
 

 

Спортен дух, екипност, 
борба за победа! Училищният 
турнир по футбол донесе 
незабравими емоции на всички 
нас!  

С нетърпение очакваме 
следващите спортни 
предизвикателства! 

Поводите ни за гордост 
не са един или два. 
Учениците от III а клас 
спечелиха грамота в 
Националния конкурс „Най-
усмихнат клас на България 

2020—заедно срещу КОВИД 
19“. 

Богдан Арабаджиев с 
ръководител Надежда Купенова 
заслужено спечели второ място 
в Общинския конкурс за 

коледна картичка „Рождество 
Христово“. 

На 23.10.2020 г. се 
проведе конкурсът за пано от 
природни материали „Есенна 
палитра”. Учениците от 
групите за целодневно 
обучение представиха своите 
красиви творби, вдъхновени 
от златните есенни багри. 

По повод Никулден в 
електронна среда се проведе 
ежегодният кулинарен 
конкурс. Победителят в него е 
Асен Василев от II клас, второ 
място печели Валя Йорданова 
от VIII клас, а трето—
Николина Козатерева от III 
клас. 

Във връзка с патронния 
празник на училището се 
проведе училищен конкурс за 
литературна творба, рисунка и 
клип на тема „Какво е за мен 
Васил Левски?“.  

Ето кои са 
победителите в трите 
категории. 

За най-добра рисунка 
грамота ще получи Николай 
Радков Христов от VI клас с 
ръководител Станка 
Петкова. 

В категория литературно 
творчество спечелилите са 
двама: за есе—Пенка 
Страхилова от V в клас, с 
ръководител Димитрина 
Димитрова и за 

стихотворение—Стефан 
Михайлов от VII а клас, с 
ръководител Надежда 
Купенова. 

Видеоклип—Надка 
Василева от V б клас, с 
ръководител Жана Казакова. 

И най-малките деца от 
подготвителните групи се 
включиха с творба. 

Желанието на учениците и 
изяществото на труда им 
доказват, че великите дела се 
помнят векове наред.  

Помним те, Апостоле! 
 

Апостола пътува още 
 
Той крачи още по земята 
през снегове и през треви. 
Зора зори, повява вятър, 
Апостола към мен върви. 
 
Апостола върви, не спира- 
неуловим, очакван, драг, 
и сам през времето намира 
пътеката към моя праг. 

СПОРТНИ ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ 

 

 

 

Отбелязваме 148-та 
годишнина от смъртта 
на Васил Левски. Наш 
Патрон и идол за 
десетки деца и 
ученици. 

Всяка година се 
прекланяме пред 
образа и делата на 
Дякона—велик 
българин, който ще 
остане вовеки в 
историята на България. 

Васил Левски е 
роден на 6 (18) юли 
1837 г. в гр. Карлово. В 
църковните регистри е 
записан под името 
Васил Иванов Кунчев, 
но историята ще го 
запомни с още дузина 
имена – Апостола, 
Джингиби, Ефенди, 
Дякон Игнатий. 

Идеолог и 
организатор на 
българската народна 
революция, основател 
на Вътрешната 
революционна 
организация (ВРО). 
Разработил 
революционна мрежа 
за освобождаване на 
България от османско 
владичество. Пътува из 
цялата страната и 
създава частни 
революционни 
комитети, които да 

подготвят обща 
революция.  

Неговата мечта - 
„чиста и свята 
република, в която 
всички да имат равни 
права, независимо от 
своята народност и 
вероизповедание“. 

Създадената от 
него Вътрешна 
революционна 
организация е 
основата, върху която 
стъпват 
организаторите на 

Априлското въстание. 
Това въстание и 
последвалата 
Рускотурска война 
довеждат до 
възстановяване на 
държавата България 
на европейската карта.  
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Февруари 2021 г. 

Брой 1, година VI 
ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА! 
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ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ 

През учебната 2020-2021 
година съвременната училищна 
база ще радва децата с модерен 
и многофункционален 
физкултурен салон с обособен 
фитнес кът.  

Ръководството на 
училището не спира до тук. 
Предстои проектиране и 
изграждане на спортна 

площадка на открито и мини 
парк в двора на училището, със 

съдействието на Община 
Бургас.  

Развитието на МТБ и 
обновените класни стаи 
създават комфорт и допринасят 
за задържането на учениците в 
училище и привличането на 
родителите към образователно-
възпитателния процес на 
децата. 

За четвърта поредна 
година ОбУ „Васил Левски“ е 
включено в списъка на 
иновативните училища в 
Република България. 

Провеждаме открити 
уроци, посещаваме природни 
забележителности, засаждаме 
цветя, добиваме естествена 

тор, заквасваме кисело мляко, 
справяме се с всичко! 

А сръчните ни ръчички 
могат да преобразят отпадъчни 
материали в каквото пожелаем. 

Целодневното обучение 
е продължение на дейностите 
в учебните часове. Стремим се 
към създаване на практически 
умения у учениците, 
провокираме тяхната 

активност и разчупваме 
стандартния модел за 
преподаване. 

Децата са активни 
участници в собственото си 

образование—обичащи и 
определящи сами смисъла на 
живота си, способни да се 
реализират в съвременния 
високотехнологичен свят. 

ВЪРВИМ ВЪВ ВЯРНАТА ПОСОКА 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АКТИВНОСТ, УСПЕХ 
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 От тази учебна година 
първите осмокласници 
прекрачиха прага на нашето 
училище. В новосъздадената 
професионална паралелка 
бъдещите шеф готвачи и/или 
хотелиери ще усвоят 
изкуството на кулинарията и 
ще направят първа крачка към 
бъдещото си професионално 
развитие. 

Библиостем—една по-
добра училищна библиотека. 
Място, стимулиращо 
желанието за учене, където да 
се приложи STEM -
компилация между наука, 
технологии, инженерство и 
математика. 

Улеснява достъп на 
учениците до качествен 
информационен ресурс. 

С привличането на 
родителите като активни 
участници в училищния 
живот изградждаме стабилна 
връзка на доверие, уважение 
и екипност между родител-
ученик-учител. Съвместната 
работа влияе положително 
върху отношението на 
родителите и техните деца 
към институцията. 

Приятни и полезни са 
допълнителните занимания по 
български език.  

Основната ни цел е 
овладяване на книжовен 
български език от децата 
билингви чрез разнообразни 
интерактивни методи и 
средства - игра, театър, 
използване на мултимедия, 
интерактивна дъска и др. 

И още—да се провокира 
родителският интерес към 
учебно-възпитателния процес. 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

„РАВЕН СТАРТ—УСПЕШНИ УЧЕНИЦИ“ 

АКТИВНИ РОДИТЕЛИ—УСПЕШНИ УЧЕНИЦИ 

БИБЛИОСТЕМ—ТЕРИТОРИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 


