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Хармоничното изграждане на личността,
цялостното формиране на характера на деца-
та, грижатанесамозатяхнотообразование,но
и за духовно-нравственотоикултурнотоимраз-
витие, ечастот управленскатаполитиканаСОУ
„Васил Левски“. Чрез различни дейности в
нашето училище на децата се дава възможност
даразвиятсвоитетворческиталанти,културни-
теиспортнитесиинтереси.

Впрограматанаучилищетосавключенираз-
ноoбразни дейности и занимания по интереси
– така гарантираме, че възпитаваме личности
добре образовани, с развити таланти в област-
танакултуратаиспорта.

В СОУ „Васил Левски“ функциониратШкола
по астрономия, Ателие по иконопис, Ателие по
модендизайн,Медиенклуб.

В часовете за свободноизбираема подготовка
(СИП) децата се занимават с театър, вокално пее-

не, мажоретни танци; посещават часове по сексу-
алноирепродуктивноздраве,информационнитех-
нологии, история, география, математика, чужди
езици.

За учениците с интереси към спорта даваме
възможност извънкласно да тренират баскетбол,
волейбол,футбол, тениснамаса.

Какви са заниманията на учениците извън
учебните часове, къде и как прекарват свободно-

то си време, е изключително важно. Знаем го ние,
знаят го и родителите. Стремим се да предложим
намладите хораинтереснииползотворнизанима-
ния, задапрекарват сжеланиевремето
извънучебнитечасове.

в училище
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Възпитанието в християнски ценности у учениците е част от
съвременното образование, но пътят към духовното изграждане
намладия човек трябва да бъде извървян внимателно, съобраз-
но неговите потребности и по начина, по който той възприема
света. В СОУ „Васил Левски“ сме избрали духовното възпитание
на учениците да се постига чрез творчество. За това от 5 г. в учи-
лището съществуваАтелиепоиконопис, ръководеноотБорисла-
ваКацарова,вкоетодецатасеучатдарисуватикони.

Освен сложната иконописна техника и каноните на този вид
изкуство, децатаопознавативъзприематнравственитеценнос-
ти на християнската религия – верен път към истински стойнос-
тнотоизначимотовживота.

ВединоткоридоритенапървияетажнаСОУ„ВасилЛевски“е
експонирана постоянна изложба на иконописни творби, създа-
дениотвъзпитаницитенаАтелието.

Работата в още две ателиета – „Моден дизайн“ и
„Палитра“ – са станали любими занимания замного
ученици в СОУ „Васил Левски“ през последните 3 го-
д и н и .

Ателиетата функционират под ръководството на ЕлиМиче-
ва, преподавателпотехнологиииизобразителноизкуство.

В ателие „Моден дизайн“ децата, предимномомичета с
интереси в областта на модата и прет а портето, се учат да
кроят,шиятидавъплъщаватсвоитеидеивоблекла.

В „Палитра“ се събира съсловието на художествено-
надаренитедеца,коитоумеятиобичатдарисуват.

Честите изложби, дефилета и презентации, хрумвания-
та на младите творци по повод различни празници, когато
аранжират интериора и екстериора на училището, са не-
разделначастотатмосфератавСОУ„ВасилЛевски“.

ДО К О С В А Н Е Д О И З К УС ТВ О Т ОДО К О С В А Н Е Д О И З К УС ТВ О Т О

Ателие по иконопис

Девора Цочева от VII клас (препода-
вател Красимир Ганеков) спечели първо
място в V Национален конкурс за рисун-
ка „Народните приказки – извор на
мъдрости доброта“ силюстрацияпопри-
казката„Неволятаучи“.

В
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Децата обичат и харесват изявите на
сцена.Пленениот изкуствотонаМелпо-
мена, тесудоволствиесевключватвза-
ниманията по актьорскомайсторство и
театър под ръководството на Мария
Църовска и Радостка Петкова. „За-
върших Школа по театрално изкуство,
специално с ориентация към сценична
работа с децата. Това е много креатив-
но и вдъхновяващо занимание,

учениците винаги са заредени с изключителна
позитивна творческа енергия“ – споделя Ма-
рияЦъровска.
Вече е традиция в края на учебната година,

на голямата сцена на читалище „Наука“, учи-
лищнататрупадапредставятеатралнипиесиза

деца.
Вафишасапоказвани„Историиопас-

нисгероисладкогласни“отНедялкоЙор-
данов (2010 г.), „ХитърПетър“ (2011 г.),
„Марсианчето“(2012г.).
Тази година предстои премиерата на

пиесата„Олеле“отЗдраваКаменова.
Приятелнаучилищните театралиело-

вешкият актьор и режисьор Стоян Геор-
гиев, койтоподпомагаразвитиетона та-
лантливите момчета и момичета в СОУ

„ВасилЛевски“.

МО Е Т О С В О Б О Д Н О В Р Е М ЕМО Е Т О С В О Б О Д Н О В Р Е М Е

В дома
на Мелпомена

Голямата магия
на науката

Куклен театър
през свободното време

Куклен театър
през свободното време

„Вечер на химията“ орга-
низираха преподавателите
Марийка Станчева и Ренета
Бакарова, в която с огромно
желание и нескрит интерес
се включиха ученици от 9а и
11аклас.

Учителите си бяха поста-
вили за цел да покажат за-
бавната и интересната стра-
нананауката, а участващите
ученици с ентусиазъм демо-
нстрираха химични експери-
менти с дълго запомнящи се
ефекти. В бели престилки и с

шапки на главите младите химици показаха из-
ригване на вулкан, многопластов коктейл в раз-
лични цветове, вълшебен разтвор, който проме-

продължава на стр. 4
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Здрав дух в здраво тяло
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Часовете по физическо възпитание и спорт са
задължителен елемент в учебната програма. Но за
да възпитаме личности с изградена физическата
култура, афинитет към спорта, можещи да печелят
спортни битки, да работят в екип и да спазват пра-
вилатанаспортсменскиядух, сеизисквамногопо-
вече.ЗатоваСОУ„ВасилЛевски“предлаганасвои-
те ученици различни възможности за спортуване
извънучебнитечасове.

Много популярни сред учениците са колектив-
нитеспортове–баскетбол,футболиволейбол–как-
тоитениснамаса.

В баскетболния спорт училището има дългого-
дишни традиции и множество успехи. За шеста по-
редна година баскетболистите се класираха за
участие на национални финали, като за пръв път в
държавнифиналище се включат два отбора от СОУ
„Васил Левски“: момчета VIII–X клас и момчета
XI–XIIклас,юноши.

Осигуренисавъзможностизатренировкипоае-

робика,наразположениенаученицииучи-
телиезала,оборудванасфитнесуреди.

Девойките, които искат да поддържат
форма чрез танцуване, могат да се вклю-
чатвмажоретниясъставнаучилището.

За да бъде всичко това възможно, се
грижи екип от специалисти – учителите по
физическо възпитание и спорт Николай
Скубарев, Веселин Комитов, Красимир
Якимов, Светла Димитрова и художестве-
ният ръководител на мажоретния състав
РадкаЦонковска.

СОУ „Васил Левски“ се грижи за спор-
тно надарените деца и им предлага адек-
ватни условия заобразованиеиразвитие.
Заизявенитеспортисти, чиитозанимания
изискват

повече трениров-
ки, което налага
отсъствия от учи-
лище, се прилагат
учебни програми
по индивидуален
план, съобразен
със спортните им
ангажименти.

Отплатата за
това са десетките
спортни отличия,
които завоюват
възпитаниците на
СОУ „Васил Лев-
ски“, както и из-
рас тването на
здраво и силно по-
коление.

няшеоцветяванетосикатохамелеон.
В презентция беше представен животът

навеликияхимикДмитрийМенделеев.
Вечерта завърши с пъстри фойерверки,

които,макаривиртуално,внесохамногона-
строениеиположителниемоции.

Забавното съчетаване на химични експери-
менти, музика и презентации заплени всички
присъстващи и спечели за науката нови после-
дователи.Аможебив техниръцееновожизнено
важнооткритие...

Голямата магия на науката
продължава от стр. 3


