СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА
Брой 10, година VI
май 2021 г.

VII клас, а осмокласниците
поздравиха всички с видеоклип: „Най-синьото вълшебство“, по стихове на бургаската
поетеса Петя Дубарова.

ВИРТУАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ ФОРУМ

За втора поредна година
ОбУ „Васил Левски“, гр. Бургас организира виртуален образователно-творчески форум за
обмяна на добри практики и
междуучилищен диалог по повод 24 май. Темата тази година
беше „Българската кирилица
като знак за идентичност в световната култура. Аз пиша на
Кирилица! А ти?“
Форумът се проведе изцяло в електронна среда в периода от 20 до 25 май. С голям интерес се включиха участници
от България, Англия и Португалия, като представиха свои
рисунки, стихове, есета, фотог-

рафии и видеа. Проведоха се
още онлайн дебат и открит бинарен урок с ученици от IV и V
клас на ОбУ „Васил Левски“,
гр. Бурас, с ръководител
Д.Димитрова и ученици от III
клас при СУ „Никола Вапцаров“, гр. Айтос, с ръководител
Д.Михова.
През всички дни към участниците се отправяха интересни
предизвикателства.
Във форума се включиха
ученици, родители и учители от
СУ „Димитър Талев“, гр. Добрич, Галина Дингилева – учител
НЕ гр. Пловдив, СУ „Никола
Вапцаров“ гр. Айтос, ОУ
„Петър Бонев” гр. Перущица,
ОбУ “Васил Левски“ гр. Бургас,
ДГ „Изгрев“, гр. Бургас, ОУ
“Свети Климент Охридски“ гр.
Бургас, ОУ „Георги Бенковски“
гр. Бургас, НЧ „ Васил Левски

1937 г.“ кв. Горно Езерово гр.
Бургас, Кевин Владимиров, 8
год. гр. Мейдстоун, Англия,
Силвия Митев – български учител и творец – Португалия.
Заедно можем да запазим
и предадем знанието за българското слово на идните поколения!
Пламъкът, запален от двамата солунски братя Кирил и
Методий ще гори, докато я има
България, дарила с писменост
всички славяни!

Изготвил: Диана Петкова

„Васил Левски“ зарадваха своите родители,
учители и съученици с
празнична програма.
Развълнувани и вдъхновени, те рецитираха
стихове за великото дело на светите апостоли,
В навечерието на 24 пяха песни, посветени
май учениците от ОбУ на буквите, танцуваха

народни и модерни танци, а най-малките завладяха цялата публика със
своя чар.
Директорът на училището, г-жа Диана Ковачева,
тържествено
връчи грамоти на отличилите се през годината
учители и ученици.

ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

СВЕТУЛКА

Първолаците посетиха библиотеката към НЧ „Васил Левски
1937 г.“, кв. Горно Езерово, гр.
Бургас. Учениците от III клас
проведоха литературна виктори-

на „Познай кой е авторът на
приказката“, а четвъртокласниците
се
надпреварваха
в
„Маратон на четенето“.
Във II ЦОУД се проведе среща с поетесата Радка Илчева, която
протече
под
надслов
„Богатството
на българския
език“. V ЦОУД осъществи виртуална среща с представител на
НЧ „Васил Левски 1937 г.“, гр.
Бургас – „Четем, учим, заедно с
родителите“. Инициативите са
част от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,
модул „Библиотеките като образователна среда“.
Учениците от V и VI клас
отправиха видеопослание към
своите съученици и учители с
любими цитати от книги.
Виртуална изложба на тема
„Светът на книгите“ бе представена от учениците от VI и

О Б Е Д И Н Е Н О У Ч И Л И Щ Е “В А С И Л Л Е В С К И”

И тази година с радост отбелязахме „Седмицата на детската книга и изкуствата за деца“.
Всички с удоволствие се
потопиха в света на книгите.
Най-малките подреждаха приказни пъзели и отправиха видеопоздрав към своите учители и
приятели.

ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

На 17 май - Ден на
българския спорт, се
проведоха спортен
многобой и благотворителен базар, които
бяха заложени по НП
“Участвай и променяй родителят, активен партньор в училищния живот”. Наш гост бе Мирослав Страволемов –
бивш футболист и нас-

тоящ мениджър по
футбол в гр. Бургас.
Предметите на базара
бяха изработени от деца и родители, а събраната сума е дарена за
лечение на ученик от
III а клас.
На мероприятието
присъстваха още лектори от сдружение
“Равновесие” и г-н Ди-

митров – хореограф и
кмет на с. Чубра, които
са наши партньори в
проекта.
В продължение на
няколко месеца се проведоха редица срещи,
на които се засегнаха
проблеми, свързани с
интереса към образованието.
Родителите все повече осъзнават, че образованието е ключът към
успеха и личната реализация!
С това дейностите по
националната програма
приключиха. Целите
бяха реализирани, а
очакваните резултати постигнати. Заедно затвърждаваме образованието като водещ фактор в интеграцията на
ромската общност.

ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ!
Вече сме грамотни! празници за тях,
а
На 18-ти май в първите именно празникът на
класове бе организиран буквите.
един от най-важните
Със стихчета и песни развълнуваните първолаци показаха своите
знания и умения.
С незаменимата помощ на класните си ръ-

ководители - г-жа Хабибе Ахмедова и г-н Събчо Костенски, както и
г-н Дико Димов, учител
ЦОУД, те отпразнуваха
своето израстване от
малки дечица до вече
пораснали, способни и
можещи първолаци.

„НЕ“ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ВИЗИТА ОТ ФРАНЦИЯ
в която работят е превенция на изводството на кулинарни изотпадането от системата на об- делия в заведенията за хранене
разованието, задържането на и развлечение“ освен знания,
учениците в училище и тяхната
мотивация за бъдеща реализация.
Гостите разгледаха реновираната училищна база, новопостроения физкултурен салон и
ОбУ „Васил Левски“, кв. модерните и просторни класни
Горно Езерово, посрещна де- стаи с интерaктивни видеодисплегация от Република Фран- леи, кътове за отдих и за работа
ция, представлявана от Изабел с родители.
Албар от френския инспектоПрисъстваха на два откри- демонстрираха и практически
рат по образование, директо- ти урока. Много емоции предиз- умения.
ри и учители от гимназия викаха малките четвъртокласниПо време на проведената
„Феликс Фор“ в гр. Бове.
ци със своята „Мартенска ръ- кръгла маса делегатите сподеТе бяха придружени от котворница“.
лиха, че са впечатлени от стреИва Дикова – аташе по сътрудмежа на педагозите за продълничество в областта на френсжаваща квалификация, богатия
кия език и представители на
опит на училището в разработРУО Бургас – Жанета Димитването и реализирането на
рова, старши експерт по чужд
проекти по оперативни и наи майчин език и Валентина
ционални програми, иновативКамалиева, старши експерт
ните методи на преподаване и
ОНГОР.
материалната база.
Визитата беше с цел подгоТе изразиха желание за
товка на съвместен европейски
Осмокласниците от спе- бъдеща съвместна работа с
проект с РУО Бургас. Посоката, циалността „Работник в про- училището.

ЗЕМЯТА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ
Денят на Земята беше
отбелязан с открито занятие
на тема „Земята е в нашите
ръце“. Учениците от VII клас
с голям интерес представиха
опити, доказващи влиянието
на замърсените води върху
растенията, както и три начина за пречистване на замърсена вода.
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Запознаха ни със свой
проект за различните видове
отпадъци, като се акцентира
върху тяхната продължителност на живот в почвата. На
всички стана ясно, че рециклирането е ключът към намаляване на количествата отпадъци и замърсяване в околната среда.

В края на часа всички с
голям интерес изработиха
проект от отпадни материали.
Земята е в нашите ръце!

За поредна година отбелязахме Деня на розовата фланелка. Представители на УС, в
Час на класа, разказаха на своите съученици от къде идва иде-

ята за противопоставянето на
агресията и тормоза в училище.
В знак на подкрепа всички ученици и учители от ОбУ
“Васил Левски“ казахме твърдо
“Не, на тормоза в училище”,
закичвайки се със стикери розови фланелки.
Нека не затвяряме очите
си, когато някой е подложен на
насилие, тормоз и унижение.

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА
нас!

Баба Марта дойде и при

Малката Каролинка от
ППГ 6б, с ръководител г-жа
Петрова, заедно със своите помощници от ученическото самоуправление, показаха на Баба
Марта цялото училище.
Тя закичи с мартеничка
всеки и му пожела много здраве, щастие, благополучие и берекет!

ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!
В периода от 22 до 26
Седмицата завърши с вирмарт се проведоха различни за- туална изложба на тема: „Аз
нимания по повод седмицата, спазвам правилата за движение“.
посветена на безопасното движение на пътя, под надслов
„Пазете децата на пътя!„
Мероприятията целят да се
повиши информираността на
учениците и техните родители
относно безопасното поведение
на пътя.
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