ролята на Блеър 

Уолдорф– млада красавица със снобско държание и 

надменно поведение. 

Актрисата определно не е взела нищичко от героинята 

си Блеър от сериала ‘Клюкарката’. За щастиe Лейтън 

не е станала манипулативна и разглезена като Блеър, а 

е също така безупречна що се отнася до стил. Тя 

винаги се появява в публичното пространство 

модерна и стилна. 

 PITBULL  

Зад това сценично 

и м е  с е  к р и е 

л и ч н о с т т а  н а 

Армандо Перез. 

Роден във Маями, 

Флорида, той е 

певец, текстописец и продуцент. 

Малко по малко пробива на 

световната музикална сцена, а сега с 

лекота се нарежда сред най– 

популярните рапъри. 2011 година се 

оказва излючително успешна още от 

самото начало и Питбул заема челните 

позиции във всички музикални 

класации. Изпълнителят печели 

милиони почитатели и добри отзиви 

след проектите си с Дженифър Лопес 

и Енрике Иглесиас. 

“Отвлечен” 

Новият касов трилър завладя сърцата на киноманите! 

Първи опит на звездата от хитовата фентъзи поредица "Здрач" Тейлър 

Лаутнър да излезе от наложеното със сагата амплоа.В продукцията на 

Lionsgate той играе младеж, неволно въвлечен в смъртоносния свят на 

тайния шпионаж, под режисурата на Джон Сингълтън, познат ни от 

такива заглавия като Four Brothers, Boyz n the Hood и безспорния хит 2 

Fast 2 Furious. 

                                                                                    Кристиана Добрева 

“Двама мъже и половина” 

Комедийният сериал продължава! Въпреки 

проблемите около Чарли Шийн и уволнението му от 

актьорския състав забавната продукция продължава 

да заснема епизоди. Заместникът вече е известен и 

това е младият красавец Аштън Кътчър. Той успя да 

се пребори за изключително примамливото място, а 

хонорарът, който ще получава за епизод, ще му 

помогне да излезе от сянката на своята приятелка 

Деми Мур. 
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Момичетата  от  мажоретен 

състав ,,Светла“ бяха  на фестивал в 

гр. Сент Куентин /Франция/ от  07.06. - 

15.06. 2011г. Във фестивалния град 

направиха  общо  4 дефилета с различна 

трайност,  като най-дългото беше  3.30 ч.  

Насъбралото се множество по улиците 

бурно аплодираха нашите момичета. За нас 

беше чест  да поднесем  плакет и букет 

цветя на диригентите на оркестрите, които 

изнесоха невероятен   спектакъл  в 

спортната зала на града. 

        При пътуването си посетихме  

гр.Мюнхен-центъра / Германия/,  Париж/

Франция/ – Айфеловата кула, Триумфалнат 

арка,  Шанз Елизе,  Лувъра .....,  Виена / 

Австрия/. 

 

„Беше невероятно!!! С мажорентия състав сме имали много турнета и навсякъде са ни 

посрещали топло, но преживяното във Франция е незабравимо.Толкова усмихнати и позитивни 

хора на едно място рядко се виждат и смея да твърдя,че ние сме големи щастливци, че успяхме 

да се срещнем с тях. Можем да се похвалим с новите си  приятели от английската гимназия, с 

които се забавлявахме много по време на пътуването. Първата дестинация, която посетихме, 

беше Мюнхен, един много красив град, където видяхме изключителни места.Още оттам 

мажоретките и оркестрантите „нападнахме” магазините, но колкото и да искахме, не можехме 

да пропуснем тази част от турнето.  

                              Бягство от България 

        Невероятно изживяване с чудесни  хора и 

незабравими моменти, запечатани на снимки, 

които искрено споделяме с вас ! 

Любовта и романтизмът превземат душите ни, 

щом си помислим за Париж. Навярно сте гледали 

много филми, които по един или друг начин са 

били свързани с този френски град, но често и 

много любовни истории в тях започват от него. 

Различни хора, които са го посетили, споделят, че 

това наистина е най-красивият град, който са 

виждали, и има толкова много забележителности, 

които може да се разгледат, че може би един месец 

няма да ви стигнат да обиколите всичките. 

Щастието да видят това невероятно място имаха и 

момичетата от мажоретен състав „Светла”.Заедно 

с оркестъра на първа английска гимназия 

мажоретките представиха България на френската 

сцена. Сега ще ви дадем възможност да прочетете 

малко повече за преживяването им там. 
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Аделина Ангелова 

Светът някак си става все по-малък, уеднаквява се. Тази концепция се забелязва  като 

модна тенденция през хладните сезони. Затова на дамите се предлага мъжки почерк в 

о б л е к л о т о  –  к о с т ю м и ,  ш а п к и ,  т и р а н т и ,  п а п и о н к и .   

Всичко се смесва в колекциите на есен - зима 2011 / 2012. Кожата се комбинира с коприна и 

трикотаж, пайетите и пластмасовите аксесоари стоят до шифон и вълна. Малко трудно за 

ориентация, но мярката и търсенето на баланс във всичко дава посоката към добрия стил. 

Елегантността на 40-те години се завръща и отново е гореща тенденция. Мекота и 

ж е н с т в е н о с т  щ е  с а  м н о г о  а к т у а л н и  к а т о  т е н д е н ц и я .   

Модерната дължина ще е макси или средна. Миниполите винаги са популярни, особено сред 

девойките. Но за есен - зима 2011 / 2012 дизайнерите съветват да се изберат по-дълги поли. 

Уверяват ни, че те могат да изглеждат толкова секси, колкото късите, защото сексапилът 

зависи от това как се носи и съчетава дрехата, а не от сантиметрите.  

пак, изкуствените кожа и козина се налагат все повече в колекциите.   

Независимо от факта, че модни експерти често критикуват многото пластове в облеклото и че 

подобни одежди не винаги създават добро впечатление, тенденцията си е пробила път – може 

би защото все пак в студеното трябва да облечем повечко неща, за да ни е топло.  

Принтовете са много модерни и тази есен. Цветя, барокови орнаменти, пера, абстрактни 

мотиви – има по нещо за всекиго от почитателите на този моден щрих.  

Една много романтична тенденция на есен – зима 2011 / 2012 са плисетата и наборите.  

Тя е за всички, които искат да изглеждат нежни в мъжките очи  

Плетивата ще продължават да дефилират по улиците и в настоящия студен сезон.  

Козина и кожа са предпочитани не само като акценти, а и като цялостно решение от 

мнозина творци. Силният глас на природозащитниците се чува и в модните среди и затова е 

интересно наблюдението, че много дизайнери правят истинска кожа изглежда като фалшива и 

фалшива да изглежда като истинска. Все пак, изкуствените кожа и козина се налагат все повече 

в  к о л е к ц и и т е .   

Независимо от факта, че модни експерти често критикуват многото пластове в облеклото и че 

подобни одежди не винаги създават добро впечатление, тенденцията си е пробила път – може би 

защото все пак в студеното трябва да облечем повечко неща, за да ни е топло.  


