юни 2014, брой 2 (22)

В тържественото шествие на община Троян своето достойно място зае и
СОУ „Васил Левски“, Троян. Знаменосците носеха флаговете на България и
на училището. След тях, начело с училищното ръководство, вървеше блокът
на учителите и помощния персонал на
училището. Своето място заеха отличени в национални състезания ученици;
отборът, представил училището и областта в Европейския парламент в
Страсбург, а също и спортните отбори.
С усмивки, балони и знаменца преминаха и най-малките, учениците в начален етап, I–IV клас.

„Троянската
гимназия“
Акцент в тържествата, посветени
на Празника на славянската писменост и българската култура, е изложбата „Троянската гимназия“, посветена
на 75 години Пълна смесена гимназия – Троян и 75 години от завършването на първия й випуск. В нея е представена историята на едно училище,
развитието на образованието, възхода на просветата на целия регион. Постерите са поставени до паметника на
ген. Карцов, пред читалище „Наука“.

Голямата музика
Радко Петков – младият талант, голямата надежда, голямата гордост на СОУ
„Васил Левски“ и на всички троянци.
През новия сезон Радко, ръководен от музикалния педагог Мариета Жекова, заслужено достигна до финалния кръг на „Големите надежди“ и съвсем мъничко не му
достигна, за да грабне големия приз.
Той отново не само спечели любовта
на своите съграждани, но и ги сплоти в общата кауза – да подкрепим, всички заедно, едно надарено от Бога дете, да покажем своето уважение към труда на двамата, ученик и учител, които с труд и талант вървят напред, нагоре.
На тържествата послучай 24 май г-жа Донка Михайлова, кмет
на община Троян, връчи на Учителя Мариета Жекова и специалната награда на общината за постижения в образованието и културата.
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Прием на президента

Голямо
професионално признание получи ръководството на СОУ „Васил Левски“,
гр. Троян. Розалина Русенова, директор на училището,
и Цветлина Митева, помощник-директор, бяха поканени на традиционния прием на президента Росен Плевнелиев по повод Деня на българската просвета и култура – 24 май.
За празника в сградата на Националния исторически музей се събраха депутати, министри от кабинета заедно с премиера Пламен Орешарски, посланици,
дипломати, преподаватели, хора на изкуството и общественици. Пред гостите президентът припомни завета на първоучителите Кирил и Методий, че величието на народите не се измерва по спечелените битки и
военни подвизи, а по духовния им напредък.

Заслужена награда
Оценка не само за работата на един педагог,
но и на традициите в областта на професионалното образование в училището, е награждаването на Милена Мартинова с почетното отличие на Министерство на
образованието „Неофит
Рилски“.

Труд ът
на учители
Награди от РИО на МОН и ученици
беше оценен при раздаването на традиционните награди на Регионалния инспекторат на образованието на МОН. Грамотите на Инспектората бяха връчени от г-н Еленко Начев,
началник на РИО, и г-жа Цецка Димитрова, заместникобластен управител на област Ловеч. Отличени бяха учителите: Диан Станчев; инж. Иванка Църова; Илиян Ковачев; Свилен Димитров и Цветелина Мутафова. За своите
постижения поощрения получиха учениците: Галя Кожухарова (11 клас); Деница Босева (10 клас); Десислава
Хаджийска (10 клас); Елица Досева (11 клас); Ивана Буровска (6 клас); Красимир
Райковски (8 клас); Кристина
Йорданова; Лъчезар Чавдаров (2 клас); Мария Петкова
(12 клас); Момчил Петров (12
клас) и Наталия Начева (6
клас).

Учениците от 7г клас получиха много ценна награда – те бяха номинирани за
„най-толерантен клас“ в цялата област Ловеч. Високата оценка беше дадена за
с ъ п р ичастност
и разби- Награда за човечност
ране към
своите
различни съученици, за готовността им да подкрепят „другия“ и за формираните модерни разбирания за „единни в разнообразието“.

Годишни награди
„Джон Бризби“
На 30 май 2014 г. В ОУ „Иван Хаджийски“ големият 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: Десислава Хаджийска (10б), Ивайло Чавдаров (11б),
Камелия Касакова (11а), Мария Петкова (12в), Мая
Гладкова (11а), Никол Ночева (11а), Симона Стойкова (11а), Цветослав Лазаров (12а).
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С пожелания за успех, за пълноценна реализация, за късмет… И
с мъничко тъга от раздялата изпратихме нашите випускници.
На добър път!
в. „Междучасие“

Накратко: СОУ
„Васил Левски“, Троян е първенец в областта! За пръв път нашето училище показа
най-висок успех от
всички училища в област Ловеч, със среден успех от всички изпити Много
добър 5,37.
От общо 114 изпитни работи отлични са 63
(55%), в това число 9 пълни шестици! А Десислава
Енчевска от 12a получи две пълни
шестици – по
Български език и
литература и по
Английски език.
Много добър е резултатът на 40,6%
от абитуриентите
(46 изпитни работи), а добри са само
5 изпитни работи
– 4,4%.
Тройки и двойки
нямаме! Нито една работа не е оценена със Среден
или Слаб.
От Випуск 74,
завършил през

2014 г., от 58 абитуриенти до държавни зрелостни изпити бяха допуснати 57.
На първия задължителен изпит, по
Български език и литература, се явиха 57
души, които показаха среден успех 5,34. Четири бяха оценките Отличен 6,00 – на Десислава Енчевска, Йоанна Василева, Петя
Добрева и Тоня Власковска.
За втори задължителен изпит бяха избрани 5 предмета.
Най-голям беше броят на явилите се по

География и икономика – 31 души, които показаха среден успех 5,34, а работата на Илияна Василева е оценена с Отличен 6,00.
На изпит по Английски език средният
успех е 5,73, а от 14-те явили се зрелостници 4
получиха пълни шестици – това са Десислава Енчевска, Иван Петров, Магдалена Георгиева, Марио Йотов.
По Математика зрелостен изпит положиха 9 ученици със среден успех 5,75.
Средният успех на двамата явили се на
ДЗИ по История и цивилизация зрелостници е 4,30, а единственият зрелостник, който
се представи на изпита по Химия и опазване
на околната среда, получи оценка 4,95.
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Пожелаваме на добър път на нашите зрелостници!
А Педагогическият съвет на СОУ
„Васил Левски“, Троян награди нашите абитуриенти - за отличен
успех, за отговорно отношение към
учебната и извъкласната дейност,
за активно участие в олимпиади, състезания, конкурси и училищни проекти:
Златен медал и по 200 лв.
парична премия от дарението
на Йонка Мичева, почетен
гражданин на град Троян за
2012 г. и дългогодишен директор на СОУ „Васил Левски“:
Десислава Георгиева
Енчевска
Цветослав Цветомиров
Лазаров
Сребърен медал и по 100 лв. парична премия от Училищното настоятелство:
Христина Иванова Иванова
Полина Илчева Василковска
Йоанна Светлозарова Василева
Плакет „За цялостен принос“ и
парична премия от 100 лв.
Момчил Яворов Петров – 5 последователни години участва на национална олимпиада по астрономия, като е заемал и призови места.
Единственият ученик от Троян
включван някога в националния. отбор на България по астрономия,
който участва на международна
олимпиада
Илияна Петрова Илиева – музикален талант; спечелила призови
места на редица международни и

национални конкурси за популярна
песен
Почетна статуетка на училището
Мария Валентинова Петкова – за
ІІІ място на националното състезание
по професии
С решение на Педагогическия съвет
всичките 19 зрелостници, които ще получат дипломи за средно образование
с отличен успех, ще бъдат наградени с
грамота, предметни награди и с парична
премия от 50 лв.
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„Бъди грамотен!“
С много вълнение и спортен хъс премина състезанието по правилно писане от кампанията „Бъди грамотен“, организирано от образователния портал Академика, под патронажа на министъра на образованието д-р Анелия Клисарова.
Най-много награди грабнаха нашите
ученици – и това е закономерен резултат
от ежегодно провежданото училищно
състезание „Аз пиша грамотно“, което
организираме вече за 7-ма поредна година и което се превърна в „школа за грамотност“ за цялата община.
Министър Клисарова се срещна с амбициозните ученици, като поощри успехите 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.

9 май, Денят на Европа, традиционно е и Ден на ученическото самоуправление в община Троян. В СОУ „Васил Левски“
ученици и учители с удоволствие наблюдаваха „еднодневните“ учители, директор, млади помощДен на самоуправлението
ници на всички позиции в училище.
Но от нашето училище беше и „кметът за един ден“ – десетокласничката Десислава Хаджийска успешно управлява общината ни, подкрепяна от „титуляра“ г-жа Донка Михайлова.

На 15 май 2014 в
МОН, в рамките на информационен ден „Когато училището е средищно…“, бяха представени резултатите от работата по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез
въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В
рамкиРазвитие на целодневното обучение тп ер о енк-а
та се
финансира работата на полуинтернатните групи, често наричани с обич от родители и ученици „занимални“.
Срещата бе открита от Иван Кръстев, заместник-министър
на образованието, който поздрави участниците в 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 Велев.
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В националния конкурс „Заблеяло ми
агънце“ за творби, посветени на Гергьовден и традиционното българско овчарство, взеха

В националното състезание по български
език и литература „Стъпала към знанието“, в
която се включиха почти
2000 български ученици, до
Конкурси, конкурси! финалния кръг стигнаха девет ученици от нашето училище. Всички те получиха поучастие 9 ученици в 4 категории.
Всички участници получиха гра- здравителни грамоти, а двамата призьори
моти, а младите художници висо- десетокласничката Десислава Хаджийска (с
кокачествени акварели и скицни- максимален брой от 100 точки!) и шестокласничката Петя Иванова бяха отличени с книги.
ци.

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

„Моите връстници по света“
ванието в различни държави, като включихме и данни за
самите страни. С моята съученичка Стела Гадевска представихме 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 нямат възможност да образоват децата си - само наследниците на богатите семейства могат да си позволят образование. Ние избрахме съпоставката между тези две страни, за да покажем контраста между тях и да подтикнем
съучениците си да ценят какво имат: има държави, в кои-

то не всеки може да
си позволи дори само да се научи да чете и пише, и също
държави, в които децата са толкова претоварени с учене,
че психиката им не
издържа и част от
тях стигат до самоубийство. В България режимът на обучение не е толкова
строг, за което трябва да бъдем благодарни, но също не е
и най-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 жалост - не оценяваме.
Вероника Димитрова, 8а

Непознатата България –
природните чудеса на нашата родина

Седмокласници във вълшебния
свят на историята

На 17 и 18 май, се проведоха ежегодните състезания по Български език и литература и по Математика
за четвъртокласници. Резултатите от състезанието
формират бал за кандидатстване за двете специализирани паралелки в 5 клас с разширено изучаване

Сред новите петокласници
на БЕЛ и Английски език и с разширено изучаване
на Математика и ИТ. Възпитаниците на тези паралелки от 3 години показват високото качество на обучение в тях, чрез резултатите от конкурси и състезания.
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Вълшебният свят на науката
Откритото занимание по природни науки на тема: ,,Еволюция“ ми даде много удовлетворение и самочувствие на
млад човек, влагащ знанията си в
занимателния урок. Самата подготовка за него, заедно с дискусиите с преподавателите, ме ентусиазираха да продължа да задавам
много въпроси, на които науката
има отговорите. Хубаво е, че
трудът ни беше уважен от гостите,
които не бяха безучастни към поднесените опити и презентации. Пожелавам в училище да има повече такива събирания, в които се
трупат знания, опит и контакти на
хора, обичащи природните науки.
Богомил Петров 10г

Откритият урок по природни науки беше нов и интересен начин за усвояване на трудните уроци. Неговата цел беше да представи законите на природата чрез опити и мултимедийни презентации 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 подготовката 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 доволни и са
били впечатлени от нашия труд. Дано сме
дали началото на едно по-различно и интересно обучение в нашето училище.
Камелия Аксакова 11а

През май и юни имахме възможността да по- преподаватели Надка Данкова и Ралица Бенчесетим различни открити уроци и занимания. Учи- ва
телите споделиха добри педагогически практи21 май – Открит урок по Английски език в 6г
ки, учениците демонстрираха наученото през клас с Мариана Станчева
учебната година:
3 юни – Открит урок „Моите връстници по све8 май – Открито занятие „Еволюция“, организирано от МО „Природни науки“
Споделен опит, гордост с постигнатото
8 май – Пролетен празник в
5а клас, с преподавател Стела
Михайлова
14 май – Открит урок по професия „Гурме зо- та” в 8а и 8б с учителите Ана Кисьова и Галя Лалена“ с 10 и 11 клас – инж. Иванка Църова и Миле- ва
5 юни – Вечер на астрономията, посветена
на Михайлова
на
20 години от създаването на Школа по астро19 май – Открит урок по Английски език в 3
номия
клас с Мариана Станчева
6 юни – Вечер, посветена на 20-годишнината
19 май – Открит урок по География и иконоот
началото
на Пътуващите училища в Троян
мика с Пешка Вачева и Ивайло Йорданов
10
юни
–
Открит урок по История на стария
20 май – Открит урок по астрономия и БЕЛ,
свят, 7в, преподавател Лидия Кирилова

Незабравими мигове в училище
С много настроение мина пролетният празник на нашия 5а
клас. Всички дълго се подготвяхме: украсихме стаята, поканихме и нашите родители. Разделихме се на екипи, които трябваше да представят празниците Сирни заговезни, Първи март,
Благовещение, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден.
Всички се постарахме, всеки проект представяше народните вярвания и традиции, като включваше презентации, постери, разкази, стихове. В екипа, който представяше празника Гергьовден, имаше и гости: Василена
от 8а разказа за празнуването на Гергьовден в с. Шипково, а Хари от 6в описа приготвянето на обреден гергьовски хляб. С помощта на г-жа Ивета Семова представихме Великден на английски език. Нашата класна ръководителка ни изненада с една интересна „Правописна
приказка“ – с увлекателно съдържание и забавни задачи по български език. Водещи бяха Анна-Мария, Станислава и Вилия. Те разказваха приказката с помощта на
интерактивната дъска, а останалите отговаряха на
въпросите, редактираха допуснати правописни грешки,
членуваха, откриваха липсващи парченца от правописния пъзел.
Беше интересно и забавно. Родителите ни останаха
доволни от нашите знания. Празникът завърши с почерпка – козуначени зайчета, приготвени от майката на

Станислава.
И още едно радостно преживяване за мене и моите съученици. На 12 юни ни посети детска делегация от побратимения
на Троян френски град Виньо на Сена. Запознахме се с нашите
връстници, прекарахме незабравими мигове заедно. И вече започнахме лична кореспонденция - интернет наистина премахва всякакви разстояния.
Вилия Спасовска, 5а клас
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Изабела Иванова (11б), Биляна Иванова (10а) и
Петър Румпалов (10б) участваха в обучение по проект
„Бъди активен, насърчи промяната!“ по инициатива на
Сдружение „Знание“, Ловеч, заедно с представители на
училища от Ловеч, Луковит и Летница през месец март
2014 г. Младите хора бяха запознати с технологиите на
гласуване, с организирането на предизборна кампа-

Ученическият съвет на СОУ „Васил
Левски“ с европейско мислене
и с идея за добротворчество
ния. Представителите на Ученическия съвет на СОУ „Васил Левски“, гр. Троян бяха в различни отбори и се справиха успешно с предизвикателството да направят найатрактивния и убедителен рекламен продукт.
По програма на „Националните младежки инициативи и кампании“ Ученическият съвет организира на
14 април 2014 г. информационна среща с учениците от
11 и 12 клас, която повиши осведомеността на младите хора за изборите за Европейски парламент. Представители на УС запознаха участниците с основните
функции и правомощия на ЕП: така младите хора наистина се мотивират да гласуват за Европарламент, да направят своя осъзнат избор.
Всички ученици получиха информационни материали за ЕП и покани за организираното на 2 май в Троян
Европарти.
Пролетта дойде в СОУ „Васил Левски“ с благотворителен базар, организиран от Ученическия съвет, и подготвен от талантливите ръце на учениците от професионалните паралелки. Събраните средства ще се използват за закупуване на награди на изявили се в различни области възпитаници на училището.

Сред смях, състезателно на- „Съкровищница за знания“
прежение и добро настроение
премина пилотното издание на състезанието
„Съкровищница за знания“, организирано по проект и конструкторско решение на учителя по информатика Свилен Димитров. Негови главни помощници бяха учениците от УС, от 11б, 10а, 10б класове.
Цялото училище, ученици и учители, аплодираше
състезателите, с особен интерес се следеше отборът
на учителите, които наистина даваха всичко от себе
си. Голямата награда, торта, получи отбор номер 5.

Чрез предаването „Големите
Радко е на 14 години, а 8 от тях
прекарва, занимавайки се с музи- надежди“ Радко искаше да покака и пеене. Сцената е мястото, къде- же на цяла България , че не е важно дали ще спечели, важно е да се забавляваш. Макар че не спечели, за нас
Радко винаги ще бъде победител. Но освен страхотен певец, той е и страхото се чувства най-щастлив, уверен и
спокоен. Първото му излизане на тен приятел. Можеш да разчиташ
сцена е с известния композитор на на него и да знаеш, че каквото и
детски песни Хайгашод Агасян. То- да правиш, той винаги ще те подгава Радко е едва на 6 години. От 8- крепи, така както ние го подкрегодишен се състезава в национал- пяме във всеки един момент. Но
ни и международни конкурси, от ко- колкото и да е голям успехът му, за
ито има много престижни награди. нас той винаги ще е момчето от
Една от тях е Голямата награда – малкия град с големия талант.
продуциране на нова песен – в
Ванина Радкова
първи национален конкурс на БНР
и Марина Бечева, 7а клас
за поп музика „Нови гласове“ 2013.
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