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СОУ,,Васил Левски‖ гр. Елин Пелин работи по много 

европейски проекти, с цел подобряване материалната 

база и повишаване качеството на образованието.  

В този и следващите броеве 

на вестник ―Училищни Страс-

ти‖ ще научите как се разви-

ват европейските проекти, по 

които работи училището.  

Ексклузивно ще получите ин-

формация за деня за безопас-

но сърфиране в Интернет и за начина, по който издава-

ме нашия училищен вестник.  

 

 

 

 

Европейските проекти - много рабо-

та и добри резултати... 

Очаквайте в 

следващия 

брой... 
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Продължаваме да работим по Европейски проект— 

Целодневна форма на обучение 

 За учебната 2012/2013 година, по про-

ект BG051PO001 - 3.1.06 ―Подобряване качес-

твото на образованието в средните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес‖, в СОУ „Васил Левски― са 

открити две полуинтернатни групи - 5 - 7 клас 

и 5 - 6 клас. Записването на ученици в групи-

те не е задължително, става само по тяхно же-

лание,  чрез подаване на заявление по образец 

от родителя, в началото на първия или втория 

учебен срок. Желаещите могат да получат за-

явление от Пом. Директор по УД - г-жа Спи-

ридонова. 

 Организирането на учениците в целод-

невно обучение дава възможност за повиша-

ване на качеството на образованието им и за 

придобиване на нови знания, които ще помог-

нат за по – успешното продължаване на тях-

ното обучение.  Децата могат да развиват сво-

ите творчески способности и да общуват с 

повече ученици на тяхната възраст. 

 Заниманията в групите са разделени на 

три дейности и са под формата на учебни ча-

сове. Първата от трите дейности е организи-

ран отдих и спорт, тя започва след приключ-

ването на учебните часове и продължава 2 

часа. За учениците това е време за почивка и 

обяд. Втората част е самоподготовката. За 

нея също са отделени два часа – първия от 

14:00 до 14:45 часа, 15 -минутна почивка и 

втори час от 15:00 до 15:45. Тук се акцентира 

на математиката, българския и английски 

език, но ако учениците имат нужда от помощ 

по друг предмет те я получават, имат на раз-

положение квалифицирани преподаватели по 

всички учебни предмети. С всяко едно дете 

се работи индивидуалнно, така че да му бъде 

изяснено всичко, което е останало неразбра-

но през учебните часове. Последната трета 

дейност са заниманията по интереси, те за-

почват в 16:00 и продължават до 18:00. По 

време на тези два часа на учениците е осигу-

рен достъп до компютърните зали. Имат въз-

можност да спортуват - да ползват физкул-

турния салон и спортната зала, също така 

могат да се занимават и с изобразително из-

куство, за което са им осигурени необходи-

мите матариали. За децата има и много раз-

лични развиващи и образователни игри, с 

които могат да се забавляват и да получават 

нови знания. След като заниманията приклю-

чат за пътуващите ученици е осигурен транс-

порт. 

 Времето на децата след приключване 

на училище до 18:00 часа е уплътнено от по-

лезни за тях дейности – те пишат своите до-

машни и научават нови неща, занимават се с 

това, от което се интересуват и им харесва по 

надзора на възпитател. 

 

Мария Петрова 
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Ръководството на 

 СОУ “Васил Левски” се бори  за подобряване на материалната база  

на училището 

ОСНОВНА СГРАДА 

От края на изминалата година в СОУ ―Васил 

Левски‖ гр. Елин Пелин тече усилена работа 

по новия проект на Ръководството на учили-

щето - реновиране и преустройство на 

неизползвани до този момент помещения в 

блок ‖Труд и техника‖. Целта е пълно усво-

яване на складовите помещения в приземния 

етаж и превръщането им в модерни,  съобра-

зени с последните европейски изисквания 

площи. Новото крило на училището  ще 

включва зала, обзаведена с уреди за спорт, с 

прилежащи баня и тоалетна; както и кабинет 

по история—сбъдната мечта за Директора на 

училището г-жа Юлия Стефанова, както и за 

всички преподаватели по история.  

          Идея на Ръководството е да обособи 

фоайе, което да бъде така изрисувано, че да 

изобразява градска улица. Освен това, вхо-

дът към блок ―Труд и техника‖ ще бъде 

издържан в същия стил, като ще има различ-

ни декоративни елементи.  

В новото крило бе извършена и пълна подмя-

на на ВиК и ел. инсталации. В плана на Ръко-

водството на училището влиза и изграждане-

то на два нови санитарни възела, които ще 

бъдат на разположение на учениците. 

В следващите броеве на вестник «Училищни 

Страсти» ще  ви информираме за предстоя-

щите и извършени ремонтни дейности.  

(Статията продължава на следващата страни-

ца).         
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ФИЛИАЛ 

        

   Във Филиала към СОУ “Васил Левски‖ 

гр. Елин Пелин също се състояха интензив-

ни ремонтни дейности. Неизползвани до 

този момент помещения бяха основно ре-

монтирани, боядисани, с нова подова 

настилка и  врати.  

Тази реконструкция бе направена с цел да 

се осигури място, където преподавателите и 

възпитателите от училището да провеждат 

часовете от блок ―Работа по интереси‖, ко-

ито са част от програмата на малчуганите, 

посещаващи полуинтернатни групи (ПИГ– 

по Проект BG…………...). 

За новите помещения са закупени модулни 

масички и столове и столчета барбарони.  

Предстои закупуването на тенис маса, ста-

тиви за рисуване и други игри, които да 

направят престоя на учениците в уюилище 

още по-приятен. 

Проект “Включващо обучение” 

СОУ „ Васил Левски‖ е  пилотно  учи-

лище по ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 

„ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ―. Проекта стар-

тира на 17.ІХ.2012г., като продължителността 

му е 30 месеца. Целта  на проекта е да осигури 

подкрепяща среда за равен достъп до образо-

вание и за отваряне на образователната систе-

ма с оглед осъществяването на включващо 

обучение. 

За нуждите на Проекта, в училище бяха 

назначени специалисти психолог и ресурсен 

учител.  

Ресурсния учител г-жа Д. Димитрова 

работи с 5 ученика, от ІІІ, ІV, ІХ и Х класове, 

като ги подпомага по изготвени индивидуални 

образователни програми съобразени с техните 

потребности и възможности по БЕЛ и матема-

тика. 

Г-жа М. Френкева – психолог по  

проекта работи със същата група ученици като 

основно работи върху емоциите, поведението  

и психичните процеси на учениците със специ-

ални образователни потребности. 

След проведеното обучение на което 

присъства г-жа Френкева тя запозна училищ-

ния екип за комплексно педагогическо оценя-

ване с изготвената методика за оценка на обра-

зователните потребности на учениците, която 

включва: Снемане на анамнеза, Оценка на ког-

нитивното развитие, Параметри на вниманието, 

Оценка на мисловните процеси, Рисунка на чо-

век, Рисунка на дърво, Оценка на езиковото 

разбиране, Оценка на езиковата изява и Оценка 

на процесите четене и писане. 

Очаквайте още информация за разбитие-

то на проекта в следващия брой на вестника. 
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Репортер: Спонтанно ли решихте да препода-

вате или винаги ви е влечала работата с деца? 

Г-ца Досева: Честно казано това е временно 

решение, не за постоянно, защото не мисля, 

че това е мойта страст. Но в момента ми е из-

ключително приятно, защото децата внасят 

много позитивно настроение в живота. 

Ре-

портер: Имало ли е друга мечтана за вас про-

фесия като малка? 

Г-ца Досева: Като малка, както всяко дете 

мечтаех да стана певица, но тази мечта много 

бързо отлетя. 

Репортер: Англииския език винаги ли ви е 

бил слабост и от кога го изучавате? 

Г-ца Досева:Да, английския език определено 

ми е слабост, изучавам го по интензивно от 

осми клас. 

Репортер:Разкажете за учениците си с за ра-

ботата си, кое е най-голямото предизвика-

телство в нея. 

Г-ца Досева:Учениците са мънички, до 4-ти 

клас, общо взето са много послушни и из-

пълнителни. 

Репортер:Проявяват ли интерес към английс-

кия? 

Г-ца Досева:Някои дечица проявяват много 

интерес за разлика от други, но това е нор-

мално рне всички страста им е английския 

език. 

Репортер:На колко класа преподавате? И как 

смятате предимство или недостатък е близ-

ката ви възраст? 

Г-ца Досева:Преподавам на седем класа и 

определено смятам, че близката ни възраст е 

предимствор защото децата се чувстват по-

спокойнир държи се приятелскир но в също-

то време са дисцлипринирани и слушат. 

Репортер:Приятелската атмосфера е много  

важна в работата ви. 

Г-ца Досева:Да, найстина е много важна и е 

необходимо , а не  децата  да си представят, 

че пред тях стой лош човек, който да им пи-

ше лоши оценки... 

Репортер:Разбрахме, че преди и вие сте била 

главен редактор на училищния ни вестникл 

Г-ца Досева:Да, от 2007 година започнахме 

да го правим.Целия екип беше от моя клас 

„а‖ паралелка. Тогава с огромната подкрипа 

на госпожа Диловска и госпожа Рамова и 

други преподаватели ни помагаха, сплотява-

ха и общо взето им дължим много за огром-

ната подкрепа. 

Репортер:До 12-ти клас ли сте участвали в 

създаването на вестника? 

Г-ца Досева:Да, до 12-ти клас участвахмер 

но проблема беше ,че нямаше голям интерес  

тогава от учениците само от нашия клас се 

занимавахме с това, работехме с печатница и 

ни беше малко трудно, но пък имахме голя-

мо желание и всичко беше наред. 

Репортер:Разкажете още нещичко за вестника. 

Г-ца Досева:Ами това за мен е с много голяма 

сантиментална стойност. Разпределяхме си ра-

ботата ,постоянно работехме , беше доста анга-

жиращо, но пък изключително приятно и нико-

га не ни е тежало, много ми харесваше и много 

се радвам, че сте продължили с традициятя за 

издаването на вестника. 

Предоставяме ви интервю с една нова и изключително мила учителка в СОУ  ‖Васил Левски‖- 

госпожица Анета Досева. 

Интервю с Анета Досева 

Катя Петрова 
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Станете част от екипа на ,,Училищни 

 

Имате ли идеи? Ако да - искаме да ги отра-

зим. Дайте своя принос за училищния вест-

ник. Ако знаете, че скоро ще се проведе 

мероприятие свързано с училището или 

учениците, за техните успехи и постиже-

ния  в разлизлични области, споделете с 

нас, като го пуснете в кутията за предложе-

ния от ученици, на втория етаж или на 

u.strasti@sou-elinpelin.com. Нека вестника 

бъде по-интересен за вас, четете това, кое-

то ви интересува. 

  

Мария Петрова и Станислав Лозанов 

Процеса на издаване на вестника 

В този брой решихме да ви запознаем с процеса на 

издаване на вестник ,,Училищни страсти‖.  Първо-

то, което правим е да се съберем и да определим, 

кои статии ще включим в новия брой.  За да сме в 

крак със събитията в училище се консултираме с 

преподавателите и  госпожица Делчева – замест-

ник директор на СОУ,,Васил Левски‖. Когато 

приключи процесът на обсъждане и селектиране 

разпределяме статиите по между си. Така всеки от 

екипа има конкретно поставена задача, която тряб-

ва да реализира в определен срок.  

 

В задълженията на журналистите от редакторския 

колектив влизат посещаването на мероприятия, провеждането на интервюта и анкети, както и ана-

лизирането на получената от тях информация. Когато статиите са готови и проверени, техниците 

от екипа ги сглобяват, като се съобразяват с предваритело изработен план—коя статия на коя 

страница ще бъде поместена. Вестникът вече е сглобен и готов за печатане. Разпечатваме го на 

специално закупена техника, сгъваме и подреждаме страниците. Вестникъс се разпространява на 

територията на основната сграда на СОУ,,Васил Левски‖, както и във филиала към него. Копия от 

нашия труд достигат и до Регионалния Инспекторат по Образованието—София област, до кмета 

на община Елин Пелин, Интерес проявяват повечето учители и по-малките ученици. Издава се 

всеки месец на 15-то число и се продава от екипа на цена от 0,80лв. и след това споделяме своите 

впечатления и как е преминало събитието с вас, чрез училищния вестник.  
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Чудото на коледа ... 

Коледното настроение тази година бе уникално 

преживяване за всеки един клас от нашето  учи-

лище. Коледата се бе превърнала в надпревара 

за кай-красива класна стая. Всички устремено 

измисляха всякакви идеи за украса,за което ко-

мисия от учители разгледа украсените стаи и 

събеседва коя класна стая е няй-хубава. Учите-

лите бяха много затруднени, защото всички де-

ца се бяха постарали наистина от сърце. 

И така журито присъди няколко първи мес-

та,сред който бяха и нашите бъдещи абитуриен-

ти, те искаха да прекарат чудесно тази коледа, 

защото тя ще е последната им като ученици, 

преди да поемат по-дългия път на живота. 

Но да не забравим и нашето училище, то също 

бе украсено много хубаво с помощта на екипа 

ни. 

А коледната ваканция, какво да кажа за нея, ос-

вен че всички я чакахапс 

нетърпение за игрите на Лили Шентова 

Отново победители 

На 1.12.2012 г. в спортната зала ―Я. Ян-

ков‖ в гр. Елин Пелин се проведе тра-

диционният предколеден футболен тур-

нир, организиран от Община Елин Пе-

лин, Областния футболен съюз - София 

и ФК ―Левски 1923” - гр. Елин Пелин. 

В него участваха деца, родени 1998г. 

Бяха предоставени отлични условия в 

спортната зала, за което благодарим на 

общинското ръководство. 

Участваха отборите на Елин Пелин, 

Костенец, Самоков, Сливница, Драго-

ман, Гара Елин Пелин, Долна ба-

ня.отлично се представиха децата на 

Елин Пелин, които на финала победиха 

Сливница с 4:0 и заеха първо място. Малките наши футболисти обраха и другите индивидуални 

награди. 

Голмайстор на турнира стана Йоан Йорданов, а за най-преспективен вратар бе обявен Димитър 

Димитров. Купите и наградите бяха връчени от К. Занев от областния съвет на БФС - София. 
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Наградиха най-добрите спортисти в общината 

На 18 декември 2012 г.  в сградата на община 

Елин Пелин бе организирана малка церeмо-

ния, на която за пореден път бяха наградени 

най - добрите спортисти за отминаващата го-

дина в района на общината. Церемонията бе 

уважена от  г-н Валентин Веселинов - препо-

давател по физическо възпитание и спорт в 

СОУ ’’Васил Левски’’,  г-жа Галя Георгиева - 

кмет на общината и г-жа Ангелина Димитрова 

- заместник кмет на общината. Наградите 

връчиха кметът, г-жа  Галя Георгиева  и пред-

ставителят  на СОУ „Васил Левски’’ г-н Ва-

лентин Веселинов. На събитието присъстваха 

спортисти, треньори, председатели на спортни 

клубове. 

Първа награда получи СК „Теа Денc’’ с ръко-

водител  Теодора Граматикова и представи-

тел Микаела Брънзелова с естетическа гим-

настика. На второ място бе поставена профе-

сионална гимназия по керамика гара Елин 

Пелин, с представител Даниел Христов – 

футбол. Третото място бе отредено на Йоан 

Йорданов – футбол (деца). Четвъртото място 

бе заето от Матей Генчев –шахмат и на 5-то 

място бе Кристян Гешев – лека атлетика. 

Екипът на вестник ‖Училищни страсти‖ поздра-

вява всички наградени и им желае все повече 

успехи завбъдеще.  

Ана-Мария Иванова 

    Не е тайна, че почти всеки човек прави първите си стъпки към 

спорта в училище. Там е мястото, където не просто учим правила 

и „суха‖ теория, а вземаме уроци на практика. Физическото нато-

варване и спортът са изключително важни за здравето – не само 

физическо, но и духовно. След уморителните за всяко дете часове 

по химия, математика или история заниманията по физическо въз-

питание и спорт са истинска глътка въздух. Те освобождават от 

стреса, натрупаната умора, ободряват ума и повишават настроени-

ето. 

    В нашето училище за  правилното ни физическо развитие се 

грижат учителите по физическо възпитание и спорт  

     Те с търпение и усърдност разкриват пред учениците възмож-

ностите на спорта за развитието не само на тялото, но  и  на духа.  

Под тяхно ръководство научаваме правилата на много от спортни-

те игри – баскетбол, волейбол, футбол и др.   На техният всеотдаен 

труд се дължат   и успехите ни през последните години. Не е има-

ло състезание или спортна проява на общинско или областно ниво, където учениците от нащето 

училище да не са заемали призови места. 

   Спортът не само помага за поддържане на здравословно ни тегло, но и ни учи на работа в екип, 

дисциплина, изгражда чувство на сплотеност и воля. 

Спорт 

Мартин Евгениев 



Стр. 5 СОУ ―Васил Левски‖ 

Изборът на професия е едно от най-важните 

житейски начинания. На човек често му се 

налага да избира между желаната работа и 

тази с по- високо заплащане. Но възможно 

ли е тези два критерии да са обединени в ед-

на професия? Въпросът, който ни измъчва и 

на който трудно намираме отговор сами. В 

тези случай на помощ се притичват консул-

тантите по професионално ориентиране. Та-

зи година зрелостниците на СОУ „Васил 

Левски‖ имаха честта да проведат среща с 

компетентни съветници, който им разкриха 

някои насоки при избора на професия. Уче-

ниците от XII клас взаеха дейно участие и 

спомогнаха за постигането на диалог и изг-

лаждането на трудностите при избора на 

професионалния си живот за в бъдеще. На 

младежите бяха раздадени и анкети, с които 

да проверят знанята си свързани с професио-

налните качества на дадена личност. Зрелос-

тниците показаха добри резултати и заедно 

обсъдиха различните предложения. Конслул-

тантите изслушаха и отговориха на въпроси-

те им и проявиха интерес към желанията им 

свързани с професионалното ориентиране . В 

края на срещата възпитаниците на училище 

„Васил Левски‖ благодариха за съветите и 

оказаната помощ. Те искрено се надяват, че 

ще открият желаната професия, която ще ги 

удовлетворява както душевно така и финан-

сово. 

Професионално ориентиране 

Деница Дянкова 

*~*Судоку*~* 



Стр. 10 СОУ ―Васил Левски‖ 

Да кажем „Р” 

Логопед Елка Мар-

кова представи с 

гордост ученичката 

Ивана Емилова Ки-

рилова от І а клас, 

с която е постигна-

ла корекция и пра-

вилно изговаряне 

на звук Р, който е с 

най-сложната био-

механика от всички 

звукове в българс-

ката азбука. Тера-

пията е преминала 

през следните ета-

пи: постановка, автоматизация на звук ,,р‖ в 

звукосъчетания, срички, в началото на дума-

та, в средата на ду-

мата и в края на ду-

мата. В момента ра-

боти за автоматиза-

ция на звука в текст. 

Предстои и послед-

ният етап от логопе-

дичната терапия, а 

именно диференциа-

ция на звука в звуко-

съчетания, срички, 

думи и текст. 

„Аз, природата и светът’’ 

През месец декември се проведе състезанието „Аз, природата и светът―, то беше под формата на 

тест. В него взеха участие ученици от 3-ти клас, които бяха деветнадесет, и ученици от 4-ти клас, 

които бяха седем. Всички участници показаха много добри резултати, а повечето от тях се спра-

виха отлично. Можем да бъдем много горди, че от явилите се двадесет и шест ученика, шестна-

десет от тях имат максимален брой точки . Тези резултати ни показват, че въпреки всички техно-

логии, игри и забавления децата се интересуват от природата и заобикалящият свят. И все пак 

нали именно децата са нашето бъдеще.  

1.Беата Впяшкова 2.Виктор Богданов 

3.Виктор Наков 4.Виктория Богданова 

5.Даниел Иванов 6.Илиан Божков 

7.Кристиан Гешев 8.Кристиян Йорданов 

9.Мартин Георгиев 10.Пламена Ганчева 

11.Радослав Василев 12.Симона Гидикова 

13.Стела Стоянова 14.Възкресия-Северина Иванова 

15.Йоан Стоянов  

Ученици с максимален брой точки 

Математика!!! 

През месец декември се проведе 62-ра Национална олимпиада по математика. В нея взеха учас-

тие учениците от четвъртите класове. От всички участници трима са показали най-големи зна-

ния и са се класирали за втори кръг. Това са учениците Биляна Усева, Йоан Стоянов от 4б клас 

и Боян Бочев от 4а клас. 

Нека да им стискаме палци за втория кръг на олимпиадата, която ще се проведе през месец фев-

руари 2013 година . 
Станислав Лозанов 



Стр. 11 СОУ ―Васил Левски‖ 

Хензел и Гретел: Ловци на вещици 

Ето я й новата екшън, комедия. Петнадесет го-

дини след травмиращия инцидент, добре позна-

тите ни на всички герои се завръщат с ново ам-

поа „Хензел и Гретел: Ловци на вещици―. Хен-

зел (Джереми Ренър) и Гретел (Джема Артър-

тън) са отлично обучени и безстрашни профе-

сионални ловци на глави, експерти в откриване-

то и убиването на вещици. И двамата са силни 

бойци, отдадени на каузата и на грижата да се 

закрилят взаимно. От ловци Хензел и Гретел се 

превръщат в плячка и ще трябва да се изправят 

срещу зло, много по -силно от вещиците … тях-

ното минало. 

Ето и още за актьорите ... 

Хензел или Дже-

реми Ренър е ро-

ден на 7 януари  

1971 година в 

Модесто, Кали-

форния, като най 

- голямото от пет-

те деца на Валери 

И Лий Ренър. Ро-

дителите му се 

развеждат когато 

е на десет години. 

Завършва гимна-

зия и колеж в 

родния си град. Първоначално интересите 

са му свързани с криминологията и ком-

пютрите, но постепенно страстта към теа-

търа измества всичко останало и той се 

премества в Сан Франциско, където се изя-

вява по сцените на местните театри. 

Гретел или Джема 

Кристина Артър-

тън е родена на 12 

януари 1986 г. в 

Грейвсенд, Англия, 

Великобритания. 

Тя завършва Крал-

ската академия за 

драматични изкус-

тва. Любимият й 

дизайнер е Луи Ви-

тон. През 2007-ма 

дебютира на малкия екран в драмата „Capturing 

Mary” на Стивън Полякоф. Същата година пра-

ви и първата си кинороля в колежанския „St. 

Trinian's”. Съвсем скоро ще я видим в „Хензел и 

Гретел: Ловци на вещици“ – една модерна ин-

терпретация по класическата приказка, която 

обещава доста повече екшън в компанията на 

актуалния Джеръми Ренър.   

Станислав Лозанов 



Стр.12 СОУ ―Васил Левски‖ 

Класиката е … модерна 

    Стоим пред разтворените врати на гардероба и след размисъл, продължил петнайсет, та даже 

и повече минути, отново избираме дежурната, но винаги неостаряваща  комбинация - черно и 

бяло. И макар понякога да ни омръзва, никой не може да отрече - съчетаването на двата цвята е 

винаги супер шик. Всъщност  дори няма нужда от нови покупки - всяка уважаваща себе си жена 

има бяла риза и черна пола. А сега ви предлагаме няколко варианта, с които да носите двата ба-

зови цвята. 

Бяло горнище и черна долна част 

Без значение дали ще изберете блуза с бродерия, 

ефектен потник или пък семпла риза заедно с пола 

със средна дължина, панталон тип чарлстон или при-

лепнал по крака, основното тук е, че тъмният цвят 

ще прикрива някои малки недостатъци, а светлият - 

ще акцентира върху лицето ви. 

Черно - бяло райе  

Интересна комбинация е обличането на напълно семпли дрехи в 

двата основни цвята и сако в райе в тези тонове. Стилно и с нотка 

закачливост. Но този вид щампа е доста ―претенциозна‖, също 

като пепита. В превод това значи, че не търпи съчетаване с други 

шарки. Освен това,  вертикалното райе ще издължи силуета ви, 

докато хоризонталното ще направи точно обратното - ще го скъ-

си. 

Черно - бяла рокля 

Рокля - любимото ни решение, когато искаме да сме 

елегантни и същевременно женствени. Прилепнала 

или разкроена, с щампа или без, с дължина една ръ-

ка над коляното или по - дълга - този сезон тя трябва 

да е в черно и бяло. 

Виктория Ангелова  


