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През м. октомври 2018 скъпи 
гости на ОУ „Васил Левски“ бяха 
екипите на СНЦ „Верният настой-
ник” и на „Повече бъдеще” от 

Германия с управител Вера Шнай-
дер. Те донесоха подаръчни комп-
лекти за учениците от I до IV клас 
– раници с учебни пособия и ла-
комства, а най-малките 5 и 6 – го-
дишни зарадваха с дрешки и иг-
рачки. Инициативата е по проект 
„Който се учи, ще получи”. Всич-
ки ученици бяха много развълнува-
ни и щастливи от изненадите и на 

свой ред поздравиха гостите с пес-
ни.  

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 

Учениците от ОУ „Васил Левс-
ки“ се включиха в Националната 
седмица на четенето, която се про-
веде през м. октомври. 2018 г. 

Децата се потопиха отново в 
чудния свят на литературните 
творби. Те представиха любими 

приказки, четоха по роли и участ-
ваха в драматизация на приказки. 
По-големите посетиха Библиоте-
ката в кв. Горно Езерово, където 
научиха правилата за подреждане 
на книгите.  

Високи резултати показаха шес-
токласниците при решаване на 
онлайн теста на БАН “Опознай 
българския език”.  

Голям интерес предизвика ини-
циатива „Дете дарява книга на де-
те“. Седмицата на четенето 

прилючи с изложба под надслов 
„Аз обичам да чета“, на която де-
цата представиха рисунки на свои-
те любими приказни герои . 
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През м. ноември. 
2018 г. за поредна 
година нашето 
училище се вклю-
чи в отбелязването 
на седмицата на 
бащата, част от 
Н а ц и о н а л н а т а 

кампания „Да бъдеш Баща“, за 
което получихме сертификат. 

Всички ученици бяха запознати 
с инициативата в часа на класа и с 
голямо вълнение се включиха в 
изработването на рисунки, колажи, 

постери и организираха изложба. 
Бяха изработени тематични стике-
ри, грамоти, информационни ма-
териали, постер, бюлетин с гра-
фик за провежданите дейности. 
Учениците от V ЦДО, с ръководи-
тел Н. Куцарова, раздадоха брошу-
ри и други информационни мате-
риали, с които запознаха жителите 
в квартала с текущите мероприя-
тия. В I и II ЦДО беше проведено 
събитието „Татко ми чете приказ-
ка“ – с участие на ентусиазирани 

родители на ученици от тези гру-
пи. Седмицата на бащата завърши 
с мероприятието „Истински chef“, 
където радостни бащи и деца пра-
виха заедно 
здравословни 
сандвичи, като 
всеки баща 
получи грамо-
та за своето 
участие. 

СЕДМИЦА НА БАЩАТА 

„КОЙТО СЕ УЧИ, ЩЕ ПОЛУЧИ“  

Традиционно е участието 
на нашето училище в Све-
товната седмица на пред-
приемачеството, иници-
и р ан а  о т  Д жу н и ър 
Ачийвмънт България през 
м. ноември. И тази година 
тя премина с много меро-
приятия, проведени от 
нашите иновативни пред-
приемачи.  
На вкусни „експонати“ се 
насладиха гостите на бла-
готворителната изложба-
базар под надслов „Сладки 

мечти“, подготвена от 
първокласниците и техни-
те родители. Сръчност и 
фантазия показаха моряче-
тата от IIА клас с изработ-
ването на сувенири за ни-
кулденския благотворите-
лен базар. Предприемачи-
те от IIБ клас се запознаха 
с електропредприемаче-
ството, начините за 
опазване на природата и 
изработиха предмети от 
отпадъчни материали. 
Огромен интерес предиз-

вика благотворителната 
ф о т о и з л о ж б а 
„Богатството на бургаски-
те езера“, организирана от 
еколозите от V клас.  
В нашите инициативи се 
включиха ученици от ця-
лото училище, учители, 
родители и жители на 
квартала. 

Изготвил: Д. Кандарова Главен учител 

СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

 

ЗНАЕМ ПОСОКАТА 

Има училище, което 
е уникално и различно. 
В него няма дневници, 
а дигитална платформа 
и облачни технологии. 
Там работят педагози 
творци—иноватори с 
опит и идеи за работа в 
позитивна интеркултур-
на среда, с доказана 
адаптивност и гъвкавост 
при прилагане на рабо-
тещи обучителни прак-
тики.  

Основно училище 
“Васил Левски”, кв. 
Горно Езерово е едно 
от първите иновативни 
училища в България за 
учебната 2017/2018 г.  

Постигнатите добри 

резултати при реализи-
ране на дейностите по 
проект "Щафета към 
правилния избор" с 
факултативен учебен 
час по предприемачест-
во "Днешното утре" ни 
мотивира да заявим же-
лание за разширяване 
на обхвата на иноватив-
ния проект като вклю-
чим още целеви групи. 
На Областна конфе-
ренция на иновативни-
те училища ние полу-
чихме похвали и позд-
равления от представи-
телите на МОН , облас-
тната управа на Бургас, 
Община Бургас, РУО, 
университетски препо-
даватели, училищни 
директори и учители 
за добрата работа с 
родителите на наши-
те ученици и успеш-
ната реализация на 
проекта.  

Иновацията има за 
цел да интегрира уче-
ниците, да им помогне 
да осмислят значението 
и ползите от процеса 
на кариерно ориентира-
не за успешното им 
личностно и бъдещо 
професионално разви-
тие, да повиши желани-
ето им за учене и пос-
тижения. Чрез въвежда-
нето на играта като дей-
ност,  взаимодействие с 
родителите, с предста-
вители на различни 
професии, се създават 
предпоставки за възпи-
таване на учениците в 
дух на предприемачест-
во и инициативност.  
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19. февруари 2019 г. 

Брой 6, година ІV 

ЗАПРЕТНАХМЕ РЪКАВИ 

П р е з  н о в а т а 
2018/2019 год. 

имаме нови малки пред-
приемачи. Това са уче-
ниците от I А и I Б кла-
сове с класни ръководи-
тели Ан. Мандажиева и 
С. Дамянова . 

В часовете по предп-
риемачество учениците 
се запознават с основ-

ните професии свърза-
ни с растениевъдството 
и животновъдството и 
тяхната специфика. Об-
съждат кои професии 
произвеждат стоки и 
кои услуги. А също и 
какви знания и умения 
трябва да притежават, за 
да станат, каквито искат 
като пораснат. Акцен-

тът в тези часо-
ве е и препода-
ването чрез игра на ос-
новни финансови и 
икономически понятия.  

ВЕСЕЛАТА ФЕРМА 

УЧЕНИЧЕСКА ЕКО АКАДЕМИЯ 

За първа годи-
на в иноватив-
ните практики 

са включени ученици от 
прогимназиален етап. 
Това са петокласниците 
от клуб „Училищна еко 
академия“ и Школа по 
интереси „Мисли в зеле-
но” с ръководители Да-
рина Кандарова и Нина 
Куцарова.  

Нашите ученици изс-

ледват проблеми и ре-
шения за тях, свързани с 
опазване на въздуха, во-
дата, опазването на озо-
новия слой, разделното 
събиране и рециклиране 
на отпадъци, популаци-
ите и редките птици в 
България.  

Чрез много занима-
телни игри, наблюдения 
и експерименти малките 
еколози свикват да пла-

нират своето бъ-
деще с грижа за 
природата и зна-
нието за нейната важ-
ност и незаменимост. 



 

 

СВЕТУЛКА  2 

“ТОВА СМЕ НИЕ!” 

През м. декем-
ври 2018 на-
шето училище 
участва в Пър-
вия национа-
лен форум на 

иновативните училища в Бълга-
рия, организиран от Министерство 

на образованието и науката. На 3 
декември 2018 година в София на 
конференцията в зала "Джон Ата-
насов" в Тех парк и в социалните 
мрежи беше излъчен видеоматери-
ал за работата на нашите инова-
тивни паралелки, за грижите и ста-
ранието на училищното ръководс-

тво в лицето на директора - Вене-
лина Андреева за осигуряване на 
средства и условия за успешна реа-
лизация на иновативния проект.  
Клипът можете да видите на на-
шия сайт: http://oulevski.net/ 

С ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА 

И ФЕРМЕРИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ МНОГО  

Ние, първокласниците, 
всеки ден научаваме нови 

и интересни неща за света около 
нас. Изпълняваме задачи, свърза-
ни с професиите. В нашата весе-
ла ферма се учим как да отглеж-
даме различни видове животни. 
Вече знаем много и за растенията, 
но искаме да учим още и още... 

П р е з  т а з и 

учебна година създадохме собст-
вена цветна градина, засадихме с 
помощта на нашите родители 
луковици от холандски зюмбюл, 
за които полагаме грижи.  
Посетихме свинеферма. Там се 
запознахме с професията живот-
новъд, както и с начина на отг-
леждане на домашни животни. 
Собственикът на фермата ни поз-

воли да нахраним животните. 
Всичко в училище е интерес-
но и забавно, учим се да смятаме 
и да пишем правилно. Скоро ще 
можем да четем текстове и да 
учим още нови неща. Ние искаме 
да бъдем „предприемачи на собс-
твения си живот“, а за да го пос-
тигнем трябва да учим всеки ден! 

„Ученическа Еко Акаде-
мия“ с ръководител Да-
рина Кандарова включва 

младите еколози от петите класо-
ве. През настоящата година се 
запознават с най-голямото естест-
вено езеро в България – Бургаско-
то езеро Вая. Научават непознати 
факти за него, разбират колко е 
важно да се отнасяме отговорно 
както към обитателите му, така и 
към околните пространства. Чрез 
много експерименти, интерактив-
ни и онлайн игри те осъзнават 
значението на този водоем за 
природата и осъзнават необходи-

мостта от него-
вото опазване и 
защита. На спе-
циално табло 
еколозите еже-
седмично поста-
вят информация 
за езерото и при-
вличат  нови 

съмишленици сред учениците от 
училището.  

Екологичните занимания 
на петокласниците про-
дължават в ЦДО със Шко-

ла по интереси „Мисли в зелено“. 
Заедно със своя ръководител Ни-
на Куцарова те отбелязват значи-
ми дати, свързани с екологията, 
включени в изработен от тях Еко 
календар. Някои от проведените 
екологични събития са: Евро-
пейска седмица на мобилността, 
Световния ден на туризма, Све-
товния ден на птиците, Световния 
ден за мониторинг на водата, 
Международния ден на планина-
та. С много ентусиазъм еколозите 
вдъхват  нов живот на непотреб-
ните предмети около нас, полагат 
грижи за зимуващите птици - из-
работват и поставят хранилки и 
редовно ги зареждат със семенца. 
Изработват пана от природни 

материали за организираната от 
тях изложба „С дъх на море“. 
Създаден е Еко патрул с мото „Аз 
участвам активно – аз променям 
света”. Включените в него учени-
ци редовно почистват двора и 
района около училището. 
Бяха засадени 20 дръвчета, спече-

лени от III 
В клас в 
инициати-
в а т а 
„Засаждаме 
бъдеще“ от 
съвместна-
та кампа-
ния на Dai-
kin и ГО-
РАТА.БГ . 
Освен тре-

токласниците и техните родители 
в засаждането се включиха и мла-
дите еколози. Те дадоха съвети за 
отглеждане и грижа за фиданките.  
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Ние - усмихнатите "слънчо-
гледи" от ІІ б клас - целева група по 
иновативен проект "Щафета към 
правилния избор" с факултативен 
учебен час по предприемачество 
"Днешното утре" с класен ръково-
дител Тинка Станкова вече втора 
учебна година усвояваме знания и 

умения за различни професии, 
учим се да работим в екип, да бъдем 
отговорни и правилно да разпреде-
ляме своето време. Ние се запозна-
ваме със сферите, в които находчи-
вият предприемач избира да реали-
зира идеите си, знаем от какво зави-
си успехът и как можем да осигурим 

капитал за финансирането на своя 
бизнес. В процеса на работа по 
проектните дейности опознаваме 
себе си, своите силни и слаби стра-
ни и знаем, че за да успеем утре, 
трябва да учим днес.  

Това бе мото-
то на благот-
во р и тел н ата 
инициатива, с 
която учени-
ците от II А 

клас – иновативна паралелка, при-
зоваха всички ученици, учители и 
родители да подпомогнат Социа-

лен център Бургас, със събирането 
на пластмасови капачки, за купува-
не на образователен софтуер за 
деца с увреждания. 
Сега, когато децата в неравностой-
но положение имат възможност за 
различно общуване, ние можем да 
се поздравим с този успех, като 
партньори в кампанията. 

„НАПРАВИ ДОБРО“ 

КОРАБЪТ НА МЕЧТИТЕ 

Вече втора година ние, 
морячетата от втори А клас, сме 
на борда на нашия иновативен 
кораб. През тази учебна година 
ние си поставихме за цел да се 
запознаем с богатствата на нашата 
родина, с красотата и специфика-
та на родния Бургас и неговите 
морски жители. Ще се превъпла-
тим в ролята на архитекти и ще си 
„построим“ хотел, а после ще из-
работим меню за нашия ресто-
рант и ще бъдем шеф-готвачи в 

кухнята. 
На нашия паса-
жерски кораб 
има магазини, 
банки, салони 
за красота, уве-
селителни пар-
кове и заведе-
ния. Освен еки-
пажа, който е 

отговорен за кораба, за всички 
тези институции и търговски 
обекти трябва подходящ персо-

нал. За нас е огромно удоволствие 
да се запознаваме с различни про-
фесии, да се опитваме да изпълня-
ваме техните отговорности и за-
дължения. 
Наред с всички тези нови знания 
и умения, ние продължаваме да се 
учим да четем и пишем, да съби-
раме и изваждаме, да умножаваме 
и делим, защото знаем, че за да 
имаме добро бъдеще, ние трябва 
да учим много. 

УЧИМ СЕГА, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ 


