
 През месец февруари 
стартира кампания на 
„Просвета София“ АД за по-
пуляризиране на добри учи-
лищни практики за работа с 
Програмна система „АБВ 
игри“ за деца от подготвител-
ните групи. Началото се пос-
тавя с откритото занятие в 
подготвителна група 6 го-

дишни „А“ пред учители от 
други училища в гр. Бургас. 
Освен това нашите  колеги 
ще представят своя опит по 
тази програма и в други гра-
дове от региона като Сунгур-
ларе, Средец, Карнобат, Ка-
мено, Поморие. 
 В нашето училище 
стана практика да се провеж-

дат бинарни уроци. Интерес 
предизвика откритият урок в 
трети клас с участие на ресур-
сен учител. Други такива уро-
ци се проведоха между учите-
ли от начален и прогимнази-
ален етап на обучение и в 
прогимназиален етап — меж-
ду учител и възпитател. 

Имаме какво да споделим с колегите 
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Да се похвалим с още нещо ... 

 Почетното отличие “Директор на годината” спечели Ди-
ректорът на ОУ “Васил Левски”  Венелина Андреева. Наградата 
бе присъдена от Съюза на българските учители към КНСБ, а 
самата номинация бе издигната  от  педагогическата колегия на 
училището. Наградата е изключително авторитетно признание 
и се присъжда ежегодно на обществени деятели със значими 
проекти и постижения. Призът бе връчен лично от Мартин Ро-
мер -европейски директор на ЕСКО.  
 Освен отличен  мениджър Венелина Андреева е и екс-
перт във внедряването на иновативни технологии  в учебния 
процес. Благодарение на нейното предприемачество и нюх 
ОУ“Васил Левски” може да се похвали с една от най-добре обо-
рудваните технически учебни бази на територията на Бургас и 
сплотена педагогически колегия. 

Директор на годината—2015 

Сертификат „Коректна фирма“ заслужи 
ОУ „Васил Левски“ 

 Сертификатът е един от най-

популярните, издавани в България, както 

и в много други европейски страни. 

Грамотата съществува на европейс-

кия пазар от 2013 година. Отличието 

илюстрира позитивната презентация на 

учебното заведение в Интернет прост-

ранството и добрият ни имидж. 

  Това е поредното признание за 

успешното управление на учебното за-

ведение, което се радва на интерес и ви-

сока активност от страна на своите нас-

тоящи   възпитаници и техните родите-

ли. 
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Брой 1, година І 

19 февруари 2016 г. 



 Традиционно патронният 
празник на ОУ „Васил Левски“ се 
отбелязва с поднасяне на цветя от 
ученици и учители на паметника на 
Апостола в морската градина. 
 В седмицата на честванията 
на Патронния празник на училище-
то, всички учебни стаи осъмнаха 
украсени с лика и веруюто на Апос-
тола. Всеки класен ръководител, с 
помощта на своите възпитаници, 
подготви тематични табла за живота 
и делото на Дякона. Ученици изне-

соха и рецитал от стихове посветени 
на Апостола. 
 Филм за Апостола на Сво-
бодата Васил Левски бе представен 
пред учениците и гостите на тържес-
твата по повод Патронния празник 
на училището. Филмът бе предоста-
вен безвъзмездно от управата на Кар-
ловския музей.  
 С мултимедийни презента-
ции бе почетена паметта на Апосто-
ла децата разгледаха  и родословното 
дърво на Дякона.  

 Драматизация по произведе-
нието на Ив. Вазов изпълниха пред 
гости и ученици едни от най-
талантливите възпитаници на учили-
щето. Театралната миниатюра бе 
подготвена от възпитателите в про-
гимназиален етап и бе силно аплоди-
рана.  
 В рамките на седмицата по 
честванията на патронния празник 
на училищната сцена се изяви и са-
модейна вокално-танцова група. 

 Учители, ученици и техни-
те родители от ОУ „Васил Левс-
ки“, Бургас, кв. Горно Езерово 
събраха 500 лева от три благотво-
рителни базара и изложби, орга-
низирани от ръководството на 
училището и възпитаници на 
учебното заведение. 

Всички те се включиха в изработ-
ването и приготвянето на предме-
ти и кулинарни изкушения, които 
бяха разпродадени за броени дни. 
Инициативата е традиция за учи-
лището, като ежегодно събраните 
средства биват предоставяни на 
дете в нужда. Тази година сумата 
от 500 лв беше дарена на Васко 
о т  т а н ц о в а  ф о р м а ц и я 
„Петлите“. С нея ОУ „Васил Лев-
ски“ има четиригодишно приятел-
ство, сътрудничество и съвместни 
изяви на сцена като участието на 
нашия танцов клуб „Дъга” в лят-
ното им турне. 
 Младежът, който обитава 
защитено жилище заедно с други 
деца с подобна съдба, благородно 

е взел решение дарените средства 
да послужат за закупуване на 
три телевизора за дома, в който 
живеят. 
 Учениците от бургаския 
квартал Горно Езерово от своя 
страна са щастливи от факта, че са 
помогнали на дете – талант и са 
стоплили сърцето му чрез собст-
вения си труд и средства, макар 
семействата на повечето от тях да 
са социално слаби. Те вярват, че 
чудесата се случват на добрите 
хора не само по Коледа. 
 Приятелството продължава
- учениците от начален етап ще 
посетят концерт-спектакъл на 
“ П е т л и т е ”  п о д  н а д с л о в 
“Забравени, но не от теб”. 
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19 февруари - Поклон пред Васил Левски 

ОУ „Васил Левски“ дари 500 лева  
на Васко от ТФ „Петлите“ 

СВЕТУЛКА  

Урок по родолюбие 

БРОЙ 1,  ГОДИНА І  

 Възпитаниците на ОУ „В. 
Левски” откриха  инициативата на 
Изпълнителна агенция по горите 
и Министерството на земеделието 
и храните  „Горски инспектор за 
един ден“ с поход до м. 
„Аязмото”. Пред подрастващите 
специалистите – лесовъди от ди-
рекцията на Парк „Странджа” го-
вориха за значението на горите в 
нашия живот и икономиката на 

страната, за възможността на го-
рите да се възпроизвеждат и за 
това кое дърво как изглежда и как 
може да бъде разпознато. А горс-
ките инспектори от РДГ-Бургас 
интересно и забавно запознаха 
учениците с отговорната работа 
на горския инспектор. Двамата 
горски инспектори заедно с зам. 
директора на Парк „Странджа” 
разиграха постановка по задържа-

не на нарушител в горите, което 
вдигна градуса на интерес у деца-
та.  

 ОУ „Васил Левски“ е едно от 
малкото училища в гр. Бургас, участ-
ващо в националния ученически кон-
курс „Посланици на здравето“ със 
своя проект „Грижата за здравето е 
най-доброто лекарство“. Конкурсът 
се провежда по инициатива на Ми-
нистерството на здравеопазването 
(МЗ), в партньорство с Министерст-
вото на образованието и науката 
(МОН), Министерството на културата 
(МК) и Министерството на младежта 
и спорта (ММС), Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ) и 
Представителството на Европейската 
комисия в България (ПЕКБ).  
 Нашите малки посланици  и 
техните родители работят активно, за 
да покажат своето отношение към 
здравословния начин на живот. Те 
събраха много пословици, поговорки 
и приказки за здравето, „бабини“ ре-
цепти за лечение без лекарства, пре-
дизвикаха своите съученици с конкурс 
за най-чиста класна стая. Освен че 
работят усилено, „посланиците“ се и 

забавляват чрез интерактивни игри, 
кръстословици, пъзели на здравослов-
на тематика. Предстоят още много 
изяви, с които ще разпространяват 
идеята за здравословния начин на жи-
вот и отговорността, която всеки от 
нас носи за собственото здраве. Парт-
ньори по изпълнение на проекта са 
БЧК и БМЧК, читалище „Васил Левс-
ки“, Клуб на младия учител. 

 Възпитаниците на ОУ Ва-
сил Левски взимат дейно участие в 
редица инициативи и кампании на 
местно и национално ниво.  
 Свързва ни дългогодишно 
сътрудничество с Българския Чер-
в е н  к р ъ с т  в  к а м п а н и я т а 
"Мартеница закичи и надежда по-
дари" в помощ на деца, нуждаещи 
се от лечение. И тази година мал-
ките сръчни ръце на нашите деца 
работят усърдно за да се включим 
достойно в кампанията.  
 Във връзка с Национална-
та седмица на четенето нашето 

училище проведе интересни и раз-
нообразни изяви - викторини, със-
тезание за най-добър четец, откри-
ти уроци, драматизации, изложба 
на детски рисунки. Финал на Сед-
мицата на четеното поставихме 
със заключителен концерт, изне-
сен в читалището в квартала от 
участниците в инициативата. 
 Друга извънучилищна 
инициатива, която отбелязахме бе 
Седмицата на бащата като част от  
Националната кампания „Да бъ-
деш Баща“. Увлякохме татковците 
в много забавни игри в спортно 

състезание, изработихме заедно 
хранилки за птици, организирахме 
изложба на детски рисунки и кола-
жи „Баща ми – моят герой“. На 
най-активните и сръчни татковци 
връчихме грамоти. 
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“Горски инспектор за един ден“ 

Посланици на здравето 

Извънучилищни изяви 


