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Уважаеми, скъпи учители!
Най-искрено, с много обич ви поздравяваме с настъпващите празници - с
топлата сърдечност на Коледа и с веселия оптимизъм на новогодишната нощ!
Ние знаем, че не винаги правим всичко добре, не винаги постъпваме съвсем правилно, но увереността, че винаги ще имаме вашата
подкрепа и разбиране, ни дава куража да повярваме в себе си.
От сърце ви благодарим за търпението,
справедливостта и доброто сърце!
Нека през Новата
година вашият труд ви
донесе само удовлетворение, душевно и финансово благополучие,
здраве и любовта на
нас, вашите ученици!
„Междучасие“

Сурва, сурва година,
здрава, здрава гърбина,
златен клас на нивята,
сладък плод за децата,
вечен мир на земята!
Живо-здраво догодина,
догодина до амина!

Скъпи съученици! Приятели!
Нека загадъчното вълшебство на Бъдни
вечер и великолепната, изпълнена с надежди
новогодишна нощ изпълнят всички ваши
съкровени желания! Защото така става магията - да пожелаеш нещо силно-силно, за да
се сбъдне то наистина.
Нека уроците разпалват нашата любознателност, задачите да са вярно
решени, новите думички бързо научени, съчиненията - добре написани.
А в свободното
време да вярваме в
себе си, да се доверим на нашите
учители, да изградим сами своите мечти!
„Междучасие“
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Но всъщност за нас, учениците, Нова година е и един предел, една почивка в рамките на
учебната година. Завършва първият учебен
срок, поемаме глътка въздух и си сверяваме часовниците - докъде сме стигнали, можем ли да
покажем нови постижения, да защитим честта на училището, на родния град. Да демонстрираме наученото - нека и нашите учители
се гордеят с нашите знания, защото нашите постижения са резултат от техния труд, търпение и … обич, обич към нас.
В конкурса „Да събудим детските сърца за добри
дела“, организиран от Община Троян и ОбКБППМН –
гр. Троян, се включиха ученици от цялата община. На-

Лъчезар Чавдаров,
ученик от 3а клас в
СОУ „Васил Левски“,
град Троян, получи диплом от математическото състезание
„Хитър Петър“, проведено в град Габрово
на 11 октомври 2014
година. Ученикът зае
пето място сред третокласниците от цялата страна.

шите ученици се справиха чудесно, а награди получихме във всички категории:
I място: Недиляна Христова – 11А клас (Категория „Проза“, 8–12
клас)
I място: Невена Гунова – 9В
клас (Категория
„Стихотворения“, 8–12 клас)
II място: Пламена Спасова 7A клас (Категория „Стихотворения“, 5–7 клас)
II място: Радина Костовска – 7А клас (Категория „Проза“, 5–7 клас)
III място: Мария Пастухова – 7А клас (Категория „Проза“, 5–7 клас)
Поощрителна награда: Цветина Иванова, 7A клас (Категория „Стихотворения“, 5–7 клас)
Поощрителна награда: Маргарита Миткова – 11Б клас (Категория
„Проза“, 8–12 клас)

По традиция младите математици се
представиха отлично и на Коледното математическо
състезание,
проведено на
13.12.2014:
Веселина
Христова, 6б
клас (I място)
Габриела
Върбанова, 5б клас (II място)
Габриела Пенчева, 6б клас (I място)
Иван Терзиев, 5б клас (II
място)
Йорданка Якимова,
9б клас (I място)
Лъчезар Чавдаров,
3а клас (I място)
Нина Бойнин, 5б
клас (II място)
Преслав Василев, 2б клас, (III
място)
Тереза Мичева, 6б клас (I
място)

На 16.12.2014 г. се проведе
състезанието „Аз, природата и
светът“, организирано от СБНУ. В него
взеха участие учениците от 2, 3 и 4
клас. С това състезание ние проверихме своите знания по предметите „Околен свят“, „Човекът и природата“ и
„Човекът и обществото“. Надяваме
се, че сме успели да покажем нашите
възможности и умения, за да зарадваме учителите си.
Слави Пенчев, 4 клас

На 11 декември в салона на община Троян бяха връчени парични награди на ученици, взели активно участие в многобройни
състезания, конкурси и олимпиади и класирани на областен и национален кръг.
От нашето училище награди получиха:
Веселина Христова (6 клас)
Георги Георгиев
(8 клас)
Десислава Маринова (5 клас)
Десислава Хаджийска (11
клас)
Димитър Илиев (11 клас)
Ивайло Чавдаров (12 клас)
Иван Камачаров (9 клас)
Ивелина Тотева (10 клас)
Изабела Христова (10 клас)

Йоана Гетова 991010 (9 клас)
Калин Кирилов (12 клас)
Камелия Касакова (12 клас)
Милена Тодорова (11 клас)
Мирослав Калистерски (11 клас)
Моника Костова (9 клас)
Натали
Добрева
(4 клас)
Павлина
Петрова (6
клас)
Памела Мачковска (5 клас)
Петър Дундев (8 клас)
Слави Пенчев (4 клас)
Станислав Гечев (6 клас)
Христина Грънчарова (5 клас)
Христо Димитров (4 клас)
Цветелина Маринова (5 клас)
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По традиция коледният
базар в
СОУ „Васил Левски“, Троян е благотворителен –
той е мерило за нашата доброта, за нашето умение да разберем другия, да покажем съпричастност към болката и нуждите не само на
най-близките,
но и на чужди,
непознати, които са изпаднали в беда.
Тази година
всички подкрепихме
една кауза на нашата община – събраните средства в размер на 815 лв., допълнени от директо-

Дните, когато приготвяхме сладкишите за
благотворителния базар, за мене бяха прекрасни
– правех нещо, което обичам, но научих и много
нови неща. Самата обстановка в нашата училищна работилница е неописуема. Всички задачи трябва да се изпълняват перфектно, без никакви грешки.
А лично за мен най-интересно беше, че трябваше да работя в екип – много, много ми хареса, видях колко е ценно да разчитам на някого. Важното в екипната работа е да
има разбирателство и уважение между всички. В дните, които прекарвам в кухнята, се научаваме не само да месим, да готвим, да бъркаме, но и
да разчитаме един на
друг.
Диляна Кисьова
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ра на училището до 1000 лв.бяха дарени
на Общинския солидарен фонд за подпомагане на
лечението
на граждани
от община

Троян.
Всъщност тази година бяха
организирани 3
базара, в различни дни и по различно време, за да
могат всички да се
включат във важната инициатива. Най-вълнуваща беше голямата кулинарна изложба, на която се предлагаха лакомства, приготвени от учители и ученици. А
след изненадите на Хелоуин всич-

ки с нетърпение
очакваха с какво
ще се представят
младите кулинари от различни
класове по специалност „Организация на хотелиерството“.
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На 12 декември в СОУ,,Васил
Левски“ учениците от ПИГ 2 клас
(проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните учили-

ща чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес“) с
възпитател г-жа
Красимира Димова изработваха сурвакници в часа по занимания и интереси. Гости на
мероприятието бяха г-жа Светла Христова от
РИО, Ловеч и г-жа Розалина Русенова, директор на СОУ „Васил Левски“.
За доброто настроение на всички гости се погрижиха певците Мира,

Огромен интерес
предизвика спортното
състезание „Бързи –
смели – сръчни“ между ПИГ 3 и ПИГ 5
клас. Отборите бяха
4, игрите 8.
Във
всеки
отбор участваха по
10 човека. Първо
място с 42 точки

Преслав Калчев, Симонка. Голяма еуфория в
публиката предизвика
песента
„Над
смълчаните полета“ изпълнена от вокалната
група. С помощта на своите родители и възпитатели децата изработиха чудесни сурвакници,
които ще бъдат изложени на коледния базар в
училище. За доброто представяне учениците
бяха наградени с грамота от г-жа Светла Христова.
Събитието бе отразено от представителите
на клуб „Вътрешноучилищни медии“ в
училището.
Християна
Хубчева

спечели отборът
„Разрушителна стихия“ с 42 точки. Втори
бяха „Бързи и яростни“
с 41 точки. „Разярените
тигри“ се класираха с
40 точки, а „Помитаща
стихия“ – с 36 точки.
Отборите, заели I и II
място, получиха награди.
В последната игра се
включиха и учители, и представители от
екипа на училищното радио.
Християна Хубчева
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Автор: Симеон Бояджиев, 6А клас

Ето пак е зима,
Дядо Коледа пристига.
Радват се децата,
тупкат им сърцата,
че донесъл е
в торбата пак
хубави подаръци
за тях.
Доволни дечица
навсякъде тичат,
подаръци да получават
те много обичат.
Габриела Пенчева, 6Б
Захвърча първата снежинка,
духна зимният ветрец,
гледах снежната картинка
и натрупалия бял снежец.
Обух си топлите ботуши,
сложих плетения шал,
излязох вън, а всяка клонка лъкатуши,
защото тежък сняг е навалял.
Погледнах снежната полянка
как всеки весели се там,
как правят ледена Снежанка
и как никой не остава сам.
Отидох да се веселя със всички
и да направим снежния човек.
Сложихме му даже и лунички,
с които да го помним още век.
После се прибрах във къщи,
след дългия си хубав ден,
у нас блестяха лампички
могъщи

та дори коминът беше украсен.
Сгуших се до горящата камина
с чаша топло мляко във ръка,
през прозореца аз гледах падащата зима,
а до мен блестеше коледна елха.
Вечерта звездите съзерцавах
и гледах как върху полето нощен сняг вали.
Тогава падаща звезда аз наблюдавах
и исках да се сбъднат всички мои мечти.
Така, мечтаейки, аз съм заспала,
сгушена на топло в коледната нощ,
а на сутринта до мен стояха любимите ми хора,
както пожелах от Божията мощ.
От дядо Коледа не исках много,
само здраве, щастие, любов.
Какво си ти без тез богатства,
нищожество без грам живот.
Вероника Димитрова, 9А
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Много от
нас биха се
зачудили за какво живеят. Каква е тяхната цел в
живота? Някои насочват цялото си съществуване в
едно-единствено нещо, било то кариера, семейство, пари, деца. Други просто се наслаждават
на живота си.
Замисляли ли сте се някога защо изобщо живеем? Дали това е истинско или сме като кукли на
конци и някой си играе с нас. Няма как да знаем,
но поне можем да сме щастливи, че имаме
възможността да изживеем нашия път както ние искаме. Без всякакви ограничения и изисквания, затова трябва да сме благодарни, защото животът е чудо, дадено ни от Бог.
В различните държави и места по света има различни хора, живеещи своите различни животи. Всеки има различна
цел, амбиция,
към която се
стреми. Но да не
забравяме, че това, което е важно, е да живеем. Някои са се
посветили на любовта, други просто изчакват до следващото ядене. Има и трети тип хора, които са решили да се
затворят в техен малък свят и се изолират от всичпродължава на стр. 7

Всичко, което ни заобикаля, е светът. Всички ние сме част от него. Ние сме в хармония
един с друг, ала има хора, които вредят на
околната среда. Затова ние трябва да бъдем
по-отговорни
към това, което правим, защото, ако не
го направим,
ще имаме последствия, които няма да ни харесат. Затова повечето хора трябва да
са по-организирани към това, което правят, да участват в различни проекти
за опазването на околната среда и други различни дейности, защото аз искам да живея
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Вярвам, че хората са добри по
природа и че светът е прекрасен.
Всеки човек се ражда добър. Лас-

кавите грижи на родителите му го
карат да си мисли, че светът е идеален. Но не всички имат такъв
шанс. Изоставените деца се чувстват отхвърлени и ненужни. Без
майчина обич те растат, таейки
омраза в
сърцето си
към целия
свят. Доброто е заложено по
природа
във всички нас и е много важно да
успеем да го съхраним.
Нина Дулева, 7Г
в по-добър и хубав свят. Да разбера моите
интереси, да науча в какво съм най-добра,
коя ще е моята професия в бъдещето и още
много въпроси без техните отговори. За да
стане светът прекрасен, всеки трябва да помага на този, който има нужда, да се подкрепяме взаимно. С
времето животът
ще ни носи нови
предизвикателства, защото ние, хората, сме
еднакви. Също така на човечеството му предстоят още изпитания, с които трябва да се преборим. Аз вярвам, че ние може да станем по
отговорни към света, стига да имаме желание. Също така вярвам, че светът ще стане
прекрасен, когато хората започнат да пазят
чиста околната среда.
Михаела Вачкова 7Г клас
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Есе, наградено на цветна
олимпиада
Всеки човек на земята иска сигурно бъдеще и се старае да го постигне. С бъдещето са обвързани и семейството, и приятелите, и мястото на живеене. Материалните ценности могат да бъдат заменени, дори изоставени през годините, но духовните - те пътуват като сянка
на човека през
времето и пространството.
В живота
си сме поставени пред много избори, някой жизненоважни, други - не, но всички те определят нашето бъдеще. И
точно изборът ни прави разумни човешки същества, способни да влияят на развитието си. Но когато правим даден избор, трябва да премисляме добре, дали можем
да изгубим нещо и каква е неговата реална стойност.
В днешно време повечето млади хора избират да
учат и работят в чужбина. С този избор те губят уюта на
дома и родината си. Загърбват националните ценности и
нужди за собственото си благо. Може ли това да се нарече егоизъм? Обвинение към някого, пребиваващ в друга
държава, че е загърбил родното отечествоq би било
твърде тежко. А какво прави отечеството за него? Проблем, който и поетът Гео Милев е поставил в своята поема
„Септември“. Няколко десетилетия по-късно въпросът
още не е решен. Как бихме обвинили някого, че е избрал
чужбина, когато той самият се чувства чужд в собствената си държава. Не, това не е егоизъм, защото по този начин той дава сигурното бъдеще на децата си, което всички отчаяно търсим. А и нали всички хора сме деца на
майката земя. Дали в България, в Китай или в Америка граждани на света.
Благоустроеният живот в чужбина е далеч по-лесният
избор за бъдещето. Но нали и гражданите са част от ро-

ко случващо се навън. Те сами избират все пак
и не трябва да бъдат съдени. Но помислете
какво губят те! Още повече, че те не изпитват
удовлетворението от живота, както ние - аз и
вие, които четете в момента четете.
„Време за губене няма”. Толкова позната на
всички поговорка, в която има
толкова много истина. Ние я
подминаваме, без да се замислим, че животът минава
като един миг и не чака никого. Нямаме време да
се караме, мразим или
обиждаме. защото в
крайна сметка всички
отиваме на едно място. Има хора толкова вглъбени в това
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дината? Питам се, ако всички направят лесния избор, какво ще остане от тяхната държава? Разруха, пепелища,
спомен? Ако искаме сигурно бъдеще тук и сега, то ние
трябва да работим за него. Както казва поговорката
„Сговорна дружина, планина повдига“, могат да се постигнат драстични промени за едно ново начало.
Аз самата съм в период от живота си, в който трябва
да направя труден избор. Трябва да реша как ще продължа да се развивам в образованието си.
Много хора ме попитаха дали ще завърша
висшето си образование чужбина. Отговорът
ми е отрицателен. Защо да го правя? За да
се устроя там и да продължа живота си извън
България? Може би ще е по-лесно, но не това
е изборът за моето бъдеще. Отказвам да уча
в друга държава, да работя за нея, когато моята собствена има нужда
от това. Според мен, нашето поколение има шанса
да въведа промени, да
създаде възможност за посветло бъдеще. Аз съм готова да се боря да постигна идеалите си в моята родина.
Една от основните цели,
които човек преследва в живота си, са сигурността и
спокойствието в неговото
бъдеще. За някора е трудно да създадат семейство
и да изградят живота си в
България, но ако всички обединят силите си, ще бъде
създаден нов стереотип на живот - удобен, организиран,
европейски. Преследвайки националните идеали, освен
своя собствен, бихме могли да съградим това, от което
имаме нужда. Защото ние сме България, ние трябва да
подсигурим по-светло бъдеще.
Камелия Касакова, 12А

продължава от стр. 6

да мачкат и унижават всичко и всички около себе
си, че не осъзнават колко безсмислено е това.
Когато си живял пълноценно не се тревожиш, когато дойде краят. Затова изживей едно забавно детство, потопи се във вихъра на младостта и имай
един спокоен семеен живот. Не забравяйте, че това е само миг от вечността, в която оцеляват умните и съобразителните! Това не означава да се предавате, а, напротив, да сте по-упорити, защото животът е игра, която не се играе от един. Игра, която Бог ни е предоставил. Нека я изиграем достойно!
Михаела Маринова, 11Б
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Ние от 5Б клас
изработихме картички за възрастните хора в
Старческия дом в Добродан. Решихме да го направим, за да не се чувстват забравени и самотни, за да зарадваме сърцата на тези, за които се сещат
твърде малко хора. Направихме го с любов и интерес. Всяка
картичка е оригинална и адресирана до конкретен човек.
Вътре всеки от 27-те обитатели на Дома за стари хора намери пожелание за здраве, радост и други хубави неща, за които някой от
нас се е сетил. Не забравихме и работещите в този
Дом за тях е голяма картичка, която нарисува Миро.
Това беше нашата благотворителна акция в навечерието на коледните и новогодишните празници, защото
не е хубаво да има тъжни хора по света, когато другите празнуват.
От името на всички нас Мария, заедно със своята майка, посети възрастните хора на Игнажден и им предаде нашите послания.
Габриела Върбанова, Нина Бойнин, 5Б

В коледните надпревари активно
се включиха и спортистите. След
оспорвана борба приключи
вътреучилищното
първенство по волейбол. За групата 9–10 клас
шампион стана 9В клас, а
за категория
11–12 клас
– 11А.

Редколегия: Анна-Мария Тодорова (6А); Вероника Копринска (6Б); Веселина Христова (6Б); Климентина Ютерева (6Б); Симеон Бояджиев (6А); Тереза Мичева (6Б)

Учениците от 6Б клас проявиха
съпричастност към семейството
от с. Юпер, съдбата на което
предизвика оживени дискусии в
социалните мрежи и изпратиха
подаръци за предстоящите коледни и новогодишни празници.

