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не, мажоретни танци; посещават часове по сексуално и репродуктивно здраве, информационни технологии, история, география, математика, чужди
езици.
За учениците с интереси към спорта даваме
възможност извънкласно да тренират баскетбол,
волейбол, футбол, тенис на маса.
Какви са заниманията на учениците извън
учебните часове, къде и как прекарват свободно-

Хармоничното изграждане на личността,
цялостното формиране на характера на децата, грижата не само за тяхното образование, но
и за духовно-нравственото и културното им развитие, е част от управленската политика на СОУ
„Васил Левски“. Чрез различни дейности в
нашето училище на децата се дава възможност
да развият своите творчески таланти, културните и спортните си интереси.
В програмата на училището са включени разноoбразни дейности и занимания по интереси
– така гарантираме, че възпитаваме личности
добре образовани, с развити таланти в областта на културата и спорта.
В СОУ „Васил Левски“ функционират Школа
по астрономия, Ателие по иконопис, Ателие по
моден дизайн, Медиен клуб.
В часовете за свободноизбираема подготовка
(СИП) децата се занимават с театър, вокално пее-

то си време, е изключително важно. Знаем го ние,
знаят го и родителите. Стремим се да предложим
на младите хора интересни и ползотворни занимания, за да прекарват в училище с желание времето
извън учебните часове.
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ДО К О С В А Н Е

ДО И ЗК УС ТВ О ТО

Възпитанието в християнски ценности у учениците е част от
съвременното образование, но пътят към духовното изграждане
на младия човек трябва да бъде извървян внимателно, съобразно 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 училището съществува Ателие по иконопис, ръководено от Борислава Кацарова, в което децата се учат да рисуват икони.

Ателие по иконопис
Освен сложната иконописна техника и каноните на този вид
изкуство, децата опознават и възприемат нравствените ценности на християнската религия – верен път към истински стойностното и значимото в живота.
В един от коридорите на първия етаж на СОУ „Васил Левски“ е
експонирана постоянна изложба на иконописни творби, създадени от възпитаниците на Ателието.

В

Девора Цочева от VII клас (преподавател Красимир Ганеков) спечели първо
място в V Национален конкурс за рисунка „Народните приказки – извор на
мъдрост и доброта“ с илюстрация по приказката „Неволята учи“.
Работата в още две ателиета – „Моден дизайн“ и
„Палитра“ – са станали любими занимания за много
ученици в СОУ „Васил Левски“ през последните 3 год и н и .
Ателиетата функционират под ръководството на Ели Мичева, преподавател по технологии и изобразително изкуство.
В ателие „Моден дизайн“ децата, предимно момичета с
интереси в областта на модата и прет а портето, се учат да
кроят, шият и да въплъщават своите идеи в облекла.
В „Палитра“ се събира съсловието на художественонадарените деца, които умеят и обичат да рисуват.
Честите изложби, дефилета и презентации, хрумванията на младите творци по повод различни празници, когато
аранжират интериора и екстериора на училището, са неразделна част от атмосферата в СОУ „Васил Левски“.
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МО Е Т О

СВОБОДНО ВРЕМ Е

Децата обичат и харесват изявите на
сцена. Пленени от изкуството на Мелпомена, те с удоволствие се включват в заниманията по актьорско майсторство и
театър под ръководството на Мария
Църовска и Радостка Петкова. „Завърших Школа по театрално изкуство,
специално с ориентация към сценична
работа с децата. Това е много креативно и вдъхновяващо занимание,

В дома
на Мелпомена
учениците винаги са заредени с изключителна
позитивна творческа енергия“ – споделя Мария Църовска.
Вече е традиция в края на учебната година,
на голямата сцена на читалище „Наука“, училищната трупа да представя театрални пиеси за
деца.
В афиша са показвани „Истории опасни с герои сладкогласни“ от Недялко Йорданов (2010 г.), „Хитър Петър“ (2011 г.),
„Марсианчето“ (2012 г.).
Тази година предстои премиерата на
пиесата „Олеле“ от Здрава Каменова.
Приятел на училищните театрали е ловешкият актьор и режисьор Стоян Георгиев, който подпомага развитието на талантливите момчета и момичета в СОУ
„Васил Левски“.
Куклен театър
през свободното време

Голямата магия
на науката
„Вечер на химията“ организираха преподавателите
Марийка Станчева и Ренета
Бакарова, в която с огромно
желание и нескрит интерес
се включиха ученици от 9а и
11а клас.
Учителите си бяха поставили за цел да покажат забавната и интересната страна на науката, а участващите
ученици с ентусиазъм демонстрираха химични експерименти с дълго запомнящи се
ефекти. В бели престилки и с
продължава на стр. 4

шапки на главите младите химици показаха изригване на вулкан, многопластов коктейл в различни цветове, вълшебен разтвор, който проме-
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Здрав дух в здраво тяло

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 правилата на спортсменския дух, се изисква много повече. Затова СОУ „Васил Левски“ предлага на своите ученици различни възможности за спортуване
извън учебните часове.
Много популярни сред учениците са колективните спортове – баскетбол, футбол и волейбол – както и тенис на маса.
В баскетболния спорт училището има дългогодишни традиции и множество успехи. За шеста поредна година баскетболистите се класираха за
участие на национални финали, като за пръв път в
държавни финали ще се включат два отбора от СОУ
„Васил Левски“: момчета VIII–X клас и момчета
XI–XII клас, юноши.
Осигурени са възможности за тренировки по ае-

робика, на разположение на ученици и учители е зала, оборудвана с фитнесуреди.
Девойките, които искат да поддържат
форма чрез танцуване, могат да се включат в мажоретния състав на училището.
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 художественият ръководител на мажоретния състав
Радка Цонковска.
СОУ „Васил Левски“ се грижи за спортно надарените деца и им предлага адекватни условия за образование и развитие.
За изявените спортисти, чиито занимания
изискват
повече тренировки, което налага
отсъствия от училище, 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 Левски“, както и израстването на
здраво и силно поколение.

Голямата магия на науката
продължава от стр. 3

няше оцветяването си като хамелеон.
В презентция беше представен животът
на великия химик Дмитрий Менделеев.
Вечерта завърши с пъстри фойерверки,
които, макар и виртуално, внесоха много настроение и положителни емоции.

Забавното съчетаване на химични експерименти, музика и презентации заплени всички
присъстващи и спечели за науката нови последователи. А може би в техни ръце е ново жизнено
важно откритие...
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