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Ученическият съвет при
СОУ „Васил Левски“ направи
успешен дебют в организирането на коледно тържество. Тази година то беше наречено
бал и имаше благотворителна
кауза – събиране на средства
за малката Симона, отглеждана единствено от баща си, чиято история научихме от предаването „Предай нататък“ на
БТВ.

Чаровните водещи, Изабела от XIб клас и Биляна от Xа клас, атрактивният дядо Коледа (Петър
Румпалов – Xб клас), крехката Снежанка (Зорница Дамянова – Xа клас) и дисководещият Сашо бяха главните виновници за доброто настроение на
ученици и учители, събрали се в спортната зала
на 16 декември вечерта. Голяма част от тях бяха се
съобразили с обявения дрескод – червено или бяло – изцяло в духа на коледните традиции.
Събраните 350 лв. от двете кутии, поставени в
училището, бяха дарени на бащата на Симона, а
по време на бала беше подреден коледен базар с
вкусни лакомства, приготвени от ученици и родители. Съгражданите ни Тихомир Трифонов, управител на фирма „Филипополис 66“ и Иван Тончев, собственик на кафе- сладкар- продължава на стр. 2
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ница „Тифани“, се присъединиха към
благотворителната инициатива на Ученическия съвет, като осигуриха вафли
и торта за базара.
182 лв. бяха събрани от продажбите

по време на бала. Така средствата за синеоката Симона станаха 532 лв. Това е
подаръкът й от учениците и учителите

I място – Iа клас
(104 стая) с класен ръководител
К а м е л и я
Алексиева
III място – IIа
клас (101 стая) с
класен ръководител Боряна Нановска

зиален етап:

Прогимназиален и гимна-

I място – VIа клас (209 стая) с класен
ръководител Радостка Петкова
II място – Хв клас (105 стая) с класен ръководител Цветанка Христова
III място – VIII б клас (308 стая) с
класен ръководител Светослав Божков
Поощрителна награда VIIIв клас
(312 стая) с класен ръководител Мария Църовска

на СОУ „Васил Левски“ с пожелание за една по- топла, послънчева Коледа.
Водещите наградиха отличилите се в надпреварата за
най- добре украсена за празника стая.
Начален етап:
I място – III клас (110 стая) с
класен ръководител Поля Дудева

продължава на стр. 3
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Награди получиха и
заелите първите три места на обявения
от Ученическия съвет конкурс за рисунка на коледна тема :
I място – Габриела Маркова (Iа клас)
II място – Слави Пенчев (III клас)
III място – Анна Казакова (III клас) и
Петя Гечева (Iб клас)

забавен

и по-танцуващ Дядо Коледа никога не
е срещала.

Коледният бал продължи с томбола, забавни
игри и танци. Гостенката
ни г-жа Виолета Маркова,
председател на училищното настоятелство, поздрави организаторите за
прекрасната инициатива и
сподели, че не е при-

Коледният бал завърши с отправени от водещите към ученици и

съствала на по-спонтанно
и по-близко до желанията
на учениците тържество.
Сподели още, че по-

учители най-искрени благопожелания за здраве и сили за ползотворни
дела, за топлота и доброта – дарявани и получавани, за дни на радост с
усмивки и веселие, за мигове на
сбъднати мечти.
Цв. Митева
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НОВИНИ
Отборът на Ученическия съвет на СОУ „Васил Левски“, гр. Троян спечели първо място на регионалното
състезание за областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч за участие в програмата „Евроскола“ на
Европейския парламент. Освен него още 4 училища от
Северозападна България ще посетят Страсбург през
2014г.
Изабела Иванова (11б клас), Десислава Хаджийска
(10б клас), Биляна Иванова (10а клас), Петър Румпалов (10 б клас) и Боян Ангелов (10 а клас) заминават за

Ученици от Ученическия съвет
на посещение на Европейския
парламент в Страсбург
Страсбург първи от петте спечелили квота отбора на
17 януари 2014 г. Петимата извоюваха с познанията си
за европейската институция пътуване на още 19 ученици от 10а, 10б, 11а, и 11б класове, които имат отлични познания по английски език. Всички те ще прекарат един ден в Европейския парламент, за да участват
в симулация на неговата работа, за да разискват и разиграят гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски
ден“.
Отборът на СОУ „Васил Левски“, с помощта на гжа Цветлина Митева и г-жа Татяна Василкова, се
готви само няколко дни за състезанието във Враца,
организирано от информационното бюро на Европейския парламент в България. Негови конкуренти
бяха 8 отбора от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ (Видин),
ПМГ „Св. Кл. Охридски“ (Монтана), Финансово- стопанска гимназия (Монтана), ПГ по туризъм (Плевен),
ПМГ (Враца), СОУ „Симеон Велики“ (Видин), ГПЧЕ
„Екзарх Йосиф I“ (Ловеч),
продължава на стр. 5

на училището. Чрез проекта ще бъдат въведени
Училищното настоятелство
нови извънкласни дейще работи по проект
ности за децата и младежите, които ще подНа 26 ноември 2013 г. в СОУ „Васил помогнат успешното им представяне в
Левски“ Троян се проведе начална пре- училище и в общността.
сконференция по проект „Със знание и
Т. Василкова
стремеж към бъдещ успех“, финансиран
от Фондация „Работилница за граждан- Настоящата публикация стана възможна блапомощта на Фондация „Работилниски инициативи“ по програма „Знания годарение
ца за граждански инициативи“ по програма
за успех“ с финансовата подкрепа на
„Знания за успех“ с финансовата подкрепа на
SAP Labs България. Проектът се
SAP Laps България.
изпълнява от Училищното настоятелство при СОУ „Васил Левски“ за
периода 30 октомври 2013 г. 30 юни
2014 г. и е на стойност 7740 лева. Ще
бъдат обхванати общо 363 ученици от
І до ХІІ клас в обучителни модули по
гражданско образование, професионално обучение и консултиране и дискусионно студио.
Проектът предвижда и обновяване
на ІІІ-тия етаж на СОУ „Васил Левски“ Троян чрез създаване на училищен мултифункционален център,
който ще бъде открит през февруари
2014 г., по случай патронния празник
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Многоезично
състезание
Отлично се представиха
нашите ученици на
националния кръг на
многоезичното
състезание, група
„Английски –
испански език“,
Сливен, 30.11.2013 г.:
Мая Петкова Гладкова,
11а клас (IV място)
Камелия Красимирова
Касакова, 11а клас (V място)
Никол Пламенова Ночева, 11а
клас (VII място)

Състезание
„Стъпала на знанието”
До участие в Национален кръг на
състезанието по Български език и
литература „Стъпала на знанието” бяха
допуснати:
Яна Цецкова Цекова, 8 клас (найдобър резултат за областта)
Илия Тодоринов Ибовски, 6 клас
(най-добър резултат за
областта)
Ивана Стелианова Буровска, 6 клас
Пламена Александрова Спасова, 6
клас
Спас Гълъбинов Христов, 6 клас
Мария Тодорова Пастухова, 6 клас
Петя Светозарова Иванова, 6 клас

Ученици от Ученическия съвет
на посещение на Европейския
парламент в Страсбург
продължава от стр. 4

СОУ „Алеко Константинов“ (Луковит).
Състезанието представлява дебат между отборите
по въпроси, свързани с Европейския парламент: със
структурата му, с основните политически групи в него,
с избора на членовете му.
Всеки отбор тегли жребий с темата си за дебата и
говори от името на една от основните политически
групи в Европейския парламент ЕНП, АЛДЕ, С§Д,
Зелените. След 30-минутна подготовка прави презентация на тезата си на български език в рамките на 5
минути и 2-минутно резюме на един от трите работни
европейски езици (английски, френски и немски).
Четиричленно жури, ръководено от г-н Бойко Благоев, администратор „Връзки с обществеността“ на
Информационното бюро на ЕП в България, оценява
представянето на кандидатите за квота до Страсбург.
Отборът на Ученическия съвет на СОУ „Васил Левски“, гр. Троян спечели оспорваната надпревара с
отличните си познания за ЕП, с блестящата си работа в
екип, с умението си да поднесе точно, ясно и аргументирано на български и на английски език тезата си по
темата „2013 г. година на европейското гражданство.
Какво означава за Вас да сте активни граждани?“.
Програмата „Евроскола“ има за цел да насърчава
най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в
работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции.
Чрез нея ученици от училища във всички страни-

членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа.
През своя парламентарен ден в Страсбург около
500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискват и гласуват
резолюции, като разискванията се водят основно на
френски и английски език. В мига, в който пристигнат
в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните
работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез
необикновения европейски урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия
между държавите-членки, се допринася за развитието
на европейско съзнание.
Цветлина Митева – ръководител на отбора
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Н О В А ГО Д И Н А !

Модните стилисти и критици от ателие „Моден дизайн“ настойчиво препоръчват да се придържате при
избора на облекло, грим, прическа и цялостно
излъчване към бароковия стил. Той се отличава с пошироки дрехи, пищна украса, с използването на
изпъкващи цветове, копринен брокат и дантела. Ако
намерите златната среда, определено ще излъчвате
запленяваща елегантност и завидна изисканост по
време на празничните партита.
Вашата класа ще бъде ненадмината.
Специалистите допускат да
изберете и готическия стил. Ако
мислите, че той е демоде много
грешите! Точно този стил ще ви
придаде една съвършено модна
визия, съчетана с изключителна
загадъчност.
„Лично на мен тази година любимият ми стил е кожения сподели Ели
Мичева - няма нищо по-елегантно и стилно от хубавата кожа. Определено ви препоръчвам да посрещнете

Модни съвети
за празничните дни
Препоръки от ателие „Моден дизайн“
с ръководител Ели Мичева
новата 2014 година облечени в този стил, като започнем от полите и панталоните, та
стигнем чак до аксесоарите.
Относно мъжките тенденции - колекцията на зашеметяващия дизайнер Calvin Klein е
страхотна. В разговора ми с
мен, той ми разкри, че
модерни за новия сезон ще
бъдат slim fit панталоните,
якетата с големи външни джобове,
вталените сака и палта. Интересно
предложение са допълнителните
грейки за много студените дни. Цветовете за зимните месеци в колекцията на Calvin Klein
са задължително черно, сиво, вишнево и синьо“.

Къде, с кого и как ще посрещна Новата година?
(празнична анкета на Мирела Сиракова,
водещ на училищната радио рубрика „Светските хроники на Мирела“)

1. Къде и с кого ще изкарате празниците?
2. Каква ще е вашата празнична визия?
3. Вашето празнично пожелание
Ванеса Минкова 11в клас
1. Новата година ще прекарам с моите найдобри приятели. Ще се съберем заедно на вила и ще се
забавляваме.
2. По такива поводи найчесто съм облечена в рокля,
затова и за Нова година ще
се постарая да изглеждам
добре, като избера красива
и подходяща дреха.
3. За новогодишните
празници пожелавам на
всички да са здрави, щастливи и усмихнати !
Калоян Стоянов 10а клас
1. За да посрещна новата 2014 година ще
съм в град Карнобат при приятели или ще съм

тук на парти.
2. Ще съм облечен ежедневно – суичър и дънки, за да
ми е удобно.
3. Пожелавам на всички да
са живи и здрави, а другото
ще дойде от само себе си !
Паола Найденова 7г
клас
1. Досега празнувах Нова година с найважните хора за мен -семейството. Тази година ще посрещна Новата с приятели. Ще се
съберем някъде и много ще се забавляваме.
2. Всеки път на празника съм облечена различно. Тази година съм решила да съм с рокля, подходяща за повода.
3.Пожелавам на всички
да са много здрави, весели и щастливи. Да обичат и
да бъдат обичани!

25 декември 2013, Коледа, брой 4 (20), стр. 7

Забавна страница

Елхата
Елхата като част от коледните и новогодишните
празници се е появила в Германия. Първите писмени
сведения за украсено зелено дръвче са от германския
град Страсбург, където и бедните, и богатите семейства
го украсявали с цветна хартия, плодове и сладкиши.
Край него нареждали и запалени свещички, откъдето са
започнали своя път познатите на всички разноцветни
лампички.
Постепенно коледната елхичка завладяла цяла
Европа, а немските заселници я пренесли и в Новия свят.
В България коледната елха се появява след Освобождението, когато руските офицери
започнали да украсяват вечнозелените дръвчета в домовете си.
В много страни елхата се украсява на Нова година.

Дядо Коледа
Легендата за добрия старец, който носи подаръци на послушните деца, е тръгнала от
разказите за свети Николай Мирликийски, на български свети Никола. Не случайно децата
в в много страни го наричат Санта Клаус, което просто е съкратеното име на светеца. В
Холандия Санта Клас идва на 6 декември (Никулден), заобиколен от помощниците си, найважен от които е Черен Петър. В Италия децата очакват Феята Бефана, която носи подаръци,
но и наказва непослушниците.
В България дядо Коледа се появява сравнително късно. От
Освобождението до 1944 г. децата го наричат както Дядо Мраз, като
русите, така и Дядо Коледа ново название, създадено в чест на найголемия християнски празник. Следват няколко десетилетия, когато
торбата с изненадите носи само Дядо Мраз, а в последните 20 години
чакаме нашите подаръци отново от Дядо Коледа.

***
Дете на програмист пита баща си:
– Тате, Дядо Коледа как побира в чувала подаръците за
всички деца по света?
– С Win Zip, моето момче.
***
В живота на мъжа има три периода:
1. Той вярва в Дядо Коледа.
2. Той не вярва в Дядо Коледа.
3. Той е Дядо Коледа.
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