УЧЛИЩЕН

ВЕСТНИК
Брой 1, Март 2019г.

130 години училище „Васил Левски“
„Времето е в нас и ние сме във времето...“

" Дела трябват, а не думи."
"Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си."
" Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен."
" Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност."
" Дързост и постоянство!"
" За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се
поправим и всички да вървим наедно."
" Всекиму ще се държи сметка за делата."
" Всичко се състои в нашите задружни сили."
" На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш
приятел."
" Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република".

Честването на паметта за делото и саможертвата на Апостола на българската свобода е
традиция за учениците и учителите в СУ „Васил Левски“. И тази година бяха организирани и
проведени много дейности за отбелязване на годишнината от обесването на Левски.

На 18 февруари в залата на училището ученици от VIг клас изнесоха рецитал по стихове на
български поети за Васил Левски и бе прожектирана презентация на тема „Паметниците на
Апостола в България и по света“. Презентацията е дело на ученици от XI клас под ръководството
на г-жа Крачолова.

Учителите по изобразително изкуство – г-жа Юлия Савова
и г-жа Геновева Генчева организираха изложба на ученически
рисунки –портрети на Левски. Изработено бе и табло със
снимки на най-популярните паметници на Апостола .

Учениците от I-IV клас с ентусиазъм се включиха в спортното състезание.

За поредна година ученици от шестите класове участваха в състезанието „Знам за
Апостола“. Отбори от по трима ученици от всички шести класове показаха знания и умения в 3
кръга.
В първи кръг всеки отбор отговаряше на въпрос, свързан с изображение, представящо важни
моменти от живота на Васил Левски: участието му в Първата българска легия; основаване на
революционни комитети ; залавянето на Левски; Левски пред турския съд ; тефтерчето на Левски.
Във втори кръг участниците трябваше да решат кръстословица.
Третият кръг беше свързан с демонстрация на умения: стрелба в мишена.
Победители в тазгодишното състезание са учениците от IVд клас.
Журито в състав: Ст. Крачолова – учител по история, Я. Армянова – учител по география, И.
Иванов – учител по физическо възпитание и спорт оценяваше отговорите и уменията на
участниците в състезанието.
Учениците от Народен хор с г-жа Л. Петрова и вокална група „Детелини“ с ръководител г-жа
Зл. Бозаджиева се включиха с музикални изпълнения. Благодарим на г-н Н. Чернев за отличното
озвучаване. Водещите Радина и Деляна, Мартин, който се грижеше за визуализацията и
момичетата-асистентки Камелия, Илина, Мирослава, Янита, Дариа, всички от 6 „б“ клас,
спомогнаха за осъществяване на инициативата.
Благодарим на всички участници и на публиката.

Урок по история „Васил Левски – другото име на свободата“
На 20 февруари 2019 г. учениците от 7 „б“ клас показаха знания за Васил Левски и умения за
анализ в урок-упражнение. В 5 задачи учениците анализираха идеите на Апостола, текстове от
тефтерчето на В. Левски, сравняваха идеи на Левски, Каравелов, Ботев , анализираха и сравняваха
различни източници на информация, свързани с обесването на Апостола: стихотворението на Хр.
Ботев и картината на Б. Ангелушев бяха съпоставени с историческите факти.
Жасмина, Пламена, Надя и Дария представиха пред съучениците си и публиката информация
за дейността на В. Левски в Стара Загора. Мария Димитрова допълни тяхната информация с
кратка презентация, свързана с местата, съхранили духа на Левски в Стара Загора.
Симеон, Красен, Росен, Тодор и Юли представиха малко известни и любопитни факти,
свързани с Васил Левски и името му. Те бяха озаглавили информацията си: „Знаете ли, че ...“.
Присъстващи на открития урок бяха областният управител Гергана Микова, Соня Дъкова от
отдел „Образование“ в Община Ст. Загора, М. Цоловска, старши експерт ОНГОР в РУО, директор
и заместник-директори на училището, учители (от други училища и от СУ‘ В. Левски“).

Учениците от Vв и Vг клас създадоха оригинални презентации, посветени на патрона на
училището и на национания празник Трети март.

Ученикът от IIб клас Красимир Кръстев създаде книга за Левски

По инициатива на ученическия съвет и педагогическия съветник г-жа Радулова бяха
вързани изработени от ученици мартенички на всички в СУ „Васил Левски“

Аз те обичам не защото си богата,
а само за това, че си родина моя.
Aтанас Далчев
Човек може да избере своя път в живота, но не може да промени мястото, откъдето е
тръгнал.Когато се раждаме , това място става наш дом и част от самите нас. С него оставаме
свързани до края на живота си.
Ако се върнем два века назад, в епохата на Възраждането, ще разберем, че за тогавашните българи
образите на майката и на родината съвпадат. Това не е случайност. Нашите деди са обичали
безкрайно отечеството си и са били готови да се жертват в името на мечтата си за свободна
България.
Ние, днешните българи, не сме такива родолюбци. Все по-малко се вглеждаме в достойнствата на
родината, все повече - в нейните недостатъци.Не мислим какво можем да направим за България, а
само какво тя е длъжна да ни даде.
Всеки знае, че населението на България намалява. Това не се дължи само на високата смъртност у нас,
а и на огромния брой заминаващи българи, които смятат родината за място, в което те нямат
бъдеще. Те мислят, че ще открият щастието някъде другаде по света. Но където и да отидат,
България остава завинаги в техните сърца и те я носят навсякъде със себе си. Дори може би много от
заминалите българи обичат родината повече от тези, които са избрали да продължат живота си
тук. Защото така е устроен човекът- не оценява достойно това, което има, а това, което е загубил.
За моята обич към родината е без значение дали България е бедна или богата. Нима бих обичала
майка си повече, ако тя беше много богата? Разбира се, че не. Дори и алчният човек не би обичал тази,
която му е дала живот, само заради парите, които ще му завещае.
Човек обича родината си не заради нейните богатства, а защото е своя и единствена на този свят.
Мариела Минкова, VIIв клас

В очакване на националния празник учениците от Vа и
Vб клас разпънаха българския флаг пред сградата на училището

Ученици от СУ "Васил Левски" завоюваха трето място на междуучилищната викторина "1000 причини да се
гордеем, че сме българи", която се проведе на 5.03.2019 г. по повод Националния празник – Трети март.
Организатори на викторината са младите омбудсмани и е под патронажа на общинския омбудсман Надежда
Чакърова. В отбора на училището се включиха ученици от 10 - 11 клас. Всички участници бяха наградени с
комплект книги, свързани с българската история и литература.

