НИКУЛДЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕН БАЗАР
Все повече добри дела,
все повече човечност!
На
03.12.2021г.
се
проведе традиционният за
ОбУ
„Васил
Левски“
благотворителен Никулденски
базар.
Тази година той беше
организиран със средства
получени по НП „Участвай и
променяй
–
родителят,

Брой 1, година VII

активен
партньор
в
училищния живот“.
Учители, ученици и
родители изработиха за базара
красиви предмети и сувенири
на морска тематика. .
Събраните средства бяха
предоставени за лечението на
ученик от ОбУ „Васил
Левски“ гр. Бургас.

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!

Февруари 2022 г.

С голям интерес беше
посрещнато и кулинарното
състезание
през
месец
декември.
Победители в него са:
По
повод
патронния
празник на училището и тази
година
бе
организирано
състезание по „лъвски скок”.
С огромно желание и хъс за
победа се включиха 46
ученици от IV, V, VI и VII
класове.
В
оспорвана
борба
победители в състезанието
станаха:
Първо
място—Мартин
Мирославов, 9 а клас;
Второ
място—Христо
Атанасов, 6 б;

Първо
място—Мелиса
Миленова—1 а клас
Второ
място—Стоян
Русев , 6 б
Трето
място—
Зина
Козарова и Мая Христова—1
а клас.
Грамота от Директора на
училището
ще
получат
подготвителните групи с
ръководители
Светла
Петрова, Йорданка Николова,
Боряна
Карчева
и
Димитринка Янева.
Трето
място—
Шишков, 6 а.

Исус

Честито
победители!

на

всички

СВЕТУЛКА

Малките възпитаници от поощрителни награди!
3 клас взеха участие в
конкурса "Моят роден град",
организиран от читалище
"Васил Левски", кв. Горно
Езерово. Най-добрите рисунки
бяха наградени с грамоти, а
всички участници получиха

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”

СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Отбелязваме
149
години от обесването
на
Васил
Левски.
Патрон на училището
и идол на десетки деца
и ученици.
Всяка година се
прекланяме
пред
образа и делата на
Дякона—велик
българин, който ще
остане завинаги в
историята на България.
Левски е известен
още като Апостола на
свободата е български
национален герой!
Васил
Иванов
Кунчев е роден на 6
(18) юли 1837 г. в гр.
Карлово. Известно е,
че произлиза от два

известни
карловски
рода – Кунчевия (по
баща) и Караивановия
(по майка). Вуйчо му
Василий е имал важна
роля
в
неговото
физическо и духовно
съзряване, бил негов
„духовен
старец“,
възпитавайки го в
православно—
християнски дух и
подготвяйки го за свой
църковен приемник.
На 7 декември 1858
г.
приема
монашеството и името
Игнатий в Сопотския
манастир
„Свети
Спас“.
„Манастирът
тесен е за мойта

душа“ - казва Левски.
Пътува из страната,
създава и организира
комитети, които да
подготвят българите за
революция.
Той вярва в идеята
на Георги Раковски за
организиране на чети и
вдигане на народно
въстание.
Неговата мечта „чиста
и
свята
република, в която
всички да имат равни
права, независимо от
своята народност и
вероизповедание“.
Ето какво пише
Христо Ботев за него:
„Приятелят му Левски,
с който живеем е нечут
характер, когато ние се
намираме
в
найкритическо
положение, то той и
тогава е такъв весел,
както и когато се
намира в най-добро
положение.
Студ,
дърво и камък се пука,
гладни от три деня, а
той пее и се весели,
вечер
додето
ще
легнем,
той
пее,
сутрин щом си отвори
очите пак пее. Колкото
и да се намираш в
отчаяност, той ще те
развесели и ще те
накара да забравиш
всички
страдания.
Приятно е човек да
живее
с
подобни
личности“.

ВЪРВИМ ВЪВ ВЯРНАТА ПОСОКА
открито.

От тази учебна година
всички настоящи и бъдещи
възпитаници на училището
ще се радват на изцяло нов и
напълно
оборудван
физкултурен салон, както и
на спортно игрище на

Във физкултурния
салон са обособени игрища за
различни видове спорт—
игрище за волейбол и
баскетбол и още—помещение
за тенис на маса.
Външното игрище е
предвидено
за
футбол,
волейбол, баскетбол, лека
атлетика и игри на открито.
Целта е създаване
на подходяща база, която да
позволи практикуването на
широк кръг спортове и по
този
начин
да
се
популяризира
физическото
възпитание и спорта.

Новите съоръжения
напълно съответстват на
потребностите на нашите
ученици и отговарят на
всички
изисквания
за
провеждане
на
учебните
часове
по
физическо
възпитание и спорт.

През месец септември
2021 г. стартира изпълнението
на проект „Равен достъп до
училищно образование в
условията на кризи.
Основните дейности по
проекта са: закупуване на
технически
средства
за
педагогически специалисти и
ученици за обезпечаване на
образователния процес в
условията на кризи; обучение
на ученици, включително от
уязвими
групи
за
придобиване на умения за
обучение от разстояние в

ръководители
бъдещите
ученици
демонстрират
комуникативност,
ориентиране
в
различни

ситуации, успешен подбор на
изразни средства.
Те мислят, учат, творят и
се забавляват в съвременна
образователна среда.

“С КЛЮЧ СОЛ СВЕТА ДА ОТКЛЮЧИМ“
За пета поредна година
ОбУ „Васил Левски“ е в
списъка на иновативните
училища на РБ.
Тази година иновацията
се разширява с въвеждане на
избираем учебен предмет по
музика.
Чрез проектно-базирано
обучение въз основата на
реални ситуации, с помощта
на
родителите
малките
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първолаци
придобиват
социален опит, дигитални и
граждански компетентности,
креативност и рефлексия.
Сред
нашите
приоритетни
цели
са
повишаване на мотивацията
за учене, подпомагане на
личностното развитие за една
успешна бъдеща реализация
и етнокултурна социализация
на децата и учениците.

През тази учебна година
бе обновен и модернизиран
кабинетът
за
личностно
развитие
чрез
проект
„Подкрепа за приобщаващо
образование“.
Обособен е и кът за
работа и подкрепа на децата
със специални образователни
потребности.

Специалистите работят
за преодоляване на проблемно
поведение
у
децата
и
подрастващите,
осигуряват
психологическа
подкрепа,
подпомагат
децата
в
намирането на правилния път
в живота и откриването на
техните творческите залоби и
таланти.

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

АПСПО
И тази година ОбУ
“Васил
Левски”
активно
работи по проект “Активно
приобщаване в системата на
предучилищното
образование”.
От съществено значение
за децата от малцинствените
групи е усвояването на
книжовен български език
Под формата на игра те
добиват представи, умения и
компетентности за успешно
използване на българска реч в
живота.
Подкрепени от своите

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

електронна среда; обучение
на
педагогически
специалисти
за
усъвършенстване на уменията
им
за
преподаване
провеждане на занимания от
разстояние
в
електронна
среда;
обучение
на
образователни медиатори и
родители за придобиване на
умения
за
работа
в
електронна среда.
По тази дейност в
помощ на учениците се
включиха и техните родители,
които останаха очаровани от

възможността да се потопят в
учебната атмосфера и да се
запознаят отблизо с учебните
платформи, електронни пощи
и училищни сайтове.
И учители, и ученици, и
родители са доволни от този
проект, който бе полезен на
всички участващи страни.

КОЛЕДА
На
22.12.2021
училището ни се изпълни с
много вълнение и трепет.
Както
обикновено
найчаканите гости бяха Дядо
Коледа и Снежанка. Те се
насладиха на коледния ни

концерт и всичко, което бяха
подготвили учениците.
Смях и детска глъч
изпълниха сцената, коледари
и сурвакари наричаха за
здраве.
Коледният
дух
завладя всяко сърце.

ЕСЕНТА В ИНИАТЮРИ
Повод за гордост е и
провелият се през месец
октомври 2021 г. национален
конкурс
„Есента
в
миниатюри”.
Той
бе
организиран от НЧ ”Пробуда”,
гр. Бургас. Ръководството му
удостои участвалите ученици
от IIIА клас, с класен

ръководител
г-жа
Невена
Колева – Стефка Иванова,
Мария Йорданова и Ивана
Михайлова с грамоти. Стефка
Иванова беше отличена с
бронзов медал и зае почетното
III място. Пожелаваме им още
творчески успехи в конкурсите
и през 2022 година.
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