
През месец ок-
томври тази го-
дина в град Бур-

гас се проведе национален 
конкурс за рисунка, фотогра-
фия и мултимедийна презен-
тация, на тема “Морето не е 
за една ваканция”.  

Целта на мероприятието е 
да се привлече вниманието 
на учениците към проблема 
със замърсяването на крайб-
режната зона, причинено от 
човешка дейност. 

Десетки ученици от ОУ 

“Васил Левски”, гр. Бургас се 
включиха активно с рисунки, 
като използвайки различни 
техники, успяха да грабнат 
вниманието на журито и бя-
ха поощрени с грамоти. 

Отличените ученици са 
Илия Фалаков от VI а клас, с 
класен ръководител госпожа 
Надежда Купенова и Нико-
лай Фратев от III а клас, с 
класен ръководител госпожа 
Саша Василева.  

Поздравления! 

През месец май 
се състоя 22-рия 
Национален кон-

курс “Учител на годината”, 
организиран от Синдиката 
на българските учители, съв-
местно с Министерство на 
образованието.  

Нашият директор госпожа 
Венелина Андреева получи 
най-престижната награда - тя 
бе обявена за директор на 
2019-та година. 

Това е най-високото отли-
чие, а символ на приза е учи-
лищен звънец. 

“Вкарай гол на 
агресията” - е 
мотото на меж-

дуучилищния футболен тур-
нир за момичета от I до IV 
клас. 

Състезанието се проведе 

на Архангеловден, а идеята 
на организаторите е децата 
да се научат да се справят с 
агресията чрез спорта. 

Мероприятието се прове-
де в спортен център 

„Славейков“.  
В приятна обстановка и с 

добро настроение нашите 
футболистки получиха меда-
ли, грамоти, индивидуални и 
отборни награди. 

ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА 

“МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” 

“ВКАРАЙ ГОЛ НА АГРЕСИЯТА” 

Под ръководството 
на г-жа Станка Петрова 
и г-жа Кезван Хасан 
ние, еколозите от V и 
VI клас, се запознахме с 
устройството и прило-
жението на компостера.  

Разбрахме, че чрез 
него се получава естес-
твена биотор, която е 
необходима за повиша-
ването на плодовитост-
та на почвата. 

Разделени на два от-

бора се погрижихме за 
събирането на пръст и 
есенни листа от двора 
на училището. С голям 
интерес и отговорност 
всички изпълнихме 
успешно поставените 
ни задачи. Единият от-
бор зареди първия 
слой от пръст в ком-
постера, а вторият от-
бор - слой от есенни 
листа.  

Работата не свършва 
до тук! През следващи-
те учебни часове ще 
проследяваме процеса 
на действие и ще раз-
бъркваме непрекъснато 
съдържанието, за да 
внесем необходимите 
въздух и вода. 

Всички сме възхите-
ни от уреда. Разбрахме 
още, че в него могат да 
се поставят не само 
есенни листа, но и раз-
лични битови отпадъ-
ци, които обикновено 
изхвърляме в коша за 
боклук: обелки от зе-
ленчуци, остатъци от 
плодове, черупки от 
яйца и други. 
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Брой 7, година ІV 

На 14 и 15 ноември 
2019 г. в СУ "Йордан 
Йовков", град Сливен 
стартира обмен на доб-
ри практики по Нацио-
нална програма на Ми-
нистерството на обра-
зованието и науката 
"Иновации в дейст-
вие". 

Първата среща беше 
с екип от нашето учи-

лище. Наблюдавахме 
открит урок по Визуал-
но програмиране в III 
клас. През втория ден 
от посещението към 
професионалната общ-
ност се присъединиха 
учители и ученици от 
СУ “Христо Ботев”, 
град Нова Загора. 

Първи, учениците 
от II клас демонстрира-
ха знания и умения в 
областта на дигитални-
те комуникации и вир-
туалните игри. 

Третокласниците 
от своя страна пока-
заха увереност при 
използването на 
интерактивни обра-
зователни продукти 

в областта на компю-
търните технологии. 

Ученици, родители 
и гости попаднаха в 
иновативна реалност 
чрез използване на 
обучителна система по 
програмиране. 

Основна цел на сре-
щата между трите учи-
лища е подобряване 
качеството на образо-
ванието чрез споделяне 
на иновативни добри 
практики. 

„Щафета към правилния избор“,  

ФУЧ по предприемачество „Днешното утре“  

УЧЕНИЧЕСКА ЕКОАКАДЕМИЯ 

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ 



 Корабът на 
мечтите продъл-
жава своя път и 

през тази учебна година. То-
ва сме ние - щастливият еки-
паж на “Кораб Бургас”. 
 За трета поредна годи-
на ние, морячетата от III а 
клас, сме на борда на нашия 
иновативен кораб. Вече зна-

ем и можем повече, затова 
навлизаме в дебрите на съв-
ременните модерни профе-
сии - компютърни специа-
листи и програмисти. 
 Всеки изминал ден за 
нас е все по-интересен. За-
познаваме с особеностите и 
спецификата на различните 
професии. Коментираме и 
обсъждаме бизнес идеи, съз-
даваме свой собствен бизнес 
план и модел. Надграждаме 
умения за вземане на инфор-
мирани решения, управле-
ние на бюджет и лична ини-
циатива. 
 Под ръководството на 
госпожа Саша Василева ние 

научихме важната роля на 
шеф готвачите и се превъп-
лътихме в такива, изпълня-
вахме отговорностите и за-
дълженията им. 

КОРАБЪТ НА МЕЧТИТЕ 

На 16.10.2019 година ние, 
младите фермери от II а клас 
с класен ръководител Анаста-
сия Мандажиева се запознах-
ме с професията растениевъд.  

Ние усвояваме знания за 
управление на ферма и отг-
леждане на растения. Знаем 
колко важни са труда и ръч-
ното производство. 

С ентусиазъм засадихме 
своите първи цветя. Прове-
де се един изключително 
полезен открит урок, на 
който присъстваха и нашите 
мили майки! 

За начало показахме пред 
своите родители колко мно-
го неща сме научили за 
есенните цветя, за растение-

въдството, за 
видовете цветя и 
необходимите 
слънце и вода. 

След това създадохме своя-
та първа цветна градина. С 
помощта на родителите си 
засадихме луковици от холан-
дски зюмбюл, лалета и нар-
циси. Всички знаем, че анга-
жиментът ни не свършва до 
тук - ще трябва да се погри-
жим за едно от новозасетите 
цветя в своя дом - да му доста-
вяме жизненоважните вода, 
светлина и подходяща темпе-
ратура. Със сигурност ще за-
помним този урок!  

 

МЛАД ФЕРМЕР - ПРОФЕСИЯ РАСТЕНИЕВЪД 

Ние, учениците от ІІІ б 
клас стартирахме благотвори-
телна акция за подпомагане 
на дете в неравностойно по-
ложение. 

На 25 септември в часа на 
тема „Проект „Жълти сто-
тинки“ изработихме нашите 
касички за благотворител-
ност. Това са кутии за събира-
не на монети с номинал 1, 2 и 
5 стотинки, изработени от 
неизползваеми празни пласт-
масови кутии. 

Не беше никак лесно, но с 
помощта на нашия класен 
ръководител госпожа Тинка 
Станкова приложихме раз-

лични техники и демонстри-
рахме отлични умения за ра-
бота с рециклирани материа-
ли. 

ЩАФЕТА КЪМ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР 

Татко - опора, спътник, 
приятел! Основна фигура в 
детското съзнание.  

И през тази учебна година 
всички заедно отбелязахме 
седмицата на бащата - учени-
ци, родители и учители. С 
широки усмивки и добро нас-
троение се включихме в отк-
рити уроци и състезателни 

игри. Припомнихме си колко 
е важна ролята на татко в се-
мейството. 

Учениците от IV б и IV в 
клас, под ръководството на 
госпожа Хабибе Ахмедова и 
госпожа Димитрина Димит-
рова, ни запознаха с билките, 
от които можем да си напра-
вим полезен чай и още - къде 
да ги открием. 

Ние се обединихме около 
каузата “Бащи помагат на ба-
щи”. Запарихме вкусен бил-
ков чай и го предложихме на 
гостите. Те дариха средства в 
помощ на Мердин Белилов - 
баща, който има нужда от ле-
чение в Сърбия. 

Малко по-късно станахме 
свидетели на една незабрави-
ма футболна среща, в която 
участваха не само възпитани-
ци на нашето училище, а и 
техни бащи, братя и други 
значими в живота им мъже. 
Дербито завърши с почерпка, 
а най-добрите състезатели 
получиха сертификати за 
участие. 

Ето ни и нас - учениците 
от иновативния I клас. Днес 
нашият класен ръководител 
госпожа Невена Колева ни 
зарадва с незабравим открит 
урок на тема “Моят робот 
знае безопасен път до учили-
ще”.  

Заедно се потопихме в ед-
на приказна разходка за безо-
пасното движение по пъти-
щата. В екип направихме ап-
ликация чрез подреждане на 

опасна и безопасна част на 
тротоар и пешеходна пътека 
на интерактивната дъска. 
Умението за работата в екип е 
ключ към успеха. 

Пяхме песен с помощта на 
видеоклип, а най-забавно бе-
ше упражнението в сайта 
Learning Apps.net, чрез което 
се запознахме с нашия прия-
тел робота Ники. 

Чрез използването на ин-
формационни и компютърни 

технологии усвоихме знания 
и компетентности, свързани с 
работата в екип и дигитални-
те технологии. 

СЕДМИЦА НА БАЩАТА 

БЕЗОПАСЕН ПЪТ ДО УЧИЛИЩЕ 


