„УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ“
В началото на октомври 2016 г. делегация от Самара гостува в Стара Загора по повод
Деня на Стара Загора. Тя бе водена от зам.-председателя на градския окръг Игор Рязанов.
Тя бяха специални гости на тържествената сесия на Общинския съвет, а след това се
включиха в общоградските тържества по повод празника. С делегатите от град Самара,
представителите на Община Стара Загора положиха началото на разговори за съвместни
чествания на 140 години от освободителните битки. Гостите от Самара показаха специално
избработен филм, чрез който разкриха исторически детайли от действията преди почти век и
половина, както и кадри от кръстената на Стара Загора улица в руския град.
Представителите и от двата побратимени града обсъдиха възможностите за
ученически обмен при различни спортни и културни мероприятия.
Наталия Викторовна Щерба – директор на училище 144 МБОУ (муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 144» г.о. Самара) и останалите
членове от делегацията бяха гости на СУ „Васил Левски“. Руските гости се насладиха на
богата и разнообразна програма, представена от учениците на СУ „Васил Левски“.
На снимките: Делегацията от гр. Самара.
Топло посрещане, по български обичай – с хляб и сол.

Ансамбълът за народни песни и танци при
СУ „Васил Левски“, който разкри на гостите магията на българските песни и танци

В красивата зала на училището: снимка за спомен – директорките на двете
училища – г–жа Борисова и г–жа Щерба – сред организаторите и участниците в концерта

6 декември е вълнуващ ден за учениците на СУ „Васил Левски“, Стара Загора. Всяка
година на този отбелязваме дарителския жест на Николаки Стоилов, който в края на XIX в.
дарява имота си (дворно място и двуетажна къща) за училищни нужди. Цялата седмица е
посветена на многобройни инициативи, свързани с Никулден. Тази година по-различното се
състоя на двора на училището. Учениците от двете смени се включиха в правото хоро, а
после се наредиха така, че да образуват риба.
На 6 декември 2016 г., учениците и техните учители в ритъма на кръшни български хора,
образувайки „риба“ – символа на Никулден.

Вечерта на 5 декември на сцената на Драматичен театър „Гео Милев“, Стара Загора
ученици и учители представиха една разнообразна, вълнуваща и запомняща се програма. С
нея те убедиха публиката, че талантите на СУ „Васил Левски“ не са малко. Благодарим на
организаторите и участниците за чудесно прекараните часове!
Снимки от концерта, посветен на 6 декември - Деня на дарителя

По повод патрона на нашето училище и във връзка с годишнина от неговата гибел в
училище се проведоха многобройни инициативи. По този начин учениците отбелязаха
паметта на Апостола.
"С ИМЕТО НА ЛЕВСКИ"
KОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО ВАСИЛ ЛЕВСКИ
И ВКЛЮЧЕН В ОБЩОГРАДСКИТЕ ТЪРЖЕСТВА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА
144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ В.ЛЕВСКИ“ В ОБЩОГРАДСКОТО ТЪРЖЕСТВО ЗА
ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА В. ЛЕВСКИ ПРЕД УЧИЛИЩЕ от
ученици от първите класове.

"ЗНАМ ЗА АПОСТОЛА"
СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕДЕНО С УЧЕНИЦИ ОТ VI КЛАС.

В него шестокласниците показаха своите знания за живота и делото на Апостола.
Петокласници изложиха пред публиката малко познати факти, свързани с името на Васил
Левски.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ЗА РОД И РОДИНА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V-VII КЛАС

През февруари 2017 г. ученици от начална степен ни запознаха с творчеството на
известния български поет Радой Киров и отбелязаха 101 години от рождението му.

На снимката ученици от 3 клас при СУ „ Васил Левски“

НА 22. 02. 2017 г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ГРАД СТАРА ЗАГОРА,
ОТБЕЛЯЗАХА „ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“. Учениците изразиха своята
съпричастност, обличайки розови тениски и образувайки сърце в двора на училището. Всички
призоваха: „НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ! “„ПОДАЙ РЪКА, БЪДИ ПРИЯТЕЛ! “

Ученици от 6 клас поднасят цветя на Войнишкия паметник „ Св. Георги“ в парк „ Ал.
Стамболийски“ по повод Освобождението на България - 3 март

С много желание и творчески ентусиазъм учениците от училището организираха и
участваха в традиционния пролетен благотворителен, провел се на19 април 2017 г.
ПРОЛЕТЕН БАЗАР 2017 г.

На 25 април 2017 г., ученици от СУ „Васил Левски” се включиха в XII маратон „Четяща
Стара Загора”, организиран от библиотека „Родина” и РБ „Захари Княжески”.

9 МАЙ 2017 Г. - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС ВЛИЗАТ В РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА СВОИТЕ СЪУЧЕНИЦИ ОТ 1 – 4 КЛАС

На 16.05.2017 г. се проведе традиционното за училището състезание за
седмокласници „АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК“. Учениците показаха завидни знания по
литература и български език преди голямото предизвикателство – Националното външно
оценяване. А публиката получи възможност да провери своите знания и бързината на своите
реакции.

На 12 май 2017 г. в залата на училището петокласниците под ръководството на
учителя си по български език и литература, г-жа Н. Господинова, представиха електронна
книжка с фантазни хрумки. Учениците създадоха 14 нови епизода към приказката“Тримата
братя и златната ябълка“, изискващи приложение на знания по литература за пети клас.
Тринадесет ученици илюстрираха всеки от текстовете. Сформираха два творческа екипа –
млади автори и начинаещи художници, чиято творческа дейност беше оформена в 14
приказни текста.
ФАНТАЗНИ ХРУМКИ НА ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ - Н. ГОСПОДИНОВА, 5 КЛАС

23 юни 2017 г. учениците от Ха, Хб клас и ХIб клас представиха резултатите от
проучвателната дейност по изготвянето на литературна електронна карта „Литературна
Копривщица“ чрез презентация и чрез предоставяне на най-интересните факти за личността,
дейността и творчеството на авторите, свързани с Копривщица – Любен Каравелов и Димчо
Дебелянов. Те направиха връзки с историята (дейността на Петко и Любен Каравелови, както
и на организаторите на Априлското въстание) и географията (разположението и красотата на
Копривщица).
Използва се силното емоционално въздействие
на художественото
изпълнение на Дебелянови стихове, както и силното емоционално въздействие
на
художественото изпълнение на писма на Лора Каравелова до Яворов.
Представяне на резултатите от работата по изготвяне на литературна електронна
карта „Литературна Копривщица“

ФУТБОЛЕН ОТБОР ПРИ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.
Треньор – В. Бонев, носител на много награди и отличия

ГРУПИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГРАД СТАРА ЗАГОРА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОДИНА
От началото на месец ноември 2016 г., в СУ „Васил Левски“ – град Стара Загора,
стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения
и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.
Чрез работата по проекта се подпомагат два основни типа занимания: извънкласни
дейности в различни области по интереси, както и допълнителна подготовка за ученици с
определени образователни затруднения. В 22 групи по извънкласни дейности са включени
428 ученици от СУ „Васил Левски”.


Математика – подпомагане на обучението в седми клас – ръководител: Антония Тонева



Интерактивна и съвременна математика – ръководител: Тинка Славова



Чета, пиша и общувам на български език - ръководител: Даниела Стоева



Аз мога - ръководител: Татяна Николова






Да се научим да учим – ръководител : Делка Петрова








Извънкласна дейност по български език и литература във втори клас – ръководител:
Виолета Овчарова









Общуването - приятно и лесно - ръководител: Елина Георгиева




Българският език – изпитание и помощник по пътя към успеха - ръководител: Станислава
Танева





Изкуството около нас - ръководител: Юлия Славова

 Сръчни ръце - ръководител: Жанета Петрова





Ателие по приложни техники - ръководител: Жанета Любенова









Клуб Как да стана млад предприемач - ръководител: Галя Славова

Вокална група - ръководител: Златинка Бозаджиева





Българска народнопесенна палитра - ръководител: Лора Петрова



Клас Хайде на хорото - ръководител: Диляна Апостолова





Активно движи се, ефективно учи се - ръководител: Мариана Гатева






Клуб Европа - ръководител: Яна Армянова





Арт – ателие - ръководител: Геновева Генчева




Приказна работилница - ръководител: Румяна Иванова











Клуб „Модата, вчера, днес и утре. История на облеклото”- ръководител: Стела Крачолова

 Сред природата – с дух, емоции и здраве - ръководител: Димитринка Тонева



Клуб „Живот без риск” - ръководител: Мариана Иванова

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на
учениците и възможностите им за успешно завършване на образование чрез допълване,
развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките
на задължителната им подготовка в училище.

