
юни 2014, брой 2 (22)

В тържественото шествие на общи-
на Троян своето достойно място зае и
СОУ „Васил Левски“, Троян. Знаменос-
ците носеха флаговете на България и
на училището. След тях, начело с учи-
лищното ръководство, вървеше блокът
на учителите и помощния персонал на
училището. Своетомясто заеха отличе-
ни в национални състезания ученици;
отборът, представил училището и об-
ластта в Европейския парламент в
Страсбург, а също и спортните отбори.
С усмивки, балони и знаменца преми-
наха и най-малките, учениците в нача-
ленетап, I–IV клас.

Акцент в тържествата, посветени
на Празника на славянската писме-
ност и българската култура, е изложба-
та „Троянската гимназия“, посветена
на 75 години Пълна смесена гимна-
зия – Троян и 75 години от завършва-
нето на първия й випуск. В нея е пред-
ставена историята на едно училище,
развитието на образованието, възхо-
данапросветатанацелиярегион.Пос-
терите са поставени до паметника на
ген. Карцов, пред читалище „Наука“.

„Троянската
гимназия“

Радко Петков – младият талант, голя-
мата надежда, голямата гордост на СОУ
„Васил Левски“ и на всички троянци.
Презновия сезонРадко, ръководенотму-
зикалния педагог Мариета Жекова, за-
служенодостигнадофиналниякръгна „Го-
лемите надежди“ и съвсеммъничконему
достигна, за да грабне големияприз.
Той отново не само спечели любовта

на своите съграждани, но и ги сплоти в об-
щата кауза – да подкрепим, всички заед-
но, едно надарено от Бога дете, да пока-
жем своето уважение към труда на два-
мата, ученик и учител, които с труд и та-

лант вървятнапред, нагоре.
На тържествата послучай 24 май г-жа Донка Михайлова, кмет

на община Троян, връчи на Учителя Мариета Жекова и специал-
ната награда на общината за постижения в образованието и кул-
турата.

Голямата музика
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Голямо
професио-
нално при-

знание получи ръководството на СОУ „Васил Левски“,
гр. Троян. Розалина Русенова, директор на училището,
иЦветлинаМитева, помощник-директор, бяха покане-
ни на традиционния приемна президента Росен Плев-
нелиевпоповодДенянабългарската просветаи култу-
ра– .

За празника в сградата на Националния истори-
ческимузей се събраха депутати,министри от кабине-
та заедно с премиера Пламен Орешарски, посланици,
дипломати, преподаватели, хора на изкуството и об-
щественици. Пред гостите президентът припомни за-
вета на първоучителите Кирил и Методий, че величие-
то на народите не се измерва по спечелените битки и
военниподвизи, а по духовнияимнапредък.

24май

Прием на президента

Т р у д ъ т
на учители
и ученици
беше оце-

нен при раздаването на традиционните награди на Реги-
оналния инспекторат на образованието на МОН. Грамо-
тите на Инспектората бяха връчени от г-н Еленко Начев,
началник на РИО, и г-жа Цецка Димитрова, заместник-
областен управител на област Ловеч. Отличени бяха учи-
телите: Диан Станчев; инж. Иванка Църова; Илиян Кова-
чев; Свилен Димитров и ЦветелинаМутафова. За своите
постижения поощрения получиха учениците: Галя Кожу-
харова (11 клас); Деница Босева (10 клас); Десислава
Хаджийска (10 клас); Елица Досева (11 клас); Ивана Бу-
ровска (6 клас); Красимир
Райковски (8 клас); Кристина
Йорданова; Лъчезар Чавда-
ров (2 клас); Мария Петкова
( клас); Момчил Петров (12
клас) и Наталия Начева (6
клас).

12

Награди от РИО на МОН

Учениците от 7г клас по-
лучиха много ценна награ-
да – те бяха номинирани за
„най-толерантен клас“ в ця-
лата област Ловеч. Висока-
та оценка беше дадена за
с ъ п р и-
частност
и разби-
ране към
с в о и т е
различни съученици, за готовността им да подкре-
пят „другия“ и за формираните модерни разбира-
ния за „единнивразнообразието“.

Награда за човечност

На30май2014 г. ВОУ „Иван Хаджийски“ големи-
ят дарител и покровител на младите дарования на
Троян Джон Бризби връчи традиционните награди
за постижения в областта на културата и спорта. От
нашето училище бяха номинирани 8 ученици: Де-
сислава Хаджийска (10б), Ивайло Чавдаров (11б),
Камелия Касакова (11а), МарияПеткова (12в), Мая
Гладкова (11а), Никол Ночева (11а), СимонаСтойко-
ва (11а), ЦветославЛазаров (12а).

Годишни награди

„Джон Бризби“

Оценка не само за ра-
ботата на един педагог,
но и на традициите в об-
ластта на професионал-
ното образование в учи-
лището, е награждава-
нето на Милена Марти-
нова с почетното отли-
чие на Министерство на
образованието „Неофит
Рилски“.

Заслужена награда
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Накратко: СОУ
„Васил Левски“, Тро-
ян е първенец в област-
та! За пръв път наше-
то училище показа
най-висок успех от
всички училища в об-
ластЛовеч, със среден успех от всички изпитиМного
добър 5,37.

отлични

9 пълни шести-
ци! Десислава
Енчевска

Много добър

добри

Тройки и двойки
нямаме!

От общо 114 изпитни работи са 63
(55%), в това чис-
ло

А
от 12a по-

лучи две пълни
шестици – по
Български език и
литература и по
Английскиезик.

ере-
зултатът на 40,6%
от абитуриентите
(46 изпитни рабо-
ти), а са само
5 изпитни работи
4,4%.

Нито ед-
наработанееоце-
нена със Среден
илиСлаб.
От Випуск 74,

завършил през

–

2014 г., от 58 абитуриентидодържавни зре-
лостниизпитибяхадопуснати57.
На първия задължителен изпит, по

Български език и литература, се явиха 57
души, които показаха . Че-
тири бяха оценките Отличен 6,00 – на Де-
сислава Енчевска, Йоанна Василева, Петя
ДобреваиТоняВласковска.
За втори задължителен изпит бяха из-

брани5предмета.
Най-голям беше броят на явилите се по

Географияиикономика–31души,коитопо-
казаха среденуспех 5,34, а работатанаИлия-
наВасилева еоценена сОтличен6,00.
На изпит по Английски език средният

успех е 5,73, а от 14-те явили се зрелостници4
получиха пълни шестици – това са Десисла-
ва Енчевска, Иван Петров, Магдалена Геор-
гиева,МариоЙотов.
ПоМатематика зрелостен изпит положи-

ха 9ученицисъс среденуспех5,75.
Средният успех на двамата явили се на

ДЗИ по История и цивилизация зрелостни-
ци е 4,30, а единственият зрелостник, който
се представи на изпита по Химия и опазване
наоколната среда, получиоценка4,95.

среден успех 5,34

С пожелания за успех, за пълно-
ценна реализация, за късмет… И
с мъничко тъга от раздялата из-
пратихме нашите випускници.

На добър път!

в. „Междучасие“



Пожелавамена добърпътнана-
шитезрелостници!

АПедагогическият съвет на СОУ
„Васил Левски“, Троян награди на-
шите абитуриенти - за отличен
успех, за отговорно отношение към
учебната и извъкласната дейност,
за активно участие в олим-
пиади, състезания, конкур-
сииучилищнипроекти:

:

– 5 по-
следователни годиниучаства нана-
ционална олимпиада по астроно-
мия, като е заемал и призови места.
Единственият ученик от Троян
включваннякога внационалния. от-
бор на България по астрономия,
който участва на международна
олимпиада

музи-
кален талант; спечелила призови
места на редица международни и

национални конкурси за популярна
песен

за
ІІІ място на националното състезание
попрофесии

Срешение наПедагогическия съвет
всичките19 зрелостници, коитощепо-
лучат дипломи за средно образование
с отличен успех, ще бъдат наградени с

.

Златен медал

Сребърен медал

Плакет „За цялостен принос“

Почетна статуетка на училище-
то

и по 200 лв.
парична премия от дарението
на Йонка Мичева, почетен
гражданин на град Троян за
2012 г. и дългогодишен дирек-
торнаСОУ„ВасилЛевски“

и по 100 лв. парич-
на премия от Училищното настояте-
лство:

и
паричнапремия от100лв.

грамота, предметни награди и с парична
премия от50лв

Десислава Георгиева
Енчевска
Цветослав Цветомиров
Лазаров

ХристинаИвановаИванова
ПолинаИлчеваВасилковска
ЙоаннаСветлозароваВасилева

Момчил Яворов Петров

ИлиянаПетроваИлиева–

Мария Валентинова Петкова –
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„Бъди грамотен!“

С много вълнение и спортен хъс премина състеза-
нието поправилнописанеот кампанията „Бъди грамо-
тен“, организираноот образователнияпо-
ртал Академика, под патронажа на мини-
стъра на образованието д-р Анелия Кли-
сарова.

Най-много награди грабнаха нашите
ученици – и това е закономерен резултат
от ежегодно провежданото училищно
състезание „Аз пиша грамотно“, което
организирамевече за7-мапоредна годи-
на и което се превърна в „школа за гра-
мотност“ зацялатаобщина.

Министър Клисарова се срещна с ам-
бициозните ученици, като поощри успе-
хите им с красиви книги. В състезанието
взеха и участие ученици със специални
образователни потребности, които пока-

заха реалните резултати от интегрираното обучение в
нашето училище.
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На 15 май 2014 в
МОН, в рамките на ин-
формационен ден „Ко-
гато училището е сре-
дищно…“, бяха предста-
вени резултатите от работата по проект „Подобряване на ка-
чеството на образованието в средищните училища чрез
въвежданенацелодневнаорганизацияна учебнияпроцес“. В

рамки-
т е н а
проек-
т а с е

финансира работата на полуинтернатните групи, често нари-
чанисобичот родителии ученици „занимални“.
Срещата бе открита от Иван Кръстев, заместник-министър

наобразованието, койтопоздрави участницитев срещата.
СОУ „Васил Левски“ Троян беше представено с песента „Аз

искам“, великолепно изпълнена от Мира Попова от 1а клас, и
презентацията „Гергьовски хляб“ на шестокласника Хари Ве-
лев.

Развитие на целодневното обучение

9 май, Денят на Европа, тра-
диционно е ен на ученичес-
кото самоуправление в община Троян. В СОУ „Васил Левски“
ученици и учители с удоволствие наблюдаваха „еднодневни-
те“ учители, дирек-
тор, млади помощ-
ници на всички по-
зиции в училище.
Но от нашето учи-
лище беше и „кметът за един ден“ десетокласничката Десис-
лава Хаджийска успешно управлява общината ни, подкрепя-
наот „титуляра“ г-жаДонкаМихайлова.

и Д

–

Ден на самоуправлението



Седмокласници във вълшебния
свят на историята

На 3 юни се проведе инициативата „Моите връстни-
ци по света“, осъществена от 8а и 8б клас. Ние, участни-
ците, представихме презентации, посветени на образо-

ванието в различни държави, като включихмеи данни за
самите страни. Смоята съученичка Стела Гадевска пред-
ставихме Южна Корея и Кения. Разучихме историята и
развитието им, като ползвахме материали на няколко
езика. Южна Корея е много добре развита азиатска
държава, тя е на второ място по образование в света, а
Кения е слабо развита африканска страна, бедните ня-
мат възможност да образоват децата си - самонаследни-
ците на богатите семействамогат да си позволят образо-
вание. Ние избрахме съпоставката между тези две стра-
ни, за да покажем контраста между тях и да подтикнем
съучениците си даценят каквоимат: има държави, в кои-

то не всекиможе да
си позволи дори са-
мода сенаучидаче-
те и пише, и също
държави, в които де-
цата са толковапре-
товарени с учене,
че психиката им не
издържа и част от
тях стигат до самоу-
бийство. В Бълга-
рия режимът на об-
учение не е толкова
строг, за което тряб-
ва да бъдем благо-
дарни, но също не е
инай-заниженият.

Винаги трябва да знаем, че някъде по света има деца, които са
много по-зле от нас и си мечтаят за това, което ние имаме, но за жа-
лост - неоценяваме.

Вероника Димитрова, 8а

На17и18май, се проведоха ежегодните състеза-
нияпоБългарскиезики литератураипоМатематика
за четвъртокласници. Резултатите от състезанието
формират бал за кандидатстване за двете специали-
зирани паралелки в 5 клас с разширено изучаване

на БЕЛ и Английски език и с разширено изучаване
наМатематикаиИТ. Възпитаницитена тезипаралел-
ки от 3 години показват високото качество на обуче-
ниев тях, чрезрезултатитеот конкурсиисъстезания.

Сред новите петокласници

В националното състезание по български
език и литература „Стъпала към знанието“, в

която се включиха почти
2000 български ученици, до
финалния кръг стигнаха де-
вет ученици от нашето учи-
лище.Всички теполучихапо-

здравителни грамоти, а двамата призьори
десетокласничката Десислава Хаджийска (с
максималенбройот100 точки!) ишестоклас-
ничкатаПетяИвановабяхаотличенискниги.

В националния кон-
к урс „Заблея ло ми
агънце“ за творби, посве-
тени на Гергьовден и традицион-
ното българско овчарство, взеха

участие 9 ученици в 4 категории.
Всички участници получиха гра-
моти, а младите художници висо-
кокачествени акварели и скицни-
ци.

Конкурси, конкурси!

„Моите връстници по света“

Непознатата България –
природните чудеса на нашата родина
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С много настроение мина
Всички дълго се подготвяхме: украсихме стаята, поканих-

ме и нашите родители. Разделихме се на екипи, които трябва-
ше да представят празниците Сирни заговезни, Първи март,
Благовещение, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден.
Всички се постарахме, всеки проект представяше на-
родните вярвания и традиции, като включваше презен-
тации, постери, разкази, стихове. В екипа, който пред-
ставяшепразника Гергьовден, имашеи гости: Василена
от 8а разказа за празнуването на Гергьовден в с. Шип-
ково, а Хари от 6в описа приготвянето на обреден гер-
гьовски хляб. С помощта на г-жа Ивета Семова предста-
вихмеВеликденнаанглийскиезик.Нашатакласнаръко-
водителка ни изненада с една интересна „Правописна
приказка“ – с увлекателно съдържание и забавни зада-
чи побългарскиезик. ВодещибяхаАнна-Мария, Станис-
лава и Вилия. Те разказваха приказката с помощта на
интерактивната дъска, а останалите отговаряха на
въпросите, редактираха допуснати правописни грешки,
членуваха, откриваха липсващи парченца от правопис-
нияпъзел.

Беше интересно и забавно. Родителите ни останаха
доволни от нашите знания. Празникът завърши с почер-
пка – козуначени зайчета, приготвени от майката на

Станислава.

И още едно радостно преживяване за мене и моите съуче-
ници. На 12 юни ни посети

Запознахме се с нашите
връстници, прекарахменезабравимимигове заедно.Ивече за-
почнахме лична кореспонденция - интернет наистина премах-
вавсякаквиразстояния.

пролетният празник на нашия 5а
клас.

детска делегация от побратимения
на Троянфренски градВиньо наСена.

Вилия Спасовска, 5а клас

Незабравими мигове в училище

Вълшебният свят на науката

Откритото занимание по природни науки на тема: ,,Ево-
люция“ ми даде много удовлетворение и самочувствие на
млад човек, влагащ знанията си в
занимателния урок. Самата под-
готовка за него, заедно с дискуси-
ите с преподавателите, ме ентуси-
азираха да продължа да задавам
много въпроси, на които науката
има отговорите. Хубаво е, че
трудът ни беше уважен от гостите,
които не бяха безучастни къмпод-
несенитеопитиипрезентации.По-
желавам в училище да има пове-
че такива събирания, в които се
трупат знания, опит и контакти на
хора, обичащиприроднитенауки.

Богомил Петров 10г

Откритият урок по природнинауки бешеновиинтересенна-
чин за усвояване на трудните уроци. Неговата цел беше да пред-
стави законите на природата чрез опити и мултимедийни пре-

зентации по физика, химия и биология.
Извънкласната дейност ни мотивира да
бъдем креативни и да работим в екип.
Всеки даде най-доброто от себе си в под-
готовката и реализацията на проекта.
Особено впечатляващи бяха опитите по
химия: взаимодействие на натрий с вода
и макет на действащ вулкан. Освен нови
знания, участниците спечелиха хубави
спомени и много усмивки. Надяваме се,
че нашите гости са останали доволнии са
били впечатлени от нашия труд. Дано сме
дали началото на едно по-различно и ин-
тереснообучениевнашето училище.

Камелия Аксакова 11а

През май июни имахме възможността да по-
сетимразличниоткрити уроциизанимания. Учи-
телите споделиха добри педагогически практи-
ки, учениците демонстрираха наученото през
учебната година:
8 май –Открито занятие „Еволюция“, органи-

зирано от МО „Природни на-
уки“
8 май – Пролетен празник в

5а клас, с преподавател Стела
Михайлова
14 май – Открит урок по професия „Гурме зо-

на“ с 10 и 11 клас – инж. Иванка Църова иМиле-
наМихайлова
19 май – Открит урок по Английски език в 3

клас сМарианаСтанчева
19 май – Открит урок по География и иконо-

микасПешкаВачеваиИвайлоЙорданов
20 май – Открит урок по астрономия и БЕЛ,

преподаватели Надка Данкова и Ралица Бенче-
ва
21 май – Открит урок по Английски език в 6г

клас сМарианаСтанчева
3юни–Открит урок „Моитевръстниципо све-

та” в8аи8бс учителитеАнаКисьоваи ГаляЛале-
ва
5 юни – Вечер на астрономията, посветена

на 20 години от създаването наШкола по астро-
номия
6юни–Вечер, посветенана20-годишнината

от началотонаПътуващите училищавТроян
10 юни – Открит урок по История на стария

свят, 7в, преподавателЛидияКирилова

Споделен опит, гордост с постигнатото



Изабела Иванова (11б), Биляна Иванова (10а) и
Петър Румпалов (10б) участваха в

по инициатива на
Сдружение „Знание“, Ловеч, заедно спредставителина
училища от Ловеч, Луковит и Летница през месец март
2014 г. Младите хора бяха запознати с технологиите на
гласуване, с организирането на предизборна кампа-

ния.ПредставителитенаУченическия съвет наСОУ „Ва-
силЛевски“, гр. Троянбяхавразличниотбориисе спра-
виха успешно с предизвикателството да направят най-
атрактивнияи убедителенрекламенпродукт.

По програма на „Националните младежки инициа-
тиви и кампании“ Ученическият съвет организира на
14април2014 г.

. Пред-
ставители на УС запознаха участниците с основните
функции и правомощия на ЕП: такамладите хора наис-
тина семотивират да гласуват заЕвропарламент, дана-
правят свояосъзнатизбор.

Всички ученици получиха информационни матери-
али за ЕПипокани за организираното на2майв Троян
Европарти.

Пролетта дойде в СОУ „Васил Левски“ с
, организиран от Ученическия съвет, и под-

готвен от талантливите ръце на учениците от професио-
налните паралелки. Събраните средства ще се изпол-
зват за закупуване на награди на изявили се в различ-
ниобластивъзпитаницина училището.

обучение по проект
„Бъди активен, насърчи промяната!“

информационна срещас учениците от
11 и 12 клас, която повиши осведомеността на млади-
те хора за изборите за Европейски парламент

благотвори-
телен базар
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Ученическият съвет на СОУ „Васил
Левски“ с европейско мислене
и с идея за добротворчество

Изданието е подготвено от екип. Използвани са снимки на Д. Хаджийска, Ц. Митева, А. Иванова
компютърен дизайн и предпечатна подготовка: АИ

Сред смях, състезателнона-
прежение и добро настроение

премина пилотното издание на състезанието
„Съкровищница за знания“, организирано по про-
ект и конструкторско решение учителя по инфор-
матика Свилен Димитров. Негови главни помощни-
цибяха ученицитеот УС, от11б, 10а, 10бкласове.

Цялото училище, ученици и учители, аплодираше
състезателите, с особенинтерес се следешеотборът
на учителите, които наистина даваха всичко от себе
си. Голяматанаграда, торта, получиотборномер5.

на

Радко е на 14 години, а 8 от тях
прекарва, занимавайки се с музи-
каипеене. Сценатаемястото, къде-

то се чувстванай-щастлив, уверени
спокоен. Първото му излизане на
сцена е с известния композитор на
детски песни Хайгашод Агасян. То-
гава Радко е едва на 6 години. От 8-
годишен се състезава в национал-
ни имеждународни конкурси, от ко-
ито има много престижни награди.
Една от тях е Голямата награда
продуциране на нова песен в
първи национален конкурс на БНР
запопмузика „Нови гласове“2013.

Чрез предаването „Големите
надежди“ Радко искаше да пока-
же на цяла България , че не е важ-

но дали ще спечели, важ-
ное да се забавляваш.Ма-
кар че не спечели, за нас
Радко винаги ще бъде по-
бедител. Но освен страхо-
тен певец, той е и страхо-

тен приятел. Можеш да разчиташ
на него и да знаеш, че каквото и
да правиш, той винаги ще те под-
крепи, така както ние го подкре-
пяме във всеки един момент. Но
колкото и да е голям успехътму, за
нас той винаги ще е момчето от
малкия град с големия талант.–

– Ванина Радкова
и Марина Бечева 7а клас,

Фенклуб

„Съкровищница за знания“


